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Kwartierstaat van Carola, Wilrik, Sarah en Harmen Rook 
 
Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u een e-mail sturen aan Erik Rook: 

hrook@online.nl 
 
Deze PDF is afkomstig van de site http://www.familie-rook.nl/ 
 
Onderstaande karakters worden in de kwartierstaat gebruikt: 
 
*  = geboren  
~  = gedoopt 
(*)  = onwettig geboren  
o  = ondertrouwd  
x  = gehuwd  
o/o  = gescheiden 
†  = overleden  

  = begraven  
 
Hoe moet u deze kwartierstaat lezen: 
 
Voor de naam van een persoon staat een cijfer. Te beginnen bij mijn kinderen met 1. 
De vader van een persoon is altijd het vermelde cijfer vermenigvuldigd met 2. 
De moeder van die persoon is altijd het cijfer van de vader opgeteld met 1. 
 
Voorbeeld: 
8. Teunis Rook 
Zijn vader is 8 x 2 = 16 (Lourens Rook) 
Zijn moeder is 16 + 1 = 17 (Maria Rook) 
 
Als u bij het lezen van de kwartierstaat bijvoorbeeld meer wilt weten van de ouders van 
persoon 322, dan kunt u die dus eenvoudig vinden bij nummers 644 en 645. 
 
Mocht een nummer ontbreken, dan is er op dit moment niets over die persoon bekend. 
 
Op een aantal plaatsen zijn namen en data gekleurd gemarkeerd. Dat geeft aan dat deze nog 
niet geverifieerd zijn. 

Afkomstig van sites collega-genealogen en nog niet geverifieerd, of in het geheel nog 
onbekend. 
Geverifieerd, maar nog niet overtuigend bewezen de juiste persoon / datum / plaats 
te hebben. Dat kan ook zijn omdat in een jongere generatie onzekerheid is over de 
afstamming door bijvoorbeeld ontbreken van DTB-boeken in een bepaalde periode, 
waardoor deze persoon / dit gezin en daarmee ook diens voorouders nog niet 
definitief bevestigd kan worden. 
Nog niet geverifieerd / nog niet kunnen verifiëren bij gebrek aan online bronnen. De 
gegevens zijn afkomstig van indexen dopen Zuid Holland, of andere bewerkingen van 
bronnen zoals Digitale Stamboom Rotterdam, Hollandse Genealogische Databank, 
WieWasWie, etc. 
Afkomstig uit originele akte, maar daarin stond onvoldoende gedetailleerde informatie 
Bedoeld voor intern gebruik mbt voortgang 
Met rood lettertype is aangegeven wat bekend is, zonder de verwachting dat het feit 
nog ooit gevonden zal worden. Meestal omdat de documenten van die periode 
ontbreken. 

 
In de diverse acten uit de 16e, 17e en 18e eeuw worden deze maateenheden gebruikt: 
- Roe / Roede.  1 roede    = 14,19 m2 (Rijnlandse roede) 
- Hont   1 hont     = 100 roede  = 1419 m2 
- Morgen  1 morgen = 6 hont = 8514 m2, dus iets minder dan  
         een hectare (=10.000 m2) 
  

mailto:hrook@online.nl
http://www.familie-rook.nl/


Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 2 Datum: 19-Feb-23 

Generatie 1; kinderen 
 
#k1a Rook, Clara Theodora  
 * 27-09-1993 te Rotterdam 
       x 23-10-2015 te Nieuwerkerk aan den IJssel (gem. Zuidplas) 
       Willems, Willem Theodoor 
 * 30-05-1989 te Amsterdam 
 #k1a.1 Willems, Zeegert Lucas  * 11-11-2017 te Gouda 
 #k1a.2 Willems, Hendrik Daniël  * 13-12-2019 te Gouda 
 
#k1b Rook, Willem Hendrik Matthias 
 * 27-09-1993 te Rotterdam 
       x 12-07-2018 te Benschop (gem. Lopik) 
       van Baaren, Elze Janine 
 * 28-05-1996 te Nieuwegein 
 #k1b.1 Rook, Hendrik Marcus Willem  * 07-02-2020 te Bodegraven 
 #k1b.2 Rook, Leendert Wim  * 27-01-2022 te Bodegraven 
 
#k1c Rook, Sara Gabriëlle 
 * 20-12-1995 te Rotterdam 
       x 12-05-2017 te Krimpen aan den IJssel 
       Mourik, Wilmar 
 * 25-06-1991 te Krimpen aan den IJssel 
 #k1c.1 Mourik, Juda Marinus  * 03-01-2021 te Capelle aan den IJssel 
 
#k1d Rook, Arie Hille Jonathan 
 * 19-04-1999 te Rotterdam 
 
 

Generatie 2; ouders 
 
#k2 Rook, Hendrik 
 * 26-05-1967 te Rotterdam 
x 16-12-1992 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10000 
o/o 10-12-2003 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k3 Eikelboom, Petronella Clara Willemina 
 * 30-10-1968 te Capelle aan den IJssel 
xx 23-04-2010 te Goes  
van Zwol, Mirjam Elisabeth 
 * 03-06-1965 te Utrecht 
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Generatie 3; grootouders 
 
#k4 Rook, Willem   (zoon van Teunis Rook en Jansje Both) 
    ─> k8 
 * 12-11-1939 te Krimpen aan de Lek 
x 06-08-1963 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10001 
#k5 Speksnijder, Sara Johanna (dochter van Hendrik Speksnijder en Lena  
     Marrigje Pols)  ─> k10 
 * 21-07-1939 te Rotterdam 
 
#k6 Eikelboom, Leendert (zoon van Pleun Eikelboom en Willemina Damsteegt) 
    ─> k12 
 * 16-06-1932 te Ridderkerk 
 † 26-05-2008 te Capelle aan den IJssel 
x 07-06-1955 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10002 
#k7 Kroos, Pietje Clara (dochter van Arie Kroos en Hillegonda de Koning) 
 * 19-10-1933 te Ridderkerk 
    ─> k14 
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Generatie 4; overgrootouders 
 
#k8 Rook, Teunis  (zoon van Lourens Rook en Maria Rook) 
    ─> k16 
 Beroep: Timmerman / Aannemer / Kruidenier 
 * 22-01-1900 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 20-08-1969 te Rotterdam 
x 20-12-1928 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10003 
#k9 Both, Jansje  (dochter van Jan Both en Jansje Graveland) 
    ─> k18 
 * 01-03-1903 te Stolwijk 
 † 13-09-1966 te Utrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria  * 25-04-1930 te Krimpen a/d Lek † 02-08-1949 te Krimpen a/d Lek 
o Lourens  * 28-01-1932 te Krimpen a/d Lek † 29-04-1986 te Krimpen a/d Lek 

  x 29-10-1958 te Lekkerkerk met Jannigje Willemina Boogaerdt 
o Jan Janse * 20-06-1935 te Krimpen a/d Lek † 17-01-2011 te Capelle a/d IJssel 

  x 10-05-1962 te Krimpen a/d Lek met Maaike Eerland 
o Willem  * 12-11-1939 te Krimpen a/d Lek  

  x 06-08-1963 te Krimpen a/d IJssel met Sara Johanna Speksnijder 
  zie ─> k4 

o Jansje  * 06-03-1945 te Krimpen a/d Lek 
  x 26-11-1969 te Krimpen a/d IJssel met Jan Pieter Rook 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Overlijdens 1926 d.d. 15-04-1926: 
Teunis Rook doet aangifte van het overlijden van zijn moeder Maria Rook, en ondertekent: 
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#k10 Speksnijder, Hendrik (zoon van Jacob Speksnijder en Sara Kort) 
    ─> k20 
 Beroep: Schipper 
 * 26-03-1912 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-09-1965 te Krimpen aan den IJssel 
x 30-12-1936 te Rotterdam     zie gezinskaart 10004 
#k11 Pols, Lena Marrigje (dochter van Teunis Pols en Marrigje Kreuk) 
    ─> k22 
 * 09-05-1913 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 31-03-1967 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jacob  * 11-02-1937 te Dordrecht 

  x 01-09-1965 te Ouderkerk aan den IJssel met Maria Trouwborst 
o Teunis  * 07-03-1938 te Rotterdam  † 22-08-2011 te Capelle a/d IJssel 

  x 19-07-1961 te Krimpen a/d IJssel met Margje Heuvelman 
o Sara Johanna * 21-07-1939 te Krimpen a/d IJssel  

  x 06-08-1963 te Krimpen a/d IJssel met Willem Rook 
  zie ─> k5 

o Dirk  * 03-10-1940 te ’s Gravenhage † 15-12-1940 te Krimpen a/d IJssel 
o Marrigje  * 16-12-1941 te Krimpen a/d IJssel 

  x 17-01-1963 te Krimpen a/d IJssel met Hendrik Verkaik 
o Dirk  * 14-02-1943 te Krimpen a/d IJssel † 30-12-1945 te Kesteren 
o Wilhelmina * 10-02-1944 te Rotterdam 

  x 06-08-1965 te Krimpen a/d IJssel met Wijnand Heuvelman 
  o/o 17-12-1991 te Krimpen a/d IJssel 

o Lena Marrigje * 14-03-1945 te Krimpen a/d IJssel † 13-08-1945 te Rotterdam 
o Hendrik  * 14-03-1945 te Krimpen a/d IJssel † 04-08-1945 te Rotterdam 
o Dirk  * 21-05-1946 te Rotterdam 

  x 04-04-1968 te Krimpen a/d IJssel met Boudewina van Meijeren 
o Hendrika Lena Marrigje * 19-01-1952 te Rotterdam † 04-06-2012 te Gorinchem 

  x 02-09-1977 te Krimpen a/d IJssel met Adrianus de Groot 
o Jannie  * 06-01-1954 te Rotterdam 

  x 10-08-1973 te Krimpen a/d IJssel met Arie Cornelis van den Heuvel 
o Helena Hendrika * 19-04-1956 te Krimpen a/d IJssel 

  x 03-06-1988 te Woudrichem met Simon van Breugel 
  o/o 28-09-1994 te Woudrichem 

 
Burgerlijke stand Rotterdam – Huwelijken 1936 d.d. 30-12-1936: 
Hendrik Speksnijder en Lena Marrigje Pols ondertekenen hun huwelijksakte 
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#k12 Eikelboom, Pleun (zoon van Teunis Eikelboom en Gerrigje Maria Meerkerk) 
    ─> k24 
 Beroep: Kaaskoopman / winkelier 
 * 20-11-1903 te Lekkerkerk 
 † 28-07-1962 te Ridderkerk 
x 07-02-1929 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10005 
#k13 Damsteegt, Willemina (dochter van Leendert Damsteegt en Lijpje Mudde) 
    ─> k26 
 * 01-06-1909 te Lekkerkerk 
 † 26-11-2004 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Teunis  * 20-07-1930 te Ridderkerk 

  x 20-06-1950 met T.C. de Korte 
o Leendert  * 16-06-1932 te Ridderkerk  † 26-05-2008 te Capelle a/d IJssel 

  x 07-06-1955 te Ridderkerk met Pietje Clara Kroos 
  zie ─> k6 

o Gerrit Marinus * 20-03-1935 te Ridderkerk 
  x 09-06-1959 met M. van der Linden 

o Lijpje Louise * 26-02-1938 te Ridderkerk 
  x 21-09-1960 met G. van ‘t Hof 

o Willemina Annie Cornelia * 29-04-1945 te Ridderkerk 

 
#k14 Kroos, Arie  (zoon van Cornelis Kroos en Jannetje van Golen) 
    ─> k28 
 Beroep: Scheepmaker 
 * 23-05-1901 te Zwijndrecht 
 † 14-09-1997 te Rotterdam 
x 04-08-1925 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10006 
#k15 de Koning, Hillegonda (dochter van Gerrit Pieter de Koning en Pietje van  
    Oossanen  ─> k30 
 * 07-08-1899 te Ridderkerk 
 † 17-05-1979 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jannetje  * 16-06-1926 te Ridderkerk 
o Gerrit Pieter * 22-05-1928 te Ridderkerk 
o Cornelis  * 19-12-1929 te Ridderkerk 
o Pietje Clara * 19-10-1933 te Ridderkerk 

  x 07-06-1955 te Ridderkerk met Leendert Eikelboom 
  zie ─> k7 

o Gerrit Pieter * 05-04-1938 te Ridderkerk 
o Dirk Arie  * 15-09-1941 te Ridderkerk 
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Generatie 5; betovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 16 tm 31 
 
#k16 Rook, Lourens  (zoon van Teunis Rook en Niesje Dekker) 
    ─> k32 
 
 Beroep: Steenovenstoker 
 * 31-12-1857 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 19-04-1931 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 22-12-1898 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 10007 
#k17 Rook, Maria  (dochter van Marinus Rook en Maggeltje Dekker) 
    ─> k34 
 * 03-05-1864 te Krimpen aan den IJssel 
 † 14-04-1926 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Teunis  * 22-01-1900 te Ouderkerk a/d IJssel † 20-08-1969 te Rotterdam 

  x 20-12-1928 te Ouderkerk a/d IJssel met Jansje Both 
  zie ─> k8 

o Maggeltje  * 20-09-1901 te Ouderkerk a/d IJssel   † 28-01-1989 te Ouderkerk a/d IJssel 
  x 06-06-1929 te Ouderkerk aan den IJssel met Gijs Snoei 

 
Burgerlijke stand Capelle a/d IJssel – Huwelijken 1898 d.d. 22-12-1898: 
Lourens Rook en Maria Rook ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 

  
Lourens Rook    Maria Rook 

  
Lourens Rook 
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#k18 Both, Jan   (zoon van Willem Both en Jannigje Verkaik) 
    ─> k36 
 
 Beroep: veehouder / veehandelaar 
 * 09-11-1881 te Stolwijk 
 † 01-11-1953 te Krimpen aan de Lek 
x 16-01-1903 te Stolwijk      zie gezinskaart 10008 
#k19 Graveland, Jansje  (dochter van Willem Graveland en Jansje Anker) 
    ─> k38 
 * 07-09-1875 te Gouderak 
 † 23-05-1952 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jansje  * 01-03-1903 te Stolwijk † 13-09-1966 te Utrecht  

  x 20-12-1928 te Ouderkerk a/d IJssel met Teunis Rook 
  zie ─> k9 

o Willem  * 27-04-1907 te Moordrecht † 24-12-1982 te Ermelo 
  x 08-11-1939 te Utrecht met Pietertje Neeltje Sterk 

o Jannigje  * 28-10-1909 te Stolwijk † 01-11-1990 te Ouderkerk a/d IJssel 
  x 25-04-1935 te Ouderkerk a/d IJssel met Jacob Graveland 

o Jan Jansen * 14-03-1911 te Stolwijk † 07-11-1918 te Vlist 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1903 d.d. 16-01-1903: 
Jan Both en Jansje Graveland ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 

 
Jan Both en Jansje Graveland 
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Jan Both en Jansje Graveland, met hun kinderen (v.l.n.r.) Jansje Both, Willem Both en Jannigje Both. 
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#k20 Speksnijder, Jacob (zoon van Cornelis Speksnijder en Wilhelmina Burger) 
    ─> k40 
 Beroep: Schipper binnenvaart 
 * 01-02-1886 te Brielle 
 † 30-12-1963 te Rotterdam 
x 06-08-1910 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10015 
#k21 Kort, Sara  (dochter van Hendrik Kort en Lijsje Oudenaarden) 
    ─> k42 
 * 28-01-1886 te Krimpen aan den IJssel 
 † 30-05-1951 te Rotterdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Wilhelmina * 06-01-1911 te Rotterdam † 25-12-1980 te Rotterdam 

  x 11-05-1938 te Rotterdam met Leendert Smit 
o Hendrik  * 26-03-1912 te Ouderkerk a/d IJssel  † 14-09-1965 te Krimpen a/d IJssel 

  x 30-12-1936 te Rotterdam met Lena Marrigje Pols 
  zie ─> k10 

o Lijsje  * 15-07-1913 te Rotterdam † 14-08-1985 te Capelle a/d IJssel 
  x 07-09-1938 te Rotterdam met Krijn Kok 

o Cornelis  * 09-10-1914 te Krimpen a/d IJssel † 28-12-1989 te Sliedrecht 
  x 14-05-1941 te Rotterdam met Wilhelmina Levina Geleijnse 

o Beatrix  * 10-11-1916 te Delft † 30-06-2008 te Capelle a/d IJssel 
o Jacob  * 19-07-1918 te Alphen a/d Rijn  † 17-05-2000 te Ridderkerk 

  x 29-07-1942 te Rotterdam met Elizabeth de Zeeuw 
o Sara Johanna * 20-03-1920 te Gorinchem † 30-12-2007 te Capelle a/d IJssel 
o Aafje  * 24-11-1923 te Rotterdam  

  x 13-05-1959 te Rotterdam met Dirk Jilles Koster 
o Goossen  * 20-09-1926 te Rotterdam † 15-11-1992 te Rotterdam 

  x 04-06-1947 te Rotterdam met Helena Holtrop 
 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1910 d.d. 06-08-1910: 
Jacob Speksnijder en Sara Kort ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 

  
Jacob Speksnijder     Sara Kort 
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Jacob Speksnijder   Sara Kort 
 

 
#k22 Pols, Teunis  (zoon van Dirk Pols en Aaltje de Jong) 
    ─> k44 
 Beroep: Schipper binnenvaart 
 * 28-06-1874 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 23-10-1968 te Krimpen aan den IJssel 
x 17-07-1896 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10016 
#k23 Kreuk, Marrigje  (dochter van Jan Kreuk en Neeltje Rehorst) 
    ─> k46 
 * 11-06-1876 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 04-11-1970 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aaltje  * 13-11-1896 te Ouderkerk a/d IJssel † 21-05-1967 te Krimpen a/d IJssel 

  x 26-08-1921 met Willem de Jong 
o Neeltje  * 04-01-1898 te Nieuwerkerk a/d IJssel † 14-05-1999 te Krimpen a/d IJssel 
o Dirk  * 07-08-1899 te Rotterdam  † 04-11-1899 te Zaltbommel 
o Dirk  * 30-09-1900 te Rotterdam  † 13-11-1994 te Krimpen a/d IJssel 

  x 04-09-1929 te Rotterdam met Iefje Otterspeer 
o Janna  * 04-12-1902 te Rotterdam  † 16-06-1982 te Krimpen a/d IJssel 

  x 15-07-1925 met Marinus Pols 
o Jan  * 15-12-1904 te Rotterdam  † 18-06-1945 te Tiengemeten 

  x 03-01-1940 te Rotterdam met Hermijntje Hoogendijk 
  is met het hele gezin met het binnenschip op een mijn gevaren waarbij het 
  hele gezin het leven liet. (Zie volgende pagina) 

o Teunis  * 10-03-1907 te Brakel  † 10-03-1988 te Lekkerkerk 
  x 18-01-1939 te Lekkerkerk met Helena den Oudsten 

o Lena  * 23-04-1909 te Sliedrecht     † 14-05-1911 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Marrigje  * 23-04-1909 te Sliedrecht     † 13-05-1911 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Pieter  * 18-04-1911 te Ouderkerk a/d IJssel † 01-11-1998 te Rotterdam 

  x 10-05-1939 te Rotterdam met Trijntje Hoogendijk 
o Lena Marrigje * 09-05-1913 te Ouderkerk a/d IJssel  † 31-03-1967 te Krimpen a/d IJssel 

  x 30-12-1936 te Rotterdam met Hendrik Speksnijder 
  zie ─> k11 

o Marrigje Lena * 28-06-1915 te Ouderkerk a/d IJssel † 24-07-2009 
  x 20-01-1943 te Rotterdam met Wiggert Otterspeer 

o Cornelis  * 24-06-1917 te Den Haag  † 30-10-2006 
  x 04-12-1947 te Capelle aan den IJssel met Arina C. van Vliet 

o Hendrik  * 01-11-1919 te Gorinchem  † 19-03-1998 te Krimpen a/d IJssel 
  x 31-07-1947 te Krimpen aan den IJssel met Maria Pols 

 
Burgerlijke stand Nieuwerkerk a/d IJssel – Huwelijken 1896 d.d. 17-07-1896: 
Teunis Pols en Marrigje Kreuk ondertekenen hun huwelijksakte: 
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Teunis Pols en Marrigje Kreuk 

 
Teunis Pols en Marrigje Kreuk 
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Het Parool, 23 juni 1945 

 
 
#k24 Eikelboom, Teunis  (zoon van Teunis Eikelboom en Daampje Hagendijk) 
    ─> k48 
 Later getrouwd op 22-01-1920 te Wilnis met Fijtje Marijtje Broere 
 Beroep: Bouwman, veehouder 
 * 20-02-1867 te Nieuw Lekkerland 
 † 16-06-1927 te Lekkerkerk 
x 06-03-1890 te Nieuw Lekkerland    zie gezinskaart 10014 
#k25 Meerkerk, Gerrigje Maria (dochter van Cornelis Meerkerk en Neeltje de Haan) 
    ─> k50 
 * 26-04-1871 te Nieuw Lekkerland 
 † 13-05-1907 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis Eikelboom en Gerrigje Maria Meerkerk): 
o Neeltje  * 08-02-1890 te Nieuw Lekkerland †  

 Neeltje is erkend bij huwelijk tussen Teunis Eikelboom en Gerritje Maria Meerkerk 
  x 15-04-1915 te Lekkerkerk met George Antonie Dubbeldam 

o Daampje  * 03-01-1891 te Nieuw Lekkerland †  
  x 04-06-1914 te Lekkerkerk met Cornelis de Lange 

o Cornelis  * 09-04-1892 te Nieuw Lekkerland † 24-07-1984 te Lekkerkerk 
  x 24-02-1916 te Lekkerkerk met Geertje Berdina Verburg 

o Teuntje  * 13-06-1893 te Nieuw Lekkerland † 16-09-1893 te Nieuw Lekkerland 
o Teuntje  * 18-07-1894 te Nieuw Lekkerland †  

  x 04-03-1920 te Lekkerkerk met Jan Willem Stoppelenburg 
o Teunis  * 22-08-1895 te Nieuw Lekkerland †  

  x 19-04-1923 te Lekkerkerk met Geertje Verkuil 
o Dirk  * 14-11-1896 te Nieuw Lekkerland † 22-05-1979 te Bergambacht 

  x 17-02-1921 te Lekkerkerk met Teuntje Damsteegt 
o Lambertus * 30-12-1897 te Nieuw Lekkerland † 25-07-1962 te Rotterdam 

  x 02-01-1925 te Lekkerkerk met Cornelia Boon 
o Willem  * 26-03-1899 te Nieuw Lekkerland †  
o Elisabeth  * 24-04-1900 te Nieuw Lekkerland † 30-01-1946 te Gouda 

  x 20-09-1923 te Lekkerkerk met Arie Vermeij 
o Gerrit  * 26-06-1901 te Lekkerkerk  †  

  x 14-04-1927 te Lekkerkerk met Cornelia Slingerland 
o Pieter  * 31-08-1902 te Lekkerkerk  †  
o Pleun  * 20-11-1903 te Lekkerkerk  † 28-07-1962 te Ridderkerk 

  x 07-02-1929 te Lekkerkerk met Willemina Damsteegt 
  zie ─> k12 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 15 Datum: 19-Feb-23 

o Aaltje  * +/- 1905 te Lekkerkerk  †  
  22-11-1928 te Lekkerkerk met Boudewijn Cornelis Damsteegt 

o Arie  * +/- 1906 te Lekkerkerk  †  
  14-11-1929 te Lekkerkerk met Bastiaantje den Oudsten 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teunis Eikelboom en Fijtje Broere): 
o NN * 

 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1890 d.d. 06-03-1890: 
Teunis Eikelboom en Gerrigje Maria Meerkerk ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k26 Damsteegt, Leendert (zoon van Boudewijn Cornelis Damsteegt en Antje de 
    Waard) 
    ─> k52 
 Beroep: Sigarenmaker 
 * 22-09-1878 te Lekkerkerk 
 † 15-03-1953 te Lekkerkerk 
x 20-05-1904 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10035 
#k27 Mudde, Lijpje (dochter van Arie Mudde en Willemina Knuistingh Neven) 
    ─> k54 
 * 29-01-1881 te Lekkerkerk 
 † 26-11-1957 te Rotterdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Boudewijn Cornelis * +/- ..-11-1904 te Lekkerkerk  † 15-01-1905 te Lekkerkerk 
o Willemina * 01-06-1909 te Lekkerkerk  † 26-11-2004 te Ridderkerk  

  x 07-02-1929 te Lekkerkerk met Pleun Eikelboom 
  zie ─> k13 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1904 d.d. 20-05-1904: 
Leendert Damsteegt en Lijpje Mudde ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k28 Kroos, Cornelis  (zoon van Cornelis Arie Kroos en Geertje Kruithof) 
    ─> k56 
 Beroep: Arbeider, koopman, sjouwerman, boerenknecht, melkknecht,   
  korenmolenaarsknecht 
 * 01-11-1860 te Ridderkerk 
 † 14-02-1926 te Ridderkerk 
x 05-08-1885 te Rotterdam     zie gezinskaart 10012 
#k29 van Golen, Jannetje (dochter van Arie van Golen en Willemina van Drunen) 
    ─> k58 
 * 28-03-1865 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 06-11-1925 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Geertje Willemina * 06-08-1885 te Rotterdam  † 02-03-1892 te Zwijndrecht 

  beroep van vader Cornelis Kroos bij haar geboorte: koopman 
  beroep van vader Cornelis Kroos bij haar overlijden: boerenknecht 

o Cornelis  * 27 06-1887 te Hendrik-Ido-Ambacht † 28-05-1898 te Heerjansdam 
  beroep van vader Cornelis Kroos bij zijn overlijden: melkknecht 

o Willemina  * 19-05-1889 te Hendrik-Ido-Ambacht †  
  x 13-04-1911 te Ridderkerk met Pieter Molendijk 
  beroep van vader Cornelis Kroos bij haar huwelijk: korenmolenaarsknecht 

o Doodgeboren kind (m)    † 18-05-1891 te Zwijndrecht 
o Geertje  * 22-04-1892 te Zwijndrecht  † 24-02-1955 te Ridderkerk 

  x 06-09-1912 te Ridderkerk met Johannes Lagendijk 
o Arie  * 05-08-1894 te Heerjansdam  † 09-06-1897 te Heerjansdam 
o Laurens  * 12-02-1896 te Heerjansdam  † 27-09-1898 te Heerjansdam 
o Arie  * 29-11-1897 te Heerjansdam  † 17-07-1898 te Heerjansdam 
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o Cornelis  * 03-08-1899 te Zwijndrecht  † 10-05-1921 te Ridderkerk 
  beroep van vader Cornelis Kroos bij zijn ovelijden: sjouwerman 

o Arie  * 23-05-1901 te Zwijndrecht  † 14-09-1997 te Rotterdam 
  x 04-08-1925 te Ridderkerkmet Hillegonda de Koning 
  zie ─> k14 

o Lourens  * +/- 1903 te Zwijndrecht  †  
  x 01-09-1922 te Ridderkerk met Maartje Bervoets 
  o/o 09-12-1925 te Dordrecht 
  xx 26-07-1928 te Zwijndrecht met Antje Smit 
  o/o 20-08-1953 te Amsterdam 

 
Burgerlijke stand Rotterdam – Huwelijken 1885 d.d. 05-08-1885: 
Cornelis Kroos ondertekent hun huwelijksakte. Jannetje van Golen verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
#k30 de Koning, Gerrit Pieter (zoon van Dirk Arie de Koning en Adriaantje Heiden) 
    ─> k60 
 Beroep: Scheepmaker, IJzerwerker 
 * 24-05-1865 te IJsselmonde 
 † 06-03-1960 te Ridderkerk 
x 20-07-1894 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10013 
#k31 van Oossanen, Pietje (dochter van Willem van Oossanen en Hillegonda van 
    Affaire)  ─> k62 
 * 17-02-1868 te Ridderkerk 
 † 29-03-1947 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willem  * 13-02-1895 te Ridderkerk  † 1988 

  x 23-05-1918 te Dordrecht met Johanna Pieternella Wilhelmina Joosse 
  o/o 08-06-1926 te Amsterdam 
  xx 14-07-1926 te Amsterdam met Pieternella Jannetje Baas 
 beroep van vader Gerrit Pieter de Koning bij tweede huwelijk van Willem: ijzerwerker 

o Dirk Arie  * 31-05-1896 te Ridderkerk  † 1941 
  x 28-07-1916 te Ridderkerk met Hendrika Oostlander 
  xx 11-09-1929 te Curaçao 1929 met Frieda Meta Johanna Marie Eilers 

o Adrianus  * 01-09-1897 te Ridderkerk  †  
  x 13-05-1921 te Ridderkerk met Annigje Molendijk 

o Hillegonda * 07-08-1899 te Ridderkerk  † 17-05-1979 te Capelle a/d IJssel  
  x 04-08-1925 te Ridderkerk met Arie Kroos 
  zie ─> k15 

o Pieter  * 14-09-1901 te Ridderkerk  † 1981 
  x 20-09-1927 te Ridderkerk met Adriana Brouwer 
  xx 1948 met Kaatje van der Linden 

o Adriaantje * 25-02-1904 te Ridderkerk  † 18-01-1906 te Ridderkerk 
o Adriaantje * 06-05-1906 te Ridderkerk  † 

  x 26-03-1935 met B. Bode 
  bron persoonskaart G.P. de Koning 

o Jan  * 06-06-1908 te Ridderkerk  † 1980 
  x 24-03-1938 te IJsselmonde met NN 
  bron persoonskaart G.P. de Koning 
  x 1938 met Willemiena Hermiena Maria Verschoof 

 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1894 d.d. 20-07-1894: 
Gerrit Pieter de Koning en Pietje van Oossanen ondertekenen hun huwelijksakte: 
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Generatie 6; oudouders 
Kwartierstaatnummers 32 tm 63 
 
#k32 Rook, Teunis  (zoon van Lourens Rook en Catharina Groeneveld) 
    ─> k64 
 Later getrouwd op 02-11-1870 te Kralingen met Roelandina Adriana Smits 
 Beroep: Timmerman, Koopman  
 * 29-12-1829 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 17-08-1906 te Rotterdam 
x 29-11-1851 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10009 
#k33 Dekker, Niesje  (dochter van Pieter Dekker en Neeltje van der Graaf) 
    ─> k66 
 * 30-11-1826 te Berkenwoude  
 † 24-07-1868 te Rotterdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Catharina  * 20-03-1852 te Ouderkerk a/d IJssel † 01-06-1919 te Rotterdam 

  x 31-03-1886 te Kralingen met Willem de Man 
o Pieter  * 20-05-1853 te Ouderkerk a/d IJssel † 22-02-1929 te Rotterdam 

  x 13-08-1873 te Rotterdam met Cornelia Groeneveld 
o Anna  * 09-04-1855 te Ouderkerk a/d IJssel † 04-07-1916 te Rotterdam 

  x 03-04-1878 te Rotterdam met Hendrikus Kusters 
o Laurens  * 07-05-1856 te Ouderkerk a/d IJssel   † 25-06-1856 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Lourens               * 31-12-1857 te Ouderkerk a/d IJssel † 19-04-1931 te Ouderkerk a/d IJssel 

  x 22-12-1898 te Capelle a/d IJssel met Maria Rook 
  zie ─> k16 

o Teuntje  * 12-01-1862 te Ouderkerk a/d IJssel   † 08-11-1936 te Ouderkerk a/d IJssel 
  x 23-12-1898 te Ouderkerk a/d IJssel met Everardus Albers 

o Levenloos kind (v) † 12-04-1863 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Levenloos kind (v) † 17-03-1865 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Teunis  * 26-12-1865 te Ouderkerk a/d IJssel   † 16-06-1866 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Levenloos kind (v) † 24-07-1868 te Rotterdam 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o Teunis  * 24-09-1871 te Ouderkerk a/d IJssel † 27-12-1875 te Rotterdam 
o Roelandina Adriana * 03-03-1874 te Rotterdam  † 15-03-1959 te Zwijndrecht 

  x 03-11-1915 te Rotterdam met Willem van der Weel 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1851 d.d. 29-11-1851: 
Teunis Rook en Niesje Dekker ondertekenen hun huwelijksakte: 
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#k34 Rook, Marinus  (zoon van Barend Rook en Maria Bachman) 
    ─> k68 
 Beroep: Steenovenstoker 
 * 26-09-1837 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 09-12-1916 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 13-02-1864 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10020 
#k35 Dekker, Maggeltje  (dochter van Willem Dekker en Adriana Jongste) 
    ─> k70 
 * 13-10-1834 te Krimpen aan den IJssel  
 † 18-02-1920 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria  * 03-05-1864 te Krimpen a/d IJssel  † 14-04-1926 te Ouderkerk a/d IJssel  

  x 22-12-1898 te Capelle a/d IJssel met Lourens Rook 
  zie ─> k17 

o Johanna Wilhelmina  * 03-10-1865 te Krimpen a/d IJssel   † 29-04-1943 te Ouderkerk a/d IJssel 
  x 06-02-1892 te Capelle a/d IJssel met Jan Jurgen van den Heuvel 

o Barend  * 11-11-1866 te Krimpen a/d IJssel     † 02-08-1952 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Willem  * 13-10-1868 te Krimpen a/d IJssel     † 14-01-1945 te Krimpen a/d Lek 
o Leendert  * 09-05-1870 te Krimpen a/d IJssel     † 17-10-1936 te Gouda 
o Adriana  * 19-11-1871 te Krimpen a/d IJssel     † 07-01-1937 te Rotterdam 
o Adriana Teuntje * 24-12-1873 te Ouderkerk a/d IJssel  † 22-04-1955 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Adriaan  * 24-01-1876 te Ouderkerk a/d IJssel  † 19-07-1953 te Westmaas 

  x 30-01-1902 te Ouderkerk a/d IJssel met Neeltje Kleijbeuker 
 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1864 d.d. 13-02-1864: 
Marinus Rook en Maggeltje Dekker ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 

     
    Maggeltje Dekker 

 
  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 19 Datum: 19-Feb-23 

 
#k36 Both, Willem  (zoon van Adrianus Cornelis Both en Maartje Dogterom) 
    ─> k72 
 Beroep: Bouwman  
 Later getrouwd op 29-04-1909 te Aalsmeer met Elisabeth Reuhl 
 * 15-12-1854 te Bergambacht 
 † 29-01-1933 te Gouderak 
x 05-01-1877 te Stolwijk      zie gezinskaart 10010 
#k37 Verkaik, Jannigje  (dochter van Jan Verkaik en Maria Honkoop) 
    ─> k74 
 * 26-11-1855 te Stolwijk 
 † 25-06-1904 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Both en Jannigje Verkaik): 
o Maartje Maria * 28-02-1877 te Stolwijk  † 21-02-1956 te Boskoop 

  x 30-12-1897 te Zwammerdam met Leendert Konijn 
o Adrianus Cornelis * 16-06-1880 te Stolwijk † 01-12-1957 te Rotterdam 

  x 25-09-1908 te Zevenhuizen met Neeltje Stofberg 
o Jan  * 09-11-1881 te Stolwijk † 01-11-1953 te Krimpen a/d Lek 

  x 16-01-1903 te Stolwijk met Jansje Graveland 
  zie ─> k18 

o Maria  * 28-02-1883 te Stolwijk  † 15-06-1883 te Stolwijk 
o Pieter  * 31-07-1884 te Stolwijk † 28-08-1968 te Capelle a/d IJssel 

  x 27-01-1905 te Lekkerkerk met Lijpje Berkouwer 
o Maria  * 20-12-1885 te Stolwijk † 15-03-1963 te Linschoten 

  x 12-04-1906 te Stolwijk met Arie de Jong 
o Jannigje  * 20-02-1888 te Stolwijk † 20-04-1967 te Lekkerkerk 

  x 25-06-1909 te Stolwijk met Adrianus Leonardus Boogaerdt 
o Petronella Wilhelmina  * 28-08-1889 te Stolwijk † 23-09-1966 te Ouderkerk a/d IJssel 

  x 03-06-1920 te Waddinxveen met Andries Broekhuijsen 
o Willem  * 06-03-1891 te Stolwijk † 29-03-1891 te Stolwijk 
o Willemina  * 31-08-1892 te Stolwijk † 17-11-1934 te Zevenhuizen 

  x 15-01-1915 te Barneveld met Leendert van Prooyen 
o Anthonia  * 28-09-1894 te Stolwijk † 14-11-1975 te Rotterdam 

  x 04-03-1920 te Middelharnis met Cornelis Schilperoord 
o Willem  * 23-05-1896 te Stolwijk † 06-07-1896 te Stolwijk 
o Martina  * 18-01-1898 te Stolwijk † 29-12-1968 te Middelharnis 

  23-06-1927 te Middelharnis met Nicolaas Hendrik Beversluis 
o Pietje  * 06-11-1899 te Stolwijk † 06-12-1977 te Gouderak 

  05-03-1924 te Moerkapelle met Willem den Hertog 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Both en Elisabeth Reuhl): 

o NN  * 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1877 d.d. 05-01-1877: 
Willem Both en Jannigje Verkaik ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 

    
   Jannigje Verkaik 
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#k38 Graveland, Willem (zoon van Gijsbert Graveland en Neeltje Verburg) 
    ─> k76 
 Trouwde (1) op 14-12-1848 te Broek met Krijntje Breedijk 
 Trouwde (2) op 01-03-1856 te Stolwijk met Aagje van Wijngaarden 
 Beroep: Bouwman  
 * 27-12-1824 te Stolwijk 
 † 27-10-1896 te Stolwijk 
x (3) 05-11-1864 te Gouderak     zie gezinskaart 10036 
#k39 Anker, Jansje  (dochter van Arie Anker en Hendrikje Slappendel) 
    ─> k78 
 * 01-02-1840 te Gouderak  
 † 10-01-1921 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Neeltje  * 08-09-1849 te Gouda † 28-01-1851 te Gouda 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o doodgeboren kind (v)   † 11-07-1856 te Stolwijk 
o Johannes  * 30-06-1859 te Gouderak † 30-08-1859 te Gouderak 
o Neeltje  * 18-06-1858 te Gouderak † 06-08-1906 te Gouderak 

  x 06-02-1880 te Gouderak met Maarten van Dorp 
Kinderen uit het derde huwelijk: 

o Hendrika  * 30-01-1866 te Stolwijk † 20-02-1866 te Stolwijk 
o Gijsbert Gijs * 13-06-1867 te Stolwijk † 21-03-1945 te Stolwijk 
o Arie  * 24-10-1868 te Stolwijk † 29-05-1943 te Stolwijk 
o Hendrika Neeltje * 18-11-1869 te Stolwijk † 08-12-1869 te Stolwijk 
o Hendrika  * 13-12-1870 te Stolwijk † 13-08-1919 te Berkenwoude 

  x 14-03-1902 te Stolwijk met Maarten Cornelis Molenaar 
o Willem  * 09-01-1872 te Gouderak † 13-09-1947 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Jansje  * 07-09-1875 te Gouderak † 23-05-1952 te Ouderkerk a/d IJssel  

  x 16-01-1903 te Stolwijk met Jan Both 
  zie ─> k19 

o doodgeboren kind (v)   † 09-05-1879 te Gouderak 
o Aaltje  * 28-05-1881 te Gouderak † 01-01-1943 te Stolwijk 

  x 14-03-1902 te Stolwijk met Jan Bos 
 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1864 d.d. 05-11-1864: 
Willem Graveland en Jansje Anker ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 

     
    Jansje Anker 
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#k40 Speksnijder, Cornelis (zoon van Jacob Speksnijder en Aafje Goudriaan) 
    ─> k80 
 Eerst getrouwd op 29-06-1877 te Ouderkerk aan den IJssel met Neeltje Heuvelman 
 Beroep: Schipper (naam schip ‘Op hoop van zegen’) 
 * 23-12-1851 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-01-1933 te Rotterdam 
x 09-01-1884 te Moordrecht     zie gezinskaart 10026 
#k41 Burger, Wilhelmina  (dochter van Bastiaan Burger en Pietertje Geneugelijk) 
    ─> k82 
 * 04-04-1860 te Moordrecht 
 † 02-04-1926 te Rotterdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Speksnijder en Neeltje Heuvelman): 
o Jacob  * 30-03-1878 te Den Haag † 12-03-1881 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

     overleden a/b schip ‘Op hoop van zegen’ 
o Geertje  * 16-03-1880 te Delft † 12-03-1881 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

     overleden a/b schip ‘Op hoop van zegen’ 
     Zie krantenartikelen hieronder. 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Speksnijder en Wilhelmina Burger): 
o Jacob  * 01-02-1886 te Brielle † 30-12-1963 te Rotterdam 

  x 06-08-1910 te Krimpen a/d IJssel met Sara Kort 
  zie ─> k20 

o Pietertje  * 14-12-1886 te Ouderkerk a/d IJssel   † 17-02-1888 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Pietertje  * 27-12-1888 te Ouderkerk a/d IJssel † 28-09-1937 te Rotterdam 

  x 10-07-1908 te Ouderkerk aan den IJssel met Dirk Zuiddam 
o Aafje  * 02-04-1891 te Willemstad † 12-04-1919 te Bodegraven 

  x 18-12-1914 te Barwoutswaarder met Adolf Hendrik Leonardus Voorhout 
o Bastiaantje * 24-12-1892 te Ouderkerk a/d IJssel † 26-04-1917 te Capelle a/d IJssel 

  x 17-07-1914 te Ouderkerk a/d IJssel me tPieter Koolmees 
o Neeltje  * 03-03-1894 te Rotterdam † 21-10-1972 te Gouda 

  x 07-04-1917 te Krimpen a/d IJssel met Pieter Vrijenhoek 
o Johanna  * 17-04-1895 te Ouderkerk a/d IJssel † 29-03-1976 te Capelle a/d IJssel 

  x 29-12-1916 te Ouderkerk a/d IJssel met Arie Paulus Molenaar 
o Bastiaan  * 05-04-1897 te Ouderkerk a/d IJssel † 09-09-1966 te Amsterdam 

  x 11-11-1921 te Ouderkerk aan den IJssel met Hermina Johanna Boer 
o Arie Cornelis * 30-04-1900 te Ouderkerk a/d IJssel † 21-10-1978 te Vlaardingen 

  x 28-12-1923 te Rotterdam met Johanna Wilhelmina Maas 
o Wilhelmina * 19-06-1903 te Ouderkerk a/d IJssel † 09-01-1982 te Horn 

  x 13-05-1925 te Rotterdam met Jan Willem Kleinstra 
 
Burgerlijke stand Moordrecht – Huwelijken 1884 d.d. 09-01-1884: 
Cornelis Speksnijder ondertekent hun huwelijksakte. Wilhelmina Burger verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 

 
Wilhelmina Burger 
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Schoonhovensche Courant 13-03-1881: 
 

 
 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-03-1881: 
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#k42 Kort, Hendrik  (zoon van Goosen Kort en Beatris Bloot) 
    ─> k84 
 Beroep: Schipper  
 (naam schip: ‘De jonge Hendrik’) (bron: bevolkingsregister Rotterdam, per adres Slaakkade 125)) 
 * 28-02-1864 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-04-1931 te Culemborg 
x 18-07-1884 te Kralingen (Rotterdam)    zie gezinskaart 10037 
#k43 Oudenaarden, Lijsje (dochter van Jan Oudenaarden en Sara Johanna Klip) 
    ─> k86 
 * 20-12-1863 te Streefkerk 
 † 14-12-1923 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Goosen  * 23-01-1885 te Rotterdam  †  

  x 16-09-1910 te Krimpen a/d IJssel met Marrigje Visser 
o Sara  * 28-01-1886 te Krimpen a/d IJssel † 30-05-1951 te Rotterdam  

  x 06-08-1910 te Krimpen a/d IJssel met Jacob Speksnijder 
  zie ─> k21 

o Hendrik  * 23-04-1887 te Kralingen  †  
  x 01-05-1908 te Oosterland (Zeeland) met Krina Dorst 

o Beatris  * 16-12-1888 te Rotterdam  †  
  x 05-06-1920 te Krimpen a/d IJssel met Johannes Sterk 

o Johanna Jacoba * 30-03-1890 te Rotterdam  †  
  x 17-02-1912 te Krimpen a/d IJssel met Gijsbert Rink 

o Jannigje  * 16-01-1892 te Krimpen a/d IJssel †  
  x 07-04-1920 te Rotterdam met Bastiaan Oskam 

o Jan  * 03-03-1894 te Krimpen a/d IJssel † 04-08-1894 te Krimpen a/d IJssel 
o Jan  * 27-07-1895 te Krimpen a/d IJssel † 20-02-1896 te Krimpen a/d IJssel 
o Jan Ernst  * 15-12-1896 te Krimpen a/d IJssel †  

  x 06-03-1919 te Alblasserdam met Wendelina de Gelder 
o Gerrit  * 21-10-1899 te Krimpen a/d IJssel †  

  x 25-04-1925 te Krimpen a/d IJssel met Johanna Sterk 
o Antonie  * 12-01-1902 te Krimpen a/d IJssel † 19-08-1944 te Rotterdam 
o Cornelis  * 07-08-1903 te Den Haag  †  
o Frederik  * 04-11-1906 te Krimpen a/d IJssel †  

 
Burgerlijke stand Kralingen – Huwelijken 1884 d.d. 18-07-1884: 
Hendrik Kort en Lijsje Oudenaarden ondertekenen hun huwelijksakte: 
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Hendrik Kort en Lijsje Oudenaarden 
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#k44 Pols, Dirk   (zoon van Pieter Pols en Margje Broekhuizen) 
    ─> k88 
 Beroep: Schipper 
 * 22-02-1846 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 07-11-1916 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 17-06-1871 te Stolwijk      zie gezinskaart 10038 
#k45 de Jong, Aaltje  (dochter van Teunis de Jong en Dirkje de Bruijn) 
    ─> k90 
 * 20-08-1846 te Stolwijk 
 † 03-09-1940 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter  * 22-11-1872 te Woudrichem             † 12-11-1961 te Ouderkerk a/d IJssel 

  x 01-04-1898 te Ouderkerk a/d IJssel met Aagje Trouwborst 
  xx 15-05-1919 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Johanna Dina van Herk 

o Teunis  * 28-06-1874 te Ouderkerk a/d IJssel  † 23-10-1968 te Krimpen a/d IJssel 
  x 17-07-1896 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Marrigje Kreuk 
  zie ─> k22 

o Dirk  * 08-12-1875 te Ouderkerk a/d IJssel  † 11-02-1958 te Ouderkerk a/d IJssel 
  x 16-09-1904 te Ouderkerk a/d IJssel met Pieternella Speksnijder 

o Margje  * 01-02-1878 te Ouderkerk a/d IJssel  † 18-11-1962 te Zwijndrecht 
  x 04-09-1908 te Ouderkerk a/d IJssel met Willem Speksnijder 

o Cornelis Johannes * 17-12-1879 te Ouderkerk a/d IJssel  † 28-04-1957 te Ouderkerk a/d IJssel 
  x 25-01-1905 te Gouderak met Catherina Elizabeth de Bruijn 

o Wilhelmina * 22-04-1881 te Ouderkerk a/d IJssel  † 06-06-1972 te Ouderkerk a/d IJssel 
  x 21-10-1904 te Ouderkerk a/d IJssel met Huig Jongeneel 

o Marinus  * 17-10-1882 te Ouderkerk a/d IJssel  † 03-02-1883 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Marinus  * 13-04-1884 te Ouderkerk a/d IJssel  † 23-09-1884 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Dirkje Aaltje * 10-10-1887 te Ouderkerk a/d IJssel  † 19-08-1968 te Benschop 

  x 27-03-1919 te Benschop met Teunis Bartus Langerak 
o Marinus  * 10-10-1887 te Ouderkerk a/d IJssel  † 17-10-1888 te Ouderkerk a/d IJssel 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1871 d.d. 17-06-1871: 
Dirk Pols en Aaltje de Jong ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 

 
Dirk Pols 
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#k46 Kreuk, Jan  (zoon van Cornelis Kreuk en Lena van der Grijp) 
    ─> k92 
 Beroep: Schipper op de eerste ijzeren paviljoenschuit ‘De Tijd zal’t Leeren’.  
 Zijn bijnaam was daarom ‘IJzeren Jan’.  
 * 09-12-1848 te Krimpen aan den IJssel 
 † 21-01-1933 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x 26-09-1873 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10039 
#k47 Rehorst, Neeltje  (dochter van Hendrik Rehorst en Bastiaantje van Herk) 
    ─> k94 
 * 31-10-1850 te Berkenwoude  
 † 26-04-1938 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lena     * 27-12-1873 te Ouderkerk a/d IJssel    † 09-10-1962 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

     x 14-03-1895 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Arie Kreuk 
o Marrigje     * 11-06-1876 te Ouderkerk a/d IJssel   † 04-11-1970 te Krimpen a/d IJssel 

     x 17-07-1896 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Teunis Pols 
    zie ─> k23 

o Cornelia     * 17-03-1878 te Delft     † 23-08-1946 te Capelle a/d IJssel 
     x 19-02-1904 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Jacob Roskam 

o Bastiaantje  * 23-04-1880 te Ouderkerk a/d IJssel     † 25-09-1950 te Nieuwerkerk a/d IJssel 
     x 22-05-1903 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Hendrik Kreuk 

o Hendrika     * 18-08-1882 te Sliedrecht     † 28-07-1970 te Gouda 
     x 31-08-1906 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Cornelis Schouten 

o Jan     * 25-11-1884 te Ouderkerk a/d IJssel     † 06-06-1930 te Nieuwerkerk a/d IJssel 
     x 04-03-1911 te Gouderak met Johanna Mudde 

o Cornelis Hendrik  * 24-02-1887 te Brielle     † 14-05-1970 te Rotterdam 
     x 13-01-1915 te Bleskensgraaf met Cornelia Vlot 

o Dirkje     * 08-04-1889 te Rotterdam     †  
o Hendrik     * 07-05-1891 te Nieuwerkerk a/d IJssel  † 08-04-1970 te Hendrik-Ido-Ambacht 

     x 14-07-1923 te Krimpen a/d IJssel met Anna Vermeulen 
     xx +/- 1937 met Jannigje van Bezooijen 

o Leendert     * 17-10-1893 te Nieuwerkerk a/d IJssel  † 09-07-1978 te Krimpen a/d IJssel 
     x 15-04-1922 te Krimpen a/d IJssel met Johanna Adriana van Walsum 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1873 d.d. 26-09-1873: 
Jan Kreuk en Neeltje Rehorst ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
 

  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 27 Datum: 19-Feb-23 

Jan Kreuk en Neeltje Rehorst 
 

 
 
 

  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 28 Datum: 19-Feb-23 

 
#k48 Eikelboom, Teunis (zoon van Gerrit Eikelboom en Lijsbeth Vervoorn) 
    ─> k96 
 Beroep: Bouwman 
 * 17-07-1828 te Alblasserdam 
 † 25-10-1898 te Nieuw-Lekkerland 
x 18-04-1856 te Nieuw-Lekkerland    zie gezinskaart 10022 
#k49 Hagendijk, Daampje (dochter van Cornelis Hagendijk en Pietertje Boer) 
    ─> k98 
 * 11-02-1832 te Nieuw-Lekkerland 
 † 21-01-1879 te Nieuw-Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Elisabeth  * 31-03-1857 te Nieuw Lekkerland     † 01-07-1904 te Nieuw Lekkerland 

  x 28-03-1879 te Nieuw Lekkerland met Hendrik de Lange 
o Pietertje  * 04-08-1858 te Nieuw Lekkerland     † 12-09-1859 te Nieuw Lekkerland 
o Pietertje  * 04-03-1860 te Nieuw Lekkerland     † 06-05-1935 te Nieuw Lekkerland 
o Gerrigje  * 10-07-1861 te Nieuw Lekkerland     † 24-03-1930 te Oud Alblas 

  x 20-04-1882 te Nieuw Lekkerland met Frans van der Plaat 
o Cornelis  * 19-09-1862 te Nieuw Lekkerland     † 12-05-1864 te Nieuw Lekkerland 
o Daampje  * 08-02-1864 te Nieuw Lekkerland     † 06-11-1911 te Alblasserdam 

  x 02-11-1904 te Nieuw Lekkerland met Adriaan Johannis ‘t Hoen 
o Cornelis  * 16-07-1865 te Nieuw Lekkerland     † 18-02-1943 te Nieuw Lekkerland 

  x 27-04-1900 te Tienhoven met Maagje de Jongh 
o Teunis  * 20-02-1867 te Nieuw Lekkerland † 16-06-1927 te Lekkerkerk 

  x 06-03-1890 te Nieuw Lekkerland met Gerrigje Maria Meerkerk 
  zie ─> k24 

o Willem Lambertis * 12-04-1868 te Nieuw Lekkerland     † 07-07-1868 te Nieuw Lekkerland 
o Aaltje  * 10-05-1869 te Nieuw Lekkerland     † 03-08-1917 te Nieuw Lekkerland 

 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1856 d.d. 18-04-1856: 
Teunis Eikelboom en Daampje Hagendijk ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k50 Meerkerk, Cornelis (zoon van Dirk Meerkerk en Gerrigje van Casant) 
    ─> k100 
 Beroep: Bouwman 
 * 12-01-1829 te Nieuw-Lekkerland 
 † 31-05-1900 te Nieuw-Lekkerland 
x 10-03-1859 te Nieuw-Lekkerland    zie gezinskaart 10023 
#k51 de Haan, Neeltje  (dochter van Willem de Haan en Marrigje Rietveld) 
    ─> k102 
 * 27-08-1835 te Nieuw Lekkerland 
 † 28-02-1895 te Nieuw-Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirk  * 12-10-1859 te Nieuw Lekkerland † 22-02-1940 te Nieuw Lekkerland 

  x 23-04-1891 te Nieuw Lekkerland met Marrigje de Haan 
o Marrigje  * 23-02-1861 te Nieuw Lekkerland † 11-02-1936 te Nieuw Lekkerland 

  x 03-07-1879 te Nieuw Lekkerland met Arie de Groot 
o Willem  * 05-11-1862 te Nieuw Lekkerland † 01-02-1909 te Streefkerk 

  x 20-02-1890 te Streefkerk met Huibertje Groeneveld 
o Gerrit  * 26-10-1863 te Nieuw Lekkerland † 01-04-1864 te Nieuw Lekkerland 
o Gerrit  * 31-12-1864 te Nieuw Lekkerland † 11-06-1931 te Nieuw Lekkerland 

  x 08-06-1893 te Nieuw Lekkerland met Jannigje Bongers 
o Cornelis  * 24-01-1867 te Nieuw Lekkerland †  

  x 15-02-1894 te Nieuw Lekkerland met Teuntje Jongebreur 
o Pleun  * 09-02-1868 te Nieuw Lekkerland † 27-02-1868 te Nieuw Lekkerland 
o Gerrigje Maria * 26-04-1871 te Nieuw Lekkerland † 13-05-1907 te Lekkerkerk  

  x 06-03-1890 te Nieuw Lekkerland met Teunis Eikelboom 
  zie ─> k25 
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Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1859 d.d. 10-03-1859: 
Cornelis Meerkerk en Neeltje de Haan ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k52 Damsteegt, Boudewijn Cornelis (zoon van Arie Damsteeg(t) en Teuntje van Erk) 
    ─> k104 
 Beroep: Arbeider, fabrieksarbeider, landbouwer 
 * 02-03-1854 te Lekkerkerk 
 † 08-02-1940 te Lekkerkerk 
x 23-03-1877 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10040 
#k53 de Waard, Antje  (dochter van Leendert de Waard en Marrigje Visser) 
    ─> k106 
 * 18-01-1858 te Lekkerkerk 
 † 06-07-1932 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie  * 06-07-1877 te Lekkerkerk    †  
o Leendert  * 22-09-1878 te Lekkerkerk    † 15-03-1953 te Lekkerkerk 

  x 20-05-1904 te Lekkerkerk met Lijpje Mudde 
  zie ─> k26 

o Teunis  * 24-03-1880 te Lekkerkerk    † 24-07-1884 te Lekkerkerk 
o Maarten  * 25-02-1882 te Lekkerkerk    † 07-04-1944 te Lekkerkerk 

  x 23-08-1917 te Lekkerkerk met Lijntje de Jong 
  beroep van vader Boudewijn Cornelis bij dit huwelijk: fabrieksarbeider 

o Willem Johannes * 13-01-1883 te Lekkerkerk    †  
  x 12-05-1909 te Rotterdam met Cornelia Deelen 

o Teunis  * 21-02-1885 te Lekkerkerk    †  
  x 20-03-1908 te Lekkerkerk met Neeltje de Boom 
  xx 07-07-1932 te Lekkerkerk met Dirkje Deelen 

o Klaas  * 11-12-1886 te Lekkerkerk    †  
  x 18-12-1913 te Lekkerkerk met Digna Wervers 

o Marinus  * 17-06-1890 te Lekkerkerk    †  
  x 25-01-1917 te Lekkerkerk met Geertruida Pols 

o Teuntje  * 19-03-1895 te Lekkerkerk    †  
  x 17-02-1921 te Lekkerkerk met Dirk Eikelboom 
  beroep van vader Boudewijn Cornelis bij dit huwelijk: landbouwer 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1877 d.d. 23-03-1877: 
Boudewijn Cornelis Damsteegt en Antje de Waard ondertekenen hun huwelijksakte: 
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#k54 Mudde, Arie  (zoon van Arie Mudde en Ariaantje Verwaal) 
    ─> k108 
 Beroep: Visser 
 * 05-11-1854 te Lekkerkerk 
 † 26-01-1945 te Lekkerkerk 
x 10-11-1877 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10041 
#k55 Knuistingh Neven, Willemina (dochter van Johannes Knuisting Neven en  
     Willempje Noorlander)  ─> k110 
 * 14-04-1855 te Lekkerkerk 
 † 28-03-1928 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willempje  * 04-02-1878 te Lekkerkerk † 22-08-1949 te Lekkerkerk 

  x 03-03-1897 te Lekkerkerk met Jan van Zoest 
o Adriana  * 03-06-1879 te Lekkerkerk †  

  x 03-05-1907 te Lekkerkerk met Willem den Ouden 
o Lijpje  * 29-01-1881 te Lekkerkerk † 26-11-1957 te Rotterdam  

  x 20-05-1904 te Lekkerkerk met Leendert Damsteegt 
  zie ─> k27 

o Arina  * 14-06-1883 te Lekkerkerk † 01-07-1883 te Lekkerkerk 
o Arina  * 30-08-1884 te Lekkerkerk † 16-03-1886 te Lekkerkerk 
o Arie  * 23-10-1886 te Lekkerkerk † 08-04-1887 te Lekkerkerk 
o Arina  * 01-10-1888 te Lekkerkerk †  

  x 20-04-1911 te Lekkerkerk met Aris Molenaar 
o Doodgeboren kind (v)   † 11-10-1890 te Lekkerkerk 
o Johanna  * 10-12-1892 te Lekkerkerk †  

  x 31-12-1915 te Lekkerkerk met Marinus de Jager 
o Maria  * 31-01-1898 te Lekkerkerk †  

  x 14-04-1921 te Lekkerkerk met Willem Arie Graafland 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1877 d.d. 10-11-1877: 
Arie Mudde en Willemina Knuistingh-Neven ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k56 Kroos, Cornelis Arie (zoon van Cornelis Kroos en Maria Muijden) 
    ─> k112 
 Later getrouwd op 20-04-1871 te Hendrik-Ido-Ambacht met Aaltje Kreuk 
 Beroep: Arbeider 
 * 04-09-1839 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 12-04-1883 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 29-10-1859 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10024 
#k57 Kruithof, Geertje  (dochter van Arie Kruithof en Pietertje van Wingerden) 
    ─> k114 
 * 22-01-1837 te Ridderkerk 
 † 23-06-1870 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Cornelis.  * 01-11-1860 te Ridderkerk  † 14-02-1926 te Ridderkerk 

  x 05-08-1885 te Rotterdam met Jannetje van Golen 
  zie ─> k28 

o Pietertje  * 25-05-1862 te Ridderkerk  †  
  x 28-06-1883 te Hendrik-Ido-Ambacht met Izaäk Johannes Dorsman 

o Marinus  * 01-11-1863 te Ridderkerk  † 21-03-1864 te Ridderkerk 
o Ariena Maria * 29-06-1865  te Ridderkerk  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o Doodgeboren kind (v)    † 22-11-1872 te Ridderkerk 
o Ingetje Maria * 29-09-1874 te Ridderkerk  †  

  x 12-11-1896 te Hendrik-Ido-Ambacht met Cornelis van Es 
o Doodgeboren kind (v)    † 31-03-1876 te Ridderkerk 

 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1859 d.d. 29-10-1859: 
Cornelis Arie Kroos en Geertje Kruithof kunnen beiden niet schrijven.  
Bij het ondertekenen hun huwelijksakte tekent wel haar vader Arie Kruithof: 
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#k58 van Golen, Arie  (zoon van Jan van Golen en Emmetje Bakker) 
    ─> k116 
 Later getrouwd op 13-11-1867 te Hendrik-Ido-Ambacht met Gerrigje Visser 
 Beroep: Arbeider, opzichter, vlasbaas 
 * 15-11-1828 te Sandelingen Ambacht 
 † 18-02-1891 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 09-06-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht    zie gezinskaart 10018 
#k59 van Drunen, Willemina (dochter van Johannes van Drunen en Grietje van Driel) 
    ─> k118 
 * 30-04-1826 te Meerdervoort (Zwijndrecht) 
 † 05-07-1866 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie van Golen en Willemina van Drunen): 
o Emmetje  * 09-07-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht   †  

  x 03-03-1870 te Heerjansdam met Adrianus den Hartog 
o Grietje  * 28-01-1851 te Hendrik-Ido-Ambacht   †  
o Jannigje  * 20-05-1853 te Hendrik-Ido-Ambacht   † 25-10-1859 te Henrik-Ido-Ambacht 
o Jan Lourens * 11-03-1855 te Hendrik-Ido-Ambacht   † 18-03-1905 te Ridderkerk 

  x 06-05-1887 te Hendrik-Ido-Ambacht met Frederica Johanna van Rijswijk 
o Johannes  * 09-01-1857 te Hendrik-Ido-Ambacht   † 19-03-1857 te Henrik-Ido-Ambacht 
o Johannis  * ..-03-1858 te Hendrik-Ido-Ambacht † 21-06-1858 te Henrik-Ido-Ambacht 

  Opm: geboorten van januari 1858 tm 18 maart 1858 ontbreken 
o Johannes  * 02-01-1861 te Hendrik-Ido-Ambacht † 26-11-1933 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  x 15-05-1885 te Ridderkerk met Maria Visser 
o Doodgeboren kind (v)             † 31-08-1862 te Henrik-Ido-Ambacht 
o Jannetje  * 14-11-1863 te Hendrik-Ido-Ambacht † 20-02-1864 te Henrik-Ido-Ambacht 
o Jannetje  * 28-03-1865 te Hendrik-Ido-Ambacht   † 06-11-1925 te Ridderkerk 

  x 05-08-1885 te Rotterdam met Cornelis Kroos 
  zie ─> k29 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie van Golen en Gerrigje Visser): 
o Kornelis  * 12-06-1868 te Heerjansdam          † 04-09-1868 te Heerjansdam 
o Kornelis  * 22-08-1869 te Heerjansdam          † 17-12-1869 te Heerjansdam 
o Kornelis  * 12-06-1871 te Heerjansdam          † 02-03-1872 te Heerjansdam 

  beroep van vader Arie van Golen bij dit overlijden: opzichter 
o Neeltje Cornelia * 04-08-1872 te Hendrik-Ido-Ambacht † 07-12-1897 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  x 16-04-1896 te Hendrik-Ido-Ambacht met Willem de Wit 
o Lourina  * 11-02-1875 te Spijkenisse          † 31-03-1875 te Spijkenisse 
o Doodgeboren kind (v)             † 04-10-1876 te Spijkenisse 

  Beroep van vader Arie van Golen bij dit overlijden: vlasbaas 
o Grietje  * 30-12-1877 te Hendrik-Ido-Ambacht † 24-05-1916 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  x 19-04-1900 te Hendrik-Ido-Ambacht met Jan Pieter Vogelaar 
o Laurina  * 02-06-1880 te Hendrik-Ido-Ambacht † 20-02-1946 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  x 16-04-1903 te Hendrik-Ido-Ambacht met Jan Penning 
o Cornelis  * 07-07-1884 te Rotterdam          † 26-10-1884 te Rotterdam 

 
Burgerlijke stand Hendrik-Ido-Ambacht – Huwelijken 1849 d.d. 09-06-1849: 
Arie van Golen ondertekent hun huwelijksakte. Willemina van Drunen verklaart niet te kunnen schrijven. 
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#k60 de Koning, Dirk Arie (zoon van Pieter de Koning en Pleuntje Bode) 
    ─> k120 
 Later getrouwd op 04-05-1870 te IJsselmonde met Jozina Willemina de Kleuver 
 Beroep: Scheepmaker 
 * 13-10-1839 te IJsselmonde 
 † 12-01-1905 te IJsselmonde 
x 11-11-1864 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10025 
#k61 Heiden, Adriaantje (dochter van Gerrit Heijden en Maartje Rijerkerk) 
    ─> k122 
 * 30-08-1843 te Ridderkerk 
 † 27-02-1869 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk de Koning en Adriaantje Heiden): 
o Gerrit Pieter * 24-05-1865 te IJsselmonde  † 06-03-1960 te Ridderkerk 

  x 20-07-1894 te Ridderkerk met Pietje van Oossanen  
  zie ─> k30 

o Pieter  * 14-08-1866 te IJsselmonde  † 22-11-1866 te IJsselmonde 
o Pleuntje  * 23-11-1867 te IJsselmonde  † 02-09-1868 te IJsselmonde 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk de Koning en Jozina de Kleuver): 
o Jacob Jan * 30-05-1871 te IJsselmonde  † 25-05-1940 te IJsselmonde 

  x 07-09-1900 te Ridderkerk met Jannigje Zevenbergen 
o Pleuntje  * 05-12-1872 te IJsselmonde  † 08-04-1877 te IJsselmonde 
o Annetje Elizabeth * 06-06-1874 te IJsselmonde  † 06-09-1910 te Rotterdam 

  x 04-03-1896 te Rotterdam met Pieter van Putten 
o Dirkje Arendje * 30-08-1875 te IJsselmonde  † 05-03-1956 te Rotterdam 

  x 07-06-1916 te Rotterdam met Gijsbertus Rutjes 
o Doodgeboren kind (v)    † 03-02-1877 te IJsselmonde 
o Pleuntje  * 06-04-1878 te IJsselmonde  † 30-11-1952 te Delft 

  x 30-09-1897 te Schiedam met Willem van der Kruit 
  xx 11-01-1922 te Delft met Hinderk Jan Ackerman 

o Pietertje  * 04-03-1881 te IJsselmonde  † 05-03-1881 te IJsselmonde 
o Pieter  * 28-09-1882 te IJsselmonde  † 19-06-1883 te IJsselmonde 
o Pietertje  * 30-07-1884 te IJsselmonde  † 10-02-1937 te Rotterdam 

  x 19-10-1905 te IJsselmonde met Aart Monster 
o Dirk Arie  * 06-09-1887 te IJsselmonde  † 

  x 19-06-1919 te IJsselmonde met Joanna van Weelden 
 
Burgerlijke stand IJsselmonde – Huwelijken 1864  d.d. 11-11-1864: 
Dirk Arie de Koning ondertekent hun huwelijksakte. Adriaantje Heiden verklaart niet te kunnen schrijven. 
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#k62 van Oossanen, Willem (zoon van Pieter van Oossanen en Klaartje Sparreboom) 
    ─> k124 
 Beroep: Arbeider 
 * 05-09-1825 te IJsselmonde 
 † 14-05-1910 te Ridderkerk 
x 10-12-1847 te Ridderkerk      zie gezinskaart 10017 
#k63 van Affaire, Hillegonda (dochter van Jan van Affaire en Maria Velthoen) 
    ─> k126 
 * 15-12-1825 te Ridderkerk 
 † 30-01-1903 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria  * 12-10-1849 te Ridderkerk  †  

  x 30-04-1875 te Ridderkerk met Pieter Visser 
  xx 06-05-1892 te Ridderkerk met Leendert Visser 

o Pieter  * 03-02-1851 te Ridderkerk  † 03-01-1932 te IJsselmonde 
  x 27-12-1878 te Ouderkerk a/d IJssel met Maria Huijgen 

o Jan  * 10-07-1853 te Ridderkerk  † 01-03-1928 te Rotterdam 
  x 02-05-1879 te Ridderkerk met Cornelia van Gent 
  xx 05-10-1888 te Ridderkerk met Johanna Catharina Musch 

o Doodgeboren kind (v)    † 23-02-1856 te Ridderkerk 
o Willem  * 06-07-1857 te Ridderkerk  † 23-12-1860 te Ridderkerk 
o Klaartje  * 09-10-1860 te Ridderkerk  †  

  x 18-07-1912 te Alblasserdam met Jan de Jong 
o Willem  * 31-03-1863 te Ridderkerk  † 31-03-1869 te Ridderkerk 
o Hillegonda * 16-09-1865 te Ridderkerk  † 30-12-1865 te Ridderkerk 
o Pietje  * 17-02-1868 te Ridderkerk  † 29-03-1947 te Ridderkerk  

  x 20-07-1894 te Ridderkerk met Gerrit Pieter de Koning 
  zie ─> k31 

 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1847  d.d. 10-12-1847: 
Willem van Oossanen en Hillegonda van Affaire ondertekenen hun huwelijksakte: 
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Generatie 7; oudgrootouders 
Kwartierstaatnummers 64 tm 127 
 
#k64 Rook, Lourens  (zoon van Teunis Rook en Adriaantje Teeuwen) 
    ─> k128 
 Beroep: Steenovenstoker 
 * 17-12-1807 te Ouderkerk aan den IJssel  
 ~ 27-12-1807 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 12-07-1888 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 14-03-1829 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10011 
#k65 Groeneveld, Catharina (dochter van Pieter Groeneveld en Anna van Eijk) 
    ─> k130 
 * 15-03-1809 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 05-07-1886 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Teunis  * 29-12-1829 te Ouderkerk a/d IJssel † 17-08-1906 te Rotterdam 

  x 29-11-1851 te Ouderkerk a/d IJssel met Niesje Dekker 
  zie ─> k32 

o Pieter Marinus * 01-08-1833 te Ouderkerk a/d IJssel † 01-02-1923 te Gouderak 
  x 31-12-1857 te Ouderkerk a/d IJssel met Johanna Goudriaan 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1829  d.d. 14-03-1829: 
Lourens Rook en Catharina Groeneveld ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1851 d.d. 29-11-1851: 
Lourens Rook ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Teunis Rook en Niesje Dekker: 

 
 
#k66 Dekker, Pieter  (zoon van Arie Dekker en Annigje Stolker) 
    ─> k132 
 Beroep: Boerenwerker / Bouwman  
 ~ 26-10-1788 te Nieuw-Lekkerland 
 † 22-10-1869 te Berkenwoude 
x 15-04-1815 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10067 
#k67 van der Graaf, Neeltje (dochter van Hendrik van der Graaf en Zijgje Schilt) 
    ─> k134 
 * 17-05-1792 te Berkenwoude 
 ~ 20-05-1792 te Berkenwoude 
 † 02-04-1860 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie  * 31-10-1815 te Berkenwoude  † 10-05-1882 te Rotterdam 

  x 06-12-1841 te Krimpen a/d IJssel met Pieternella Catharina Visser 
o Sijgje  * 03-09-1816 te Berkenwoude  † 02-06-1888 te Krimpen a/d IJssel 

  x 23-09-1843 te Ouderkerk a/d IJssel met Jan van Dam 
o Hendrik  * 10-08-1817 te Berkenwoude  † 21-11-1884 te Berkenwoude 
o Annigje  * 27-07-1818 te Berkenwoude  † 19-11-1884 te Berkenwoude 

  x 09-02-1867 te Stolwijk met Willem Verdoold 
o Leendert  * 24-10-1819 te Berkenwoude  † 12-07-1881 te Moordrecht 

  x 17-05-1850 te Berkenwoude met Jannetje Speksnijder 
  xx 19-06-1857 te Moordrecht met Jacomijntje Verburg 
  xxx 10-09-1863 te Moordrecht met Teuntje de Vrij 

o Marrigje  * 22-02-1821 te Berkenwoude  † 11-07-1875 te Berkenwoude 
o Dirk  * 07-04-1822 te Berkenwoude  †  
o Pieter  * 23-04-1824 te Berkenwoude  † 03-09-1884 te Bergambacht 

  x 19-05-1882 te Bergambacht met Janna Kok 
o Aart  * 09-07-1825 te Berkenwoude  † 24-11-1884 te Gouda 
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o Niesje  * 30-11-1826 te Berkenwoude † 24-07-1868 te Rotterdam  
  x 29-11-1851 te Ouderkerk a/d IJssel met Teunis Rook 
  zie ─> k33 

o Trijntje  * 26-07-1828 te Berkenwoude  † 11-03-1871 te Gouda 
  x 27-03-1858 te Berkenwoude met Jan van Wijngaarden 
  xx 23-01-1864 te Berkenwoude met Pieter Breedveld 

o Cornelis  * 07-01-1830 te Berkenwoude  † 10-09-1903 te Gouda 
o Adriaan  * 29-08-1833 te Berkenwoude  † 04-12-1915 te Gouda 
o Simon  * 09-01-1836 te Berkenwoude  † 14-03-1885 te Capelle a/d IJssel

  x 01-02-1865 te Rotterdam met Willempje Breedveld 
  o/o 08-04-1879 te Rotterdam 

 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Huwelijken 1815  d.d. 15-04-1815: 
Pieter Dekker ondertekent hun huwelijksakte. Neeltje van der Graaf verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1851 d.d. 29-11-1851: 
Pieter Dekker ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Niesje Dekker  en Teunis Rook: 

 
 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Overlijdens 18160 d.d. 03-04-1860: 
Pieter Dekker ondertekent de overlijdensaangifte van zijn vrouw Neeltje van der Graaf. 

 
 
#k68 Rook, Barend  (zoon van Teunis Rook en Adriaantje Teeuwen) 
    ─> k136 
 Beroep: Steenovenstoker 
 * 29-02-1816 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 04-02-1897 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 04-04-1837 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10021 
#k69 Bachman, Maria  (dochter van Leendert Bachman en Jannigje Donker) 
    ─> k138 
 * 04-01-1814 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-04-1876 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marinus     * 26-09-1837 te Ouderkerk a/d IJssel    † 09-12-1916 te Ouderkerk a/d IJssel 

     x 13-02-1864 te Krimpen a/d IJssel met Maggeltje Dekker 
     zie ─> k34 

o Leendert     * 29-07-1839 te Ouderkerk a/d IJssel † 11-07-1923 te Zevenhuizen 
     x 20-05-1864 te Capelle a/d IJssel met Barbara Kaptein 
     xx 10-03-1880 te Zevenhuizen met Klasina van Helden 

o Adriana     * 27-07-1841 te Ouderkerk a/d IJssel    † 14-07-1843 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Adriana     * 01-09-1844 te Ouderkerk a/d IJssel    † 28-05-1913 te Gouda 

     x 15-05-1863 te Ouderkerk a/d IJssel met Christiaan van Zwienen 
o Doodgeboren kind (m)      † 11-05-1848 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Teunis     * 01-08-1853 te Ouderkerk a/d IJssel    † 10-07-1909 te Ouderkerk a/d IJssel 

     x 07-03-1879 te Ouderkerk a/d IJssel met Johanna Maria Donker 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1837  d.d. 04-04-1837: 
Barend Rook en Maria Bachman ondertekenen hun huwelijksakte: 
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#k70 Dekker, Willem  (zoon van Leendert Dekker en Ariaantje Krijgsman / van 
          Halewijn) 
    ─> k140 
 Beroep: Rietdekker  
 * 15-02-1800 te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 19-02-1800 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 20-03-1847 te Krimpen aan den IJssel 
x 18-06-1831 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10068 
#k71 Jongste, Adriana  (dochter van Jan Jongste en Maggeltje Kreuk) 
    ─> k142 
 * 20-08-1806 te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 07-09-1806 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-10-1875 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Leendert   * 09-03-1832 te Krimpen a/d IJssel † 30-01-1911 te Krimpen a/d Lek 

   x 29-05-1864 te Delfshaven met Maria Anna Bus 
o Maggeltje            * 13-10-1834 te Krimpen a/d IJssel     † 18-02-1920 te Ouderkerk a/d IJssel  

   x 13-02-1864 te Krimpen a/d IJssel met Marinus Rook 
   zie ─> k35 

o Adriaantje  * 20-02-1836 te Krimpen a/d IJssel † 03-07-1859 te Krimpen a/d IJssel 
o Trijntje   * 04-01-1838 te Krimpen a/d IJssel † 02-04-1847 te Krimpen a/d IJssel 
o Johanna Wilhelmina * 28-10-1840 te Krimpen a/d IJssel † 25-04-1863 te Rotterdam 
o Klaasje   * 14-10-1843  te Krimpen a/d IJssel † 16-02-1847 te Krimpen a/d IJssel 
o Klaasje   * 17-03-1847 te Krimpen a/d IJssel † 07-06-1936 te Rotterdam 

  x 27-11-1878 te Rotterdam met Gerrit Meijer 
 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1831  d.d. 18-06-1831: 
Willem Dekker ondertekent hun huwelijksakte. Adriana Jongste verklaart niet te kunnen schrijven. 

 

 
#k72 Both, Adrianus Cornelis (zoon van Pieter Both en Adriana Jonkers) 
    ─> k144 
 Beroep: Boerenwerkman / Bouwman 
 * 21-08-1828 te Stolwijk  
 † 24-06-1908 te Bergambacht 
x 05-01-1850 te Stolwijk      zie gezinskaart 10069 
#k73 Dogterom, Maartje (dochter van Willem Dogterom en Pietertje van Baren) 
    ─> k146 
 * 02-04-1825 te Stolwijk  
 † 26-01-1894 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter    * 22-09-1850 te Bergambacht † 15-01-1894 te Bergambacht 
o Pieternella Willemina * 14-03-1852 te Bergambacht † 20-12-1923 te Haastrecht 

    x 04-02-1881 te Stolwijk met Bartholomeus Hoffland 
o Willem    * 15-12-1854 te Bergambacht † 29-01-1933 te Gouderak 

    x 05-01-1877 te Stolwijk met  Jannigje Verkaik 
    zie ─> k36 

o Adriana Cornelia   * 18-12-1865 te Ouderkerk a/d IJssel † 18-06-1916 te Bergambacht 
    x 27-05-1887 te Stolwijk met Leendert de Langen 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1850  d.d. 05-01-1850: 
Adrianus Cornelis Both en Maartje Dogterom ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1877 d.d. 05-01-1877: 
Adrianus Cornelis Both en Maartje Dogterom ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Willem Both en 
Jannigje Verkaik: 
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#k74 Verkaik, Jan  (zoon van Arij Verkaik en Aletta van Eck) 
    ─> k148 
 Beroep: Boerewerkman  
 * 09-09-1812 te Stolwijk 
 † 12-09-1859 te Stolwijk 
x 23-05-1835 te Stolwijk      zie gezinskaart 10070 
#k75 Honkoop, Maria  (dochter van Cornelis Honkoop en Antonia Kool) 
    ─> k150 
 * 10-11-1815 te Lekkerkerk  
 † 24-07-1863 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie  * 04-10-1835 te Stolwijk  † 20-12-1920 te Thornton,  

      Cook County, Illinois, USA 
  x 19-04-1861 te Stolwijk met Margje van Dam 

o Cornelis  * 10-01-1838 te Stolwijk  † 31-03-1901 te Reeuwijk 
  x 08-03-1867 te Reeuwijk met Alida Vermij 

o Pieter  * 21-11-1840 te Stolwijk  † 12-07-1843 te Stolwijk 
o Aletta  * 10-08-1843 te Stolwijk  † 17-12-1896 te Stolwijk 

  x 26-05-1865 te Stolwijk met Wiggert Slingerland 
o Pieter  * 21-05-1846 te Stolwijk  † 10-03-1864 te Stolwijk 
o Anthonia  * 07-02-1849 te Stolwijk  † 25-07-1875 te Berkenwoude 

  x 30-12-1868 te Berkenwoude met Poulus Slingerland 
o Jan  * 06-10-1851 te Stolwijk  † 08-07-1855 te Stolwijk 
o Marinus  * 29-11-1853 te Stolwijk  † 08-07-1876 te Rotterdam 
o Jannigje  * 26-11-1855 te Stolwijk  † 25-06-1904 te Stolwijk  

  x 05-01-1877 te Stolwijk met Willem Both 
  zie ─> k37 

o Jan  * 04-10-1857 te Stolwijk  † 23-02-1881 te Stolwijk 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1835  d.d. 23-05-1835: 
Jan Verkaik en Maria Honkoop ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k76 Graveland, Gijsbert (zoon van Willem Graveland en Trijntje van Leeuwen) 
    ─> k152 
 Beroep: Bouwman  
 * 26-09-1801 te Gouderak 
 ~ 04-10-1801 te Gouderak  
 † 08-03-1865 te Stolwijk 
x 10-04-1824 te Stolwijk      zie gezinskaart 10071 
#k77 Verburg, Neeltje  (dochter van Gerrit Verburg en Hillegje van Vliet) 
    ─> k154 
 * 09-07-1805 te Stolwijk 
 ~ 14-07-1805 te Stolwijk  
 † 26-05-1870 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willem  * 27-12-1824 te Stolwijk  † 27-10-1896 te Stolwijk 

  x 05-11-1864 te Gouderak met Jansje Anker 
   zie ─> k38 

o Hilligje  * 05-03-1826 te Gouderak  † 12-07-1827 te Gouderak 
o Gerrit  * 28-05-1827 te Gouderak  † 04-07-1827 te Gouderak 
o Gerrit  * 09-10-1828 te Gouderak  † 28-08-1859 te Gouda 

  x 27-03-1851 te Broek met Neeltje Breedijk 
o Trijntje  * 29-03-1830 te Gouderak  † 08-04-1830 te Gouderak 
o Cornelis  * 20-10-1832 te Stolwijk  † 09-09-1918 te Gouda 

  x 15-06-1864 te Hekendorp met Annigje Oskam 
o Hilligje  * 29-01-1835 te Stolwijk  † 26-04-1877 te Berkenwoude 

  x 18-02-1860 te Stolwijk met Cornelis Paltsgraaf 
o Trijntje  * 06-08-1836 te Stolwijk               † 17-09-1871 te Lange Ruige Weide 

  x 22-02-1867 te Stolwijk met Andries van Dommelen 
o Adriana  * 15-04-1839 te Stolwijk  † 21-04-1839 te Stolwijk 
o Aaltje  * 20-08-1841 te Stolwijk  † 19-09-1841 te Stolwijk 
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o Aaltje  * 30-11-1842 te Stolwijk  † 23-08-1923 te Krimpen a/d Lek 
  x 26-03-1864 te Stolwijk met Jan Aart van Krimpen 

o Gijs  * 02-03-1844 te Stolwijk  † 23-01-1929 te Gouda 
  x 24-09-1869 te Stolwijk met Adriana Dekker 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1824  d.d. 10-04-1824: 
Gijsbert Graveland en Neeltje Verburg ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k78 Anker, Arie  (zoon van Klaas Anker en Anna van Dam) 
    ─> k156 
 Beroep: Arbeider, koopman, bouwman  
 * 24-11-1817 te Gouderak 
 † 06-06-1890 te Stolwijk 
x 17-03-1838 te Gouderak     zie gezinskaart 10072 
#k79 Slappendel, Hendrikje (dochter van Jan Slappendel en Jannetje van der Graaf) 
    ─> k158 
 * 14-05-1818 te Gouda  
 † 28-02-1865 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Anna  * 02-07-1838 te Gouderak  † 07-03-1920 te Gouda 

  x 29-01-1859 te Stolwijk met Lourens van Dam 
  beroep van vader Arie Anker bij de geboorte: arbeider 

o Jansje  * 01-02-1840 te Gouderak  † 10-01-1921 te Stolwijk  
  x 05-11-1864 te Gouderak met Willem Graveland 
  zie ─> k39 

o Zoetje  * 06-04-1841 te Gouderak  † 25-05-1920 te Stolwijk 
  beroep van vader Arie Anker bij de geboorte: koopman 

o Elizabeth  * 23-08-1843 te Stolwijk  † 16-12-1903 te Stolwijk 
  x 23-09-1864 te Stolwijk met Frank van den Heuvel 
  beroep van vader Arie Anker bij de geboorte: bouwman 

o Neeltje  * 26-07-1845 te Stolwijk  † 04-10-1845 te Stolwijk 
o Doodgeboren kind (v)    † 06-09-1846 te Stolwijk 
o Neeltje  * 13-03-1848 te Stolwijk  † 20-04-1848 te Stolwijk 
o Klaas  * 30-08-1849 te Stolwijk  † 13-10-1849 te Stolwijk 
o Klaas  * 17-12-1850 te Stolwijk  † 11-03-1937 te Gouda 

  x 24-03-1882 te Stolwijk met Christina van Dam 
  o/o voor 22-01-1919 (bij zijn overlijden staat dat hij gescheiden was van 
       Christina van Dam) 
  xx 22-01-1919 te Gouderak met Maria de Bruijn 

o Jan  * 21-10-1853 te Stolwijk  † 02-07-1892 te Stolwijk 
  x 25-01-1884 te Stolwijk met Willemijntje van Erk 

o Neeltje  * 16-12-1855 te Stolwijk  † 22-01-1856 te Stolwijk 
o Doodgeboren kind (v)    † 08-11-1857 te Stolwijk 
o Neeltje  * 25-09-1859 te Stolwijk  † 24-11-1859 te Stolwijk 
o Neeltje  * 15-10-1862 te Stolwijk  † 01-12-1862 te Stolwijk 

 

 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1838  d.d. 17-03-1838: 
Arie Anker en Hendrikje Slappendel ondertekenen hun huwelijksakte: 
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Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1864 d.d. 05-11-1864: 
Arie Anker en Hendrikje Slappendel ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Jansje Anker en 
Willem Graveland: 

  
 
#k80 Speksnijder, Jacob (zoon van Dirk Speksnijder en Neeltje Heijkoop) 
    ─> k160 
 Beroep: Schippersknecht / Schipper  
 * 02-01-1813 te Berkenwoude  
 † 19-08-1867 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 23-04-1841 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10073 
#k81 Goudriaan, Aafje  (dochter van Willem Goudriaan en Johanna Bode) 
    ─> k162 
 Later getrouwd op 30-04-1879 te Ouderkerk a/d IJssel met Cornelis Heuvelman 
 * 26-12-1817 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 30-12-1897 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Opmerking: Bij het huwelijk van Aafje Goudriaan met Jacob Speksnijder in 1851 te Krimpen a/d IJssel is 
abusievelijk geschreven dat zij geboren is op 29-11-1816. Dat was haar overleden zusje. Bij haar tweede 
huwelijk met Cornelis Heuvelman staat in de huwelijksbijlagen correct vermeld dat zij is geboren op 26-12-
1817. 
 
Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Speksnijder en Aafje Goudriaan): 

o Dirk    * 05-02-1842 te Ouderkerk a/d IJssel   † 15-03-1931 te Rotterdam 
    x 10-01-1873 te Ouderkerk a/d IJssel met Centina Goudriaan 

o Johanna    * 01-04-1844 te Ouderkerk a/d IJsel   † +/- 1934 te Amsterdam 
    x 11-08-1876 te Ouderkerk a/d IJssel met Jan Bruinstroop 

o Neeltje    * 26-08-1845 te Ouderkerk a/d IJssel   † 25-02-1847 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Wilhelmina   * 20-11-1846 te Ouderkerk a/d IJssel   † 27-08-1867 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Willem    * 16-12-1848 te Ouderkerk a/d IJssel   † 07-07-1876 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Jacob    * 03-07-1850 te Ouderkerk a/d IJssel   † 23-11-1905 te Druten 

    x 08-01-1875 te Ouderkerk a/d IJssel met Anna Heuvelman 
    xx 13-03-1897 te Gouderak met Jaantje Kok 

o Cornelis    * 23-12-1851 te Ouderkerk a/d IJssel   † 11-01-1933 te Rotterdam 
    x 09-01-1884 te Moordrecht met Wilhelmina Burger 
    zie ─> k40 

o Johannes    * 14-11-1853 te Ouderkerk a/d IJssel   † 28-09-1855 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Adrianus    * 12-09-1855 te Ouderkerk a/d IJssel   † 11-02-1931 te Rotterdam 

    x 11-10-1878 te Ouderkerk a/d IJssel met Neeltje Heuvelman 
o Johannes    * 14-03-1857 te Ouderkerk a/d IJssel   † 10-10-1930 te Rotterdam 

    x 20-08-1887 te Moordrecht met Gerritje de Bruin 
o Neeltje    * 18-06-1859 te Ouderkerk a/d IJssel   † 15-01-1876 te Ouderkerk a/d IJssel 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Aafje Goudriaan en Cornelis Heuvelman): 
o geen 

 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1841  d.d. 23-04-1841: 
Jacob Speksnijder ondertekent hun huwelijksakte. Aafje Goudriaan verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
#k82 Burger, Bastiaan  (zoon van Arie Burger en Neeltje Trouwborst) 
    ─> k164 
 Beroep: Arbeider 
 * 04-05-1823 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 10-07-1874 te Gouderak 
x 19-09-1846 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10074 
#k83 Geneugelijk, Pietertje (dochter van Arij Geneugelijk en Ariaantje Boele) 
    ─> k166 
 Beroep: Arbeidster 
 * 13-08-1824 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 12-02-1878 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie     * 07-09-1847 te Ouderkerk a/d IJssel    † 16-05-1870 te Moordrecht 
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o Cornelis     * 11-01-1849 te Ouderkerk a/d IJssel    †  
     x 19-10-1872 te Gouderak met Adriana Oostrom 

o Adriana     * 09-07-1850  te Ouderkerk a/d IJssel    † 25-10-1850 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Ariaantje     * 16-09-1851 te Ouderkerk a/d IJssel    † 08-07-1862 te Moordrecht 
o Neeltje     * 19-12-1854 te Ouderkerk a/d IJssel    † 16-11-1878 te Gouderak 

     x 13-10-1876 te Gouderak met Cornelis van Kluiven 
o Jacobus     * 20-05-1857 te Ouderkerk a/d IJssel    † 24-11-1921 te Rotterdam 

     x 14-04-1883 te Moordrecht met Lena Stoppelenburg 
o Wilhelmina * 04-04-1860 te Moordrecht    † 02-04-1926 te Rotterdam 

     x 09-01-1884 te Moordrecht met Cornelis Speksnijder 
     zie ─> k41 

o Ariaantje     * 08-10-1862 te Moordrecht     † 18-10-1894 te Ouderkerk a/d IJssel 
     x 31-01-1890 te Ouderkerk a/d IJssel met Willem van der Voorden 

o Pietertje     * 05-08-1866 te Moordrecht     † 03-04-1872 te Gouderak 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel  – Huwelijken 1846  d.d. 19-09-1846: 
Bastiaan Burger en Pietertje Geneugelijk verklaren beiden bij de ondertekening van hun huwelijksakte niet 
te kunnen schrijven. 

 
#k84 Kort, Goosen  (zoon van Hendrik Kort en Anna Twigt) 
    ─> k168 
 Beroep: Schipper 
 * 23-06-1832 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 10-09-1893 te Krimpen aan den IJssel 
x 13-01-1855 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10075 
#k85 Bloot, Beatris  (dochter van Cornelis Bloot en Cornelia Geene) 
    ─> k170 
 * 16-03-1833 te Krimpen aan den IJssel 
 † 29-12-1871 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Hendrik  * 28-02-1864 te Ouderkerk a/d IJssel † 09-04-1931 te Culemborg 

  x 18-07-1884 te Kralingen (Rotterdam)  met Lijsje Oudenaarden 
  zie ─> k42 

o Cornelis  * 11-12-1868 te Ouderkerk a/d IJssel † 07-02-1869 te Rotterdam 
o Cornelis Johannes * 29-04-1870 te Krimpen a/d Lek         † 22-12-1870 te Ouderkerk a/d IJssel 

 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1855  d.d. 13-01-1855: 
Goosen Kort en Beatris Bloot geven beiden bij het ondertekenen van hun huwelijksakte aan niet te kunnen 
schrijven. 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Overlijdens 1871  d.d. 29-12-1871: 
Goosen Kort ondertekent de overlijdensaangifte van zijn vrouw Beatris Bloot: 

 
 
Burgerlijke stand Kralingen – Huwelijken 1884 d.d. 18-07-1884: 
Goossen Kort ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Hendrik Kort en Lijsje Oudenaarden: 

 
 
Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3209/135     Blz 1692 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 09-12-1876: 
(notaris Kornelis Achterberg) 
 
1- Cornelia Bras, meerderjarig ongehuwd wonende te Haarlemmermeer.  
2- Jacobus van der Helm, wagenmaker wonende te Berkel als voogd over de minderjarige Neeltje 
Berendina Bras met Arie Bloot voornoemd als toeziend voogd  
3- Aart Bloot, schipper wonende te Ouderkerk a/d IJssel als voogd over de minderjarige Cornelis 
Westbroek met Goossen Kort voornoemd als toeziend voogd  
4- Arie Bloot, schippersknecht te Ouderkerk a/d IJssel.  
5- Goossen Kort, schipper te Ouderkerk a/d IJssel.  
6- Goossen Kort voornoemd als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Hendrik Kort met Arie 
Bloot voornoemd als toeziend voogd.  
7- Aartje Bloot, ongehuwd, naaister wonende te Ouderkerk a/d IJssel.  
8- Aart Bloot voornoemd.  
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9- Cornelis Bloot, arbeider wonende te Ouderkerk a/d IJssel.  
10-Marinus Bloot, arbeider wonende te Ouderkerk a/d IJssel.  
11- Adrianus Bloot, arbeider wonende te Krimpen a/d IJssel  
12- Neeltje Kreuk, eerder weduwe van Leendert Bloot thans weduwe van Arie Kalkman wonende te 
Ouderkerk a/d IJssel.  
13- Cornelis Bloot, voornoemd als voogd over de minderjarige Barbara, Aaltje, Lena Jacoba Bloot met 
Adrianus Bloot voornoemd als toeziend voogd.  
14- Neeltje Kreuk thans weduwe van Arie Kalkman voornoemd als moeder en voogdes haar drie kinderen 
Arie, Adriana en Aartje Kalkman met Teunis Kalkman, arbeider wonende te Ouderkerk a/d IJssel als 
toeziend voogd.  
15- Arnoldus Hermanus Docters van Leeuwen, timmerman wonende te Ouderkerk a/d IJssel als mondeling 
gemachtigde van Hendrina Docters van Leeuwen weduwe van Jan Arie Bloot wonende te Ouderkerk a/d 
IJssel als moeder en voogd over haar kinderen Arina Johanna en Jansje Anna Bloot met Jan Docters van 
Leeuwen, fabrikant wonende te Ouderkerk a/d IJssel als toeziend voogd.  
Verzoeken over te gaan tot inventarisatie en beschrijving van de boedel van Arie Bloot en zijn zuster 
Beatrix Bloot in leven weduwe van Jan Arie Muller beiden gewoond te Ouderkerk a/d IJssel aldaar 
overleden respectievelijk op 9 januari 1861 en 24 maart 1876.  
Tot de nalatenschap van Arie Bloot zijn gerechtigd de kinderen of verdere nakomelingen van zijn wijlen 
broer Cornelis Bloot, genaamd Cornelia en Neeltje Barendina Bras als plaatsvervulling van hun wijlen 
moeder Lena Bloot overleden op 4 oktober 1860, echtgenote van Hendrik Bras, werkman te 
Haarlemmermeer.  
De minderjarige Cornelis Westbroek als plaatsvervulling van zijn wijlen moeder Neeltje Bloot echtgenote 
van wijlen Hermanus Johannes Westbroek te Krimpen a/d IJssel, aldaar respectievelijk overleden op 8 
oktober 1858 en 9 mei 1862.  
Arie Bloot zoon van Cornelis Bloot.  
Goossen Kort gehuwd geweest met wijlen Beatrix Bloot overleden 29 december 1871 te Ouderkerk 
a/d IJssel, dochter van Cornelis Bloot.  
De minderjarige Hendrik Kort als plaatsvervulling van zijn wijlen moeder Beatrix Bloot.  
Het kind van zijn broer Hendrik Bloot genaamd Aartje Bloot.  
De kinderen van wijlen broer Jacobus Bloot genaamd Aart, Cornelis, Marinus, Adrianus Bloot.  
Neeltje Kreuk gehuwd geweest met wijlen Leendert Bloot overleden 3 juli 1863.  
De minderjarige Barbara Aaltje en Lena Jacoba Bloot als plaatsvervanging van hun wijlen vader Leendert 
Bloot.  
De minderjarige Arie, Adriana en Aartje Kalkman tezamen met hun wijlen broers Cobus en Cornelis 
Kalkman als plaatsvervanging van hun wijlen vader Arie Kalkman die overleden is op 4 juli 1873 gehuwd 
geweest met Neeltje Kreuk eerder weduwe van Leendert Bloot.  
De boedel bevat roerende en onroerende goederen waaronder een huis gelegen te Ouderkerk a/d IJssel 
en in eigendom verkregen bij koopakte op 20 maart 1830 genoteerd bij notaris Jacob Bolange te 
Ouderkerk a/d IJssel met enige voorwaarden 

 
#k86 Oudenaarden, Jan (zoon van Ernst Oudenaarden en Lijsje Huigen) 
    ─> k172 
 Later getrouwd op 03-12-1884 te Kralingen met Geertruida Goud 
 Beroep: Schipper 
 * 03-03-1840 te Lekkerkerk 
 † 09-07-1921 te Rotterdam 
x 04-07-1863 te Streefkerk     zie gezinskaart 10111 
#k87 Klip, Sara Johanna (dochter van Johannes Klip en Sara Martina Bornman) 
    ─> k174 
 * 04-11-1841 te Streefkerk 
 † 11-04-1882 te Rotterdam-Kralingen 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Oudenaarden en Sara Johanna Klip): 
o Lijsje  * 20-12-1863 te Streefkerk             † 14-12-1923 te Krimpen a/d IJssel  

  x 18-07-1884 te Kralingen (Rotterdam) met Hendrik Kort 
  zie ─> k43 

o Johanna Hendrika * 09-06-1865 te Kralingen  † 14-07-1865 te Kralingen 
o Johanna Hendrika * 12-06-1866 te Kralingen  † 24-01-1941 te Oostvoorne 

  x 27-01-1892 te Rotterdam met Anthonie Bakker 
o Ernst  * 15-10-1867 te Streefkerk  † 20-02-1876 te Kralingen 
o Johannes  * 08-05-1869 te Streefkerk  † 26-05-1869 te Streefkerk 
o Sara Martina * 11-05-1870 te Streefkerk  † 02-09-1870 te Streefkerk 
o Sara Martina * 15-11-1871 te Streefkerk  † 08-05-1873 te Kralingen 
o Jacoba  * 18-03-1873 te Kralingen  † 23-01-1945 te Rotterdam 

  x 27-09-1893 te Kralingen met Jan Bakker 
o Sara Johanna * 11-11-1874 te Kralingen  † 01-01-1937 te Rotterdam 

  x 10-11-1897 te Rotterdam met Adrianus Gerardus Meijer 
o Ernestina  * 10-05-1877 te Kralingen  †  

  x 19-12-1900 te Rotterdam met Frederik Hegemans 
o Jan Ernst  * 04-08-1878 te Kralingen  † 13-10-1878 te Kralingen 
o Margrietha * 28-11-1879 te Kralingen  †  

  x 18-12-1901 te Rotterdam met Krijn Hegemans 
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o Ernst Johannes * 16-02-1881 te Kralingen  † 18-04-1881 te Kralingen 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Oudenaarden en Geertruida Goud): 

o Adriana Johanna * 21-09-1885 te Kralingen  † 13-11-1929 te Rotterdam 
  x 15-07-1908 te Rotterdam met Willem Barends 
  o/o 30-04-1917 te Rotterdam 
  xx 08-01-1920 te IJsselmonde met Hector van Nieuwenhuizen 

o Ernst Philip * 07-01-1887 te Kralingen  † 05-07-1958 te Poortugaal 
  x 18-07-1906 te Rotterdam met Josephina Catharina Maria Niewold 

o Francina  * 22-04-1889 te Kralingen  † 31-08-1964 te Rotterdam 
  x 25-09-1907 te Rotterdam met Andries Karel Capitein 

o Philip Ernst * 07-10-1891 te Kralingen  † 21-02-1959 te Rotterdam 
  x 28-07-1920 te Rotterdam met Geertruida Weiss 

o Cornelis  * 26-03-1894 te Kralingen  † 04-01-1962 te Woudrichem 
o Pieternella Janna * 16-12-1896 te Rotterdam  †  

  x 25-05-1921 te Rotterdam met Jan Gerrit van der Bijl 
o Jan  * 01-06-1899 te Rotterdam  †  

  x 20-10-1937 te Rotterdam met Maria Knuppel 
 
Burgerlijke stand Streefkerk – Huwelijken 1863  d.d. 04-07-1863: 
Jan Oudenaarden en Sara Johanna Klip ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Kralingen – Huwelijken 1884 d.d. 18-07-1884: 
Jan Oudenaarden ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Lijsje Oudenaarden en Hendrik Kort: 

 
 
#k88 Pols, Pieter  (zoon van Dirk Pols en Neeltje Kaptein) 
    ─> k176 
 Beroep:Schipper 
 * 15-03-1816 te Gouderak 
 † 09-03-1871 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 25-07-1840 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10076 
#k89 Broekhuizen, Margje (dochter van Dirk Broekhuizen en Maria de Bruijn) 
    ─> k178 
 Beroep: Winkelierster 
 * 21-04-1818 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-08-1879 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria     * 10-06-1841 te Ouderkerk a/d IJssel    † 21-10-1841 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Maria     * 02-11-1842 te Ouderkerk a/d IJssel    † 25-05-1913 te Rotterdam 

     x 17-02-1865 te Ouderkerk a/d IJssel met Tomas Verboom 
o Dirk     * 22-02-1846 te Ouderkerk a/d IJssel   † 07-11-1916 te Ouderkerk a/d IJssel 

    x 17-06-1871 te Stolwijk met Aaltje de Jong 
    zie ─> k44 

o Cornelis     * 20-05-1849 te Ouderkerk a/d IJssel    † 21-05-1849 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Cornelis     * 11-07-1850 te Ouderkerk a/d IJssel    † 03-09-1904 te Rotterdam 

     x 03-06-1876 te Gouderak met Maria Pols 
o Pieter     * 15-12-1853 te Ouderkerk a/d IJssel    † 10-06-1934 te Ouderkerk a/d IJssel 

     x 18-01-1878 te Ouderkerk a/d IJssel met Teuntje van Herk 
o Dirkje     * 11-09-1858 te Ouderkerk a/d IJssel    † 27-01-1921 te Rotterdam 

     beroep van moeder Margje bij de geboorte: winkelierster 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1840  d.d. 25-07-1840: 
Margje Broekhuizen ondertekent hun huwelijksakte. Pieter Pols verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1871 d.d. 17-06-1871: 
Margje Broekhuizen ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Dirk Pols en Aaltje de Jong: 
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#k90 de Jong, Teunis  (zoon van Dirk de Jong en Aaltje Zuiddam) 
    ─> k180 
 Beroep: Bouwmansknecht / arbeider 
 * 27-07-1822 te Stolwijk 
 † 21-07-1889 te Stolwijk 
x 18-07-1845 te Gouderak     zie gezinskaart 10077 
#k91 de Bruijn, Dirkje  (dochter van Pieter de Bruijn en Maria van der Graaf) 
    ─> k182 
 * 28-12-1825 te Gouderak 
 † 30-01-1872 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aaltje  * 20-08-1846 te Stolwijk † 03-09-1940 te Ouderkerk a/d IJssel 

  x 17-06-1871 te Stolwijk met Dirk Pols 
  zie ─> k45 

o Pieter  * 29-12-1848 te Stolwijk † 08-07-1888 te Lekkerkerk 
  x 13-02-1874 te Lekkerkerk met Stijntje Slingerland 

o Dirk  * 16-02-1850 te Stolwijk † 04-02-1927 te Gouderak 
  x 12-01-1878 te Berkenwoude met Maria Burger 
  xx 10-02-1893 te Gouderak met Annigje Noorlander 

o Jan  * 21-05-1852 te Stolwijk † 23-03-1924 te Berkenwoude 
  x 21-10-1881 te Gouderak met Geertruida van Eijk 
  xx 03-08-1901 te Berkenwoude met Bastiaantje van den Berg 

o Maria  * 03-10-1854 te Stolwijk † 08-09-1939 te Gouda 
  x 29-10-1875 te Stolwijk met Willem Speksnijder 

o Wilhelmina * 24-10-1857 te Stolwijk † 23-08-1871 te Stolwijk 
o Johanna  * 18-08-1860 te Stolwijk † 18-03-1942 te Stolwijk 

  x 04-06-1881 te Gouderak met Jan Fredrik Arbman 
o Neeltje  * 01-10-1862 te Stolwijk † 06-08-1893 te Medemblik 

  x 06-01-1882 te Stolwijk met Jacob Noomen 
o Doodgeboren kind (m)   † 03-04-1866 te Stolwijk 
o Wiggert  * 20-03-1867 te Stolwijk  †  

  x 22-01-1892 te Stolwijk met Martijntje Boom 
 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1845  d.d. 18-07-1845: 
Teunis de Jong ondertekent hun huwelijksakte. Dirkje de Bruijn verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1871 d.d. 17-06-1871: 
Teunis de Jong ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Aaltje de Jong en Dirk Pols: 

 
 
#k92 Kreuk, Cornelis  (zoon van Jan Kreuk en Cornelia Lagewaard) 
    ─> k184 
 Beroep: Schipper / werkman 
 * 27-07-1818 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 18-01-1897 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 03-03-1848 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10078 
#k93 van der Grijp, Lena (dochter van Paulus van der Grijp en Adriana Vermeer) 
    ─> k186 
 * 07-12-1816 te Krimpen aan den IJssel 
 † 29-01-1892 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan     * 09-12-1848 te Krimpen a/d IJssel      † 21-01-1933 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

     x 26-09-1873 te Ouderkerk a/d IJssel met Neeltje Rehorst 
     zie ─> k46 

o Paulus     * 01-11-1850 te Krimpen a/d IJssel  † 07-12-1917 te Gouda 
     x 26-05-1876 te Ouderkerk a/d IJssel met Maria Dekker 

o Pieter     * 25-05-1853 te Krimpen a/d IJssel  † 07-05-1937 te Krimpen a/d IJssel 
     x 13-11-1878 te Gouderak met Neeltje de Jong 

o Adriana Cornelia  * 30-05-1856 te Ouderkerk a/d IJssel † 28-09-1943 te Rotterdam 
     x 30-06-1882 te Ouderkerk a/d IJssel met Cornelis Kleibeuker 
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o Cornelia     * 22-04-1859 te Ouderkerk a/d IJssel  †  
     x 23-05-1884 te Ouderkerk a/d IJssel met Johannes Dekker 
     o/o 31-03-1919 te Ouderkerk a/d IJssel 

 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1848  d.d. 03-03-1848: 
Cornelis Kreuk en Lena van der Grijp ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1873 d.d. 26-09-1873: 
Cornelis Kreuk ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Jan Kreuk en Neeltje Rehorst: 

 
 
#k94 Rehorst, Hendrik  (zoon van Dirk Rehorst en Marrigje Dekker) 
 Beroep: Commissionair / koopman 
    ─> k188 
 * 16-04-1829 te Berkenwoude 
 † 14-03-1861 te Stolwijk 
x 19-05-1848 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10079 
#k95 van Herk, Bastiaantje (dochter van Willem van Herk en Neeltje Speksnijder) 
    ─> k190 
 * 10-03-1829 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 13-12-1904 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marrigje    * 28-11-1848 te Berkenwoude †  

    x 13-10-1882 te Ouderkerk a/d IJssel met Jan Donkers 
o Neeltje    * 31-10-1850 te Berkenwoude † 26-04-1938 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

    x 26-09-1873 te Ouderkerk a/d IJssel met Jan Kreuk 
    zie ─> k47 

o Willem    * 03-03-1853 te Berkenwoude † 20-05-1927 te Stompwijk 
    x 11-10-1876 te Krimpen a/d Lek met Johanna van der Schans 

o Teuntje    * 21-08-1855 te Stolwijk  † 15-01-1946 te Ouderkerk a/d IJssel 
    x 18-02-1881 te Ouderkerk a/d IJssel met Gerrit den Butter 

o Dirkje    * 15-12-1857 te Stolwijk   † 06-01-1860 te Stolwijk 
o Dirk    * 26-10-1860 te Stolwijk  †  

    x 17-04-1885 te Ouderkerk a/d IJssel met Cornelia Elizabeth Visser 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1848  d.d. 19-05-1848: 
Hendrik Rehorst en Bastiaantje van Herk ondertekenen hun huwelijksakte: 

  

 
 

Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1873 d.d. 26-09-1873: 
Bastiaantje van Herk ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Neeltje Rehorst en Jan Kreuk: 
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Bastiaantje van Herk 

 
#k96 Eikelboom, Gerrit (zoon van Willem Eikelboom en Teuntje Brandwijk) 
    ─> k192 
 Beroep: Bouwman 
 * 08-12-1805 te Alblasserdam 
 ~ 11-12-1805 te Alblasserdam 
 † 25-08-1886 te Alblasserdam 
x 05-12-1826 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10112 
#k97 Vervoorn, Lijsbeth (dochter van Lambert Vervoorn en Willempje de Groot) 
    ─> k194 
 * 24-01-1792 te Arkel 
 ~ 29-01-1792 te Arkel 
 † 12-02-1858 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lambertus * 03-05-1827 te Alblasserdam  † 25-07-1827 te Alblasserdam 
o Teunis  * 17-07-1828 te Alblasserdam              † 25-10-1898 te Nieuw-Lekkerland 

  x 18-04-1856 te Nieuw-Lekkerland met Daampje Hagendijk 
  zie ─> k48 

o Lammert  * 22-11-1829 te Alblasserdam  † 14-04-1903 te Alblasserdam 
  x 08-05-1857 te Papendrecht met Sijgina Willemina Nederlof 
  xx 09-04-1869 te Papendrecht met Johanna Adriana Vogelesang 

o Willem  * 21-08-1831 te Alblasserdam  † 08-12-1831 te Alblasserdam 
o Willem  * 25-11-1832 te Alblasserdam  † 10-12-1899 te Alblasserdam 

  x 02-06-1854 te Alblasserdam met Elizabeth Johanna Vogelesang 
o Teuna Willemina * 20-05-1837 te Alblasserdam  † 03-04-1865 te Alblasserdam 

 
Burgerlijke stand Alblasserdam – Huwelijken 1826  d.d. 05-12-1826: 
Gerrit Eikelboom en Lijsbeth Vervoorn ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1856 d.d. 18-04-1856: 
Gerrit Eikelboom en Lijsbet Vervoorn ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Teunis Eikelboom en 
Daampje Hagendijk: 
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#k98 Hagendijk, Cornelis (zoon van Teunis Hagendijk en Maaike Boerman) 
    ─> k196 
 Beroep:Bouwman  
 * 18-11-1781 te Nieuw-Lekkerland 
 ~ 18-11-1781 te Nieuw-Lekkerland 
 † 29-04-1846 te Nieuw-Lekkerland 
o 20-04-1810 te Nieuw-Lekkerland    zie gezinskaart 10113 
#k99 Boer, Pietertje  (dochter van Adriaan Boer en Sijgjen van der Werken) 
    ─> k198 
 * 03-03-1789 te Oud Alblas 
 ~ 29-03-1789 te Oud Alblas 
 † 13-08-1860 te Nieuw-Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Teunis  * 25-06-1813 te Nieuw Lekkerland † 27-12-1815 te Nieuw Lekkerland 
o Teunis  * 03-12-1816 te Nieuw Lekkerland † 25-02-1838 te Nieuw Lekkerland 
o Sijgje  * 13-10-1818 te Nieuw Lekkerland † 08-09-1844 te Nieuw Lekkerland 
o Maaijke  * 05-11-1819 te Nieuw Lekkerland † 27-03-1878 te Nieuw Lekkerland 

  x 24-04-1841 te Nieuw Lekkerland met Gerrit Bongers 
o Antje  * 10-11-1821 te Nieuw Lekkerland † 20-11-1894 te Nieuw Lekkerland 

  x 13-05-1848 te Nieuw Lekkerland met Jacob Oosterwijk 
o Aaltje  * 21-06-1823 te Nieuw Lekkerland † 02-09-1836 te Nieuw Lekkerland 
o Adriana  * 20-06-1825 te Nieuw Lekkerland † 06-07-1904 te Ammerstol 

  x 21-03-1861 te Nieuw Lekkerland met Georg Antonie Dubbeldam 
o Neeltje  * 20-02-1827 te Nieuw Lekkerland † 11-04-1889 te Nieuw Lekkerland 

  x 10-05-1851 te Nieuw Lekkerland met Andries Hak 
o Adriaan  * 18-02-1830 te Nieuw Lekkerland † 23-10-1830 te Nieuw Lekkerland 
o Daampje  * 11-02-1832 te Nieuw-Lekkerland     † 21-01-1879 te Nieuw-Lekkerland  

  x 18-04-1856 te Nieuw-Lekkerland met Teunis Eikelboom 
  zie ─> k49 

 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1841 d.d. 24-04-1841: 
Cornelis Hagendijkondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Maaijke Hagendijk en Gerrit Bongers: 

 
 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1856 d.d. 18-04-1856: 
Pietertje Boer ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Daampje Hagendijk en Teunis Eikelboom: 

 
 
#k100 Meerkerk, Dirk  (zoon van Cornelis Jacobs Meerkerk en Maria Corporaal) 
    ─> k200 
 Beroep: bouwman 
 * 26-04-1794 te Streefkerk 
 ~ 04-05-1794 te Streefkerk 
 † 20-10-1875 te Nieuw-Lekkerland 
x 24-10-1818 te Nieuw-Lekkerland    zie gezinskaart 10114 
#k101 van Casant, Gerrigje (dochter van Abraham van Casant en Barbera den  
    Hartog)  ─> k202 
 * 30-04-1797 te Molenaarsgraaf 
 ~ 07-05-1797 te Molenaarsgraaf 
 † 07-07-1833 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Doodgeboren kind (m)    † 13-03-1819 te Nieuw Lekkerland 
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o Maria  * 17-01-1821 te Nieuw Lekkerland † 22-05-1823 te Nieuw Lekkerland 
o Barbara  * 28-02-1823 te Nieuw Lekkerland † 03-02-1903 te Brandwijk 

  x 24-09-1842 te Nieuw Lekkerland met Barend den Ouden 
  xx 28-02-1852 te Streefkerk met Huig de Haan 

o Maria  * 03-04-1824 te Nieuw Lekkerland † 20-10-1824 te Nieuw Lekkerland 
o Kornelis  * 15-07-1827 te Nieuw Lekkerland † 21-06-1828 te Nieuw Lekkerland 
o Cornelis  * 12-01-1829 te Nieuw-Lekkerland     † 31-05-1900 te Nieuw-Lekkerland 

  x 10-03-1859 te Nieuw-Lekkerland Neeltje de Haan 
  zie ─> k50 

o Maria  * 28-05-1831 te Nieuw Lekkerland † 04-12-1831 te Nieuw Lekkerland 
 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1818  d.d. 24-10-1818: 
Dirk Meerkerk en Gerrigje van Casant ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k102 de Haan, Willem  (zoon van Huig de Haan en Neeltje Dekker) 
    ─> k204 
 Beroep: Bouwman 
 * 12-09-1804 te Nieuw-Lekkerland 
 ~ 16-09-1804 te Nieuw-Lekkerland 
 † 24-02-1878 te Nieuw-Lekkerland 
x 07-05-1831 te Nieuw Lekkerland    zie gezinskaart 10115 
#k103 Rietveld, Marrigje (dochter van Pleun Rietveld en Maria Slob) 
    ─> k206 
 * 25-04-1811 te Streefkerk 
 ~ 05-05-1811 te Streefkerk 
 † 28-07-1892 te Nieuw-Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje     * 27-08-1835 te Nieuw Lekkerland † 28-02-1895 te Nieuw-Lekkerland  

     x 10-03-1859 te Nieuw-Lekkerland met Cornelis Meerkerk 
     zie ─> k51 

o Pleun     * 25-09-1838 te Nieuw Lekkerland † 14-03-1869 te Nieuw Lekkerland 
     x 03-05-1862 te Nieuw Lekkerland met Neeltje Bongers 

 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1831  d.d. 07-05-1831: 
Willem de Haan en Marrigje Rietveld ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1859 d.d. 10-03-1859: 
Willem de Haan en Marrigje Rietveld ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Neeltje de Haan en 
Cornelis Meerkerk: 

  
 
#k104 Damsteeg(t), Arie (zoon van Gerrit Damsteeg(t) en Johanna van  
    Wingerden)  ─> k208 
 Eerst getrouwd op 05-12-1835 te Lekkerkerk met Klaasje Boon 
 Beroep: Bouwman 
 * 18-03-1811 te Gouderak 
 ~ 24-03-1811 te Gouderak 
 † 24-09-1869 te Lekkerkerk 
x 16-07-1841 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10080 
#k105 van Erk, Teuntje  (dochter van Jan van Erk en Willemijntje Muis) 
    ─> k210 
 * 16-10-1813 te Stolwijk 
 † 20-07-1881 te Lekkerkerk 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie Damsteegt en Klaasje Boon): 
o Gerrit  * 07-10-1836 te Lekkerkerk  † 28-02-1908 te Nieuw-Lekkerland 

  x 03-05-1871 te Nieuw-Lekkerland met Maaike de Lange 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Damsteegt en Teuntje van Erk): 

o Pieter  * 16-01-1842 te Lekkerkerk  † 03-04-1908 te Berkenwoude 
  x 15-02-1868 te Berkenwoude met Johanna Molenaar 
  xx 09-07-1875 te Berkenwoude met Klazina van Herk 

o Willemijntje * 29-07-1843 te Lekkerkerk  † 10-10-1860 te Lekkerkerk 
o Jan  * 12-03-1845 te Lekkerkerk  † 14-12-1928 te Oud Beijerland 

  x 04-11-1870 te Nieuw Lekkerland met Gerritje Stam 
o Johannes  * 13-12-1846 te Lekkerkerk  † 12-10-1912 te Lekkerkerk 
o Johanna  * 13-02-1849 te Lekkerkerk  † 07-04-1861 te Lekkerkerk 
o Aagje  * 29-09-1851 te Lekkerkerk  † 14-02-1853 te Lekkerkerk 
o Klaasje  * 29-09-1851 te Lekkerkerk  † 22-07-1855 te Lekkerkerk 
o Boudewijn Cornelis   * 02-03-1854 te Lekkerkerk † 08-02-1940 te Lekkerkerk 

  x 23-03-1877 te Lekkerkerk met Antje de Waard 
  zie ─> k52 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1841  d.d. 16-07-1841: 
Arie Damsteeg ondertekent hun huwelijksakte. Teuntje van Erk verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
#k106 de Waard, Leendert (zoon van Maarten de Waard en Teuntje van der Wal) 
    ─> k212 
 Beroep: arbeider, koopman 
 * 08-11-1832 te Ammerstol 
 † 13-01-1877 te Lekkerkerk 
x 04-06-1855 te Ammerstol     zie gezinskaart 10081 
#k107 Visser, Marrigje  (dochter van Cornelis Visser en Arigje van den Heuvel) 
    ─> k214 
 * 29-03-1834 te Ammerstol 
 † 11-01-1900 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maarten  * 14-10-1855 te Ammerstol  † 17-06-1865 te Lekkerkerk 
o Aagje  * 26-09-1856 te Lekkerkerk  † 31-08-1932 te Overschie 

  x 13-07-1877 te Lekkerkerk met Bastiaan Slingerland 
o Antje  * 18-01-1858 te Lekkerkerk  † 06-07-1932 te Lekkerkerk  

  x 23-03-1877 te Lekkerkerk met Boudewijn Cornelis Damsteegt 
  zie ─> k53 

o Teuntje  * 24-10-1859 te Lekkerkerk  † 20-01-1942 te Lekkerkerk 
  x 25-04-1884 te Lekkerkerk met Adrianus Ligthart 
  beroep van vader Leendert de Waard bij de geboorte: koopman 

o Cornelis  * 24-02-1861 te Lekkerkerk  † 20-01-1944 te Lekkerkerk 
  x 29-02-1884 te Lekkerkerk met Ingje Noordergraaf 

o Aart  * 14-05-1863 te Lekkerkerk  † 09-03-1943 te Lekkerkerk 
  x 08-08-1884 te Lekkerkerk met Cornelia van Dam 

o Arie  * 08-11-1864 te Lekkerkerk  † 10-02-1866 te Lekkerkerk 
o Willempje  * 25-11-1865 te Lekkerkerk  † 11-08-1882 te Lekkerkerk 
o Arieda  * 14-04-1867 te Lekkerkerk  † 04-02-1954 te Utrreht 

  x 21-05-1886 te Lekkerkerk met Barthus van Dam 
  xx 22-08-1906 te Krimpen a/d Lek met Gerrit Jacobus Speksnijder 

o Maria  * 23-03-1871 te Lekkerkerk  † 13-07-1901 te Lekkerkerk 
  x 01-11-1889 te Lekkerkerk met Cornelis van Erk 

o Maarten  * 18-06-1872  te Lekkerkerk  † 31-08-1872 te Lekkerkerk 
o Maarten  * 19-05-1874  te Lekkerkerk  † 27-06-1874 te Lekkerkerk 

 
Burgerlijke stand Ammerstol – Huwelijken 1855  d.d. 04-06-1855: 
Leendert de Waard en Marrigje Visser ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1877 d.d. 23-03-1877: 
Marrigje Visser ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Antje de Waard en Boudewijn Cornelis 
Damsteegt: 
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#k108 Mudde, Arie  (zoon van Bart Mudde en Lena van der Wouden) 
    ─> k216 
 Beroep: Arbeider 
 * 11-06-1823 te Lekkerkerk 
 † 03-02-1864 te Lekkerkerk 
x 07-03-1847 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10082 
#k109 Verwaal, Ariaantje (dochter van Bastiaan Verwaal en Marija van Herk) 
    ─> k218 
 Later getrouwd (2) op 17-04-1874 te Lekkerkerk met Gabriël de Jager 
 Later getrouwd (3) op 05-03-1891 te Nieuw-Lekkerland met Cornelis Maurice 
 * 18-08-1826 te Lekkerkerk 
 † 28-12-1914 te Nieuw-Lekkerland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie Mudde en Ariaantje Verwaal): 
o Bart  * 08-01-1848 te Lekkerkerk  † 06-10-1929 te Rotterdam 

  x 28-04-1871 te Lekkerkerk met Leentje de Heer 
  xx 12-05-1882 te Lekkerkerk met Elisabeth Groenewegen van der Weijden 
  o/o 29-04-1889 te Lekkerkerk (vanwege overspel door Bart Mudde) 
  xxx 27-07-1889 te Lekkerkerk met Niesje de Groot 

o Maria  * 19-03-1849 te Lekkerkerk  † 21-07-1923 te Alblasserdam 
  x 10-11-1871 te Alblasserdam met Pieter Hendrikus van der Hoff 

o Lena  * 16-12-1851 te Lekkerkerk  † 04-03-1935 te Nieuw Lekkerland 
  x 01-06-1877 te Lekkerkerk met Bastiaan Gelderblom 

o Arie  * 05-11-1854 te Lekkerkerk  † 26-01-1945 te Lekkerkerk 
  x 10-11-1877 te Lekkerkerk met Willemina Knuistingh Neven 
  zie ─> k54 

o Doodgeboren kind (m)    † 12-07-1857 te Lekkerkerk 
o Bastiaan Cornelis * 06-07-1858 te Lekkerkerk  † 27-09-1947 te Lekkerkerk 

  x 28-05-1880 te Lekkerkerk met Louwerina Ouweneel 
o Cornelis  * 23-03-1861 te Lekkerkerk  † 26-05-1936 te Hillegersberg 

  x 27-09-1884 te Lekkerkerk met Maria Adriana Nobel 
  xx 03-02-1921 te Rotterdam met Janna Cornelia Dekker 

o Arie  * 17-05-1864 te Lekkerkerk  † 29-05-1864 te Lekkerkerk 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Ariaantje Verwaal en Gabriël de Jager): 

o geen 
Kinderen uit het derde huwelijk (Ariaantje Verwaal en Cornelis Maurice): 

o geen 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1847  d.d. 07-03-1847: 
Arie Mudde en Ariaantje Verwaal ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1877 d.d. 10-11-1877: 
Ariaantje Verwaal ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Arie Mudde en Willemina Knuistingh-
Neven: 

 
 
#k110 Knuisting Neven, Johannes (zoon van Cornelis Knuisting Neven en Lijpje 
     Pruijt)   ─> k220 
 Beroep: Grofsmidsknecht, visser, arbeider 
 * 31-07-1824 te Lekkerkerk 
 † 06-05-1897 te Lekkerkerk 
x 01-02-1845 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10083 
#k111 Noorlander, Willempje  (dochter van Willem Noorlander en Maria Stout) 
    ─> k222 
 * 01-02-1825 te Lekkerkerk 
 † 24-09-1859 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o Gerrit  * 24-07-1845 te Lekkerkerk  † 16-05-1922 te Lekkerkerk 
  x 21-03-1868 te Lekkerkerk met Cornelia Klerk 
  beroep van vader Johannes bij de geboorte: grofsmidsknecht 

o Maria  * 13-08-1848 te Lekkerkerk  † 13-02-1922 te Delft 
  x 11-06-1873 te Lekkerkerk met Pieter van der Velden 
  beroep van vader Johannes bij de geboorte: visser 

o Cornelis  * 04-05-1851 te Lekkerkerk  † 04-09-1927 te Lekkerkerk 
  x 16-02-1872 te Lekkerkerk met Marrigje Roest 

o Doodgeboren kind (m)    † 09-04-1854 te Lekkerkerk 
  beroep van vader Johannes bij dit overlijden: arbeider 

o Willemina * 14-04-1855 te Lekkerkerk  † 28-03-1928 te Lekkerkerk  
  x 10-11-1877 te Lekkerkerk met Arie Mudde 
  zie ─> k55 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1845  d.d. 01-02-1845: 
Johannes Knuisting Neven ondertekent hun huwelijksakte. Willempje Noorlander verklaart niet te kunnen 
schrijven. 

 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1877 d.d. 10-11-1877: 
Johannes Knuisting Neven ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Willemina Knuistingh-Neven en 
Arie Mudde: 

 
 
#k112 Kroos, Cornelis  (zoon van Arie Kroos en Pieternella van den Berge) 
    ─> k224 
 Beroep: Arbeider 
 * 23-03-1810 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 ~ 01-04-1810 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 12-01-1867 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 08-11-1837 te Hendrik-Ido-Ambacht    zie gezinskaart 10116 
#k113 Muijden, Maria  (dochter van Cornelis Muijen en Cornelia van Genderen) 
    ─> k226 
 Later getrouwd op 06-12-1867 te Ridderkerk met Jan van den Berg 
 * 16-04-1814 te Oud Alblas 
 † 14-01-1874 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie         * 21-09-1838  † 18-12-1838 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Cornelis Arie   * 04-09-1839 te Hendrik-Ido-Ambacht   † 12-04-1883 te Hendrik-Ido-Ambacht 

         x 29-10-1859 te Ridderkerk met Geertje Kruithof 
         zie ─> k56 

o Pieter         * 01-07-1841 te Ridderkerk     † 03-07-1841 te Ridderkerk 
o Pieter         * 31-08-1842 te Ridderkerk     † 05-11-1842 te Ridderkerk 
o Pieternella        * 22-01-1844 te Ridderkerk     † 23-01-1844 te Ridderkerk 
o Pieter         * 06-11-1845 te Ridderkerk     † 27-08-1849 te Ridderkerk 
o Pietertje         * 01-03-1851 te Ridderkerk     † 27-03-1880 te Haarlemmermeer 

         x 10-02-1871 te Ridderkerk met Jan van Oijen 
 
Burgerlijke stand Hendrik-Ido-Ambacht – Huwelijken 1837  d.d. 08-11-1837: 
Bij de ondertekening van hun huwelijksakte verklaren Cornelis Kroos en Maria Muijden niet te kunnen 
schrijven: 

 
#k114 Kruithof, Arie  (zoon van Arij Kruithof en Geertje Luijten) 
    ─> k228 
 Later getrouwd op 01-12-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht met Janna van Roon 
 Beroep:Arbeider  
 * 18-05-1805 te Charlois 
 ~ 26-05-1805 te Charlois 
 † 17-03-1865 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 19-03-1831 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10117 
#k115 van Wingerden, Pietertje (dochter van Aart van Wingerden en Jannigje de 
     Hart)  ─> k230 
 Eerst getrouwd op 08-05-1824 te Ridderkerk met Cornelis Sinterniclaas 
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 ~ 24-03-1805 te Ridderkerk 
 † 02-06-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pietertje van Wingerden en Cornelis Sinterniclaas): 
o Lena       * 16-07-1824 te Ridderkerk    † 14-04-1893 te Ridderkerk 

       x 15-01-1848 te Hendrik-Ido-Ambacht met Arie de Snoo 
o Daniel       * 13-11-1825 te Ridderkerk    † 03-10-1832 te Ridderkerk 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Kruidhof en Pietertje van Wingerden): 
o Arie       * 19-07-1831 te Ridderkerk    † 17-03-1861 te a/b Zr. Ms. fregat Zeeland 

    overlijdensakte dd 24-09-1861 te Ridderkerk 
o Daniël       * 11-05-1833 te Ridderkerk    † 21-05-1885 te Ridderkerk 

       x 01-10-1857 te Hendrik-Ido-Ambacht met Maaike Lagendijk 
       xx 03-05-1862 te Hendrik-Ido-Ambacht met Adriaantje Leentvaar 

o Aart       * 25-12-1835 te Ridderkerk    † 26-01-1882 te Hendrik-Ido-Ambacht 
       x 29-04-1864 te Hendrik-Ido-Ambacht met Elizabeth van Wingerden 

o Geertje       * 22-01-1837 te Ridderkerk    † 23-06-1870 te Ridderkerk  
       x 29-10-1859 te Ridderkerk met Cornelis Arie Kroos 
       zie ─> k57 

o Dirk       * 10-11-1840 te Ridderkerk    † 10-07-1855 te Ridderkerk 
o Jan       * 23-06-1844 te Ridderkerk    † 19-05-1892 te Rotterdam 

       x 04-07-1867 te Ridderkerk met Sijgje de Haan 
Kinderen uit het derde huwelijk (Arie Kruidhof en Janna van Roon): 

o Johanna       * 21-10-1850 te Hendrik-Ido-Ambacht  † 18-02-1895 te Hendrik-Ido-Ambacht 
       x 01-05-1879 te Hendrik-Ido-Ambacht met Willem Kanters 

o Trijntje       * 05-09-1854 te Hendrik-Ido-Ambacht   † 12-10-1932 te Ridderkerk 
       x 23-04-1874 te Hendrik-Ido-Ambacht met Leendert Bakker 

o Cornelia       * 30-12-1856 te Ridderkerk    † 02-11-1920 te Rotterdam 
       x 26-07-1876 te Hendrik-Ido-Ambacht met Pieter den Boef 

o Dirkje       * 29-04-1859 te Ridderkerk    † 18-08-1859 te Ridderkerk 
o Sijgje       * 19-05-1861 te Hendrik-Ido-Ambacht   † 11-05-1935 te Rotterdam 

       x 06-05-1882 te Hendrik-Ido-Ambacht met Johannes Valster 
       xx 12-01-1888 te Hendrik-Ido-Ambacht met Teunis van Drunen 

 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1831 d.d. 19-03-1831: 
Arie Kruithof en Pietertje van Wingerden ondertekenen hun huwelijksakte: 

 

  
 
Burgerlijke stand Hendrik-Ido-Ambacht – Huwelijken 1848 d.d. 15-01-1848: 
Pietertje van Wingerden ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Lena Sinterniclaas met Arie de 
Snoo: 

 
 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1859 d.d. 29-10-1859: 
Arij Kruithof ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Geertje Kruithof en Cornelis Arie Kroos: 

 
 
#k116 van Golen, Jan  (zoon van Arij van Golen en Maria van den Hoek) 
    ─> k232 
 Beroep: Arbeider 
 * 14-10-1799 te Sandelingen-Ambacht 
 ~ 20-10-1799 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 23-11-1846 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 23-04-1825 te Meerdervoort      zie gezinskaart 10123 
#k117 Bakker, Emmetje (dochter van Jan Bakker en Barbara Groeneveld) 
    ─> k234 
 ~ 26-08-1804 te Ridderkerk 
 † 13-12-1891 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Laurens   * 30-04-1824 te Meerdervoort     † 10-01-1853 te Hendrik-Ido-Ambacht 

   x 02-11-1850 te Hendrik-Ido-Ambacht met Aagje Berkhout 
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o Barbera   * 06-10-1826 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 23-11-1881 te Hendrik-Ido-Ambacht 
   x 08-12-1848 te Hendrik-Ido-Ambacht met Marinus Bakker 

o Arie   * 15-11-1828 te Sandelingen Ambacht   † 18-02-1891 te Hendrik-Ido-Ambacht 
   x 09-06-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht met Willemina van Drunen 
     zie ─> k58 

o Maria   * 08-09-1831 te Sandelingen Ambacht     † 22-07-1835 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Doodgeboren kind (m)       † 30-06-1833 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Jan   * 18-07-1835 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 20-10-1903 te Hendrik-Ido-Ambacht 

   x 20-05-1858 te Hendrik-Ido-Ambacht met Johanna van der Leer 
o Maria   * 02-04-1837 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 30-12-1922 te Hendrik-Ido-Ambacht 

   x 23-05-1855 te Hendrik-Ido-Ambacht met Jan Boender 
o Johannes   * 18-06-1839 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 24-11-1925 te Hendrik-Ido-Ambacht 

   x 27-04-1864 te Hendrik-Ido-Ambacht met Lijntje de Jong 
   xx 17-01-1901 te Hendrik-Ido-Ambacht met Arina Greeve (weduwe van broer Gerrit) 

o Teuna   * 06-10-1840 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 15-12-1929 te Hendrik-Ido-Ambacht 
   x 25-11-1863 te Hendrik-Ido-Ambacht met Pieter Sturrus 

o Gerrit   * 08-03-1843 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 06-01-1900 te Hendrik-Ido-Ambacht 
   x 11-06-1870 te Papendrecht met Lena van den Adel 
   xx 29-11-1899 te Hendrik-Ido-Ambacht met Arina Greeve 

o Neeltje   * 31-01-1845 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 10-04-1845 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Barend   * 31-01-1845 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 02-04-1845 te Hendrik-Ido-Ambacht 

 
Burgerlijke stand Meerdervoort – Huwelijken 1825  d.d. 23-04-1825: 
Bij de ondertekening van hun huwelijksakte, verklaren Jan van Golen en Emmetje Bakker niet te kunnen 
schrijven. 

 
#k118 van Drunen, Johannes (zoon van Jan van Drunen en Meinsje (de) Krijger) 
    ─> k236 
 Beroep: Arbeider 
 * 12-11-1788 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 ~ 23-11-1788 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 08-01-1874 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 24-09-1817 te Zwijndrecht     zie gezinskaart 10118 
#k119 van Driel, Grietje (dochter van Jan van Driel en Adriana Muilwijk) 
    ─> k238 
 * 13-11-1792 te Kleine Lindt 
 ~ 18-11-1792 te Kleine Lindt 
 † 18-09-1859 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan   * 02-10-1818 te Sandelingen Ambacht     † 15-12-1818 te Sandelingen Ambacht 
o Mijntje   * 14-07-1820 te Sandelingen Ambacht     † 17-12-1820 te Sandelingen Ambacht 
o Adriaantje  * 14-07-1820 te Sandelingen Ambacht     † 19-12-1891 te Hendrik-Ido-Ambacht 

   x 14-03-1846 te Hendrik-Ido-Ambacht met Jan Stout 
o Jan   * 27-10-1821 te Kijfhoek      † 12-12-1874 te Hendrik-Ido-Ambacht 

   x 01-03-1845 te Hendrik-Ido-Ambacht met Neeltje Bakker 
o Aart   * 18-12-1823 te Meerdervoort     † 09-06-1825 te Meerdervoort 
o Willemina  * 30-04-1826 te Meerdervoort † 05-07-1866 te Hendrik-Ido-Ambacht  

    x 09-06-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht met Arie van Golen 
    zie ─> k59 

o Aart   * 09-04-1829 te Meerdervoort     † 20-04-1923 te Hendrik-Ido-Ambacht 
   x 25-02-1854 te Hendrik-Ido-Ambacht met Dirkje Visser 

o Cornelis   * 17-10-1830 te Meerdervoort     † 22-12-1830 te Meerdervoort 
o Leendert   * 11-12-1831 te Meerdervoort     † 02-01-1832 te Meerdervoort 
o Leendert   * 29-09-1833 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 11-10-1836 te Hendrik-Ido-Ambacht 

 
Burgerlijke stand Zwijndrecht – Huwelijken 1817  d.d. 24-09-1817: 
Bij de ondertekening van hun huwelijksakte, verklaren Johannes van Drunen en Grietje van Driel niet te 
kunnen schrijven: 

 
#k120 de Koning, Pieter (zoon van Johannes de Koning en Leentje de Lijster) 
    ─> k240 
 Beroep: Scheepmaker 
 * 18-08-1809 te IJsselmonde 
 ~ 27-08-1809 te IJsselmonde 
 † 22-02-1892 te IJsselmonde 
x 24-11-1832 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10119 
#k121 Bode, Pleuntje  (dochter van Arie Bode en Dirkje de Roo) 
    ─> k242 
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 * te Ridderkerk 
 ~ 17-09-1809 te IJsselmonde 
 † 17-03-1854 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Leentje Doena * 22-09-1833 te IJsselmonde  † 06-11-1897 te IJsselmonde 
o Arie Dirk  * 12-09-1834 te IJsselmonde  † 15-05-1854 te IJsselmonde 
o Dirkje  * 25-12-1835 te IJsselmonde  † 24-09-1852 te IJsselmonde 
o Johannes  * 19-05-1837 te IJsselmonde  † 04-02-1922 te Rotterdam 

  x 22-05-1864 te IJsselmonde met Johanna Vlaanderen 
o Dirk Arie  * 13-10-1839 te IJsselmonde  † 12-01-1905 te IJsselmonde 

  x 11-11-1864 te IJsselmonde met Adriaantje Heiden 
  zie ─> k60 

o Cornelis  * 08-02-1842 te IJsselmonde  † 09-09-1910 te IJsselmonde 
  x 06-09-1899 te Rotterdam met Helena Schravesande 

o Aaltje  * 16-07-1844 te IJsselmonde  † 15-08-1844 te IJsselmonde 
o Maarten  * 29-08-1845 te IJsselmonde  † 09-07-1848 te IJsselmonde 
o Aaltje  * 23-09-1847 te IJsselmonde  † 20-01-1848 te IJsselmonde 
o Maarten  * 18-05-1850 te IJsselmonde  † 21-06-1850 te IJsselmonde 
o Pieter  * 19-03-1852 te IJsselmonde  † 11-03-1895 te IJsselmonde 

  x 02-05-1889 te IJsselmonde met Anna van de Laar 
o Doodgeboren kind (v)    † 16-03-1854 te IJsselmonde 

 
Burgerlijke stand IJsselmonde – Huwelijken 1832  d.d. 24-11-1832: 
Pieter de Koning en Pleuntje Bode ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand IJsselmonde – Huwelijken 1864  d.d. 11-11-1864: 
Pieter de Koning ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Dirk Arie de Koning en Adriaantje Heiden: 

 
 
#k122 Heijden, Gerrit  (zoon van Jan Heijden en Sijgje Moerkerke) 
    ─> k244 
 Beroep: Arbeider 
 * 28-03-1813 te Charlois 
 † 30-07-1853 te Ridderkerk 
x 18-05-1838 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10124 
#k123 Rijerkerk, Maartje (dochter van Hendrik Rijerkerk en Annigje Lievaart) 
    ─> k246 
 Later getrouwd op 29-11-1867 te IJsselmonde met Pleun Groeneweg 
 * 13-01-1817 te Barendrecht 
 † 15-01-1889 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Sijgje  * 10-11-1838 te Ridderkerk       † 12-06-1839 te Katendrecht 
o Jan  * 13-01-1840 te Ridderkerk       † 22-07-1907 te Rotterdam 

  x 05-11-1869 te IJsselmonde met Maria van der Wilt 
o Hendrik  * 10-06-1841 te Ridderkerk       † 27-08-1915 te IJsselmonde 

  x 02-12-1864 te IJsselmonde met Sara Sparreboom 
o Adriaantje * 30-08-1843 te Ridderkerk       † 27-02-1869 te IJsselmonde 

  x 11-11-1864 te IJsselmonde met Dirk Arie de Koning 
  zie ─> k61 

o Sijgje  * 22-05-1845 te Ridderkerk       † 30-11-1845 te Ridderkerk 
o Sijgje  * 13-01-1848 te IJsselmonde       † 17-06-1901 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Annigje  * 19-06-1851 te IJsselmonde       † 05-10-1921 te Krimpen a/d IJssel 

  x 31-05-1878 te Ouderkerk a/d IJssel met Jan Dekker 
 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1838  d.d. 18-05-1838: 
Gerrit Heijden en Maartje Rijerkerk verklaren bij de ondertekening van hun huwelijksakte niet te kunnen 
schrijven. 
 
Burgerlijke stand IJsselmonde – Huwelijken 1864  d.d. 11-11-1864: 
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Maartje Rijerkerk verklaart bij de huwelijksakte van haar dochter Adriaantje Heiden en Dirk Arie de Koning 
niet te kunnen schrijven. 

 
#k124 van Oossanen, Pieter (zoon van Fop Jansz van Oossanen en Willemijntje de 
    Knijp)   ─> k248 
 Beroep: Arbeider 
 * 10-04-1793 te Rijsoord (Ridderkerk)  
 ~ 14-04-1793 te Rijsoord     
 † 16-03-1831 te Ridderkerk 
x 21-07-1814 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10120 
#k125 Sparreboom, Klaartje (dochter van Johannis Sparreboom en Pietertje Pijl) 
    ─> k250 
 Later getrouwd op 14-12-1832 te Ridderkerk met Jacob Bijl 
 ~ 19-01-1791 te Ridderkerk 
 † 04-06-1875 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter van Oossanen en Klaartje Sparreboom): 
o Pietertje  * 07-12-1816 te Ridderkerk  † 16-11-1910 te Ridderkerk 

  x 13-05-1836 te Ridderkerk met Leendert Huijzer 
o Fop Cornelis * 22-07-1819 te Ridderkerk  † 07-11-1872 te Ridderkerk 

  x 17-02-1843 te Ridderkerk met Neeltje Kortland 
o Johannes  * 12-08-1821 te Ridderkerk  † 05-02-1879 te Ridderkerk 

  x 23-06-1843 te Ridderkerk met Maaike van Gemeren 
  xx 17-08-1877 te Ridderkerk met Maria Koedoot 

o Willemijntje * 09-06-1823 te Ridderkerk  † 10-08-1833 te Ridderkerk 
o Willem  * 05-09-1825 te IJsselmonde  † 14-05-1910 te Ridderkerk 

  x 10-12-1847 te Ridderkerk met Hillegonda van Affaire 
  zie ─> k62 

o Hendrika  * 24-09-1827 te Ridderkerk  † 15-04-1828 te Ridderkerk 
o Hendrik  * 22-01-1829 te Ridderkerk  † 12-10-1904 te Ridderkerk 

  x 22-04-1853 te Ridderkerk met Anna van Geenen 
  xx 31-07-1871 te Ridderkerk met Anna van Wingerden 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Klaartje Sparreboom en Jacob Bijl): 
o Jacoba Bijl * 16-04-1834 te Ridderkerk  † 19-04-1834 te Ridderkerk 
o Jannigje Bijl * 30-05-1836 te Ridderkerk  † 04-06-1836 te Ridderkerk 

 
Burgerlijke stand IJsselmonde – Huwelijken 1814  d.d. 21-07-1814: 
Pieter van Oossanen ondertekent hun huwelijksakte. Klaartje Sparreboom verklaart niet te kunnen 
schrijven. 

 
 
#k126 van Affaire, Jan  (zoon van Pieter van Affaire en Anna Veerman) 
    ─> k252 
 Later getrouwd op 11-06-1842 te Ridderkerk met Jaantje Put 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 25-05-1800 te Ridderkerk 
 † 08-11-1855 te Ridderkerk 
x 12-06-1823 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10121 
#k127 Velthoen, Maria  (dochter van Gerrit Veldhoen en Hilligje de Koning) 
    ─> k254 
 * 18-01-1800 te Ridderkerk 
 ~ 26-01-1800 te Ridderkerk 
 † 23-12-1839 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter  * 22-12-1823 te Ridderkerk  † 06-04-1826 te Ridderkerk 
o Hillegonda * 15-12-1825 te Ridderkerk  † 30-01-1903 te Ridderkerk  

  x 10-12-1847 te Ridderkerk met Willem van Oossanen 
  zie ─> k63 

o Johanna  * 13-02-1829 te Ridderkerk  † 01-04-1898 te Ridderkerk 
  x 06-05-1858 te Hendrik-Ido-Ambacht met Paulus Wolst 

o Gerrit  * 25-09-1831 te Ridderkerk  † 07-10-1838 te Ridderkerk 
o Pietje  * 04-11-1834 te Ridderkerk  † 08-10-1858 te Ridderkerk 
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o Gijsbert  * 30-08-1837 te Ridderkerk  † 12-12-1912 te Ridderkerk 
  x 25-04-1862 te Ridderkerk met Adriaantje Cornelia Karsseboom 

 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1823  d.d. 12-06-1823: 
Jan van Affaire en Maria Velthoen ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1847  d.d. 10-12-1847: 
Jan van Affaire ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Hillegonda van Affaire en Willem van 
Oossanen: 
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Generatie 8; oudovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 128 tm 255 
 
#k128 Rook, Teunis  (zoon van Arij Dirkse Rook en Teuntje Trompert) 
    ─> k256 
 Beroep: Steenovenstoker 
 * 09-05-1779 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 16-05-1779 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 16-07-1851 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 14-03-1802 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10019 
#k129 Teeuwen, Adriaantje (dochter van Lourens Teeuwen en Belia van Vliet) 
    ─> k258 
 ~ 22-08-1779 te Berkenwoude 
 † 29-01-1862 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie * 20-07-1803 te Ouderkerk a/d IJssel † 22-05-1873 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

 x 11-12-1824 te Capelle a/d IJssel met Aaltje van Wingerden 
o Teuntje * 26-08-1805 te Ouderkerk a/d IJssel † 06-09-1824 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Lourens * 17-12-1807 te Ouderkerk a/d IJssel ~ 27-12-1807 te Ouderkerk a/d IJssel  

     † 12-07-1888 te Ouderkerk a/d IJssel 
 x 14-03-1829 te Ouderkerk a/d IJssel met Catharina Groeneveld 
 zie ─> k64 (kwartier 1) 

o Adriana * 19-09-1810 te Ouderkerk a/d IJssel † 06-09-1825 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Marinus * 25-02-1813 te Ouderkerk a/d IJssel † 04-10-1832 te Utrecht (Milit.Hosp.) 
o Barend * 29-02-1816 te Ouderkerk a/d IJssel † 04-02-1897 te Ouderkerk aan den IJssel 

 x 04-04-1837 te Ouderkerk a/d IJssel met Maria Bachman 
 zie ─> k68 (kwartier 1) 

o Adrianus * 15-04-1819 te Ouderkerk a/d IJssel † 30-09-1882 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Aris * 27-10-1822 te Ouderkerk a/d IJssel † 19-07-1870 te Ouderkerk a/d IJssel 

 x 13-05-1848 te Ouderkerk a/d IJssel met Aafje Goudriaan 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 511 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. _-_-1799 
Op deze lijst van gewapende burgers staan onder andere vermeld: 
Arij Ariense Rook, oud 31 jaar, ongehuwd, beroep Stooker 
Dirk Rook, oud 24 jaar, gehuwd, geen kinderen, beroep Stooker 
Teunis Rook, oud 22 jaar, ongehuwd, beroep Arbeider 
 
Recht. Arch. Nr. 36 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 3-4-1803: 
Arij Rook (woont Krimpen a/d Lek), Dirk Rook, Teunis Rook en Willem Verkerk (gehuwd met Anna Rook) 
en Anna Rook zelf (allen wonend in O a/d IJ) zijn aanwezig bij het passeren van deze akte.  
Arij, Dirk, Teunis en Anna Rook zijn de kinderen en erfgenamen van Arij Dirkse Rook en Teuntje Trompert 
(in leven echtgenoten en in Ouderkerk a/d IJssel gewoond en overleden). 
 
In deze akte wordt een en ander verdeeld: 
Aan Arij Rook:  

Een buitendijks huis en erf in de polder de Cromme, en het achterste derde deel van een akker 
gelegen in de polder de Cromme, groot ongeveer 100 Roeden. Hij betaalt hiervoor 400 gulden. 

Aan Dirk Rook:  
Het middelste derde deel van de eerdergenoemde akker 

Aan Teunis Rook:  
Het voorste derde deel van de eergergenoemde akker 

Aan Willem Verkerk (gehuwd met Anna Rook):  
Een Akker in de polder de Cromme, ondermeer grenzend aan Lijsje Rook (opmerking: deze 
Lijsje is de zus van de overleden Arij Dirkse Rook). 
Nog een akkertje gelegen in de polder de Cromme. 

 
Recht. Arch. Nr. 36 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-2-1805: 
De erfgenamen van Arij, Dirk en Elisabeth Rook (opmerking: dit zijn broers en zus), namelijk Arij Rook, 
Dirk Rook, Teunis Rook en Willem Verkerk (gehuwd met Anna Rook) als ook Cornelis Rook (erfgenaam 
via testament (opmerking: zoon van Dirk Rook)) en Dirk Teunis de Jong en Leendert de Jong (opmerking: 
zoons van Elisabeth Rook) (allen wonen te Ouderkerk a/d IJssel), authoriseren in deze akte Leendert de 
Jong om aan Teunis Schouten de jonge 4 stukjes wei- en hooiland te verkopen(gelegen in de polder de 
Cromme, groot 3 morgen 1 hont en 50 roeden). 
 
Recht. Arch. Nr. 36 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-6-1805: 
Teunis Rook koopt van Aart Verkerk (beide wonen O a/dIJ) een half huis met erf gelegen in de polder de 
Cromme. Extra voorwaarde is dat gedurende het leven van Jan van Vliet, wonend in Berkenwoude, deze 
met zijn huisgezin het recht heeft om in het halve huis in te trekken in geval van innundatie van de 
Krimpenerwaard. 
Bedrag 400 gulden. 
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Notarieel arch. Hillegersberg Nr.4946/123 d.d. 25-01-1821: 
De erfgenamen van Aaltje Teeuw (overl. 30 nov. 1820 te Bergschenhoek) verkopen haar nalatenschap 
aan Arij Boot, won. Bergschenhoek, voor 125 gulden. De erfgenamen zijn: 
Belia van Vliet (de moeder van Aaltje Teeuw) en de zussen Adriana Teeuw (getrouwd met Teunis Rook, 
arbeider), Hendrina Teeuw (getrouwd met Gerrit Verboom, arbeider), Willemijntje Teeuw (getrouwd met 
Barend van Wingerden, metselaarsknecht), Barta Teeuw (getrouwd met Pieter Stout) en Flora Teeuw 
(ongehuwd) 
Teunis Rook ondertekent: 

 
 
Burgerlijke stand Capelle a/d IJssel – Huwelijken 1824  d.d. 14-03-1829: 
Teunis Rook ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Arie Rook en Aaltje van Wingerden. Zijn moeder 
Adriaantje Teeuwen verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1829  d.d. 14-03-1829: 
Teunis Rook ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Lourens Rook en Catharina Groeneveld: 

 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1837  d.d. 04-04-1837: 
Teunis Rook ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Barend Rook en Maria Bachman: 

 
 
#k130 Groeneveld, Pieter (zoon van Thijs Groeneveld en Magcheltje Visser) 
    ─> k260 
 Beroep: Timmerman 
 ~ 13-08-1774 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 21-10-1853 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 16-04-1803 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 08-05-1803 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10094 
#k131 van Eijk, Anna  (dochter van Teunis van Eijk en Catharina de Jong) 
    ─> k262 
 ~ 24-02-1771 te Gouda 
 † 05-01-1858 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Catharina    * 15-03-1809 te Ouderkerk a/d IJssel   † 05-07-1886 te Ouderkerk a/d IJssel  

     x 14-03-1829 te Ouderkerk a/d IJssel met Lourens Rook 
     zie ─> k65 

o Matthijs     * 13-05-1814 te Ouderkerk a/d IJssel    † 01-02-1815 te Ouderkerk a/d IJssel 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1829  d.d. 14-03-1829: 
Pieter Groeneveld ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Catharina Groeneveld en Lourens Rook: 

 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-01-1791 
Trijntje Visser, bejaarde vrijster, won. te Ouderkerk ad IJssel, testeert. Is beneden de f 2000,- gegoed. 
Prelegateert aan haar zuster Maggeltje Visser, gehuwd met Tijs Groeneveld, en bij voor overlijden aan 
haar wettige nakomelingen, haar lijfgoederen. De zoon Pieter, van Maggeltje, erft een bed met 
toebehoren en meubels, benevens testatrices deel in een hoekje tuinland in de Zijde te Ouderkerk ad 
IJssel. Verder legateert zij aan Maria Visser en Pieter Visser, de nagelaten kinderen van wijlen haar zuster 
Trijntje Visser, gehuwd met Cornelis Visser, f 3-3-0 en aan haar broer Pieter Visser ook f 3-3-0. 
Als erfgenaam benoemt zij haar broer Leendert Visser en haar zusters Lena Visser, gehuwd met Pieter 
Visser, Pietertje Visser, gehuwd met Aart Koot, en de voornoemde Maggeltje Visser, gehuwd met Tijs 
Groeneveld. Voogden zullen zijn Jan Pijpers en Adrianus van Herk, beide won. te Ouderkerk ad IJssel. 
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#k132 Dekker, Arie (zoon van Dirk Cornelisz Dekker en Marrigje Ariens de Jong) 
    ─> k264 
 Beroep: Landbouwer 
 ~ 16-01-1757 te Lekkerkerk  
 † 25-12-1817 te Berkenwoude 
o 21-03-1788 te Lekkerkerk 
x 13-04-1788 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10085 
#k133 Stolker, Annigje  (dochter van Pieter Cornelisz Stolker en Trijntje Antonis 
    de Jong) ─> k266 
 ~ 14-09-1766 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 15-10-1846 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter  ~ 26-10-1788 te Nieuw-Lekkerland † 22-10-1869 te Berkenwoude 

  x 15-04-1815 te Berkenwoude met Neeltje van der Graaf 
  zie ─> k66 (kwartier 1) 
  doopget. Neeltjen de Jongh 

o Margjen  ~ 27-09-1789 te Nieuw Lekkerland † 16-10-1789 te Nieuw Lekkerland 
  doopget. Margje de Jongh 

o Marrigje  ~ 25-07-1790 te Nieuw Lekkerland † 20-09-1790 te Nieuw Lekkerland 
  doopget. Neeltje Dekker 

o Dirk  * te Zuidbroek / ~ 31-07-1791 te Lekkerkerk / Berkenwoude 
  doopget. Marrigje de Jong  † 04-10-1791 te Lekkerkerk 

o Marrigje  * 22-09-1792 te Zuidbroek / ~ 30-09-1792 te Berkenwoude 
      † 14-11-1868 te Berkenwoude 
  x 19-04-1817 te Berkenwoude met Dirk Hendriksz Rehorst 
  zie ─> k189 (kwartier 2) 
  doopget. Marrigje de Jong 

o Dirk  * 01-09-1793 te Zuidbroek / ~ 08-09-1793 te Lekkerkerk / Berkenwoude
  doopget. Adriaantje Dirks Dekker † 06-08-1794 te Lekkerkerk 

o Dirk  * 14-09-1794 te Zuidbroek / ~ 21-09-1794 te Lekkerkerk / Berkenwoude
  doopget. Hilligje Cornelis van der Woude  † 13-01-1795 te Lekkerkerk 

o Trijntje  * 14-03-1796 te Zuidbroek / ~ 20-03-1796 te Lekkerkerk 
  doopget. Hilligje van der Wouden †  

o Trijntje  * 22-03-1797 te Zuidbroek / ~ 02-04-1797 te Berkenwoude 
  doopget. Adriaantje Dekker † 08-01-1871 te Lekkerkerk 
  x 01-05-1824 te Berkenwoude met Paulus de Jong 

o Jannigje  * 25-05-1798 te Zuidbroek / ~ 27-05-1798 te Berkenwoude 
  doopget. Hilligje van der Wouden †  

o Jannigje  * 10-09-1799 te Zuidbroek / ~ 15-09-1799 te Berkenwoude 
  doopget. Neeltje Dekker †  

o Jannigje  * 11-05-1801 / ~ 17-05-1801 te Berkenwoude  
  doopget. Cornelia Dekker † 29-05-1801 te Berkenwoude 

o Dirk  * 29-12-1802 / ~ 02-01-1803 te Berkenwoude 
  doopget. Adriaantje Dekker † 25-02-1850 te Berkenwoude  
  x 24-02-1836 te Berkenwoude met Jacoba van Herk 

o Twee doodgeboren kinderen   † 11-12-1804 te Berkenwoude 
o Jannigje  * 16-10-1806 / ~ 19-10-1806 te Berkenwoude  

  doopget. Cornelia Dekker † 22-10-1806 te Berkenwoude 
 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Huwelijken 1815  d.d. 15-04-1815: 
Arij Dekker ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Pieter Dekker en Neeltje van der Graaf: 

 
 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Huwelijken 1824  d.d. 01-05-1824: 
Annigje Stolker ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Trijntje Dekker en Paulus de Jong: 
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#k134 van der Graaf, Hendrik (zoon van Pieter Ariensz van der Graaf en Aaltje  
    Heijman) ─> k268 
 Eerst getrouwd op 23-04-1775 te Berkenwoude met Neeltje Willems van Herk 
 Beroep: Landbouwer 
 ~ 16-06-1743 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 30-07-1821 te Berkenwoude 
o 31-12-1786 te Berkenwoude 
x 21-01-1787 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10093 
#k135 Schilt, Zijgje  (dochter van Leendert Aartsz Schild en Niesje  
    Jacobs / Japiks Zuijdbroek) 
    ─> k270 
 ~ 26-12-1756 te Bergambacht 
 † 13-09-1827 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik van der Graaf en Neeltje van Herk): 
o Pieter  * te Zuidbroek / ~ 17-11-1776 te Berkenwoude 

  doopget. Marrigje Pieters van der Graaf   †  
o Aaltje  * te Zuidbroek / ~ 25-12-1777 te Berkenwoude 

  doopget. Marrigje Pieters van der Graaf   †  
o Pietertje  * te Zuidbroek / ~ 17-01-1779 te Berkenwoude 

  doopget. Joosje Willems van Erk †  
o Willem  * te Zuidbroek / ~ 30-01-1780 te Berkenwoude 

  doopget. Fijgje Leenderts Verheul †  
o Pieter  ~ 21-10-1781 te Berkenwoude  

  doopget. Marrigje Pieters, Aagje Potuit †  
o Willem  ~ 01-06-1783 te Berkenwoude  

  doopget. Margje Willems van Erk † 31-07-1783 te Berkenwoude 
o Willem  * te Zuidbroek / ~ 19-09-1784 te Berkenwoude  

  doopget. Fijgje Leenderts Verheul † 11-01-1786 te Berkenwoude 
o Neeltje  * te Zuidbroek / ~ 18-12-1785 te Berkenwoude  † 

  doopget. Marrigje Willems van Erk. Moeder in het kraambed overleden. 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik van der Graaf en Zijgje Schilt): 

o Aaltje  * 11-04-1789 / ~ 12-04-1789 te Berkenwoude 
  doopget. Marrigje de Graaf  † 24-04-1790 te Berkenwoude 

o Aaltje  ~ 02-01-1791 te Berkenwoude      † 17-08-1878 te Ouderkerk a/d IJssel 
  doopget. Merrigje Pieters van der Graaf 
  x 11-11-1826 te Berkenwoude met Simon Suijker 

o Neeltje  * 17-05-1792 te Berkenwoude / ~ 20-05-1792 te Berkenwoude 
  doopget. Neeltje Ariens van der Graaf † 02-04-1860 te Berkenwoude 
  x 15-04-1815 te Berkenwoude met Pieter Dekker 
  zie ─> k67 

o Lena  * 10-11-1794 / ~ 16-11-1794 te Berkenwoude 
  doopget. Neeltje Jans van de Velde † 23-01-1795 te Berkenwoude 

o Leendert  * 14-06-1796 / ~ 19-06-1796 te Berkenwoude 
  doopget. Neeltje van der Velde † 06-01-1883 te Berkenwoude 
  x 27-04-1827 te Berkenwoude met Zijgje Snoeij 

 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Huwelijken 1815  d.d. 15-04-1815: 
Hendrik van der Graaf verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van zijn dochter en Neeltje van 
der Graaf en Pieter Dekker niet te kunnen schrijven. 
 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Huwelijken 1826  d.d. 11-11-1826: 
Sijgje Schilt ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Aaltje van der Graaf en Simon Suijker: 

 
 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Huwelijken 1827  d.d. 27-04-1827: 
Sijgje Schilt ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Leendert van der Graaf en Zijgje Snoeij: 

 
 
#k136 Rook, Teunis   zelfde als ─> k128 
x 
#k137 Teeuwen, Adriaantje  zelfde als ─> k129 
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#k138 Bachman, Leendert (zoon van Hendrik Johannsz Bachman en Maria  
    Leenderts Visser)  ─> k276 
 Beroep: Kleermaker 
 * 02-04-1786 te Kralingen (Rotterdam) 
 † 30-07-1858 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 04-11-1812 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10086 
#k139 Donker, Jannigje (dochter van Pieter Heimensz Donker en Geertje  
    Wiggerts Stout) ─> k278 
 * 24-04-1788 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 27-04-1788 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 21-03-1869 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria * 04-01-1814 te Ouderkerk a/d IJssel † 14-04-1876 te Ouderkerk a/d IJssel  

 x 04-04-1837 te Ouderkerk a/d IJssel met Barend Rook 
 zie ─> k69 

o Geertje * 13-05-1815 te Ouderkerk a/d IJssel † 17-06-1817 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Hendrika * 01-09-1816 te Ouderkerk a/d IJssel †  
o Gerrit * 29-06-1827 te Ouderkerk a/d IJssel † 13-05-1905 te Rotterdam 

 x 04-08-1849 te Ouderkerk a/d IJssel met Maria van Leeuwen 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1812  d.d. 04-11-1812: 
Leendert Bachman en Jannigje Donker ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1837  d.d. 04-04-1837: 
Leendert Bachman ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Maria Bachman en Barend Rook: 

  
 
Notarieel arch. Ridderkerk Nr. 80/774     Blz 38 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 28-04-1846: 
(notaris Reinier Hendrik van der Waijfort) 
Jan de Jong zaakwaarnemer te Ridderkerk, als gemachtigde van Leendert Bachman, kleermaker te 
Ouderkerk aan de IJssel, als vader de belangen waarnemende van zijn minderjarige zoon Gerrit Bachman, 
zonder beroep, eveneens te Ouderkerk aan de IJssel, komt met Joannes Lorijn touwslager te Gouda 
overeen dat hij de dienstplicht van voornoemde minderjarige zal overnemen. 

 
Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3199/74     Blz 199 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 09-10-1866: 
(notaris Kornelis Achterberg) 
 
Evert Bachman, meester kleedermaker te Ouderkerk aan den IJssel is 2.000 gulden verschuldigd aan 
Abraham Dekker, logementhouder te Heerdt, Düsseldorf en Thomas Buijs, bouwman te Capelle aan den 
IJssel.  
Als borg stelt hij:  
1. Een huis, schuur, tuin en erf, staande en gelegen te Ouderkerk aan den IJssel in het dorp, buitendijks, 
strekkende van de halve dijkstraat noordelijk tot in de IJssel, ten oosten begrensd door Cornelis den Boer 
en ten westen door Willem Verkerk.  
2. Een perceel bouw- en griendland met daarbij behorende weg en water, gelegen te Ouderkerk aan den 
IJssel, aan de Kerkweg, strekkende van die weg oostelijk tot het eigendom van Bachman.  
3. Een partij bouw- en griendland, weg en water, gelegen te Ouderkerk aan den IJssel, strekkende van de 
halve weg zuidelijk tot Gijsbert Vonk, ten oosten begrensd door dezelfde en ten westen Leendert Visser 
Bachman, de Kerkweg en Ewout Hoogendijk.  
4. Een partij bouwland te Ouderkerk aan den IJssel in de polder de Zijde, strekkende van de veenwatering 
noordwestelijk tot Gijsbert Vonk.  
5. Een partij bouwland gelegen te Ouderkerk aan den IJssel in de polder de Zijde, strekkende van en tot G. 
Vonk, ten noorden begrensd dezelfde en zuidelijk Johannes van Vliet en  
6. Een deel als erfgenaam na overlijden van zijn vader Leendert Bachman, die met zijn echtgenote 
Jannigje Donker deze percelen verkregen heeft uit de nalatenschap van Wiggert Cornelis Donker, bij 
testament van 9 mei 1836, gepasseerd te Ouderkerk aan den IJssel bij notaris Belonje en Cornelis Donker 
die percelen heeft aangekocht bij akte, geregistreerd te Gouda op 23 september 1819 folio 7, 8, 9 en 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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volgende.  
 
Verder in eigendom verkregen:  
Percelen 1 en 2 bij akte 30 mei 1856, gepasseerd te Ouderkerk aan den IJssel bij notaris Gerardus 
Johannes Spruijt, overgeschreven op 17 juni 1856, in deel 264 nummer 35.  
Perceel 3 samen met Leendert Bachman bij proces-verbaal van veiling en toewijzing van 29 maart 1850, 
gepasseerd te Rotterdam bij notaris Jan Jacobusz van der Hoop, overgeschreven op 18 april 1850, in deel 
161 nummer 15.  
En het aandeel van Leendert Bachman bij akte van 30 mei 1857, gepasseerd bij voornoemde notaris 
Spruijt, overgeschreven op 17 juni 1857, in deel 264 nummer 40 en  
De overige delen van percelen 4, 5 en 6 bij proces-verbaal van veiling en toewijzing van 4 januari 1865, 
gepasseerd bij voornoemde notaris Spruijt, overgeschreven op 1 juni 1865, in deel 414 nummer 36. 

 
#k140 Dekker, Leendert (zoon van Klaas Leendertsz Dekker en Adriana Wiggerts 
    Stout)  ─> k280 
 Later getrouwd op 27-05-1813 te Ouderkerk aan den IJssel met Marrigje Visser 
 Beroep: Rietdekker  
 * 16-07-1775 te Lekkerkerk 
 ~ 16-07-1775 te Lekkerkerk 
 † 04-10-1854 te Krimpen aan den IJssel 
x 11-03-1798 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10092 
#k141 Krijgsman, Ariaantje (dochter van Cent Fransz Krijgsman en Adriana 
    Abrahams van Halewijn)  ─> k282 
 (onechte dochter van Adriana Abrahamsd van Halewijn. In 1779 is Adriana getrouwd
 met Cent Krijgsman) 
 ~ 16-03-1777 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 07-03-1811 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert Dekker en Ariaantje Krijgsman): 
o Klaas  * 09-02-1799 te Krimpen a/d IJssel / ~ 17-02-1799 te Ouderkerk a/d IJssel 

  doopget. Cornelia Dekker  † 03-01-1810 te Krimpen a/d IJssel 
o Willem  * 15-02-1800 te Krimpen a/d IJssel    † 20-03-1847 te Krimpen a/d IJssel 

  x 18-06-1831 te Krimpen a/d IJssel met Adriana Jongste 
  zie ─> k70 

o Lena  * 18-11-1802 te Krimpen a/d IJssel / ~ 21-11-1802 te Ouderkerk a/d IJssel 
  † 11-12-1802 te Krimpen a/d IJssel 

o Lena  * 20-04-1804 te Krimpen a/d IJssel / ~ 29-04-1804 te Ouderkerk a/d IJssel 
  †  

o Ariaantje  * 11-03-1807te Krimpen a/d IJssel / ~ 15-03-1807 te Ouderkerk a/d IJssel 
   † 26-06-1871 te Krimpen a/d IJssel 
  x 16-12-1828 te Krimpen a/d IJssel met Arij Visser 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Leendert Dekker en Marrigje Visser): 
o geen 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1813  d.d. 27-05-1813: 
Leendert Dekker ondertekent zijn huwelijksakte met Marrigje Visser: 

 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1831  d.d. 18-06-1831: 
Leendert Dekker ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Willem Dekker en Adriana Jongste. 
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#k142 Jongste, Jan  (zoon van Arij Dirksz Jongste en Klaasje Jans Lingen) 
    ─> k284 
 Beroep: Scheepstimmerman / koopman 
 ~ 13-09-1778 te Vlaardingen 
 † 09-06-1849 te Krimpen aan den IJssel 
x 04-07-1802 te Gouderak     zie gezinskaart 10091 
#k143 Kreuk, Maggeltje (dochter van Arie Jansz Kreuk en Adriana Cornelis van 
    Dijk) ─> k286 
 Beroep: Winkelierster / Toddeverkoopster 
 ~ 27-07-1777 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 10-06-1850 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Klaasje     * 20-04-1803 te Stormpolder / ~ 24-04-1803 te Ouderkerk a/d IJssel  

     doopget. Orijltje ? Vink † 25-06-1841 te Krimpen a/d IJssel 
     x 10-06-1837 te Krimpen a/d IJssel met Hendrik van der Ham 

o Adriana     * 09-07-1805 te Stormpolder / ~ 214-07-1805 te Ouderkerk a/d IJssel  
     doopget. Aafje de Jong  † 14-08-1805 te Stornpolder 

o Adriana     * 20-08-1806 te Krimpen a/d IJssel / ~ 07-09-1806 te Ouderkerk a/d IJssel 
     † 14-10-1875 te Krimpen a/d IJssel  
     x 18-06-1831 te Krimpen a/d IJssel met Willem Dekker 
     zie ─> k71 

o Arie     * 31-01-1809 te Krimpen a/d IJssel / ~ 09-02-1809 te Ouderkerk a/d IJssel 
     x 05-10-1834 te Rhoon met Lena Jacoba Koolen † 

o Arie     * 31-10-1811 te Krimpen a/d IJssel / ~ 10-11-1811 te Ouderkerk a/d IJssel 
     † 31-03-1812 te Ouderkerk a/d IJssel 

o Alida     * 29-06-1813 te Ouderkerk a/d IJssel † 07-04-1856 te Krimpen a/d IJssel 
     x 21-12-1833 te Krimpen a/d IJssel met Jan de Kurver 
     xx 25-01-1851 te Krimpen a/d IJssel met Teunis Valk 

o Trijntje     * 03-09-1815 te Ouderkerk a/d IJssel  †  
     x 28-11-1839 te Krimpen a/d IJssel met Pieter van Klaveren 
     xx 11-07-1856 te Capelle a/d IJssel met Kornelis Mansveld 

o Maggeltje     * 07-07-1818 te Krimpen a/d IJssel   † 
     x 02-08-1844 te Krimpen a/d IJssel met Anthonij Kalkman 

o Jan     * 05-05-1820 te Krimpen a/d IJssel    † 27-08-1895 te Rotterdam 
     x 26-04-1845 te Capelle a/d IJssel met Cornelia Hekking 
     xx 13-08-1862 te Rotterdam met Grietje Berger 

 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1831  d.d. 18-06-1831: 
Jan Jongste ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Adriana Jongste en Willem Dekker. 

 

 
#k144 Both, Pieter  (zoon van Willem Klaasz Both en Cornelia Aarts de Heer) 
    ─> k288 
 Eerst getrouwd op 19-06-1802 (o) / x 04-07-1802 te Stolwijk met Margje / Annegje 
 Oudenes 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 25-03-1781 te Stolwijk 
 † 03-08-1858 te Stolwijk 
x 03-04-1813 te Stolwijk      zie gezinskaart 10087 
#k145 Jonkers, Adriana (dochter van Jasper Jansz Jonkers en Magteldje  
    Cornelis Saanen) ─> k290 
 ~ 13-01-1791 te Schoonhoven  
 † 15-01-1859 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Both en Margje / Annegje Oudenes): 
o Willem  * 27-08-1802 te Stolwijk / ~ 29-08-1802 te Stolwijk   

  doopget. Gerrigje Both, vrouw van Maarten Cornelisz van Dam 
     † 16-06-1854 te Berkenwoude 
  x 14-01-1826 te Berkenwoude met Pietertje van (H)Erk 

o Hendrik  * 21-02-1804 te Stolwijk / ~ 26-02-1804 te Stolwijk 
  doopget. Lena Casteleijn, vrouw van Aart Both 
     † 06-03-1878 te Gouderak 
  x 12-04-1828  te Bergambacht met Neeltje Schouten 
  xx 01-05-1856 te Gouderak met Margje de Groot 
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o Cornelis  * 22-05-1805 te Stolwijk / ~ 26-05-1805 te Stolwijk 
  doopget. Maria Both, vrouw van Jan Potuit 
     † 28-03-1869 te Berkenwoude 
  x 08-07-1831 te Stolwijk met Marrigje Anker 

o Cornelia  * 28-01-1807 te Stolwijk / ~ 01-02-1807 te Stolwijk 
  doopget. Lena Casteleijn, vrouw van Aart Both 
     † 30-12-1863 te Rietveld 
  x 05-10-1827 te Stolwijk met Arie Breedijk 

o Klaas  * 16-05-1809 te Stolwijk / ~ 21-05-1809 te Stolwijk 
  doopget. Gerrigje Both, vrouw van Maarten Cornelisz van Dam 
     † 08-10-1876 te De Meije (Nieuwkoop) 
  x 04-09-1829 te Stolwijk met Jannigje Verkaik 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Both en Adriana Jonkers): 
o Jasper    * 16-05-1815 te Stolwijk † 30-12-1877 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

    x 05-12-1835 te Stolwijk met Cornelia Verheul 
o Jan    * 23-03-1817 te Stolwijk  † 16-11-1885 te Gouda 

    x 25-02-1843 te Stolwijk met Grietje de Graaf 
o Pieter    * 02-01-1820 te Stolwijk  † 13-10-1871 te Bodegraven 

    x 20-03-1841 te Berkenwoude met Marrigje van Dorp 
o Magteldje    * 24-11-1823 te Stolwijk  † 09-06-1825 te Stolwijk 
o Marinus    * 17-03-1826 te Stolwijk  † 11-03-1886 te Stolwijk 

    x 21-06-1851 te Stolwijk met Maria van Eijk 
o Adrianus Cornelis   * 21-08-1828 te Stolwijk  † 24-06-1908 te Bergambacht 

    x 05-01-1850 te Stolwijk met Maartje Dogterom 
    zie ─> k72 

o Magteltje    * 21-03-1835 te Stolwijk  † 19-11-1897 te Hillegersberg 
    x 28-10-1854 te Stolwijk met Meindert Boogaerdt 
    xx 31-07-1868 te Capelle a/d IJssel met Hendrik Versluijs 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1813  d.d. 03-04-1813: 
Pieter Both en Adriana Jonkers ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1850  d.d. 05-01-1850: 
Pieter Both ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Adrianus Cornelis Both en Maartje Dogterom: 

 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1850  d.d. 05-01-1850: 
Adriana Jonkers ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Jasper Both en Cornelia Verheul: 

 
 
#k146 Dogterom, Willem (zoon van Jacobus Cornelisz Dogterom en Margje  
    Willems Bakker) ─> k292 
 Later getrouwd op 01-11-1832 te Boskoop met Belia Sliedrecht 
 Beroep: Bouwman 
 * 11-01-1793 te Stolwijk 
 ~ 20-01-1793 te Stolwijk 
 † 25-03-1850 te Stolwijk 
x 02-04-1819 te Stolwijk      zie gezinskaart 10088 
#k147 van Baren, Pietertje (dochter van Maarten Koenraatsz van Baaren en Neeltje 
    Pieters Casteleijn) ─> k294 
 ~ 02-11-1788 te Stolwijk 
 † 03-11-1826 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Dogterom en Pietertje van Baren): 
o Jacoba  * 03-01-1820 te Stolwijk  † 11-02-1898 te Ammerstol 

  x 29-01-1842 te Bergambacht met Pieter van der Leeden 
o Margje  * 08-11-1823 te Stolwijk  † 15-04-1846 te Stolwijk 
o Maartje  * 02-04-1825 te Stolwijk  † 26-01-1894 te Bergambacht 

  x 05-01-1850 te Stolwijk met Adrianus Cornelis Both 
  zie ─> k73 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Dogterom en Belia Sliedrecht): 
o Doodgeboren kind (v)    † 05-05-1833 te Stolwijk 
o Willem Cornelis * 08-09-1834 te Stolwijk  † 13-09-1834 te Stolwijk 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 64 Datum: 19-Feb-23 

o Agatha Huberta * 26-09-1835 te Stolwijk  † 04-02-1836 te Stolwijk 
o Hubertus  * 10-03-1837 te Stolwijk  † 25-04-1837 te Stolwijk 
o Agatha Huberta * 28-04-1838 te Stolwijk  † 27-01-1910 te Ammerstol 

  x 30-04-1861 te Ammerstol met Bastiaan Verhek 
o Willem Cornelis * 10-11-1839 te Stolwijk  † 16-05-1877 te Hazerswoude 

  x 27-04-1866 te Hazerswoude met Meinsje Snelleman 
o Catharina Marina * 30-12-1840 te Stolwijk  † 16-02-1893 te Reeuwijk 

  x 12-12-1868 te Stein met Pieter de Groot 
o Annigje  * 23-10-1842 te Stolwijk  † 18-02-1909 te Krimpen a/d IJssel 

  x 16-01-1869 te Krimpen a/d IJssel met Cornelis Goudriaan 
o Jacobus  * 06-01-1844 te Stolwijk  † 04-11-1851 te Bergambacht 
o Adriana  * 07-05-1845 te Stolwijk  † 14-05-1845 te Stolwijk 
o Marrigje  * 17-07-1846 te Stolwijk  † 08-09-1918 te Rotterdam 

  x 16-11-1872 te Ammerstol met Johannes Jacobus de Vos 
o Hubertus Adrianus * 07-01-1848 te Stolwijk  † 03-04-1853 te Stolwijk 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1819  d.d. 02-04-1819: 
Willem Dogterom en Pietertje van Baren ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k148 Verkaik, Arij  (zoon van Jan Ariensz Verkaik en Trijntje Dirks Schild) 
    ─> k296 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 25-12-1781 te Berkenwoude 
 † 22-12-1840 te Stolwijk 
x 30-11-1806 te Stolwijk      zie gezinskaart 10089 
#k149 van Eck, Aletta  (dochter van Gerrit Willemsz van Eck en Jannigje Jacobs 
    Kloot)  ─> k298 
 ~ 05-03-1786 te Stolwijk 
 † 25-06-1868 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Trijntje  * 13-08-1808 / ~ 28-08-1808 te Stolwijk  † 26-12-1872 te Stolwijk 

  x 27-11-1836 te Stolwijk met Gerrit Verkaik 
o Aletta  * 09-10-1809 / ~ 05-11-1809 te Stolwijk  † 08-07-1866 te Stolwijk 

  x 17-02-1838 te Stolwijk met Willem Verdoold 
o Jannigje  * 09-12-1810 / ~ 30-12-1810 te Stolwijk  † 31-01-1882 te De Meije 

  x 04-09-1829 te Stolwijk met Klaas Both   (Nieuwkoop) 
o Jan  * 09-09-1812 te Stolwijk  † 12-09-1859 te Stolwijk 

  x 23-05-1835 te Stolwijk met Maria Honkoop  
  zie ─> k74 

o Gerrigje  * 08-02-1814 te Stolwijk  † 24-03-1896 te Reeuwijk 
  x 06-09-1834 te Stolwijk met Pieter Scheer 

o Neeltje  * 19-03-1816 te Stolwijk  † 20-02-1894 te Gouda 
  x 28-01-1843 te Stolwijk met Dirk van Dam 

o Aaltje  * 28-03-1818 te Stolwijk † 07-06-1868 te Nieuwerkerk a/d IJssel 
  x 04-02-1837 te Stolwijk met Maarten Molenaar 

o Gerrit  * 05-05-1819 te Stolwijk  † 28-03-1891 te Stolwijk 
  x 22-02-1845 te Stolwijk met Hendrica Blanken 

o Willem  * 24-01-1821 te Stolwijk  † 03-04-1821 te Stolwijk 
o Willem  * 03-06-1822 te Stolwijk  † 29-03-1897 te Woerden 

  x 24-12-1842 te Stolwijk met Marrigje Verdoold 
  xx 23-03-1860 te Wilnis met Marritje ten Haken 
  xxx 21-05-1885 te Woerden met Maria Elizabet Wentzel 

o Pietertje  * 23-01-1824 te Stolwijk  † 18-02-1825 te Stolwijk 
o Pieter  * 03-09-1825 te Stolwijk  † 23-07-1828 te Stolwijk 

 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1835  d.d. 23-05-1835: 
Arij Verkaik en Aletta van Eck ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Jan Verkaik en Maria 
Honkoop: 

  
 
#k150 Honkoop, Cornelis (zoon van Pieter Cornelisz Honkoop en Maria Pieters 
    Blom)  ─> k300 
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 Beroep: Bouwman, werkman 
 * 20-07-1793 te Stolwijk 
 ~ 04-08-1793 te Stolwijk 
 † 02-11-1855 te Stolwijk 
x 18-09-1813 te Stolwijk      zie gezinskaart 10090 
#k151 Kool, Antonia  (dochter van Leendert Gerritsz Kool en Jannigje Thomas 
    Blom)  ─> k302 
 * 15-01-1790 te Stolwijk 
 ~ 17-01-1790 te Stolwijk 
 † 28-10-1864 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Leenderd  * 14-03-1814 te Stolwijk  † 09-10-1879 te Stolwijk 

  x 07-07-1837 te Stolwijk met Weijna Romein 
  beroep van vader Cornelis bij de geboorte: werkman 

o Maria  * 10-11-1815 te Lekkerkerk  † 24-07-1863 te Stolwijk  
  x 23-05-1835 te Stolwijk met Jan Verkaik 
  zie ─> k75 

o Pieter  * 12-10-1818 te Berkenwoude  † 21-05-1876 te Stolwijk 
  x 08-01-1856 te Stolwijk met Aafje Buijense 

o Jan  * 19-10-1819 te Stolwijk  † 19-10-1820 te Stolwijk 
  beroep van vader Cornelis bij de geboorte: bouwman 

o Jan  * 17-09-1821 te Stolwijk  † 14-05-1880 te Stolwijk 
  x 23-05-1851 te Ouderkerk a/d IJssel met Leentje Kok 

o Aaltje  * 12-05-1824 te Stolwijk  † 31-12-1894 te Bergambacht 
  x 21-12-1844 te Stolwijk met Klaas Noorlander 

o Pietertje  * 06-01-1827 te Stolwijk  † 18-03-1829 te Stolwijk 
o Pietertje  * 29-01-1830 te Stolwijk  † 05-12-1913 te Stolwijk 

  x 21-02-1852 te Stolwijk met Jan Scheer 
o Neeltje  * 26-10-1833 te Stolwijk  † 11-05-1894 te Stolwijk 

  x 18-03-1854 te Stolwijk met Willem Koutstaal 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1813  d.d. 18-09-1813: 
Cornelis Honkoop en Antonia Kool ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1835  d.d. 23-05-1835: 
Cornelis Honkoop en Antonia Kool ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Maria Honkoop en Jan 
Verkaik: 

  
 
#k152 Graveland, Willem (zoon van Cornelis Cornelisz Graveland en Aaltje  
    Willems Eegdeman)  ─> k304 
 Beroep: Bouwman   
 * +/- 1758 - 1761 te Zevender 
 † 16-04-1821 te Stolwijk (leeftijd bij overlijden 60 jaar) 

o 01-04-1785 te Stolwijk 
x 17-04-1785 te Stolwijk      zie gezinskaart 10095 
#k153 van Leeuwen, Trijntje (dochter van Willem Arisz van Leeuwen en Grietje 
    Pieters van der Eck)  ─> k306 
 ~ 14-11-1762 te Stolwijk 
 † 29-06-1830 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis    * te Berkenwoude / ~ 22-01-1786 te Berkenwoude   

    doopget. Aaltje Eegdeman   † 21-09-1790 te Bergambacht 
o Willem    * te Berkenwoude / ~ 22-07-1787 te Bergambacht 

    doopget. Grietje Pieters   † 22-02-1813 te Stolwijk 
    leefttijd vader Willem bij overlijden: 55 jaar 

o Aaltje    * te Tussenlanen / ~ 15-05-1791 te Bergambacht    
    x 24-01-1813 te Stolwijk met Pieter Berger † 07-04-1819 te Krimpen a/d Lek 

o Cornelis    * 03-04-1793 te Tussenlanen / ~ 07-04-1793 te Bergambacht  
    x 02-12-1815 te Stolwijk met Maria van den Heuvel † 18-01-1838 te Stolwijk 
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o Arij    * 16-01-1795 te Tussenlanen / ~ 01-02-1795 te Bergambacht 
    x 09-12-1820 te Stolwijk met Jannegje van Eck  † 13-12-1869 te Stolwijk 

o Grietje    * 01-03-1797 / ~ 05-03-1797 te Bergambacht 
    doopget. Lijsbeth van Leeuwen   † 30-01-1812 te Stolwijk 
    leefttijd vader Willem bij overlijden: 54 jaar 

o Pieter    * 18-09-1799 te Tussenlanen / ~22-09-1799 te Bergambacht 
    doopget. Lijsbeth van Leeuwen 
    x 02-04-1825 te Stolwijk met Grietje Ooms  † 15-06-1856 te Stolwijk 

o Gijsbert    * 26-09-1801 te Gouderak / ~ 04-10-1801 te Gouderak    † 08-03-1865 te Stolwijk 
    doopget. Beertje van Rheeda 
    x 10-04-1824 te Stolwijk met Neeltje Verburg 
 zie ─> k76 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1813  d.d. 24-01-1813: 
Willem Graveland ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Aaltje Graveland en Pieter Berger: 

 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Overlijdens 1813  d.d. 23-02-1813: 
Willem Graveland ondertekent de overlijdensaangifte van zijn zoon Willem Graveland: 

 
 
#k154 Verburg, Gerrit  (zoon van Arie Jacobsz Verburg en Neeltje Willems  
    Verdoold) ─> k308 
 Beroep:Bouwman  
 ~ 26-11-1769 te Stolwijk 
 † 18-04-1834 te Stolwijk 
o 15-11-1793 te Stolwijk 
x 01-12-1793 te Stolwijk      zie gezinskaart 10096 
#k155 van Vliet, Hillegje (dochter van Adriaan Hubertsz van Vliet en Marija  
    Cornelis Noorlander) ─> k310 
 ~ 22-06-1766 te Bergambacht 
 † 09-06-1822 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arij  * 12-04-1794 / ~ 20-04-1794 te Stolwijk  † 01-06-1862 te Stolwijk

  doopget. Neeltje Verburg, vrouw van Maarten Dekker 
  x 08-02-1815 te Ouderkerk a/d IJssel met Geertje Schouten 

o Adrianus  * 29-07-1796 / 31-07-1796 te Stolwijk  † 18-11-1803 te Stolwijk 
  doopget. Margje van Vliet 

o Jacob  * 12-05-1799 / ~ 19-05-1799 te Stolwijk  † 29-11-1886 te Waarder 
  doopget. Neeltje Verburg, vrouw van Maarten Cornelisz Dekker 
  x 03-04-1823 te Stein met Ariaantje van Baaren 

o Cornelis  * 16-02-1802 / ~ 21-02-1802 te Stolwijk  † 10-02-1889 te Stolwijk 
  doopget.Margje van Vliet, weduwe van Gijsbert den Ouden 
  x 23-08-1823 te Stolwijk met Marrigje Palsgraaf 
  xx 04-10-1834 te Stolwijk met Neeltje Koolwijk 

o Neeltje  * 09-07-1805 / ~ 14-07-1805 te Stolwijk  † 26-05-1870 te Stolwijk 
  doopget. Neeltje Verbrug, vrouw van Arij Bloed 
  x 10-04-1824 te Stolwijk met Gijsbert Graveland 
  zie ─> k77  
 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1824  d.d. 10-04-1824: 
Gerrit Verburg ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Neeltje Verburg en Gijsbert Graveland: 

 
 
#k156 Anker, Klaas  (zoon van Arij Claasz Anker en Neeltje Willems Kok) 
    ─> k312 
 Beroep: Bouwman 
 * 17-11-1791 te Stolwijk 
 ~ 20-11-1791 te Stolwijk 
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 † 17-09-1853 te Gouderak 
x 12-02-1814 te Gouderak     zie gezinskaart 10097 
#k157 van Dam, Anna  (dochter van Pieter Cornelisz van Dam en Geertruij  
    Teunis de Jong) ─> k314 
 * 09-11-1792 te Gouderak 
 ~ 11-11-1792 te Gouderak 
 † 08-12-1861 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje  * 22-09-1814 te Stolwijk  † 02-03-1889 te Vreeswijk 

  x 17-05-1834 te Gouderak met Cornelis Schouten 
o Arie  * 24-11-1817 te Gouderak  † 06-06-1890 te Stolwijk 

  x 17-03-1838 te Gouderak met Hendrikje Slappendel 
  zie ─> k78 

o Soetje  * 10-09-1820 te Gouderak  † 03-02-1824 te Gouderak 
 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1814  d.d. 12-02-1814: 
Klaas Anker en Anna van Dam ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1838  d.d. 17-03-1838: 
Klaas Anker en Anna van Dam ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Arie Anker en Hendrikje 
Slappendel: 

  
 
#k158 Slappendel, Jan  (zoon van Jan Woutersz Slappendel en Hendrikje  
    Stevens Koster) ─> k316 
 Beroep:Bouwman / arbeider / boerenknecht / melkverkoper 
 * 26-03-1792 te Sluipwijk 
 ~ 01-04-1792 te Sluipwijk 
 † 21-08-1881 te Gouderak 
x 11-07-1816 te Bodegraven     zie gezinskaart 10098 
#k159 van der Graaf, Jannetje  (dochter van Arij Daemsz van der Graaf en 
     Elisabeth Willems Bulk) ─> k318 
 * 01-04-1796 te Gouderak 
 ~ 03-04-1796 te Gouderak 
 † 04-03-1867 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Hendrikje  * 17-10-1816 te Gouda  † 01-03-1817 te Gouda 

  beroep van vader Jan bij geboorte: boerenknecht 
o Hendrikje * 14-05-1818 te Gouda  † 28-02-1865 te Stolwijk  

  x 17-03-1838 te Gouderak met Arie Anker 
  zie ─> k79 

o Elizabeth  * 03-06-1819 te Gouda  † 19-11-1819 te Gouda 
o Elizabeth  * 15-03-1821 te Gouda  † 07-11-1891 te Gouda 

  beroep van vader Jan bij geboorte: bouwman 
  x 13-03-1841 te Gouderak met Cornelis Vonk 

o Grietje  19-10-1823 te Gouda  † 05-10-1870 te Gouda 
  beroep van vader Jan bij geboorte: melkverkoper 
  x 27-11-1844 te Gouderak met Gerrit van Wingerden 

o Arie  * 30-09-1825 te Gouda  † 18-04-1826 te Gouda 
o Arie  * 05-03-1827 te Gouda  † 01-03-1828 te Gouda 
o Johanna  * 20-02-1829 te Gouda  † 25-03-1829 te Gouda 
o Arie  * 13-01-1831 te Gouda  † 20-03-1831 te Gouda 
o Arie  * 08-08-1832 te Gouderak  † 05-04-1907 te Gouda 
o Johannes  * 23-06-1835 te Gouderak  † 21-10-1913 te Gouda 
o Wouter  * 15-08-1837 te Gouderak  † 03-02-1934 te Stolwijk 

  x 28-09-1883 te Stolwijk met Aaltje Verburg 
o Lena  * 05-06-1841 te Gouderak  † 07-04-1910 te Gouda 

  x 05-04-1872 te Gouderak met Jan Anker 
 
Burgerlijke stand Bodegraven – Huwelijken 1816  d.d. 11-07-1816: 
Jannigje van der Graaf ondertekent hun huwelijksakte. Jan Slappendel verklaart niet te kunnen schrijven. 
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Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1838  d.d. 17-03-1838: 
Jannigje van der Graaf ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Hendrikje Slappendel:en Arie 
Anker: 
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#k160 Speksnijder, Dirk (zoon van Jacob Dirksz Speksnijder en Neeltje Johannes 
    de Wit)  ─> k320 
 Beroep: Bouwman / Schipper 
 ~ 19-03-1786 te Bergambacht 
 † 12-01-1840 te Ouderkerk aan den IJssel  
x 07-04-1811 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 10099 
#k161 Heijkoop, Neeltje (dochter van Harmen Cornelisz Heijkoop en Ariaantje 
    Jacobs Broere) ─> k322 
 * 19-02-1789 te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 22-02-1789 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 28-04-1868 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriaantje    * 13-12-1811 te Berkenwoude    † 27-03-1876 te Gouda 

     x 12-10-1839 te Gouderak met Benjamin Broere 
o Jacob     * 02-01-1813 te Berkenwoude    † 19-08-1867 te Ouderkerk a/d IJssel 

     x 23-04-1841 te Krimpen aan den IJssel met Aafje Goudriaan 
     zie ─> k80 

o Harmen     * 11-02-1814 te Berkenwoude    † 23-10-1872 te Ouderkerk a/d IJssel 
     x 12-06-1844 te Ouderkerk a/d IJssel met Margje Boer 
     xx 09-01-1852 te Ouderkerk a/d IJssel met Geertje Boelhouwer 

o Louw     * 07-10-1815 te Ouderkerk a/d IJssel    † 20-10-1879 te Rotterdam 
     x 15-04-1843 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Neeltje Nome 

o Arie     * 10-11-1816 te Ouderkerk a//d IJssel    † 05-07-1905 te Ouderkerk a/d IJssel 
     x 25-04-1846 te Krimpen a/d IJssel met Magcheltje Goudriaan 

o Neeltje     * 05-03-1818 te Ouderkerk a/d IJssel    † 28-02-1894 te Capelle a/d IJssel 
     11-04-1840 te Krimpen a/d IJssel met Jan Goudriaan 

o Maria     * 29-10-1819 te Ouderkerk a/d IJssel    † 18-03-1907 te Rotterdam 
     xx 04-12-1846 te Bergambacht met Bastiaan Niemansverdriet 

o Bastiaan     * 28-12-1820 te Ouderkerk a/d IJssel    † 25-08-1823 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Dirk     * 25-05-1822 te Ouderkerk a/d IJssel    † 20-03-1904 te Rotterdam 

     x 04-07-1851 te Ouderkerk a/d IJssel met Jannetje Westbroek 
o Bastijaantje * 26-08-1823 te Ouderkerk a/d IJssel    † 13-10-1823 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Bastiaan     * 20-09-1825 te Ouderkerk a/d IJssel    † 04-02-1868 te Nieuw Lekkerland 

     x 26-01-1855 te Ouderkerk a/d IJssel met Nelletje Rietveld 
     xx 30-11-1867 te Nieuw Lekkerland met Janna van der Veer 

o Bastiaantje  * 19-11-1826 te Ouderkerk a/d IJssel    † 18-09-1900 te Gouda 
     x 16-11-1844 te Ouderkerk a/d IJssel met Johannes de Jong 
     xx 27-11-1863 te Gouderak met Hendrik van Dam 

o Gijsbert     * 11-07-1829 te Ouderkerk a/d IJssel    † 14-05-1909 te Rotterdam 
     x 26-02-1853 te Stolwijk met Klazina Teeuw 

o Johannes    * 21-08-1830 te Ouderkerk a/d IJssel    † 12-07-1915 te Rotterdam 
     x 12-12-1851 te Ouderkerk a/d IJssel met Grietje de Jong 

 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Geboorten 1811  d.d. 14-12-1811: 
Dirk Speksnijder ondertekent de geboorteaangifte van zijn dochter Adriaantje Speksnijder. 

 
 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1841  d.d. 23-04-1841: 
Neeltje Heijkoop ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Jacob Speksnijder en Aafje Goudriaan. 

 
 
#k162 Goudriaan, Willem (zoon van Frans Pietersz Goudriaan en Aafje Jans de 
    Jong)  ─> k324 
 Beroep: Schipper / koopman / winkelier / arbeider 
 * 22-03-1789 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 29-03-1789 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 17-11-1857 te Krimpen aan den IJssel 
x 20-01-1813 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10100 
#k163 Bode, Johanna  (dochter van Jan Bastiaansz Bode en Macheltje Cornelis 
    Verzee)  ─> k326 
 ~ 22-01-1792 te Bergambacht 
 † 22-11-1873 te Krimpen aan den IJssel 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o Marrigje    * 04-08-1813 te Ouderkerk a/d IJssel     † 14-01-1892 te Rotterdam 
    x 11-04-1840 te Krimpen a/d IJssel met Hendrik van Walsum 

o Jan    * 23-11-1814  te Ouderkerk a/d IJssel     † 24-03-1899 te Capelle ad/ IJssel 
    x 11-04-1840 te Krimpen a/d IJssel met Neeltje Speksnijder 

o Aafje    * 29-11-1816 te Ouderkerk a/d IJssel     † 20-07-1817 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Aafje    * 26-12-1817 te Ouderkerk a/d IJssel     † 30-12-1897 te Ouderkerk a/d IJssel 

    x 23-04-1841 te Krimpen aan den IJssel met Jacob Speksnijder 
     zie ─> k81 

o Frans    * 13-10-1819 te Ouderkerk a/d IJssel     † 12-09-1901 te Krimpen a/d IJssel 
    x 06-01-1844 te Stormpolder met Elizabeth Lans 

o Machteltje   * 21-05-1821 te Ouderkerk a/d IJssel     † 04-02-1889 te Ouderkerk a/d IJssel 
    x 25-04-1846 te Krimpen a/d IJssel met Arie Speksnijder 

o Willem    * 26-03-1823 te Ouderkerk a/d IJssel     †  
    x 25-01-1851 te Capelle a/d IJssel met Lena Antona van Vliet 

o Johannes    * 03-10-1824 te Ouderkerk a/d IJssel     †  
    x 31-01-1852 te Krimpen a/d IJssel met Gerrigje Vereschild 

o Willemina    * 13-06-1826 te Ouderkerk a/d IJssel     † 06-09-1830 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Pieter    * 23-08-1828 te Ouderkerk a/d IJssel     † 01-03-1902 te Krimpen a/d IJssel 

    x 20-11-1852 te Krimpen a/d IJssel met Johanna de Kurver 
o Adriana    * 24-04-1830 te Ouderkerk a/d IJssel     † 13-01-1888 te Krimpen a/d IJssel 

    x 09-04-1852 te Krimpen a/d IJssel met Klaas Snoeij 
o Cornelis    * 07-06-1832 te Ouderkerk a/d IJssel     †  
o Willemina    * 01-04-1835 te Ouderkerk a/d IJssel     †  

    x 18-02-1854 te Krimpen a/d IJssel met Joris de Vries 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1813  d.d. 20-01-1813: 
Willem Goudriaan ondertekent hun huwelijksakte. Johanna Bode verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1841  d.d. 23-04-1841: 
Willem Goudriaan ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Aafje Goudriaan en Jacob Speksnijder. 

 
 
#k164 Burger, Arie  (zoon van Dirk Bastiaansz Burger en Adriaantje Ariens 
    van den Heuvel) ─> k328 
 Beroep: Arbeider 
 * 30-04-1791 te Stolwijk 
 ~ 08-05-1791 te Stolwijk 
 † 16-03-1852 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 31-03-1813 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10101 
#k165 Trouwborst, Neeltje (dochter van Cornelis Cornelisz Trouwborst en Anna 
    Sijbrands van der Dussen)  ─> k330 
 * 09-07-1794 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 13-07-1794 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 21-10-1830 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis    * 20-08-1813 te Stolwijk      † 27-12-1831 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Dirk    * 24-04-1816 te Stolwijk      † 21-03-1900 te Ouderkerk a/d IJssel 

    x 22-05-1841 te Ouderkerk a/d IJssel met Cornelia Maria Weggeman 
    xx 19-05-1848 te Ouderkerk a/d IJssel met Maria de Bruijn 

o Arjaantje    * 25-12-1818 te Ouderkerk a/d IJssel     † 27-07-1841 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Anna    * 11-05-1821 te Ouderkerk a/d IJssel     † 19-12-1826 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Bastiaan    * 04-05-1823 te Ouderkerk a/d IJssel     † 10-07-1874 te Gouderak 

    x 19-09-1846 te Ouderkerk aan den IJssel met Pietertje Geneugelijk 
    zie ─> k82 

o Sijbrand    * 03-02-1826 te Ouderkerk a/d IJssel     † 23-10-1827 te Ouderkerk a/d IJssel 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1813  d.d. 31-03-1813: 
Arie Burger ondertekent hun huwelijksakte. Neeltje Trouwborst verklaart niet te kunnen schrijven. 
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#k166 Geneugelijk, Arij (zoon van Engel Jacobusz Geneugelijk en Sijgje Pieters 
    Goudriaan)  ─> k332 
 Later getrouwd op 28-02-1840 te Ouderkerk a/d IJssel met Willemina Trouwborst 
 Beroep: Arbeider 
 * 18-10-1791 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 23-10-1791 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 15-12-1861 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 22-08-1819 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10102 
#k167 Boele, Ariaantje  (dochter van Pieter Pietersz Boele en Grietje Jacobs  
    Rietveld)  ─> k334 
 * 12-03-1796 te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 20-03-1796 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-11-1837 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Geneugelijk en Ariaantje Boele): 
o Sijgje    * 22-04-1821 te Nieuwerkerk a/d IJssel    † 20-06-1901 te Ouderkerk a/d IJssel 

    x 17-11-1849 te Gouderak met Jan van Leeuwen 
o Grietje    * 23-12-1822 te Nieuwerkerk a/d IJssel    † 20-08-1905 te Rotterdam 

    x 24-05-1845 te Ouderkerk a/d IJssel met Klaas Loeven 
o Pietertje    * 13-08-1824 te Nieuwerkerk a/d IJssel † 12-02-1878 te Gouderak  

    x 19-09-1846 te Ouderkerk aan den IJssel met Bastiaan Burger 
    zie ─> k83 

o Margje    * 05-04-1826 te Nieuwerkerk a/d IJssel    † 30-08-1907 te Rotterdam 
    x 02-06-1849 te Gouderak met Cornelis van Leeuwen 

o Engel    * 30-11-1827 te Nieuwerkerk a/d IJssel    † 30-01-1901 te Rotterdam 
    x 18-09-1856 te Hillegersberg met Adriana van der Torre 
    xx 21-08-1872 te Rotterdam met Catrina van den Dool 

o Janna    * 27-01-1830 te Nieuwerkerk a/d IJssel    † 27-09-1901 te Krimpen a/d IJssel 
    x 04-11-1853 te Gouderak met Cornelis van Vliet 

o Jacobus    * 09-02-1837 te Nieuwerkerk a/d IJssel    † 15-09-1837 te Nieuwerkerk a/d IJssel 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Arij Geneugelijk en Willemina Trouwborst): 

o geen 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel  – Huwelijken 1819  d.d. 22-08-1819: 
Arie Geneugelijk ondertekent hun huwelijksakte. Ariaantje Boele verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel  – Huwelijken 1846  d.d. 19-09-1846: 
Arie Geneugelijk ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Pietertje Geneugelijk en Bastiaan Burger: 

 
 
 
#k168 Kort, Hendrik  (zoon van Goosen Willemsz Kort en Elisabeth Willems 
    van Wijnen) ─> k336 
 Later getrouwd (1) op 11-04-1846 te Gouderak met Trijntje Stout 
 Later getrouwd (2) op 19-10-1850 te Nieuw Lekkerland met Marigje Warrie 
 Beroep: Arbeider / Bouwman 
 * 13-04-1812 te Nieuw-Lekkerland 
 † 12-04-1861 te Nieuw-Lekkerland 
x 25-03-1832 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10103 
#k169 Twigt, Anna  (dochter van Jan Adrianusz Twigt en Jannigje Cornelis 
    Opschoor) ─> k338 
 * 14-05-1811 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 19-05-1811 te Ouderkerk aan den IJssel 
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 † 11-07-1845 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik Kort en Anna Twigt): 
o Goosen    * 23-06-1832 te Ouderkerk a/d IJssel       † 10-09-1893 te Krimpen a/d IJssel 

    x 13-01-1855 te Krimpen aan den IJssel met Beatris Bloot 
    zie ─> k84 

o Jan    * 01-09-1833 te Ouderkerk a/d IJssel     † 15-10-1835 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Gerret    * 22-08-1835 te Ouderkerk a/d IJssel     † 27-03-1878 te Krimpen a/d Lek 

    x 12-03-1859 te Krimpen a/d IJssel met Hendrika Slingeland 
o Jannigje    * 16-03-1838 te Ouderkerk a/d IJssel     † 07-07-1840 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Elizabeth    * 31-10-1839 te Ouderkerk a/d IJssel     † 16-07-1917 te Krimpen a/d IJssel 

    x 15-11-1873 te Krimpen a/d IJssel met Dirk Visser 
o Jannigje    * 01-12-1840 te Ouderkerk a/d IJssel     † 21-03-1881 te Krimpen a/d Lek 

    x 04-07-1862 te Ouderkerk a/d IJssel met Gabriel van Vliet 
o Jan    * 22-05-1843 te Gouderak      † 31-07-1845 te Gouderak 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik Kort en Trijntje Stout): 
o geen 

Kinderen uit het derde huwelijk (Hendrik Kort en Marigje Warrie): 
o geen 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1832  d.d. 25-03-1832: 
Hendrik Kort en Anna Twigt ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1855  d.d. 13-01-1855: 
Hendrik Kort ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Goosen Kort en Beatris Bloot: 

 
 
#k170 Bloot, Cornelis  (zoon van Aart Hendriksz Bloot en Lena Ariens  
    Verboom) ─> k340 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 16-03-1788 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 04-02-1845 te Krimpen aan den IJssel 
x 05-08-1821 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10104 
#k171 Geene, Cornelia  (dochter van Laurens Cornelisz Geene en Neeltje Corsse 
    van der Vlist) ─> k342 
 * 10-10-1795 te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 18-10-1795 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 20-02-1853 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lena    * 15-10-1821 te Krimpen a/d IJssel  † 04-10-1860 te Haarlemmermeer 

    x 24-04-1847 te Krimpen a/d IJssel met Hendrik Bras 
o Neeltje    * 04-09-1822 te Krimpen a/d IJssel  † 08-10-1858 te Krimpen a/d IJssel 

    x 26-08-1854 te Krimpen a/d IJssel met Hermanus Johannis Westbroek 
o Aartje    * 05-12-1825 te Krimpen a/d IJssel  † 03-01-1836 te Krimpen a/d IJssel 
o Arie    * 03-01-1829 te Krimpen a/d IJssel  † 21-01-1887 te Krimpen a/d IJssel 
o Beatris    * 16-03-1833 te Krimpen a/d IJssel           † 29-12-1871 te Ouderkerk a/d IJssel 

    x 13-01-1855 te Krimpen aan den IJssel met Goosen Kort 
    zie ─> k85 

o Aartje    * 10-02-1837 te Krimpen a/d IJssel  † 01-03-1837 te Krimpen a/d IJssel 
o Aart    * 15-03-1838 te Krimpen a/d IJssel  † 26-03-1838 te Krimpen a/d IJssel 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1821  d.d. 05-08-1821: 
Cornelia Geenen ondertekent hun huwelijksakte. Cornelis Bloot verklaart niet te kunnen schrijven. 
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#k172 Oudenaarden, Ernst (zoon van Klaas Gorisz Oudenaarde en Hester Ernsten 
    Mudde)  ─> k344 
 Beroep:Arbeider / Zalmvisser 
 * 29-03-1811 te Lekkerkerk 
 ~ 07-04-1811 te Lekkerkerk 
 † 21-02-1849 te Bergambacht 
x 07-03-1835 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10125 
#k173 Huigen, Lijsje  (dochter van Egbert Huigen en Francina Klaas Blonk) 
    ─> k346 
 * 06-08-1809 te Lekkerkerk 
 ~ 11-08-1809 te Lekkerkerk 
 † 15-08-1875 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Eijmert  * 18-05-1835 te Lekkerkerk  † 11-12-1888 te Rotterdam 

  x 07-08-1861 te Rotterdam met Magdalena Maria Verhagen 
  xx 30-11-1866 te Gorinchem met Adriana Theodora Blom 
  xxx 10-06-1870 te Lekkerkerk met Neeltje de Jong 
  xxxx 15-11-1882 te Rotterdam met Teuntje Kattestaart 

o Doodgeboren kind (v)    † 30-04-1837 te Lekkerkerk 
o Klaas  * 08-06-1838 te Lekkerkerk  † 21-02-1907 te Rotterdam 

  x 25-05-1866 te Rotterdam met Trijntje den Dunnen 
  xx 03-07-1867 te Rotterdam met Jacoba Hendrika den Dunnen 

o Jan  * 03-03-1840 te Lekkerkerk  † 09-07-1921 te Rotterdam 
  x 04-07-1863 te Streefkerk met Sara Johanna Klip 
  zie ─> k86 

o Doodgeboren kind (v)    † 29-12-1841 te Lekkerkerk 
o Pieternella * 06-01-1843 te Lekkerkerk  † 27-01-1922 te Rotterdam 

  x 05-02-1874 te Berkenwoude met Roelof Broeren 
o Hester  * 27-04-1845 te Lekkerkerk  † 21-12-1904 te Rotterdam 

  x 27-05-1870 te Bergambacht met Aart Oudenes 
  xx 13-02-1874 te Polsbroek met Johannes Spinhoven 

o Jacob  * 02-05-1847 te Bergambacht  † 31-05-1870 te Bergambacht 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1835  d.d. 07-03-1835: 
Ernst Oudenaarden ondertekent hun huwelijksakte. Lijsje Huigen verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
Burgerlijke stand Streefkerk – Huwelijken 1863  d.d. 04-07-1863: 
Lijsje Huigen ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Jan Oudenaarden en Sara Johanna Klip. 
Zij heeft dus blijkbaar op latere leeftijd geleerd (haar naam) te schrijven. 

 
 
#k174 Klip, Johannes  (zoon van Bartholomeus Johannesz Klip en Arjaantje 
    Rokus Kampsteeg)  ─> k348 
 Beroep: Koperslager / ketelboeter 
 * 13-10-1796 te Schoonhoven 
 ~ 23-10-1796 te Schoonhoven 
 † 24-01-1867 te Streefkerk 
x 12-08-1820 te Schoonhoven     zie gezinskaart 10126 
#k175 Bornman, Sara Martina (dochter van Johannes William Bornman(n) en  
    Margaretha Dirks Groeneveld)  ─> k350 
 * 09-06-1799 te Wassenaar 
 ~ 09-06-1799 te Wassenaar 
 † 25-11-1870 te Streefkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Bartholomeus * 24-01-1821 te Schoonhoven  † 12-09-1890 te Rotterdam 

  x 21-12-1839 te Streefkerk met Lena Zeltenrijch 
  xx 29-03-1860 te Nieuw Lekkerland met Giela de Jager 
  xxx 06-12-1876 te Rotterdam met Pietje Been 

o Margrieta  * 25-11-1822 te Schoonhoven  † 04-08-1915 te Stolwijk 
  x 24-05-1845 te Streefkerk met Adrianus Quint 
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o Johann William * 19-03-1827 te Bergen op Zoom † 30-06-1891 te Alblasserdam 
  x 03-03-1851 te Lekkerkerk met Marrigje Bes 
  xx 13-04-1866 te Alblasserdam met Elizabeth Klip 
  xxx 11-04-1872 te Alblasserdam met Alida Catharina Bochanen 

o Doodgeboren kind (v)    † 24-07-1829 te Bergen op Zoom 
o Adrianus  * 04-09-1830 te Bergen op Zoom † 04-09-1897 te Leiden 

  x 24-01-1852 te Streefkerk met Adriana de Groot 
o Doodgeboren kind (v)    † 09-08-1832 te Streefkerk 
o Rookus  * 26-10-1833 te Streefkerk † 30-06-1908 te Krimpen a/d Lek 

  x 19-05-1860 te Streefkerk met Maria Molenaar 
o Johannes Dedrikus * 17-06-1835 te Streefkerk † 15-11-1893 te Nieuw Lekkerland 

  x 20-11-1858 te Streefkerk met Niesje Ansink 
o Elizabeth  * 16-01-1837 te Streefkerk † 06-02-1837 te Streefkerk 
o Elizabeth  * 28-12-1838 te Streefkerk † 20-05-1919 te Krimpen a/d Lek 

  x 23-07-1859 te Streefkerk met Pieter Korevaar 
o Sara Johanna * 04-11-1841 te Streefkerk  † 11-04-1882 te Kralingen  

  x 04-07-1863 te Streefkerk met Jan Oudenaarden 
  zie ─> k87 

 
Burgerlijke stand Schoonhoven – Huwelijken 1820  d.d. 12-08-1820: 
Johannes Klip en Sara Martina Bornman ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
Burgerlijke stand Streefkerk – Huwelijken 1863  d.d. 04-07-1863: 
Johannes Klip en Sara Martina Bornman ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Sara Johanna 
Klip en Jan Oudenaarden: 

  
 
#k176 Pols, Dirk  (zoon van Barend Pietersz Pols en Maria Wiggerts van 
    der Graaf) ─> k352 
 Beroep: Schipper 
 * 21-01-1790 te Capelle aan den IJssel 
 ~ 24-01-1790 te Capelle aan den IJssel 
 † 03-10-1814 te Gouderak 
x 08-06-1816 te Gouderak     zie gezinskaart 10105 
#k177 Kaptein, Neeltje  (dochter van Arie Pietersz Kaptein en Trijntje Gijsen  
    Mes)  ─> k354 
 Eerst getrouwd op 01-02-1807 te Gouderak met Pieter Pols 
 ~ 08-02-1789 te Gouderak 
 † 21-09-1846 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Neeltje Kaptein en Pieter Pols): 
(Pieter Pols is gedoopt ~ 02-11-1783 te Gouderak en is ook zoon van Barend Pols en Maria vd Graaf) 

o Barend    * 02-07-1807 / ~ 05-07-1807 te Gouderak † 23-09-1807 te Gouderak 
o Maria    * 26-06-1808 / ~ 03-07-1808 te Gouderak † 14-06-1885 te Gouderak 

    x 17-05-1834 te Gouderak met Hendrik de Bruin 
o Trijntje    * 25-10-1809 / ~ 05-11-1809 te Gouderak †  

    x 31-05-1832 te Gouderak met Arie Leeflang 
o Barend    * 02-02-1811 / ~ 10-02-1811 te Gouderak † 10-07-1877 te Delft 

    doopget. Maria van der Graaf 
    x 06-08-1834 te Delft met Agatha Finella 

o Arij    * 03-03-1812 te Gouderak   † 29-06-1889 te Woerden 
    x 01-12-1837 te Oudewater met Elisabeth de Vast 

o Pietertje    * 26-09-1813 te Gouderak   † 15-12-1863 te Gouderak 
    x 03-04-1840 te Gouderak met Arij de Jong 
    xx 25-07-1862 te Ouderkerk a/d IJssel met Adrianus van Leeuwen 

o Doodgeboren kind (v)    † 26-02-1815 te Gouderak 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Pols en Neeltje Kaptein): 

o Pieter    * 15-03-1816 te Gouderak  † 09-03-1871 te Ouderkerk a/d IJssel 
    x 25-07-1840 te Ouderkerk aan den IJssel met Margje Broekhuizen 
    zie ─> k88 
Opmerking: zowel in de geboorte-inschrijving als in de huwelijksakte en huwelijksbijlage van 
Pieter Pols, staat vermeld dat hij de zoon is van Pieter Pols en Neeltje Kaptein. Niettemin is dit 
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fysiek onmogelijk aangezien vader Pieter al in oktober 1814 is overleden. Omdat Neeltje toen 
nog niet met Dirk Pols getrouwd was, is blijkbaar (in overleg met de gemeente ?) besloten om 
Pieter als vader te bestempelen. 
Bij het overlijden van Pieter staat overigens wel dat hij de zoon is van Dirk Pols, en in de 
huwelijksakte van Dirk Pols en Neeltje Kapteijn is vermeld dat zij Pieter als hun kind erkennen. 
De eerste man van Neeltje Kaptein, Pieter Pols, is overigens ook een zoon van Barend Pols en 
Maria van der Graaf, dus dit heeft geen gevolgen voor de kwartierstaat. 

o Dirk    * 30-09-1819 te Gouderak                † 15-08-1887 te Ouderkerk a/d IJssel 
    x 02-08-1845 te Gouderak met Pieternella Kooijman 
    xx 04-01-1851 te Gouderak met Neeltje de Bruijn 

o Neeltje    * 18-10-1820 te Gouderak   † 18-11-1880 te Gouderak 
    x 30-05-1846 te Gouderak met Adrianus de Jong 

o Jan    * 01-02-1823 te Gouderak   † 13-04-1823 te Gorinchem 
o Johanna    * 23-03-1824 te Gouderak   † 30-03-1898 te Gouderak 

    x 29-12-1852 te Gouderak met Jan Kalkman 
o Jan    * 22-04-1825 te Gouderak   † 29-06-1825 te Gouderak 
o Jan    * 18-08-1826 te Gouderak   † 16-11-1905 te Moordrecht 

    x 17-05-1850 te Gouderak met Maria Elizabeth Radder 
o Wiggert    * 10-04-1830 te Gouderak  † 07-12-1907 te Den Haag (zie Gouderak) 

    x 29-04-1854 te Gouderak met Catharina Maria Keijts 
 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1816  d.d. 08-06-1816: 
Neeltje Kaptein ondertekent hun huwelijksakte. Dirk Pols verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
#k178 Broekhuizen, Dirk (zoon van Pieter Dirksz Broekhuizen en Marigje Cornelis 
    Versnel) ─> k356 
 Beroep: Koopman / Winkelier 
 * 09-01-1783 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 12-01-1783 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-03-1852 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 09-04-1809 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10106 
#k179 de Bruijn, Maria  (dochter van Willem Gerritsz de Bruin en Sijgje Jans van 
    Leeuwen) ─> k358 
 Beroep: Winkelierster 
 * 15-09-1780 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 17-09-1780 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 17-09-1855 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Enig kind uit dit huwelijk: 
o Margje    * 21-04-1818 te Ouderkerk a/d IJssel     † 09-08-1879 te Capelle a/d IJssel  

    x 25-07-1840 te Ouderkerk aan den IJssel met Pieter Pols 
    zie ─> k89 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1840  d.d. 25-07-1840: 
Dirk Broekhuizen en Maria de Bruijn verklaren bij de ondertekening van de huwelijksakte van hun dochter 
Margje Broekhuizen en Pieter Pols niet te kunnen schrijven. 

 
#k180 de Jong, Dirk  (zoon van Teunis Dirksz de Jong en Willempje Willems 
    Stam)  ─> k360 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 27-10-1782 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 12-10-1835 te Broek Thuil 
x +/- 1812 / voor 03-08-1813 te ???     zie gezinskaart 10107 
#k181 Zuiddam, Aaltje  (dochter van Pieter Dirksz Zuidam en Neeltje Gerrits de 
    Jong)  ─> k362 
 Later getrouwd op 17-04-1852 te Stolwijk met Jan Koogje. 
 ~ 23-04-1791 te Haastrecht 
 † 08-09-1859 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willemina  * 03-08-1813 te Reeuwijk  † 29-04-1890 te Stolwijk 

  x 16-07-1836 te Sluipwijk met Dirk van Lokhorst 
  xx tussen 1837 en 1859 met Gijsbert Zuidam 
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o Pieter  * 02-02-1816 te Reeuwijk  † 29-03-1816 te Reeuwijk 
o Neeltje  * 10-03-1817 te Reeuwijk  † 20-09-1848 te Stolwijk 
o Pietertje  * 05-04-1819 te Stein  † 02-07-1820 te Stolwijk 
o Pieter  * 31-07-1821 te Stolwijk  † 01-03-1822 te Stolwijk 
o Teunis  * 27-07-1822 te Stolwijk  † 21-07-1889 te Stolwijk 

  x 18-07-1845 te Gouderak met Dirkje de Bruijn 
  zie ─> k90 

o Pietertje  * 07-01-1824 te Stolwijk  † 30-09-1853 te Gouderak 
  x 18-07-1850 te Berkenwoude met Cornelis Stigter 

o Jan  * 01-07-1832 te Stolwijk  † 20-07-1920 te Gouda 
  x 04-08-1854 te Gouderak met Grietje de Bruijn 

 
Burgerlijke stand Reeuwijk – Geboorten 1816  d.d. 03-02-1816: 
Dirk de Jong verklaart bij de ondertekening van de geboorteaangifte van zijn zoon Pieter de Jong niet te 
kunnen schrijven. 
 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1845  d.d. 18-07-1845: 
Aaltje Zuiddam verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Teunis de Jong en 
Dirkje de Bruijn niet te kunnen schrijven. 

 
#k182 de Bruijn, Pieter  (zoon van Hillebrand Abrahamsz de Bruin en Annigje 
    Jacobs Ment)  ─> k364 
 Beroep: Garenspinder, kleingarenfabrikeur, arbeider, touwslager 
 * 30-08-1799 te Gouderak 
 ~ 01-09-1799 te Gouderak 
 † 28-10-1879 te Gouderak 
x 13-11-1822 te Gouderak     zie gezinskaart 10108 
#k183 van der Graaf, Maria (dochter van Dirk Wiggertsz van der Graaf en Grietje  
    Jans Bos)  ─> k366 
 * 19-10-1799 te Gouderak 
 ~ 27-10-1799 te Gouderak 
 † 12-03-1883 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter Marien * 12-11-1820 te Gouderak  † 23-05-1850 te Gouderak 

  Pieter de Bruijn doet zelf aangifte van de geboorte, en verklaart de vader te 
  zijn. In de kanttekening dd 02-12-1822 staat dat Pieter Marien gewettigd is 
  bij het huwelijk van Pieter de Bruijn en Maria vd Graaf. 

o Hillebrand * 11-10-1821 te Gouderak  † 29-08-1878 te Gouderak 
  Dirk van der Graaf, vader van Maria van der Graaf, doet aangifte van de 
  geboorte. De vader wordt ditmaal niet vermeld. 
   In de kanttekening dd 02-12-1822 staat dat Pieter Marien gewettigd is bij 
  het huwelijk van Pieter de Bruijn en Maria vd Graaf. 
  x 30-12-1865 te Gouderak met Trijntje van Vliet 

o Johanna  * 27-11-1822 te Gouderak  † 20-06-1902 te Stolwijk 
  beroep van vader Pieter de Bruijn bij de geboorte: garenspinder 
  x 18-07-1845 te Gouderak met Jan Pieter Blonk 
  beroep van vader Pieter de Bruijn bij dit huwelijk: kleingarenfabrikeur 

o Dirk  * 27-05-1824 te Gouderak  † 27-07-1824 te Gouderak 
o Dirkje  * 28-12-1825 te Gouderak  † 30-01-1872 te Stolwijk  

  x 18-07-1845 te Gouderak met Teunis de Jong 
  zie ─> k91 

o Johannis  * 27-01-1827 te Gouderak  † 12-05-1827 te Gouderak 
o Johannis  * 13-04-1828 te Gouderak  † 19-06-1828 te Gouderak 

  beroep van vader Pieter de Bruijn bij de geboorte: arbeider 
o Wiggerina * 31-05-1829 te Gouderak  † 13-12-1829 te Gouderak 
o Wiggert  * 21-07-1830 te Gouderak  † 13-04-1831 te Gouderak 
o Grietje  * 31-05-1832 te Gouderak  † 08-05-1916 te Stolwijk 

  x 04-08-1854 te Gouderak met Jan de Jong 
  beroep van vader Pieter de Bruijn bij dit huwelijk:touwslager 

o Annichje  * 06-09-1833 te Gouderak               † 09-04-1927 te Ouderkerk a/d IJssel 
  x 28-04-1855 te Gouderak Teunis Trouwborst 

o Wiggert  * 15-02-1838 te Gouderak  † 30-05-1865 te Gouderak 
  x 15-04-1865 te Gouderak met Dirkje de Jong 

 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1822  d.d. 13-11-1822: 
Maria van der Graaf ondertekent hun huwelijksakte. Pieter de Bruijn verklaart niet te kunnen schrijven. 
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Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1845  d.d. 18-07-1845: 
Pieter de Bruijn en Maria van der Graaf ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Dirkje de Bruijn  
en Teunis de Jong. 

  
 
#k184 Kreuk, Jan  (zoon van Jan Jansz Kreuk en Arriaentje Ariens de  
    Leeuw)  ─> k368 
 Beroep: Koopman / arbeider 
 ~ 14-02-1776 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 13-02-1854 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 29-04-1810 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10109 
#k185 Lagewaard, Cornelia (dochter van Hendrik Cornelisz Lagerwaard en  
    Walburg Ariens Schaap)  ─> k370 
 ~ 12-10-1777 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 27-07-1818 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Ariaantje    * 17-01-1812 te Ouderkerk a/d IJssel    † 30-11-1862 te Rotterdam 
o Hendrika    * 02-12-1812 te Ouderkerk a/d IJssel    † 07-01-1813 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Hendrika    * 22-10-1813 te Ouderkerk a/d IJssel    † 15-07-1849 te Ouderkerk a/d IJssel 

    x 21-12-1839 te Ouderkerk a/d IJssel met Teunis de Jong 
o Jan    * 26-12-1814 te Ouderkerk a/d IJssel    † 09-01-1815 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Jan    * 07-02-1817 te Ouderkerk a/d IJssel    † 09-12-1893 te Krimpen a/d Lek 

    x 19-05-1849 te Ouderkerk a/d IJssel met Leena de Heer 
o Cornelis    * 27-07-1818 te Ouderkerk a/d IJssel    † 18-01-1897 te Ouderkerk aan den IJssel 

    x 03-03-1848 te Krimpen aan den IJssel met Lena van der Grijp 
    zie ─> k92 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Overlijdens 1818  d.d. 28-07-1818: 
Jan Kreuk verklaart bij de ondertekening van de overlijdensaangifte van zijn vrouw Cornelia Lagewaard 
niet te kunnen schrijven. 

 
#k186 van der Grijp, Paulus (zoon van Leendert Paulusz van der Grijp en Katharina 
    Leenderts Bakhuizen)  ─> k372 
 Beroep: Schipper (Zonder beroep tijdens huwelijk van dochter Lena) 
 ~ 22-10-1775 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 08-02-1862 te Krimpen aan den IJssel 
x 30-10-1803 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10110 
#k187 Vermeer, Adriana (dochter van Cent Hendriksz Vermeer en Johanna  
    Franken Blok)  ─> k374 
 ~ 02-10-1774 te Moordrecht 
 † 24-01-1862 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Leendert    * 06-03-1804 te Krimpen a/d IJssel  / ~ 11-03-1804 te Ouderkerk a/d IJssel 

    doopget. Adriana van der Grijp             † 23-11-1881 te Rotterdam 
    x 12-04-1828 te Krimpen a/d IJssel met Geertruij Hogerwaard 

o Cent    * 16-10-1805 te Krimpen a/d IJssel / ~ 27-10-1804 te Ouderkerk a/d IJssel  
      † 08-07-1807 te Krimpen a/d IJssel 

o Kaatje    * 24-12-1806 te Krimpen a/d IJssel / ~ 28-12-1806 te Ouderkerk a/d IJssel  
                † 01-01-1890 te Ouderkerk a/d IJssel 
    x 10-02-1827 te Krimpen a/d IJssel met Arie Goudriaan 

o Doodgeboren kind                † 14-01-1810 te Krimpen a/d IJssel 
o Johanna    * 18-08-1811 te Krimpen a/d IJssel / ~ 25-08-1811  te Ouderkerk a/d IJssel 

                † 02-11-1889 te Krimpen a/d IJssel 
    x 31-05-1844 te Krimpen a/d IJssel met Evert van Walsum 

o Sentina    * 28-11-1814  te Ouderkerk a/d IJssel            † 17-01-1872 te Ouderkerk a/d IJssel 
    03-02-1838 te Krimpen a/d IJssel met Pieter de Kraij 
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o Lena    * 07-12-1816 te Krimpen a/d IJssel † 29-01-1892 te Ouderkerk a/d IJssel 
    x 03-03-1848 te Krimpen a/d IJssel met Cornelis Kreuk 
    zie ─> k93 

o Adriana    * 11-03-1820 te Krimpen a/d IJssel  † 30-05-1821 te Krimpen a/d IJssel 
 
 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1828  d.d. 12-04-1828: 
Paulus van der Grijp ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Leendert van der Grijp en Geertruij 
Hogerwaard: 

 
 
#k188 Rehorst, Dirk  (zoon van Hendrik Willemsz Rehorst en Teuntje  
    Paulusse Potuijt) ─> k376 
 Eerst getrouwd met Aaltje Blanken op 01-10-1809 te Benschop 
 Beroep: Bouwman / Koopman  
 ~ 15-02-1789 te Berkenwoude 
 † 14-11-1862 te Gouderak 
x 19-04-1817 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10084 
#k189 Dekker, Marrigje (dochter van Arie Dirksz Dekker en Annigje Pieters  
    Stolker)  ─> k378 
 * 22-09-1792 te Zuidbroek  
 ~ 30-09-1792 te Berkenwoude 
 † 14-11-1868 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Rehorst en Aaltje Blanken): 
o Maerten  * 26-02-1810 / ~ 04-03-1810 te Benschop 

      † 20-06-1863 te Bergambacht 
  x 13-11-1840 te Bergambacht met Cornelia de Bruin 

o Teuntje  * 08-07-1811 / ~ 21-07-1811 te Berkenwoude † 29-11-1834 te Bergambacht 
  doopget. Lijntje Rehorst 
  x 18-04-1834 te Bergambacht met Pieter Hoogendoorn 

o Doodgeboren kind (m/v)    † 04-06-1813 te Berkenwoude 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Rehorst en Marrigje Dekker): 

o Annigje  * 18-02-1818 te Berkenwoude  † 10-09-1875 te Bergambacht 
  x 23-02-1838 te Bergambacht met Jacob Bak 

o Sijgje  * 03-07-1819 te Berkenwoude  † 12-10-1891 te Bergambacht 
  x 13-01-1837 te Bergambacht met Huijbert van Dam 

o Jannigje  * 11-07-1820 te Berkenwoude  † 22-09-1820 te Berkenwoude 
o Trijntje  * 30-08-1821 te Berkenwoude  † 11-01-1860 te Lekkerkerk 

  x 02-12-1842 te Lekkerkerk met Johannes van der Wouden 
o Hendrika  * 14-10-1822 te Berkenwoude  † 04-07-1882 te Berkenwoude 

  x 10-08-1842 te Berkenwoude met Klaas Slingerland 
o Arie  * 26-07-1823 te Berkenwoude  † 12-08-1823 te Berkenwoude 
o Marrigje  * 11-08-1824 te Berkenwoude  † 02-09-1903 te Lekkerkerk 

  x 16-09-1848 te Ouderkerk a/d IJssel met Jacob van Herk 
o Hendrik  * 16-04-1829 te Berkenwoude † 14-03-1861 te Stolwijk 

  x 19-05-1848 te Ouderkerk aan den IJssel met Bastiaantje van Herk 
  zie ─> k94 

o Arie  * 24-09-1833 te Bergambacht  † 26-12-1870 te Berkenwoude 
  x 05-01-1856 te Berkenwoude met Gerrigje Slingerland 
  xx 31-12-1868 te Stolwijk met Engeltje Dekker 

 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Huwelijken 1817  d.d. 19-04-1817: 
Dirk Rehorst en Marrigje Dekker ondertekenen hun huwelijksakte: 

  
 
#k190 van Herk, Willem (zoon van Govert Ariensz van Herk en Willempje Ariens 
    Lans)  ─> k380 
 Beroep: Bouwman 
 * 04-10-1782 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 20-10-1782 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-05-1832 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 03-07-1814 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10122 
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#k191 Speksnijder, Neeltje (dochter van Jacob Dirksz Speksnijder en Neeltje  
    Johannes de Wit) ─> k382 
 * 17-11-1789 te Streefkerk 
 ~ 22-11-1789 te Streefkerk 
 † 23-10-1859 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Govert     * 31-12-1814 te Ouderkerk a/d IJssel     † 01-02-1885 te Ouderkerk a/d IJssel 

     x 22-07-1837 te Ouderkerk a/d IJssel met Neeltje Boer 
o Elisabeth     * 07-11-1816 te Ouderkerk a/d IJssel     † 31-03-1888 te Ouderkerk a/d IJssel 

     x 31-03-1838 te Ouderkerk a/d IJssel met Teunis Markus 
o Neeltje     * 01-02-1819 te Ouderkerk a/d IJssel     † 15-02-1912 te Berkenwoude 

     x 05-05-1838 te Ouderkerk a/d IJssel met Heimen van der Wal 
     xx 10-02-1849 te Berkenwoude met Huig Molenaar 
     xxx 12-11-1864 te Berkenwoude met Willem van Vliet 

o Jacob     * 04-10-1821 te Ouderkerk a/d IJssel     † 19-05-1891 te Lekkerkerk 
     x 16-09-1848 te Ouderkerk a/d IJssel met Marrigje Rehorst 

o Willemina     * 19-11-1824 te Ouderkerk a/d IJssel     † 09-03-1904 te Hillegersberg 
     x 10-05-1845 te Ouderkerk a/d IJssel met Arie den Uil 

o Simon     * 20-02-1827 te Ouderkerk a/d IJssel     † 08-03-1840 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Bastiaantje    * 10-03-1829 te Ouderkerk a/d IJssel    † 13-12-1904 te Ouderkerk a/d IJssel  

        x 19-05-1848 te Ouderkerk aan den IJssel met Hendrik Rehorst 
        zie ─> k95 

 
Burgerlijke stand Nieuwerkerk a/d IJssel – Huwelijken 1814  d.d. 03-07-1814: 
Willem van Herk ondertekent hun huwelijksakte. Neeltje Speksnijder verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 6 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-04-1789 
Govert van Herk, weduwnaar van Willempje Lans, won. te Ouderkerk ad IJssel, ten eenre zijde, en de 
schout als oppervoogd over de 5 minderjarige nagelaten kinderen, namelijk Arij, Neeltje, Arij, Mijntje en 
Willem van Herk ter andere zijde. Willempje Lans is overleden op 02-04-1785 te Ouderkerk ad IJssel. 
Acte van uitkoop. Hij behoudt alles, waarvoor hij de kinderen zal alimenteren en geven f 3-3-0. 

 
#k192 Eikelboom, Willem (zoon van Mathijs / Tijs Ariensz Eikelboom en 
    Willempje Willems Verbraak)  ─> k384 
 Eerst getrouwd op 20-06-1790 te Oud Alblas met Jannigje Brandwijk 
      Zij overleed 01-10-1801 te Alblasserdam 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 06-05-1758 te Oud Alblas 
 † 25-03-1842 te Alblasserdam 
x +/- 1803 te ???      zie gezinskaart 10127 
#k193 Brandwijk, Teuntje (dochter van Gerrit Jansz Brandwijk en Dirkje Aarts van 
    Heemskerken)   ─> k386 
 * 13-09-1777 te Giessen Oudekerk en Peursum 
 ~ 14-09-1777 te Giessen Oudekerk en Peursum 
 † 26-09-1823 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Eikelboom en Jannigje Brandwijk): 
o Willempje  * 01-04-1791 / ~ 03-04-1791 te Oud Alblas      † 21-09-1853 te Rotterdam 

  doopget. Aartje Eijkelenboom, vrouw van Cornelis Kopper 
  x 13-11-1822 te Rotterdam met Pieter Manvis 
Opmerking: deze Willempje is getuige bij de doop van haar halfzus Dirkje. 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Eikelboom en Teuntje Brandwijk): 
o Matthijs  * 13-07-1804 / ~ 22-07-1804 te Alblasserdam  

  doopget. Grietje Eijkelenboom  † 25-09-1842 te Alblasserdam 
o Gerrit  * 08-12-1805 te Alblasserdam / ~ 11-12-1805 te Alblasserdam  

  doopget. Lucretia Cleton, vrouw van Jan Brandwijk 
      † 25-08-1886 te Alblasserdam 
  x 05-12-1826 te Alblasserdam met Lijsbeth Vervoorn 
  zie ─> k96 

o Jan  * 16-09-1807 / ~ 04-10-1807 te Alblasserdam  
  doopget. Dirk Eijkelenboom en Grietje Eijkelenboom 
      † 17-09-1839 te Streefkerk 
  x 23-12-1837 te Streefkerk met Margrieta de Groot 

o Dirkje  * 18-03-1810 / ~ 01-04-1810 te Alblasserdam  
  doopget. Willempje Eijkelboom † 07-12-1896 te Alblasserdam 
  x 10-04-1830 te Oud Alblas met Arij Verheij 
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o Arij  * 25-01-1814 te Alblasserdam  †  
  x 19-01-1839 te Oosterhout met Maria Filippina Stiemes 

o Jannigje  * 13-09-1817 te Alblasserdam  † 04-02-1880 te Alblasserdam 
 
Burgerlijke stand Alblasserdam – Huwelijken 1826  d.d. 05-12-1826: 
Willem Eikelboom ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Gerrit Eikelboom en Lijsbeth Vervoorn: 
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#k194 Vervoorn, Lam(m)(b)ert (zoon van Gijsbert Willemsz Vervoorn en Maaike  
    Teunis van Arkel)  ─> k388 
 Eerst getrouwd op 28-04-1782 te Arkel met Metje Hagen 
 ~ 07-07-1743 te Arkel 
 † voor 14-07-1812 te ??? 
x +/- 1788 te Arkel / Hoogblokland    zie gezinskaart 10128 
#k195 de Groot, Willempje (dochter van Hendrik Vaszn de Groot en Lijsje Willems 
    Karssen)  ─> k390 
 ~ 13-04-1755 te Hoogblokland 
 † 14-07-1812 te Arkel (aangifte gedaan te Kedichem) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Lambert Vervoorn en Metje Hagen): 
o Maaike  * 15-02-1783 / ~ 16-02-1783 te Arkel           † 07-09-1859 te Brandwijk 

  doopget. Elizabet de Klercq 
  x 10-02-1821 te Arkel met Arie Baardman 

o Dirk  * 23-08-1784 / ~ 29-08-1784 te Arkel  † 04-10-1784 te Arkel 
  dooptget. Cornelia Boon 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Lambert Vervoorn en Willempje de Groot): 
o Gijsbert  * 28-10-1789 / ~ 01-11-1789 te Arkel  † 24-09-1827 te Arkel 

  doopget. Lijsbet de Klerk 
o Lijsbeth  * 24-01-1792 / ~ 29-01-1792 te Arkel     † 12-02-1858 te Alblasserdam 

  doopget. Nelletje de Groot 
  x 05-12-1826 te Alblasserdam met Gerrit Eikelboom  
  zie ─> k97 

o Willemina  * 21-06-1793 / ~ 23-06-1793 te Arkel  † 02-06-1871 te Arkel 
  doopget. Grietje Vink 
  x 25-05-1827 te Arkel met Huibert van den Donk 

o Hendrik  * 21-01-1795 / ~ 08-02-1795 te Arkel  † 26-12-1869 te Arkel 
  doopget. Neeltje de Groot 

 
#k196 Hagendijk, Teunis (zoon van Gijsbert Aartse Hagendijk en Aaltje Knelis  
    Versluis)  ─> k392 
 Beroep: Bouwman 
 Later getrouwd 26-02-1790 (o) te Nieuw Lekkerland met Meijntjen Huijberts Klein. 
 ~ 20-08-1747 te Nieuw Lekkerland 
 † 24-01-1835 te Nieuw Lekkerland 
x +/- 1775 te Nieuw Lekkerland     zie gezinskaart 10129 
#k197 Boerman, Maaike (dochter van Gijsbert Arijense Boerman en Neeltje  
    Joosse / Jaspers Verhaar)  ─> k394 
 ~ 31-03-1754 te Nieuw Lekkerland 
 † 28-11-1789 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis Hagendijk en Maaike Boerman): 
o Aaltjen  ~ 25-12-1776 te Nieuw-Lekkerland  †  

  doopget. Anna Hagendijk 
o Geijs  ~13-12-1778 te Nieuw-Lekkerland 

  doopget. Sarah Boerman  † 20-02-1800 te Nieuw-Lekkerland 
o Cornelis  * 18-11-1781 / ~ 18-11-1781 te Nieuw-Lekkerland 

  doopget. Anna Hagendijk † 29-04-1846 te Nieuw-Lekkerland 
  o 20-04-1810 te Nieuw-Lekkerland met Pietertje Boer 
  zie ─> k98 

o Aaltjen  ~ 16-11-1783 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Anna Hagendijk  † 02-11-1809 te Nieuw-Lekkerland 

o Arij  ~ 05-03-1786 te Nieuw-Lekkerland  †  
  doopget. Maria Verhaar 

o Gijsbert  * 02-03-1787 / ~ 04-03-1787 te Nieuw-Lekkerland 
     † 20-05-1867 te Nieuw-Lekkerland 
  x 08-04-1814 te Nieuw-Lekkerland met Jannigje Maartens Bouwman 
  xx 25-09-1841 te Nieuw-Lekkerland met Cornelia Petronella Piera 

o Neeltjen  ~ 25-10-1789 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Adriana Boerman  † 14-11-1859 te Nieuw-Lekkerland 
  x 04-05-1816 te Nieuw-Lekkerland met Arie van Es 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teunis Hagendijk en Meijntje Klein): 
o Huijbert  ~ 01-12-1790 te Nieuw-Lekkerland † 04-11-1862 te Gouderak 

  doopget. Maria Verwoerd 
  x 18-04-1818 te Streefkerk met Annigje de Bruin 

o Pietertje  * 31-12-1792 / ~ 09-01-1793 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. IJda Hoek   † 17-10-1823 te Nieuw-Lekkerland 
  x 20-08-1813 te Nieuw-Lekkerland met Mattheus van Perk 
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o Leendert  * 14-01-1795 / ~ 15-01-1795 te Nieuw-Lekkerland 
     † 28-09-1809 te Nieuw-Lekkerland 

o Teunis  * 03-11-1797 / ~ 08-11-1797 te Nieuw-Lekkerland 
     † 05-05-1889 te Nieuw-Lekkerland 
  x 19-12-1823 te Leerbroek met Johanna Verrips 

 
Gaarders begraven Nieuw Lekkerland –1783  dd 20-09-1783: 
Teunis Hagendijk ondertekent de overlijdensaangifte van zijn vader Gijsbert Hagendijk: 

 
 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Overlijdens 1915  dd 28-12-1815: 
Teunis Hagendijk ondertekent als grootvader de overlijdensakte van zijn kleinzoon Teunis Hagendijk: 

 
 
#k198 Boer, Adriaan  (zoon van Pieter Willemse Boer en Antje / Annigje  
    Huigens Versluijs)  ─> k396 
 ~ 14-10-1753 te Oud Alblas 
 † 14-10-1835 te Nieuw Lekkerland 
o 05-02-1784 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10130 
x 02-1784 te Nieuw Lekkerland 
#k199 van der Werken, Sijgjen  (dochter van Willem Barentsz van der Werken en
    Daampje Melis Streveland / Streefland)  ─> k398 
 ~ 11-03-1764 te Nieuw Lekkerland 
 † 11-07-1838 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Annegjen  ~ 26-06-1784 te Nieuw-Lekkerland † 04-02-1785 te Nieuw-Lekkerland 

  doopget. Tijssijna Boer 
o Annegjen  ~ 03-07-1785 te Nieuw-Lekkerland  †  

  doopget. Tijssijna Boer 
o Willem  * 06-09-1786 / 10-09-1786 te Oud Alblas †  

  doopget. Geertje van de Werken 
o Daampje  * 19-01-1788 / 27-01-1788 te Oud Alblas  † 15-04-1794 te Nieuw-Lekkerland 

  doopget. Daampje Streefland, vrouw van Willem van de Werken 
o Pietertje  * 03-03-1789 / ~ 29-03-1789 te Oud Alblas 

     † 13-08-1860 te Nieuw-Lekkerland 
  o 20-04-1810 te Nieuw-Lekkerland met Cornelis Hagendijk 
  zie ─> k99 

o Pieter  * 10-10-1790 te Alblasserdam  † 20-01-1791 te Alblasserdam 
  doopget. Tijssijna Boer 

o Aaltjen  * 15-12-1791 / ~ 18-12-1791 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Tijssijna Boer  † 31-12-1852 te Nieuw-Lekkerland 
  x 10-08-1820 te Nieuw-Lekkerland met Bastiaan Pot 

o Sijgje  * 30-05-1793 / ~ 02-06-1793 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Thijsijna Boer  † 07-10-1793 te Nieuw-Lekkerland 

o Daampje  * 28-06-1795 / ~ 05-07-1795 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Anna Zweris  † 02-08-1830 te Nieuw-Lekkerland 
  x 14-09-1821 te Nieuw-Lekkerland met Jan Heijnis 

o Sijgje  * 19-10-1796 / ~ 23-10-1796 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Anna Sweris  † 30-12-1796 te Nieuw-Lekkerland 

o Pieter  * 02-01-1798 / ~ 14-01-1798 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Tijsijna Boer  † 23-02-1884 te Nieuw-Lekkerland 
  x 27-12-1845 te Nieuw-Lekkerland met Grietje van Wijngaarden 
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#k200 Meerkerk, Cornelis Jacobs (zoon van Jacob / Japik Cornelisz. Meerkerk en 
     Jannigje Ariens Brandwijk)  ─> k400 
 Later getrouwd 04-10-1799 (o) te Nieuw-Lekkerland met Aaltje van Buren 
 ~ 24-02-1759 te Bleskensgraaf 
 † 08-04-1829 te Nieuw-Lekkerland 
o 09-02-1787 te Bleskensgraaf 
x 04-03-1787 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10131 
#k201 Corporaal, Maria / Marigje (dochter van Dirk Bastiaanse Corporaal en  
     Trijntje Sijmons van de Berg)  ─> k402 
 ~ 04-06-1757 te Bleskensgraaf 
 † 12-06-1798 te Nieuw-Lekkerland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Jannigje  ~ 24-02-1788 te Bleskensgraaf † 09-09-1796 te Streefkerk 

  doopget. Jannigje Brandwijk 
o Trijntje  ~ 24-01-1790 te Bleskensgraaf † 26-09-1812 te Nieuw-Lekkerland 

  doopget. Ariaantje Bakker 
o Jaapje / Jacobje * 14-06-1791 / ~ 19-06-1791 te Bleskensgraaf 

  doopget. Jannigje Meerkerk  † 11-01-1794 te Streefkerk 
o Jacob  * 14-11-1792 / ~ 18-11-1792 te Streefkerk 

  doopget. Marrigje Meerkerk  † 19-06-1794 te Streefkerk 
o Dirk  * 26-04-1794 /~ 04-05-1794 te Streefkerk 

  doopget. Cornelia Verlek       † 20-10-1875 te Nieuw-Lekkerland 
  x 24-10-1818 te Nieuw-Lekkerland met Gerrigje van Casant 
  zie ─> k100 

o Jacob  * 23-11-1795 / ~ 29-11-1795 te Streefkerk 
  doopget. Marrigje Meerkerk       † 05-02-1855 te Nieuw-Lekkerland 
  x 18-02-1832 te Nieuw-Lekkerland met Jannigje de Haan 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o Gerrit  * 03-11-1799 / ~ 10-11-1799 te Nieuw-Lekkerland 

  doopget. Willemijntje van Buuren † 30-12-1799 te Nieuw-Lekkerland 
o Gerrit  * 21-07-1804 / ~ 29-07-1804 te Nieuw-Lekkerland 

  doopget. Willemijntje van Buuren † 08-04-1882 te Giessendam 
  x 25-10-1838 te Giessendam met Jannigje Nederveen 

o Johannes  * 14-07-1806 / ~ 20-07-1806 te Nieuw-Lekkerland 
     † 30-10-1806 te Nieuw-Lekkerland 

o Johannes  * 02-12-1807 / ~ 13-12-1807 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Margje Meerkerk  † 28-05-1881 te Giessendam 
  x 09-06-1831 te Peursum met Teuntje van Dijk 

o Bart  * 03-06-1809 / ~ 11-06-1809 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Aantje van Buren  † 14-02-1816 te Nieuw-Lekkerland 

 
Gaarders begraven Nieuw Lekkerland   d.d. 12-06-1798: 
Cornelis Meerkerk ondertekent de overlijdensaangifte van zijn vrouw Maria Corporaal: 

 
 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1818  d.d. 24-10-1818: 
Cornelis Meerkerk ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Dirk Meerkerk en Gerrigje van Casant: 
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#k202 van Casant, Abram / Abraham (zoon van Pieter Cornelisz van Casant en 
     Gerrigje Arisse Westerhout)  ─> k404 
 * te Noordeloos 
 ~ 31-12-1747 te Noordeloos 
 † 21-03-1832 te Molenaarsgraaf 
o 16-04-1779 te Noordeloos 
x 09-05-1779 te Noordeloos     zie gezinskaart 10132 
#k203 den Hartog, Barbera (dochter van Gerrit Cornelisz den Hartog en Johanna 
    Willemse Boonstoppel)  ─> k406 
 ~ 31-10-1756 te Goudriaan 
 † 19-05-1807 te Molenaarsgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Johanna  ~ 05-03-1780 te Meerkerk  † 08-09-1847 te Bergambacht 

  doopget. Cornelia Gerrits den Hartog 
  x 24-02-1805 te Molenaarsgraaf met Jacob de Deugd 

o Pieter  ~ 24-06-1781 te Molenaarsgraaf † 22-01-1864 te Molenaarsgraaf 
  doopget. Lijsbeth van Casant 
  x 21-03-1818 te Giessendam met Lijsje Tukker 

o Gerrigje  ~ 08-08-1784 te Molenaarsgraaf † 11-01-1845 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Gerrigje van Casant 
  x voor 06-01-1812 te Nieuw-Lekkerland met Gerrit Verschoor 
  (zij lieten toen hun dochter Weijntje Willempje dopen) 

o Marrigje  ~ 19-03-1786 te Molenaarsgraaf   †  
  doopget. Lijsbeth den Hertog 
  x 28-04-1811 te Molenaarsgraaf met Jan Brandwijk 

o Gerrit  * 16-08-1789 / ~ 23-08-1789 te Molenaarsgraaf  †  
  doopget. Cornelia den Hertog 

o Cornelis  * 19-09-1791 / ~ 25-09-1791 te Molenaarsgraaf 
     † 21-11-1794 te Molenaarsgraaf 

o Cornelia  * 26-11-1794 / ~ 07-12-1794 te Molenaarsgraaf 
  doopget. Neeltje den Ouden  † 24-07-1798 te Molenaarsgraaf 

o Gerrigje  * 30-04-1797 /~ 07-05-1797 te Molenaarsgraaf 
     † 07-07-1833 te Nieuw Lekkerland 
  x 24-10-1818 te Nieuw-Lekkerland met Dirk Meerkerk 
  zie ─> k101 

 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1818  d.d. 24-10-1818: 
Abram van Casant ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Gerrigje van Casant en Dirk Meerkerk: 

 
 
#k204 de Haan, Huig  (zoon van Pieter Aertsz de Haan en Annigje Huige van 
    der Graaf)  ─> k408 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 10-07-1757 te Nieuw-Lekkerland 
 † 06-11-1804 te Nieuw-Lekkerland 
o 28-03-1788 te Lekkerkerk 
x 20-04-1788 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10133 
#k205 Dekker, Neeltje  (dochter van Dirk Cornelisz Dekker en Marrigje Ariens de 
    Jong)  ─> k410 
 ~ 05-09-1761 te Lekkerkerk 
 † 17-02-1826 te Nieuw-Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Annegjen  ~ 15-02-1789 te Nieuw-Lekkerland † 14-06-1876 te Lekkerkerk 

  doopget. Maria van der Graaf 
  o 18-06-1808 te Nieuw-Lekkerland met Aart Pot 

o Marrigjen  ~ 07-03-1790 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Margjen Ariens de Jong † 11-01-1855 te Nieuw-Lekkerland 

o Pieter  * 17-09-1791 / ~ 25-09-1791 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Willempje de Haan  † 26-05-1878 te Streefkerk 
  x 07-06-1823 te Streefkerk met Lijsbeth Groenendijk 

o Dirk  * 08-12-1793 / ~ 15-12-1793 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Ariaantje DIrks Dekker † 18-09-1864 te Streefkerk 
  x 07-11-1818 te Streefkerk met Maria Groeneveld 
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o Aart  * 06-03-1796 / ~ 13-03-1796 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Willempje de Haan  † 05-09-1878 te Nieuw-Lekkerland 
  x 17-03-1827 te Nieuw-Lekkerland met Maria Versluijs 

o Jan  * 07-10-1798 / ~ 14-10-1798 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Hilligje van der Wouden † 13-03-1882 te Nieuw-Lekkerland 
  x 05-02-1825 te NIeuw-Lekkerland met Kornelia Versluijs 

o Jannigje  * 16-06-1800 / ~ 22-06-1800 te Nieuw-Lekkerland 
  get. Ariaantje Dekker  † 17-01-1884 te Nieuw-Lekkerland 
  x 07-01-1832 te Nieuw-Lekkerland met Jasper Bongers 

o Willem  * 22-03-1802 / ~ 28-03-1802 te Nieuw-Lekkerland   
  doopget. Willem de Haan  † 26-04-1802 te Nieuw-Lekkerland 

o Willem  * 12-09-1804 /~ 16-09-1804 te Nieuw-Lekkerland 
  doopget. Adriaan Dekker † 24-02-1878 te Nieuw-Lekkerland 
  x 07-05-1831 te Nieuw Lekkerland met Marrigje Rietveld 
  zie ─> k102 

 
Gaarders begraven Nieuw-Lekkerland   d.d. 06-11-1804: 
Neeltje Dekker ondertekent de overlijdensaangifte van haar man Huig de Haan: 

 
 
#k206 Rietveld, Pleun  (zoon van Dingeman Pleune Rietveld en Jannigje Dirks 
    Kooijman) ─> k412 
 Beroep: Bouwman (te Streefkerk) 
 ~ 23-04-1775 te Noordeloos 
 † 17-08-1861 te Streefkerk 
o 28-03-1800 te Hoornaar 
x 20-04-1800 te Hoornaar      zie gezinskaart 10134 
#k207 Slob, Maria  (dochter van Wouter Govertsz Slob en Ariaantje Ariens 
    van Dueren) ─> k414 
 ~ 10-01-1779 te Hoornaar 
 † 16-03-1853 te Streefkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dingeman * 18-04-1801 / ~ 26-04-1801 te Giessendam      † 24-09-1827 te Streefkerk 

  doopget. Jannetje Kooijman 
o Ariaantje  * 29-06-1802 / ~ 04-07-1802 te Noordeloos      † 21-09-1888 te Wijngaarden 

  doopget. Ariaantje van Duuren, vrouw van Wouter Slob 
  x 24-11-1832 te Streefkerk met Arie Brand 

o Jannigje  * 14-07-1803 / ~ 17-07-1803 te Noordeloos †  
  doopget. Eijgje Rietveld 

o Jannigje  * 16-08-1804 / ~ 19-08-1804 te Noordeloos 
  doopget. Marrigje Rietveld  † 22-11-1878 te Nieuw-Lekkerland 
  x 23-11-1822 te Streefkerk met Aart de Kluijver 

o Heijltje  * 17-09-1805 / ~ 22-09-1805 te Noordeloos      † 09-12-1882 te Hoornaar 
  doopget. Heijltje den Besten 
  x 21-04-1827 te Noordeloos met Arie Donk 

o Annigje  * 20-02-1808 / ~ 28-02-1808 te Streefkerk      † 11-05-1863 te Streefkerk 
  doopget. Annigje Rietveld 
  x 23-01-1829 te Streefkerk met Leendert Timmers 

o Wouter  * 28-07-1809 / ~ 06-08-1809 te Streefkerk       
  doopget. Heijltje Slob † 04-10-1872 te Amsterdam (zie Streefkerk) 
  x 31-12-1833 te Wijngaarden met Anna Pierhagen 
  xx 05-12-1862 te Streefkerk met Hillegonda Ansink 

o Marrigje  * 25-04-1811 / ~ 05-05-1811 te Streefkerk 
  doopget. Metje van der Haven          † 28-07-1892 te Nieuw-Lekkerland 
  x 07-05-1831 te Nieuw Lekkerland met Willem de Haan 
  zie ─> k103 

o Lijsje  * 09-08-1814 te Streefkerk  † 23-03-1898 te Streefkerk 
  x 05-01-1833 te Streefkerk met Jan Brand 

o Eijgje  * 01-04-1816 te Streefkerk  † 30-06-1816 te Streefkerk 
o Dirk  * 16-06-1818 te Streefkerk  † 04-01-1819 te Streefkerk 
o Dirk  * 28-10-1819 te Streefkerk  † 12-01-1860 te Streefkerk 

  x 18-02-1843 te Streefkerk met Jannigje Groeneveldt 
 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland – Huwelijken 1831  d.d. 07-05-1831: 
Pleun Rietveld en Maria Slob ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Marrigje Rietveld en Willem 
de Haan: 
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#k208 Damsteeg(t), Gerrit (zoon van Arie Pietersz Damsteeg en Annigje / 
    Anna Gerrits Slingeland)  ─> k416 
 Beroep: Boerenarbeider 
 ~ 13-11-1768 te Langerak 
 † 14-12-1815 te Gouderak 
x 06-10-1810 te Gouderak     zie gezinskaart 10135 
#k209 van Wingerden, Johanna (dochter van Bouwe Barentsz van Wingerden en
     Sara Gerhardus van Esser)  ─> k418 
 ~ 26-11-1775 te Gouderak 
 † 01-03-1859 te Gorinchem 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie  * 18-03-1811 / ~ 24-03-1811 te Gouderak 

     † 24-09-1869 te Lekkerkerk 
  x 16-07-1841 te Lekkerkerk met Teuntje van Erk 
  zie ─> k104 

o Boudewijn * 16-09-1812 te Gouderak  †  
  x 29-04-1836 te Ridderkerk met Willemijntje van Pelt 

o Pieter  * 07-11-1814 te Gouderak  † 15-11-1814 te Gouderak 

 
#k210 van Erk, Jan (zoon van Simon Jansz van (H)Erk en Teuntje Arnoldus van  
   Walsum) ─> k420 
 Beroep: Boereknegt / Landbouwer / Bouwman 
 * 07-02-1785 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 13-02-1785 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-06-1868 te Stolwijk 
x 08-05-1813 te Stolwijk      zie gezinskaart 10136 
#k211 Muis, Willemijntje (dochter van Cornelis Jacobusz Muis en Anna / Johanna 
    Jans Hoogendoorn)  ─> k422 
 * 11-05-1792 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 ~ 13-05-1792 te Berkenwoude 
 † 18-12-1871 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Teuntje  * 16-10-1813 te Stolwijk  † 20-07-1881 te Lekkerkerk 

  x 16-07-1841 te Lekkerkerk met Arie Damsteegt 
  zie ─> k105 

o Cornelis  * 05-09-1818 te Stolwijk  † 01-12-1837 te Stolwijk 
o Simon  * 31-01-1822 te Stolwijk  † 13-10-1889 te Rijswijk 

  x 30-01-1852 te Lange Ruige Weide met Jannigje Rietveld 
o Johannes  * 24-04-1824 te Stolwijk  † 02-02-1900 te Berkenwoude 

  x 19-10-1850 te Stolwijk met Emmegje Potuijt 
o Willem  * 20-04-1826 te Stolwijk  † 11-04-1884 te Stolwijk 
o Kaatje  * 02-09-1827 te Stolwijk  † 16-03-1829 te Stolwijk 
o Klaas  * 10-09-1828 te Stolwijk  † 22-05-1902 te Stolwijk 

  x 29-01-1859 te Stolwijk met Margje Vonk 
o Maarten  * 12-03-1831 te Stolwijk  † 11-07-1832 te Stolwijk 
o Catharina  * 01-12-1833 te Stolwijk  † 18-02-1910 te Gouda 

  x 16-01-1857 te Moordrecht met Ruth van Weelden 
o Cornelis  * 22-03-1838 te Stolwijk       † 14-04-1900 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

  x 24-03-1860 te Stolwijk met Aafje Burger 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1841  d.d. 16-07-1841: 
Jan van Erk en Willemijntje Muis ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Teuntje van Erk en Arie 
Damsteeg. 
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#k212 de Waard, Maarten (zoon van Leendert Teunisz de Waard en Annigje  
    Maartens Stout) ─> k424 
 Eerst getrouwd op 18-12-1822 te Ammerstol met Aartje Versluijs 
 Beroep: Arbeider, dagloner 
 * 23-10-1804 te Ammerstol 
 ~ 28-10-1804 te Ammerstol 
 † 20-03-1853 te Ammerstol 
x 21-10-1826 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10137 
#k213 van der Wal, Teuntje (dochter van Arie Ariensz van der Wal en Marrigje  
    Bastiaans de Kogel / de Kovel)  ─> k426 
 * 16-05-1805 te Gelkenes 
 ~ 19-05-1805 te Groot-Ammers 
 † 07-11-1868 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Maarten de Waard en Aartje Versluijs): 
o Antonie  * 20-05-1823 te Ammerstol  † 29-01-1849 te Ammerstol 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maarten de Waard en Teuntje van der Wal): 
o Arie  * 01-09-1827 te Ammerstol  † 10-11-1884 te Rotterdam 

  x 22-04-1865 te Streefkerk met Dirkje van der Wal 
o Annigje  * 07-11-1828 te Ammerstol  † 11-07-1847 te Ammerstol 
o Merrigje  * 06-01-1831 te Ammerstol  † 18-06-1914 te Bergambacht 

  x 22-11-1856 te Ammerstol met Cornelis Verschoor 
o Leendert  * 08-11-1832 te Ammerstol  † 13-01-1877 te Lekkerkerk 

  x 04-06-1855 te Ammerstol met Marrigje Visser 
  zie ─> k106 

o Willem  * 14-10-1834 te Ammerstol  † 01-04-1835 te Ammerstol 
o Willempje  * 23-10-1835 te Ammerstol  † 18-09-1852 te Ammerstol 
o Fredrik  * 30-12-1837 te Ammerstol  † 08-04-1891 te Ammerstol 

  x 12-09-1857 te Ammerstol met Hendrikje Langerak 
o Adriana Stephana * 31-08-1839 te Ammerstol  † 12-06-1918 te Ammerstol 

  x 17-10-1862 te Ammerstol met Pieter den Ouden 
o Aart  * 09-02-1841 te Ammerstol  † 22-05-1846 te Ammerstol 
o Lijntje  * 06-12-1842 te Ammerstol  † 09-02-1872 te Bergambacht 

  x 19-04-1864 te Ammerstol met Pieter Versluijs 
o Teunis  * 23-06-1844 te Ammerstol  † 25-12-1844 te Ammerstol 
o Teunis  * 13-08-1845 te Ammerstol  † 23-09-1845 te Ammerstol 

 
Burgerlijke stand Groot Ammers – Huwelijken 1826  d.d. 21-10-1826: 
Maarten de Waard en Teuntje van der Wal verklaren beiden bij de ondertekening van hun huwelijksakte 
niet te kunnen schrijven. 
 
Burgerlijke stand Ammerstol – Huwelijken 1855  d.d. 04-06-1855: 
Teuntje van der Wal ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Leendert de Waard en Marrigje Visser: 

 
 
#k214 Visser, Cornelis  (zoon van Hendrik Willemsz Visser en Arijaantje Cornelis 
    Groen(eveld) ─> k428 
 Beroep: Lijndraaier, Touwslager, Arbeider 
 * 26-02-1807 te Bergambacht 
 ~ 01-03-1807 te Schoonhoven 
 † 12-01-1880 te Ammerstol 
x 01-10-1825 te Bergambacht     zie gezinskaart 10138 
#k215 van den Heuvel, Arigje  (dochter van Willem Ariensz  van den Heuvel en
     Marigje Pieters de Jong) ─> k430 
 * 07-09-1802 te Ottoland 
 ~ 12-09-1802 te Ottoland 
 † 15-12-1885 te Ammerstol 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriana  * 23-01-1826  te Goudriaan  † 19-09-1827 te Ammerstol 

  beroep van vader Cornelis bij de geboorte: lijndraaier 
o Marigje  * 22-07-1827 te Ammerstol  † 24-03-1828 te Ammerstol 

  beroep van vader Cornelis bij de geboorte: touwslager 
o Arie  * 30-06-1829 te Ammerstol  † 20-09-1831 te Ammerstol 
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o Hendrik  * 22-02-1831 te Ammerstol  † 28-03-1831 te Ammerstol 
o Adriana  * 09-10-1832 te Ammerstol  † 02-05-1916 te Ridderkerk 

  x 18-03-1858 te Ammerstol met Pieter van Lit 
o Marrigje  * 29-03-1834 te Ammerstol  † 11-01-1900 te Lekkerkerk  

  x 04-06-1855 te Ammerstol met Leendert de Waard 
  zie ─> k107 

o Willemina  * 03-01-1836 te Ammerstol  † 27-05-1917 te Ammerstol 
  x 04-04-1857 te Ammerstol met Aart de Jong 

o Hendrika  * 15-02-1837 te Ammerstol  † 22-12-1838 te Ammerstol 
o Aartje  * 17-03-1838 te Ammerstol  † 04-07-1838 te Ammerstol 
o Hendrikje  * 10-01-1840 te Ammerstol  † 01-03-1841 te Ammerstol 
o Hendrik  * 30-09-1842 te Ammerstol  † 01-05-1902 te Ammerstol 

  x 16-05-1873 te Lekkerkerk met Jacoba Boon 
o Arie  * 21-12-1843 te Ammerstol  † 31-07-1849 te Ammerstol 
o Willem  * 16-12-1845 te Ammerstol  † 25-12-1926 te Ammerstol 

  x 10-06-1869 te Ammerstol met Celigje Ooms 
o Cornelis  * 07-04-1849 te Ammerstol  † 20-04-1850 te Ammerstol 

 
Burgerlijke stand Ammerstol – Huwelijken 1855  d.d. 04-06-1855: 
Arigje van den Heuvel ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Marrigje Visser  en Leendert de 
Waard: Haar vader Cornelis Visser verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
#k216 Mudde, Bart  (zoon van Dirk Jansz Mudde en Neeltje Bartse Hofmans) 
    ─> k432 
 Beroep: Schippersknecht, Schipper, Landbouwer 
 * 30-01-1798 te Lekkerkerk 
 ~ 04-02-1798 te Lekkerkerk 
 † 10-01-1887 te Lekkerkerk 
x 09-04-1819 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10139 
#k217 van der Wouden, Lena  (dochter van Arie Johannesz van der Wouden en
     Weintje Bouwen Breedveld) ─> k434 
 * 17-04-1799 te Lekkerkerk 
 ~ 21-04-1799 te Lekkerkerk 
 † 29-11-1832 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Teuntje  * 19-08-1819 te Lekkerkerk         † 11-03-1888 te Ouderkerk a/d IJssel 

  x 06-11-1841 te Ouderkerk a/d IJssel met Huig Verstoep 
o Weijntje  * 19-02-1821 te Lekkerkerk  † 16-05-1899 te Lekkerkerk 
o Dirk  * 09-03-1822 te Lekkerkerk  † 02-10-1878 te Lekkerkerk 
o Arie  * 11-06-1823 te Lekkerkerk  † 03-02-1864 te Lekkerkerk 

  x 07-03-1847 te Lekkerkerk met Ariaantje Verwaal 
  zie ─> k108 

o Bart  * 21-11-1824 te Lekkerkerk  † 09-01-1914 te Lekkerkerk 
  x 27-11-1847 te Lekkerkerk met Geertruij de Jager 

o Teunis  * 18-08-1826 te Lekkerkerk  † 16-11-1884 te Lekkerkerk 
  x 16-11-1848 te Lekkerkerk met Stijntje Neven 
  beroep van vader Bart bij het overlijden: landbouwer 

o Jan  * 28-12-1827 te Lekkerkerk  † 20-02-1829 te Lekkerkerk 
o Neeltje  * 04-01-1830 te Lekkerkerk  † 29-01-1892 te Lekkerkerk 

  x 30-12-1853 te Lekkerkerk met Gerrit Hogenboezem 
o Jan  * 07-08-1831 te Lekkerkerk  † 28-10-1907 te Lekkerkerk 

  x 20-08-1868 te Lekkerkerk met Aagje Snepel 
  xx 19-09-1872 te Lekkerkerk met Johanna Neven 

o Leendert  * 29-11-1832 te Lekkerkerk  † 23-08-1834 te Lekkerkerk 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1819  d.d. 09-04-1819: 
Bart Mudde en Lena van der Wouden ondertekenen hun huwelijksakte: 
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Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1847  d.d. 07-03-1847: 
Bart Mudde ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Arie Mudde en Ariaantje Verwaal: 

 
 
#k218 Verwaal, Bastiaan (zoon van Arie Bastiaansz Verwaal en Apollonia Gerrits 
    Borsje)  ─> k436 
 Beroep: Zalmvisser / Bouwman / Arbeider / Winkelier 
 ~ 19-03-1786 te Lekkerkerk 
 † 26-10-1882 te Lekkerkerk 
o 10-09-1808 te Lekkerkerk 
x 02-10-1808 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10140 
#k219 van Herk, Marija  (dochter van Cornelis Centen van Herk en Marrigje  
    Klaas Landster) ─> k438 
 * 06-05-1790 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 09-05-1790 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-05-1876 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Applonia  * 20-02-1809 / ~ 25-02-1809 te Lekkerkerk     † 26-10-1811 te Lekkerkerk 

  doopget. Applonia Borsje 
o Cornelis  * 28-03-1810 / ~ 31-03-1810  te Lekkerkerk    † 22-07-1894 te Lekkerkerk 

  doopget. Marrigje Lanster 
  x 11-03-1837 te Lekkerkerk met Cornelia den Harder 

o Marrigje  * 20-05-1811 / ~ 02-06-1811  te Lekkerkerk    † 12-11-1811 te Lekkerkerk 
  doopget. Marrigje Lanster 

o Arij  * 15-10-1812 te Lekkerkerk  † 17-07-1814 te Lekkerkerk 
  beroep van vader Arij bij het overlijden: winkelier 

o Apollonia  * 22-04-1815 te Lekkerkerk  † 12-08-1836 te Lekkerkerk 
  x 03-06-1836 te Lekkerkerk met Cornelis Verhoek 

o Marrigje  * 17-02-1817 te Lekkerkerk  † 18-02-1817 te Lekkerkerk 
o Marrigje  * 28-02-1818 te Lekkerkerk  † 28-03-1894 te Nieuw-Lekkerland 

  x 27-01-1838 te Lekkerkerk met Cornelis Verhoek (hij was eerder  
  weduwnaar van haar zus Apollonia Verwaal) 

o Arij  * 14-10-1819 te Lekkerkerk  † 22-10-1819 te Lekkerkerk 
o Arij  * 28-11-1820 te Lekkerkerk  † 15-09-1853 te Lekkerkerk 

  x 29-12-1843 te Lekkerkerk met Anna Wilhelmina van Wijnen 
o Cent  * 10-06-1822 te Lekkerkerk  † 13-01-1823 te Lekkerkerk 
o Cent  * 22-11-1823 te Lekkerkerk  † 10-01-1908 te Lekkerkerk 

  x 26-10-1848 te Lekkerkerk met Geertje Pruijt 
  xx 01-05-1874 te Lekkerkerk met Meijnsje de Boom 

o Ariaantje  * 18-08-1826 te Lekkerkerk       † 28-12-1914 te Nieuw-Lekkerland  
  x 07-03-1847 te Lekkerkerk met Arie Mudde 
  xx 17-04-1874 te Lekkerkerk met Gabriël de Jager 
  xxx 05-03-1891 te Nieuw-Lekkerland met Cornelis Maurice 
  zie ─> k109 

o Bastiaan  * 09-02-1828 te Lekkerkerk  † 04-03-1851 te Lekkerkerk 
o Klaas  * 02-06-1829 te Lekkerkerk  † 21-02-1837 te Lekkerkerk 
o Maria  * 22-03-1831 te Lekkerkerk  † 14-12-1889 te Krimpen a/d Lek 

  x 12-04-1860 te Lekkerkerk met Marcus den Ouden 
  xx 09-06-1876 te Lekkerkerk met Hermanus ten Stroete 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1847  d.d. 07-03-1847: 
Bastiaan Verwaal en Marija van Herk ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Ariaantje Verwaal en 
Arie Mudde: 

  
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Overlijdens 1864  d.d. 31-05-1864: 
Bastiaan Verwaal ondertekent als grootvader de overlijdensakte van zijn kleinzoon Arie Mudde. Zijn beroep 
was toen arbeider. 
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#k220 Knuisting Neven, Cornelis (zoon van Gerrit Cornelisz Neven en Johanna 
     Maria Cornelisse Knuijstingh) ─> k440 
 Beroep: Zalmvisser 
 * 07-09-1798 te Lekkerkerk 
 ~ 09-09-1798 te Lekkerkerk 
 † 13-08-1847 te Lekkerkerk 
x 07-04-1824 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10141 
#k221 Pruijt, Lijpje  (dochter van Arij Barendsz Pruijt en Geertje Johannes 
    van der Wal)  ─> k442 
 * 03-11-1806 te Lekkerkerk 
 ~ 12-11-1806 te Lekkerkerk 
 † 30-04-1880 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Johannes * 31-07-1824 te Lekkerkerk  † 06-05-1897 te Lekkerkerk 

  x 01-02-1845 te Lekkerkerk met Willempje Noorlander 
  zie ─> k110 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1845  d.d. 01-02-1845: 
Cornelis Knuisting Neven en Lijpje Pruijt ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Johannes Knuisting 
Neven en Willempje Noorlander: 

  
 
#k222 Noorlander, Willem Willemz (zoon van Willem Barendsz Noorlander en 
    Neeltje Gerrits Gelderblom)  ─> k444 
 Later getrouwd op 22-05-1833 te Lekkerkerk met Alida Stout 
 Beroep: Arbeider, Broodbakker 
 ~ 22-11-1789 te Berkenwoude 
 † 04-09-1864 te Lekkerkerk 
o 03-11-1809 te Bergambacht 
x 19-11-1809 te Zuijdbroek     zie gezinskaart 10142 
#k223 Stout, Maria  (dochter van Leendert Gorisz Stout en Barbara Cornelis 
    de Man) ─> k446 
 ~ 22-11-1789 te Berkenwoude 
 † 09-04-1831 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Noorlander en Maria Stout): 
o NN  * 23-11-1811 te Lekkerkerk  †  
o Barbera  * 09-09-1813 te Lekkerkerk  † 04-10-1859 te Lekkerkerk 

  x 04-08-1836 te Lekkerkerk met Marcelis Wapens 
o Neeltje  * 24-06-1817 te Lekkerkerk  † 03-07-1890 te Bergambacht 

  x 09-10-1840 te Bergambacht met Pieter Pols 
o Lena  * 20-08-1819 te Lekkerkerk  † 24-08-1888 te Rotterdam 

  x 03-04-1841 te Lekkerkerk met Weijert Schlunk 
o Doodgeboren kind (v)    † 22-09-1822 te Lekkerkerk 
o Willempje * 01-02-1825 te Lekkerkerk  † 24-09-1859 te Lekkerkerk  

  x 01-02-1845 te Lekkerkerk met Johannes Knuisting Neven 
  zie ─> k111 

o Maartje  * 19-05-1829 te Lekkerkerk  † 25-11-1914 te Krimpen a/d Lek 
  x 24-07-1852 te Krimpen a/d Lek met Pieter van Vlijmen 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Noorlander en Alida Stout): 
o Marcus  * 28-11-1833 te Lekkerkerk  † 14-01-1900 te IJsselmonde 

  x 26-05-1859 te Lekkerkerk met Johanna de Kurver 
o Willem  * 10-10-1836 te Lekkerkerk  † 28-10-1905 te Lekkerkerk 

  x 10-01-1862 te Lekkerkerk met Lena Zwijnenburg 
o Teuntje  * 17-05-1838 te Lekkerkerk  † 09-01-1912 te Lekkerkerk 

  x 16-05-1862 te Lekkerkerk met Arij den Ouden 
o Bouwe  * 07-10-1841 te Lekkerkerk  † 10-06-1844 te Lekkerkerk 
o Doodgeboren kind (m)    † 01-02-1844 te Lekkerkerk 
o Bouwe  * 10-08-1845 te Lekkerkerk  †  
o Doodgeboren kind (m)    † 01-03-1851 te Lekkerkerk 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1845  d.d. 01-02-1845: 
Willem Noorlander verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van zijn dochter Willempje 
Hollander en Johannes Knuisting Neven niet te kunnen schrijven. 
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#k224 Kroos, Arie   (zoon van Dirk Jansz Kroos en Maaijke Gerrits van  
    Hollem) ─> k448 
 Eerst getrouwd op 06-05-1787 te Ridderkerk met Maaijke Dirks Roos 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 31-07-1768 te Ridderkerk 
 † 26-02-1819 te Kijfhoek 
x tussen 04-12-1803 en 31-12-1807 te ???   zie gezinskaart 10143 
#k225 van den Berge, Pieternella (dochter van Adrianus Leendertsz van den Berg
     en Jannetje Brouwers / Brouws)  ─> k450 
 Later getrouwd op 06-08-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht met Arie Valster 
 ~ 25-08-1782 te Ouwerkerk (Zeeland) 
 † 06-09-1857 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie Kroos en Maaijke Roos): 
o Maaijke  * 31-10-1788 / ~ 02-11-1788 te Hendrik-Ido-Ambacht † 

  x 29-03-1816 te Ridderkerk met Cornelis Brink 
o Lijntje  * 21-01-1790 / ~ 24-01-1790 te Hendrik-Ido-Ambacht † 
o Dirk  * 03-10-1791 / ~ 09-10-1791 te Hendrik-Ido-Ambacht 

     † 15-01-1857 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 10-07-1824 te Ridderkerk met Lijntje Weggaart 

o Lijntje  * 24-02-1794 / ~ 02-03-1794 te Hendrik-Ido-Ambacht † 
o Lijntje  * 18-07-1796 te Ridderkerk / ~ 24-07-1796 te Hendrik-Ido-Ambacht 

     † 13-12-1867 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 15-06-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht met Hermen Gouw 

o Dirkje  * 07-11-1799 te Sandelingen-Ambacht  
  ~ 11-11-1799 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 21-02-1828 te Hendrik-Ido-Ambacht 

o Jan  * 30-11-1803 / ~04-12-1803 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 14-01-1857 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 16-08-1828 te Hendrik-Ido-Ambacht met Jannigje Bezemer 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Kroos en Pieternella van den Berge): 
o Adrianus  * 31-12-1807 / ~10-01-1808 te Hendrik-Ido-Ambacht 

      † 02-11-1858 te Delft 
  x 31-12-1842 te Oud Alblas met Adriaantje Muijen 

o Cornelis  * 23-03-1810 / ~ 01-04-1810 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 12-01-1867 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 08-11-1837 te Hendrik-Ido-Ambacht  met Maria Muijden 
  zie ─> k112 

o Jannigje  * 13-05-1813 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 10-05-1814 te Hendrik-Ido-Ambacht 

o Jannigje  * 07-08-1815 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 01-03-1819 te Kijfhoek 

o Adriana  * ..-05-1819 te ??  † 07-06-1819 te Kijfhoek 
Kinderen uit het derde huwelijk (Pieternella van den Berge en Arie Valster): 

o Annigje  * 25-11-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht  
    † 06-03-1898 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 22-04-1848 te Hendrik-Ido-Ambacht met Jan Schouten 

 
Burgerlijke stand Hendrik-Ido-Ambacht – Geboorten 1813  d.d. 18-05-1813: 
Arie Kroos verklaart bij de ondertekening van de geboorteakte van zijn dochter Jannigje niet te kunnen 
schrijven. 
 
Burgerlijke stand Hendrik-Ido-Ambacht – Huwelijken 1837  d.d. 08-11-1837: 
Pieternella van den Berge verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Cornelis 
Kroos en Maria Muijden niet te kunnen schrijven: 

 
#k226 Muijen, Cornelis  (zoon van Huijbert Cornelisz Muijen en Maria Kleisse 
    Besemer)  ─> k452 
 Beroep: Boerenknecht, Bouwman, Werkman 
 * 09-10-1787 te Oud Alblas 
 ~ 14-10-1787 te Oud Alblas 
 † 25-12-1829 te Oud Alblas 
x 31-12-1812 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10144 
#k227 van Genderen, Cornelia  (dochter van Nanning Louwen van Genderen en 
     A(d)riaantje Vermeulen)  ─> k454 
 ~ 27-03-1787 te Sliedrecht 
 † 24-10-1859 te Nieuw-Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o Maria  * 16-04-1814 te Oud Alblas  † 14-01-1874 te Ridderkerk 
  x 08-11-1837 te Hendrik-Ido-Ambacht met Cornelis Kroos 
  xx 06-12-1867 te Ridderkerk met Jan van den Berg 
  zie ─> k113 

o Adriaantje * 21-12-1815 te Oud Alblas  † 03-10-1892 te Hillegersberg 
  x 31-12-1842 te Oud Alblas met Adrianus Kroos 
  o/o voor 1860 
  xx 30-06-1860 te Nieuw-Lekkerland met Gerrit van der Waal 

o Huijbert  * 01-07-1818 te Oud Alblas  † 26-04-1819 te Oud Alblas 
o Huijbert  * 28-10-1819 te Oud Alblas  † 04-11-1875 te Alblasserdam 

  x 12-09-1851 te Alblasserdam met Sijgje Boerman 
o Nanssie  * 28-12-1820 te Oud Alblas  † 20-08-1894 te Rotterdam 

  x 24-07-1851 te Alblasserdam met Casper Boeijing 
o Woutrijna  * 24-02-1823 te Oud Alblas  † 21-06-1824 te Oud Alblas 
o Nanning  * 06-09-1825 te Oud Alblas  † 19-12-1825 te Oud Alblas 

 
Burgerlijke stand Hendrik-Ido-Ambacht – Huwelijken 1837  d.d. 08-11-1837: 
Cornelia van Genderen verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar dochter Maria 
Muijden en Cornelis Kroos niet te kunnen schrijven: 

 
#k228 Kruithof, Arij  (zoon van Arij Gerritsz Kruidhof en Trijntje Aarts van 
    Ditten)  ─> k456 
 Beroep:Arbeider, dagloner, veermansknecht, schippersknecht 
 * 16-02-1779 te Charlois 
 ~ 21-02-1779 te Charlois 
 † 01-09-1832 te Katendrecht 
o 23-03-1804 te Katendrecht 
x 14-04-1804 te Katendrecht     zie gezinskaart 10145 
#k229 Lui(j)t, Geertje  (dochter van Frederick Isaäk Luit en Lijsbeth /  
    Elisabeth Ariens Braneker)  ─> k458 
 Eerst getrouwd met Gijsbert Kalkman 
 ~ 07-11-1779 te Krimpen aan de Lek 
 † 10-12-1831 te Katendrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Geertje Luijt en Gijsbert Kalkman): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arij Kruithof en Geertje Luijt): 
o Arie  * 18-05-1805 / ~ 26-05-1805 te Charlois 

     † 17-03-1865 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 19-03-1831 te Ridderkerk met Pietertje van Wingerden 
  xx 01-12-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht met Janna van Roon 
  zie ─> k114 

o Gijsbert  * 23-12-1806 / ~ 28-12-1806 te Charlois   † 28-05-1885 te Ridderkerk 
  x 14-06-1830 te Kijfhoek met Neeltje den Hartog 

o Jacob  * 21-02-1808 / ~ 24-02-1808 te Charlois   † 06-04-1852 te Delfshaven 
  x 27-06-1834 te Katendrecht met Neeltje van der Pad 

o Trijntje  * 09-12-1810 / ~ 19-12-1810 te Charlois   † 10-03-1885 te Rotterdam 
  x 06-05-1835 te Overschie met Jan Vellekoop 

o Adrianus  * 23-06-1813 te Charlois  † 17-10-1865 te Delfshaven 
  beroep van vader Arij bij de geboorte: veermansknecht 
  x 10-06-1840 te Rotterdam met Maria de Beij 

o Jacobus  * 18-02-1816 te Charlois  † 05-01-1871 te Rotterdam 
  x 23-10-1841 te Krimpen a/d IJssel met Teuntje Oskamp 

o Cornelis  * 27-05-1817 te Charlois  † 23-02-1837 te Groningen 
  beroep van vader Arij bij de geboorte: schippersknecht 

o Geertrui  * 06-05-1819 te Katendrecht  † 31-05-1879 te IJsselmonde 
  beroep van vader Arij bij de geboorte: dagloner 

o Frederika  * 24-02-1822 te Katendrecht  † 23-07-1832 te Katendrecht 
 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1831  d.d. 19-03-1831: 
Arij Kruithof verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van zijn zoon Arie Kruithof en Pietertje van 
Wingerden niet te kunnen schrijven. 

 
#k230 van Wingerden, Aart (zoon van Pieter Aartsz van Wingerden en Cornelia  
    Willems de Kinder) ─> k460 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 01-09-1776 te Ridderkerk 
 † 04-11-1835 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o 08-06-1798 te Ridderkerk 
x 27-06-1798 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10146 
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#k231 de Hart , Jannigje (dochter van Dirk Gerritsz de Hart en Cornelia Gerrits 
    Bulsing) ─> k462 
 ~ 02-02-1777 te Ridderkerk 
 † 07-02-1842 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria  * 19-11-1798 / ~ 25-11-1798 te Ridderkerk    † 03-05-1866 te Ridderkerk 

  doopget. Cornelia de Kinder 
  x 16-03-1821 te Ridderkerk met Gerrit de Kinder 

o Kornelia  ~ 02-02-1800 te Ridderkerk         † 29-08-1866 te Ridderkerk 
  doopget. Cornelia de Kinder 
  x 23-02-1821 te Ridderkerk met Arie Lodder 
  xx 28-11-1846 te Ridderkerk met Holland Dijksman 

o Dirkje  * 21-11-1802 te Ridderkerk     † 31-05-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  doopget. Cornelia Bulsing 
  x 05-05-1827 te Ridderkerk met Huig Plaisier 

o Pietertje  ~ 24-03-1805 te Ridderkerk    † 02-06-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  doopget. Barbara Visser 
  x 08-05-1824 te Ridderkerk met Cornelis Sinterniclaas 
  xx 19-03-1831 te Ridderkerk met Arie Kruithof 
  zie ─> k115 

o Dirk  ~ 29-05-1808 te Ridderkerk  † 03-08-1864 te Alblasserdam 
  doopget. Barbara Visser 
  x 20-02-1835 te Ridderkerk met Hendrikje van der Stel 
  xx 24-04-1847 te Rijsoord-Strevelshoek met Anna van der Linden 

o Jannigje  * 14-04-1812 te Ridderkerk  † 25-12-1902 te Dordrecht 
  x 27-07-1836 te Dordrecht met Johann Friedrich Schurmeijer 
  xx na 29-08-1849 met Dirk de Buck (29-08-1849 is overlijdensdatum JF) 

o Pieter  * 28-02-1815 te Ridderkerk     † 24-01-1891 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 24-12-1835 te Ridderkerk met Maria van der Stel 
  xx 23-10-1862 te Hendrik-Ido-Ambacht met Ida Woerdenbagch 

o Gerrit  * 11-08-1821 te Ridderkerk  † 30-08-1821 te Ridderkerk 
 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1831  d.d. 19-03-1831: 
Aart van Wingerden ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Pietertje van Wingerden en Arie 
Kruithof: 

 
 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1835  d.d. 24-12-1835: 
Jannigje de Hart ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Pieter van Wingerden en Maria van der Stel: 

 
 
#k232 van Golen, Arij   (zoon van Jan Ariensz van Golen en Mergje Jans van der 
    Zijden)  ─> k464 
 Beroep: Arbeider 
 * +/- 1778 te Sandelingen Ambacht 
 † 08-02-1842 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x voor 14-10-1799 te Hendrik-Ido-Ambacht of Sandelingen Ambacht  zie gezinskaart 10147 
#k233 van den Hoek, Maria (dochter van Teunis Jansz van den Hoek en Grietje  
    Lourens van der Bijl)  ─> k466 
 * +/- 1776 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 25-07-1842 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan  * 14-10-1799 te Sandelingen-Ambacht 

  ~ 20-10-1799 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 23-11-1846 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 23-04-1825 te Meerdervoort met Emmetje Bakker 
  zie ─> k116 

o Grietje  * 28-10-1801 / ~ 01-11-1801 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 21-08-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht 

o Teunis  * 14-10-1803 / ~ 23-10-1803 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 19-03-1823 te Sandelingen-Ambacht 

o Marrigje  * 09-09-1805 / ~ 22-09-1805 te Hendrik-Ido-Ambacht †  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 94 Datum: 19-Feb-23 

o Gerrit  * 02-03-1812 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 13-08-1832 te Hendrik-Ido-Ambacht 

o Adrianus  * 19-09-1815 te Hendrik-Ido-Ambacht 
     † 11-11-1886 te Charlois 
  x 11-08-1838 te Hendrik-Ido-Ambacht met Trijntje Steehouwer 
  xx 02-10-1841 te Hendrik-Ido-Ambacht met Catharina van de Graaf 
  xxx 27-05-1850 te Hendrik-Ido-Ambacht met Elizabeth Colet 
  xxxx 28-05-1852 te Heerjansdam met Trijntje Duivestein 

o Lourens  * 01-07-1818 te Sandelingen-Ambacht 
     † 27-12-1821 te Sandelingen-Ambacht 

 
Burgerlijke stand Meerdervoort – Huwelijken 1825  d.d. 23-04-1825: 
Arij van Golen ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Jan van Golen en Emmetje Bakker: 

 
 
#k234 Bakker, Jan Denijsz (zoon van Denijs Pietersz Bakker en Barbera Jans Prins) 
    ─> k468 
 Beroep: Arbeider, vlasboer 
 ~ 01-10-1752 te Ridderkerk 
 † 03-06-1834 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o 06-05-1796 te Ridderkerk 
x 28-05-1796 te Ridderkerk (voor het gerecht) 
x 29-05-1796 te Ridderkerk (kerkelijk)    zie gezinskaart 10148 
#k235 Groeneveld, Barbara Barends (dochter van Barend Ariensz Groeneveld en 
     Emmigje Florisse van den Berg)  ─> k470 
 * 17-11-1772 te Dubbeldam 
 ~ 29-11-1772 te Dubbeldam 
 † 30-12-1827 te Meerdervoort 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Barend  * 15-07-1798 / ~ 22-07-1798 te Ridderkerk  

  doopget. Maaike Barends Groeneveld     † 13-06-1827 te Groote Lindt 
  x 23-08-1823 te Groote Lindt met Jacomijntje van Driel 

o Barbera  * 20-10-1799 / ~ 27-10-1799 te Ridderkerk 
  doopget. Maaike Pieters Kranenburg   † 24-01-1883 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 31-12-1824 te Meerdervoort met Pieter Gerritsz Stolk 

o Denijs  * 22-09-1801 / ~ 27-09-1801 te Ridderkerk 
  doopget. Ariaantje Andriesse de Geus      † 07-01-1845 te ‘s-Gravendeel 
  x 18-06-1841 te Strijen met Johanna van Prooijen 

o Emmetje  ~ 26-08-1804 te Ridderkerk      † 13-12-1891 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  doopget. Maaike Groeneveld 
  x 23-04-1825 te Meerdervoort met Jan van Golen 
  zie ─> k117 

o Adriana  ~ 19-10-1806 te Ridderkerk       † 09-04-1887 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  doopget. Maaike P. Kranenburg 
  x 03-12-1842 te Hendrik-Ido-Ambacht met Pieter Groenendijk 

o Johannes  * 15-10-1810 / ~ 21-10-1810 te Ridderkerk  †  
  doopget. Maaike Groeneveld 

o Jan  * 27-07-1815 Hendrik-Ido-Ambacht     † 05-01-1862 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  beroep van vader Jan bij deze geboorteaangifte: vlasboer 
  x 31-05-1844 te Ridderkerk met Neeltje Roos 

 
Burgerlijke stand Meerdervoort – Huwelijken 1825  d.d. 23-04-1825: 
Jan Bakker ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Emmetje Bakker en Jan van Golen: 

 
 
#k236 van Drunen, Jan Aartsz  (zoon van Aart Jansz van Drunen en Aagje Aarts 
     de Klerk)  ─> k472 
 ~ 09-03-1740 te Almkerk 
 † 12-03-1808 te Groote Lindt 
o 06-11-1765 te Almkerk 
x 01-12-1765 te Almkerk     zie gezinskaart 10149 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 95 Datum: 19-Feb-23 

#k237 (de) Krijger, Meinsje Jans (dochter van Jan Arendsz/Ariensz (de) Krijger en 
    Johanna Ariens van Wingerden / Boel)  ─> k474 
 ~ 08-05-1746 te Peursum (Giessen Ouderkerk) 
 † 06-12-1820 te Sandelingen Ambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aart  ~ 23-03-1766 te Almkerk      †  

  doopget. Huijbertje van Drunen 
o Jan  ~ 20-09-1767 te Werkendam      † 01-09-1834 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  doopget. Johanna Krijger 
  x 09-04-1803 te Groote Lindt (zie Zwijndrecht) met Barbera van Walsem 

o Arie  ~ 01-09-1771 te Heer Oudelandsambacht (Zwijndrecht) 
          † 17-04-1830 te Groote Lindt 
  x 20-02-1798 te  Kijfhoek met Janna / Johanna van der Vorm 
   (zie Gaarders Heerjansdam) 

o Pieter  * 25-06-1774 / ~ 03-07-1774 te Dubbeldam 
          † 22-01-1848 te Henrik-Ido-Ambacht 
  x met Pietertje van den Burger (geb. te Ridderkerk) 

o Cornelia  ~ 31-03-1777 te Hardinxveld      † 05-09-1847 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  doopget. Leentje Krijger 
  x 19-11-1813 te Hendrik-Ido-Ambacht met Cornelis Kreuk 

o Jacob  * 16-11-1783 te Hendrik-Ido-Ambacht †  
  (bron geboortedatum: huwelijksbijlagen 1836 te Groote Lindt) 
  x met Neeltje de Ruijter (geb. te ’s-Gravendeel) 
  xx 02-04-1836 te Groote Lindt met Ariaantje Salij 

o Johannes * 12-11-1788 / ~ 23-11-1788 te Hendrik-Ido-Ambacht 
    † 08-01-1874 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 24-09-1817 te Zwijndrecht met Grietje van Driel 
  zie ─> k118 

 
Burgerlijke stand Zwijndrecht – Huwelijken 1817  d.d. 24-09-1817: 
Meinsje Krijger verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Johannes van Drunen 
en Grietje van Driel niet te kunnen schrijven: 

 
#k238 van Driel, Jan Melsz (zoon van Mels Stevense van Driel en Grietje Arendse 
    Pieterman)  ─> k476 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 10-08-1755 te Heerjansdam 
 † 14-11-1818 te Groote Lindt 
o 10-05-1781 te Sliedrecht    zie gezinskaart 10150 
#k239 Muilwijk, Adriana / Adriaantje (dochter van Leendert Ariensz Meulewijk en  
     Henrijna Jans van Trooij)  ─> k478 
 ~ 13-04-1756 te Hoornaar (bij ondertrouw staat ‘JD van Naaltwijk) 
 † 11-01-1824 te Meerdervoort 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Grietje  ~ 18-11-1781 te Groote Lindt (zie Zwijndrecht) 

  doopget. Pietertje Mels van Driel 
    † 02-12-1781 te Groote Lindt (vermeld in kantlijn dopen) 

o Mels  * 17-07-1783 / ~ 20-07-1783 te Kleine Lindt (zie Heerjansdam) † 
  doopget. Anna van Driel 

o Mels  * 20-11-1784 / ~ 21-11-1784 te Kleine Lindt (zie Heerjansdam) † 
  doopget. Pietertje van Driel  

o Leendert  * 16-01-1787 / ~ 21-01-1787 te Kleine Lindt (zie Heerjansdam) † 
  doopget. Andrijntje van Trooijen 

o Stefen  * 14-03-1789 / ~ 22-03-1789 te Kleine Lindt (zie Heerjansdam) 
  doopget. Grietje Pieterman † 27-01-1845 te Sandelingen-Ambacht 
  x voor 1800 met Geertje de Groot 

o Andrina  * 05-10-1790 / ~ 10-10-1790 te te Kleine Lindt (zie Heerjansdam) †  
  x 09-12-1816 te Zwijndrecht met Govert van Dijk 

o Grietje  * 13-11-1792 / ~ 18-11-1792 te Kleine Lindt 
     † 18-09-1859 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 24-09-1817 te Zwijndrecht met Johannes van Drunen 
  zie ─> k119 

o Janna  * 13-03-1795 / ~ 15-03-1795 te Groote Lindt (zie Zwijndrecht) 
    † 06-02-1797 te Groote Lindt (Gaarders) 
    (in de kantlijn bij dopen staat 10-02-1797) 

 
Gaarders trouwen Sliedrecht    d.d. 10-05-1781: 
Adriaantje Leenderts Muijlwijk tekent de ondertrouw-aangifte met een kruis: 
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Burgerlijke stand Zwijndrecht – Huwelijken 1817  d.d. 24-09-1817: 
Jan van Driel verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van zijn dochter Grietje van Driel en 
Johannes van Drunen niet te kunnen schrijven. 

 
#k240 de Koning, Johannes (zoon van Cornelis Johannesz de Koning en Neeltje  
    Ariens Houwmes) ─> k480 
 Later getrouwd op 06-03-1824 te IJsselmonde met Doena Kruithof 
 Beroep: Scheepmaker, Scheepstimmermansbaas 
 * 31-05-1773 te IJsselmonde 
 ~ 06-06-1773 te IJsselmonde 
 † 30-05-1848 te IJsselmonde 
o 03-05-1806 te IJsselmonde 
x 26-05-1806 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10151 
#k241 de Lijster, Leentje (dochter van Pieter Pieterse de Lijster en Lijsbeth  
    Jacobse Huijser / Huijzer)  ─> k482 
 ~ 09-03-1783 te Ridderkerk 
 † 30-01-1818 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Cornelis  * 23-04-1808 / ~ 01-05-1808 te IJsselmonde 

  doopget. Neeltje de Koning-Houwmes † 24-03-1891 te IJsselmonde 
  x 05-11-1831 te IJsselmonde met Trijntje van der Blom 

o Pieter  * 18-08-1809 / ~ 27-08-1809 te IJsselmonde 
  doopget. Elisabeth de Lijster-Huijser † 22-02-1892 te IJsselmonde 
  x 24-11-1832 te IJsselmonde met Pleuntje Bode 
  zie ─> k120 

o Neeltje  * 23-12-1811 / ~ 29-12-1811 te IJsselmonde † 24-04-1892 te Strijen 
  doopget. Neeltje Houmes 
  x 23-08-1845 te IJsselmonde met Arie Zwijnenburg 

o Elisabeth  * 06-10-1813 te IJsselmonde  † 19-12-1879 te Kralingen 
  beroep van vader Johannes bij de geboorte: scheepstimmermansbaas 
  x 30-03-1839 te IJsselmonde met Arie Salij 

o Doodgeboren kind (v)    † 12-05-1815 te IJsselmonde 
o Maaike  * 20-04-1816 te IJsselmonde  † 15-11-1901 te Rotterdam 

  beroep van vader Johannes bij de geboorte: scheepmaker 
  x 11-05-1839 te IJsselmonde met Arij Kuipers 

o Christina  * 07-11-1817 te IJsselmonde  † 25-10-1859 te IJsselmonde 
  x 24-05-1845 te IJsselmonde met Matthijs Slimmers 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o Sijmmetje  * 03-12-1824 te IJsselmonde  † 10-03-1896 te Utrecht 

  x 25-10-1845 te IJsselmonde met Arnoldus Spruit 
o Hermina  * 06-03-1827 te IJsselmonde  † 22-05-1859 te Ridderkerk 

  x 16-11-1849 te IJsselmond met Gerrit Barend Pas 
o Lijntje  * 24-05-1829 te IJsselmonde  † 12-07-1849 te Ridderkerk 
o Jannigje  * 22-11-1830 te IJsselmonde  † 08-10-1906 te IJsselmonde 

  x 06-07-1850 te IJsselmonde met Hendrik van Driel 
  xx 12-09-1862 te Ridderkerk met Gerrit Barend Pas 

o Aaltje  * 24-01-1835 te IJsselmonde  † 25-11-1835 te IJsselmonde 
 
Burgerlijke stand IJsselmonde – Overlijdens 1818  d.d. 31-01-1818: 
Johannes de Koning ondertekent de overlijdensaangifte van zijn vrouw Leentje de Lijster: 

 
 
#k242 Bode, Arie  (zoon van Maarten Hendriksz Bode en Lydia Dirks  
    Leenvaart) ─> k484 
 Beroep: Schipper, Beurtschipper 
 * 15-08-1778 te IJsselmonde 
 ~ 23-08-1778 te IJsselmonde 
 † 14-04-1858 te Ridderkerk 
o 25-01-1800 te IJsselmonde 
x 16-02-1800 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10152 
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#k243 de Roo, Dirkje  (dochter van Dirk Arijensz de Roo en Pleuntje Joppe van 
    de Graaff) ─> k486 
 * 19-07-1778 te IJsselmonde 
 ~ 02-08-1778 te IJsselmonde 
 † 19-08-1849 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maarten  * 05-07-1800 / ~ 13-07-1800 te IJsselmonde †  

  doopget. Lydia Leentvaar 
o Maarten  * 11-09-1802 / ~ 19-09-1802 te IJsselmonde 

  doopget. Stijntje Bode  † 22-04-1888 te Ridderkerk 
  x 08-04-1826 te IJsselmonde met Mara de Lijster 

o Dirk  * 03-12-1804 / ~ 09-12-1804  te IJsselmonde 
  doopget. Pleuntje Bode-de Graaf † 12-03-1821 te Ridderkerk 

o Pieter  * te Ridderkerk / ~ 28-12-1806 te IJsselmonde 
      † 31-07-1898 te Ridderkerk 
  x 15-11-1834 te IJsselmonde met Janna van der Kuijl 

o Pleuntje  * te Ridderkerk / ~ 17-09-1809 IJsselmonde  
  doopget. Elisabeth Bode  † 17-03-1854 te IJsselmonde 
  x 24-11-1832 te IJsselmonde met Johannes de Koning 
  zie ─> k121 

o Lydia  * 04-01-1812 te Ridderkerk  † 28-11-1859 te Rotterdam 
  x 10-05-1834 te IJsselmonde met Pieter Blom 

o Dirkje  * 05-11-1813 te Ridderkerk  † 21-06-1882 te Ridderkerk 
  x 23-05-1840 te IJsselmonde met Arie van der Blom 

o Ariana  * 18-12-1815 te Ridderkerk  † 01-04-1901 te Ridderkerk 
  x 29-06-1839 te Ridderkerk met Huig Gravesteijn 

o Hendrik  * 31-10-1818 te Ridderkerk  † 10-06-1904 te Ridderkerk 
  x 30-10-1843 te Ridderkerk met Stijna IJsselstein 

o Cornelia  * 23-12-1820 te Ridderkerk  † 21-08-1849 te Ridderkerk 
  x 11-02-1848 te Ridderkerk met Adrianus Bothof 

 
#k244 Heijden, Jan  (zoon van Andries Heiden en Ariaantje Ottodr  
    Groenendijk)  ─> k488 
 Beroep: Dagloner, Arbeider 
 * 1764 te Breda (volgens overlijdensaangifte was hij 61 jaar, en geboren te Breda) 

   (volgens geboorteaangifte van zoon Gerrit in 1813 was hij 49 jaar) 
 ~ 16-04-1770 te Heerjansdam 
 † 22-04-1824 te Charlois 
o 27-10-1797 te Katendrecht 
x 11-11-1797 te Katendrecht     zie gezinskaart 10153 
#k245 Moerkerke, Sijgje (dochter van Hendrik Rokusz Moerkerke en Stijntje  
    Jacobs Molendijk) ─> k490 
 ~ 14-11-1773 te Charlois 
 † 13-09-1846 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriana  * 02-04-1798 / ~ 08-04-1798 te Charlois 

         † 23-05-1839 te IJsselmonde 
  x 29-03-1823 te IJsselmonde met Jan van Walsum 

o Anna  * 05-02-1805 / ~ 13-02-1805 te Charlois    † 04-04-1805 te Charlois 
o Anna  * 12-03-1806 / ~ 23-03-1806 te Charlois    † 30-06-1807 te Charlois 
o Stijntje  * 19-12-1809 / ~ 30-12-1809 te Charlois    † 18-04-1811 te Katendrecht 
o Anna  * 29-01-1811 / ~ 06-02-1811 te Charlois    † 29-03-1812 te Charlois 
o Gerrit  * 28-03-1813 te Charlois     † 30-07-1853 te Ridderkerk 

  x 18-05-1838 te Ridderkerk met Maartje Rijerkerk 
  zie ─> k122 

 
Bron: Gaarders trouwen / begraven Katendrecht dd 27-10-1797. 
Sijgje Hendriks Moerkerken ondertekent haar ondertrouwinschrijving met een merk. 
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#k246 Rijerkerk, Hendrik (zoon van Cornelis Ariensz Ridderkerk en Ariaantje  
    Jans Groeneboom)  ─> k492 
 Beroep: Arbeider, Wagenmaker 
 * 02-10-1784 te Barendrecht 
 ~ 10-10-1784 te Barendrecht 
 † 03-02-1847 te Katendrecht 
o 10-08-1810 te Barendrecht 
x 01-09-1810 te Barendrecht     zie gezinskaart 10154 
#k247 Lievaart, Annigje (dochter van Matthijs Jansen Lievaart en Catelijntje  
    Janse Buis)  ─> k494 
 *  te Sandelingen Ambacht 
 ~ 06-12-1789 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 21-12-1879 te Zwijndrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Kaatje  * 02-10-1811 / ~ 06-10-1811 te Bu arendrecht 

      † 16-01-1823 te Katendrecht 
o Adriaantje * 24-06-1814 te Barendrecht  † 21-09-1842 te Katendrecht 

  x 24-04-1840 te Katendrecht met Aart Euser 
o Maartje  * 13-01-1817 te Barendrecht  † 15-01-1889 te IJsselmonde 

  x 18-05-1838 te Ridderkerk met Gerrit Heijden 
  xx 29-11-1867 te IJsselmonde met Pleun Groeneweg 
  zie ─> k123 

o Cornelis  * 16-03-1818 te Barendrecht  † 08-01-1889 te IJsselmonde 
  x 24-04-1840 te Katendrecht met Gerritje van Zomeren 
  xx 23-07-1859 te IJsselmonde met Adriana Huijzer 
  xxx 15-04-1867 te IJsselmonde met Bastiaantje Kruithof 

o Lijntje  * 13-09-1820 te Barendrecht  † 10-06-1849 te Zwijndrecht 
  x 28-05-1841 te Katendrecht met Zegert Goedhart 

o Jannetje  * 08-01-1822 te Katendrecht  † 06-08-1822 te Katendrecht 
o Kaatje  * 30-08-1823 te Katendrecht  † 08-06-1849 te Zwijndrecht 

  x 25-04-1845 te Katendrecht met Jan van Loon 
o Jan  * 22-08-1826 te Katendrecht  † 27-08-1895 te Zwijndrecht 

  x 06-06-1844 te Katendrecht met Josina Lagendijk 
o Maria  * 06-10-1827 te Katendrecht  † 04-03-1883 te Delfshaven 

  x 31-01-1846 te Katendrecht met Pieter Stok 
  xx 17-02-1870 te Delfshaven met Cornelis Kok 

o Doodgeboren kind (m)    † 07-02-1831 te Katendrecht 
o Doodgeboren kind (v)    † 20-02-1835 te Katendrecht 

 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1838  d.d. 18-05-1838: 
Hendrik Rijerkerk ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Maartje Rijerkerk en Gerrit Heijden: 

 
 
#k248 van Oossanen, Fop Jansze (zoon van Jan Dircksz van Oossanen   
     en Johanna / Anna Foppen van Driel)  ─> k496 
 Beroep: Blikslager / Koperslager 
 ~ 16-05-1755 te Gorinchem 
 † 08-11-1845 te Ridderkerk 
o 04-06-1789 te Dordrecht 
x 21-06-1789 te Dordrecht     zie gezinskaart 10155 
#k249 de Knijp, Willemijntje (dochter van Hardeman Jansz de Knijp en Maria  
    Boudewijns de Hart)  ─> k498 
 ~ 14-07-1756 te Dordrecht 
 † 16-03-1832 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan  * 12-03-1790 / ~ 14-03-1790 te Rijsoord     †  
o Hardeman * 28-06-1791 / ~ 03-07-1791 te Rijsoord     † 31-05-1855 te Ridderkerk 

  x 30-08-1816  te Mijnsheerenland met Jannigje Barendregt 
o Pieter  * 10-04-1793 / ~ 14-04-1793 te Rijsoord    † 16-03-1831 te Ridderkerk 

  x 21-07-1814 te IJsselmonde  met Klaartje Sparreboom 
  zie ─> k124 

o Maria  * 29-08-1794 / ~ 31-08-1794 te Rijsoord     † 05-07-1879 te Gorinchem 
  x 02-08-1817 te Boven-Hardinxveld met Silvester Gelderblom 
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o Anna  * 30-01-1798 / ~ 04-02-1798 te Rijsoord     † 24-02-1863 te IJsselmonde 
  x 13-02-1835 te Ridderkerk met Huibert Bakker 

 
Burgerlijke stand Mijnsheerenland – Huwelijken 1816  d.d. 30-08-1816: 
Fop van Oossanen ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Hardeman van Oossanen en Jannigje 
Barendregt. 

 
 
#k250 Sparreboom, Johannis (zoon van Pieter Jansz Sparreboom en Klaartje  
    Maartense Huijser)  ─> k500 
 Later getrouwd op 24-04-1807 te IJsselmonde met Neeltje Wervenbosch 
 ~ 20-12-1760 te IJsselmonde 
 † 12-11-1843 te IJsselmonde 
o 09-06-1789 te Alblasserdam 
x 05-07-1789 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10156 
#k251 Pijl, Pietertje (dochter van Jan Ariensz Pijl en Klasina Dirks Leentvaar) 
    ─> k502 
 * 06-11-1768 te Alblasserdam 
 † 17-11-1802 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Klaartje  ~ 19-01-1791 te Ridderkerk      † 04-06-1875 te Ridderkerk 

  doopget. Pietertje Dirks Leentvaar 
  x 21-07-1814 te IJsselmonde met Pieter van Oossanen 
  xx 14-12-1832 te Ridderkerk met Jacob Bijl 
  zie ─> k125 

o Jan  * 01-09-1794 / ~ 14-09-1794 te IJsselmonde 
  doopget. Neeltje Pijl          † 06-10-1856 te Ridderkerk 
  x 17-11-1821 te Hendrik-Ido-Ambacht met Trijntje Kamerling 
  xx 26-11-1842 te Sandelingen Ambacht met Fijtje Sevenbergen 

o Pieter  * 11-03-1797 / ~ 19-03-1797 te Ridderkerk 
  doopget. Pietertje Dirks Leentvaar    † 23-11-1802 te Oost-IJsselmonde 

o Klasina  * 04-06-1800 / ~ 15-06-1800 te IJsselmonde 
  doopget. Divertje Sparreboom-Pijl         † 01-07-1891 te Ridderkerk 
  x 19-08-1829 te Rotterdam met Evert Tieman 
  xx 04-10-1837 te Rotterdam met Teunis Muilwijk 

 
Burgerlijke stand IJsselmonde – Huwelijken 1814  d.d. 21-07-1814: 
Johannis Sparreboom verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van zijn dochter Klaartje 
Sparreboom en Pieter van Oossanen niet te kunnen schrijven. 

 
#k252 van Affaire, Pieter (zoon van Willem Gijsbertsz van Affaire en   
    Pleuntje Siers de Jong)  ─> k504 
 Later getrouwd op 09-11-1809 te Ridderkerk met Adriana de Boer 
 Beroep: Arbeider, Bouwknecht 
 ~ 26-04-1772 te Ridderkerk 
 † 07-02-1852 te Ridderkerk 
o 14-04-1797 te Ridderkerk      zie gezinskaart 10157 
#k253 Veerman, Anna / Johanna (dochter van Jan Arijsz Veerman en Neeltje  
     Johannes Dekker)  ─> k506 
 ~ 18-11-1764 te Ridderkerk 
 † 26-07-1803 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o NN      † 02-11-1797 te Ridderkerk 
o Pleuntje  ~ 25-11-1798 te Ridderkerk  †  

  doopget. Maaike Veerman 
  x 12-03-1824 te Ridderkerk met Jan Deugt 

o Jan  ~ 25-05-1800 te Ridderkerk  † 08-11-1855 te Ridderkerk 
  doopget. Maaike Veerman 
  x 12-06-1823 te Ridderkerk met Maria Velthoen 
  xx 11-06-1842 te Ridderkerk met Jaantje Put 
  zie ─> k126 

o Willem  * 14-06-1803 / ~ 10-07-1803 te Ridderkerk    † 05-12-1804 te Ridderkerk 
Kinderen uit het tweede huwelijk: 
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o Johanna  ~ 04-03-1810 te Ridderkerk  † 30-01-1852 te Ridderkerk 
o Marrigje Jans ~ 15-12-1811 te Ridderkerk  † 03-06-1871 te Waddinxveen 

  x 24-04-1835 te Ridderkerk met Adriaan van Rijswijk 
o Willem  * 31-01-1814 te Ridderkerk  † 13-03-1892 te Ridderkerk 

  beroep van vader Pieter bij de geboorte: arbeider 
o Jannigje  * 20-10-1817 te Ridderkerk  † 31-03-1888 te Ridderkerk 

  beroep van vader Pieter bij de geboorte: bouwknecht 
  x 03-12-1847 te Ridderkerk met Floris Bestebreur(tje) 

o Gerrigje  * 12-01-1820 te Ridderkerk  † 30-03-1896 te Ridderkerk 
o Gijsbert  * 04-06-1822 te Ridderkerk  † 24-01-1889 te Ridderkerk 

  x 18-12-1855 te Lekkerkerk met Jacoba Zwijnenburg 
o Trijntje  * 10-02-1824 te Ridderkerk  † 18-03-1895 te Ridderkerk 

  x 25-11-1853 te Ridderkerk met Pieter Eland 
o Sier  * 10-02-1824 te Ridderkerk  † 03-06-1824 te Ridderkerk 
o Sier  * 14-04-1825 te Ridderkerk  † 26-07-1896 te Ridderkerk 

  x 02-03-1860 te Ridderkerk met Dievertje Leeuwenburg 
o Cornelia  * 22-02-1828 te Ridderkerk  † 08-08-1871 te Alblasserdam 

 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1823  d.d. 12-06-1823: 
Pieter van Affaire ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Jan van Affaire en Maria Velthoen: 

 
 
#k254 Veldhoen, Gerrit  (zoon van Willem Gerritsz Velthoen en Neeltje 
     Ariens Wensch)  ─> k508 
 Beroep: Arbeider 
 * te Rijsoord 
 ~ 23-06-1776 te Ridderkerk 
 † 10-10-1829 te Ridderkerk 
o 11-10-1799 te Ridderkerk 
x 31-10-1799 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10158 
#k255 de Koning, Hilletje / Hilligje (dochter van (vader onbekend) en Marijtje  
     Willems de Koning)  ─> k510 
 (Bij de doopinschrijving staat dat Hilletje “in onegt” is geboren. De vader wordt niet 
 genoemd) 
 ~ 15-12-1765 te Rhoon 
 † 30-01-1840 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria  * 18-01-1800 / ~ 26-01-1800 te Ridderkerk    † 23-12-1839 te Ridderkerk 

  x 12-06-1823 te Ridderkerk met Jan van Affaire 
  zie ─> k127 

 
Burgerlijke stand Ridderkerk – Huwelijken 1823  d.d. 12-06-1823: 
Gerrit Velthoen ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Maria Velthoen en Jan van Affaire: 
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Generatie 9; oudbetovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 256 tm 511 
 
#k256 Rook, Arij Dirksz (zoon van Dirk Ariensz Rook en Annigje Ariens Versluis) 
    ─> k512 
 Beroep: …, Heemraad, Burgemeester van Ouderkerk 
 ~ 17-10-1734 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-04-1800 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 02-05-1762 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10032 
#k257 Trompert, Teuntje (dochter van Arij Joosten Trompert en Maria Ariens  
    Rook)  ─> k514 
 ~ 11-03-1736 te Moordrecht 
 † 13-06-1802 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirk     ~ 27-03-1763 te Ouderkerk a/d IJssel    † 23-01-1773 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Marija     ~ 15-09-1765 te Ouderkerk a/d IJssel    † 28-01-1793 te Wateringen 

     x 25-09-1787 te Rotterdam met Antipas Berkhout 
o Arie     ~ 16-10-1768 te Ouderkerk a/d IJssel    † 10-02-1809 te Ouderkerk a/d IJssel 

     x 1801 te ??? met Fijgje Schouten 
o Anna     ~ +/- 1770 te Ouderkerk a/d IJssel    † 11-08-1834 te Ouderkerk a/d IJssel 

     (o) 22-04-1795 te Ouderkerk a/d IJssel met Willem Verkerk 
o Dirk     ~ +/- 1775 te Ouderkerk a/d IJssel    † 18-03-1837 te Nieuwerkerk a/d IJssel 

     x 21-03-1799 te Ouderkerk a/d IJssel met Lijsbeth Twigt 
o Teunis     * 09-05-1779 /~ 16-05-1779 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 16-07-1851 te Ouderkerk ad IJssel 
     x 14-03-1802 te Ouderkerk ad IJssel met Adriaantje Lourens Teeuwen 
     zie ─> k128 

 
Recht. Arch. Nr. 34 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-11-1786: 
Dit betreft 3 akten. 
AKTE 1: 
Arij Dirkse Rook koopt van Barent Pruijt (getrouwd met Maria Gerts) (woont Lekkerkerk),  
Willem Kreuk, Roeland Krom (getrouwd met Anna Kreuk), Arij Kreuk en Frederik Kreuk (wonen  
O a/d IJ) Arij Snoeij (woont Krimpen a.d IJssel) en Gerrit Snoeij (woont O a/d IJ), een stuk griend, groot 
ongeveer 100 roeden, gelegen in de polder Cromme. Bedrag 101 gulden. 
Arij Rook ondertekent: 

 
 
AKTE 2: 
Willem Kreuk koopt van Barent Pruijt (getrouwd met Maria Gerts) (woont Lekkerkerk),  
Willem Kreuk, Roeland Krom (getrouwd met Anna Kreuk), Arij Kreuk en Frederik Kreuk (wonen  
O a/d IJ) Arij Snoeij (woont Krimpen a.d IJssel) en Gerrit Snoeij, Lijsbet Rook, Arij Dirkse Rook en Dirk 
Rook (wonen O a/d IJ), een Huis, erf en rietveld en een stuk griend, gelegen in de polder Cromme. Bedrag 
215 gulden. 
Arij Rook en zijn broer Dirk Rook ondertekenen: 

 
 
AKTE 3: 
Teunis Schouten koopt van Barent Pruijt (getrouwd met Maria Gerts) (woont Lekkerkerk),  
Willem Kreuk, Roeland Krom (getrouwd met Anna Kreuk), Arij Kreuk en Frederik Kreuk (wonen  
O a/d IJ) Arij Snoeij (woont Krimpen a.d IJssel) en Gerrit Snoeij, Lijsbet Rook, Arij Dirkse Rook en Dirk 
Rook (wonen O a/d IJ), twee stukken griendland, gelegen in de polder Cromme. Bedrag 26 gulden. 
Arij Rook en zijn broer Dirk Rook ondertekenen: 
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Recht. Arch. Nr. 34 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-8-1790: 
Lijsbeth Trompert, weduwe van Cornelis Stolk (woont O a/d IJ), machtigt haar zwager Arij Dirksz Rook 
(woont O a/d IJ) om haar zaken te behartigen bij verkopen die zij in het verleden heeft gedaan, of nog gaat 
doen. 
 
Recht. Arch. Nr. 34 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 4-9-1790: 
Arij Dirksz Rook verkoopt namens Lijsbeth Trompert, aan Teunis Trouwborst, Willem Trouwborst en 
Cornelis Trouwborst (allen wonen O a/d IJ) een rijsakker, groot ongeveer 400 roeden en een stuk hooiland, 
groot 3 hond. Beide gelegen in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 210 gulden. 
Arij Dirksz Rook ondertekent: 

 
 
 
Recht. Arch. Nr. 35 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-1-1795: 
Arij Dirkse Rook en Lijsje Rook wed.van Arij de Jong, wonen in O a/d IJ, kopen van Leentje Schouten in de 
polder de Cromme: 

- een vierde deel van 1 morgen 1 hont en 50 roeden land, 
- een vierde deel van 1 morgen 13 roeden hooiland, 
- een vierde deel van 3 hont hooiland, 
- een vierde deel van 2 hont en 60 roeden hooiland. 

Bedrag 100 gulden. 
 
Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-05-1766: 
Hendrik Carel, Graaf van Nassau, etc., voogd van zijn neef Lodewijk Theodoris, Graaf van Nassau, heer 
van Ouderkerk, benoemt namens hem Arij Dirkz. Rook en Jan ten Holt de jonge 
tot burgermeesters voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te 
nemen op 23 mei 1766. 
 
Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-04-1776: 
Jan Floris, Graaf van Nassau, heer van Ouderkerk, benoemt ondermeer Arij Dirkz. Rook tot heemraad 
voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te nemen op 22 mei 
1776. 
 
Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-04-1793: 
Jan Mijnlieff, Heer van Ouderkerk, benoemt Arij Dirkz. Rook en Cornelis Pannevis tot burgermeesters voor 
de tijd van 2 jaar. 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 04-09-1765 
Voor het jaar 1765 en 1766 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met 
gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Hoge en Lage Nesse, bevindt zich ook Cornelis Jansz. 
Rook. Hij moet met een schop komen. En in de polder de Cromme moet Arij Dirkz Rook met een spade 
komen. Anderen moeten met een hakmes, bijl of riek komen. 
 

 
#k258 Teeuwen, Lourens (zoon van Arie Louwe van Dijk en Ootje Cornelis Teeuw) 
    ─> k516 
 * 08-07-1742 te Berkenwoude 
 † 16-06-1798 te Berkenwoude 
x 28-02-1779 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10159 
#k259 van Vliet, Belia / Beligje (dochter van Florus Teunisse van Vliet en Willempje  
    Joostens van Sijderveld)  ─> k518 
 Later getrouwd op 27-04-1800 te Berkenwoude met Johann Christiaan (Jan) Bach, 
 geboren te Hannover. (J.C. Bach is overleden 20-01-1849 te Berkenwoude, zoon van Johann Ludwig 

       Bach en Catharine Margarethe Biercken) 
 * 03-11-1754 te Stolwijk 
 † 09-01-1846 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Lourens Teeuwen en Belia van Vliet): 
o NN  *  †  
o Adriaantje ~ 22-08-1779 te Berkenwoude    † 29-01-1862 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 14-03-1802 te Ouderkerk ad IJssel met Teunis Ariensz Rook 
  zie ─> k129 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Belia van Vliet en Johann Christiaan Bach): 
o NN  *  †  

 
Klappers verhuizingen Krimpenerwaard 
Het gezin van Arij Louwensz van Dijk en Ootje Cornelis Teeuw, met hun kinderen Cornelis (10 jaar), Aafje 
(7 jaar), Neeltje (5 jaar) en Leentje (1 ½ jaar) is op 08-01-1761 verhuisd naar Nieuwerkerk a/d IJssel. 
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Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1814  d.d. 12-03-1814: 
Belia van Vliet verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar dochter Bartha Teeuwen en 
Pieter Stout niet te kunnen schrijven. 

 
#k260 Groeneveld, Thijs / Mattijs (zoon van Albert Willemsz Groenevelt en Neeltje 
     Dirkse Burger)  ─> k520 
 Eerst getrouwd op 09-02-1766 te Stolwijk met Hilligje Jansse Bouter 
 ~ 03-05-1742 te Stolwijk 
 † na 27-01-1791 te ??? 
o 26-08-1773 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 19-09-1773 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10160 
#k261 Visser, Magcheltje  (dochter van Pieter Pietersz Visser en Lena 
     Leenderts Schout)  ─> k522 
 ~ 25-08-1743 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 27-01-1791 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Thijs Groeneveld en Hilligje Bouter): 
o NN    *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Thijs Groeneveld en Magcheltje Visser): 
o NN    *  †  
o Pieter    ~ 13-08-1774 te Ouderkerk a/d IJssel    † 21-10-1853 te Ouderkerk ad IJssel 

    x 08-05-1803 te Ouderkerk ad IJssel met Anna Teunisse van Eijk 
    zie ─> k130 

 
Weeskamer. Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-08-1773 
Thijs Groeneveld, won. te Ouderkerk ad IJssel, man van Hilligje Jans Bouter. Zij is in 1770 overleden, 
nalatende 2 minderjarige kinderen, namelijk Alida, 7 jaar, en Jan, 4 jaar. Tot voogden worden aangesteld 
Cornelis Burger, oom van de kinderen, won. te Stolwijk, en Jan Jansz Bouter, broer van haar, won. te 
Gouda. Volgt de boedelregeling. Hij behoudt alles, waarvoor hij de kinderen zal alimenteren en f 3,- geven. 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-01-1791 
Trijntje Visser, bejaarde vrijster, won. te Ouderkerk ad IJssel, testeert. Is beneden de f 2000,- gegoed. 
Prelegateert aan haar zuster Maggeltje Visser, gehuwd met Tijs Groeneveld, en bij voor overlijden aan 
haar wettige nakomelingen, haar lijfgoederen. De zoon Pieter (zie k130), van Maggeltje, erft een bed met 
toebehoren en meubels, benevens testatrices deel in een hoekje tuinland in de Zijde te Ouderkerk ad 
IJssel. Verder legateert zij aan Maria Visser en Pieter Visser, de nagelaten kinderen van wijlen haar zuster 
Trijntje Visser, gehuwd met Cornelis Visser, f 3-3-0 en aan haar broer Pieter Visser ook f 3-3-0. 
Als erfgenaam benoemt zij haar broer Leendert Visser en haar zusters Lena Visser, gehuwd met Pieter 
Visser, Pietertje Visser, gehuwd met Aart Koot, en de voornoemde Maggeltje Visser, gehuwd met Tijs 
Groeneveld. Voogden zullen zijn Jan Pijpers en Adrianus van Herk, beide won. te Ouderkerk ad IJssel. 

 
#k262 van Ei(j)k, Teunis (zoon van Krijn Dircksz van Eijck en IJda Teunis Kool) 
    ─> k524 
 Later getrouwd op 17-11-1799 te Gouda met Willemina de Ronde 
 Beroep: Mandenmaker, Pijpmaker 
 ~ 07-06-1744 te Gouda  
 † 12-02-1830 te Gouda 
o 15-07-1770 te Gouda 
x 29-07-1770 te Gouda      zie gezinskaart 10161 
#k263 de Jong, Catharina (Kaatje) (dochter van Jan de Jong en Janna de Prester) 
    ─> k526 
 ~ 29-10-1752 te Gouda 
 † 06-06-1796 te Gouda 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis van Eijk en Catharina de Jong): 
o NN  *  †  
o Anna  ~ 24-02-1771 te Gouda † 05-01-1858 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 08-05-1803 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Thijsz Groeneveld 
  zie ─> k131 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teunis van Eijk en Willemina de Ronde): 
o NN  *  †  

 
Burgerlijke stand Gouda – Huwelijken 1813  d.d. 28-07-1813: 
Teunis van Eijk ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Trijntje van Eijk en Jacobus Goedraad: 
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#k264 Dekker, Dirk (zoon van Cornelis Jacobsz Dekker en Ariaantje Dirks Gouwens) 
    ─> k528 
 ~ 17-09-1725 te Lekkerkerk 
 † 21-01-1814 te Polsbroek 
x 13-11-1754 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10162 
#k265 de Jong, Marrigje (dochter van Arie Cornelisz de Jong en Annigje Ariens 
    de Vries)  ─> k530 
 ~ 05-09-1734 te Lekkerkerk 
 † 30-04-1799 te Waarder (vermeld in huwelijksakte van kleinzoon Aart de Haan (zoon van 

     Neeltje Dekker) met Maria Versluijs dd 17-03-1827 te Nieuw- 
     Lekkerland, en geverifieerd) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arie  ~ 16-01-1757 te Lekkerkerk   † 25-12-1817 te Berkenwoude 

  x 13-04-1788 te Lekkerkerk met Annigje Pieters Stolker 
  zie ─> k132 (kwartier 1 en 2) 

o Neeltje  ~ 05-09-1761 te Lekkerkerk    † 17-02-1826 te Nieuw-Lekkerland 
  x 20-04-1788 te Lekkerkerk met Huig Pietersz de Haan 
  zie ─> k205 (kwartier 3) 

 

 
#k266 Stolker, Pieter  (zoon van Cornelis Cornelisz Stolker / Stolwijker en  
    Annitje Pieters Voorweer)  ─> k532 
 * te Lekkerkerk 
 ~ 06-12-1716 te Berkenwoude 
 † 20-07-1785 te Lekkerkerk 
o 12-12-1760 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 04-01-1761 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10163 
#k267 de Jong, Trijntje  (dochter van Antoni(u)(s) Laurensz de Jong en Marrigje 
    Huggo / Huijg Muijss)  ─> k534 
 ~ 23-09-1732 te Molenaarsgraaf 
 † 14-04-1782 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Annigje  ~ 14-09-1766 te Ouderkerk a/d IJssel † 15-10-1846 te Berkenwoude

  x 13-04-1788 te Lekkerkerk met Arie Dirks Dekker 
  zie ─> k133 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 22-04-1776: 
Cornelis de Keijzer, won. te Giessendam, geeft te kennen dat hij in het testament van Pieter Stolker en 
Trijntje Anthonis de Jong bij het overlijden van de langstlevende tot voogd over minderjarige erfgenamen 
is aangesteld. Nu is Pieter Stolker als langstlevende op 20 juli 1785 overleden, nalatende vier kinderen, 
alle nog minderjarig. Zijn mede voogd, Cornelis Aartsz Berkouwer is echter ook overleden. Daarom stelt hij 
nu als tweede voogd aan Pieter Aartsz Berkouwer. 

 
#k268 van der Graaf, Pieter (zoon van Arie(n) Dirksz van der Graaf en Marrigje  
    Pieters Stam)  ─> k536 
 Later getrouwd op 28-01-1759 te Lekkerkerk met Marrigje Leendertse de Jong 
 * te Lekkerkerk / Zuijdbroek 
 ~ 07-06-1720 te Berkenwoude 
 † 22-01-1762 te Lekkerkerk (Zuidbroek) 
o 03-01-1743 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 27-01-1743 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 10164 
#k269 Heijman, Aaltje  (dochter van Reijntje Heijman en ) 
    ─> k538 
 * te Liesvelt (Groot Ammers) 
 ~ 23-02-1716 te Groot Ammers 
 † 22-05-1753 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hendrik  ~ 16-06-1743 te Ouderkerk a/d IJssel    † 30-07-1821 te Berkenwoude 

  x 23-04-1775 te Berkenwoude met Neeltje Willems van Herk 
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  xx 21-01-1787 te Berkenwoude met Zijgje Leenderts Schilt 
  zie ─> k134 

 
Weeskamer. Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-12-1758 
Pieter Ariensz van der Graaff, won. te Lekkerkerk, weduwnaar van Aaltje Rijntgen. Zij is overleden in 
mei 1753, nalatende 3 minderjarige kinderen. Tot voogden worden aangesteld Dirk Cornelisz Krijgsman, 
won. te Ouderkerk ad IJssel, en Eeuwout Ariensz van der Graaff, won. te Bergambacht, ooms van de 
kinderen. Volgt de boedelregeling. Hij behoudt alles en zal daarvoor de kinderen alimenteren en 1 zilveren 
ducaton geven. 

 
#k270 Schild, Leendert (zoon van Aart Dirksz Schild en Sijgje Cornelis  
    Molenaar) ─> k540 
 Beroep: Landbouwer 
 ~ 11-11-1725 te Wijngaarden 
 † 09-11-1788 te Berkenwoude 
o 17-09-1745 / 10-10-1745 te Bergambacht 
x 21-10-1745 te Lekkerkerk      zie gezinskaart 10165 
#k271 Zuijdbroek, Niesje (dochter van Japik / Jacob Zuijdbroek en ) 
    ─> k542 
 * +/- 1723 te Bergambacht 
 † 16-01-1769 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Zijgje  ~ 26-12-1756 te Bergambacht † 13-09-1827 te Berkenwoude 

  x 21-01-1787 te Berkenwoude met Hendrik Pietersz van der Graaf 
  zie ─> k135 

 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 27-01-1769 
Claas Mak, Jan de Groot en Dirk Mak, won. te Benedenberg, en Arij Capteijn, Leendert Romeijn en 
Bastiaan Huijsman, won. te Zuidbroek, allen van competente ouderdom, verklaren dat zij op 12 januari 
1769 ’s avonds tussen 6 en 7 uur zijn ontboden ten huize van Leendert Schilt en Niesje Jacobs 
Zuijdbroek, echtelieden, won. te Benedenberg. Aldaar komende, Niesje ziekelijk te bedde liggende, doch 
beide haar verstand en memorie machtig, te kennen gevende mutueel te willen testeren. Zij stellen tot 
voogden naast de langst levende, Dirk Schilt, broer van Leendert Schilt, won. te Zuidbroek, en Bastiaan 
Schilt, broer van Leendert Schilt, won. te Sliedrecht. 

 
#k272 Rook, Arij Dirksz  zelfde als ─> k256 
x  
#k273 Trompert, Teuntje  zelfde als ─> k257 
 
#k274 Teeuwen, Lourens  zelfde als ─> k258 
x  
#k275 van Vliet, Belia   zelfde als ─> k259 
 
#k276 Bachman, Hendrik (zoon van Johann Henrick Bachman en Johanna  
    Catharina Eckers)  ─> k552 
 Later getrouwd 24-01-1792 te Rotterdam met Anna Kemping 
 * +/- 1750 te Wesel (Duitsland) 
 † 26-04-1793 te Rotterdam-Kralingen 
o 15-04-1774 te Zevenhuizen     zie gezinskaart 10166 
 testament dd 20-9-1775 te Zevenh.8941,no.22; not.Jan Bontenbal 
#k277 Visser, Maria  (dochter van Leendert Ariensz Visser en   
    Amerentia Cornelis Brouwer)  ─> k554 
 * 19-06-1750 te Zevenhuizen 
 ~ 21-06-1750 te Zevenhuizen 
 † 08-06-1791 te Rotterdam - Kralingen 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik Bachman en Maria Visser): 
o NN  *  †  
o Leendert  * 02-04-1786 te Kralingen † 30-07-1858 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 04-11-1812 te Ouderkerk ad IJssel met Jannigje Pieters Donker 
  zie ─> k138 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik Bachman en Anna Kemping): 
o NN  *  †  
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#k278 Donker, Pieter  (zoon van Heimen Cornelisz Donker en Anna Anthonis 
    van Loon)  ─> k556 
 ~ 06-09-1739 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 26-04-1822 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 08-03-1765 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 31-03-1765 te Ouderkerk aan den IJssel     zie gezinskaart 10167 
#k279 Stout, Geertje  (dochter van Wiggert Jansz Stout en Cornelia Cornelisse 
    Stolk(er))  ─> k558 
 ~ 30-09-1742 te Bergambacht 
 † 11-08-1820 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jannigje  * 24-04-1788 / ~ 27-04-1788 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 21-03-1869 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 04-11-1812 te Ouderkerk ad IJssel met Leendert Hendriksz Bachman
  zie ─> k139 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1812  d.d. 04-11-1812: 
Pieter Donker ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Jannigje Donker en Leendert Bachman. Haar 
moeder Geertje Stout verklaart niet te kunnen schrijven. 

 
 
#k280 Dekker, Klaas   (zoon van Leendert Cornelisz en Macheltje Claas den 
    Duijf)  ─> k560 
 Eerst getrouwd op 6 juli 1766 te Lekkerkerk met Cornelia Jansze de Jong 
 (ondertrouw 13 juni 1766 te Lekkerkerk) 
 ~ 11-12-1735 te Lekkerkerk  
 † 23-09-1813 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 03-11-1769 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10168 
#k281 Stout, Adriana / Arijaantje (dochter van Wiggert Jansz Stout en Cornelia 
     Cornelisse Stolk) ─> k562 
 ~ 20-12-1739 te Bergambacht 
 † 09-02-1826 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Klaas Dekker en Cornelia de Jong): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Klaas Dekker en Adriana Stout): 
o NN  *  †  
o Leendert  * 16-07-1775 / ~ 16-07-1775 te Lekkerkerk 

     † 04-10-1854 te Krimpen ad IJssel 
  x 11-03-1798 te Krimpen ad IJssel met Ariaantje Centen Krijgsman 
  xx 27-05-1813 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Visser 
  zie ─> k140 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1813  d.d. 27-05-1813: 
Klaas Dekker ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Leendert Dekker en Marrigje Visser: 

 
 
#k282 Krijgsman, Cent  (zoon van Frans Centen Krijgsman en Grietje  
    Cornelis Spruijt)  ─> k564 
 Later getrouwd op 06-11-1808 te Krimpen aan den IJssel met Devina Bogerd/  
        Japhijn Bogaard 
 ~ 22-08-1756 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 06-10-1815 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 11-06-1779 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 27-06-1779 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10169 
#k283 van Halewijn, Adriana (dochter van Abraham Jacobusz van Halewijn en  
    Johanna Gijsen van Os) ─> k566 
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 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 16-10-1757 te Lekkerkerk 
 † 22-01-1808 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cent Krijgsman en Adriana van Halewijn): 
o NN     *  †  
o Ariaantje     ~ 16-03-1777 te Ouderkerk a/d IJssel     † 07-03-1811 te Krimpen ad IJssel 

     x 11-03-1798 te Krimpen ad IJssel met Leendert Klaasz Dekker 
     zie ─> k141 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cent Krijgsman en Devina Bogerd): 
o NN     *  †  

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1812  d.d. 18-10-1812: 
Cent Krijgsman verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van zijn dochter Annigje Krijgsman en 
Pieter Bos niet te kunnen schrijven. 

 
#k284 Jongste, Arij  (zoon van Dirk Ariensz Jongste en Neeltje Joris van  
    Hees)  ─> k568 
 Eerst getrouwd met Maartje (Willems of Leenders) van der Lee.  
 o 25-08-1764 te Vlaardingen 
 ~ 12-10-1738 te Kethel 
 † 13-09-1780 te ??? 
o 24-10-1777 te Vlaardingen / o 25-10-1777 te Overschie 
x 09-11-1777 te Vlaardingen (Kethel)    zie gezinskaart 10170 
#k285 Lingen, Klaasje  (dochter van Jan Jansz Lingen en Neeltje Cornelis van 
    der Aa)  ─> k570 
 Later getrouwd met Arij Lievense Schilperoort op 08-03-1783 (o) te Delft en   
 07-03-1783 (o) te Overschie, x 23-03-1783 te Overschie 
 akte idemniteit van Capelle aan den IJssel naar Overschie dd 17-10-1777 
 ~ 24-05-1744 te Capelle aan den IJssel 
  07-09-1793 te Overschie 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Jongste en Maartje van der Lee): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arij Jongste en Klaasje Lingen): 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 13-09-1778 te Vlaardingen     † 09-06-1849 te Krimpen ad IJssel 

  x 04-07-1802 te Gouderak met Maggeltje Ariens Kreuk 
  zie ─> k142 

Kinderen uit het derde huwelijk (Klaasje Lingen en Arij Schilperoort): 
o NN  *  †  

 

 
#k286 Kreuk, Arie  (zoon van Jan Pietersz Kreuk en Magteltje Jans  
    van Herk)  ─> k572 
 Later getrouwd op 29-03-1789 te Ouderkerk aan den IJssel met Aaltje den Baars 
 ~ 24-03-1748 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-04-1811 te Gouderak 
o 01-09-1775 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 17-09-1775 te Ouderkerk aan den IJssel     zie gezinskaart 10171 
#k287 van Dijk, Adriana (dochter van Cornelis Harmensz van Dijk en Krijntje  
    Jans Pols / Verheul)  ─> k574 
 ~ 15-06-1755 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 15-01-1787 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie Kreuk en Adriana van Dijk): 
o NN     *  †  
o Maggeltje   ~ 27-07-1777 te Ouderkerk a/d IJssel     † 10-06-1850 te Krimpen ad IJssel 

     x 04-07-1802 te Gouderak met Jan Ariensz Jongste 
     zie ─> k143 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Kreuk en Aaltje den Baars): 
o NN     *  †  

 

 
#k288 Both, Willem (zoon van Klaas Jacobsz Both en Marrigje Willems van Rosse) 
    ─> k576 
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 ~ 23-03-1731 te Stolwijk 
 † 04-07-1804 te Stolwijk 
o 26-08-1764 te Stolwijk 
x 26-08-1764 te Stolwijk      zie gezinskaart 10172 
#k289 de Heer, Cornelia (dochter van Aart Gerritse de Heer en Marrigje 
    Ariens de Groot)  ─> k578 
 ~ 25-09-1735 te Stolwijk 
 † 27-08-1812 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marrigje  ~ 24-11-1765 te Stolwijk  †  

  doopget. Meinsje de Heer 
o Claas  ~ 04-01-1767 te Stolwijk  †  

  doopget. Geertje Willems van Rossen 
o Marija  ~ 17-01-1768 te Stolwijk  †  

  doopget. Geertje Arise Croon 
  x met Jan Potuit 

o Aart  ~ 20-08-1769 te Stolwijk  †  
  doopget. Meinsje de Heer 
  x met Lena Casteleijn 

o Claas  ~ 08-12-1771 te Stolwijk  †  
  doopget. Geertje Croon 

o Gerrigje  ~ 20-06-1773 te Stolwijk  †  
  doopget. Meinsje de Heer 
  x met Maarten Cornelisz van Dam 

o Meinsje  ~ 11-02-1776 te Stolwijk  †  
  doopget. Annigje Jongkind, vrouw van G. de Heer 

o Pieter  ~ 04-11-1777 te Stolwijk  †  
  doopget. Annigje Jongheijd, vrouw van G. de Heer 

o Pieter  ~ 25-03-1781 te Stolwijk  † 03-08-1858 te Stolwijk 
  doopget. Annigje Jongheijd, vrouw van Gerrit de Heer 
  x 04-07-1802 te Stolwijk met Margje / Annegje Oudenes 
  xx 03-04-1813 te Stolwijk met Adriana Jaspers Jonkers 
  zie ─> k144 

 

 
#k290 Jonkers, Jasper  (zoon van Jan Jansz Jonkers en Arijaantje Jaspers van 
    Brakel)  ─> k580 
 Beroep: Bouwman (te Bergambacht)  
 ~ 01-10-1761 te Schoonhoven 
 † 14-10-1842 te Bergambacht 
o 22-07-1785 te Ammerstol 
x 14-08-1785 te Ammerstol     zie gezinskaart 10173 
#k291 Saanen / Zanen, Magteldje (dochter van Cornelis Hendriksz Saanen en 
     Ariaantje Aarts Ooms)  ─> k582 
 ~ 06-12-1761 te Ammerstol 
 † 20-08-1850 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Adriana  ~ 13-01-1791 te Schoonhoven † 15-01-1859 te Stolwijk 

  x 03-04-1813 te Stolwijk met  Pieter Willemsz Both 
  zie ─> k145 

 
Weeskamer arch nr 3 Ammerstol   d.d. 26-11-1798 
Hendrik Zanen, wdr van Teuntje Schoonderwoerd, won. alhier. Zij is overleden op 26-8-1797, nalatende 2 
kinderen:Pieter 12 j en Cornelis Zanen 4 j. Door de Weesmeesters worden als voogden aangesteld: Teunis 
Koorevaar en Jasper Jonker, behuwd ooms van de kinderen. Hij koopt de kinderen uit en zal ze 
onderhouden; 25 j of huw.: 1 g 11½ st. Hij behoudt de boedel. 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1813  d.d. 03-04-1813: 
Jsaper Jonkers ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Adriana Jonkers en Pieter Both: 

 
 
#k292 Dogterom, Jacobus (zoon van Cornelis Herbertsz Dogterom en Jacomijntje 
    Anthonis den Bonsert)  ─> k584 
 Beroep: Bouwman 
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 ~ 17-09-1752 te Stolwijk 
 † 14-09-1819 te Stolwijk 
o 24-09-1790 te Stolwijk 
x 10-10-1790 te Stolwijk      zie gezinskaart 10174 
#k293 Bakker, Margje  (dochter van Willem Gerritsz Bakker en Annigje  
    Gijsberts van Dam)  ─> k586 
 ~ 04-12-1763 te Stolwijk 
 † 05-10-1827 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willem  * 11-01-1793 / ~ 20-01-1793 te Stolwijk  † 25-03-1850 te Stolwijk 

  x 02-04-1819 te Stolwijk met Pietertje Maartens van Baren 
  xx 01-11-1832 te Boskoop met Belia Sliedrecht 
  zie ─> k146 

 
Burgerlijke stand Bergambacht – Huwelijken 1813  d.d. 26-03-1813: 
Jacobus Dogterom en Margje Bakker ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Cornelis Dogterom en 
Jannigje van der Meijden: 

  
 
#k294 van Baaren, Maarten (zoon van Koenraat Maertensz van Baaren en Geertje 
    Gerrits Stolker) ─> k588 
 Beroep: bij overlijden zonder beroep; zoon Leendert is bouwman, dus Maarten bijna 
 zeker ook. In 1813 ‘Maire’ (burgemeester) van Stolwijk. 
 ~ 16-02-1757 te Stolwijk 
 † 23-04-1842 te Gouderak 
o 10-12-1779 te Stolwijk 
x 01-01-1780 te Stolwijk      zie gezinskaart 10175 
#k295 Casteleijn, Neeltje (dochter van Pieter Paulusz Casteleijn en Arriaantje  
    Pieters Schenk) ─> k590 
 ~ 20-10-1754 te Stolwijk 
 † 12-09-1845 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pietertje  ~ 02-11-1788 te Stolwijk  † 03-11-1826 te Stolwijk 

  x 02-04-1819 te Stolwijk met Willem Jacobusz Dogterom 
  zie ─> k147 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1813 
Maarten van Baaren ondertekent diverse akten als maire van Stolwijk. 

 
 
Burgerlijke stand Hekendorp – Huwelijken 1833   d.d. 22-11-1833: 
Maarten van Baaren en Neeltje Casteleijn ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Leendert van 
Baren en Adriana de Graaf. 

  
 
#k296 Verkaik, Jan  (zoon van Arie Goossensz Verkaik en Neeltje Damen 
    Jongeneel)  ─> k592 
 Beroep: Bouwman 
 * te Agterbroek (Berkenwoude)  
 ~ 18-06-1747 te Berkenwoude 
 † 26-05-1813 te Stolwijk 
o 25-01-1776 te Berkenwoude 
x te Berkenwoude      zie gezinskaart 10176 
#k297 Schild / Schilt, Trijntje (dochter van Dirk Aartsz Schild en Claasje Pieters Stam) 
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    ─> k594 
 * te Zuijdbroek (Lekkerkerk) 
 ~ 07-07-1754 te Berkenwoude 
 † 18-11-1820 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arij  ~ 25-12-1781 te Berkenwoude † 22-12-1840 te Stolwijk 

  x 30-11-1806 te Stolwijk met Aletta Gerrits van Eck 
  zie ─> k148 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1813   d.d. 24-01-1813: 
Jan Verkaik ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Dirkje Verkaik en Jan Willemsz van Dam: 

 
 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1820   d.d. 24-01-1813: 
Trijntje Schilt verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Aart Verkaik en Dirkje van 
Dam niet te kunnen schrijven. 

 
#k298 van Eck, Gerrit  (zoon van Willem Cornelisz van Eck en Wijntje  
    Abrahams Boelhouder) ─> k596 
 Eerst getrouwd met (o) 13-01-1769 te Stolwijk, x 04-02-1769 te Ouderkerk a/d 
 IJssel met Marrigje Foppen Kalis (zij is overleden 08-01-1770 te Stolwijk) 
 Beroep: Bouwman / Timmerman  
 ~ 03-05-1742 te Stolwijk 
 † 22-10-1827 te Stolwijk 
o 06-09-1771 te Stolwijk 
x 29-09-1771 te Stolwijk      zie gezinskaart 10177 
#k299 Kloot, Jannigje  (dochter van Jacob Willemsz Kloot en Celia Jacobs  
    Neuteboom) ─> k598 
 ~ 28-03-1745 te Haastrecht 
 † 09-01-1826 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gerrit van Eck en Marrigje Kalis): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gerrit van Eck en Jannigje Kloot): 
o NN  *  †  
o Aletta  ~ 05-03-1786 te Stolwijk  † 25-06-1868 te Stolwijk 

  x 30-11-1806 te Stolwijk met Arij Jansz Verkaik 
  zie ─> k149 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1826   d.d. 10-01-1826: 
Gerrit van Eck ondertekent de overlijdensaangifte van zijn vrouw Jannigje Kloot: 

 
 
#k300 Honkoop, Pieter  (zoon van Cornelis Dirksz Honkoop en Sara Willems  
    Versteeg)  ─> k600 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 19-05-1754 te Stolwijk 
 † 23-12-1824 te Stolwijk 
o 05-07-1793 te Stolwijk 
x 04-08-1793 te Stolwijk      zie gezinskaart 10178 
#k301 Blom, Maria (dochter van Pieter Jansz Blom en Neeltje Bastiaans de Heer) 
    ─> k602 
 Eerst getrouwd op 19-03-1780 te Stolwijk met Adriaan Franse van Dam 
 ~ 03-02-1752 te Lakerveld (Lexmond) 
 † 29-04-1818 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Maria Blom en Adriaan van Dam): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Honkoop en Maria Blom): 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 111 Datum: 19-Feb-23 

o NN  *  †  
o Cornelis  * 20-07-1793 / ~ 04-08-1793 te Stolwijk  † 02-11-1855 te Stolwijk 

  x 18-09-1813 te Stolwijk met Antonia Leenderts Kool 
  zie ─> k150 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Overlijdens 1818  d.d. 30-04-1818: 
Pieter Honkoop verklaart bij de ondertekening van de overlijdensaangifte van zijn vrouw Maria Blom niet te 
kunnen schrijven. 

 
#k302 Kool, Leendert  (zoon van Gerrit Abrahamsz Kool en Aaltje Joosten van 
    der Zeijden)  ─> k604 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 01-03-1739 te Langerak 
 † 20-09-1798 te Stolwijk 
o 08-03-1771 te Stolwijk 
x 31-03-1771 te Stolwijk      zie gezinskaart 10179 
#k303 Blom, Jannigje  (dochter van Thomas Cornelisz Blom en Maria Willems 
    Anker)  ─> k606 
 ~ 24-04-1748 te Stolwijk  
 † 09-08-1823 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Antonia  * 15-01-1790 / ~ 17-01-1790 te Stolwijk  † 28-10-1864 te Stolwijk 

  x 18-09-1813 te Stolwijk met Cornelis Pietersz Honkoop 
  zie ─> k151 

 
Burgerlijke stand Stolwijk – Huwelijken 1821  d.d. 28-04-1821: 
Jannigje Blom verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Gerrit Kool en Geertje 
Bakker niet te kunnen schrijven. 

 
#k304 Graveland, Cornelis (zoon van Cornelis Cornelisz Graveland en Grietje  
    Ernsten van Oostrum)  ─> k608 
 ~ 25-08-1726 te Lopik 
 † 29-04-1800 te Bergambacht 
o 31-05-1754 te Willige-Langerak 
x 16-06-1754 te Lopik      zie gezinskaart 10180 
#k305 Eegdeman, Aaltje (dochter van Willem Barendsz Eegdeman / Egteman en 
    Adriaantje Cornelis Vermeulen)  ─> k610 
 ~ 17-02-1732 te Gelkenes (Groot-Ammers) 
 † 02-07-1789 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis  * te Zevender / ~ 25-05-1755 te Willige Langerak get. Ariaantje Graafland 

  x 14-04-1782 te Lekkerkerk met Cornelia Jans Dekker 
      † 02-01-1800 te Bergambacht 

o Ariaantien ~ 12-09-1756 te Willige Langerak get. Ariaantje Vermeulen  
      † 

o Jan  * te Zevender / ~ 29-06-1760 te Willige Langerak get. Ariaantje Graafland  
  x 22-04-1792 te Lekkerkerk met Adriaantje van den Heuvel 
      † 15-12-1835 te Polsbroek Noord 

o Willem  * +/- 1758 - 1761 te Zevender  † 16-04-1821 te Stolwijk 
  x 17-04-1785 te Stolwijk met Trijntje Willems van Leeuwen 
  zie ─> k152 

o Ariaantje  * +/- 1762 te Bergambacht  †  
o Arij  ~ 13-05-1764 te Bergambacht  † 08-05-1792 te Bergambacht 
o Gijsbert  ~ 20-04-1766 te Bergambacht  † 09-01-1767 te Bergambacht 
o Gijs  ~ 11-09-1768 te Bergambachtt † 18-01-1805 te Bergambacht 

  x 02-03-1794 te Bergambacht met Beertje Jans van der Hee 

 
#k306 van Leeuwen, Willem (zoon van Aris Claasz van Leeuwen en Trijntje Willems 
    de Bruijn)  ─> k612 
 ~ 11-01-1734 te Moordrecht 
 † 24-01-1818 te Stolwijk 
o 06-08-1762 te Stolwijk 
x 29-08-1762 te Stolwijk      zie gezinskaart 10181 
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#k307 van der Eck, Grietje (dochter van Pieter Leendertsz van der (H)Eck en 
    Marrigje Ariens van der Giessen)  ─> k614 
 ~ 23-04-1730 te Bergambacht 
 † 27-01-1806 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Trijntje  ~ 14-11-1762 te Stolwijk  † 29-06-1830 te Stolwijk 

  x 17-04-1785 te Stolwijk met Willem Cornelisz Graveland 
  zie ─> k153 

 

 
#k308 Verburg, Arie  (zoon van Jacob Jansz Verburg en Neeltje Ingense Baas) 
    ─> k616 
 Beroep: bij overlijden niet vermeld; zoon Gerrit is bouwman, dus Arie bijna 
 zeker ook. 
 ~ 25-12-1730 te Stolwijk 
 † 29-11-1815 te Stolwijk 
o 09-03-1759 te Stolwijk      zie gezinskaart 10182 
#k309 Verdoold, Neeltje (dochter van Willem Klaasz Verdoold en Geertje Melsen 
    Koolwijk)  ─> k618 
 ~ 30-07-1731 te Stolwijk 
 † 11-10-1793 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Gerrit  ~ 26-11-1769 te Stolwijk  † 18-04-1834 te Stolwijk 

  x 01-12-1793 te Stolwijk met Hillegje Adriaans van Vliet 
  zie ─> k154 

 

 
#k310 van Vliet, Adriaan (zoon van Hubert Dirksz van Vliet en Cornelia Ariens 
    van der Giessen)  ─> k620 
 ~15-11-1739 te Bergambacht 
 † 15-10-1803 te Bergambacht 
o 17-03-1764 te Bergambacht 
x 08-04-1764 te Bergambacht     zie gezinskaart 10183 
#k311 Noorlander, Marija (dochter van Cornelis Claasz Noorlander en Hilligje  
    Wouters)  ─> k622 
 ~ 24-11-1743 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 24-06-1804 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hillegje  ~ 22-06-1766 te Bergambacht † 09-06-1822 te Stolwijk 

  x 01-12-1793 te Stolwijk met Gerrit Ariensz Verburg 
  zie ─> k155 

 

 
#k312 Anker, Arij  (zoon van Claas Willemsz Anker en Neeltje Louwense 
    Stuurman)  ─> k624 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 19-04-1767 te Stolwijk 
 † 29-05-1843 te Lopik 
x 22-05-1791 te Stolwijk      zie gezinskaart 10184 
#k313 Kok, Neeltje  (dochter van Willem Theunisz Kok en Soetje Aarts  
    Trappenburg)  ─> k626 
 ~ 12-03-1769 te Bergambacht 
 † 27-12-1841 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Klaas  * 17-11-1791 / ~ 20-11-1791 te Stolwijk        † 17-09-1853 te Gouderak 

  x 12-02-1814 te Gouderak met Anna Pieters van Dam 
  zie ─> k156 
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Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1814  d.d. 12-02-1814: 
Arij Anker verkaart bij het ondertekenen van de huwelijksakte van zijn zoon Klaas Anker en Anna van Dam 
niet te kunnen schrijven. 

 
#k314 van Dam, Pieter  (zoon van Cornelis Pietersz van Dam en Johanna  
    Johannesse van Altena) ─> k628 
 Beroep: Tapper / Koopman 
 ~ 14-12-1755 te Gouderak  
 † 22-11-1832 te Gouderak 
o 27-01-1785 te Gouderak 
x 20-02-1785 te Gouderak     zie gezinskaart 10185 
#k315 de Jong, Geertruij (dochter van Teunis Daniëlsz de Jong en Martha Klaasse 
    Bakker) ─> k630 
 ~ 07-10-1764 te Gouderak 
 † 05-03-1844 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Anna  * 09-11-1792 te Gouderak  † 08-12-1861 te Gouderak 

  x 12-02-1814 te Gouderak met Klaas Ariensz Anker 
  zie ─> k157 

 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1814  d.d. 12-02-1814: 
Pieter van Dam ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Anna van Dam en Klaas Anker: 

 
 
#k316 Slappendel, Jan  (zoon van Wouter Paulusz Slappendel en Margje 
    Jansse de Lely)  ─> k632 
 ~ 10-08-1755 te Stolwijk 
 † 29-04-1798 te Sluipwijk 
o 28-09-1787 te Sluipwijk 
x 21-10-1787 te Sluipwijk     zie gezinskaart 10186 
#k317 Koster, Hendrikje (dochter van Steven Jansz Koster en Grietje Hendriks 
    Praagman)  ─> k634 
 Later getrouwd op 13-06-1799 te Sluipwijk met Cornelis Verweij 
 ~ 27-10-1766 te Sluipwijk 
 † 07-02-1801 te Sluipwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  * 26-03-1792 / ~ 01-04-1792 te Sluipwijk      † 21-08-1881 te Gouderak 

  x 11-07-1816 te Bodegraven met Jannetje Ariens van der Graaf 
  zie ─> k158 

 

 
#k318 van der Graaf, Arij (zoon van Daem Ariensz van der Graaf en Jannigje  
    Hendriks van der Graaf)  ─> k636 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 19-07-1767 te Moordrecht 
 † 29-01-1840 te Gouda 
o 11-02-1791 te Gouderak 
x 06-03-1791 te Gouderak     zie gezinskaart 10187 
#k319 Bulk, Elisabeth  (dochter van Willem Paulusz Bulk en Neeltje Ariens  
    Snoeij)  ─> k638 
 ~ 08-01-1775 te Gouderak 
 † 16-06-1838 te Gouda 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jannetje  * 01-04-1796 / ~ 03-04-1796 te Gouderak     † 04-03-1867 te Gouderak 

  x 11-07-1816 te Bodegraven met Jan Jansz Slappendel 
  zie ─> k159 
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Burgerlijke stand Bodegraven – Huwelijken 1816  d.d. 11-07-1816: 
Arij van der Graaf ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Jannigje van der Graaf en Jan 
Slappendel: 

 
 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1829  d.d. 04-07-1829: 
Arij van der Graaf en Elisabeth Bulk ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Anna van der Graaf 
en Marinus Slappendel: 

  
 
Burgerlijke stand Gouda – Huwelijken 1836  d.d. 07-12-1836: 
Arij van der Graaf en Elisabeth Bulk ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Daniël van der Graaf en 
Lena van Dam: 

  
 

 
#k320 Speksnijder, Jacob (zoon van Dirk Gijsbertsz Speksnijder en Bastiaantje 
    Jacobs Mak)  ─> k640 
 Beroep: onbekend 
 ~ 21-09-1755 te Groot Ammers 
 † 04-03-1813 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 23-09-1785 te Bergambacht     zie gezinskaart 10188 
#k321 de Wit, Neeltje  (dochter van Johannes Dirksz de Wit en Neeltje Klaasse 
    Kortland) ─> k642 
 Later getrouwd op 09-02-1814 te Ouderkerk a/d IJssel met Barend Schouten 
 ~ 21-11-1762 te Bleskensgraaf 
 † 29-12-1837 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirk     ~ 19-03-1786 te Bergambacht † 12-01-1840 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 07-04-1811 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Heijkoop 
     zie ─> k160 (kwartier 2) 

o Bastiaantje  * 13-03-1788 te Streefkerk     ~ 16-03-1788 te Streefkerk 
     † 07-03-1820 te Zevenhuizen 
     x 20-04-1806 te Bleiswijk met Jacob van der Padt 

o Neeltje     * 17-11-1789 / ~ 22-11-1789 te Streefkerk 
     † 23-10-1859 te Ouderkerk ad IJssel 
     x 03-07-1814 te Nieuwerkerk ad IJssel met Willem Govertsz van Herk 
    zie ─> k191 (kwartier 2) 

o Johannes     * 31-12-1791 te Streefkerk     ~ 08-01-1792 te Streefkerk 
     † 28-06-1865 te Bergambacht 
     x 03-12-1814 te Bergambacht met Grietje Benschop 

o Lauweris     * 29-12-1793 te Streefkerk     ~ 05-01-1794 te Streefkerk    †  
o Gijsbert     * 08-01-1797 te Streefkerk     ~ 15-01-1797 te Streefkerk 

     † 31-01-1833 te Haastrecht 
     x 13-09-1822 te Stolwijk met Maria van Vliet 

o Johanna     * 01-05-1800 te Ouderkerk a/d IJssel    ~ 11-05-1800 te Ouderkerk a/d IJssel 
     † 10-05-1845 te Gouda 
     x 28-05-1819 te Ouderkerk a/d IJssel met Huig de Boom 
     xx 06-10-1841 te Gouda met Johannes Dortland 

o Jacob     * 28-03-1802 te Ouderkerk a/d IJssel    ~ 04-04-1802 te Ouderkerk a/d IJssel 
     † 02-08-1803 te Ouderkerk a/d IJssel 

o Jaapje     * 12-06-1804 te Ouderkerk a/d IJssel    ~ 17-06-1804 te Ouderkerk a/d IJssel 
     † 21-11-1835 te Ouderkerk a/d IJssel 

o Jacob     * 16-11-1805 te Ouderkerk a/d IJssel    ~ 24-11-1805 te Ouderkerk a/d IJssel 
     † 08-03-1885 te Ouderkerk a/d IJssel 

 
Bleiswijk –DTB 11A.1 1806 – 1809 – Bijlagen bij Ondertrouwinschrijvingen 1806    d.d. 04-04-1806: 
Jacob Speksnijder ondertekent zijn goedkeuring van het aanstaande huwelijk van zijn dochter Bastiaantje 
met Jacob van der Padt.  
      Neeltje de Wit zet een handmerk 
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Burgerlijke stand Bergambacht – Huwelijken 1814  d.d. 03-12-1814: 
Neeltje de Wit verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Johannes Speksnijder en 
Grietje Benschop niet te kunnen schrijven. 

 
#k322 Heijkoop, Harmen (zoon van Cornelis Tomasz en Neeltje Harmens Bijl) 
    ─> k644 
 Beroep: heemraad van Krimpen a/d IJssel 
 ~ 25-09-1746 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 09-04-1826 te Krimpen aan den IJssel 
o 09-07-1784 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 01-08-1784 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10189 
#k323 Broere, Ariaantje (dochter van Jacob Cornelisz Broere en Maria Ariens 
    van Steeren)  ─> k646 
 ~ 15-02-1761 te Krimpen aan de Lek 
 † 04-10-1803 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  * 19-02-1789 te Krimpen ad IJssel / ~ 22-02-1789 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 28-04-1868 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 07-04-1811 te Ouderkerk ad IJssel met Dirk Jacobsz Speksnijder 
  zie ─> k161 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Krimpen a/d IJssel  d.d. 14-01-1780 
Harmen Heijkoop wordt tijdens één van de rechtdagen genoemd als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 
 
Burgerlijke stand Krimpen a/d IJssel – Huwelijken 1820  d.d. 05-03-1820: 
Harmen Heijkoop ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Thomas Heijkoop en Maria Rietveld: 

 
 
#k324 Goudriaan, Frans (zoon van Pieter Fransz Goudriaan en Marrigje Jans  
    Rootnat)  ─> k648 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 01-09-1748 te Gouderak 
 † 04-09-1828 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 03-05-1776 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10190 
#k325 de Jong, Aafje  (dochter van Jan Willemsz de Jong en Engeltje  
    Bastiaans Slingerland)  ─> k650 
 ~ 11-12-1746 te Lekkerkerk 
 † 15-05-1835 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willem  * 22-03-1789 / ~ 29-03-1789 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 17-11-1857 te Krimpen ad IJssel 
  x 20-01-1813 te Ouderkerk ad IJssel met Johanna Jans Bode 
  zie ─> k162 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1813  d.d. 20-01-1813: 
Frans Goudriaan ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Willem Goudriaan en Johanna Bode. Zijn 
moeder Aafje de Jong verklaart niet te kunnen schrijven. 
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#k326 Bode, Jan (zoon van Bastiaan Ariensz Bode en Trijntje Janse van Meijeren) 
    ─> k652 
 Eerst getrouwd op 18-08-1776 te Bergambacht met Neeltje van der Graaf 
  (Neeltje is overleden 28-06-1778 te Bergambacht) 
 Beroep: Schipper 
 ~ 14-07-1754 te Bergambacht 
 † 22-02-1832 te Bergambacht 
o 10-11-1780 te Bergambacht 
x 03-12-1780 te Bergambacht     zie gezinskaart 10191 
#k327 Verzee, Macheltje (dochter van Cornelis Arijense Verzee en Lijsbet Ariense 
    van der Linden)  ─> k654 
 ~ 27-08-1752 te Bergambacht 
 † 30-07-1828 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Bode en Neeltje van der Graaf): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Bode en Macheltje Verzee): 
o NN  *  †  
o Johanna  ~ 22-01-1792 te Bergambacht        † 22-11-1873 te Krimpen ad IJssel 

  x 20-01-1813 te Ouderkerk ad IJssel met Willem Fransz Goudriaan 
  zie ─> k163 

 
Recht. Arch. Nr. 93 Bergambacht   d.d. 05-08-1793 
Bastiaan Ariensz Bode, weduwnaar van  Trijntje Jans van Meijeren, won. te Bergstoep, stelt zijn 
testament op: Zijn twee kinderen met namen Jan Bastiaansz Bode en Sijgje Bastiaans Bode, geeft hij 
alleen hun naakte en blote legitieme portie. En tot zijn universele erfgenamen stelt hij zijn drie andere 
kinderen met namen Neeltje Bastiaans Bode, Teunis Bastiaansz Bode en Adrianus Bastiaansz Bode. 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1813  d.d. 20-01-1813: 
Jan Bode en Macheltje Verzee verklaren bij de ondertekening van de huwelijksakte van hun dochter 
Johanna Bode en Willem Goudriaan niet te kunnen schrijven. 

 
#k328 Burger, Dirk Bastiaansz  (zoon van Bastiaan Dirksz Burger en Marrigje 
     Jans Kroon) ─> k656 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 01-08-1745 te Stolwijk 
 † 30-10-1835 te Stolwijk 
o 01-09-1775 te Stolwijk  
x 17-09-1775 te Stolwijk      zie gezinskaart 10192 
#k329 van den Heuvel, Adriaantje Ariens (dochter van Arie Hendriksz van den 
    Heuvel en Fijgje Huijberts Verbruggen)  ─> k658 
 ~ 19-12-1751 te Bergambacht 
 † 18-07-1806 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arie  * 30-04-1791 / ~ 08-05-1791 te Stolwijk 

     † 16-03-1852 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 31-03-1813 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Cornelisse Trouwborst 
  zie ─> k164 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 23-10-1760 
Arij van der Heuvel, weduwnaar van Sijgje Huijberts, nalatende 5 kinderen met name Claasje oud 17 
jaar, Huijbert 16 jaar, Maria 14 jaar, Trijntje 11 jaar en Arijaantje Arijens van der Heuvel omtrent 9 jaar. 
Er zijn geen voorzieningen van voogdij gemaakt. Met goedvinden van de voogden Aart Nieupoort en Cors 
Nieupoort, ooms van de kinderen, is besloten dat Arij van den Heuvel zijn kinderen zal alimenteren en 
opvoeden tot de ouderdom van 25 jaar, en daar toe gekomen, ieder zal uitkeren een bedrag van 1 gulden 
10 stuivers. 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1813  d.d. 31-03-1813: 
Dirk Burger verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van zijn zoon Arie Burger en Neeltje 
Trouwborst niet te kunnen schrijven. 

 
#k330 Trouwborst, Cornelis (zoon van Cornelis Theunisz Trouborst en   
    Geertje Willems Wiltvang)  ─> k660 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 25-09-1768 te Ouderkerk aan den IJssel 
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 † 01-07-1839 te Ouderkerk aan den IJssel  
o 13-04-1792 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 06-05-1792 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10193 
#k331 van der Dussen, Anna (dochter van Sijbrand Fransz van der Dussen en  
    Willempje Jans den Hertog)  ─> k662 
 ~ 09-01-1771 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-06-1832 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  * 09-07-1794 / ~ 13-07-1794 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 21-10-1830 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 31-03-1813 te Ouderkerk ad IJssel met Arie Dirksz Burger 
  zie ─> k165 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1813  d.d. 31-03-1813: 
Cornelis Trouwborst ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Neeltje Trouwborst en Arie Burger: 

 
 
#k332 Geneugelijk, Engel (zoon van Jacobus Ariensz Geneugelijk en Jannitje  
    Engels Lans) 
    ─> k664 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 02-10-1746 te Kralingen 
 † 04-10-1834 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 12-09-1772 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 27-09-1772 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10194 
#k333 Goudriaan, Sijgje (dochter van Pieter Fransz Goudriaan en Marrigje Jans 
    Rootnat) ─> k666 
 ~ 11-10-1750 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 19-06-1834 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *  †  
o Arij * 18-10-1791 / ~ 23-10-1791 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 15-12-1861 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 22-08-1819 te Ouderkerk aan den IJssel met Ariaantje Pieters Boele 
 xx 28-02-1840 te Ouderkerk ad IJssel met Willemina Trouwborst 
 zie ─> k166 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel  – Huwelijken 1819  d.d. 22-08-1819: 
Engel Geneugelijk verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van zijn zoon Arie Geneugelijk en 
Ariaantje Boele niet te kunnen schrijven. 

 
#k334 Boele, Pieter  (zoon van Pieter Gijsbertsz Boel(e) en Arjaantje Aarts 
    Vermeulen) ─> k668 
 Beroep: Onbekend 
 ~ 01-02-1771 te Charlois 
 † 08-08-1801 te Hillegersberg 
x 27-12-1795 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10195 
#k335 Rietveld, Grietje  (dochter van Jacob Willemsz Rietveld en Cornelia  
    Pieters van der Tak)  ─> k670 
 ~ +/- 1768 te Krimpen aan den IJssel 
 † 30-11-1802 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Ariaantje  * 12-03-1796 te Krimpen a/d IJssel / ~ 20-03-1796 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 14-11-1837 te Nieuwerkerk ad IJssel 
  x 22-08-1819 te Ouderkerk aan den IJssel met Arij Engelen Geneugelijk 
  zie ─> k167 

 

 
#k336 Kort, Goosen      (zoon van Willem Goossensz Kort en Maria Jans de Heer) 
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    ─> k672 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 30-04-1780 te Nieuw-Lekkerland 
 † 25-11-1815 te Nieuw-Lekkerland 
x 18-09-1801 te Nieuw-Lekkerland    zie gezinskaart 10196 
#k337 van Wijnen, Elisabeth (Lijsbeth)  (dochter van Willem Barendsz van Wijnen 
      en Jaapje Clerks Klerk) ─> k674 
 Later getrouwd op 18-11-1819 te Nieuw-Lekkerland met Cornelis de Haan 
 ~ 23-05-1779 te Lekkerkerk 
 † 31-10-1822 te Papendrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Goosen Kort en Elisabeth van Wijnen): 
o NN  *  †  
o Hendrik  * 13-04-1812 te Nieuw-Lekkerland    † 12-04-1861 te Nieuw-Lekkerland 

  x 25-03-1832 te Ouderkerk ad IJssel met Anna Jans Twigt 
  xx 11-04-1846 te Gouderak met Trijntje Stout 
  xxx 19-10-1850 te Nieuw Lekkerland met Marigje Warrie 
  zie ─> k168 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Elisabeth van Wijnen en Cornelis de Haan): 
o NN  *  †  

 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland  – Geboorten 1813  d.d. 24-12-1813: 
Goossen Kort ondertekent de geboorteaangifte van zijn zoon Wouter Kort: 

 
 
Burgerlijke stand Nieuw Lekkerland  – Overlijdens 1814  d.d. 03-06-1814: 
Goossen Kort ondertekent de overlijdensaangifte van zijn zoon Wouter Kort: 

 
 
#k338 Twigt, Jan  (zoon van Adrianus Jansz ’t Wigt en Annigje Leenderts 
    Schouten) ─> k676 
 Beroep: Schipper 
 * 21-05-1784 te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 23-05-1784 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 07-04-1849 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 29-05-1808 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10197 
#k339 Opschoor, Jannigje (dochter van Cornelis Hendriksz Opschoor en Anna  
    Cornelisse Stolker) ─> k678 
 * 14-02-1786 te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 19-02-1786 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 18-12-1838 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Anna  * 14-05-1811 / ~ 19-05-1811 te Ouderkerk ad IJssel 

      † 11-07-1845 te Gouderak 
  x 25-03-1832 te Ouderkerk ad IJssel met Hendrik Goosen Kort 
  zie ─> k169 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1832  d.d. 25-03-1832: 
Jan Twigt en Jannigje Opschoor verklaren beiden bij de ondertekening van de huwelijksakte van hun 
dochter Anna Twigt en Hendrik Kort niet te kunnen schrijven. 

 
#k340 Bloot, Aart  (zoon van Hendrik Aartsz Bloot en Beatrix Fransse van 
    der Dussen)  ─> k680 
 Beroep: Onbekend 
 ~ 20-07-1760 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 28-04-1804 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x 08-07-1787 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10198 
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#k341 Verboom, Lena  (dochter van Arij Jacobsz Verboom en Cornelia Jans 
    Trouwborst)  ─> k682 
 ~ 01-01-1767 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 24-03-1836 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  ~ 16-03-1788 te Nieuwerkerk ad IJssel  

     † 04-02-1845 te Krimpen ad IJssel 
  x 05-08-1821 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelia Laurens Geene 
  zie ─> k170 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1821  d.d. 05-08-1821: 
Lena Verboom ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Cornelis Bloot en Cornelia Geenen: 

 
 
#k342 Geene, Laurens/Louwris (zoon van Cornelis Geene en Cornelia Lourense 
     de Jong)  ─> k684 
 Beroep: Bouwman 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 08-09-1754 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 07-12-1843 te Krimpen aan den IJssel 
o 18-09-1789 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 11-10-1789 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10199 
#k343 van der Vlist, Neeltje  (dochter van Cors Aertsz van der Vlist en 
     Marrigje Jans Bulk)  ─> k686 
 ~ 19-10-1755 te Waarder 
 † 02-09-1841 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelia  * 10-10-1795 te Krimpen a/d IJssel / ~ 18-10-1795 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 20-02-1853 te Krimpen ad IJssel 
  x 05-08-1821 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Aartsz Bloot 
  zie ─> k171 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1821  d.d. 05-08-1821: 
Laurens Geene ondertekent de huwelijksakte van zijn dochter Cornelia Geenen en Cornelis Bloot: 

 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1821  d.d. 05-08-1821: 
Neeltje van der Vlist ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Maria Geenen en Maarten den 
Hollander: 

 
 
#k344 Oudenaarde, Klaas (zoon van Goris Klaasz Oudenaarde en Neeltje Willems 
    de Vries) ─> k688 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 10-07-1774 te Lekkerkerk 
 † 20-03-1841 te Lekkerkerk 
x 04-03-1804 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10200 
#k345 Mudde, Hester  (dochter van Ernst Jacobsz Mudde en Hendrikje Joosten 
    Boer)  ─> k690 
 ~ 02-04-1780 te Lekkerkerk 
 † 31-05-1837 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Ernst  * 29-03-1811 / ~ 07-04-1811 te Lekkerkerk 

      † 21-02-1849 te Bergambacht 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 120 Datum: 19-Feb-23 

  x 07-03-1835 te Lekkerkerk met Lijsje Egberts Huigen 
  zie ─> k172 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1835  d.d. 07-03-1835: 
Klaas Oudenaarde en Hester Mudde verklaren bij het ondertekenen van de huwelijksakte van hun zoon 
Ernst Oudenaarden en Lijsje Huigen niet te kunnen schrijven. 

 
#k346 Huigen, Egbert  (zoon van Huig Thijssen en Lijsje Egberts de Jong) 
    ─> k692 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 01-12-1776 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 04-07-1818 te Lekkerkerk 
o 18-06-1807 te Stolwijk 
x 12-07-1807 te Stolwijk      zie gezinskaart 10201 
#k347 Blonk, Francina  (dochter van Klaas Jacobsz Blonk en Sophia Francina 
    Bredius) ─> k694 
 ~ 04-08-1782 te Stolwijk 
 † 18-01-1860 te Gouda 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Lijsje  * 06-08-1809 / ~ 11-08-1809 te Lekkerkerk 

      † 15-08-1875 te Lekkerkerk 
  x 07-03-1835 te Lekkerkerk met Ernst Klaasz Oudenaarde 
  zie ─> k173 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Geboorten 1812  d.d. 19-02-1812: 
Egbert Huijgen ondertekent de geboorteinschrijving van zijn dochter Sophia Francina. 

 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1835  d.d. 07-03-1835: 
Francina Blonk ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Lijsje Huigen en Ernst Oudenaarden. 

 
 
#k348 Klip, Bartholomeus / Bart (zoon van Johannes Meesz Klip en Elizabeth  
     Andriesse Karmozijn)  ─> k696 
 Beroep: onbekend 
 ~ 06-05-1762 te Schoonhoven 
 † 23-04-1814 te Schoonhoven 
o 13-10-1786 te Schoonhoven 
x 01-11-1786 te Schoonhoven     zie gezinskaart 10202 
#k349 Kampsteeg, Arjaantje  (dochter van Rokus Jansz Kampsteeg en  
     Johanna Willems de Jong) ─> k698 
 ~ 18-09-1763 te Boven-Hardingsveld 
 † 01-07-1830 te Schoonhoven 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Johannes * 13-10-1796 / ~ 23-10-1796 te Schoonhoven 

      † 24-01-1867 te Streefkerk 
  x 12-08-1820 te Schoonhoven met Sara Martina Bornman 
  zie ─> k174 

 
Burgerlijke stand Schoonhoven – Huwelijken 1820  d.d. 12-08-1820: 
Ariaantje Kampsteeg verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Johannes Klip en 
Sara Martina Bornman niet te kunnen schrijven. 

 
#k350 Bornman(n), Johannes William  (zoon van Johan Hendrik Bornmann en
      Johanna Willems Bain)  ─> k700 
 Beroep: Werkman / Schoolmeester te Wassenaar  
 ~ 20-05-1770 te Tilburg 
 † na 1820 te ??? (in 1820 werkman te Amsterdam) 
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o 17-07-1795 te Leiden 
x 01-08-1795 te Leiden      zie gezinskaart 10203 
#k351 Groeneveld, Margaretha (dochter van Dirk Dirksz Groeneveld en Martijntje 
     Heinrichs Hommel)  ─> k702 
 (Bij het huwelijk van Margaretha en Johannes William staat dat de moeder van Margaretha is: Sara 

 Kuiper. Zij is echter de tweede vrouw van Dirk Groeneveld.) 
 ~ 18-08-1760 te Leiden 
 † 01-03-1818 te Everdingen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Sara Martina * 09-06-1799 / ~ 09-06-1799 te Wassenaar 

      † 25-11-1870 te Streefkerk 
  x 12-08-1820 te Schoonhoven met Johannes Bartholomeusz Klip 
  zie ─> k175 

 
Burgerlijke stand Schoonhoven – Huwelijksbijlagen 1820 d.d. 08-08-1820 (te Amsterdam) 
Johannes William Bornman ondertekent te Amsterdam de acte bij notaris Adam Houtkoper waarin hij 
goedkeuring geeft aan het huwelijk van zijn dochter Sara Martina Bornmann met Johannes Klip. 
(Hij woont op dat moment op Oosterburg in de Achterstraat nr 71) 

 
 
Burgerlijke stand Hazerswoude – Overlijdens 1829  d.d. 28-08-1829: 
In de overlijdensaangifte van Aagje Bornman (geboren 27-12-1805 te Wassenaar) wordt vermeld dat de 
woon- of verblijfplaats van haar vader Johannes William Bornman onbekend is. 

 
#k352 Pols, Barend  (zoon van Pieter Ariensz Pols en Meijnsje Barendse) 
    ─> k704 
 ~ 23-08-1744 te Ouderkerk aan den IJssel 
  09-01-1796 te Gouderak 
o 05-04-1782 te Gouderak 
x 28-04-1782 te Gouderak     zie gezinskaart 10204 
#k353 van der Graaf, Maria (dochter van Wiggert Ariens van der Graaf en Cornelia 
    Ariens Boer)  ─> k706 
 ~ 10-02-1754 te Gouderak 
 † 10-11-1828 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 02-11-1783 te Gouderak  † 03-10-1814 te Gouderak 

  x 01-02-1807 te Gouderak met Neeltje Ariens Kaptein 
  zie ─> k177 (tweede echtgenoot van Neeltje) 

o Dirk  * 21-01-1790 / ~ 24-01-1790 te Capelle ad IJssel 
      † 03-10-1814 te Gouderak 
  x 08-06-1816 te Gouderak met Neeltje Ariens Kaptein 
  zie ─> k176 

 

 
#k354 Kaptein, Arie (zoon van Pieter Willemsz Kaptein en Aagje Dirkse de Jong) 
    ─> k708 
 Eerst getrouwd (1) op 29-12-1743 te Gouderak met Lijntje Jacobs Huisman 
 Daarna getrouwd (2) op 28-04-1776 te Gouderak met Janna / Johanna de Bes 
 Beroep: Bouwman 
 * te Gouderak 
 ~ 21-06-1719 te Oudewater 
 † 19-03-1807 te Gouderak 
o 28-12-1781 te Gouderak 
x 21-01-1782 te Gouderak     zie gezinskaart 10205 
#k355 Mes, Trijntje  (dochter van Gijs / Gijsbert Franken Mes en Neeltje  
    Ariens Voorsluijs / Versluijs)  ─> k710 
 * +/- 1758 te Bloemendaal 
 † 21-11-1828 te Gouderak 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie Kaptein en Lijntje Huisman): 

o NN  *  †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Kaptein en Janna de Bes): 

o NN  *  †  
Kinderen uit het derde huwelijk (Arie Kaptein en Trijntje Mes): 

o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 08-02-1789 te Gouderak  † 21-09-1846 te Gouderak 

  x 01-02-1807 te Gouderak met Pieter Barendsz Pols 
  xx 08-06-1816 te Gouderak met Dirk Barendsz Pols 
  zie ─> k177 

 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak    d.d. 15-12-1781 
Getuigenis afgenomen door Martinus van Toulon, baljuw van Gouda en Gouderak, samen met Cent van 
Wijmers en Wouter Boer, mansmannen van Gouderak, ten huize van Arij Capeteijn, won. op de hofstede 
van de heer Gueijle, in het Veerstalblok van Gouderak, en bevonden dat aan de westzijde van het huis uit 
een raam dat met twee grendeltjes aan de binnenkant gesloten wordt, zeer subtiel een glasruit was 
uitgenomen, voor welk raam aan de binnenkant een blind (luik) was met een houten boom daarvoor. Dat 
Trijntje Mes, dienstmaagd, won. ten huize van voorn. Arij Capeteijn, ’s nachts tussen 13 en 14 december 
1781 wel enig geraas heeft gehoord, maar menende dat het aan de deur van de binnenkamer, naast de 
beestenstal was, daarom geen gerucht durfde maken. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Gouderak    d.d. 14-02-1786 
Carel Lodewijk de Quan, kapitein ten dienste dezer landen, won. op de hofstede IJsseloord, te Gouderak, 
arrestant en eiser, contra Arij Captein, won. te Gouderak, gearresteerde in bonis en gedaagde, eis doende 
dat Arij Captein 210 gulden betaalt wegens een half jaar huur van een bouwhuis met 23 morgen land, 
verschenen 01-11-1785, volgens de huurceduul van 15-06-1783 voor notaris Pieter Daesdonck te Gouda, 
bij wijlen Jacob Gueijle als verhuurder en Arij Captein als huurder. 

 
#k356 Broekhuizen, Pieter (zoon van Dirk Ariensz Broekhuijzen en Maria Abrahams 
    Koot)  ─> k712 
 ~ 09-09-1753 te Moordrecht 
 † 21-07-1800 te Gouderak 
o 26-04-1782 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 19-05-1782 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10206 
#k357 Versnel, Marigje / Maartje (dochter van Cornelis Huijgen Versnel en  
   Gerrigje / Gerritje Hendriks de Graaf)  ─> k714 
 ~ 22-01-1755 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 24-07-1829 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  * 09-01-1783 / ~ 12-01-1783 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 25-03-1852 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 09-04-1809 te Ouderkerk ad IJssel met Maria Willems de Bruijn 
  zie ─> k178 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel– Huwelijken 1816  d.d. 11-08-1816: 
Marrigje Versnel verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Cornelis Broekhuizen 
en Willemijntje van Herk niet te kunnen schrijven. 

 
#k358 de Bruin, Willem (zoon van Gerrit Tijsz de Bruin en Marrigje Goverts van 
    Herk)  ─> k716 
 ~ 23-03-1749 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 23-03-1822 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 22-06-1776 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10207 
#k359 van Leeuwen, Sijgje (dochter van Jan Cornelisz van Leeuwen en Neeltje  
    Bastiaans Kruijt)  ─> k718 
 ~ 26-11-1747 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 18-09-1830 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maria  * 15-09-1780 / ~ 17-09-1780 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 17-09-1855 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 09-04-1809 te Ouderkerk ad IJssel met Dirk Pietersz Broekhuizen 
  zie ─> k179 

 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel– Huwelijken 1823  d.d. 15-03-1823: 
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Sijgje van Leeuwen verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Sijmen de Bruin en 
Sentina Prins niet te kunnen schrijven. 

 
#k360 de Jong, Teunis  (zoon van Dirk Teunisz de Jong en Marrigje Ariens  
    Roskam)  ─> k720 
 Later getrouwd op 16-02-1794 te Stolwijk met Marijje den Uijl 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 25-11-1753 te Stolwijk 
 † 20-11-1827 te Stolwijk 
o 08-03-1782 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x 23-03-1782 te Nieuwerkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 10208 
#k361 Stam, Willempje  (dochter van Willem Jaspersz Stam en Marija Huijge van 
    der Graaf)  ─> k722 
 ~ 17-11-1754 te Nieuw Lekkerland 
 † tussen 10-05-1789 en 16-02-1794 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  ~ 27-10-1782 te Nieuwerkerk ad IJssel      † 12-10-1835 te Broek Thuil 

  x +/- 1812 / voor 03-08-1813 te ??? met Aaltje Pieters Zuiddam 
   zie ─> k180 

 

 
#k362 Zuidam, Pieter (zoon van Dirk Ariensz Zuijdam en Aaltje Ariens van der Veer) 
    ─> k724 
 * te Stein 
 ~ 28-02-1751 te Ruijge Weijde (Waarder) 
 † 20-09-1797 te Nieuweramstel 
o 02-03-1781 te Haastrecht 
x 18-03-1781 te Haastrecht     zie gezinskaart 10209 
#k363 de Jong, Neeltje  (dochter van Gerrit de Jong en Jannigje Jaarsveld) 
    ─> k726 
 * +/- 1755 te Jaarsveld 
 † 31-03-1827 te Reeuwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Aaltje  ~ 23-04-1791 te Haastrecht  † 08-09-1859 te Stolwijk 

  x +/- 1812 / voor 03-08-1813 te ??? met Dirk Teunisz de Jong 
  xx 17-04-1852 te Stolwijk met Jan Koogje 
  zie ─> k181 

 
Burgerlijke stand Waarder – Huwelijken 1813  d.d. 25-03-1813: 
Neeltje de Jong verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar zoon Cornelis Zuidam en 
Marrigje de Bruijn niet te kunnen schrijven. 

 
#k364 de Bruin, Hillebrand (zoon van Abraham Willemsz de Bruijn en Hendrikje  
    Hillebrands de  Geer/ Gier)  ─> k728 
 Beroep: Baanspinder / Touwslager 
 ~ 03-10-1773 te Bergambacht 
 † 14-12-1841 te Gouderak 
x 06-09-1795 te Gouderak     zie gezinskaart 10210 
#k365 Ment, Annigje / Annetje  (dochter van Jacob Jansz Ment en Lijbje Jacobs
     de Jong)  ─> k730 
 ~ 05-07-1772 te Gouderak 
 † 22-03-1849 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  * 30-08-1799 / ~ 01-09-1799 te Gouderak       † 28-10-1879 te Gouderak 

  x 13-11-1822 te Gouderak met Maria  Dirks van der Graaf 
  zie ─> k182 

 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1822  d.d. 13-11-1822: 
Hillebrand de Bruin en Annigje Ment verklaren beiden bij de ondertekening van de huwelijksakte van hun 
zoon Pieter de Bruijn en Maria van der Graaf niet te kunnen schrijven. 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 124 Datum: 19-Feb-23 

 
#k366 van der Graaf, Dirk (zoon van Wiggert Ariensz van der Graaf en Cornelia 
    Ariens Boer)  ─> k732 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 09-03-1760 te Gouderak 
 † 31-12-1844 te Gouderak 
o 12-11-1790 te Gouderak 
x 05-12-1790 te Gouderak     zie gezinskaart 10211 
#k367 Bos, Grietje  (dochter van Jan Cornelisz Bos en Maria Ariens van der 
    Graaf)  ─> k734 
 ~ 06-04-1766 te Gouderak 
 † 05-06-1835 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maria  * 19-10-1799 / ~ 27-10-1799 te Gouderak 

      † 12-03-1883 te Gouderak 
  x 13-11-1822 te Gouderak met Pieter Hillebrandsz de Bruin 
  zie ─> k183 

 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1822  d.d. 13-11-1822: 
Dirk van der Graaf en Grietje Bos ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Maria van der Graaf en 
Pieter de Bruijn: 

  
 
#k368 Kreuk, Jan Jansz (zoon van Jan Pietersz Kreuk en Magteltje Jans van  
    Herk) ─> k736 
 Eerst getrouwd op 18-05-1766 te Ouderkerk aan den IJssel met Janna Verheul 
 ~ 08-07-1736 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-01-1814 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 20-09-1771 te Gouderak 
x 13-10-1771 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10212 
#k369 de Leeuw, Arriaentje (dochter van Arij Jansz de Leeuw en Grietje Willems  
    Rietveld)  ─> k738 
 ~ 14-07-1743 te Gouderak 
 † 05-07-1785 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Kreuk en Janna Verheul): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Kreuk en Ariaantje de Leeuw): 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 14-02-1776 te Ouderkerk ad IJssel  

     † 13-02-1854 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 29-04-1810 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelia Hendriks Lagewaard 
  zie ─> k184 

 

 
#k370 Lagewaard, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Hendriksz Lagerwaard en 
     Neeltje Cornelis Trouwborst)  ─> k740 
 * te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 ~ 19-09-1734 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 29-07-1803 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
o 13-02-1761 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x 08-03-1761 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10213 
#k371 Schaap, Walburg Ariens (dochter van Adriaen Pietersz Schaap en Trijntje
     Pieters van Herk)  ─> k742 
 ~ 11-04-1739 te Dordrecht 
 † 25-07-1803 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelia  ~ 12-10-1777 te Nieuwerkerk ad IJssel   

     † 27-07-1818 te Ouderkerk ad IJssel 
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  x 29-04-1810 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Jansz Kreuk 
  zie ─> k185 

 

 
#k372 van der Grijp, Leendert (zoon van Paulus Cornelisz van der Grijp en Ariaantje 
    Leenderts van Dam)  ─> k744 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 05-11-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 18-03-1806 te Krimpen aan den IJssel 
o 01-06-1753 te Ouderkerk aan den IJssel 
att. 24-06-1753 te Polsbroek 
x 01-07-1753 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10214 
#k373 Bakhuizen, Katharina (dochter van Leendert Pietersz Bakhuizen en Ariaantje
    Willems Trekkan / de Kroon)  ─> k746 
 ~ 01-03-1733 te Noord-Polsbroek 
 † 05-09-1800 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Paulus  ~ 22-10-1775 te Ouderkerk ad IJssel  

     † 08-02-1862 te Krimpen ad IJssel 
  x 30-10-1803 te Ouderkerk ad IJssel met Adriana Centen Vermeer 
  zie ─> k186 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Krimpen a/d IJssel  d.d. 02-04-1769 / 10-06-1769 / 10-11-1770 
In de rechtszaak tussen Jan Dirksz van Vliet en Adriaan Aartsz de Haan, legt Leendert van der Grijp, 
samen met een aantal anderen, een getuigenis af op verzoek van Adriaan Aartsz de Haan: 
Hij getuigt dat hij de hele zomer, en langer, tot oktober 1768, gezien heeft dat het karnmolenpad vanaf het 
huis waarin Adriaan Aartsz de Haan woont, buiten staat is geweest om naar behoren te gebruiken om te 
karnen, omdat het pad dras was, en met gaten bezet, zodanig dat met geen mogelijkheid een paard in 
staat was om alleen en zonder hulp daarin te kunnen gaan. Andere getuigen verklaren dat zij gezien 
hebben dat het paard tot zijn buik in die gaten van het pad wegzonk, dat de kelder vol stond met water, en 
ongeschikt was om de landbouwprodukten op te slaan, en dat dit juist nodig is om een koele kelder te 
hebben i.v.m. de bederfelijke waar. Ook waren er verscheidene gaten in het dak waardoor de zolder niet 
gebruikt kon worden. 
Een jaar later, tijdens de rechtdag op 10-11-1770, legt Leendert van der Grijp, samen met anderen, nog 
een getuigenis af in dezelfde rechtszaak, namelijk dat Adriaan Aartsz de Haan in de schuur en het huis van 
Huijg Kleijn goederen had liggen die beschadigd en bevuild waren, en dat het hennip was verward en voor 
het grootste gedeelte aan stukken gebroken. 
(Opmerking: Leendert van der Grijp ondertekent de originele getuigenissen, maar in dit rechtboek is 
slechts een afschrift hiervan opgenomen waardoor de handtekening ontbreekt.) 
 

 
#k374 Vermeer, Cent (zoon van Hendrik Cente Vermeer en Maria Abrahams Koot) 
    ─> k748 
 ~ 26-03-1742 te Moordrecht 
 † 24-11-1797 te Moordrecht 
o 31-01-1766 te Moordrecht 
x 23-02-1766 te Moordrecht     zie gezinskaart 10215 
#k375 Blok, Johanna / Anna  (dochter van Frank Klaasz Blok en Adriana  
     Antonis Schepens) ─> k750 
 ~ 01-08-1745 te Raamsdonk 
 † 20-04-1815 te Moordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Adriana      ~ 02-10-1774 te Moordrecht † 24-01-1862 te Krimpen ad IJssel 

      x 30-10-1803 te Ouderkerk ad IJssel met Paulus Leendertsz van der Grijp 
      zie ─> k187 

 

 
#k376 Rehorst, Hendrik (zoon van Willem Dircksz Rehorst en Sybilla Brants) 
    ─> k752 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 14-07-1743 te Berkenwoude 
 † 01-10-1811 te Berkenwoude 
o 02-09-1775 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10216 
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#k377 Potuijt, Teuntje Paulusse (dochter van Paulus Dirksz Potuit en Lijntje  
     Hendriks Verstoep)  ─> k754 
 ~ 19-12-1756 te Berkenwoude 
 † 03-07-1838 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  ~ 15-02-1789 te Berkenwoude † 14-11-1862 te Gouderak 

  x 01-10-1809 te Benschop met Aaltje Blanken 
  xx 19-04-1817 te Berkenwoude met Marrigje Ariens Dekker 
  zie ─> k188 

 
Burgerlijke stand Berkenwoude – Huwelijken 1817  d.d. 19-04-1817: 
Teuntje Potuijt ondertekent de huwelijksakte van haar zoon Dirk Rehorst en Marrigje Dekker: 

 
 
#k378 Dekker, Arie  zelfde als ─> k132 
x 
#k379 Stolker, Annigje  zelfde als ─> k133 
 
#k380 van Herk, Govert (zoon van Arie Goverdsz van Herk en Neeltje Hendrikse 
    Graaff)  ─> k760 
 Later getrouwd op 10-05-1789 te Ouderkerk aan den IJssel met Kaatje de Bruin 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 15-08-1745 te Ouderkerk aan den IJssel  
 † 02-07-1828 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 12-04-1771 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 05-05-1771 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10217 
#k381 Lans, Willempje  (dochter van Arij Willemsz Lans en Willemijntje Ariens
    de Boer)  ─> k762 
 ~ 07-03-1745 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-04-1786 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Govert van Herk en Willempje Lans): 
o NN  *  †  
o Willem  * 04-10-1782 / ~ 20-10-1782 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 14-05-1832 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 03-07-1814 te Nieuwerkerk ad IJssel met Neeltje Jacobs Speksnijder 
  zie ─> k190 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Govert van Herk en Kaatje de Bruin): 
o NN  *  †  

 
Burgerlijke stand Nieuwerkerk a/d IJssel – Huwelijken 1814  d.d. 03-07-1814: 
Govert van Herk ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Willem van Herk en Neeltje Speksnijder: 

 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 6 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-04-1789 
Govert van Herk, weduwnaar van Willempje Lans, won. te Ouderkerk ad IJssel, ten eenre zijde, en de 
schout als oppervoogd over de 5 minderjarige nagelaten kinderen, namelijk Arij, Neeltje, Arij, Mijntje en 
Willem van Herk (zie k190) ter andere zijde. Willempje Lans is overleden op 02-04-1785 te Ouderkerk ad 
IJssel. Acte van uitkoop. Hij behoudt alles, waarvoor hij de kinderen zal alimenteren en geven f 3-3-0. 

 
#k382 Speksnijder, Jacob zelfde als ─> k320 
x 
#k383 de Wit, Neeltje  zelfde als ─> k321 
 
#k384 Eikelboom, Tijs (zoon van Arij Ariensz Eikelboom en Annigje Thijssen Muijlwijk) 
    ─> k768 
 * te Gijbeland 
 ~ 18-02-1731 te Brandwijk 
 † 07-10-1775 te Oud Alblas 
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o 20-05-1752 te Ottoland 
x 11-06-1752 te Brandwijk     zie gezinskaart 10218 
#k385 Verbraak, Willempje (dochter van Willem Dirksz Verbraak en Jacomijntje  
    Willems van der Kemp)  ─> k770 
 Later getrouwd op 29-04-1787 te Oud Alblas met Huig den Boon 
 ~ 24-10-1734 te Molenaarsgraaf 
 † 09-06-1797 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Tijs Eikelboom en Willempje Verbraak): 
o NN  *  †  
o Willem  ~ 06-05-1758 te Oud Alblas  † 25-03-1842 te Alblasserdam 

  x 20-06-1790 te Oud Alblas met Jannigje Brandwijk 
  xx +/- 1803 te ??? met Teuntje Gerrits Brandwijk 
  zie ─> k192 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willempje Verbraak en Huig den Boon): 
o NN  *  †  

 

 
#k386 Brandwijk, Gerrit  (zoon van Jan Gerritsz Brandwijk en Marigje  
     Ariens Krijger)  ─> k772 
 ~ 17-05-1744 te Giessen Oudekerk 
 † na 14-03-1805 te ??? 
o 26-03-1773 te Giessen Nieuwkerk    zie gezinskaart 10219 
#k387 van Heemskerk(en), Dirkje (dochter van Aart Cornelisz Heemskerck(e) en
     Annighje Claes Puijker)  ─> k774 
 ~ 28-02-1745 te Giessen Nieuwkerk 
 † voor 14-03-1805 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Teuntje  * 13-09-1777 / ~ 14-09-1777 te Giessen Oudekerk en Peursum 

      † 26-09-1823 te Alblasserdam 
  x +/- 1803 te ??? met Willem Tijsz Eikelboom 
  zie ─> k193 

 
Besluiten van het Staats-bewind der Bataafsche Republiek No. 13|15  dd 14-03-1805 
http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22pieter+van+heemskerk%22&page=1&coll=boeken1&id
entifier=891XAAAAcAAJ 
Ontvangen een request van Kleijs de Bes en diens vrouw Annigje Brandwijk, Willem Eijkelenboom, 
getrouwd met Teuntje Brandwijk, en Jan Brandwijk. Annigje, Teuntje en Jan zijn de nagelaten kinderen 
van Dirkje van Heemskerk, in huwelijk verwekt bij Gerrit Brandwijk, Maria van Heemskerk, Jannigje 
van Heemskerk, Arij Brandwijk, weduwnaar van Cornelia van Heemskerk. Deze allen zijn de kinderen en 
kindskinderen van Annigje de Puijker, weduwe van Aart van Heemskerk, en als zodanig erfgenamen 
van Pieter van Heemskerk. Zij verzoeken om ontslagen te worden van de erfportiën, wat wordt toegestaan. 

 
#k388 Vervoorn, Gijsbert Willemsz (zoon van Willem Hermensz Vervoorn en Aartje 
     Gijsberts van Eijseren)  ─> k776 
 ~03-09-1702 te Arkel 
 † na 27-05-1745 te ??? 
o 23-04-1728 te Arkel 
x 09-05-1728 te Arkel      zie gezinskaart 10220 
#k389 van Arkel, Maaike Teunis (dochter van Teunis Jansz van Arkel en  
     Lammertje Jans Goetmoet)  ─> k778 
 ~ 22-03-1705 te Arkel 
 † na 27-05-1745 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Lammert  ~ 07-07-1743 te Arkel  † voor 14-07-1812 te ??? 

  x 28-04-1782 te Arkel met Metje Hagen 
  x +/- 1788 te Arkel / Hoogblokland met Willempje Hendiks de Groot 
  zie ─> k194 

 

 
#k390 de Groot, Hendrik Vasz  (zoon van Fas Bastiaansz de Groot en Megteld 
     Hendriks Liefholland)  ─> k780 
 ~ 02-05-1706 te Hoogblokland 

http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22pieter+van+heemskerk%22&page=1&coll=boeken1&identifier=891XAAAAcAAJ
http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22pieter+van+heemskerk%22&page=1&coll=boeken1&identifier=891XAAAAcAAJ
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  13-09-1783 te Hoogblokland 
o 16-04-1735 te Schelluinen 
x 01-05-1735 te Schelluinen     zie gezinskaart 10221 
#k391 Kors, Lijsje / Lijsbet Willems (dochter van Willem Claesz Kers en Teuntje  
     Teunisse Cool)  ─> k782 
 * te Leerbroek 
 ~ 17-01-1712 te Zijderveld 
  19-08-1793 te Hoogblokland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willempje ~ 13-04-1755 te Hoogblokland † 14-07-1812 te Arkel 

  x +/- 1788 te Arkel / Hoogblokland met Lammert Gijsbertsz Vervoorn 
  zie ─> k195 

 

 
#k392 Hagendijk, Gijsbert Aartsz (zoon van Aart Gijsz Hagendijk en Maaijke  
     Meertens)  ─> k784 
 Beroep: Zeeman 
 * +/- 1710 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † 20-09-1783 te Nieuw Lekkerland 
x +/- 1737 te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10222 
#k393 Versluis, Aaltje Knelis  (dochter van Knelis Versluis en ) 
    ─> k786 
 * +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † +/- 1776 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aert ~ 21-09-1738 te Nieuw Lekkerland get: Knelia Jans Kroon ipv Grietje 
o Aart ~ 14-02-1740 te Nieuw Lekkerland get: Grietje Aerts 
o Knelis ~ 28-01-1742 te Nieuw Lekkerland get: Marigje Jans 
o Anna ~ 03-11-1743 te Nieuw Lekkerland get: Annigje Claese (meuije) 

 de vader in zee zijnde heeft Knelis Knelisz Versluis desselfs plaats vervult 
o Leendert ~ 27-12-1744 te Nieuw Lekkerland get: Grietje Aerts 
o Teunis ~ 20-08-1747 te Nieuw Lekkerland † 24-01-1835 te Nieuw Lekkerland 

 doopget: Trijntje Knelis Versluis   
 Johannes Marcus die in de plaats van de vader, die op zee was, heeft vervult 
 x +/- 1775 te Nieuw Lekkerland met Maaike Gijsberts Boerman 
 xx 26-02-1790 (o) te Nieuw Lekkerland met Meijntjen Huijberts Klein 
 zie─> k196 

 
#k394 Boerman, Gijsbert Arijense (zoon van Arij Leendertsz Boerman en Maaike 
     Gijsberts)  ─> k788 
 ~ 19-09-1717 te Nieuw Lekkerland 
 † voor 1812 te ??? 
x +/- 1753 te Nieuw Lekkerland     zie gezinskaart 10223 
#k395 Verhaar, Neeltje Joosse / Jasperse (dochter van Joost / Jasper Knelisse  
    Verhaar en Sara Knelisse Capteijn)  ─> k790 
 ~ 11-12-1729 te Nieuw Lekkerland 
 † 29-06-1812 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maaike  ~ 31-03-1754 te Nieuw Lekkerland † 28-11-1789 te Nieuw Lekkerland 

  x +/- 1775 te Nieuw Lekkerland met Teunis Gijsbertsz Hagendijk 
  zie ─> k197 

 

 
#k396 Boer, Pieter Willemse  (zoon van Willem Pietersz Boer en Tijssina  
     Tijssens Muijlwijk)  ─> k792 
 ~ 16-08-1716 te Oud Alblas 
 † 28-03-1789 te Oud Alblas 
x 06-05-1741 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10224 
#k397 Versluijs, Antje / Annigje Huigens (dochter van Huijg Jacobsz Versluijs en 
     Aaltje Pieters Hogendijk)  ─> k794 
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 ~ 30-03-1721 te Streefkerk 
 † 08-04-1771 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Adriaan  ~ 14-10-1753 te Oud Alblas  † 14-10-1835 te Nieuw Lekkerland 

  o 05-02-1784 te Oud Alblas / x 02-1784 te Nieuw Lekkerland met Sijgjen 
   Willems  van der Werken 
  zie ─> k198 

 

 
#k398 van der Werken, Willem  (zoon van Barent Korstiaansz van der Werken en 
     Annigje Jans Sterrenburg)  ─> k796 
 ~ 16-05-1728 te Hoornaar 
 † 12-02-1802 te Nieuw Lekkerland 
x +/- 1762 te Nieuw Lekkerland     zie gezinskaart 10225 
#k399 Streveland, Daampje  (dochter van Melis Barentsz Streveland en Sijgje 
     Gerrits)  ─> k798 
 ~ 12-02-1722 te Nieuw Lekkerland 
 † 26-06-1790 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Sijgjen  ~ 11-03-1764 te Nieuw Lekkerland † 11-07-1838 te Nieuw Lekkerland 

  o 05-02-1784 te Oud Alblas / x 02-1784 te Nieuw Lekkerland met  
   Adriaan Pietersz Boer 
  zie ─> k199 

 

 
#k400 Meerkerk, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis Hendriksz Meerkerk en  
     Marrigje Jacobs van der Laan)  ─> k800 
 Beroep: Boer / bouwman, armmeester, waarsman, heemraad 
 ~ 20-11-1734 te Bleskensgraaf 
 † 09-10-1775 te Gijbeland 
  11-10-1775 te Brandwijk 
o 31-03-1758 te Brandwijk 
x 23-04-1758 te Brandwijk     zie gezinskaart 10226 
#k401 Brandwijk, Jannigje Ariens (dochter van Arie Jansz Brandwijk en Jannigje 
     Bastiaanse de Jong)  ─> k802 
 * te Gijbeland 
 ~ 06-07-1732 te Brandwijk 
 † 30-10-1805 te Gijbeland 
  02-11-1805 te Brandwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  ~ 24-02-1759 te Bleskensgraaf     † 08-04-1829 te Nieuw-Lekkerland 

  x 04-03-1787 te Bleskensgraaf met Maria / Marigje Corporaal 
  xx 04-10-1799 (o) te Nieuw-Lekkerland met Aaltje van Buren 
  zie ─> k200 

 

 
#k402 Corporaal, Dirk Bastiaanse (zoon van Bastiaan Dircksz Corporaal en Grietien 
     Cornelis)  ─> k804 
 Beroep: Molenaar op de Kortlandse molen te Alblasserdam, Schepen, Heemraad 
 ~ 23-11-1721 te Bleskensgraaf 
  23-04-1804 te Bleskensgraaf 
o 26-03-1751 te Streefkerk 
x 11-04-1751 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10227 
#k403 van de Berg, Trijntje Sijmons (dochter van Sijmon Joosten van de Berg en  
     Marigje Cornelis)  ─> k806 
 ~ 13-02-1724 te Streefkerk 
  02-02-1804 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *  †  
o Maria / Marrigje ~ 04-06-1757 te Bleskensgraaf    † 12-06-1798 te Nieuw-Lekkerland 

  x 04-03-1787 te Bleskensgraaf met Cornelis Jacobsz Meerkerk 
  zie ─> k201 

 

 
#k404 van Casant, Pieter (zoon van Cornelis Claesz van Casant en Teuntje  
    Dircks de Greef)  ─> k808 
 Eerst +/- 1725 te Nieuwland getrouwd met Anneke Ariense de Joncker 
 Vervolgens 22-08-1729 te Gorinchem getrouwd met Geertje Wouterse Sterk 
 * +/- 1700 te Nieuwland 
 † na 1750 te Meerkerk ?? 
x +/- 1731 te Schoonrewoerd of Nieuwland   zie gezinskaart 10228 
#k405 Westerhout, Gerrigje Arijse (dochter van Arij Adriaense Westerhout en  
   Hendrickje Gerrits van Drent (van der Endt)  ─> k810 
 ~ 20-03-1712 te Schoonrewoerd 
 † 26-08-1808 te Meerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Teuntje  ~ 07-04-1726 te Nieuwland get. Lijsje Cornelis Casant 

NB: dit kint is wegens het water te Kedichem gedoopt alwaar de ouders na toe zijn gevlugt. 
Kinderen uit het tweede huwelijk: 

o Teuntje  ~ 19-02-1730 te Nieuwland get. Marike Wouters Sterk 
Kinderen uit het derde huwelijk: 

o Arij   ~ 02-03-1732 te Nieuwland  get. Antonetta Ariense Westerhout 
o Kornelis   ~ 29-03-1733 te Nieuwland get.  Lijsje van Casant 
o Arije   ~ 03-04-1735 te Nieuwland get.  Neeltje Ariense Westerhout 
o Cornelis   ~ 10-03-1737 te Nieuwland get. Lijsje van Casand 
o Lijsbeth   ~ 30-03-1739 te Nieuwland get. Antonetta Ariense Westerhout 
o Willempje  ~ 26-11-1741 te Lexmond get. Lijsbeth Gijsberts Peel 
o Teuntje  ~ 25-10-1744 te Noordeloos get. Gerrigje Izaaks van Zeijerveld (halfzus 

       van de moeder) 
o Willem  ~ 24-10-1745 te Noordeloos get. Lijsje van Casant    (zus van de vader) 
o Abraham  ~ 31-12-1747 te Noordeloos  † 21-03-1832 te Molenaarsgraaf 

  doopget. Antenet Ariens Westerhout (zus van de moeder) 
  x 09-05-1779 te Noordeloos met Barbera Gerrits den Hartog 
  zie ─> k202 

o Neeltje  ~ 19-04-1750 te Noordeloos get. Lijsje van Casant 
 
Archief ??    dd 21-07-1722 
Teuntie Dirx de Greef, weduwe van Cornelis Claese Casant zalr. wonende Achterdijk, testeert. 
Genoemd oa. Lijsje en Pieter Cornelisz van Casant en ook Jan Dirx de Greeff. 

 
#k406 den Hartog, Gerrit (zoon van Cornelis Teunisz de Hartogh en Cornelia  
    Willems Blokland)  ─> k812 
 ~ 25-12-1729 te Haastrecht 
 † na 1773 te Goudriaan ??? 
o 02-10-1750 te Goudriaan 
x 25-10-1750 te Goudriaan     zie gezinskaart 10229 
#k407 Boonstoppel, Johanna / Jannegie Willemse (dochter van Willem Cornelisz 
   Boonstoppel en Barber Jans Brandwijk)  ─> k814 
 ~ 20-11-1728 te Goudriaan 
 † na 1773 te Goudriaan ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Barbera  ~ 31-10-1756 te Goudriaan  † 19-05-1807 te Molenaarsgraaf 

  x 09-05-1779 te Noordeloos met Abraham Pietersz van Casant 
  zie ─> k203 

 

 
#k408 de Haan, Pieter Aertse  (zoon van Aert Cornelisz de Haan en Pietertje 
     Cornelisse)  ─> k816 
 Beroep: Schepen, heemraad 
 ~ 31-12-1713 te Nieuw Lekkerland 
 † 13-03-1798 te Nieuw-Lekkerland 
x +/- 1742 te Nieuw Lekkerland     zie gezinskaart 10230 
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#k409 van der Graaf, Annigje Huige (dochter van Huig Willemsz van der Graaf  
     en Willempje Aerts Verleck)  ─> k818 
 ~ 31-07-1718 te Nieuw Lekkerland 
 † 05-12-1776 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Huig  ~ 10-07-1757 te Nieuw-Lekkerland    † 06-11-1804 te Nieuw-Lekkerland 

  x 20-04-1788 te Lekkerkerk met Neeltje Dirks Dekker 
  zie ─> k204 

 

 
#k410 Dekker, Dirk  zelfde als ─> k264 
x 
#k411 de Jong, Marrigje zelfde als ─> k265 
 
#k412 Rietveld, Dingeman Pleune (zoon van Pleun Herbertsz Rietveld en Annigje 
     Dingemans van Muijlwijk)  ─> k824 
 Beroep: Bouwman, diaken, schepen, armmeester, waardsman, opziener, heemraad 
 ~ 10-02-1737 te Noordeloos 
 † 26-02-1818 te Noordeloos 
o 27-03-1767 te Giessen-Nieuwkerk 
x 20-04-1767 te Giessen-Nieuwkerk    zie gezinskaart 10231 
#k413 Kooijman, Jannigje Dirks (dochter van Dirk Ariensz Kooijman en  
     Eijghje Ariens Baartman)  ─> k826 
 ~ 16-04-1741 te Giessen-Nieuwkerk 
  27-05-1801 te Noordeloos 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pleun  ~ 23-04-1775 te Noordeloos  † 17-08-1861 te Streefkerk 

  x 20-04-1800 te Hoornaar met Maria Wouters Slob 
  zie ─> k206 

 

 
#k414 Slob, Wouter  (zoon van Govert Woutersz Slob en Heiltje   
    Gerrits Stek)  ─> k828 
 ~ 04-03-1744 te Hoornaar 
 † 08-05-1823 te Hoornaar 
x 14-04-1765 te Giessen-Oudekerk en Peursum   zie gezinskaart 10232 
#k415 van Dueren, Ariaantje (dochter van Arie Cornelisz van Dueren en Maria  
    Cornelis Hakkesteeg)  ─> k830 
 * te Peursum 
 ~ 13-02-1746 te Giessen-Oudekerk en Peursum 
 † 02-03-1807 te Hoornaar 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maria  ~ 10-01-1779 te Hoornaar † 16-03-1853 te Streefkerk 

  x 20-04-1800 te Hoornaar met Pleun Dingemansz Rietveld 
  zie ─> k207 

 

 
#k416 Damsteeg, Arie Pietersz (zoon van Pieter Ariensz Damsteeg en Marigje 
     Huibertse)  ─> k832 
 ~ 11-10-1733 te Langerak 
 † na 14-01-1778 te Langerak ??? 
x 23-09-1764 te Langerak     zie gezinskaart 10233 
#k417 Slingeland, Annigje / Anna Gerrits (dochter van Gerrit Jansz   
   Slingeland en Susanna Teunisse Spek)  ─> k834 
 ~ 15-09-1737 te Ottoland 
 † na 11-02-1775 te Langerak ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *  †  
o Gerrit  ~ 13-11-1768 te Langerak  † 14-12-1815 te Gouderak 

  x 06-10-1810 te Gouderak met Johanna Bouwens van Wingerden 
  zie ─> k208 

 
Recht. arch nr 39 Langerak     d.d. 14-01-1778 
lootcedulle kinderen Pieter Damsteeg. 
Comp. Huijbert Damsteeg 1e, Arij Damsteeg 2e, Huijbert Demper getr. met Adriaentje Damsteeg 3e alle 
won. Langerak, Pieter Baardwijk getr. met Grietje Damsteeg won. Giesen 4e, Marcus de Hoop getr. met 
Neeltje Damsteeg, won. Tienhoven 5e, Gerrit Lakerveld getr. met Cornelia Damsteeg 6e zijde, tesamen 
kinderen en erfgenamen van Pieter Damsteeg en Marigje Huijberden, beide alhier won. en overleden, 
gedeeld de roerende goederen en gelden. Ten aanzien van de vaste ofte onroerende goederen bij hun 
ouders nagelaten, gelegen in het oosterse Huijbert Tonisse weer, belend ten oosten Claes Maert weer en 
ten westen Willem Aerts weer, alsmede hun aandeel in de zegenvisserij gen. "'t Heerentij" in de minne 
gedeeld. Huijbert Damsteeg krijgt 2 morgen land in het weer en de helft in een vierde part in de zegen. Arie 
krijgt 334 roeden land. Huijbert Demper krijgt 1 morgen 3 hont 4 1/2 roeden land en Marcus de Hoop krijgt 
de helft in een vierde part in de zegen. 

 
#k418 van Wingerden, Bouwe / Boudewijn Barentse (zoon van Barent Bouwensz van
   Wingerden en Pietertje Leenderts van der Graaff)  ─> k836 
 ~ 10-12-1741 te Bodegraven 
 † 22-10-1793 te Gouderak 
o 26-02-1768 te Gouderak 
x 20-03-1768 te Gouderak     zie gezinskaart 10234 
#k419 van Essen, Sara   (dochter van Gerhardus van Essen en Maria  
     Pieters Hoornwegh)  ─> k838 
 ~ 30-06-1743 te Gouderak 
 † 15-05-1840 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Johanna  ~ 26-11-1775 te Gouderak  † 01-03-1859 te Gorinchem 

  x 06-10-1810 te Gouderak met Gerrit Ariensz Damsteeg 
  zie ─> k209 

 

 
#k420 van Erk, Simon  (zoon van Jan Goverdsz van Herk en Anna /Janna Jans 
    den Haring)  ─> k840 
 Eerst getrouwd op 18-04-1762 te Gouderak met Maria Hansen 
 ~ 03-11-1734 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-05-1794 te Gouderak 
o 17-09-1784 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 10-10-1784 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10235 
#k421 van Walsum, Teuntje (dochter van Arnoldus Evertsz van Walsem en Aafje 
    Pieters den Hoed)   ─> k842 
 * te Stormpolder 
 ~ 08-12-1754 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 13-04-1793 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Simon van Erk en Maria Hansen): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Simon van Erk en Teuntje van Walsum): 
o NN  *  †  
o Jan  * 07-02-1785 / ~ 13-02-1785 te Ouderkerk ad IJssel 

      † 05-06-1868 te Stolwijk 
  x 08-05-1813 te Stolwijk met Willemijntje Cornelisse Muis 
  zie ─> k210 

 

 
#k422 Muis, Cornelis  (zoon van Jacobus Goossensz Muijs en Arriaantje  
    Willems Koolwijk)  ─> k844 
 Beroep:Bouwman 
 ~ 06-07-1755 te Stolwijk 
 † 01-09-1826 te Stolwijk 
o 17-06-1786 te Bergambacht 
x 09-07-1786 te Bergambacht     zie gezinskaart 10236 
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#k423 Hoogendoorn, Anna (dochter van Jan Gerritsz Hoogendoorn en Willemijntje 
    Willems Saane)   ─> k846 
 ~ 17-02-1762 te Lekkerkerk 
 † 14-08-1840 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willemijntje * 11-05-1792 te Achterbroek / ~ 13-05-1792 te Berkenwoude 

      † 18-12-1871 te Stolwijk 
  x 08-05-1813 te Stolwijk met Jan Simonsz van Erk 
  zie ─> k211 

 

 
#k424 de Waard, Leendert (zoon van Teunis Leendertsz de Waard en Maria 
    Cornelisse den Toom)  ─> k848 
 Beroep: Arbeider, dagloner (kan niet schrijven) 
 ~ “in het midden van het jaar 1764” te Ammerstol 
  (Opm: in het doopboek is op 8 maart 1779 een notitie opgenomen waarin
  werd verklaard dat door onbekend toeval de doopinschrijving van Leendert
  niet was gedaan, maar dat diverse getuigen verklaarden dat dat in het 
  midden van het jaar 1764 gedaan was.) 
 † 21-11-1829 te Ammerstol 
o 23-02-1798 te Ammerstol 
x 11-03-1798 te Ammerstol     zie gezinskaart 10237 
#k425 Stout, Annigje  (dochter van Maarten Gorisz Stout en Gerrigje Jans  
    Houweling)  ─> k850 
 ~ 22-12-1776 te Bergambacht 
 † 25-05-1821 te Ammerstol 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maarten  * 23-10-1804 / ~ 28-10-1804 te Ammerstol 

      † 20-03-1853 te Ammerstol 
  x 18-12-1822 te Ammerstol met Aartje Versluijs 
  xx 21-10-1826 te Groot Ammers met Teuntje Ariens van der Wal 
  zie ─> k212 

 

 
#k426 van der Wal, Arie (zoon van Arij Cornelisz van der Wal en Anna Aerts  
    Ooms)  ─> k852 
 ~ 15-06-1755 te Groot-Ammers 
 † 12-09-1809 te Gelkenes (aangifte te Groot-Ammers) 
  16-09-1809 te Groot-Ammers 
o 23-01-1789 te Groot-Ammers 
x 15-02-1789 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10238 
#k427 de Kogel / Kovel, Marrigje (dochter van Bastiaan Willemsz de Kogel en  
     Lijntje Aarts Verkerk)  ─> k854 
 ~ 05-07-1772 te Groot-Ammers 
 † 22-11-1814 Gelkenes (aangifte gedaan te Nieuwpoort) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Teuntje  * 16-05-1805 te Gelkenes / ~ 19-05-1805 te Groot-Ammers 

      † 07-11-1868 te Bergambacht 
  x 21-10-1826 te Groot Ammers met Maarten Leendertsz de Waard 
  zie ─> k213 

 

 
#k428 Visser, Hendrik  (zoon van Willem Hendriksz Visser en Cornelia Brantse 
    Koutstaal)  ─> k856 
 ~ 24-05-1778 te Bergambacht 
 † 15-12-1839 te Bergambacht 
o 11-09-1800 te Stolwijk 
x 05-10-1800 te Stolwijk      zie gezinskaart 10239 
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#k429 Groen(eveld), Arijaantje / Adriana (dochter van Cornelis Leendertsz 
   Groeneveld en Gerrigje Cornelisse van Vliet)  ─> k858 
 ~ 15-02-1784 te Krimpen aan de Lek 
 † 11-03-1870 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  * 26-02-1807 te Bergambacht / ~ 01-03-1807 te Schoonhoven 

      † 12-01-1880 te Ammerstol 
  x 01-10-1825 te Bergambacht met Arigje  Willems van den Heuvel 
  zie ─> k214 

 

 
#k430 van den Heuvel, Willem  (zoon van Arie Hendriksz van den Heuvel en 
    Jacomijntje Willemse (van ) de Graaf)  ─> k860 
 ~ 02-02-1766 te Stolwijk 
 † 03-11-1830 te Goudriaan 
x 30-04-1796 te Ottoland     zie gezinskaart 10240 
#k431 de Jong, Marigje  (dochter van Pieter Teunisz de Jong en Pietertje 
     Claasse de Kluijver)  ─> k862 
 ~ 09-01-1763 te Giessen Nieuwkerk 
 † 28-02-1844 te Goudriaan 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arigje  * 07-09-1802 / ~ 12-09-1802 te Ottoland 

      † 15-12-1885 te Ammerstol 
  x 01-10-1825 te Bergambacht met Cornelis Hendriksz Visser 
  zie ─> k215 

 

 
#k432 Mudde, Dirk Jansz (zoon van Jan Jacobsz Mulder en Marie Dirks Klerk) 
    ─> k864 
 Beroep:Biersteker / Koopman 
 ~ 22-10-1775 te Lekkerkerk 
 † 18-06-1833 te Lekkerkerk 
x 04-12-1796 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10241 
#k433 Hofmans, Neeltje Bartse (dochter van Bart Lambrechtsz Hofmans en  
     Theuntje Leenderts Neven)  ─> k866 
 ~ 18-08-1776 te Lekkerkerk 
 † 18-11-1839 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Bart  * 30-01-1798 / ~ 04-02-1798 te Lekkerkerk 

      † 10-01-1887 te Lekkerkerk 
  x 09-04-1819 te Lekkerkerk met Lena Ariens van der Wouden 
  zie ─> k216 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1819  d.d. 09-04-1819: 
Dirk Mudde en Neeltje Hofmans ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Bart Mudde met Lena van 
der Wouden: 

  
 
#k434 van der Wouden, Arie (zoon van Johannes Jansz van der Wouden en Marrigje
    Pieters de Jong)  ─> k868 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 19-05-1776 te Lekkerkerk 
 † 29-07-1846 te Lekkerkerk 
o 21-12-1798 te Lekkerkerk 
x 13-01-1799 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10242 
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#k435 Breedveld, Weintje (dochter van Bouwe Adriaansz Breedveld en Lena  
    Johannisse de Jong)  ─> k870 
 ~ 13-12-1778 te Berkenwoude 
 † 19-08-1837 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Lena  * 17-04-1799 / ~ 21-04-1799 te Lekkerkerk 

      † 29-11-1832 te Lekkerkerk 
  x 09-04-1819 te Lekkerkerk met Bart Dirksz Mudde 
  zie ─> k217 

 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1819  d.d. 09-04-1819: 
Arie van der Wouden en Weintje Breedveld ondertekenen de huwelijksakte van hun dochter Lena van der 
Wouden met  Bart Mudde: 

 

 
 
#k436 Verwaal, Arie Bastiaansz (zoon van Bastiaan Willemsz Verwaal en 
     Ariaantje Jans de Groot)  ─> k872 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 20-04-1755 te Bergambacht 
 † 12-09-1836 te Lekkerkerk 
o 30-07-1784 te Lekkerkerk 
x 22-08-1784 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10243 
#k437 Borsje, Apollonia (dochter van Gerrit Herberts Borsje en Grietje Dirks  
    Vermeulen)  ─> k874 
 Eerst getrouwd op 24-03-1771 te Lekkerkerk met Arij den Oude 
 ~ 17-02-1748 te Lekkerkerk 
 † 30-08-1831 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Apollonia Borsje en Arij den Oude): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Verwaal en Apollonia Borsje): 
o NN  *  †  
o Bastiaan  ~ 19-03-1786 te Lekkerkerk  † 26-10-1882 te Lekkerkerk 

  x 02-10-1808 te Lekkerkerk met Marija Cornelisse van Herk 
  zie ─> k218 

 

 
#k438 van Herk, Cornelis Centen (zoon van Cent Cornelisse van Herk en Ariaantje 
     Cornelisse Verkaik)  ─> k876 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 17-06-1753 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 24-04-1832 te Lekkerkerk 
o 18-04-1783 te Lekkerkerk 
x 11-05-1783 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10244 
#k439 Landster, Marrigje (dochter van Klaas Leendertsz Landster / Lanzert en  
    Marrigje Hendriks Neef) 
    ─> k878 
 ~ 06-09-1750 te Lekkerkerk 
 † 14-04-1823 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Marija  * 06-05-1790 / ~ 09-05-1790 te Ouderkerk ad IJssel 

      † 05-05-1876 te Lekkerkerk 
  x 02-10-1808 te Lekkerkerk met Bastiaan Ariensz Verwaal 
  zie ─> k219 
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Weeskamer. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-04-1790 
Ariaantje van Herk, weduwe van Pieter van Steeren, won. te Ouderkerk ad IJssel, hadden op 06-01-1789 
getesteerd voor het gerecht van Krimpen ad Lek. Daarin waren tot voogd benoemd de langstlevende en tot 
administrateurs Arij van Herk en Cent van Herk (zie k876), beide won. te Ouderkerk ad IJssel. Daar nu 
Arij van Herk overleden is, en Cent van Herk te hoog van jaren, worden nu tot voogden aangesteld 
Cornelis Ariensz van Herk en Cornelis Centen van Herk, beide won. te Ouderkerk ad IJssel. 

 
#k440 Neven, Gerrit (zoon van Cornelis Hendrikze Neven en Maria / Marijgje Gerritsz 
   van Wijnen)  ─> k880 
 Beroep: Hennepboer / Arbeider 
 ~ 25-09-1757 te Lekkerkerk 
 † 12-09-1828 te Lekkerkerk 
o 25-04-1794 te Lekkerkerk 
x 18-05-1794 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10245 
#k441 Knuijstingh, Johanna Maria (dochter van Cornelis Cornelisz Knuisting en 
     Catharina Johannesse Goethart)  ─> k882 
 ~ 23-01-1768 te Lekkerkerk 
 † 24-07-1812 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  * 07-09-1798 / ~ 09-09-1798 te Lekkerkerk 

      † 13-08-1847 te Lekkerkerk 
  x 07-04-1824 te Lekkerkerk met Lijpje Ariens Pruijt 
  zie ─> k220 

 

 
#k442 Pruijt, Arij (zoon van Barend Jansz Pruijt en Maria Gerrits Snoeij) 
    ─> k884 
 Beroep: Bode 
 ~ 18-08-1765 te Lekkerkerk 
 † 20-03-1845 te Lekkerkerk 
o 20-12-1793 te Lekkerkerk 
x 12-01-1794 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10246 
#k443 van der Wal, Geertje (dochter van Johannes Lambertse van der Wal en Burgje 
    Jansse de Lange)  ─> k886 
 ~ 26-12-1773 te Lekkerkerk 
 † 11-11-1834 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Lijpje  * 03-11-1806 / ~ 12-11-1806 te Lekkerkerk 

      † 30-04-1880 te Lekkerkerk 
  x 07-04-1824 te Lekkerkerk met Cornelis Gerritsz Neven 
  zie ─> k221 

 

 
#k444 Noorlander, Willem  (zoon van Barend Willemsz Noorlander en Fijgje  
    Frederiks Keesjebreur)  ─> k888 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 24-05-1744 te Bergambacht 
 † 07-05-1823 te Lekkerkerk 
o 28-12-1770 te Bergambacht 
x 13-01-1771 te Bergambacht     zie gezinskaart 10247 
#k445 Gelderblom, Neeltje (dochter van Gerrit Wiersze Gelderblom en Johanna  
    Joosten Heijkoop / Janna Oukoop)  ─> k890 
 ~ 10-08-1749 te Bergambacht 
 † 20-02-1814 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Barent  ~ 28-07-1771 te Bergambacht   †  
o Fijgje  ~ 21-03-1773 te Bergambacht   †  
o Jannigje  ~ 04-06-1775 te Bergambacht   †  
o Sara  ~ 06-09-1777 te Langerak   †  
o Gerrit  ~ 18-02-1781 te Langerak   †  
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o Barend  * te Zuidbroek ~ 05-10-1783 te Berkenwoude †  
  doopget. Sara Noorland 

o Gijsje  ~ 29-11-1786 te Berkenwoude   †  
  doopget. Johanna Heicop 

o Willem  ~ 22-11-1789 te Berkenwoude † 04-09-1864 te Lekkerkerk 
  doopget. Sara Noorlander 
  x 19-11-1809 te Zuijdbroek met Maria Leenderts Stout 
  xx 22-05-1833 te Lekkerkerk met Alida Stout 
  zie ─> k222 

o Lijsbet  * 24-06-1792 / ~ 07-07-1792 te Berkenwoude †  
  doopget. Fijgje Noorlander 

o Aalbert  * 28-01-1794 / ~ 02-02-1794 te Berkenwoude †  
  doopget. Fijgje Willems Noorlander 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 25-10-1754 
Barent Willemsz Noortlander, weduwnaar van Sijgje Fredericks Ceesjebreur, geeft aan dat zijn vrouw 
4 kinderen nalaat, met name Willem oud 11 jaar, Frederick 8 jaar, Sara 6 jaar en Eijbert Noortlander 2 
jaar. Er zijn geen voorzorgen van voogdij genomen. Hij belooft zijn kinderen te alimenteren en op te 
voeden tot hun 25e jaar of huwelijkse staat, en dan uit te keren 1 gulden. 

 
#k446 Stout, Leendert  (zoon van Goris Jansz Stout en Maria Maartense de  
    Bree)  ─> k892 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 07-01-1748 te Bergambacht 
 † 14-05-1812 te Lekkerkerk 
o 07-01-1780 te Stolwijk 
x 30-01-1780 te Bergambacht     zie gezinskaart 10248 
#k447 de Man, Barbara (dochter van Cornelis Jacobdz de Man en Neeltje 
    Cornelis van der Souwe)  ─> k894 
 * 24-03-1753 te Ottoland 
 ~ 25-03-1753 te Ottoland 
 † 24-01-1799 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maria  ~ 22-11-1789 te Berkenwoude † 09-04-1831 te Lekkerkerk 

  x 19-11-1809 te Zuijdbroek met Willem Willemsz Noorlander 
  zie ─> k223 

 
Recht. Arch. Nr. 3 Bergambacht   d.d. 13-09-1766 
Rechtdag gehouden 13 september 1766. 
De heer Jan Braet, baljuw, vertoont zijn informatie ten lasten van Goris Stout en zijn zoon Leendert 
Stout, won. in Benedenberg te Bergambacht, verzoekende op de feiten dagvaarding. Mansmannen 
hebben geëxamineerd voornoemd verzoek, en hebben gehoord Goris Stout, alsmede Jacob Bak, zijnde de 
beledigde partij in deze, met diens vader Cornelis Bak, mede lid van het college, en ontzeggen de 
requirant zijn gedaan verzoek. Latende niettemin aan zijn Edele de Faculteijt, om over de verschuldigee 
boeten te schikken. 

 
#k448 Kroos, Dirk Jansz (zoon van Jan Dircksz Kroos en Anna Aerde Roskam) 
    ─> k896 
 Eerst getrouwd op 02-05-1745 te Zwijndrecht met Jannegje Ariense van der Linden 
 ~ 01-09-1715 te Ridderkerk 
 † 05-11-1783 te Ridderkerk 
o 18-04-1760 te Heerjansdam     zie gezinskaart 10249 
#k449 van Hollem / Ollum, Maaijke Gerrits (dochter van Gerrit Pietersz van Olm en 
    Jannigje Arijens van der Giessen)  ─> k898 
 * te Kleine Lindt 
 ~ 20-02-1731 te Heerjansdam 
 † 27-08-1783 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Kroos en Jannigje van der Linden: 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Kroos en Maaike van Olm: 
o NN  *  †  
o Arie  ~ 31-07-1768 te Ridderkerk  † 26-02-1819 te Kijfhoek 

  x 06-05-1787 te Ridderkerk met Maaijke Dirks Roos 
  xx tussen 04-12-1803 en 31-12-1807 te ??? met Pieternella Adrianusse 
   van den Berge 
  zie ─> k224 
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#k450 van den Berge, Adrianus (zoon van Leendert van den Berge en Petronella 
     Koster / Kosters)  ─> k900 
 Later getrouwd op 22-01-1790 te Ouwerkerk (Zld) met Willemijna Smallegange(r) 
 Beroep: Kleermaker 
 ~ 17-08-1746 te Bruinisse 
 † 31-10-1814 te Zierikzee 
x voor 1782 te Ouwerkerk ??      zie gezinskaart 10250 
#k451 Brouwers / Brouws, Jannetje (dochter van ) 
 ~ +/- 1755 te ??? 
 † 1788 te Ouwerkerk (Zeeland) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Adrianus van den Berge en Jannetje Brouwers): 
o NN  *  †  
o Pieternella ~ 25-08-1782 te Ouwerkerk (Zeeland) † 06-09-1857 te Ridderkerk 

  x tussen 04-12-1803 en 31-12-1807 te ??? met Arie Dirksz Kroos 
  xx 06-08-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht met Arie Valster 
  zie ─> k225 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Adrianus van den Berge en Willemijna Smallegange): 
o NN  *  †  

 

 
#k452 Muijen, Huibert   (zoon van Cornelis Huijbertsz Muijen en Ariaantje Jans 
    van den Herik)  ─> k904 
 ~ 28-11-1734 te Oud Alblas 
 † 13-09-1809 te Oud Alblas 
o 13-04-1781 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10251 
#k453 Besemer, Maria / Marijgje (dochter van Kleijs Bastiaansz Bezemer en 
   Willemijntje Pieters van der Giessen)  ─> k906 
 ~ 15-07-1753 te Oud Alblas 
 † 30-12-1809 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  * 09-10-1787 / ~ 14-10-1787 te Oud Alblas 

      † 25-12-1829 te Oud Alblas 
  x 31-12-1812 te Oud Alblas met Cornelia Nannings van Genderen 
  zie ─> k226 

 

 
#k454 van Genderen, Nanning  (zoon van Louwe / Lauwrens Pietersz van 
   Genderen en Jacomijntje Pieters Bloesem)  ─> k908 
 Beroep: Bouwman 
 * 30-01-1756 te Naaldwijk (gem. Sliedrecht) 
 ~ 01-02-1756 te Sliedrecht 
 † 23-12-1806 te Sliedrecht 
o 30-07-1784 te Sliedrecht     zie gezinskaart 10252 
#k455 Vermeulen, A(d)riaantje  (dochter van ) 
 * +/- 1764/1765 te Naaldwijk (gem. Sliedrecht) 
 † 27-07-1814 te Sliedrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelia  ~ 27-03-1787 te Sliedrecht † 24-10-1859 te Nieuw-Lekkerland 

  x 31-12-1812 te Oud Alblas met Cornelis Huibertsz Muijen 
  zie ─> k227 

 

 
#k456 Kruithof, Arij  (zoon van Gerrit Cornelisz Kruithof en Dirkje Dirks Spek) 
    ─> k912 
 ~ 03-03-1743 te Charlois 
 † voor 21-06-1782 te ??? 
x 18-10-1776 te Charlois     zie gezinskaart 10253 
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#k457 van Ditten, Trijntje (dochter van Aart Willemsz van Ditten en   
    Jannetje Jacobs Lievaart / Lieveld)  ─> k914 
 Later getrouwd op 21-06-1782 te Charlois met Jacob Schuijer 
 * te Katendrecht 
 ~ 15-02-1756 te Charlois 
 † 13-01-1796 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arij  * 16-02-1779 / ~ 21-02-1779 te Charlois 

     † 01-09-1832 te Katendrecht 
  x 14-04-1804 te Katendrecht met Geertje Fredericks Lui(j)t 
  zie ─> k228 

 

 
#k458 Luit, Frederick Isaäk (zoon van Jacobus Frederiksz Luijt en Lidewij Willemse 
    Timmer)  ─> k916 
 Later getrouwd op 27-04-1783 te Ouderkerk aan den IJssel met Adriana Timmers 
 ~ 26-01-1738 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-02-1806 te Gouderak  
o 16-10-1763 te Krimpen aan de Lek 
o 25-11-1763 te Streefkerk 
x 02-12-1763 te Streefkerk    zie gezinskaart 10254 
#k459 Braneker, Lijsbeth / Elisabeth  (dochter van Arij Pietersz Braniker en 
     Geertruij Cornelis Buijk)  ─> k918 
 ~ 06-07-1743 te Streefkerk 
 † tussen 07-11-1779 en 27-04-1783 te Krimpen aan de Lek 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Frederick Luit en Lijsbeth Braneker): 
o NN  *  †  
o Geertje  ~ 07-11-1779 te Krimpen ad Lek † 10-12-1831 te Katendrecht 

  x met Gijsbert Kalkman 
  xx 14-04-1804 te Katendrecht met Arij Ariensz Kruithof 
  zie ─> k229 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Frederick Luit en Adriana Timmers): 
o NN  *  †  

 

 
#k460 van Wingerden, Pieter Aartsz (zoon van Aart Dirksz van Wingerden en Marijtje 
     Pieters van de Bijl)  ─> k920 
 ~ 21-01-1742 te Ridderkerk 
 † 16-01-1810 te Ridderkerk 
o 29-04-1768 te Ridderkerk 
x 22-05-1768 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10255 
#k461 de Kinder, Cornelia Willems (dochter van Willem Pietersz de Kinder en  
     Marijtje Ariens Dorsman)  ─> k922 
 ~ 05-02-1747 te Ridderkerk 
 † 06-06-1804 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Aart  ~ 01-09-1776 te Ridderkerk † 04-11-1835 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  x 27-06-1798 te Ridderkerk met Jannigje Dirks de Hart 
  zie ─> k230 

 

 
#k462 de Hart, Dirk  (zoon van Gerrit Cornelisz de Hart en Dirkje Cornelisse 
    Coijman)  ─> k924 
 * voor 1732 te Brakel 
 † 19-03-1777 te Ridderkerk 
o 09-11-1764 te Ridderkerk 
x 02-12-1764 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10256 
#k463 Bulsing, Cornelia (dochter van Gerrit Jacobsz Bunsing en Jannetje Pieters
    ter Kinderen / de Kinder)  ─> k926 
 ~ 15-01-1736 te Ridderkerk 
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 † 22-02-1813 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jannigje  ~ 02-02-1777 te Ridderkerk    † 07-02-1842 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  x 27-06-1798 te Ridderkerk met Aart Pietersz van Wingerden 
  zie ─> k231 

 

 
#k464 van Golen, Jan Ariensz (zoon van Arie Gerritsz van Goolen en Neeltje Jans 
    van der Voorde)  ─> k928 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 31-10-1734 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 29-03-1785 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 26-03-1762 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 18-04-1762 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10257 
#k465 van der Zijden, Mergje / Marrigje  (dochter van Jan Gerritsz van der Zijde 
     en Aaltje Jasperse Vos)  ─> k930 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 20-08-1741 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 01-11-1767 / 1784 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arij  * +/- 1778 te Sandelingen Ambacht  

     † 08-02-1842 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x voor 14-10-1799 te Hendrik-Ido-Ambacht of Sandelingen Ambacht   
   met Maria Teunisse van den Hoek 
  zie ─> k232 

 

 
#k466 van den Hoek, Teunis  (zoon van Jan Jansz van der Hoek en Trijntje Ariens  
    Spruijt)  ─> k932 
 * +/- 1730 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 03-03-1802 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x +/- 1760 te Hendrik-Ido-Ambacht    zie gezinskaart 10258 
#k467 van der Bijl, Grietje (dochter van Lourens Pietersz van der Bijl en Anna Jans 
    Mulder)  ─> k934 
 * +/- 1735 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 06-03-1798 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jannetje  * +/- 1763 te Hendrik-Ido-Ambacht † 29-06-1840 te Rotterdam 

  x met Zegert van Eck 
o Johanna / Anna * +/- 1766 te Oostendam (bij Hendrik-Ido-Ambacht) 

      † 12-01-1842 te Rotterdam 
  x 07-05-1797 te Rotterdam / (o) 21-04-1797 te Cool met Cornelis Zwartbol 
  zij lieten 09-11-1800 te Rotterdam een zoon Teunis dopen, waarbij  
  doopgetuige was Jannetje van der Hoek 

o Lourens  * +/- 1771 te Hendrik-Ido-Ambacht        † 28-09-1846 te Sandeling-Ambacht 
  x met Grietje Snoek 

o Pietertje  * +/- 1774    † 18-11-1816 te Maurik 
  x met Leendert Spruijt 

o Maria  * +/- 1776 te Hendrik-Ido-Ambacht † 25-07-1842 te Hendrik-Ido-Ambacht
  x voor 14-10-1799 te Hendrik-Ido-Ambacht of Sandelingen Ambacht  
   met Arij Jansz van Golen  
  zie ─> k233 

 
#k468 Bakker, Denijs  (zoon van Pieter Huijbertsz Bakker en Ariaantje Leenderts  
   Huijsert)  ─> k936 
 ~ 12-11-1719 te Ridderkerk 
 † 11-04-1801 te Ridderkerk 
o 18-04-1748 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10259 
#k469 Prins, Barbera  (dochter van Jan Pietersz Prins en Ariaantje Leenderts 
    Spek)  ─> k938 
 ~ 02-06-1726 te Groot Ammers 
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 † 13-01-1814 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 01-10-1752 te Ridderkerk † 03-06-1834 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  x 28-05-1796 te Ridderkerk (voor het gerecht) 
  x 29-05-1796 te Ridderkerk (kerk) met Barbara Barends Groeneveld 
  zie ─> k234 

 

 
#k470 Groeneveld, Barend   (zoon van Arie Barentsz Groenevelt en Barber 
     Jans Hagen)  ─> k940 
 Later getrouwd op 02-04-1786 te Dubbeldam met Marrigje Leenderts Visser 
 ~ 12-01-1738 te Woudrichem 
 † 29-04-1791 te Dubbeldam 
x 06-04-1744 te Dubbeldam     zie gezinskaart 10260 
#k471 van den Berg, Emmigje  (dochter van Floris Ariensz van den Berg en  
     Jannetje Embrechts Tol)  ─> k942 
 ~ 12-07-1744 te Dubbeldam 
 † 17-11-1780 te Dubbeldam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Barbara  * 17-11-1772 /~ 29-11-1772 te Dubbeldam 

     † 30-12-1827 te Meerdervoort 
  x 28-05-1796 te Ridderkerk (voor het gerecht) 
  x 29-05-1796 te Ridderkerk (kerk) met Jan Denijsz Bakker 
  zie ─> k235 

 

 
#k472 van Drunen, Aart Jansz  (zoon van Jan Hendriksz van Drunen en  
    Huijbertje / Huijchje Jans de Vries)  ─> k944 
 ~ 29-01-1708 te Almkerk 
 † 23-10-1772 te Almkerk 
x 11-04-1733 te Almkerk     zie gezinskaart 10261 
#k473 de Klerk, Aagje Aarts  (dochter van Aart de Klerk en ) 
    ─> k946 
 ~ +/- 1710 te De Werken 
 † 19-09-1774 te Almkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 09-03-1740 te Almkerk † 12-03-1808 te Groote Lindt 

  x 01-12-1765 te Almkerk met Meinsje Jans (de) Krijger 
  zie ─> k236 

 

 
#k474 de Krijger, Jan Arendsz/Ariensz (zoon van Arien Jansz de Krijger en 
      Aartje Jans de Jong)  ─> k948 
 ~ 18-11-1696 te Giessen Oudekerk 
 † 04-12-1775 te Giessendam 
x 27-04-1726 te Giessen Oudekerk    zie gezinskaart 10262 
#k475 van Wingerden / Boel, Johanna  (dochter van Arien Laurensz Boel en  
     Leentje Jans Capiteijn)  ─> k950 
 ~ 30-11-1698 te Goudriaan 
 † na 1746 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Meinsje  ~ 08-05-1746 te Peursum (Giessen Ouderkerk)  

     † 06-12-1820 te Sandelingen Ambacht 
  x 01-12-1765 te Almkerk met Jan Aartsz van Drunen 
  zie ─> k237 
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#k476 van Driel, Mels  (zoon van Steven Melsz van Driel en Pietertje Ariens  
    Eikelenboom / Akelenboom)  ─> k952 
 * te Kleine Lindt 
 ~ 31-12-1724 te Heerjansdam 
 † 16-03-1809 te Groote Lindt 
o 21-07-1747 te Groote Lindt     zie gezinskaart 10263 
#k477 Pieterman, Grietje (dochter van Arend / Arie Cornelisz Pieterman en Anna 
    Cornelis van Nes)  ─> k954 
 ~19-06-1718 te Groote Lindt 
 † 28-05-1796 te Groote Lindt 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 10-08-1755 te Heerjansdam † 14-11-1818 te Groote Lindt 

  o 10-05-1781 te Sliedrecht met Adriana / Adriaantje Leenderts Muilwijk 
  zie ─> k238 

 

 
#k478 Muilwijk / Meulewijk, Leendert Ariensz (zoon van Arien Pietersz van Muijlwijk en 
    Cundertje Rokus van den Heuvel)  ─> k956 
 ~ 07-04-1726 te Hoornaar 
 † 05-02-1806 te Sliedrecht 
o 03-10-1755 te Niemandsvriendt (Sliedrecht)   zie gezinskaart 10264 
#k479 van Trooij, Hendrijna   (dochter van Jan Hendriksz van Trooijen
     en Lijsbeth Ariens Guijst)  ─> k958 
 ~ 01-01-1733 te Oud Alblas 
 † 23-03-1807 te Sliedrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Adriana  ~ 13-04-1756 te Hoornaar  † 11-01-1824 te Meerdervoort 

  o 10-05-1781 te Sliedrecht met Jan Melsz van Driel 
  zie ─> k239 

 
Gaarders Trouwen / Begraven Niemandsvriendt (Sliedrecht)  d.d. 03-10-1755 
Hendrijna van Trooij ondertekent de acte van haar ondertrouw. 

 
 

 
#k480 de Koning, Cornelis (zoon van Johannes Fopsz de Koning en Jannetje  
    Cornelis Drogendijk)  ─> k960 
 Beroep: Scheepmaker 
 * te Oost IJsselmonde 
 ~ 30-05-1734 te IJsselmonde 
 † 06-04-1818 te IJsselmonde 
o 15-05-1772 te IJsselmonde 
x 08-06-1772 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10265 
#k481 Houwmes, Neeltje (dochter van Arij Cornelisz Houmes en Neeltje  
    Leenderts Smeer)  ─> k962 
 * te West IJsselmonde 
 ~ 13-10-1748 te IJsselmonde 
 † 16-05-1834 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Johannes * 31-05-1773 / ~ 06-06-1773 te IJsselmonde 

      † 30-05-1848 te IJsselmonde 
  x 26-05-1806 te IJsselmonde  met Leentje Pieters de Lijster 
  xx 06-03-1824 te IJsselmonde met Doena Kruithof 
  zie ─> k240 

 

 
#k482 de Lijster, Pieter (zoon van Pieter Jacobsz Lijster en Rookje Aris Baas) 
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    ─> k964 
 ~ 10-12-1752 te Ridderkerk 
 † 28-01-1820 te Ridderkerk 
o 07-01-1780 te Ridderkerk 
x 23-01-1780 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10266 
#k483 Huijser, Lijsbeth (dochter van Jacob Jansz Huijser en Geertje Gerrits  
    Vogelaar)  ─> k966 
 ~ 01-03-1761 te Ridderkerk 
 † 18-08-1827 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Leentje  ~ 09-03-1783 te Ridderkerk  † 30-01-1818 te IJsselmonde 

  x 26-05-1806 te IJsselmonde  met Johannes Cornelisz de Koning 
  zie ─> k241 

 

 
#k484 Bode, Maarten   (zoon van Hendrik Maartensz de Boo(ij) en   
  Steijntje / Christijntje Leenderts Erkelens / Erkeling)  ─> k968 
 ~ 30-09-1736 te Oud Alblas 
  13-02-1804 te IJsselmonde 
o 30-06-1758 te Alblasserdam 
x 23-07-1758 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10267 
#k485 Leentvaar, Lydia  (dochter van Dirk Arijensz Leentvaar en Pietertje 
     Claas van Batenburg)  ─> k970 
 ~ 12-05-1737 te Ridderkerk 
  01-12-1803 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arie  * 15-08-1778 / ~ 23-08-1778 te IJsselmonde 

      † 14-04-1858 te Ridderkerk 
  x 16-02-1800 te IJsselmonde  met Dirkje Dirks de Roo 
  zie ─> k242 

 

 
#k486 de Roo(ij), Dirk Arijens  (zoon van Arij Huijgen de Rooij en Willempje 
     Barents Kalkman)  ─> k972 
 * te Oost IJsselmonde 
 ~ 02-04-1747 te IJsselmonde 
 † 04-06-1778 te IJsselmonde 
o 30-08-1776 te IJsselmonde 
x te IJsselmonde      zie gezinskaart 10268 
#k487 van de Graaff, Pleuntje Joppe (dochter van Job Hendricksz van de   
    Graaff en Lijsbeth Adrianus Visser)  ─> k974 
 Later getrouwd op 18-04-1783 (o) te IJsselmonde met Dirk Bode 
 ~ 13-02-1752 te Ridderkerk 
 † 30-04-1818 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk de Roo(ij) en Pleuntje van de Graaff): 
o NN  *  †  
o Dirkje  * 19-07-1778 / ~ 02-08-1778 te IJsselmonde 

      † 19-08-1849 te Ridderkerk 
  x 16-02-1800 te IJsselmonde  met Arie Maartensz Bode 
  zie ─> k243 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pleuntje van de Graaff en Dirk Bode): 
o NN  *  †  

 

 
#k488 Heiden, Andries  (zoon van ) 
 * +/- 1735 te Breda 
 † 14-11-1810 te Heerjansdam 
o 02-02-1765 te Heerjansdam     zie gezinskaart 10269 
#k489 Groenendijk, Ariaantje (dochter van Otto Eldertsz Groenendijk en Pleuntje 
    Pieters Klootwijk)  ─> k978 
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 ~ 07-09-1738 te Rhoon 
 † 21-11-1810 te Heerjansdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Kaatje  ~ 19-05-1765 te Heerjansdam  †  
o Willem  ~ 26-11-1766 te Heerjansdam  †  
o Pieter  ~ 08-01-1769 te Heerjansdam  †  
o Jan  ~ 16-04-1770 te Heerjansdam † 22-04-1824 te Charlois 

  x 11-11-1797 te Katendrecht met Sijgje Hendriks Moerkerke 
  zie ─> k244 

o Pieter  ~ 25-10-1772 te Heerjansdam  †  
o Willem  ~ 19-12-1773 te Heerjansdam  †  
o Pieter  ~ 05-03-1775 te Heerjansdam  †  
o Pieter  ~ 10-11-1776 te Heerjansdam  †  
o Katrina  ~ 03-10-1779 te Heerjansdam  †  

 
#k490 Moerkerke, Hendrik Rochusse (zoon van Rokus Willemsz Moerkerk en Sijtje 
      Jillis Verheij)  ─> k980 
 ~ 08-09-1737 te Barendrecht 
 † na 11-01-1814 te ??? 
o 22-04-1773 te Barendrecht 
x 16-05-1773 te Barendrecht     zie gezinskaart 10270 
#k491 Molendijk, Stijntje (dochter van Jacob Cornelisz Meulendijk en Marijtje  
    Pieters van Hamburg)  ─> k982 
 ~ 02-12-1736 te Charlois 
 † 11-01-1814 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Sijgje  ~ 14-11-1773 te Charlois † 13-09-1846 te IJsselmonde 

  x 11-11-1797 te Katendrecht met Jan Andriesz Heiden 
  zie ─> k245 

 

 
#k492 Ridderkerk / Reijerkerk, Cornelis (zoon van Arie Cornelisz Reijerkerk en 
     Jannigje Crijnen Tuck)  ─> k984 
 Eerst getrouwd  met Neeltje Barendrecht 
 ~ 11-04-1735 te Heinenoord 
 † 28-09-1799 te West-Barendrecht 
x 05-12-1767 te Barendrecht     zie gezinskaart 10271 
#k493 Groeneboom, Ariaantje Jans (dochter van Jan Cornelisz Groenenboom  
    en Cornelia Korstiaans Vlasblom)  ─> k986 
 * te Carnisse 
 ~ 24-05-1744 te Barendrecht 
 † 23-04-1817 te Barendrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Ridderkerk en Neeltje Barendrecht): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Ridderkerk en Ariaantje Groeneboom): 
o NN  *  †  
o Hendrik  * 02-10-1784 / ~ 10-10-1784 te Barendrecht 

      † 03-02-1847 te Katendrecht 
  x 01-09-1810 te Barendrecht met Annigje Matthijse Lievaart 
  zie ─> k246 

 

 
#k494 Lievaart, Matthijs Jansz  (zoon van Jan Jacobsz Lievaart en Annigje 
     Thijssen de Mooij)  ─> k988 
 Beroep: Arbeider (kan niet schrijven) 
 * te West IJsselmonde 
 ~ 20-03-1757 te IJsselmonde 
 † 02-12-1823 te Sandelingen Ambacht 
o 08-05-1784 te Hendrik-Ido-Ambacht     zie gezinskaart 10272 
#k495 Buis, Catelijntje Janse  (dochter van Jan Buijs en Maijke Roos) 
    ─> k990 
 * +/- 1758 te Sandelingen Ambacht 
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 † 27-06-1815 te Sandelingen Ambacht (aangifte gedaan te Rijsoord) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Annigje  *  te Sandelingen Ambacht  /~ 06-12-1789 te Hendrik-Ido-Ambacht 

      † 21-12-1879 te Zwijndrecht 
  x 01-09-1810 te Barendrecht met Hendrik Cornelisz Reijerkerk 
  zie ─> k247 

 

 
#k496 van Oossanen, Jan Dircksz (zoon van Dirck Pietersz van Oossanen  
    en Jenneke Dirks van Tienen)  ─> k992 
 Eerst getrouwd op 20-11-1735 te Dordrecht met Emmerentia de Knijp 
 ~ 01-02-1715 te Dordrecht 
 † 16-03-1758 te Gorinchem 
o 24-11-1752 te IJsselmonde 
x 17-12-1752 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10273 
#k497 van Driel, Anna / Johanna (dochter van Fop Cornelisz van Driel en Lena 
     Pieters Hupke)  ─> k994 
 ~ 01-09-1720 te IJsselmonde 
 † na 04-06-1789 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan van Oossanen en Emmerentia de Knijp): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan van Oossanen en Anna van Driel): 
o NN  *  †  
o Fop  ~ 16-05-1755 te Gorinchem  † 08-11-1845 te Ridderkerk 

  x 21-06-1789 te Dordrecht met Willemijntje Hardemans de Knijp 
  zie ─> k248 

 

 
#k498 de Knijp, Hardeman (zoon van Jan Willemsz de Knijp en Jannigje  Jans  
    Hardemans)  ─> k996 
 ~ 15-03-1720 te Dordrecht 
 † na 1758 te ??? 
x 16-09-1742 te Dordrecht     zie gezinskaart 10274 
#k499 de Hart, Maria / Marijke (dochter van Boudewijn Ariensz de Hart en Maria  
    Mathijse Berkmans)  ─> k998 
 Eerst getrouwd op 30-10-1735 te Dordrecht met Matthijs de Kievit 
 ~ 20-08-1713 te Dordrecht 
 † na 1758 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Maria de Hart en Matthijs de Kievit): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hardeman de Knijp en Maria de Hart): 
o NN  *  †  
o Willemijntje ~ 14-07-1756 te Dordrecht  † 16-03-1832 te Ridderkerk 

  x 21-06-1789 te Dordrecht met Fop Jansz van Oossanen 
  zie ─> k249 

 

 
#k500 Sparreboom, Pieter Jansz (zoon van Jan Pietersz Sparreboom en Geertje
     Hendricks van Mullem)  ─> k1000 
 Eerst getrouwd op 20-08-1747 te IJsselmonde met Trijntje Adriaans Visser 
 ~ 11-10-1716 te IJsselmonde 
 † 29-03-1770 te IJsselmonde 
o 09-12-1752 te IJsselmonde 
x 31-12-1752 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10275 
#k501 Huijser, Klaartje Maartens (dochter van Maarten Leendertsz Huijser en 
     Marijtie Pieters Siebedijck)  ─> k1002 
 ~ 27-07-1727 te Ridderkerk 
 † 06-11-1809 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Sparreboom en Trijntje Visser): 
o NN  *  †  
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Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Sparreboom en Klaartje Huijser): 
o NN  *  †  
o Johannis  ~ 20-12-1760 te IJsselmonde  † 12-11-1843 te IJsselmonde 

  x 05-07-1789 te Alblasserdam met Pietertje Jans Pijl 
  xx 24-04-1807 te IJsselmonde met Neeltje Wervenbosch 
  zie ─> k250 

 

 
#k502 Pijl, Jan Ariensz  (zoon van Arie Cornelisz Pijl en Dieuwertje Gijsberts  
    Koot)  ─> k1004 
 ~ 25-10-1733 te Alblasserdam 
 † 09-11-1775 te Alblasserdam 
o 31-05-1765 te Alblasserdam 
x 22-09-1765 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10276 
#k503 Leentvaar, Klasina Dirks (dochter van Dirk Ariensz Leentvaar en Pietertje 
     Claasse van Batenburg)  ─> k1006 
 Later getrouwd op 19-04-1778 te Alblasserdam met Gerrit Kuijpers 
 ~ 11-11-1739 te Alblasserdam 
 † 28-05-1809 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pietertje  * 06-11-1768 te Alblasserdam † 17-11-1802 te IJsselmonde 

  x 05-07-1789 te Alblasserdam met Johannis Pietersz Sparreboom 
  zie ─> k251 

 

 
#k504 van Affaire, Willem Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Willemsz van Affaire /  
    Aafferden en Marijgje Jans Dekker)  ─> k1008 
 ~ 14-05-1722 te Ridderkerk 
 † 20-06-1781 te Ridderkerk 
x 30-04-1756 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10277 
#k505 de Jong, Pleuntje Siers  (dochter van Sier Siersz de Jong en Pietertje  
     Willems Schansheer)  ─> k1010 
 ~ 16-08-1733 te Ridderkerk 
 † 16-02-1795 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 26-04-1772 te Ridderkerk  † 07-02-1852 te Ridderkerk 

  o 14-04-1797 te Ridderkerk met Anna / Johanna Jans Veerman 
  xx 09-11-1809 te Ridderkerk met Adriana de Boer 
  zie ─> k252 

 

 
#k506 Veerman, Jan Arijsz  (zoon van Arij / Aart Jansz Veerman en Aartje 
     Joosten Vogelaar)  ─> k1012 
 ~ 07-08-1729 te Barendrecht 
 † 23-01-1793 te Ridderkerk 
o 25-04-1755 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10278 
#k507 Dekker, Neeltje Johannes (dochter van Johannes / Jannis Huijgen Dekker
     en Marijgje Franse de Lauw)  ─> k1014 
 ~ 17-08-1727 te Ridderkerk 
 † 24-06-1805 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Anna  ~ 18-11-1764 te Ridderkerk  † 26-07-1803 te Ridderkerk 

  o 14-04-1797 te Ridderkerk met Pieter Willemsz van Affaire 
  zie ─> k253 

 

 
#k508 Velthoen, Willem Gerritsz (zoon van Gerrit Arijensz Veldhoen en Geertje 
     Willems Schansheer)  ─> k1016 
 Eerst getrouwd op 10-05-1767 te Ridderkerk met Sijchje Ariens van ‘t Hoff 
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 ~ 04-02-1742 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 † 21-04-1781 te Ridderkerk 
o 14-04-1775 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 07-05-1775 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10279 
#k509 Wensch, Neeltje Ariens  (dochter van Arien Jansz Wensch en Arjaantje 
     Jans Huijsman)  ─> k1018 
 Later getrouwd (o) 25-11-1805 te Ridderkerk met Andries van Dijk 
 * te Hendrik-Ido-Ambacht 
 ~ 07-02-1743 te Zwijndrecht 
 † 15-03-1819 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Velthoen en Sijchje van ’t Hoff): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Velthoen en Neeltje Wensch): 
o NN  *  †  
o Gerrit  * te Rijsoord  / ~ 23-06-1776 te Ridderkerk  

      † 10-10-1829 te Ridderkerk 
  x 31-10-1799 te Ridderkerk met Hilletje / Hilligje de Koning 
  zie ─> k254 

Kinderen uit het derde huwelijk (Neeltje Wensch en Andries van Dijk): 
o NN  *  †  

 

 
#k510 vader onbekend 
 * +/- 1735 te ??? 
 † ??? te ??? 
x niet gehuwd       zie gezinskaart 10280 
#k511 de Koning, Marijtje Willemse (dochter van Willem Heskiasz de Koning en  
     Hilletje Korse Groenewegen)  ─> k1022 
 ~ 18-12-1740 te Rhoon 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hilletje  ~ 15-12-1765 te Rhoon  † 30-01-1840 te Ridderkerk 

  x 31-10-1799 te Ridderkerk met Gerrit Willemsz Velthoen 
  zie ─> k255 
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Generatie 10; stamouders 
Kwartierstaatnummers 512 tm 1.023 
 
#k512 Rook, Dirk Ariensz (zoon van Arien Jans Rook en Lijsbeth Dirks Dekker) 
     ─> k1024 
 ~ 22-08-1706 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-06-1736 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 12-09-1728 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10033 
#k513 Versluis, Annigje / Annetje Ariens (dochter van Arie Jansz Versluis 
     en Jannetje Aerts Huurman) ─> k1026 
 ~ 04-06-1702 te Ouderkerk aan den IJssel 
  03-11-1774 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arij ~ 18-09-1729 te Ouderkerk a/d IJssel † 24-09-1729 te Ouderkerk a/d IJssel 
o Lijsbet ~ 28-02-1731 te Ouderkerk a/d IJssel †  
o Lijsbet ~ 09-03-1733 te Ouderkerk a/d IJssel † 16-10-1804 te Ouderkerk a/d IJssel 

 x 01-05-1763 te Lekkerkerk met Arie Leendertsz de Jong 
o Arij ~ 17-10-1734 te Ouderkerk ad IJssel † 11-04-1800 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 02-05-1762 te Ouderkerk ad IJssel met Teuntje Trompert 
 zie ─> k256 

o Jan ~ 28-10-1736 te Ouderkerk a/d IJssel †  
o Dirk ~ 28-10-1736 te Ouderkerk a/d IJssel † 06-06-1803 te Krimpen a/d IJssel 

 x 12-04-1761 te Ouderkerk a/d IJssel met Jannigje Ariens de Bes 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 3-5-1729: Dit betreft een viertal akten. 
Jan Ariensz Rook, Sijtje Ariens Rook (weduwe van Dirk Jan Brandz), Arij Joosten Trompert (getrouwd met 
Maria Ariens Rook), Leendert Jansz Stolk (getrouwd met Neeltje Ariens Rook) en Dirkje Ariens Rook 
(ongehuwd) en Dirk Ariensz Rook hebben allen een zesde deel in de navolgende zaken.  
Zij verkopen: 
 
Akte 1: Aan Dirk Ariensz Rook:  
Een voorhuis en binnenrol in de Cromme en Geer, de oosterhelft van de dijk en het buitenrietveld daarvoor 
gelegen, en de helft van het achterhuis. De achterdeur blijft voor gemeenschappelijk gebruik, maar het erf 
aan de oostkant niet. Verder wordt nog een schuurtje verkocht. Het erf en de steeg ten zuiden van het 
achterhuis tot de wil toe, blijven ook in gemeenschappelijk bezit. Tot slot wordt ook nog een hennipwerf 
verkocht. Deze verkoop was al eerder bij Notaris Willem Romein in Capelle a/d IJssel op 19 april 1716 
gepasseerd. Bedrag 223 gulden en 7 stuivers. Jan Ariensz Rook, Arij Joosten Trompert en Leendert Janse 
Stolck ondertekenen. Dirk Ariensz Rook zet een kruis. 
 

 
 
Akte 2: Aan Leendert Cornelisz de Jong: 
1 morgen, 1 hont en 18,5 roe land in de Cromme en geer. Verder nog een werf genaamd de koij-werf. 
Bedrag 423 gulden. Ook moet hij jaarlijks de erfpacht van 13 stuivers en twee penningen aan de kerk in 
Ouderkerk a.d IJssel betalen. 
 
Akte 3: Aan Jan Ariensz Rook: 
Een kamp hooiland in de Cromme en Geer, groot 1 morgen. En een kamp boezemland ook groot 1 
morgen. Bedrag 10 gulden. 
 
Akte 4: Aan Leendert Cornelisz de Jong en Teunis Pietersz Schouten: 
Een kamp hooiland in de Cromme en Geer. Grootte 7 hond. Verder nog een kamp hooiland en hennipwerf. 
Bedrag 10 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-2-1756: 
Cornelis Rijkaart verkoopt aan Aart Plak de helft van een huis en erf. De andere helft behoort aan Annigje 
Versluijs, weduwe van Dirk Ariensz Rook.  Bedrag 25 gulden. 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 487 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 12-02-1760 
De bewoners van Ouderkerk a/d IJssel zijn getroffen door een dijkdoorbraak. Er wordt een lijst opgesteld 
van families die steun nodig hebben in het levensonderhoud. Op de lijst staat het gezinshoofd vermeld, 
tezamen met de hoeveelheid levensmiddelen die men krijgt toebedeeld. 
Op de lijst komt ook voor: 
- Annigje, weduwe van Dirk Rook, 2 gezinsleden. Ontvangt: 
8 pond brood, 7 pinten grutten, 1 pint meel, 2 pinten erwten, 2 pond bonen, 4 pond kaas, 1 pond boter en 
een ½ pond kaarsen. 
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#k514 Trompert, Arij Joosten  (zoon van Joost Philippusz Trompert   
     en Dirkje Ariens Koij) ─> k1028 
 ~ 18-09-1689 te Gouderak 
 † 04-08-1746 te Moordrecht / 02-01-1767 te Moordrecht 

Een Arij Joosten Trompert geeft op 01-06-1753 te Gouderak een overlijden aan. 
Ervan uitgaand dat er maar één Arij Joosten Trompert is, kan hij dan niet in 1746 overleden zijn. 
Op 04-08-1746 wordt het begraven van Maria Ariens Rook en Arij Joosten Trompert direct onder elkaar 
weergegeven in het begraafboek. Maar misschien gaat het om een (pas geboren) kind van hen, en is dat 
niet goed beschreven ? 
Op 02-01-1767 wordt het lijk van Arij Joosten Trompert aangegeven door Neeltje van Erk. 

o 06-03-1722 te Gouderak 
x 22-03-1722 te Gouderak     zie gezinskaart 10281 
#k515 Rook, Maria  (dochter van Arij Jansz Roock en Lijsbeth Dircks) 
     ─>  k1030 
 * te Stolwijk 
 ~ 30-11-1698 te Berkenwoude 
 † 04-08-1746 te Moordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Teuntje ~ 11-03-1736 te Moordrecht  † 13-06-1802 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 02-05-1762 te Ouderkerk ad IJssel met Dirk Ariensz Rook 
 zie ─> k257 

 
Recht. Arch. Nr. 28 Ouderkerk a/d IJssel (periode 1720 – 1730) d.d. 3-5-1729  
Hierin komt ook Arij Joosten Trompert voor en ondertekent: 

 
 
Recht. arch nr 20 Gouderak    dd 06-12-1729 
Compareerde Joost Pieterse van Mees al getrouwt hebbende Maria Pleunen Buijtelaar, Cornelis Thuijtholf 
als getrouwt hebbende Anna Pleunen Buijtelaar, deselve als geauthoriseert sijnde van de Armmeester 
Besorgers van Oudewaater voor Gijsje Bastiaanse, Beprocreeert bij Aagje Pleunen Buijtelaar, Leendert 
Buijtelaar, Aart Buijtelaar, Wouter Zuijtbroeck, Jan Zuijtbroeck, Jan Jacobse van Dijck als getrouwt 
hebbende Niesje Zuijtbroeck, Dirck Claasse Verdoolt, al getrouwt hebbende Maria Zuijtbroeck ende Mees 
Zuijtbroeck. Cornelis Amoreus ende Eldert Brantse Kool, Armmeesters van Gouderak, voor Aafje, Ingetje 
en Neeltje Pieterse van Dijck, sijnde drie onmondige kinderen van Pieter van Dijck, geprocreeert bij Neeltje 
Pieterse. Deselve nogh voor de Armmeesters van Capelle op de IJssel en laatstelijck voor Arij Teunisse 
van Velde, onmondige Soon van Annigje Gerretse. De welcke hebben op gedragen aan Arijen Joosten 
Trompert ende Phillip Joosten Trompert Een stuck weij, hoij ende kenniplant, groot drie mergen drie hont 
gelegen int Veerstalblock van Gouderak. 
 
Recht. arch nr 20 Gouderak    dd 24-05-1731 
Philip Joosten Trompert heeft opgedragen aan sijn broeder, Arijen Joosten Trompert. De helft van een 
stuck weij, hoij en kenniplant, groot drie mergen drie hond, gelegen int Veerstalblock van Gouderak. 
 
Arijen Joosten Trompert is schuldich aan Arijen Verhoeck en Arijen Joosten Trompert (sic) beijde in 
qualite als Voogden over Lidewijna de Groot. Een somme van 1000 car. gld. Spruijtende uijt saacke van 
deughdelijck geleende penn. Belooft voor intresse te sullen betaalen van ijder 100 gld. 2-15-0 int jaar, tot 
de aflossinghe sal sijn betaelt, maar in de eerste tien jaar niet tot vermoogen opgeeijst werden. 
Welcke intresse sullen moeten betaelt werden aan Niesje Trompert weduwe en geinstitueerde erffgenaam 
van Arijen de Groot, volgens de testamente van de voorn. Arijen de groot en Niesje Trompert en getuijgen 
binnen Zuijt-Waddinxveen in dato 9 meij 1719. Tot naekominghe vant gene voorn. staat, verbindt hij 
specialijck voorn. landerijen int Veerstalblock. 
 
Recht. arch nr 20 Gouderak    dd 24-05-1736 
Compareerde Arijen Joosten Trompert, welcke in volle eijgendom heeft over gegeven aan Jan Koij. Als 
eerstelijck een hofstede met huijs, bergh, schuur, bepootinghe ende beplantinghe daar op staande, groot 
seven mergen, staande int Veerstalblock van Gouderak. Nogh een stuck lant, groot vier hont en 50 roeden, 
gelegen int Middelblock van Gouderak. 

 
#k516 van Dijk, Arie Louwe (zoon van Laurens Cornelisz van Dijk / deSwart  
    en Aafje Ariens Treur) ─> k1032 
 ~ 23-01-1718 te Bergambacht 
 † +/- 1761 te ??? 
o 10-11-1741 te Berkenwoude 
x 26-11-1741 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10282 
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#k517 Teeuw, Ootje Cornelis (dochter van Cornelis Dircksz Teeuw en Annetje Jansse 
    Mes) ─> k1034 
 ~ 11-02-1720 te Stolwijk 
 † 30-04-1800 te Amsterdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Lourens  * 08-07-1742 te Berkenwoude † 16-06-1798 te Berkenwoude 

  x 28-02-1779 te Berkenwoude met Belia / Beligje van Vliet 
  zie ─> k258 

 
Klappers verhuizingen Krimpenerwaard 
Het gezin van Arij Louwensz van Dijk en Ootje Cornelis Teeuw, met hun kinderen Cornelis (10 jaar), Aafje 
(7 jaar), Neeltje (5 jaar) en Leentje (1 ½ jaar) is op 08-01-1761 verhuisd naar Nieuwerkerk a/d IJssel. 
 
Dopen Kralingen 17-08-1788 
Ootje Cornelis Teeuw is getuige bij de doop van Laurens van Dijk, zoontje van Huijbert van Dijk en 
Arijaantje Stierman. 

 
#k518 van Vliet, Florus Teunisse (zoon van Teunis Florisz van Vliet en Aaltje  
     Cornelisse Hooijbouw)  ─> k1036 
 Eerst getrouwd op 19-03-1738 te Haastrecht (RK) met Cornelia Teunisse van den 
 Bergh. 
 * +/- 1713 te Berkenwoude 
 † 15-06-1767 te Stolwijk 
o te Lexmond 
x 11-11-1742 te Lexmond      zie gezinskaart 10283 
#k519 van Sijderveld, Willempje Joostens (dochter van Joost Floren van Sijderveld 
     en Hester Ariens van Dam)  ─> k1038 
 * te Lakerveld 
 ~ 01-10-1717 te Lexmond 
 † 09-03-1805 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Florus van Vliet en Cornelia van den Bergh): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Florus van Vliet en Willempje van Sijderveld): 
o NN  *  †  
o Belia / Beligje * 03-11-1754 te Stolwijk  † 09-01-1846 te Berkenwoude

  x 28-02-1779 te Berkenwoude met Lourens Teeuwe 
  xx 27-04-1800 te Berkenwoude met Johann Christiaan (Jan) Bach 
  zie ─> k259 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 19-03-1729 
Aeltje Cornelis, weduwe van Tonis Floren, won. te Berkenwoude, ter eenre. Arij Jacobsz van Dijk en 
Hendrik Maertensz als ooms en voogden over de minderjarige kinderen, zijnde de twee kinderen met 
namen Neeltje Tonis, oud omtrent 18 jaar en Floris Tonisz, oud omtrent 16 jaar, ter andere zijde. Zij 
komen overeen de vorm van vertichting en uitkoop. De moeder zal haar kinderen alimenteren en opvoeden 
tot hun mondige dagen of tot de huwelijkse staat. 

 
#k520 Groeneveld, Aalbert Willemsz (zoon van Willem Paulusz Groenevelt en Lijsbeth 
     Aeriens /Aelberts)  ─> k1040 
 ~ 17-11-1709 te Stolwijk 
 † na 28-09-1746 te ??? 
o 17-06-1730 te Stolwijk      zie gezinskaart 10284 
#k521 Burger, Neeltje Dirks  (dochter van Dirk Jansz Burger en Susanna  
     Claasse van der Koeij)  ─> k1042 
 ~ 18-09-1707 te Stolwijk 
 † 23-11-1776 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Thijs  ~ 03-05-1742 te Stolwijk  † na 27-01-1791 te ??? 

  x 09-02-1766 te Stolwijk met Hilligje Jansse Bouter 
  xx 19-09-1773 te Ouderkerk ad IJssel met Magcheltje Visser 
  zie ─> k260 
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#k522 Visser, Pieter Pietersz (zoon van Pieter IJsaacksz (Visser) en Trijntje Jans) 
     ─> k1044 
 Beroep: arbeider, klapwaker, waterschepper vd grote spuit, pomper vd kleine spuit 
 ~ 20-02-1701 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 20-03-1772 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 22-07-1729 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 07-08-1729 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10285 
#k523 Schout, Lena Leenderts(dochter van Leendert Leendertsz Schout en Trijntje  
    Ariaans van der Horst)  ─> k1046 
 ~ 08-07-1703 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-11-1781 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Magcheltje ~ 25-08-1743 te Ouderkerk ad IJssel  † na 27-01-1791 te ??? 

  x 19-09-1773 te Ouderkerk ad IJssel met Aalbert Willemsz Groeneveld 
  zie ─> k261 

 

 
#k524 van Ei(j)k, Krijn  (zoon van Dirck Krijnen van Eijck en Neeltje van der  
    Schelde)  ─> k1048 
 Beroep: Ziekentrooster 
 ~ 20-05-1712 te Gouda 
  15-02-1796 te Gouda 
o 18-04-1736 te Gouda 
x 06-05-1736 te Gouda      zie gezinskaart 10286 
#k525 Kool, IJda Teunis (dochter van Teunis Pietersz Kool en Annetje Hermens 
    Heukelman / Eukelman)  ─> k1050 
 * 1717 te Gouda 
  23-08-1779 te Gouda 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Teunis  ~ 07-06-1744 te Gouda   † 12-02-1830 te Gouda 

  x 29-07-1770 te Gouda met Catharina de Jong  
  xx 17-11-1799 te Gouda met Willemina de Ronde 
  zie ─> k262 

 

 
#k526 de Jong, Jan  (zoon van ) 
 Eerst getrouwd op 27-05-1738 te Gouda met Grietje Tas 
 * +/- 1715 te Gouda 
 † ??? te ??? 
x 30-11-1749 te Gouda      zie gezinskaart 10287 
#k527 de Prester / Presser, Janna / Johanna (dochter van ) 
 * +/- 1720 te Gouda 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan de Jong en Grietje Tas): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan de Jong en Janna de Prester): 
o NN  *  †  
o Catharina ~ 29-10-1752 te Gouda  † 06-06-1796 te Gouda 

  x 29-07-1770 te Gouda met Teunis van Eijk 
  zie ─> k263 

 

 
#k528 Dekker, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Dirks en Jannetje Cornelis) 
      ─> k1056 
 ~ 02-10-1689 te Oud Alblas 
 † na 1764 te ??? 
o 04-02-1718 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10288 
#k529 Gouwens, Ariaantje Dirks (dochter van Dirk Pietersz Gouwens en Jannetje 
     Ariens Buijs)  ─> k1058 
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 ~ 29-12-1697 te Lekkerkerk 
 † 28-06-1764 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  ~ 17-09-1725 te Lekkerkerk  † 21-01-1814 te Polsbroek 

  x 13-11-1754 te Lekkerkerk met Marrigje Ariens de Jong 
  zie ─> k264 

 

 
#k530 de Jong (Boerman), Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz en Lijntje  
      Thijsse)  ─> k1060 
 ~ 03-01-1706 te Lekkerkerk 
 † 26-11-1737 te Lekkerkerk 
o 08-07-1729 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10289 
#k531 de Vries, Annigje Ariens (dochter van Arie Jansz de Vries en Cornelia  
     Geerloffs)  ─> k1062 
 Later getrouwd op 28-06-1744 te Lekkerkerk met Thomas Dons / Ooms als wed. van
 Arij Boerman 
 ~ 15-02-1706 te Lekkerkerk 
 † 04-05-1756 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Marrigje  ~ 05-09-1734 te Lekkerkerk  † 30-04-1799 te Waarder 

  x 13-11-1754 te Lekkerkerk met Cornelis Jacobsz Dekker 
  zie ─> k265 

 

 
#k532 Stolker, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Stolker en Geertje NN) 
      ─> k1064 
 Later getrouwd op 05-12-1721 (o) te Lekkerkerk met Marrigje Ariens 
 * +/- 1690 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 17-02-1762 te Lekkerkerk 
o 25-01-1715 te Berkenwoude 
x 17-02-1715 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10290 
#k533 Voorweer, Annetje / Annichje Pieters (dochter van Pieter Huijbertsz Voorweer 
     en Marijtje Jans Snoeij)  ─> k1066 
 ~ 10-09-1690 te Berkenwoude 
 † 28-08-1720 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Stolker en Annetje Voorweer): 
o NN  *  † 
o Pieter  ~ 06-12-1716 te Berkenwoude † 20-07-1785 te Lekkerkerk 

  x 04-01-1761 te Ouderkerk ad IJssel met Trijntje Anthonis de Jong 
  zie ─> k266 (kwartier 1 en 2) 

o Cornelis  ~ 18-02-1720 te Lekkerkerk  † 03-09-1762 te Gouderak 
  x 30-03-1742 (o) te Lekkerkerk met Neeltje Pleunen den Ouden 
  xx 02-03-1753 te Streefkerk met Jannigje Hendriks van der Graaf 
  zie ─> k1358 (kwartier 2) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Stolker en Marrigje Ariens): 
o NN  *  †  

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 18-08-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Cornelisz Stolker en Annetje Pieters, echtelieden, won. te Lekkerkerk, hij gezond, zij ziek te bed 
liggend, stellen hun testament op. Zij benoemen elkaar tot hun erfgenaam. De langstlevende zal hun 
kinderen alimenteren, opvoeden, naar school laten gaan en een ambacht laten leren, en bij hun 
meederjarigheid een zilveren ducaton geven. De langstlevende is voogd over de kinderen. 
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#k534 de Jong, Anthoni(u)(s) Laurensz (zoon van Laurens Cornelisz de Jong en
    Geertje Antonisse van Mourik)  ─> k1068 
 ~ 01-07-1703 te Molenaarsgraaf 
 † 02-01-1743 te Molenaarsgraaf 
o 04-04-1726 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 10291 
#k535 Muijss, Marrigje Huggo / Huijgen (dochter van Huijg Leendertsz Muijss en 
    Cornelia Ariens Huijgen van Dam)  ─> k1070 
 * voor 1702 te Gijbeland (Brandwijk) 
 † 14-12-1768 te Molenaarsgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Trijntje  ~ 23-09-1732 te Molenaarsgraaf † 14-04-1782 te Lekkerkerk 

  x 04-01-1761 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Cornelisz Stolker 
  zie ─> k267 

 

 
#k536 van der Graaf, Arie Dirksz (zoon van Dirk Leendertsz van der Graaf en 
    Theuntie Pieters Gouwens)  ─> k1072 
 ~ 20-06-1688 te Lekkerkerk 
 † 03-03-1775 te Bergambacht 
o 09-12-1718 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10292 
#k537 Stam, Marrigje Pieters  (dochter van Pieter Jillisz Stam en Neeltje  
     Jillis Stolk)  ─> k1074 
 * te Zuidbroek 
 ~ 19-07-1701 te Bergambacht 
 † 10-12-1770 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  * te Lekkerkerk / Zuijdbroek / ~ 07-06-1720 te Berkenwoude 

     † 22-01-1762 te Lekkerkerk (Zuidbroek) 
  x 27-01-1743 te Ouderkerk ad IJssel met Aaltje Reijntjes Heijman 
  xx 28-01-1759 te Lekkerkerk met Marrigje Leendertse de Jong 
  zie ─> k268 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Zuidbroek. fol. 3    d.d. 21-2-1747 
Jielis Pietersz., Arij Dircxe, als in huwelijk hebbende Marrigje Pieterse, Leendert Gerritsz. (tekent: op 
Schoor), als in huwelijk hebbende Dijna Pieterse, ende Dirk Aartsz. (tekent: Schilt) (zie k594), als in 
huwelijk hebbende Claasje Pieterse (zie k595), te samen kinderen en erfgenamen van Neeltie Jielis 
(zie k1075), in haar leven wedu van Pieter Jielisz. zalr (zie k1074)., transporteren aan Bartholomeus 
Verhoek ende Jan van Veen, beijde won. tot Moordrecht, een huijs, schuur en erve met een stuck hooij- en 
kennipland, tesamen groot 12 mergen, staande ende gelegen int westeijnde van Suijtbroek op de zuijtzijde 
van den Huijswegh, met nog 4 morgen weij- en kenniplant gelegen als vooren, item nog een stuck hoijland 
groot eene mergen vier hont 50 roeden, leggende mede als vooren, item twee stucken weijlantd groot 3 
morgen gelegen als vooren, op de noirtzijde van den Huijswegh, ende laatselijk nogh drie stucken hooij- en 
kennip lant groot omtrent 6 mergen, gelegen als vooren, publiekelijk op 13 februarij 1747 verkocht, voor 
1.041 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Zuidbroek. fol. 17    dd. 10-2-1753 (copie) 
Aan de Ed. Agtb. Hr. Schout ende Geregten van Zuijdbroek. 
Jan Franse van Vliet, als in huwelijk hebbende Cornelia Dirks Stolk, won. tot Stolwijk, en Dirk Aartse 
Schild (zie k594), als in huwelijk hebbende Claasje Pietersz. Stam (zie k595), won. te Zuijdbroek, zo 
voor hen als bij acte voor den notaris Petrus Verhoeff, en sekere getuigen te Zuijdbroek op den 9e januarij 
1753 gepasseert behoorlijk gequantificeert sijnde van de verdere erffgenamen ex testamento in den 
boedel en nalatenschap van Treijntje Jillisz. Stolk, in haar leven wedu van Arij Hendrikse Opschoor, 
gewoond hebbende en overleden tot Ouderkerk op d’IJssel, ingevolgde de testamentaire dispositie voor 
den Notaris Samuel Guldemont, en getuijgen in Ouderkerk voorn. op den 24 junij 1727 verleden en 
gepasseert daarvan zijnde. Dat zij supplianten in hun prive ende voors. gesamentlijke erffgenamen met en 
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benevens Jacobus Clasen Ruijghooft en Andries Janse Krom, beide in qualite als voogden over de vijff 
minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Dijna Gijsen Stolk, verwekt bij Claes Verwaal, won. onder 
Zuijdbroek, en in qualiteit erffgenamen voor 1/8e part in den geheele off voor 1/4e part in den voorn. halve 
boedel en nalatenschap, waren geaccordeert dat de voorn. voogden zoude renuntieren ten behoeve van 
de supllianten, etc.  
Volgt ‘t geanerceerde contract d.d. 9-1-1753:  Hendrik Opschoor en Leendert op Schoor, beijde won. te 
Ouderkerk op de Ijssel, te samen een geregte helfte, erffgenamen in den boedel en nalatenschap van 
Treijntje Jillisz. Stolk, in haar leven wedu van Arij Hendrikse Opschoor, gewoond hebbende ende 
overleden tot Ouderkerk voorn., Jacobus Clasen Ruijghooft, voor hem en als last hebbende van Neeltje 
Jansze van den Velden, meerderjarige dogter, won. te Ouderkerk voor 1/4e part, ende nog den voorn. 
Jacobus Clasen Ruijghooft, en Andries Jansz. Krom, won. als mede te Ouderkerk, beijde in qualite als bij 
den testamentaire dispositie van dato 24e junij 1727 voor den notaris Sanuel Guldemont en getuijgen te 
Ouderkerk gepasseert, gestelde voogden over de vijff minderjarige nagelaten kinderen van Dijna Gijsen 
Stolk, verwekt bij Claas Verwaal, won. onder Zuijdbroek, mede voor 1/4e part in de wederhelft van de 
vorenstaande naarlatenschap; mitsgaders de voorn. Jacobus Clasen Ruijghooft, en Andries Janse Krom, 
in qualite als voogden over Jan Blanken, zoon van Dijna Dirkse Stolk, in leven huijsvrouw van Meerten 
Blanken, won. te Berkenwoude, voor 1/8e part in de voors. wederhelfte; Jan Franse van Vliet, als in 
huwelijk hebbende Cornelia Dirksz. Stolk, won. te Stolwijk, mede voor 1/8e part, Jillis Stam, won. te 
Streefkerk, voor 1/16e part; Dirk Aartse Schild (zie k594), als in huwelijk hebbende Claasje Pieterse 
Stam (zie k595), voor 1/16e part; item nog den voorn. Leendert Opschoor, als in huwelijk hebbende Dijna 
Pieterse Stam, mede voor 1/16e part, en laatstelijk Arien Dirksen van der Graaf, als in huwelijk 
hebbende Merrigje Pieterse Stam, wonende mede onder Zuijdbroek, voort laatste of resterende 1/16e 
part, uijtmakende te samen de wederhelft in den meergemelten nalatenschap. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Zuidbroek. fol. 62.    d.d. 23-4-1771 
Arij Dirksz. van der Graaff, thans wonende te Bergambacht, ingevolgde de condities en voorwaarden van 
1 maart 1771 publiek te hebben verkogt, tr. aan desselfs soon Jillis Ariens van der Graaff, mede in 
Bergambacht wonende, een huijs, schuur en erve, staande ende gelegen in ‘t oosteijnde van den 
ambachte van Zuijdbroek, strekkende van den halve huijsweg noordwaerts op tot aen ‘t land van Fop 
Kapteijn, belend ten oosten Arij Kapteijn en ten westen Jan Verwaal, voor 297 gld. 

 
#k538 Heijman, Reijntje (zoon van ) 
 Beroep: Bode te Liesveld 
 * +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1710 te Groot Ammers / Liesveld ??   zie gezinskaart 10293 
#k539 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Aaltje  * te Liesvelt (Groot Ammers) / ~ 23-02-1716 te Groot Ammers 

     † 22-05-1753 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 27-01-1743 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Ariensz van der Graaf
  zie ─> k269 

 

 
#k540 Schild, Aart Dirksz (zoon van Dirck Aartsz Schilt en Thomasje Luijten) 
     ─>k1080 
 ~ 07-02-1683 te Giessen Nieuwkerk 
 † na 07-01-1731 te Wijngaarden ??? 
x 24-01-1712 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 10294 
#k541 Molenaar, Sijgje Cornelis (dochter van Cornelis Ariens Molenaar en Hilligje 
     Aris)  ─> k1082 
 ~ 17-08-1687 te Molenaarsgraaf 
 † na 07-01-1731 te Wijngaarden ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  * te Wijngaarden /  ~ 16-01-1717 te Giessen-Nieuwkerk 

      † 23-06-1783 te Berkenwoude 
  o 23-11-1736 te Lekkerkerk met Claasje Stam 
  zie ─> k594 (kwartier 1) 

o Leendert  ~ 11-11-1725 te Wijngaarden  † 09-11-1788 te Berkenwoude 
  x 21-10-1745 te Lekkerkerk met Niesje Jacobs Zuijdbroek 
  zie ─> k270 (kwartier 1) 

 

 
#k542 Zuijdbroek, Japik / Jacob (zoon van ) 
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 * +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1720 te Bergambacht ??     zie gezinskaart 10295 
#k543 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1695 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Niesje  * +/- 1723 te Bergambacht  † 16-01-1769 te Bergambacht 

  x 21-10-1745 te Lekkerkerk met Leendert Aartsz Scild 
  zie ─> k271 

 

 
#k544 Rook, Dirk Ariensz   zelfde als ─> k512 
x 
#k545 Versluis, Annigje Ariens  zelfde als ─> k513 
 
#k546 Trompert, Arij Joosten   zelfde als ─> k514 
x 
#k547 Rook, Maria    zelfde als ─> k515 
 
#k548 Louwe, Arie    zelfde als ─> k516 
x  
#k549 Teeuw, Ootje Cornelis   zelfde als ─> k517 
 
#k550 van Vliet, Florus Teunisse  zelfde als ─> k518 
x 
#k551 van Sijderveld, Willempje Joostens  zelfde als ─> k519 
 
#k552 Bachman, Johann Henrich (zoon van ) 
 Beroep: Meester kleermaker  
  (bron: huwelijksbijlagen 1812 te Ridderkerk van kleinzoon Willem Bachman en Pleuntje Bakker) 
 * +/- 1720 te ??? 
 † 19-07-1777 te Wesel (Duitsland) op de leeftijd van 57 jaar. 
 (bron: huwelijksbijlagen 1812 te Ridderkerk van kleinzoon Willem Bachman en Pleuntje Bakker) 
x +/- 1748 te Wesel (Dld) ??     zie gezinskaart 10296 
#k553 Eckers, Johanna Catharina (dochter van ) 
 * +/- 1725 te ??? 
 † 01-09-1764 te Wesel (Duitsland) 
 (bron: huwelijksbijlagen 1812 te Ridderkerk van kleinzoon Willem Bachman en Pleuntje Bakker) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hendrik  * +/- 1750 te Wesel (Duitsland) † 26-04-1793 te Kralingen 

  o 15-04-1774 te Zevenhuizen met Maria Leenderts Visser 
  xx 24-01-1792 te Rotterdam met Anna Kemping 
  zie ─> k276 

 

 
#k554 Visser, Leendert Ariens  (zoon van Arie Jacobsz Visser en Jannetje  
     Pieters Leeflangh)  ─> k1108 
 ~ 20-05-1714 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 27-10-1779 te Zevenhuizen 
x 21-11-1734 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10297 
#k555 Brouwer / Zuidam, Laurentij / Amerentia Cornelis   (dochter van NN Brouwer (?)
     en Grietje Paulus Schep)  ─> k1110 
 ~ ..-05-1708 te Groot Ammers 
 † 17-02-1790 te Zevenhuizen (Amarentia Zuidam) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maria  * 19-06-1750 / ~ 21-06-1750 te Zevenhuizen 

     † 08-06-1791 te Kralingen 
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  o 15-04-1774 te Zevenhuizen met Hendrik Bachman 
  zie ─> k277 

 

Reconstructie Laurentij / Amerentia Cornelis Brouwer / Zuidam en moeder 
Grietje Paulus Schep: 
1. Bij de dopen van de 14 kinderen van Leendert Ariensz Visser in de periode 1735 tm 1751 te 

Zevenhuizen staat als moeder ‘Emmerensje Cornelis Brouwer’ of ‘Amerensje Brouwer’. 
 

2. Bij het huwelijk van kleinzoons Leendert Bachman (zie k138) en Willem Bachman, resp. 04-11-1812 
te Ouderkerk aan den IJssel en  10-12-1812 te Ridderkerk staat vanwege het overlijden van hun 
ouders Hendrick Bachman en Maria Visser (zie k276) ook het overlijden van hun grootouders 
vermeld, waaronder: 
- Leendert Visser, overleden 27-10-1779 te Zevenhuizen. 
- Emerentia Zuijdam, vrouw van Leendert Visser, overleden 17-02-1790 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61JP-WM?i=25&wc=9PGW-
L29%3A114078901%2C108415101&cc=1576401 
Zie ook de huwelijksbijlage: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-2L9W-XT?i=86&wc=9PL7-
N38%3A114078901%2C115078501&cc=1576401 
 

3. Inderdaad is in de gaarders begraven van Zevenhuizen als naam vermeld ‘Amarentia Zuidam’ 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-WKJC?i=770&wc=SMMP-
168%3A345830501%2C345835801%2C345980801&cc=2037907 
 

4. In Groot Ammers is er geen ‘Cornelis Brouwer’ die kinderen ten doop houdt in de periode tussen 1700 
en 1718.  
Wel zijn er een Cornelis Jansz Suijdam en Grietje Paulus Schep die in 1711 in Groot Ammers 
trouwen, en daar twee kinderen laten dopen (Arij in 1711, Jantje in 1713), maar dus geen Amerentia. 
 

5. Bij het huwelijk met Leendert Ariensz Visser staat als naam van zijn vrouw: Louwerens Cornelis 
Brouwer, jongedochter van Groot Ammers. Dus niet Amerentia / Emmerensje, maar ‘Louwerens’ 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-T9MW-7?i=226&wc=SMMG-
W3D%3A345830501%2C346821901%2C346826701&cc=2037907 

 
 

6. De eerder genoemde Grietje Paulus Schep laat voor haar huwelijk met Cornelis Jansz Suijdam in mei 
1708 te Groot Ammers een kind Laurentij dopen. 
Deze ‘Laurentij’ zou dus dezelfde kunnen zijn als ‘Louwerens’ die met Leendert Visser trouwt, maar 
óók dezelfde als Emmerensje / Amerentia, die als moeder genoemd wordt bij alle dopen van de 
kinderen van Leendert Visser. 
De naam ‘Brouwer’ zou kunnen komen van de achternaam of van het beroep van de biologische 
vader van Laurentij / Amerentia. Maar doordat zij opgevoed wordt in het gezin van Cornelis Jansz 
Suijdam, met haar moeder Grietje Paulus Schep, wordt soms ook de achternaam Zuijdam gebruikt 
door / voor Amerentia. 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-896F?i=51&wc=SMM2-
2N5%3A1292923701%2C347284201%2C347588302&cc=2037907 
 

7. Behalve de eerder genoemde Arij en Jantje, kinderen van Cornelis Jansz Suijdam en Grietje Paulus 
Schep lijken er ook nog twee andere kinderen te zijn waarvan de dopen niet gevonden kunnen 
worden: 
- Paulus Cornelisz Suijdam, getrouwd met Cornelia Gerritse de Heer op 12-04-1744 te Berkel  
(zie ook gaarders Capelle aan den IJssel dd 05-04-1744) 
- Jan Cornelisz Suijdam, getrouwd met Willemijntje Cornelisdr van Leeuwen op 26-12-1737 te 
Waddinxveen 
 

8. Volgens onderstaande samenvatting, woon Grietje Paulus, weduwe van Cornelis Jansz Zuijdam,  in 
1758 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij wordt daar de moeder genoemd van Jan Cornelisz Zuijdam. 
ORA Noordeloos 11.05.1758 (bron: Oscar den Uijl) 
Gijsbert Mever x Ariaantje Teunis Roos (+ ); Annigje Teunis Roos x Pieter van ' t Hoen (die op zee 
was). Haar oom Jacob de Vries is overleden te Alblasserdam. Jan Cornelisz Zuijdam, zijn moeder 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61JP-WM?i=25&wc=9PGW-L29%3A114078901%2C108415101&cc=1576401
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61JP-WM?i=25&wc=9PGW-L29%3A114078901%2C108415101&cc=1576401
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-2L9W-XT?i=86&wc=9PL7-N38%3A114078901%2C115078501&cc=1576401
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-2L9W-XT?i=86&wc=9PL7-N38%3A114078901%2C115078501&cc=1576401
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-WKJC?i=770&wc=SMMP-168%3A345830501%2C345835801%2C345980801&cc=2037907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-WKJC?i=770&wc=SMMP-168%3A345830501%2C345835801%2C345980801&cc=2037907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-T9MW-7?i=226&wc=SMMG-W3D%3A345830501%2C346821901%2C346826701&cc=2037907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-T9MW-7?i=226&wc=SMMG-W3D%3A345830501%2C346821901%2C346826701&cc=2037907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-896F?i=51&wc=SMM2-2N5%3A1292923701%2C347284201%2C347588302&cc=2037907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-896F?i=51&wc=SMM2-2N5%3A1292923701%2C347284201%2C347588302&cc=2037907
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is Grietje Paulus, wed. van Cornelis Jansz Zuijdam. Grietje Paulus (wonend te Nieuwerkerk aan 
de IJssel) is een volle zuster van: Pietertje Paulus (wonend te Alblasserdam en daar overleden) x 
Jacob de Vries (voornoemd). Kinderen van Marigje Paulus x Wouter Slappendel: Paulus Slappendel, 
Ariaantje Slappendel x Gerrit Streefland, Dirksje Slappendel x Adriaan de Bruijn 
 

9. Inderdaad overlijdt Grietje Paulus Schep ook in Nieuwerkerk aan den IJssel, op 08-11-1758. Aangifte 
wordt gedaan door zoon Jan Suijdam. 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-T9M7-D?i=327&wc=SMMG-
W3D%3A345830501%2C346821901%2C346826701&cc=2037907 
 

10. Gezien het feit dat diverse van voornoemde personen hun sporen nalaten in de regio Capelle aan den 
IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Waddinxveen, mag aangenomen worden dat het 
hele gezin op enig moment verhuisd is van Groot Ammers naar deze regio. 
 

11. Grietje Paulus Schep wordt niet vernoemd door Amerentia Brouwer / Zuijdam. Dat is jammer, maar is 
geen bewijs dat zij de níet de moeder kan zijn van Amerentia. 
Opmerking daarbij: de moeder van Leendert Visser, Jannetje, wordt ook pas als dertiende kind 
vernoemd. 
 

12. Emerentia Zuijdam is verscheidene keren doopgetuige: 
Bij de doop van haar kleinkinderen (kinderen van Ariaantje Leenderts Visser en van Maarten Visser) 
gedoopt in Kralingen en Rotterdam. 
Bij de doop van Grietje Suijdam, dochter van Paulus Cornelisz Suijdam en Cornelia Gerritse de Heer, 
in Schiedam: Grietje Zuijdam Gedoopt op 11 januari 1764 Schiedam. Getuige zijn Amerensje Zuijdam 
en Jannetje Zuijdam (Bron: stamboomforum) 
 

13. Uit de voorgaande 12 punten trek ik deze conclusie: 
Emerentia Cornelis Brouwer is dezelfde als Emerentia Zuidam, en is dezelfde als Laurentij / 
Louwerens Cornelis Brouwer, onechte dochter van Grietje Paulus Schep en een onbekende man die 
wellicht Cornelis Brouwer heeft geheten. Emerentia is opgegroeid in het gezin van haar moeder 
Grietje Paulus Schep die later is getrouwd met Cornelis Jansz Zuidam. 

 
#k556 Donker, Heimen Cornelisz (zoon van Cornelis Heijmensz Doncker en 
     Geertruij Jans Besemer)  ─> k1112 
 Eerst getrouwd op 03-08-1721 te Ouderkerk aan den IJsel met Ariaentje Johannis int 
 Velt 
 ~ 09-09-1696 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-04-1769 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 22-10-1730 te Rotterdam 
    zie ook 08-11-1730 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 08-11-1730 te Rotterdam     zie gezinskaart 10298 
#k557 van Loon, Anna / Anneke Anthonis (dochter van Anthonij Jansz van Loon en 
     Jannichje Jans Suijdam)  ─> k1114 
 * +/- 04-1707 te Willemstad 
 ~ 10-04-1707 te Fijnaart en Heijningen 
 † 11-01-1778 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Heimen Donker en Ariaantje int Velt): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Heimen Donker en Anna van Loon): 
o NN  *  †  
o Pieter ~ 06-09-1739 te Ouderkerk ad IJssel † 26-04-1822 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 31-03-1765 te Ouderkerk ad IJssel met Geertje Wiggerts Stout 
  zie ─> k278 

 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-01-1721 
Heimen Cornelisz Donker, oud 24 jaar, verklaart tbv Fop Diestenburg, dat hij op 04-01-1721 ’s avonds 
op de dijk of straat omtrent de hooibergen van Pieter Jansz Gruiter en Steven Jansz Mul was. Hij zag dat 
Evert Rheda iemand staande bij de deur van Arij Willemsz Timmer sneed met een mes. Die persoon zou 
Fop Diestenburg geweest zijn. Rheda liep toen oostwaarts op het slop bewesten het huis van de weduwe 
Arij Tijsz Verschoor. Een half uur later kwam hij ten huize van Evert Rheda, maar heeft hem verder niet 
gesproken over hetgeen was voorgevallen. 
(Opm: Evert Rheda is nakomeling van Evert Hermansz Reede (zie k4454).  
(Zie voor andere getuigenissen mbt andere gebeurtenissen over deze persoon Evert Rheda bij k1768) 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-04-1740 / 14-05-1740 
Annigje Cornelis Donker, vrouw van Pieter Ariensz de Vormer, is te Ouderkerk ad IJssel overleden, oa 
nalatende als erfgenamen 2 minderjarige kinderen van Hilligje Cornelis Donker, getrouwd met Jan Ariensz 
Boer, genaamd: Cornelis Jansz Boer en Thona Jans Boer. Tot voogden worden aangesteld Pieter 
Cornelisz Donker en Pieter Jansz Krom, beide won. te Ouderkerk ad IJssel. 
Korte staat van de boedel en scheiding: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-T9M7-D?i=327&wc=SMMG-W3D%3A345830501%2C346821901%2C346826701&cc=2037907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-T9M7-D?i=327&wc=SMMG-W3D%3A345830501%2C346821901%2C346826701&cc=2037907
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Erfgenamen zijn Pieter de Vormer, haar man, voor de ½ en de wederhelft aan Pieter Cornelisz Donker, 
Heijmen Cornelisz Donker en Leendert Sijmonsz Donker, enige meerderjarige zoon van Sijmon Cornelisz 
Doncker, en nog 2 minderjarige kinderen van Hilligje Cornelis Donker, zijnde met hun vieren de naasten 
vrinden en erfgenamen. In deze staat is oa vermeld: 
- een griendakker in de Zijde groot 2 hont 50 roe 
- ½ boomgaard en schuurtje in de Zijde, groot 2 hond. 
- contant geld f 107-10-0 
- op 25 en 26-04-1740 openbaar verkocht het roerend goed, netto f 624-9-0 
- Pieter de Vormer heeft een deel van het roerend goed overgenomen voor f 261-3-0 
- het goud en zilver kon niet naar genoegen verkocht worden, is nu getaxeerd op f 71-4-0 
Effect van de boedel is f 1064-6-0. De schulden zijn f 140,- met oa aan Jan Ariensz Boer voor een ½ jaar 
thuis liggen van de overledene en geleverd hout f 9-3-0. 
Dan de helft van het batig saldo, wat de vrinden toevalt, wordt eerst nog afgetrokken f 20,- voor het 
schouwen van het lijk, f 8-12-0 voor de collaterale successie, f 13-13-0 voor het vissen van het lijk en f 18-
11-0 voor de doodkosten. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-02-1741 
Pieter de Vormer en de erfgenamen van Annigje Donkers verkopen in het openbaar een boomgaard in de 
polder De Zijde, groot 2 hont. Koper is Heijmen Donker voor het bedrag van 91 gulden. Borgen zijn Pieter 
Donker en Leendert Donker. 

 
#k558 Stout, Wiggert Jansz (zoon van Jan Wiggertsz Stout en Jannigje Pieters) 
     ─> k1116 
 ~ 08-10-1719 te Bergambacht 
 † 16-03-1797 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 31-10-1738 te Stolwijk 
x te Stolwijk       zie gezinskaart 10299 
#k559 Stolk(er), Cornelia Cornelisse (dochter van Cornelis Jacobsz Stolker (de  
    Nieuwe Boer) en Marrichje Willems)  ─> k1118 
 ~ 05-03-1719 te Stolwijk 
 † 06-11-1782 te Vlist 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Geertje  ~ 30-09-1742 te Bergambacht      † 11-08-1820 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 31-03-1765 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Heimensz Donker 
  zie ─> k279 (kwartier 1) 

o Adriana / Arijaantje   ~ 20-12-1739 te Bergambacht   † 09-02-1826 te Krimpen ad IJssel 
  (o) 03-11-1769 te Lekkerkerk met Klaas Leendertsz Dekker 
  zie ─> k281 (kwartier 1) 

 

 
#k560 Dekker, Leendert Cornelisz (zoon van Cornelis Leendertsz en Neeltje  
     Andriesse)  ─> k1120 
 Eerst getrouwd (o) 10-03-1713 te Lekkerkerk met Bastiaantje Louris de Jong 
 Daarna getrouwd (o) 23-05-1722 te Lekkerkerk met Willemijntje Mullers 
 ~ 31-10-1683 te Lekkerkerk 
 † 04-11-1748 te Lekkerkerk 
o 08-09-1730 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10300 
#k561 den Duijf, Macheltje (dochter van Claas Jaspersz den Duijf en Ariaentje 
    Pieters)  ─> k1122 
 ~ 01-01-1701 te Lekkerkerk 
 † 26-09-1768 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert Dekker en Bastiaantje de Jong): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Leendert Dekker en Willemijntje Mullers): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Leendert Dekker en Macheltje den Duijf): 
o NN  *  †  
o Klaas  ~ 11-12-1735 te Lekkerkerk        † 23-09-1813 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 6 juli 1766 te Lekkerkerk met Cornelia Jansze de Jong   
  xx (o) 03-11-1769 te Lekkerkerk met Adriana / Arijaantje Wiggerts Stout 
,  zie ─> k280 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 24-11-1715 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Cornelisz Dekker en Bastiaantje Laurens de Jong, echtelieden, won. te Lekkerkerk, hij gezond, zij 
ziekelijk te bed, stellen hun testament op. Zij benoemen elkaar tot hun erfgenaam. De langstlevende moet 
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hun kind of kinderen alimenteren, opvoeden, naar school laten gaan en een beroep laten leren. De 
langstlevende zal voogd zijn over de kinderen. 

 
 
#k562 Stout, Wiggert  zelfde als -> k558 
x  
#k563 Stolk, Cornelia  zelfde als -> k559 
 
#k564 Krijgsman, Frans Centen (zoon van Cent Pietersz Krijgsman en Jannigje
     Franse Vermeulen)  ─> k1128 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 07-02-1731 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 19-11-1816 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 11-02-1752 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 05-03-1752 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10301 
#k565 Spruijt, Grietje Cornelis  (dochter van Cornelis Jansz Spruijt en Jannigje /
     Anna Maartens Stenra)  ─> k1130 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 02-11-1732 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 24-12-1817 te Krimpen aan den IJssel (aangifte gedaan in Ouderkerk aan den  
 IJssel) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cent ~ 22-08-1756 te Ouderkerk ad IJssel      † 06-10-1815 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 27-06-1779 te Ouderkerk ad IJssel met Adriana Abrahams van Halewijn 
 xx 06-11-1808 te Krimpen ad IJssel getrouwd met Devina / Japhijn Bogaard 
 zie ─> k282 

 

 
#k566 van Halewijn, Abraham (zoon van Jacobus van Halewijn en Grietje Teunisse  
    Karreman)  ─> k1132 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 28-03-1728 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 18-03-1795 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 09-08-1749 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 24-08-1749 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10302 
#k567 van Os, Johanna Gijsen (dochter van Gijsbert Gerritsz van Os en 
     Adriaantje Claas den Duif)  ─> k1134 
 ~ 31-01-1720 te Lekkerkerk 
 † 07-06-1805 te Stormpolder 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Adriana  * te Krimpen ad IJssel / ~ 16-10-1757 te Lekkerkerk 

    † 22-01-1808 te Krimpen aan den IJssel 
  x 27-06-1779 te Ouderkerk ad IJssel met Cent Fransz Krijgsman 
  zie ─> k283 

 

Reconstructie dopen en ouders Johanna van Os: 
1. Bij de dopen van 2 kinderen van Abraham van Halewijn en Johanna Gijsen van Os in de periode 

1747 tm 1753 te Ouderkerk a/d IJssel staat als getuige ‘Anna van Os’ vermeld. Dit zou een zus van 
Johanna van Os kunnen zijn. 
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2. In Lekkerkerk laten een Gijsbert Gerritsz en Ariaantje Claas den Duiv een kind ‘Annigje’ (=Anna) 
dopen in 1724, maar geen Johanna.  
 

3. Gijsbert Gerritsz en Ariaantje Claas den Duif zijn getrouwd in 1721 te Lekkerkerk  
(ondertrouw 22-08-1721) 
 

4. Ariaantje Claas laat echter voor dat huwelijk op 31-01-1720 te Lekkerkerk een dochter Johanna 
dopen. 
 

5. Bij het huwelijk van Gijsbert en Ariaantje staat dat Gijsbert uit ‘Zuiderveld’ komt. Lees: Zijderveld. 
 

6. In Zijderveld wordt een Gijsbert Gerritsz gedoopt op 14-02-1697. Vader is Gerrit Jaspersz.  
 

7. Diverse kinderen van deze Gerrit Jaspersz uit Zijderveld gaan zich ‘van Os’ noemen.  
Bijvoorbeeld: 
Jasper Gerrits van Os, gedoopt 24-02-1704 te Zijderveld, gehuwd met Willemijntje Alewijns van den 
       Berg op 11-05-1732 te Zijderveld 
Lijsbeth Gerrits van Os, gedoopt 22-03-1695 te Zijderveld, gehuwd met Theunis Gijsberts van der 
       Kriek op 05-05-1725 te Ameide 
 

8. Ik ga er van uit dat Johanna van Os de dochter is van Ariaantje Claas. 
Het tijdsverschil tussen de doop van Johanna, dd 31-01-1720, en het huwelijk van Ariaantje Claas 
met Gijsbert Gerritsz, dd 22-08-1721, is toch wel zo groot dat er twijfel kan bestaan over het 
vaderschap van Gijsbert. De vader zou ook iemand anders hebben kunnen zijn. 
Nader onderzoek in ORA en ONA van Lekkerkerk zal mogelijk meer aanwijzingen hierover opleveren. 
Voorlopig echter ga ik ervan uit dat Gijsbert de vader is. 

 
#k568 Jongste, Dirk Ariensz (zoon van Arie Dirksz Jongste en Claasje Claes  
    Hoogerbaen)  ─> k1136 
 ~ 10-08-1710 te Kethel 
  07-05-1764 te Kethel 
o 08-11-1737 te Kethel 
x 24-11-1737 te Kethel      zie gezinskaart 10303 
#k569 van Hees, Neeltje Joris (dochter van Joris Pietersz van Hees en Maria Leenderts 
    Hofweg)  ─> k1138 
 ~ 10-03-1711 te Kethel 
 † 28-01-1784 te Kethel 
  31-01-1784 te Kethel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arij o 25-08-1764 te Vlaardingen / ~ 12-10-1738 te Kethel 

      † 13-09-1780 te ??? 
 x met Maartje (Willems of Leenders) van der Lee 
 xx 09-11-1777 te Vlaardingen (Kethel) met Klaasje Jans Lingen 
 zie ─> k284 

 

 
#k570 Lingen, Jan Jansz (zoon van Jan Cornelisz Lingen en Maria Cornelis  
    Dekker)  ─> k1140 
 Later getrouwd op 23-07-1747 te Capelle aan den IJssel met Stijntje Gerrits (of  
 Cornelis) van Vliet 
 ~ 23-10-1701 te Capelle aan den IJssel 
 † 15-04-1779 te Capelle aan den IJssel 
x 26-11-1730 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 10304 
#k571 Pijnse van der Aa, Neeltje Cornelis (dochter van Cornelis Thomasz Pijnse
     van der Aa en Maria Boes)  ─> k1142 
 ~ 26-09-1706 te Meerkerk 
 † 15-08-1746 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Klaasje    ~ 24-05-1744 te Capelle ad IJssel † 07-09-1793 te Overschie 

    x 09-11-1777 te Vlaardingen (Kethel) met Arij Dirksz Jongste 
     xx 23-03-1783 te Overschie met Arij Lievense Schilperoort 
    zie ─> k285 
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#k572 Kreuk, Jan Pietersz  (zoon van Pieter Willemsz Kreuk en  
     Trijntje Jansse Snoeij)  ─> k1144 
 ~ 02-10-1707 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 22-09-1795 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 30-05-1732 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 22-06-1732 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10305 
#k573 van Herk, Magteltje Jans (dochter van Jan Ariensz van Herk en  
     Dirckje Ariens Bos)  ─> k1146 
 Naam ‘van Herk’ vermeld in gaarders begraven 25-05-1763 
 ~ 30-09-1708 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-05-1763 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan ~ 08-07-1736 te Ouderkerk ad IJssel      † 14-01-1814 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 18-05-1766 te Ouderkerk ad IJssel met Janna Verheul 
 xx 13-10-1771 te Ouderkerk ad IJssel met Arriaentje de Leeuw 
 zie ─> k368 (kwartier 2) 

o Arie ~ 24-03-1748 te Ouderkerk ad IJssel  † 25-04-1811 te Gouderak 
 x 17-09-1775 te Ouderkerk ad IJssel met Adriana Cornelisse van Dijk 
 xx 29-03-1789 te Ouderkerk ad IJssel met Aaltje den Baars 
 zie ─> k286 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1734 
Cornelis Willemsz, getrouwd met Baaltje Ariens, Aafje Ariens, weduwe van Jan Pietersz, Arij Gerritsz van 
Golen (zie k928), Anna Gerrits van Golen, Johannes Gerritsz van Golen, kinderen van Ingetje Ariens 
(zie k1857), Dirkje Ariens, weduwe van Jan Ariensz Bart (zie k1146), Jan Pietersz Kreuk, getrouwd 
met Maggeltje Jans Bart, gezamenlijk erfgenamen van Fijtje Jans (zie k3715), weduwe van Arij Balen 
(zie k3714), en erfgenamen van Cornelis Leendertsz, verkopen in het openbaar enkele landerijen. 
Ten eerste 11 hont 75 roeden in de polder de Kromme en Geer. Koper is Krijn Danen voor 50 gulden. 
Een kamp land groot 2 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 300 gulden. 
Een kamp hooiland groot 3 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 25 gulden. De twee laatste kampen land worden uiteindelijk gekocht door Cornelis Krul voor 
480 gulden. 

 
#k574 van Dijk, Cornelis Harmensz (zoon van Harmen Cornelis van Dijk en Ariaantie 
     Ariens Ouwerkerk)  ─> k1148 
 ~ 13-07-1727 te Capelle aan den IJssel 
 † +/- 1754 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 12-01-1753 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 04-02-1753 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10306 
#k575 Pols, Krijntje Jans (dochter van Jan Ariensz Pols en Maartje / Marijtje  
    Jacobs Vonk)  ─> k1150 
 ~ 05-10-1732 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 21-02-1803 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Adriana ~ 15-06-1755 te Ouderkerk ad IJssel      † 15-01-1787 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 17-09-1775 te Ouderkerk ad IJssel met Arie Jansz Kreuk 
  zie ─> k287 

 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-04-1758 
Krijntje Pols, weduwe van Cornelis van Dijk. Hij is ruim 3 jaar geleden overleden, nalatende 1 
minderjarig dochtertje. Tot voogden worden nu aangesteld Hermen van Dijk (zie k1148), grootvader van 
het kind, en Dirk Lans. Volgt de boedelregeling. Zij behoudt alles, zal daarvoor het kind alimenteren en 1 
zilveren ducaton geven. 

 
#k576 Both, Klaas Jacobsz (zoon van Jacob Claessen Both en Meijntie (Meijnsje)
    Jans Lekkerkerker)  ─> k1152 
 ~ 26-02-1704 te Polsbroek 
 † 05-03-1788 te Stolwijk 
o 20-01-1727 te Stolwijk      zie gezinskaart 10307 
#k577 van Rosse, Marrigje Willems (dochter van Willem Jansz van Rosse (Backer)
     en Geertje Pieters Blonk)  ─> k1154 
 ~ 26-01-1698 te Stolwijk 
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 † 08-06-1776 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willem  ~ 23-03-1731 te Stolwijk  † 04-07-1804 te Stolwijk 

  x 26-08-1764 te Stolwijk met Cornelia Aarts de Heer 
  zie ─> k288 

 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 30-04-1731 
Jan Pietersz Verkerck, getrouwd met Jannigje Willems van Rossen, verkoopt aan Claas Jacobsz Both een 
half juis en erf te Beijerse (Stolwijk). Bedrag 275 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 24-04-1734 
Willem Kock, wonende te Berkenwoude, verkoopt aan Claas Jacobsz Both een stuk hooi- en kennipland 
groot 3 morgen, in Beijerse (Stolwijk). Bedrag 150 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Stolwijk   d.d. 15-01-1735 
Een onvolledige acte die als hoofdpersoon is ondertekend door Aantje Jacobs Both, wordt mede 
ondertekend door haar broer Klaas Both en haar vader Jacob Both. 
    Opmerking mbt de onvolledige acte: 
    De acte begint met Cornelis Jansz Verheul als weduwnaar van 
    Dirckje van den Bergh. Dat beslaat twee pagina’s. Maar op de 
    derde pagina wordt er ondertekend door Aantje Jacobs Both, en 
    haar vader Jacob en haar broer Klaas Both. 
    Bijna zeker is er een bladzijde tussenuit, hoewel dat bij nadere 
    bestudering niet zo lijkt te zijn. Bijna zeker ging het ontbrekende  
    deel erover dat Aantje Jacobs Both wil hertrouwen (met Pieter 
    Pietersz de Jong (ondertrouw 08-01-1735 te Stolwijk), en dat zij 
    weduwe is van Japik Jaspersz Brakel en zij de alimentatie en 
    voogdij van haar kinderen wil regelen. 

 
#k578 de Heer, Aard / Aert Gerritse (zoon van Gerrit Cornelisse de Heer en Marrigje 
     Cornelis de Boer)  ─> k1156 
 ~ 30-01-1714 te Stolwijk 
 † 13-09-1791 te Stolwijk 
o 31-12-1734 te Bergambacht (zie ook Stolwijk 02-01-1735) 
x 23-01-1735 te Bergambacht     zie gezinskaart 10308 
#k579 de Groot, Marrigje Ariens (dochter van Arie Cornelisse de Groot en Trijntje 
     Willemse de Jongh)  ─> k1158 
 ~ 01-09-1709 te Bergambacht 
 † 13-09-1760 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelia  ~ 25-09-1735 te Stolwijk  † 27-08-1812 te Stolwijk 

  x 26-08-1764 te Stolwijk met Willem Klaasz Both 
  zie ─> k289 

 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 28-01-1761 
Arij de Groot, weduwnaar van Trijntje Willems de Jongh, ziekelijk zijnde, maar zijn verstand en zinne 
volkomen machtig, is genegen zijn testament op te stellen.  
Zijn zoon Willem de Groot en diens vrouw Sijgje Bastiaans Keesjebreur krijgen een huis met schuur en erf 
met 6 morgen kennipland te Tussenlanen en nog vele andere stukken land.  
De kinderen van zijn overleden zoon Jan de Groot, verwekt bij Neeltje Cornelis de Groot, krijgen een 
hofstede bestaande uit een huis, schuur en berg met 1 morgen 5 hont 50 roeden wei- en kennipland te 
Tussenlanen, en nog vele andere stukken land. 
De kinderen van zijn overleden dochter Marrigje de Groot, verwekt bij Aart de Heer krijgen tweemaal 1 
morgen 2 hont 25 roeden weiland, 3 morgen hooiland, alles te Bergambacht, en 8 morgen wei- en 
hooiland te Stolwijk, en 2 morgen hooiland, te Cilwijk onder Haastrecht, en 1000 gulden. 

 
#k580 Jonkers, Jan Jansz  (zoon van Jan Hendriksz Jonker en Neeltje  
     Jansse Stoel)  ─> k1160 
 ~ 21-06-1723 te Schoonhoven 
 † 20-02-1797 te Bergambacht 
o 18-05-1753 te Groot Ammers (zie ook Bergambacht) 
x 13-06-1753 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10309 
#k581 van Brakel, Arijaantje Jaspers (dochter van Jas(per) Jaspersz van Brakel en 
     Pietertie Aarts de Jong)  ─> k1162 
 ~ 03-07-1729 te Lexmond 
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 † na 11-03-1768 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jasper  ~ 01-10-1761 te Schoonhoven † 14-10-1842 te Bergambacht 

  x 14-08-1785 te Ammerstol met Magteldje Cornelisse Saanen / Zanen 
  zie ─> k290 

 

 
#k582 Saanen, Cornelis Hendriksz (zoon van Hendrik Cornelisz Zaan en Christina 
     Arijens Pater)  ─> k1164 
 Beroep: Schepen van Ammerstol 
 ~ 03-03-1729 te Ammerstol 
 † 29-08-1791 te Ammerstol 
o 07-05-1756 te Ammerstol 
x 27-05-1756 Ammerstol     zie gezinskaart 10310 
#k583 Ooms, Ariaantje Aarts  (dochter van Aert Jansz Ooms en Geertje  
    Hermans van der Linden)  ─> k1166 
 * te Streefkerk 
 ~ 01-06-1732 te Groot Ammers 
 † 24-07-1818 te Ammerstol 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Magteldje ~ 06-12-1761 te Ammerstol  † 20-08-1850 te Gouderak 

  x 14-08-1785 te Ammerstol met Jasper Jansz Jonkers 
  zie ─> k291 

 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 07-07-1762 
Minuutakte van testamant. 
Voor Pieter Smit Subt. Secr. en Willem Snel en Jacob Boogje Schepenen van Ammerstol, getuigen Huijg 
Kok 74 jaar, Willem Frans 65 jaar, Jan Snel 60 jaar, Jan de Jong 41 jaar, Joost Verschoor 38 jaar, Frans 
Willem 38 jaar, Jan Blom 34 jaar, alle wonende in deze dorpe. 
Zij attesteren ten behoeven van Hendrik Saanen en Christina Pater, egteluijden, Hendrik ziek te bedde 
liggende bevonden. Erfgenamen hun kinderen met als voogd Cornelis Hendrikse Saanen. 
 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 28-02-1763 
Pieter Smits in qualiteijt als aangestelde curateur over de insolvente boedel van wijlen Christina Pater, in 
haar leven, wed. en boedelhoudster van Hendrik Zanen, heeft verkocht een huis, erf, boomgaard en 
buitenland onder Ammerstol, met de steeg daaraan behorend. Is het hoogst in bod gebleven bij Cornelis 
Hendrikse Saane voor 176 gulden. 
Een half vierendeel en anderhalf net ofwel te samen vierhalve net salmzegen visserijen op de Snackert, int 
Hanetije, in het schip genaamd Louwe Schip, met het wand daartoe behoorende, doch alles voetstoots. 
Hoogst in het bod bij Cornelis Kruijt op 127 gulden. Borge; Pieter den Bonsert en Jacob Louwen. 
Aldus dese verkooping gedaan den 28e feb. 1763. 
 
Recht. arch nr 23 Ammerstol    dd 06-09-1763 
Rekening door Pieter Smits als aangestelde curateur in de insolvente boedel van wijlen Christina Pater, 
in haar leven, wed. en boedelhoudster van Hendrik Saanen, overleden in augustus 1762 te Ammerstol. 
Onder andere: aan Cornelis Hendriksz Zaanen verkocht een huis, erf, boomgaard en buitenland, met de 
steeg daaraan behorend. Bedrag 176 gulden. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 30-12-1769 
Op 30-12-1769 compareerden voor Pieter Smit Secr. en Pieter den Bonsert en Cornelis Sanen, 
Schepenen, Jaques de Jong, Frans de Jong, Jacobus Swens, Jan Leenderts de Waart, Huijg de Man, 
Bruijn Visser, Aart de Jong, allen wonende te Ammerstol, dewelke verklaarden van competente ouderdom 
te zijn, en te zijn ontboden ten huijse van bejaarde dogter Aaltje Leendertse Kok haar ziek te bedde, en 
haar verstand ten voIle gebruikende hebben bevonden. Zij verklaarde tot haar erfgenamen te stellen haar 
twee zusters Anna en Lena Leendertse Kok. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 28-03-1770 
Scheepenen van Ammerstol, alvoorens op den nevenstaande requeste te disponeren, ordonneren den 
Heer vertoonder, omme alle een ider die soude mogen vernemen tot de nalatenschap van wijlen 
Hermanus Snel en Jennicke Visser, overleden egtelieden als vrienden en erfgenamen abintestato van 
smoeders zijde van dezelve Jennicke Visser voor haar agtbar bij openbaar edicte te doen dagvaarden ten 
eijnde hunne gepretendeerde actie te institueren op poene van een eeuwig stil swijgen en silentium en 
daarvan in de Amsterdamse en sGravenhage couranten de vereijste notificatien te laten doen. Actum in t 
regthuijs van Amm. voorn. den 28e maart 1770. Getekend met kruis Adriaan Bode, Andries de Ruijter, 
Frans de Jong, Corn Sane, Pieter den Bonser, Barend de Bruijn. 
 
Recht. arch nr 5 Ammerstol    dd 16-05-1800 
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Adriaantje Ooms, wed. van Cornelis Zaanen, te kennen gevende, dat Heijltje Kuijlenberg in presentie van 
Merrigje de Jong, huijsvrouw van Pieter de Jong, Sina de Bruijn Huijsvrouw van Jan Tieleman en Aaltje de 
Bruijn, huijsvrouw van Gerrit Buijs, op zondag 20 april, publiekelijk heeft gezegd, dat zij Adriaantje Ooms, 
was een oude uijtgebrande hoer, en dat ze geen een kind had, dat zijn regten vader heeft. 
Versoekende deswegens behoorlijke satisfactien en betaling van alle kosten en iets voor den armen van 
Ammerstol. 
Heijltje Kuijlemburg waarop nadat alvoorens de voorn. persoonen waren gehoord en hetzelve getuijge 
hadden, alzoo gehoord hebben, de voorn. Heijltje Kuijlenberg ernstig is onderhouden, welke vervolgens 
injudicia present van gemelde Adriaantje Ooms, wed. van Cornelis Zaanen, ende getuijgen heeft bekent, 
zulks in drift gezegt te hebben dat zij den voorn. Adriaantje Ooms, wed. van Cornelis Zaanen houd en 
erkend voor een eerlijke vrouw, op wiens gedrag zij niets te zeggen weet, dat haar derhalve de voorn. 
gezegdens van harte leed zijn, en zij gemelde Adriaantje Ooms, wed. van Cornelis Zaanen versoekt, haar 
zulks te willen vergeeven, terwijl zij zich aan de correctie van deze geregte deswegens verklaard te 
onderwerpen, en vervolgens nadat meergemelde Adriaantje heeft verklaard met deze satisfactien voor 
zooveel haar aangaat genoegen te neemen, is de voorn. Heijltje Kuijlenberg door het geregt 
gecondemneerd om aanstonds te betalen aan de armen de somme van 6 gld 6 st. en voorts te betalen de 
kosten van deze rechtdag, met ernstige recommandatien, omme zich in t vervolg voor zulke al dergelijke 
rustverstorende scheldwoorden of andere nauwkeurig te wagten, aan welke condemnatie de voorn. Heijltje 
Kuijlenberg voldaan het gerecht voor den gunstige afdoening bedankt hebbende, deze zaak buijten 
verdere form van proceduren is afgedaan. 

 
#k584 Dogterom Cornelis Herbertsz (zoon van Herbert Otthen Dogterom en Jannigje 
     Cornelis van der Aa)  ─> k1168 
 ~ 29-03-1716 te Leerbroek 
 † 17-04-1798 te Stolwijk 
o 19-11-1745 te Stolwijk      zie gezinskaart 10311 
#k585 den Bonsert, Jacomijntje Anthonis (dochter van Anthonis den Bonsert en
      Judik Casteel)  ─> k1170 
 ~ 24-03-1720 te Hillegersberg 
 † 07-06-1814 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jacobus  ~ 17-09-1752 te Stolwijk  † 14-09-1819 te Stolwijk  

  x 10-10-1790 te Stolwijk met Margje Willems Bakker 
  zie ─> k292 

 

 
#k586 Bakker, Willem Gerritsz  (zoon van Gerrit Willemsze Bakker en Marrigje
     Ariense Teeuwen)  ─> k1172 
 ~ ..-05-1733 te Stolwijk 
 † 27-04-1808 te Stolwijk 
o 31-12-1762 te Stolwijk 
x 16-01-1763 te Stolwijk      zie gezinskaart 10312 
#k587 van Dam, Annigje Gijsberts (dochter van Gijsbert Ariensz van Dam en 
     Geertruij Cornelisse Kok)  ─> k1174 
 ~ 07-05-1730 te Stolwijk 
 † 26-12-1787 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Margje  ~ 04-12-1763 te Stolwijk  † 05-10-1827 te Stolwijk 

  x 10-10-1790 te Stolwijk met Jacobus Cornelisz Dogterom 
  zie ─> k293 

 

 
#k588 van Baaren, Koenraat Maertensz (zoon van Maerten Dirksz van Baren en
      Neeltje  Leenderts Bakker)  ─> k1176 
 ~ 19-05-1720 te Berkenwoude 
 † 12-04-1768 te Stolwijk 
o 25-02-1746 te Stolwijk / 26-02-1746 te Berkenwoude 
x 20-03-1746 te Stolwijk (zie Berkenwoude)   zie gezinskaart 10313 
#k589 Stolker, Geertje Gerrits  (dochter van Gerrit Ariensz Stolker en Crijntje
     Dirks Boer) ─> k1178 
 ~ 01-01-1718 te Stolwijk 
 † 17-11-1778 te Stolwijk 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maarten  ~ 16-02-1757 te Stolwijk  † 23-04-1842 te Gouderak 

  x 01-01-1780 te Stolwijk met Neeltje Pieters Casteleijn 
  zie ─> k294 

 

 
#k590 Casteleijn, Pieter Paulusz (zoon van Paulus Klaasze Casteleijn en Fijgje 
     Jans Bakker) ─> k1180 
 ~ 12-11-1719 te Bergambacht 
 † 08-05-1799 te Stolwijk 
o 02-09-1746 te Bergambacht 
x 25-09-1746 te Bergambacht     zie gezinskaart 10314 
#k591 Schenk, Arriaantje Pieters (dochter van Pieter Jansze Schenk en Marrigje
     Pieters de Jongh) ─> k1182 
 ~ 18-04-1717 te Bergambacht 
 † 05-12-1797 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 20-10-1754 te Stolwijk  † 12-09-1845 te Gouderak 

  x 01-01-1780 te Stolwijk met Maarten Koenraatsz van Baaren 
  zie ─> k295 

 

 
#k592 Verkaik, Arie Goossen  (zoon van Goossen Gijsberts Verkaik en Neeltje
     Ariens de Jongh) ─> k1184 
 ~ 05-04-1705 te Berkenwoude 
 † 24-09-1778 te Berkenwoude 
o 06-10-1730 te Berkenwoude 
x te Berkenwoude      zie gezinskaart 10315 
#k593 Jongeneel, Neeltje Damen (dochter van Daam Ariensz Jongeneel en Grietje
     Foppe van der Hoek) ─> k1186 
 ~ 09-08-1711 te Berkenwoude 
 † 30-03-1799 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  * te Agterbroek / ~ 18-06-1747 te Berkenwoude 

      † 26-05-1813 te Stolwijk 
  o 25-01-1776 te Berkenwoude met Trijntje Dirks Schild / Schilt, 
  zie ─> k296 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 06-06-1727 (of 06-06-1717) 
Schout en gezworenen van Berkenwoude hebben een request van Jacob Foppen, won. te Lekkerkerk, 
gekregen, als voogd over de onmondige kinderen van Daem Arijenz Jongeneel, over de goederen die 
hen zijn aangekomen na het overlijden van Jan Arijensz Jongeneel. Zij stellen in plaats van Cornelis Arij 
Joppen zaliger, nu aan als mede-voogd Arijen Pouwelsz Jongeneel, won. in de Achterbroek. 
 
Gaarders Begraven Berkenwoude   dd 25-04-1752. 
Arie Verkaik ondertekent de begrafenisinschrijving van zijn dochter Neeltje Verkaik: 

 
 
#k594 Schild, Dirk (zoon van Aart Dirksz Schild en Sijgje Cornelis Molenaar) 
    ─> k1188 
 * te Wijngaarden 
 ~ 16-01-1717 te Giessen-Nieuwkerk 
 † 23-06-1783 te Berkenwoude 
o 23-11-1736 te Lekkerkerk (zie ook Wijngaarden)  zie gezinskaart 10316 
#k595 Stam, Claasje (dochter van Pieter Jillisz / Gillisz Stam en Neeltje Jillis  
   Stolck)  ─> k1190 
 * te Zuidbroek 
 ~ 19-01-1716 te Berkenwoude 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 166 Datum: 19-Feb-23 

 † 20-05-1799 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Trijntje  * te Zuijdbroek (Lekkerkerk) / ~ 07-07-1754 te Berkenwoude 

      † 18-11-1820 te Stolwijk 
  o 25-01-1776 te Berkenwoude met Jan Ariensz Verkaik 
  zie ─> k297 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Zuidbroek. fol. 3    d.d. 21-2-1747 
Jielis Pietersz., Arij Dircxe (zie k536), als in huwelijk hebbende Marrigje Pieterse (zie k537), Leendert 
Gerritsz. (tekent: op Schoor), als in huwelijk hebbende Dijna Pieterse, ende Dirk Aartsz. (tekent: Schilt), 
als in huwelijk hebbende Claasje Pieterse, te samen kinderen en erfgenamen van Neeltie Jielis (zie 
k1075), in haar leven wedu van Pieter Jielisz. zalr (zie k1074)., transporteren aan Bartholomeus 
Verhoek ende Jan van Veen, beijde won. tot Moordrecht, een huijs, schuur en erve met een stuck hooij- en 
kennipland, tesamen groot 12 mergen, staande ende gelegen int westeijnde van Suijtbroek op de zuijtzijde 
van den Huijswegh, met nog 4 morgen weij- en kenniplant gelegen als vooren, item nog een stuck hoijland 
groot eene mergen vier hont 50 roeden, leggende mede als vooren, item twee stucken weijlantd groot 3 
morgen gelegen als vooren, op de noirtzijde van den Huijswegh, ende laatselijk nogh drie stucken hooij- en 
kennip lant groot omtrent 6 mergen, gelegen als vooren, publiekelijk op 13 februarij 1747 verkocht, voor 
1.041 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Zuidbroek. fol. 17    dd. 10-2-1753 (copie) 
Aan de Ed. Agtb. Hr. Schout ende Geregten van Zuijdbroek. 
Jan Franse van Vliet, als in huwelijk hebbende Cornelia Dirks Stolk, won. tot Stolwijk, en Dirk Aartse 
Schild, als in huwelijk hebbende Claasje Pietersz. Stam, won. te Zuijdbroek, zo voor hen als bij acte 
voor den notaris Petrus Verhoeff, en sekere getuigen te Zuijdbroek op den 9e januarij 1753 gepasseert 
behoorlijk gequantificeert sijnde van de verdere erffgenamen ex testamento in den boedel en nalatenschap 
van Treijntje Jillisz. Stolk, in haar leven wedu van Arij Hendrikse Opschoor, gewoond hebbende en 
overleden tot Ouderkerk op d’IJssel, ingevolgde de testamentaire dispositie voor den Notaris Samuel 
Guldemont, en getuijgen in Ouderkerk voorn. op den 24 junij 1727 verleden en gepasseert daarvan zijnde. 
Dat zij supplianten in hun prive ende voors. gesamentlijke erffgenamen met en benevens Jacobus Clasen 
Ruijghooft en Andries Janse Krom, beide in qualite als voogden over de vijff minderjarige nagelaten 
kinderen van wijlen Dijna Gijsen Stolk, verwekt bij Claes Verwaal, won. onder Zuijdbroek, en in qualiteit 
erffgenamen voor 1/8e part in den geheele off voor 1/4e part in den voorn. halve boedel en nalatenschap, 
waren geaccordeert dat de voorn. voogden zoude renuntieren ten behoeve van de supllianten, etc.  
Volgt ‘t geanerceerde contract d.d. 9-1-1753:  Hendrik Opschoor en Leendert op Schoor, beijde won. te 
Ouderkerk op de Ijssel, te samen een geregte helfte, erffgenamen in den boedel en nalatenschap van 
Treijntje Jillisz. Stolk, in haar leven wedu van Arij Hendrikse Opschoor, gewoond hebbende ende 
overleden tot Ouderkerk voorn., Jacobus Clasen Ruijghooft, voor hem en als last hebbende van Neeltje 
Jansze van den Velden, meerderjarige dogter, won. te Ouderkerk voor 1/4e part, ende nog den voorn. 
Jacobus Clasen Ruijghooft, en Andries Jansz. Krom, won. als mede te Ouderkerk, beijde in qualite als bij 
den testamentaire dispositie van dato 24e junij 1727 voor den notaris Sanuel Guldemont en getuijgen te 
Ouderkerk gepasseert, gestelde voogden over de vijff minderjarige nagelaten kinderen van Dijna Gijsen 
Stolk, verwekt bij Claas Verwaal, won. onder Zuijdbroek, mede voor 1/4e part in de wederhelft van de 
vorenstaande naarlatenschap; mitsgaders de voorn. Jacobus Clasen Ruijghooft, en Andries Janse Krom, 
in qualite als voogden over Jan Blanken, zoon van Dijna Dirkse Stolk, in leven huijsvrouw van Meerten 
Blanken, won. te Berkenwoude, voor 1/8e part in de voors. wederhelfte; Jan Franse van Vliet, als in 
huwelijk hebbende Cornelia Dirksz. Stolk, won. te Stolwijk, mede voor 1/8e part, Jillis Stam, won. te 
Streefkerk, voor 1/16e part; Dirk Aartse Schild, als in huwelijk hebbende Claasje Pieterse Stam, voor 
1/16e part; item nog den voorn. Leendert Opschoor, als in huwelijk hebbende Dijna Pieterse Stam, mede 
voor 1/16e part, en laatstelijk Arien Dirksen van der Graaf (zie k536), als in huwelijk hebbende 
Merrigje Pieterse Stam (zie k537), wonende mede onder Zuijdbroek, voort laatste of resterende 1/16e 
part, uijtmakende te samen de wederhelft in den meergemelten nalatenschap. 

 
#k596 van Eck, Willem Cornelisz (zoon van Cornelis van Eck en Aletje   
     Franken Nouth) ─> k1192 
 Beroep: Goud- en zilversmid 
 ~ 02-11-1710 te Kerk-Avezaath 
 † 25-08-1790 te Stolwijk 
o 17-04-1733 te Stolwijk 
x 10-05-1733 te Kerk-Avezaath     zie gezinskaart 10317 
#k597 Boelhouder, Wijntje Abrahams (dochter van Abraham Hendriks Boelhouder en
     Ariaantje Claasse Blonck)  ─> k1194 
 ~ 15-01-1713 te Stolwijk 
 † 16-06-1767 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Gerrit  ~ 03-05-1742 te Stolwijk   † 22-10-1827 te Stolwijk 

  x 04-02-1769 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Foppe Kalis 
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  xx 29-09-1771 te Stolwijk met Jannigje Jacobs Kloot 
  zie ─> k298 

 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 04-03-1720 
De voogden van Aaltje Jacobs Meester doen opgaaf van ontvangsten en uitgaven. In de uitgaven wordt 
Willem van Heck / Willem van Eck genoemd die als goud- en zilversmid. Zo levert hij een goud ovaal 
‘lootje’ voor 7 gulden en 18 stuivers. 
 
Oud Recht. arch nr 7 Zuidbroek (Lekkerkerk)  dd 03-10-1749 
Cornelis Hendricxen Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Dirk Hendricksz. Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Jacobus Hendricxen Boelhouwer, voor 1/6e  part,  
Arij Hendrixen Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Dirk Jansen Boelhouwer, ende Jannigje Jansen Boelhouwer, kinderen van Jan Henrixen Boelhouwer, 
mede voor 1/6e  part,  
Willem van Erk, in huwelijk hebbende Wijntje Abrahams Boelhouwer, ende Pieter Cornelisse van 
Vliet, als in huwelijk hebbende Aegje Abrahamse Boelhouwer, kinderen van Abraham Hendrixen 
Boelhouwer (zie k1194), voor het resterende 1/6e  part,  
kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Abrahams Boelhouwer (zie k2388), ende 
Teuntje Jans (zie k2389), in haere leven egtelieden, gewoont hebbende en overleden in Suijdtbroek, 
verklaeren dat door het overlijden van onsen voornoemde ouders ons in gemeenschap sijn aanbestorven 
seeckere gedeeltens in een hoffsteede, en landerijen, staende ende geleegen in den ambagte van 
Berkewouden, met nog 2 huijsen en enige landerijen staende en gelegen in Suijdbroek, mitsgaerders noch 
enigen imboedel en huijscieraad, gelt, gemaekt goudt en silver.  
Gaat om een boedelscheiding. 
 

 
#k598 Kloot, Jacob Willemsz (zoon van Willem Jacobs Kloot en Neeltje Davids) 
     ─> k1196 
 ~ 01-04-1700 te Groot Ammers 
 † 27-01-1761 te Stolwijk 
o 07-01-1735 te Haastrecht     zie gezinskaart 10318 
#k599 Neuteboom, Celia Jacobs (dochter van Jacob Fransz Neuteboom en  
    Jannetje Gerrits Streefland)  ─> k1198 
 * te Haastrecht 
 ~ 07-12-1704 te Stolwijk 
 † 22-03-1785 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jannigje  ~ 28-03-1745 te Haastrecht  † 09-01-1826 te Stolwijk 

  xx 29-09-1771 te Stolwijk met Gerrit Willemsz van Eck 
  zie ─> k299 

 
Recht.Arch. Polsbroek d.d. 2-8-1763 
Gerrit Claasz. Streefland, won. thans in Noordpolsbroek, nagelaten soon van Claes Gerrits Streeflant, en 
Gerrit Jacobsz. Francien, won. onder Bruggen Tuijl, Jan Willemse van den Broek, won. Moordrecht, als in 
huwelijk hebbende Martijntje Jacob Francien, Arij Theunisz. Blonk, won. onder Reeuwijk, als in huwelijk 
hebbende Hendrikje Jacobs Francien, Selia Jacobs Francien, won. in Stolwijk, wedu van wijlen Jacob 
Kloot, nagelaten kinderen van Jannigje Gerrits Streefland (zie k1199), in huwelijk verwekt aan wijlen 
Jacob Fransien (zie k1198), welke Claes Gerrits Streefland en Jannigje Gerrits Streefland, kinderen 
zijn van Seligje Barten (zie k2399), in huwelijk verwekt aan wijlen Gerrit Janse Streefland (zie 
k2398), alzo in qualité voorn. en nog zich sterk makende voor Jenneke Gravers, won. in Broeck onder 
Meerkerk, wedu en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen Pieter Jacobsz. Vuuren, nagelaten zoon van 
Jacob Jansz. Vuuren, die een nagelaten soon was van Grietje Barten, in huwelijk verwekt aan Jan 
Jacobsz. Vuuren, en welke voors. Seligje Barten, en Grietje Barten, zijn geweest susters van wijlen 
Cornelia Barten, die de moeder is geweest van wijlen Lijntje Jacobs Leenen, in huwelijk verwekt met Jacob 
Leenen, en welke Lijntje Jacobs Leenen is geweest de moeder van Theunis Willemsz. Blok, onlangs in 
deze heerlijkheid Noordpolsbroek overleden, in huwelijk verwekt aan wijlen Willem Blok etc.; waaraan 
toegevoegd een copie acte. 

 
#k600 Honkoop, Cornelis Dirksz (zoon van Dirk Frederiks Honkoop en Barber 
     Pieters van der Wal)  ─> k1200 
 Eerst getrouwd (o) 22-07-1747 te Stolwijk met Ariaantje Janse Kroon   
      (overleden 29-10-1748) 
 ~ 23-11-1721 te Goudriaan 
 † 18-12-1769 te Stolwijk 
o 22-08-1749 te Stolwijk      zie gezinskaart 10319 
#k601 Versteeg, Sara Willems  (dochter van Willem Jacobse Versteeg en Anna 
     Dirkse Burger)  ─> k1202 
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 ~ 29-03-1732 te Stolwijk 
 † 15-09-1794 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Honkoop en Ariaantje Kroon): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Honkoop en Sara Versteeg): 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 19-05-1754 te Stolwijk  † 23-12-1824 te Stolwijk 

  x 04-08-1793 te Stolwijk met Maria Pieters Blom 
  zie ─> k300 

 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 22-07-1747 
Anna Dirks Burger geeft te kennen dat haar man Willem Jacobsz Versteegh is overleden zonder een 
testament te hebben opgesteld. Hij laat twee kinderen na: Sara, oud omtrent 15 jaren, en Dirkje, oud 
omtrent acht jaren. En omdat Anna Dirks Burger het voornemen heeft om opnieuw in het huwelijk te 
treden, verklaart en belooft zij haar kinderen te alimenteren in kost, kleding, reding tot de ouderdom van 25 
jaar of eerder indien zij trouwen, en hen laten leren lezen en schrijven en een bekwaam handwerk te laten 
leren om de kost te kunnen winnen. En aangezien schout en weesmannen is gebleken dat haar boedel 
zeer gering en niets waard is, nemen zij hiermee genoegen. 

 
 
#k602 Blom, Pieter Jansz (zoon van Jan Hendriksz Blom en Jacobje / Japik Pieters 
     Maakop / Makob)  ─> k1204 
 ~ 11-11-1708 te Noordeloos  
 † 07-02-1794 te Noordeloos 
x 01-03-1744 te Noordeloos     zie gezinskaart 10320 
#k603 de Heer, Neeltje Bastiaans (dochter van Bastiaan de Heer en Annetje 
     Theunis de Graaf)  ─> k1206 
 ~ 21-04-1720 te Ameide 
 † 04-03-1801 te Noordeloos 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maria  ~ 03-02-1752 te Lakerveld (Lexmond)  † 29-04-1818 te Stolwijk 

  x 19-03-1780 te Stolwijk met Adriaan Franse van Dam 
  xx 04-08-1793 te Stolwijk met Pieter Cornelisz Honkoop 
  zie ─> k301 

 

 
#k604 Kool, Gerrit Abrahamsz  (zoon van Abraham Cornelisse Kool en Catharina
     Hendriks van Meteren)  ─> k1208 
 ~ 09-12-1703 te Leerdam 
 † ??? te Langerak ?? 
o 24-04-1733 te Jaarsveld (zie Ameide) 
x te Jaarsveld       zie gezinskaart 10321 
#k605 van der Zeijden, Aaltje Joosten  (dochter van Joost Dirks van der Zeijden
      en Jannigje Paulus)  ─> k1210 
 ~ +/- 1712 te Jaarsveld 
 † ??? te Langerak ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Leendert  ~ 01-03-1739 te Langerak  † 20-09-1798 te Stolwijk 

  x 31-03-1771 te Stolwijk met Jannigje Thomasse Blom 
  zie ─> k302 

 

 
#k606 Blom, Thomas Cornelisz (zoon van Cornelis Thomasz Blom en  
     Jannigje Jans den Boer)  ─> k1212 
 ~ 05-06-1712 te Haastrecht (zie ook Stolwijk) 
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 † 14-01-1784 te Stolwijk 
o 06-09-1743 te Stolwijk      zie gezinskaart 10322 
#k607 Anker, Maria Willems  (dochter van Willem Arijensz Anker en Lena 
     Claase van der Neut)  ─> k1214 
 ~ 17-02-1726 te Stolwijk 
 † 03-01-1799 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jannigje  ~ 24-04-1748 te Stolwijk  † 09-08-1823 te Stolwijk 

  x 31-03-1771 te Stolwijk met Leendert Gerritsz Kool 
  zie ─> k303 

 

 
#k608 Graveland, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Graafland en Ariaentgen  
     Frederiks Cats)  ─> k1216 
 Later getrouwd (zie Lopik 11-11-1736) op 11-11-1736 te Willige Langerak met Elsje 
 Hogendoorn 
 ~ 20-08-1693 te Lopik / +/- 1693 te Jaarsveld ?? 
 † 17-07-1751 te Lopik 
o 11-03-1724 te Lopik 
x 02-04-1724 te Lopik       zie gezinskaart 10323 
#k609 van Oostrum, Grietje Ernsten (dochter van Ernst Ariensz van Oostrum en  
     Merrigje Jans Donker)  ─> k1218 
 Eerst getrouwd op 22-01-1713 te Lopik met Arien Aartsz van der Velden 
 * ..-..-1693 te Lopik (geen datum vermeld) 
 † 12-10-1734 te Lopik 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Graveland en Grietje van Oostrrum): 
o NN  *  †  
o Cornelis  ~ 25-08-1726 te Lopik  † 29-04-1800 te Bergambacht 

  x 16-06-1754 te Lopik met Aaltje Willems Eegdeman 
  zie ─> k304 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Graveland en Elsje Hogendoorn): 
o NN  *  †  

 

 
#k610 Eegdeman, Willem Barends (zoon van Barend Eegdeman en ) 
 Ook wel geschreven als Egeman, Eggeman, Egteman 
 * +/- 1705 te Gelkenesse Veer (Groot Ammers) 
 † voor 1763 te Willige Langerak 
o 27-04-1731 te Willige Langerak 
x 20-05-1731 te Willige Langerak    zie gezinskaart 10324 
#k611 Vermeulen, Adriaantje Cornelis  (dochter van Cornelis Jansz Vermeulen
    en Aaltje Jacobs Hogendoorn)  ─> k1222 
 * +/- 1709 te Willige Langerak 
 † 23-03-1773 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Aaltje  ~ 17-02-1732 te Gelkenes (Groot-Ammers) 

     † 02-07-1789 te Bergambacht 
  x 16-06-1754 te Lopik met Cornelis Cornelisz Graveland 
  zie ─> k305 

 
Namen der ledematen van Willige Langerak en Seventer zo als dezelfde van mij J. M. Versteeg in den 
dienst komende gevonden zijn in den jaere 1763. 
In Seventer: 
Ariaentje Vermeulen, weduwe van Willem Egeman. Vertrokken na Bergambacht 1770 

 
#k612 van Leeuwen, Aris Claasz (zoon van Claes Jacobsz van Leeuwen en Neeltje
     Aris Kraan)  ─>k1224 
 Later getrouwd op 11-11-1759 te Moordrecht met Lijsbet Pieters Blonk 
 ~ 20-02-1707 te Moordrecht 
 † na 22-11-1768 te Moordrecht ?? 
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x 03-02-1732 te Moordrecht     zie gezinskaart 10325 
#k613 de Bruijn, Trijntje Willems (dochter van Willem Jacobsz de Bruijn en Marija 
     Otten van der Veen)  ─> k1226 
 ~ 20-12-1705 te Moordrecht 
 † 22-09-1758 te Moordrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Aris van Leeuwen en Trijntje de Bruijn): 
o NN  *  †  
o Willem  ~ 11-01-1734 te Moordrecht  † 24-01-1818 te Stolwijk 

  x 29-08-1762 te Stolwijk met Grietje Pieters van der Eck 
  zie ─> k306 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Aris van Leeuwen en Lijsbet Blonk): 
o NN  *  †  

 
Aris van Leeuwen ondertekent de overlijdensaangifte van Lijsbet Pieters Blonk dd 22-11-1768 te 
Moordrecht: 

 
 
Opmerking mbt doopdatum en ouders van Trijntje Willems de Bruijn: 
Bij de doop op 20-12-1705 staan geen ouders vermeld, maar alleen de naam van het kind: Trijntje. 
In Moordrecht Trouwen Willem Jacobsz de Bruijn en Marija Otten van der Veen op 22-01-1690. 
Zij laten deze kinderen dopen in Moordrecht: 
1. Jacobus, dd. 04-03-1691 
2. Gijsbert, dd. 31-05-1693 
3. Krijntje, dd. 03-11-1697 (getuige Aeltje Otte) 
4. Oth, dd. 19-03-1702 (getuige Aeltje Otte) 
5. het vijfde kind zou dan Trijntje kunnen zijn. 
 
De kinderen van Aris CLaasz van Leeuwen en Trijntje Willems de Bruijn zijn gedoopt te Moordrecht: 
1. Willem, dd. 11-01-1734 
2. Klaas, dd. 30-09-1736 
3 Maria, dd. 31-01-1740 (deze Maria zou dus goed een vernoeming van Marija Otten kunnen zijn) 
 
Aanvullend bewijs uit ORA en ONA is nodig. 

 
#k614 van der (H)eck, Pieter Leendertsz (zoon van Leendert Pietersz van der Hek 
     en Aaltje Jacobs Stolwijck)  ─> k1228 
 * +/- 1701 te Bergambacht 
 † 13-06-1760 te Bergambacht 
o 15-12-1724 te Bergambacht  
x ..-01-1725 te Bergambacht (exacte dag niet vermeld)  zie gezinskaart 10326 
#k615 van der Giessen, Marrigje Ariens (dochter van Arie Pietersz van der  
   Giessen en Grietje Gijsberts Huijsman)  ─> k1230 
 ~ 13-03-1707 te Bleskensgraaf 
 † 04-03-1794 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Grietje  ~ 23-04-1730 te Bergambacht † 27-01-1806 te Stolwijk 

  x 29-08-1762 te Stolwijk met Willem Arisz van Leeuwen 
  zie ─> k307 

 

Reconstructie dopen en ouders Pieter Leendertsz van der Heck: 
1. Pieter Leendertsz van der Heck en Marrigje Ariens van der Giessen laten in Bergambacht 7 kinderen 

dopen. Bij het tweede kind, Leendert, gedoopt op 11-05-1727 is de doopgetuige Aaltje Jacobs. 
(Bij de andere dopen worden geen getuigen vermeld.) 
Een andere doop is van een dochter ‘Aletje’, dd 26-02-1736. (Vernoeming van Aaltje ?) 
 

2. Een Leendert Pietersz en Aaltje Jacobs Stolwijck trouwen op 10-12-1700 (ondertrouw) te 
Bergambacht. 
 

3. Een Leendert Pietersz en Aaltje Jacobs laten op 21-01-1703 te Ammerstol een zoon Sijmen dopen, 
met als getuige Leentje Corsen. In de kantlijn staat ‘van Berghambagt boven Bergh’. 
 

4. Een Sijmen Leendertsz van der Hek overlijdt op 18-05-1779 te Bergambacht. 
(Hij wordt soms ook aangeduid met de achternaam Milts en Muts.) 
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5. In Ammerstol komt in de ORA 10 een vermelding voor van een belending van de erfgenamen van 
Pieter Leendertse Muts dd 26 sep 1770. Daarmee zou dan de in 1760 overleden Pieter Leendertsz 
van der Hek bedoeld kunnen worden, uitgaande van .de vermenging van achternaam Heck / Muts. 
 

6. Sijmen Leendertsz van der Hek en Pieter Leendertsz van der Hek zullen bijna zeker broers zijn, en 
daarmee zeker beide kinderen van Leendert Pietersz en Aaltje Jacobs Stolwijck. 
 

7. De verneende vader ‘Leendert Pietersz’ is bijna zeker zoon van Pieter Leendertsz en Leentje 
Corsen, en hij is dan gedoopt op 10-12-1678 te Ammerstol. 
Hier komt de naam Leentje Corsen weer terug, de getuige bij de doop van Sijmen in 1703. Dus dan is 
Leentje Corsen de grootmoeder van Sijmen Leendertsz, en de moeder van Leendert Pietersz. 
 

8. Een Pieter Leendertsz van der Heck is getuige bij de ondertrouw van zijn dochter Ariaentje Pieters 
van der Heck met Jan Theunisz van Vliet op 20-11-1716 te Stolwijk. 
 

9. Pieter Leendertsz en Leentje Corsen laten 9 kinderen dopen te Ammerstol, waaronder de eerder 
genoemde Leendert dd 10-12-1678, maar ook een Ariaentje, dd 12-04-1693. Dit zou dan de Ariaentje 
zijn die in 1716 in Stolwijk trouwt. 
 

10. De ouders van Pieter Leenderts (getrouwd met Leentje Corsen) zijn Leendert Ariensz van der Heck 
en NN. Collega-genealogen vermelden als vrouw Ariaantje Ariens 'tLigchaam, maar daar heb ik nog 
geen verdere aanwijzingen voor gevonden. 
Er zijn meerdere vermeldingen van een Leendert Ariensz Heck in de ORA van Ammerstol: 
RA Ammerstol 8,  d.d. 17-06-1660 
RA Ammerstol - GA nr. 68-69, d.d. 1662 en 1665 
RA Ammerstol 4b,  d.d. 16-04-1675 
Ontvangsten van begraven te Ammerstol, 1684-1709: 07-02-1693 begraven Leendert Ariens Heck 
RA Ammerstol 9,  d.d. 25-06-1695, belending aan het huis van de weduwe van Leendert Ariens Heck 
 

11. M.b.t. de naam ‘Muts’: In Ammerstol komt in ORA 10 dd 21-11-1675 een vermelding voor van 
“Merrichje Ariens, wede van wijlen Leendert Ariensz Muts te Ammerstol, schenkt als donatie inter 
vivos aan Jan en Arie Leendertsz, haar zoons, .....” 
Deze Leendert Ariensz Muts isvoor 21-11-1675 overleden en kan dus niet dezelfde zijn als de 
Leendert Ariensz van der Heck die op 07-02-1693 begtraven wordt. Niettemin kan het, vanwege de 
verweving van de namen Muts en Heck, wel familie zijn. 

 
#k616 Verburg, Jacob Jansz  (zoon van Jan / Johannes Gerritse Verburg en 
     Jannetje Willems Obergh)  ─> k1232 
 Beroep: Pachtboer, weesman van Stolwijk, bouwman te Laag-Schonauwen, 
 gezworene 1754-1755,  kerkmeester 1768-1769, kadeschouwer 1756-1757 van 
 Stolwijk 
 ~ 26-02-1699 te Benschop 
 † 21-03-1783 te Stolwijk 
o 10-12-1724 te Stolwijk 
x 31-12-1724 te Stolwijk      zie gezinskaart 10327 
#k617 Baas, Neeltje Ingense  (dochter van Ingen Dirksz Baas en Jannetje  
     Teunis van Dam)  ─> k1234 
 ~ 03-08-1698 te Stolwijk 
 † 09-03-1746 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arie  ~ 25-12-1730 te Stolwijk  † 29-11-1815 te Stolwijk 

  o 09-03-1759 te Stolwijk met Neeltje Willems Verdoold 
  zie ─> k308 

 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 07-07-1732 
De voogden Teunis Pietersz Cats en Arijen Pietersz Cats doen opgaaf van ontvangsten en uitgaven. In de 
ontvangsten wordt Jacob Verburgh genoemd die de pacht van een hofstede en landerijen betaalt over de 
jaren 1727 tm 1732. (in 1728 200 gulden, en de jaren erna 300 gulden per jaar). 
In de opvolgende acte wordt beschreven dat deze hofstede 29 morgen land bevat. 
 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 31-01-1736 
Jacob Verburg tekent deze acte als voogd over de kinderen van Gijsbert Verburg en diens overleden 
vrouw Grietje Jans den Hout. 
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Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 09-03-1739 
Jacob Verburg en Gijsbert Verburg worden aangesteld als voogden over de kinderen van de overleden 
Willem Verburg en diens vrouw Ariaantje Houtman. 
 
Oud Notarieel arch nr (onbekend) Stolwijk  dd 07-01-1746 
Jacob Jansz. Verburg en zijn vrouw testeren te Stolwijk d.d. 07-01-1746. Zij waren toen voor nog geen 
4000 gulden gegoed. 
 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 06-02-1754 / 02-09-1754 
Jacob Verburg tekent een tweetal actes als weesman van Stolwijk. 

 
 
#k618 Verdoold, Willem Klaasz (zoon van Klaas Willemsz Verdoold en Neeltje 
     Claes Koolwijk)  ─> k1236 
 ~ 19-09-1700 te Stolwijk 
 † 06-03-1792 te Stolwijk 
o 19-11-1728 te Stolwijk      zie gezinskaart 10328 
#k619 Koolwijk, Geertje Melsen (dochter van Mels Claasz Koolwijk en Cornelia 
     Nannings)  ─> k1238 
 ~ 11-11-1703 te Stolwijk 
 † 16-11-1774 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 30-07-1731 te Stolwijk  † 11-10-1793 te Stolwijk 

  o 09-03-1759 te Stolwijk met Arie Jacobsz Verburg 
  zie ─> k309 

 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 04-03-1765 
Willem Verdoolt wordt aangesteld als voogd over zijn kleinkind Janna Jans Snoek, kind van zijn dochter 
Barbara Verdoolt nadat haar man Jan Cornelisz Snoek is overleden. 

 
#k620 van Vliet, Hubert Dirksz  (zoon van Dirk Jacobsz en Marrigje Ariens 
     Hoogenboom)  ─> k1240 
 ~ 13-09-1693 te Stolwijk 
 † 26-01-1747 te Bergambacht 
  28-01-1747 te Stolwijk 
o 16-11-1725 te Bergambacht (zie ook Stolwijk) 
x 09-12-1725 te Bergambacht (zie ook Stolwijk)   zie gezinskaart 10329 
#k621 van der Giessen, Cornelia Ariens  (dochter van Arie Pietersz van der  
   Giessen en Grietje Gijsberts Huijsman)  ─> k1242 
 * voor 1702 te Brandwijk 
 † na 26-01-1747 te ???  Cornelia van Gijsen doet 26-01-1747 aangifte van overlijden van

     Huijbert van Vliet in Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Adriaan  ~15-11-1739 te Bergambacht † 15-10-1803 te Bergambacht 

  x 08-04-1764 te Bergambacht met Marija Cornelisse Noorlander 
  zie ─> k310 

 

Reconstructie dopen en ouders Cornelia Ariens van der Giessen: 
1. Cornelia van der Giessen is volgens de trouwinschrijving ‘van Bleskensgraaf’. 

 
2. In Bleskensgraaf laten een Arij Pietersz van der Giessen en Grietje Gijsbert Huijsman twee kinderen 

dopen, genaamd Maria en Magtild, in 1707 en 1708. 
Daarvoor nog een tweetal kinderen in Brandwijk, genaamd Jannigje en Machteltje. 
Het huwelijk van dit echtpaar is niet te vinden. 
Zowel de dopen als huwelijken van Brandwijk in de periode voorafgaand aan 1702 zijn niet behouden 
gebleven. 
Dat kan heel goed betekenen dat ze al een aantal jaren eerder getrouwd zijn, en kinderen kregen, in 
Brandwijk. 
 

3. Doopgetuigen van de kinderen van Hubert Dirksz van Vliet en Cornelia Ariens van der Giessen zijn 
onder andere: 
- Gerrigje Ariens van der Giessen (bij de doop van Arien van Vliet dd 10-09-1730 te Stolwijk) 
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- Merrigje van Giessen (bij de doop van Maarten van Vliet dd 16-05-1734 te Stolwijk) 
Deze Merrigje van Giessen is een dochter van Arij Pietersz van der Giessen en Grietje Gijsbert 
Huijsman (zie k616). 
 

4. De eerste dochter die in dit gezin gedoopt wordt, heet Grietje. 
Doop dd 04-09-1735 te Bergambacht. 
Dit zou een vernoeming naar Grietje Gijsberts Huijsman kunnen zijn. 
 

5. Op basis van bovenstaande de aanname gedaan dat Cornelia Ariens van der Gissen de dochter is 
van Arij Pietersz van der Giessen en Grietje Gijsbert Huijsman, en zeer waarschijnlijk voor 1700 te 
Brandwijk is geboren en gedoopt.  
De vermelding bij haar huwelijk dat zij ‘van Bleskensgraaf’ is, komt zeer waarschijnlijk omdat het 
gezin van haar ouders na 1706 in Bleskensgraaf is gaan wonen. 

 
#k622 Noorlander, Cornelis Claasz (zoon van Claas Cornelisz Noirlander en Lijsbeth 
     Dirks Teeuw)  ─> k1244 
 ~ 22-02-1719 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 02-01-1761 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 27-03-1743 te Nieuw Lekkerland (zie Ouderkerk ad IJssel) 
x 21-04-1743 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10330 
#k623 Wouters, Hilligje (dochter van Wouter Meese en Maria Ariens Boer) 
      ─> k1246 
 ~ 16-01-1724 te Nieuw-Lekkerland 
 † na 1776 te Gouderak ?? (komt voor op lidmatenlijst Gouderak 1776) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Marija  ~ 24-11-1743 te Ouderkerk ad IJssel   † 24-06-1804 te Bergambacht 

  x 08-04-1764 te Bergambacht met Adriaan Hubertsz van Vliet 
  zie ─> k311 

 

 
#k624 Anker, Claas Willemsz (zoon van Willem Arijensz Ancker en Lena Claase van 
    der Neut)  ─> k1248 
 Beroep: Weesman van Stolwijk 
 ~ 22-05-1727 te Stolwijk 
 † 07-02-1804 te Stolwijk 
o 05-03-1756 te Stolwijk      zie gezinskaart 10331 
#k625 Stuurman, Neeltje Louwense (dochter van Louw Janze Stierman en Neeltje 
     Claasen van Houwelingen)  ─> k1250 
 * te Blokland 
 ~ 22-06-1727 te Laagblokland 
 † 06-03-1796 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arij  ~ 19-04-1767 te Stolwijk  † 29-05-1843 te Lopik 

  x 22-05-1791 te Stolwijk met Neeltje Willems Kok 
  zie ─> k312 

 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 12-03-1762 / 26-11-1762 
Klaas Anker tekent een tweetal actes als weesman van Stolwijk. 

 
 
#k626 Kok, Willem Theunisz  (zoon van Theunis Willemsz Kok en Marrigje  
     Willems van Wijngaarden)  ─> k1252 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 20-10-1737 te Bergambacht 
 † 29-04-1814 te Bergambacht 
o 08-01-1762 te Bergambacht 
x 24-01-1762 te Bergambacht     zie gezinskaart 10332 
#k627 Trappenburg, Soetje Aarts (dochter van Aart Cornelisz Trappenburg en  
     Neeltje Jacobs de Koning)  ─> k1254 
 ~ 10-07-1742 te Bergambacht 
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 † 30-11-1825 te Giessendam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 12-03-1769 te Bergambacht † 27-12-1841 te Stolwijk 

  x 22-05-1791 te Stolwijk met Arij Claasz Anker 
  zie ─> k313 

 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 14-06-1764 
Teunis Kok, weduwnaar van Marrigje Willems, ziekelijk zijnde, maar zo uitwending bleek bekwaam, wil 
zijn testament opstellen en alle voorgaande teniet doen. Hij laat aan zijn vijf dochers, met name Willemina, 
Pietertje, Gerrigje, Maria en Aartje Teunis Kok een bedrag van 75 gulden na. Als enige en universele 
erfgenaam benoemt hij zijn zoon Willem Teunisz Kok. 
 
Recht. arch nr 10 Ammerstol    dd 18-03-1767 
Voor Schout en Schepenen is gecompareerd Willem Teunisse Kok, wonende onder sHeeraartsberg ende 
verklaarde te hebben verkogt en opgedragen aan Jacob Louwen de Jong, onse inwoonder; een huijs en 
erve met een griending kennipland daar voor gelegen in de Kleine geer, groot omtrent een halve mergen te 
Ammerstol. Met nog een hoekje in de Baan, ende dat met belasting van 3-10-0 sjaars aan Koolwijk, ten 
behoeven vant kerkelijk comptoir, voorts molegeld en binnenlandse omslagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 93 Bergambacht   d.d. 23-03-1787 
Aart Trappenburg, weduwnaar van Neeltje de Koning, won. te ’s Heeraertsberg, stelt zijn testament op. 
Zijn dochter Neeltje Aarts Trappenburg, en bij haar overlijden aan haar man Pieter Wiersz Gelderblom, laat 
hij een som van 640 gulden na voor getrouwe diensten aan zijn boedel gedaan. 
Verder laat hij zijn dochter Marrigje Aarts Trappenburg alleen haar naakte en blote legitieme portie na. 
Veder stelt hij tot zijn universele erfgenamen zijn drie kinderen, met name Neeltje Aarts Trappenburg, 
Soetje Aarts Trappenburg en Cornelis Aartsz Trappenburg, en de kinderen van zijn dochter Marrigje 
Aarts Trappenburg, met namen Jan Dirksz Capteijn en Neeltje Dirks Capteijn, en Heijltje Willems 
Kuijlenburg en verdere kinderen die Marrigje nog zou mogen komen te verwekken. 
 
Recht. Arch. Nr. 93 Bergambacht   d.d. 28-04-1788 
Jan Ariensz Swijnenburg stelt zijn testament op. Hij legateert aan Jannigje Willems Kok een bruin 
gebloemde katoenen vrouwerok en een bruine saijdamaste rok. Ten tweede aan Neeltje Pieters 
Gelderblom zijn kerkboek, met 2 zilveren sloten en op 8 hoeken met zilver beslagen, en stelt verder tot zijn 
uinversele erfgenamen Cornelis Aartsz Trappenburg, Neeltje Aarts Trappenburg, Marrigje Aarts 
Trappenburg en Soetje Aarts Trappenburg. Hij stelt tot voogden over toezicht behoevende erfgenamen 
Willem Teunisz Kok en Pieter Wiersz Gelderblom. 
 
Recht. Arch. Nr. 93 en 94 Bergambacht   d.d. 30-03-1789 
Aart Trappenburg, weduwnaar van Neeltje de Koning, verklaart te niet te doen alle voorgaande 
testamenten en laat zijn zoon Cornellis Aartsz Trappenburg en zijn dochter Marrigje Aarts Trappenburg 
alleen hun naakte en blote legitieme portie na, en stelt verder tot zijn universele erfgenamen zijn dochter 
Neeltje Aarts Trappenburg voor 2/3e deel en Soetje Aarts Trappenburg voor 1/3e deel. Hij verklaart tot 
voogden over de minderjarige erfgenamen aan zijn neef Tonis Willemsz Kok en Gerrit Willemsz Verduijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 94 Bergambacht   d.d. 13-01-1790 
Voor notaris Thomas den Mooer, notaris te Schoonhoven, verscheen Aart Trappenburg, die een nieuw 
testament opstelt, en daarmee alle voorgaande teniet doet die hij met zijn overleden vrouw Neeltje 
Jacobs de Koning had opgesteld. Hij vermaakt aan Neeltje Trappenburg en Pieter Gelderblom, zijn 
dochter en schoonzoon die bij hem inwonen, een bedrag van 550 gulden. 
Verder zijn zijn erfgenamen zijn dochter Marrigje Trappenburg, thans vrouw van Willem Kuilenburg, en 
verder tot universele erfgenamen zijn drie overige kinderen, Neeltje getrouwd met Pieter Gelderblom, 
Soetje, getrouwd met Willem Kok, en Cornelis Trappenburg, en Jan Captein, zoon van Marrigje 
Trappenburg en haar eerste mand Dirk Captein. 

 
#k628 van Dam, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter Cornelisz van Dam en Christina
     Joosten Trompert) ─> k1256 
 ~ 29-06-1727 te Gouderak 
 † 12-07-1803 te Gouderak 
o 06-06-1750 te Gouderak 
x 28-06-1750 te Gouderak     zie gezinskaart 10333 
#k629 van Altena, Johanna / Anna (dochter van Johannes van Altena en Anna /  
     Annetje van Megen) ─> k1258 
 ~ 21-10-1722 te Dordrecht 
 † 03-11-1779 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 14-12-1755 te Gouderak  † 22-11-1832 te Gouderak 

  x 20-02-1785 te Gouderak met Geertruij Theunisse de Jong 
  zie ─> k314 
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Recht. Arch. Nr. 11 Gouderak    d.d. 03-05-1791 / 05-07-1791 
Neeltje van der Dussen, meerderjarige ongehuwde dochter meldt dat Hannis van Dam, meerderjarige 
jongman, na velerlei liefdebetuigingen en beloften met haar te zullen trouwen, is op 16 1pril 1791 ten huize 
van haar ouders Sijbrand van der Dussen (zie k662) en Willempje den Hartog (zie k663), bevallen van 
een zoon. Hannis van Dam komt echter zijn belofte niet na om met haar te trouwen en wil ook niet het kind 
alimenteren. Zij wil een rechtszaak aanspannen tegen hem, maar omdat zij een arme dienstmeid is, die 
met haar handenarbeid haar brood moet winnen, verzoekt zij om een pro deo zaak. 
Op 5 juli dient de zaak tussen Neeltje van der Dussen en Hannis van Dam, die bijgestaan wordt door zijn 
vader Cornelis Pietersz van Dam.  Het gerecht verordonneert dat de partijen op 19 juli 1791 moeten 
verschijnen voor de baljuw en schout van Gouderak, en 2 gezworenen, om tot een akkoord te komen. 
Blijkbaar is dat gelukt, want zij ondertrouwen op 22 juli en trouwen op 13 augustus 1791 te Nieuwerkerk. 
Op 15 mei 1791 had Neeltje haar zoon ‘Hannes’ laten dopen. 

 
#k630 de Jong, Teunis Daniëlsz (zoon van Daniël Janse de Jong en Maria 
     Teunisse Schouten)  ─> k1260 
 ~ 04-02-1731 te Gouderak 
 † 21-07-1801 te Gouderak 
o 19-10-1760 te Gouderak 
x 09-11-1760 te Gouderak     zie gezinskaart 10334 
#k631 Bakker, Martha Klaase  (dochter van Klaas Dirksz Bakker en Geertruijd 
     Adolphse Hartwijk)  ─> k1262 
 ~ 13-07-1732 te Gouderak 
 † 05-01-1811 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Geertruij  ~ 07-10-1764 te Gouderak  † 05-03-1844 te Gouderak 

  x 20-02-1785 te Gouderak met Pieter Cornelisz van Dam 
  zie ─> k315 

 

 
#k632 Slappendel, Wouter Paulusz (zoon van Paulus Woutersz Slappendel en 
     Aaltje Ariens Bulk)  ─> k1264 
 Later (1) getrouwd op 27-01-1777 (o) te Sluipwijk met Cornelia Jacobs Verburg 
 Later (2) getrouwd op 20-06-1797 (o) te Sluipwijk met Gijsbertje Wingelaar 
 ~ 04-09-1729 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-02-1814 te Bodegraven 
o 29-11-1754 te Stolwijk      zie gezinskaart 10335 
#k633 de Lely, Margje Jansse  (dochter van Jan Maertensz de Lely en 
     Annigje Cornelis Kock)  ─> k1266 
 ~ 28-07-1726 te Berkenwoude 
 † 22-12-1775 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 10-08-1755 te Stolwijk  † 29-04-1798 te Sluipwijk 

  x 21-10-1787 te Sluipwijk met Hendrikje Stevens Koster 
  zie ─> k316 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 21-02-1756 
Cornelis Maartensz Dekker, getrouwd met Neeltje Jans de Lelij, Maarten den Uijl, getrouwd met Cornelia 
Jans de Lelij, en Wouter Paulusz Slappendel, getrouwd met Maria Jans de Lelij, alle won. te Stolwijk, 
meerderjarige kinderen van Jan Maartensz, in zijn leven gewoond en overleden te berkenwoude, 
verklaren dat Leonard Swanenburg, erfgenaam van Adriaan van Gilst, in zijn leven schout en oppervoogd 
van Berkenwoude, met de gezworenen, rekening en verantwoording heeft gedaan over de nagelaten 
boedel en goederen na het overlijden van hun vader Jan Maartensz. 

 
#k634 Koster, Steven Jansz  (zoon van Jan Gijsbertsz Koster en Adriaentje 
     Stevens Matse)  ─> k1268 
 ~ 13-11-1735 te Sluipwijk 
 † 03-02-1808 te Stein 
o 20-01-1763 te Zwammerdam 
x 07-02-1763 te Sluipwijk     zie gezinskaart 10336 
#k635 Praagman, Grietje Hendriks (dochter van Hendrik Janse Praagman en 
    Hendrikje Claese Hoogervorst)  ─> k1270 
 ~ 09-10-1735 te Zwammerdam 
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 † 26-05-1801 te Sluipwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hendrikje ~ 27-10-1766 te Sluipwijk  † 07-02-1801 te Sluipwijk 

  x 21-10-1787 te Sluipwijk met Jan Woutersz Slappendel 
  xx 13-06-1799 te Sluipwijk met Cornelis Verweij 
  zie ─> k317 

 

 
#k636 van der Graaf, Daem Ariensz (zoon van Arij Daeme van der Graaf en Anna  
     Pieters Blom)  ─> k1272 
 Later getrouwd op 03-04-1791 te Gouderak met Emmetje de Jong 
 ~ 03-03-1739 te Streefkerk 
 † 19-04-1805 te Gouderak 
o 05-12-1766 te Gouderak 
x 28-12-1766 te Gouderak     zie gezinskaart 10337 
#k637 van der Graaf, Jannigje Hendriks (dochter van Hendrik Pietersz van der 
    Graaf en Maria Pieters Burger)  ─> k1274 
 Eerst getrouwd op 02-03-1753 te Streefkerk (o 09-02-1753 te Gouderak) met 
 Cornelis Stolker (zie ook k1358 / k1359) 
 ~ 15-11-1732 te Streefkerk 
 † 16-03-1789 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jannigje van der Graaf en Cornelis Stolker) (zie ook k1358 / k1359): 
o NN  *  †  
o Anna / Antje  ~ 14-12-1755 te Gouderak    † 03-11-1788 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 05-12-1779 te Gouderak met Cornelis Opschoor 
  zie ─> k679 (kwartier 2) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Daem van der Graaf en Jannigje van der Graaf): 
o NN  *  †  
o Arij  ~ 19-07-1767 te Moordrecht  † 29-01-1840 te Gouda 

  x 06-03-1791 te Gouderak met Elisabeth Willems Bulk 
  zie ─> k318 (kwartier 1) 

Kinderen uit het derde huwelijk (Daem van der Graaf en Emmetje de Jong): 
o NN  *  †  

 

 
#k638 Bulk, Willem Paulusz   (zoon van Paulus Jansz Bulk en Lijsbeth  
     Goossens Verkaaijk) ─> k1276 
 ~ 22-10-1747 te Gouderak 
 † 20-10-1785 te Gouderak 
o 12-08-1774 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 04-09-1774 te Gouderak     zie gezinskaart 10338 
#k639 Snoeij, Neeltje Ariens  (dochter van Arij Cornelisz Snoeij en Lijsbeth 
     Gijsberts Kalis)  ─> k1278 
 Later getrouwd (1) op 29-10-1786 te Gouderak met Klaas Joosten den Herder 
 Later getrouwd (2) op 01-12-1797 te  Gouderak met Hendrik Schipper. 
 ~ 16-08-1750 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 04-12-1845 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Bulk en Neeltje Snoeij): 
o NN  *  †  
o Elisabeth  ~ 08-01-1775 te Gouderak  † 16-06-1838 te Gouda 

  x 06-03-1791 te Gouderak met Arij Daemsz van der Graaf 
  zie ─> k319 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Neeltje Snoeij en Klaas den Herder): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Neeltje Snoeij en Hendrik Schipper): 
o NN  *  †  

 
Burgerlijke stand Gouderak – Huwelijken 1815  d.d. 19-03-1815: 
Neeltje Snoeij verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar dochter Margje Snoeij en 
Jacob Quetters niet te kunnen schrijven. 

 
#k640 Speksnijder, Dirk Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Speksnijder en Lommigje van 
     Baaren) ─> k1280 
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 Later getrouwd op 03-02-1788 te Bergambacht met Claasje Noomen 
 ~ 26-02-1730 te Goudriaan 
 † 24-01-1809 te Zuidbroek 
o 18-01-1755 te Ammers Graveland 
x 09-02-1755 te Ammers Graveland    zie gezinskaart 10339 
#k641 Mak, Bastiaantje Jacobs (dochter van Jacob Klaasz Mak en Wijntje  
     Ariaans) ─> k1282 
 * te Bergambacht 
 ~ 10-09-1719 te Ammerstol 
 † 03-01-1769 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Speksnijder en Bastiaantje Mak): 
o Jacob     ~ 21-09-1755 te Groot Ammers † 04-03-1813 te Ouderkerk ad IJssel 

     o 23-09-1785 te Bergambacht met Neeltje Johannisse de Wit 
     zie ─> k320 

o Gijsbert     ~ 27-03-1757 te Ammers Graveland    † 02-09-1813 te Bergambacht 
o Weijntje     * 18-02-1759 te Ammers Graveland    † 14-11-1844 te Bergambacht 

     x 03-02-1788 te Bergambacht met Cornelis Verkerk 
o Lommigje     ~ 01-03-1761 te Ammers Graveland    † 01-06-1761 te Bergambacht 
o Lommigje     ~ 06-01-1765 te Bergambacht    † 04-02-1851 te Bergambacht 

     x 03-07-1787 te Bergambacht met Pieter Romeijn 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Speksnijder en Claasje Noomen): 

o geen 
 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 01-01-1769 
Dirk Speksnijder en Bastiaantje Jacobs Mak, echtelieden, won. te Benedenberg, beiden ziekelijk zijnde, 
maar hun verstand en memorie gebruikende zo klaarlijk bleek, geven te kennen elkaar te willen testeren, 
en stellen tot voogden over minderjarigen, naast de langst levende, Louweris Speksnijder, broer van Dirk 
Speksnijder, en Claas Jacobsz Mak, broer van Bastiaantje Jacobs Mak. 

 
#k642 de Wit, Johannes Dirksz (zoon van Dirk Petersz de Wit en Neeltje Jans 
     Hoogewerf)  ─> k1284 
 ~ 13-11-1739 te Bleskensgraaf 
 † 09-08-1800 te Brandwijk 
o 20-03-1762 te Bleskensgraaf 
x 12-04-1762 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10340 
#k643 Kortland, Neeltje Klaase (dochter van Klaas Gijsberts Kortland en Barbara
     Jans de Kovel)  ─> k1286 
 ~ 28-11-1734 te Groot Ammers 
 † 17-05-1816 te Molenaarsgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 21-11-1762 te Bleskensgraaf    † 29-12-1837 te Ouderkerk ad IJssel 

  o 23-09-1785 te Bergambacht met Jacob Dirksz Speksnijder 
  xx 09-02-1814 te Ouderkerk ad IJssel met Barend Schouten 
  zie ─> k321 

 

 
#k644 Heijkoop, Cornelis Tomasz (zoon van Thomas Cornelisz en Aafje Jans) 
      ─> k1288 
 ~ 09-02-1710 te Heijkoop 
 † 09-10-1763 te Krimpen aan den IJssel 
o 06-02-1750 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 25-02-1750 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10341 
#k645 Bijl, Neeltje Harmens  (dochter van Harmen Bijl en Mari Gijsen) 
      ─> k1290 
 ~ 05-01-1710 te Achthoven (Lexmond) 
 † 22-03-1784 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Harmen     ~ 25-09-1746 te Ouderkerk ad IJssel         † 09-04-1826 te Krimpen ad IJssel 

     x 01-08-1784 te Ouderkerk ad IJssel met Ariaantje Jacobs Broere 
  zie ─> k322 
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#k646 Broere, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis Ariens Broere en Ariaantje 
     Roelen van der Zijde)  ─> k1292 
 Later getrouwd op 02-09-1770 te Ouderkerk aan den IJssel met Jannigje Jillis van
          der Linden 
 ~ 06-12-1724 te Lekkerkerk 
 † 23-07-1806 te Krimpen aan den IJssel 
o 08-01-1761 te Lekkerkerk 
x 01-02-1761 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 10342 
#k647 van Steeren, Marijgje / Maria Ariens (dochter van Arij Ariensz van Steeren en 
     Teuntje Cornelis van den Erk)  ─> k1294 
 ~ 02-11-1738 te Krimpen aan de Lek 
 † 16-06-1769 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Broere en Maria van Steeren): 
o NN  *  †  
o Ariaantje  ~ 15-02-1761 te Krimpen ad Lek      † 04-10-1803 te Krimpen ad IJssel 

  x 01-08-1784 te Ouderkerk ad IJssel met Harmen Cornelisz Heijkoop 
  zie ─> k323 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacob Broere en Jannigje van der Linden): 
o NN  *  †  

 

 
#k648 Goudriaan, Pieter Fransz (zoon van Frans Pietersz Goudriaan en Sijgje 
     Willems Capiteijn)  ─> k1296 
 ~ 04-02-1725 te Haastrecht 
 † 11-08-1808 te Krimpen aan den IJssel 
o 07-01-1746 te Molenaarsgraaf 
x 25-01-1746 te Gouderak     zie gezinskaart 10343 
#k649 Rootnat, Marrigje Jans  (dochter van Jan Jacobsz Rootnat en Marchje 
     Cornelisz Mourik)  ─> k1298 
 ~ 25-07-1717 te Molenaarsgraaf 
 † 13-10-1779 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN    *  †  
o Frans    ~ 01-09-1748 te Gouderak † 04-09-1828 te Ouderkerk ad IJssel 

    o 03-05-1776 te Ouderkerk ad IJssel met Aafje Jans de Jong 
    zie ─> k324 (kwartier 2) 

o Sijgje    ~ 11-10-1750 te Ouderkerk ad IJssel      † 19-06-1834 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 27-09-1772 te Ouderkerk ad IJssel met Engel Jacobusz Geneuglijk 
    zie ─> k333 (kwartier 2) 

 

 
#k650 de Jong, Jan Willemsz (zoon van Willem Jansz de Jong en Aagje Jansse) 
      ─> k1300 
 ~ 27-03-1712 te Lekkerkerk 
 † 28-09-1778 te Berkenwoude (verhuist 31-05-1761 van Lekkerkerk naar Berkenwoude) 
o 02-01-1739 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10344 
#k651 Slingerland, Engeltje Bastiaanse (dochter van Bastiaan Slingerland en ) 
 * +/- 1715 te Giesendam 
 † 05-02-1796 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Aafje  ~ 11-12-1746 te Lekkerkerk     † 15-05-1835 te Ouderkerk ad IJssel 

  o 03-05-1776 te Ouderkerk ad IJssel met Frans Pietersz Goudriaan 
  zie ─> k325 

 

 
#k652 Bode, Bastiaan Ariensz  (zoon van Arie Bastiaans Bode alias negen  
    duijten en Ariaantje Jacobse Versee)  ─>k1304 
 ~ 21-09-1721 te Bergambacht 
 † 10-02-1795 te Bergambacht 
o 17-02-1747 te Bergambacht 
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x 12-03-1747 te Bergambacht     zie gezinskaart 10345 
#k653 van Meijeren, Trijntje Janse (dochter van Jan Teunisse van Meijeren  
    en Neeltje Jansse Kersbergen)  ─> k1306 
 ~ 19-09-1723 te Bergambacht 
 † 03-07-1767 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 14-07-1754 te Bergambacht † 22-02-1832 te Bergambacht 

  x 18-08-1776 te Bergambacht met Neeltje van der Graaf 
  xx 03-12-1780 te Bergambacht met Macheltje Cornelisse Verzee 
  zie ─> k326 

 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 28-01-1740 
Harmen Jansz (van Swol; zie RA 91 dd 28-12-1726) en Zijburgh Jacobs, echtelieden, won. aan de 
Bergstoep te Bergambacht, testeren. Zijburgh Jacobs zielijk zijnde, beiden hun verstand en zinne machtig. 
Zij testeren elkaar, en na het overlijden van de langst levende is hun universele erfgenaam Bastiaan 
Arijensz Bode, tegenwoordig wonende ten huize van Harmen Jansz en Zijburgh Jacobs. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 29-01-1740 
Bastiaan Arijensz Bode wonende ten huize van Harmen Jansz (van Swol) aan de Bergstoep te 
Bergambacht, testert. Hij is gezond van lichaam, zijn verstand en memorie hebbende. Hij verklaart dat 
hijzijn oom Harmen Jansz en meuije Zijburgh Jacobs alles voldaan en betaald te hebben, en stelt hen als 
zijn enige en universele erfgenamen. 
 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 02-06-1754 
Sijburgh Jacobs, weduwe van Harmen Jansz, won. aan de Bergstoep, is ziekelijk, maar haar verstand 
machtig. Zij stelt tot haar enige en universele erfgenaam haar neef Bastiaan Ariensz Bode, en bij voor-
overlijden diens vrouw Trijntje van Meijeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 07-02-1772 
Cornelis de Man, Arij de Man, Teunis van Meijeren, Joost Breedvelt, Sijgje Cornelis, Arijaantje Ariens en 
Annigje Huijsman, alle van competente ouderdom en won. te Bergambacht, verklaren dat zij op donderdag 
2 juli 1767 zijn ontboden geweest ten huize van Bastiaan Ariensz Bode en Trijntje Jans van Meijeren, 
echtelieden, won. aan de Bergstoep. Daar bevonden zij Trijntje ziek te bedde liggende, maar beide hun 
verstand en memorie wel gebruikende. Zij gaven te kennen elkaar te willen testeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 93 Bergambacht   d.d. 05-08-1793 
Bastiaan Ariensz Bode, weduwnaar van  Trijntje Jans van Meijeren, won. te Bergstoep, stelt zijn 
testament op: Zijn twee kinderen met namen Jan Bastiaansz Bode en Sijgje Bastiaans Bode, geeft hij 
alleen hun naakte en blote legitieme portie. En tot zijn universele erfgenamen stelt hij zijn drie andere 
kinderen met namen Neeltje Bastiaans Bode, Teunis Bastiaansz Bode en Adrianus Bastiaansz Bode. 

 
#k654 Verzee, Cornelis Arijensz (zoon van Arij Ariensz Verzee en Ingje / Engeltje
     Jans Bonsert)  ─> k1308 
 * +/- 1719 te Bergambacht 
 † 20-12-1786 te Bergambacht 
o 21-07-1741 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
x 06-08-1741 te Ammerstol (zie Bergambacht)   zie gezinskaart 10346 
#k655 van der Linden, Lijsbet Ariense  (dochter van Arie / Adriaan Harmensz van
   der Linden en Willemijntje Wouters Kok)  ─> k1310 
 ~ 06-10-1719 te Ammerstol 
 † 12-11-1799 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Macheltje ~ 27-08-1752 te Bergambacht † 30-07-1828 te Bergambacht 

  x 03-12-1780 te Bergambacht met Jan Bastiaansz Bode 
  zie ─> k327 

 

 
#k656 Burger, Bastiaan Dirksz  (zoon van Dirk Jans Burger en Susanna Klaase 
     van der Koeij)  ─> k1312 
 ~ 05-09-1706 te Polsbroek 
 † 05-01-1779 te Stolwijk 
o 05-03-1734 te Stolwijk      zie gezinskaart 10347 
#k657 Kroon, Marrigje Jans  (dochter van Jan Ariensz Kroon en Martijntje  
     Thijse Kool)  ─> k1314 
 ~ 12-06-1712 te Stolwijk 
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 † 19-12-1767 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  ~ 01-08-1745 te Stolwijk  † 30-10-1835 te Stolwijk 

  x 17-09-1775 te Stolwijk met Adriaantje Ariens van den Heuvel 
  zie ─> k328 

 

 
#k658 van den Heuvel, Arie Hendriksz  (zoon van Hendrik Ariens van den Heuvel 
    en Claasje Abraham Noorlander)  ─> k1316 
 Later getrouwd op (o) 24-10-1760 te Brandwijk (zie ook Bergambacht) / x 16-11-1760 
 te Brandwijk met Jacomina Willems de Graaf (zie ook ─> k861) 
 ~ 26-09-1717 te Bergambacht 
 † 20-01-1768 te Stolwijk 
o 22-09-1741 te Bergambacht 
x 08-10-1741 te Bergambacht     zie gezinskaart 10348 
#k659 Verbruggen, Fijgje Huijberts (dochter van Huijbert Pieterse Verbruggen en 
    Maria Ariens van der Graaff)  ─> k1318 
 ~ 27-10-1720 te Bergambacht 
 † 16-04-1754 te  Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie van den Heuvel en Fijgje Verbruggen): 
o NN  *  †  
o Adriaantje ~ 19-12-1751 te Bergambacht † 18-07-1806 te Stolwijk 

  x 17-09-1775 te Stolwijk met Dirk Bastiaansz Burger 
  zie ─> k329  (kwartier 2) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie van den Heuvel en Jacomijntje de Graaf): (zie ook ─> k861) 
o NN  *  †  
o Willem  ~ 02-02-1766 te Stolwijk  † 03-11-1830 te Goudriaan 

  x 30-04-1796 te Ottoland met Marigje de Jong 
  zie ─> k430 (kwartier 3) 

 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 09-09-1758 
Job Leendertsz Hogenes, bejaard jongman, won. te Berkenwoude, stelt zijn testament op. Hij laat aan zijn 
huidige knecht Cornelis Dirksz Teeuw, en zijn vorige knecht Arij Dirksz Teeuw, zijn hofstede, met huis en 
schuur, en alle landen groot tesamen ongeveer 32 morgen na. Verder legateert hij Marrigje Huijberts 
Verbrugge en Annigje Huijberts Verbrugge, zijn nichten, een bedrag van 200 gulden, en legateert hij Arij 
van den Heuvel, weduwnaar van Sijgje Huijberts Verbrugge, ook 200 gulden. Volgen nog diverse 
andere legaten. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 23-10-1760 
Arij van der Heuvel, weduwnaar van Sijgje Huijberts, nalatende 5 kinderen met name Claasje oud 17 
jaar, Huijbert 16 jaar, Maria 14 jaar, Trijntje 11 jaar en Arijaantje Arijens van der Heuvel omtrent 9 jaar. 
Er zijn geen voorzieningen van voogdij gemaakt. Met goedvinden van de voogden Aart Nieupoort en Cors 
Nieupoort, ooms van de kinderen, is besloten dat Arij van den Heuvel zijn kinderen zal alimenteren en 
opvoeden tot de ouderdom van 25 jaar, en daar toe gekomen, ieder zal uitkeren een bedrag van 1 gulden 
10 stuivers. 

 
#k660 Trouborst, Cornelis Theunisz (zoon van Theunis Arijens Trouwborst en Leijntje
     Aarts Buijs)  ─> k1320 
 * te Gouderak 
 ~ 06-01-1723 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 16-03-1772 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 05-12-1744 te Gouderak 
x 26-12-1744 te Gouderak     zie gezinskaart 10349 
#k661 Wiltvang, Geertje Willems (dochter van Willem Leendertz Wiltvang en 
     Teuntje Thijse van de Velde)  ─> k1322 
 ~ 25-01-1722 te Gouderak 
 † 04-05-1789 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis     ~ 25-09-1768 te Ouderkerk ad IJssel      † 01-07-1839 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 06-05-1792 te Ouderkerk ad IJssel met AnnaSijbrands  van der Dussen 
     zie ─> k330 

 
Weeskamer Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-03-1772 
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Cornelis Trouwborst, gehuwd met Geertje Wiltvang, won. Ouderkerk ad IJssel. Hij is ziek. Maken hun 
mutueel testament. Zijn beneden de f 2000,- gegoed. De langstlevende moet de kinderen alimenteren en 
geven f 1-1-0. De langstlevende is voogd en daarna Aart Trouwborst, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Jan 
Wiltvang, won. te Gouderak. 

 
#k662 van der Dussen, Sijbrand Fransz (zoon van Frans Teunisz van der Dus en
      Neeltje Sijbrand Alblas)  ─> k1324 
 ~ 01-12-1737 te Stolwijk 
 † 02-02-1804 te Gouderak 
o 07-01-1763 te Hillegersberg 
o 07-01-1763 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x 26-01-1763 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10350 
#k663 Hartog / den Hertog, Willempje Jans (dochter van Jan Gerritsz Hartog en  
      Grietje Jacobs)  ─> k1326 
 ~ 22-12-1734 te Nieuw Lekkerland 
 † 30-11-1804 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Anna     ~ 09-01-1771 te Ouderkerk ad IJssel     † 25-06-1832 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 06-05-1792 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Cornelisz Trouborst
  zie ─> k331 

 
Recht. Arch. Nr. 11 Gouderak    d.d. 03-05-1791 / 05-07-1791 
Neeltje van der Dussen, meerderjarige ongehuwde dochter meldt dat Hannis van Dam, meerderjarige 
jongman, na velerlei liefdebetuigingen en beloften met haar te zullen trouwen, is op 16 april 1791 ten huize 
van haar ouders Sijbrand van der Dussen en Willempje den Hartog, bevallen van een zoon. Hannis van 
Dam komt echter zijn belofte niet na om met haar te trouwen en wil ook niet het kind alimenteren. Zij wil 
een rechtszaak aanspannen tegen hem, maar omdat zij een arme dienstmeid is, die met haar 
handenarbeid haar brood moet winnen, verzoekt zij om een pro deo zaak. 
Op 5 juli dient de zaak tussen Neeltje van der Dussen en Hannis van Dam, die bijgestaan wordt door zijn 
vader Cornelis Pietersz van Dam (zie k628).  Het gerecht verordonneert dat de partijen op 19 juli 1791 
moeten verschijnen voor de baljuw en schout van Gouderak, en 2 gezworenen, om tot een akkoord te 
komen. Blijkbaar is dat gelukt, want zij ondertrouwen op 22 juli en trouwen op 13 augustus 1791 te 
Nieuwerkerk. 
Op 15 mei 1791 had Neeltje haar zoon ‘Hannes’ laten dopen. 

 
#k664 Geneugelijk, Jacobus Ariensz (zoon van Arij Ariensz Geneugelijk en Grietje 
     Jacobs Boot)  ─> k1328 
 Eerst getrouwd op 16-03-1736 te Kralingen met IJda Willems Moerkerken 
 ~ 05-02-1713 te Kralingen 
 † 30-03-1774 te Kralingen (gaarder) 
  01-04-1774 te Kralingen 
o 25-03-1746 te Kralingen 
x 11-04-1746 te Kralingen     zie gezinskaart 10351 
#k665 Lans, Jannitje Engelen  (dochter van Engel Willemse Lans en Annigje
     Jans van der Dussen)  ─> k1330 
 Later getrouwd op 04-05-1780 te Kralingen met Willem van Das 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 31-05-1722 te Ouderkerk aan den IJssel 
  29-03-1799 te Kralingen 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacobus Geneugelijk en IJda Moerkerken): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacobus Geneugelijk en Jannitje Lans): 
o NN  *  †  
o Engel  ~ 02-10-1746 te Kralingen † 04-10-1834 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 27-09-1772 te Ouderkerk ad IJssel met Sijgje Pieters Goudriaan 
  zie ─> k332 

Kinderen uit het derde huwelijk (Jannitje Lans en Willem van Das): 
o NN  *  †  

 

 
#k666 Goudriaan, Pieter Fransz  zelfde als ─> k648 
x 
#k667 Rootnat, Marrigje Jans   zelfde als ─> k649 
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#k668 Boel(e), Pieter Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Maartensz Boel en Dirkje  
     Pleune Brugman)  ─> k1336 
 ~ 25-10-1733 te Charlois 
 † 19-06-1786 te Hillegersberg 
o 13-01-1762 te Charlois     zie gezinskaart 10352 
#k669 Vermeulen, Arjaantje Aarts (dochter van Aart Jansz van de Meule en Maijken 
     Paulus van Sluijs)  ─> k1338 
 Later getrouwd op 15-01-1790 te Hillegersberg met Gerrit Korpershoek 
 ~ 18-04-1734 te Oost Barendrecht 
 † 08-06-1795 te Charlois 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Boele en Arjaantje Vermeulen): 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 01-02-1771 te Charlois  † 08-08-1801 te Hillegersberg 

  x 27-12-1795 te Krimpen ad IJssel met Grietje Jacobs Rietveld 
  zie ─> k334 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arjaantje Vermeulen en Gerrit Korpershoek): 
o NN  *  †  

 

 
#k670 Rietveld, Jacob Willemsz (zoon van Willem Jochemsz Rietveld en  
    Ariaantje Thijssen van de Velde)  ─> k1340 
 ~ 05-11-1724 te Gouderak 
 † 02-06-1782 te Krimpen aan den IJssel 
o 01-01-1752 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 19-01-1752 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10353 
#k671 van der Tak, Cornelia Pieters (dochter van Pieter Pietersz van der Tak  
    en Lijsbeth Gerrits van der Zijde)  ─> k1342 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 17-12-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 23-05-1798 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Grietje  ~ +/- 1768 te Krimpen ad IJssel     † 30-11-1802 te Krimpen ad IJssel 

  x 27-12-1795 te Krimpen ad IJssel met Pieter Pietersz Boele 
  zie ─> k335 

 

 
#k672 Kort, Willem Goossensz (zoon van Goossen Gerritsz (Kort) en Maggeltje 
     Jacobs) 
      ─> k1344 
 ~ 06-02-1732 te Nieuw Lekkerland 
 † 13-06-1794 te Nieuw-Lekkerland 
x +/- 1779 te Nieuw Lekkerland / Krimpen aan de Lek ??  zie gezinskaart 10354 
#k673 de Heer, Maria / Mietje Jans (dochter van Jan Cornelisz de Heer en Annigje
     Cornelis den Harder)  ─> k1346 
 ~ 05-02-1747 te Krimpen aan de Lek 
 † 08-04-1833 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Goosen     ~ 30-04-1780 te Nieuw-Lekkerland      † 25-11-1815 te Nieuw-Lekkerland 

     x 18-09-1801 te Nieuw-Lekkerland met Elisabeth Willems van Wijnen 
     zie ─> k336 

 

 
#k674 van Wijnen / van Zanten, Willem Barendsz (zoon van Barend Jansz van 
   Zanten en Merrigje Gerrits van Wijnen)  ─> k1348 
 ~ 13-06-1736 te Lekkerkerk 
 † 24-02-1796 te Lekkerkerk 
o 15-04-1768 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10355 
#k675 Klerk, Jaapje Clerks  (dochter van Clerk Willemsz Klerk en Lijsbeth
    Gabriels van Wijnen)  ─> k1350 
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 ~ 15-08-1734 te Lekkerkerk 
 † 18-11-1821 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Elisabeth  ~ 23-05-1779 te Lekkerkerk  † 31-10-1822 te Papendrecht 

  x 18-09-1801 te Nieuw-Lekkerland met Goosen Willemsz Kort 
  xx 18-11-1819 te Nieuw-Lekkerland met Cornelis de Haan 
  zie ─> k337 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 09-03-1790: 
Willem van Wijnen en Jaapje de Klerk, echtelieden, benoemen elkaar als erfgenaam en stellen tot voogden 
over hun minderjarige erfgnamen Bastiaan Swijnenburg en Jan Jongejan aan. 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1816  d.d. 02-05-1816: 
Jaapje Klerk verklaart bij de ondertekening van de huwelijksakte van haar dochter Marrigje van Wijnen en 
Jan Keller niet te kunnen schrijven. 

 
#k676 ‘t Wigt, Adrianus Jansz  (zoon van Jan Ariensz Twigt en Aaltje Abrams
     van der Zijden)  ─> k1352 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 12-05-1748 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 26-04-1809 te Krimpen aan den IJssel 
o 24-04-1773 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 16-05-1773 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10356 
#k677 Schouten, Annigje Leenderts (dochter van Leendert Teunisz Schouten en  
    Arijaantje Hendrikse van den Heuvel)  ─> k1354 
 ~ 10-12-1747 te Bergambacht 
 † 18-01-1804 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  * 21-05-1784 te Krimpen ad IJssel / ~ 23-05-1784 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 07-04-1849 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 29-05-1808 te Krimpen ad IJssel met Jannigje Cornelisse Opschoor 
  zie ─> k338 

 

 
#k678 Opschoor, Cornelis Hendriksz (zoon van Hendrik Cornelisz Op ‘t Schoor en 
    Lijsbeth Leenderts Noorlander)  ─> k1356 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 15-11-1750 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-08-1828 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 13-11-1779 te Gouderak 
x 05-12-1779 te Gouderak     zie gezinskaart 10357 
#k679 Stolker / Stolk, Anna / Antje Cornelisse  (dochter van Cornelis Stolker en
      Jannigje Hendriks de Graaf)  ─> k1358 
 ~ 14-12-1755 te Gouderak 
 † 03-11-1788 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jannigje  * 14-02-1786 / ~ 19-02-1786 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 18-12-1838 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 29-05-1808 te Krimpen ad IJssel met Jan Adrianusz ’t Wigt 
  zie ─> k339 

 
Weeskamer Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-10-1788 
Cornelis Opschoor, gehuwd met Annigje Stolker, won. te Ouderkerk ad IJssel, maken hun mutueel 
testament. Zijn beneden de f 2000,- gegoed. Verkiezen het aasdoms versterfrecht. Indien hij als 
eerststervende geen kinderen nalaat, en zijn beide ouders leven nog, dan krijgen die een legitieme portie. 
De langstlevende moet de kinderen alimenteren en een uitzet geven. De langstlevende behoeft geen 
inventaris te maken en is voogd. Daarna Leendert Opschoor, zijn broer, en Hendricus Stolker, haar broer. 
Beiden ondertekenen….. 
 
Burgerlijke stand Ouderkerk a/d IJssel – Huwelijken 1820  d.d. 25-06-1820: 
Cornelis Opschoor ondertekent de huwelijksakte van zijn zoon Cornelis Opschoor en Geertje Zevenberg: 
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#k680 Bloot, Hendrik Aartsz  (zoon van Aart Cornelisz Bloot en Maria Hendriks 
     Lagewaard)  ─> k1360 
 Beroep: Landbouwer 
 ~ 02-03-1732 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 30-12-1795 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
o 19-01-1758 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 12-02-1758 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10358 
#k681 van der Dussen, Beatrix Franse (dochter van Frans Teunis van der 
    Dus(sen) en Neeltje Sijbrant Alblas)  ─> k1362 
 ~ 22-01-1736 te Stolwijk 
 † 13-03-1818 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Aart ~ 20-07-1760 te Nieuwerkerk ad IJssel     † 28-04-1804 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 x 08-07-1787 te Nieuwerkerk ad IJssel  met Lena Ariens Verboom 
 zie ─> k340 

 

 
#k682 Verboom, Arij Jacobsz (zoon van Jacobus Gerritsz Verboom en Leena Ariens 
    van Dam)  ─> k1364 
 ~ 20-09-1739 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-10-1811 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 16-05-1766 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 08-06-1766 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10359 
#k683 Trouwborst, Cornelia Jans (dochter van Jan Cornelisz Trouborst en 
     Ariaantje Joppen Verheul)  ─> k1366 
 ~ 10-11-1743 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 12-03-1782 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN    *  †  
o Lena    ~ 01-01-1767 te Ouderkerk ad IJssel      † 24-03-1836 te Ouderkerk ad IJssel 

    x 08-07-1787 te Nieuwerkerk ad IJssel met Aart Hendriksz Bloot 
    zie ─> k341 

 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-10-1765 
Ariaantje Joppe Verheul (zie k1367), weduwe van Jan Trouwborst (zie k1366), won. te Ouderkerk ad 
IJssel, is moeder van 2 minderjarige kinderen, namelijk Arij Trouwborst, 23 jaar, en Cornelia Trouwborst, 
21 jaar, die de enige erfgenamen zijn van Sijgje Cornelis Trouborst, overleden te Ouderkerk ad IJssel, en 
gehuwd was met Pieter Jansz Snoek. Dit volgens hun mutueel testament dd 02-023-1738 voor notaris F. 
Luijt te Gouda. Daarin was tevens de langstlevende tot voogd aangesteld. Worden nu tot mede voogden 
aangesteld Arij den Dekker en Teunis van Aldenhoven, vaderlijke resp. moederlijke neven van de 
vermelde kinderen, won. te Ouderkerk ad IJssel. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-02-1772 
Arij Verboom, gehuwd met Cornelia Trouwborst, won. te Ouderkerk ad IJssel. Zij is ziek. Maken hun 
mutueel testament. Zijn beneden de f 2000,- gegoed. De langstlevende moet de kinderen alimenteren en 
geven f 3-3-0. De langstlevende is voogd en daarna Gerrit Verboom en Jan Verboom, beide won. te 
Nieuwerkerk ad IJssel, resp. Arij Joppe Verheul en Arij Trouwborst, beide won. te Ouderkerk ad IJssel. 

 
#k684 Geene, Cornelis  (zoon van Geen Ariens en Maria Cornelis Bos) 
      ─> k1368 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 13-10-1715 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-12-1782 te Krimpen aan den IJssel 
o 24-10-1738 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 16-11-1738 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10360 
#k685 de Jong, Cornelia Lourense (dochter van Laurens Cornelisse de Jong  
    en Geertje Anthonis van Maurik)  ─> k1370 
 ~ 12-03-1719 te Molenaarsgraaf 
 † 02-01-1796 te Krimpen aan den IJssel 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 185 Datum: 19-Feb-23 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *  †  
o Laurens  * te Krimpen ad IJssel / ~ 08-09-1754 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 07-12-1843 te Krimpen ad IJssel 
  x 11-10-1789 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Corsse van der Vlist 
  zie ─> k342 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Krimpen a/d IJssel  d.d. 16-11-1752 / 11-01-1754 / etc 
Cornelis Geene wordt tijdens diverse rechtdagen genoemd als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 

 
#k686 van der Vlist, Cors Aertsz (zoon van Aert Corse van der Vlist en Neeltje  
     Burgers Oskam)  ─> k1372 
 * te Bonrepas 
 ~ 25-05-1724 te Polsbroek 
 † na 21-10-1759 te Waarder ?? 
o 11-04-1749 te Berkenwoude 
x 27-04-1749 te Berkenwoude (zie Polsbroek)   zie gezinskaart 10361 
#k687 Bulk, Marrigje Jans  (dochter van Jan Ariensz Bulk / Bunnik en  
     Arjaantje Pleune Evegroen)  ─> k1374 
 ~ 06-01-1726 te Achterbroek (Berkenwoude) 
  22-03-1780 te Waarder (won. te Lange Weijde) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 19-10-1755 te Waarder † 02-09-1841 te Krimpen ad IJssel 

  x 11-10-1789 te Ouderkerk ad IJssel met Laurens Cornelisz Geene 
  zie ─> k343 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 04-07-1735 
Jan Arijensz Bullick, weduwnaar van Arijaentje Pleunen Evegroen, won. in de Achterbroek, geeft te 
kennen dat hij en zijn vrouw geen testament hadden, noch voogden over de minderjarige kinderen hadden 
aangesteld. De kinderen zijn Arijaentje Jans Bullick en Marrigje Jans Bullick. Het verzoek is om als 
voogden aan te wijzen Arij Pleunen Evegroen en Willem Pleunen Evegroen. Schout en gezworenen stellen 
hen aan als voogden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 04-07-1735 
Jan Arijensz Bullick, weduwnaar van Arijaentje Pleunen Evegroen, ter eenre, en Willem Pleunen 
Evegroen en Arij Pleunen Evegroen, als voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Arijensz 
Bullick, ter andere zijde. Zij verklaren de vorm van uitkoop overeengekomen te zijn. Jan Arijensz Bullick zal 
zijn twee kinderen, met name Arijaentje Jans Bullick, oud omtrent 13 jaar, en Marrigje Jans Bullick, oud 
omtrent 9 jaar, aimenteren en opvoeden in de christelijke gereformeerde religie, tot hun mondige dage. 

 
#k688 Oudenaarde, Goris Klaasz (zoon van Claas Gorisz Oudenaarde en Marijtie
     Kuin van der Graaf)  ─> k1376 
 ~ 14-04-1748 te Lekkerkerk 
 † 10-10-1782 te Lekkerkerk 
o 22-11-1771 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10362 
#k689 de Vries, Neeltje  Willems (dochter van Willem Pietersz de Vries en Maria
     Cornelisse ‘t Riet)  ─> k1378 
 ~ 15-04-1742 te Lekkerkerk 
 † 08-09-1800 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Klaas  ~ 10-07-1774 te Lekkerkerk  † 20-03-1841 te Lekkerkerk 

  x 04-03-1804 te Lekkerkerk met Hester Ernsten Mudde 
  zie ─> k344 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 24-02-1770: 
Adriaan Blanken, oud 34 jaar, Cornelis de Hart, oud 42 jaar, Arij de Jager, oud 40 jaar, Cornelis Klerk, oud 
32 jaar, Piet van der Wal, oud 33 jaar, Jan Klaasen, oud 60 jaar en Goris Oudenaarden, oud 21 jaar, 
verklaren dat zij op 15 februari 1770 zijn verzocht te komen ten huize van Dirk de Jong, en aldaar hebben 
gevonden Pieter de Jong, ziek te bed liggende. Zij hebben Pieter horen en zien zeggen dat hij 50 gulden 
legateerde aan Bastiaantje de Koning, nagelaten dochter van zijn zus Jacomijntje de Jong, in huwelijk 
verwekt bij Pieter de Koning, en won. te Krimpen ad Lek. Hij stelt verder tot voogden over zijn gemelde 
minderjarige nicht Jan de Jong en Dirk de Jong, zijn broers. 
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#k690 Mudde, Ernst Jacobsz  (zoon van Jacob Jansz Mudde en Hester Ernsten 
     van Rhenen)  ─> k1380 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 04-06-1747 te Lekkerkerk 
 † 14-12-1822 te Lekkerkerk 
o 22-12-1779 te Lekkerkerk 
o 25-12-1779 te Bleskensgraaf 
x 16-01-1780 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10363 
#k691 Boer, Hendrikje Joosten (dochter van Joost Maartensz Boer en Jannigje 
     Daemen)  ─> k1382 
 * te Hofwegen (Bleskensgraaf) 
 ~ 08-12-1755 te Bleskensgraaf 
 † 04-12-1837 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hester  ~ 02-04-1780 te Lekkerkerk  † 31-05-1837 te Lekkerkerk 

  x 04-03-1804 te Lekkerkerk met Klaas Gorisz Oudenaarde 
  zie ─> k345 

 
Recht. Arch. Nr. 11 Gouderak    d.d. 07-04-1778 / 20-10-1778 
Ernst Mudde, won. te Lekkerkerk, eiser, contra Willem Kroon, gedaagde, om getuigenis der waarheid te 
geven, betreffende het maken van een zeker stuk dijk voor de woning die door de gedaagde in huur 
gebruikt wordt, en waarover tussen Ernst Mudde als eiser, en de heer Johannes Prinse, predikant te 
Lekkerkerk, als gedaagde ter andere zijde, voor het gerecht van Lekkerkerk een proces is hangende. Op 
29 oktober legt Willem Kroon zijn getuigenis af: Het huis dat hij huurt, is in eigendom van predikant Prinse, 
en dat de dijk in 1777 gemaakt is door Ernst Mudde, maar dat hij, Willem Kroon, dat niet heeft aanbesteed, 
maar dat die aanbesteding door de heer Prinse en Jan Smit onderweg gedaan is, maar hij weet daar 
verder niets van af. 
 
Burgerlijke stand Lekkerkerk – Huwelijken 1816  d.d. 14-06-1816: 
Ernst Mudde en Hendrikje Boer ondertekenen de huwelijksakte van hun zoon Thomas Johannes Mudde  
en Aafje de Boom: 

  
 
#k692 Thijssen, Huig   (zoon van Thijs Cornelisz en Lijsbeth Huijgen) 
      ─> k1384 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 19-12-1739 te Lekkerkerk 
 † 22-02-1790 te Lekkerkerk 
o 23-02-1770 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10364 
#k693 de Jong, Lijsje Egberts  (dochter van Egbert Ariesz de Jong en Pietertje 
     Willemse de Jong)  ─> k1386 
 ~ 16-06-1737 te Lekkerkerk 
 † 20-05-1812 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Egbert  ~ 01-12-1776 te Ouderkerk ad IJssel  † 04-07-1818 te Lekkerkerk 

  x 12-07-1807 te Stolwijk met Francina Klaase Blonk 
  zie ─> k346 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 20-04-1782: 
Huijg Tijsse en Lijsje Egberts de Jong, echtelieden, benoemen elkaar tot erfgenaam. Ook stellen zij de 
langstlevende aan tot voogd over hun minderjarige erfgenamen, en bij overlijden van de langstlevende 
worden dat Klaas Arisz Boon en Louris Willemsz de Jong. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 15-04-1798: 
Angenietje Egberts de Jong, bejaarde ongehuwde persoon, won. te Lekkerkerk, legateert aan haar zus 
Lijsje Egberts de Jong, weduwe van Huijg Thijssen, alle lasten en onroerende goederen, en verklaart 
tot universeel erfgenaam haar broer Willem Egbertsz de Jong. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 13-07-1799: 
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Angenietje Egberts de Jong, bejaard ongehuwd persoon, won. te Lekkerkerk, doet haar voorgaande 
testamenten teniet, en prelegateert aan haar zus Lijsje Egberts de Jong, weduwe van Huijg Thijssen, of bij 
overlijden haar na te laten kinderen, alle lasten en onroerende goederen, zowel huizen, schuren als 
landerijen. Verder prelegateert zij aan haar broer Willem Egbertsz de Jong 300 gulden, die haar broer van 
haar geleend heeft. Verder prelegateert zij aan haar nicht Aaltje van Buuren, vrouw van Pieter Damsteegt, 
de bruine kleerkast, een bloedkoralen ketting ,een gouden boek of slot daaraan, en gouden oorbellen. 
Verder legateert zij aan Pietertje Huijgen, huisvrouw van Adriaan Karreman, dochter van Huijg Thijssen in 
huwelijk verwekt aan haar zus Lijsje, de porcelijnen kan, een paar zwart fluwelen hemden en twee daarbij 
horende gouden knopen. Aan haar nicht Marrigje de Jong, getrouwd met Willem Cornelisz de Haan, laat zij 
een granaat stenen ketting na en een paar gouden oorbellen. Aan haar nicht Pietertje Bleijker, dochter van 
GIjsbert Bleijker, in huwelijk verwekt aan haar zus Lena Egberts de Jong laat zij 50 gulden na, een blauw 
saaij damasten rok, een gestikte kalimin jas, een blauw gebloemde mantel, een gestreepte borstrok met 
wit gebloemde mouwen. Ook aan de kinderen van haar nicht Pleuntje Bleijker, in huwelijk verwekt aan 
Simon de Knecht, laat zij tesamen 50 gulden na. Aan Jan van der Burg, won. te Capelle ad IJssel, een 
zilveren snuifdoos. Aan Cornelia van der Burg, dochter van gemelde Jan van der Burg, een zwart granaten 
ketting, met een gouden gespje. En tot haar universele erfgenamen benoemd zij haar broer Willem 
Egbertsz de Jong, haar zus Lijsje Egberts de Jong en Aaltje van Buuren. 

 
#k694 Blonk, Klaas Jacobsz (zoon van Jacob Claasz Blonk en Annigje Jacobse  
    Meloij)  ─> k1388 
 ~ 20-02-1735 te Stolwijk 
 † 02-12-1783 te Stolwijk  
o 24-02-1775 te Stolwijk 
x 12-03-1775 te Stolwijk      zie gezinskaart 10365 
#k695 Bredius, Sophia Francina Bartholomeuse (dochter van Bartholomeus 
     Bredius en Fransina Kampman)  ─> k1390 
 ~ 28-05-1747 te Schoonhoven 
 † 29-08-1826 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Francina  ~ 04-08-1782 te Stolwijk  † 18-01-1860 te Gouda 

  x 12-07-1807 te Stolwijk met Egbert Huigen 
  zie ─> k347 

 

 
#k696 Klip, Johannes Meesz (zoon van Mees Cornelisz Klip en Lijntje Christoffels  
    Bontebal) ─> k1392 
 ~ 21-09-1727 te Haastrecht 
 † 16-05-1807 te Schoonhoven 
o 21-01-1751 te Schoonhoven 
x 07-02-1751 te Schoonhoven     zie gezinskaart 10366 
#k697 Carmozijn, Elizabeth Andriese  (dochter van Andries Gijsbertsz  
   Karmosijn en Niesje Cornelis van den Broek)  ─> k1394 
 ~ 24-08-1727 te Puttershoek (woont te Schoonhoven) 
 † 27-04-1791 te Schoonhoven 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Bart  ~ 06-05-1762 te Schoonhoven † 23-04-1814 te Schoonhoven 

  x 01-11-1786 te Schoonhoven met Arjaantje Rokus Kampsteeg 
  zie ─> k348 

 

 
#k698 Kampsteeg, Rokus Jansz (zoon van Jan Rokusz Kampsteeg en Adriaantje
     Ariens Jonker)  ─> k1396 
 ~ 28-12-1732 te Boven-Hardinxveld 
 † 13-03-1807 te Neder-Hardinxveld 
o 09-10-1762 te Ammerstol (zie ook Hardinxveld gaarders) 
x te Hardinxveld (zie Ammerstol)    zie gezinskaart 10367 
#k699 de Jong, Johanna / Anna Willems (dochter van Willem Harmensz de Jong 
     en Eijgje Jansse de Bruijn)  ─> k1398 
 ~ 19-04-1737 te Ammerstol 
 † 05-03-1818 te Schoonhoven 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *  †  
o Arjaantje  ~ 18-09-1763 te Boven-Hardingsveld   † 01-07-1830 te Schoonhoven 

  x 01-11-1786 te Schoonhoven met Bart Johannesz Klip 
  zie ─> k349 

 

 
#k700 Bornman(n), Johan Hendrik (zoon van ) 
 * +/- 1736 te Hundshausen 
 † ??? te ??? 
o 15-04-1768 te Tilburg 
x te Oisterwijk       zie gezinskaart 10368 
#k701 Bain, Johanna Willems  (dochter van Willem Bain en Eva Adriaans van 
     der Hammen) ─> k1402 
 Eerst getrouwd op 20-05-1764 te Tilburg met Coenraad Elscher 
 ~ 14-02-1740 te Tilburg 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Johanna Bain en Coenraad Elscher): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Johan Hendrik Bornmann en Johanna Bain): 
o NN  *  †  
o Johannes William    ~ 20-05-1770 te Tilburg † na 1820 te ??? 

     x 01-08-1795 te Leiden met Margaretha Dirks Groeneveld 
  zie ─> k350 

 

 
#k702 Groeneveld, Dirk Dirksz  (zoon van Dirk Willemsz Groeneveld en Jannetje 
     Harmens Maas) 
      ─> k1404 
 Later getrouwd op (o) 15-10-1773 te Leiden met Sara Kuijper 
 Beroep: Rokjeswerker 
 ~ 07-10-1736 te Leiden 
 † tussen 27-06-1801 en 04-07-1801 te Leiden 
o 28-06-1754 te Leiden      zie gezinskaart 10369 
#k703 Hommel, Martijntje Heinrichs (dochter van Heinrich Hommel en Catharina van
     der Kamp)  ─> k1406 
 ~ 04-12-1727 te ’s-Gravenhage (Hoogduitse kerk) 
 † tussen 24-07-1773 en 31-07-1773 te Leiden 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Groeneveld en Martijntje Hommel): 
o NN  *  †  
o Margaretha ~ 18-08-1760 te Leiden  † 01-03-1818 te Everdingen 

  x 01-08-1795 te Leiden met Johannes William Bornmann 
  zie ─> k351 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Groeneveld en Sara Kuijper): 
o NN  *  †  

 

 
#k704 Pols, Pieter Ariensz (zoon van Arij Jacobsz Pols en Neeltje Cornelisse) 
      ─> k1408 
 ~ 21-03-1706 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-12-1749 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 25-10-1737 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 17-11-1737 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10370 
#k705 Barendse, Meijnsje (dochter van Barent Dirksz en Fijgje Teunisse Pronck) 
      ─> k1410 
 ~ 21-03-1717 te Berkenwoude 
 † 20-12-1780 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Barend  ~ 23-08-1744 te Ouderkerk ad IJssel    † 09-01-1796 te Gouderak 

  x 28-04-1782 te Gouderak met Maria Wiggerts van der Graaf 
  zie ─> k352 

 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-01-1740 
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Arij Jansz Brandsz, Leendert Langerak, getrouwd met Lijsbeth Jans Brandsz, Bijgje Jans Brandsz, 
weduwe van Willem Cornelisz Terlouw, Arij Jan Brandsz, Sijgje Ariens Rook, weduwe van Dirk Jansz 
Brandsz, Jan van Dam, getrouwd met Neeltje Jans Brandsz, Arij Op Stal, getrouwd met Ariaantje Jans 
Brandsz, allen erfgenamen van (niet vermeld), in haar leven weduwe van Jan Jacobsz Brandsz, verkopen 
ten overstaan van schout en heemraden in het openbaar 9 hont en 50 roeden hooi-, wei- en griendland, en 
een perceel rietveld, zeer bekwaam tot het maken van een zelling. Alles in de polder de Hoge Nesse.  
Het hooiland wordt verkocht aan Cornelis Ouwejan voor een bedrag van 210 gulden. Pieter Ariensz Pols 
en Cornelis Dirks zijn borgen voor Cornelis Ouwejan. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-11-1740 
De erfgenamen van Daniel Huijbertsz en Jacob Huijnertsz, en de erfgenamen van Jan Ariensz Bak 
verkopen in het openbaar 8 morgen 1 hont en 50 roeden land te Ouderkerk ad IJssel. 
Als een deel daarvan wordt een zelling verkocht in de polder de Kromme. Koper is Jacob Danen voor 500 
gulden. . Pieter Ariensz Pols en Pieter Aldenhoven zijn borgen voor Jacob Danen. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. (18-03-1716 / 25-04-1717) / 03-08-1744: 
Aart Hendriksz Huurman leent in 1716 van (zijn zus?) Annetje Hendriks Huurman, weduwe van Jacob 
Jansz Pols, het bedrag van 1.150,- gulden. 
In de kantlijn staat dat op 03-08-1744 de lening geroijeerd wordt. 
Dit wordt ondertekend door de kleinzoons van Annetje Hendriks Huurman, en zoons van de overleden Arij 
Jacobsz Pols: Jacob Ariensz Pols en Pieter Ariensz Pols. 
Zij ondertekenen: 

 
 
#k706 van der Graaf, Wiggert Ariensz (zoon van Arien Wiggertsz van der Graaf en 
     Grietje Reijerse Verhoog)  ─> k1412 
 ~ 14-03-1728 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-09-1803 te Gouderak 
o 27-11-1750 te Gouderak 
x 20-12-1750 te Gouderak     zie gezinskaart 10371 
#k707 Boer, Cornelia Ariens  (dochter van Arie Willemsz Boer en Neeltje  
     Ariens Trouborst)  ─> k1414 
 * te Gouderak 
 ~ 02-05-1717 te Gouderak 
 † 16-05-1796 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maria  ~ 10-02-1754 te Gouderak † 10-11-1828 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 28-04-1782 te Gouderak met Barend Pietersz Pols 
  zie ─> k353 (kwartier 2) 

o Dirk  ~ 09-03-1760 te Gouderak  † 31-12-1844 te Gouderak 
  x 05-12-1790 te Gouderak met Grietje Bos 
  zie ─> k366 (kwartier 2) 

 

 
#k708 Kaptein, Pieter Willemsz (zoon van Willem Teunisz Huijsman Captein en
     Eva /Aafje Gerrits Versluijs)  ─> k1416 
 ~ 08-02-1693 te Haastrecht 
 † 27-09-1773 te Gouderak 
x 21-04-1719 te Oudewater     zie gezinskaart 10372 
#k709 de Jong, Aagje /Eijgje Dirkse (dochter van Dirk de Jong en ) 
 * te Vuijlbuurt (Oudewater) 
 ~ +/- 1695 te ??? 
 † 07-08-1770 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arie  * te Gouderak /  ~ 21-06-1719 te Oudewater 

      † 19-03-1807 te Gouderak 
  x 29-12-1743 te Gouderak met Lijntje Jacobs Huisman 
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  xx 28-04-1776 te Gouderak met Janna / Johanna de Bes 
  xxx 21-01-1782 te Gouderak met Trijntje Mes 
  zie ─> k354 

 

 
#k710 Mes, Gijs / Gijsbert Franken (zoon van Frank Gijsbertsz Mes en Trijntje  
     Jacobs de Lelij)  ─> k1420 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 04-05-1732 te Bergambacht 
 † 17-10-1814 te Gouda 
x 17-12-1757 te Stolwijk      zie gezinskaart 10373 
#k711 Voorsluijs / Versluijs, Neeltje Ariens (dochter van Arij Jansz Versluis en Lijntje
      Janse van Nooten)  ─> k1422 
 ~ 06-02-1735 te Meerkerk 
 † voor 17-10-1814 te Bloemendaal ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Trijntje  * +/- 1758 te Bloemendaal  † 21-11-1828 te Gouderak 

  x 21-01-1782 te Gouderak met Arie Pietersz Kaptein 
  zie ─> k355 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 15-12-1736 
Trijntje Jacobs Lelij, weduwe van Fran Gijsbertsz Mes heeft drie kinderen, met namen Willemtje oud 8 
jaar, Marrigje 7 jaar, en Gijsbert Franken Mes, 5 jaar. Er is geen voorzorg van voogdij genomen. Samen 
met de voogd en oom Arij Gijsbertsz Mes, won. te Streefkerk, is de alimentatie als volgt geregeld: Zij 
alimenteert en onderhoudt de kinderen tot hun mondige dagen, en keert hen dan uit het bedrag van 1 
gulden 10 stuivers.. Zij behoudt dan de verdere goederen. 

 
#k712 Broekhuijzen, Dirk Ariensz (zoon van Arij Hendriksz Kallenbroek / van Kallen 
     en Barber Dirks Vermeer)  ─> k1424 
 Eerst getrouwd (1) op 23-12-1731 te Moordrecht met Grietje Jans Vis 
 Daarna getrouwd (2) op 12-10-1738 te Ouderkerk aan den IJssel met Aagje Tijsze
 van der Velde 
 ~ 17-12-1710 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † tussen 21-01-1755 en 07-02-1773 te Moordrecht ?? 
x 22-08-1751 te Moordrecht     zie gezinskaart 10374 
#k713 Koot, Maria Abrahams (dochter van Abraham Willemsz Koot en Apolonia  
    Maartens Soos)  ─> k1426 
 Eerst getrouwd (1) op 13-02-1735 te Moordrecht met Hendrik Centen Vermeer  
  (zie ─> k748 en k749) 
 Later getrouwd (3) op 07-02-1773 te Moordrecht met Arij de Graaf 
 ~ 22-01-1713 te Moordrecht 
 † 10-02-1798 te Moordrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Broekhuijzen en Grietje Vis): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Broekhuijzen en Aagje van der Velde): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Maria Koot en Hendrik Vermeer): 
o NN  *  †  
o Cent  ~ 26-03-1742 te Moordrecht  † 24-11-1797 te Moordrecht 

  x 23-02-1766 te Moordrecht met Johanna / Anna Franken Blok 
  zie ─> k374 

Kinderen uit het vierde huwelijk (Dirk Broekhuijzen en Maria Koot): 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 09-09-1753 te Moordrecht  † 21-07-1800 te Gouderak 

  x 19-05-1782 te Ouderkerk ad IJssel met Marigje / Maartje Versnel 
  zie ─> k356 

Kinderen uit het vijfde huwelijk (Maria Koot en Arij de Graaf): 
o NN  *  †  

 

 
#k714 Versnel, Cornelis Huijgen (zoon van Huijg Jansz Versnel en Marij  
     Cornelis Boer)  ─> k1428 
 ~ 10-03-1726 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-06-1776 te Ouderkerk aan den IJssel 
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o 29-03-1754 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 21-04-1754 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10375 
#k715 de Graaf, Gerrigje / Gerritje Hendrikse (dochter van Hendrik Cornelisz van de
    Graaf en Marrigje Cornelis Beck / Becke)  ─> k1430 
 ~ 16-09-1725 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 18-01-1785 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Marigje / Maartje ~ 22-01-1755 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 24-07-1829 te Ouderkerk aan den IJssel 
  x 19-05-1782 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Dirksz Broekhuijzen
  zie ─> k357 

 

 
#k716 de Bruin, Gerrit Tijsz (zoon van Tijs Gerritsz de Bruin en Jorijntje Aartse  
    Ouweleen)  ─> k1432 
 ~ 24-10-1728 te Ouderkerk aan den IJssel (en Gouderak) 
 † 05-01-1778 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 19-07-1748 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 11-08-1748 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10376 
#k717 van Herk, Marrigje Goverts (dochter van Govert Jansz van Herk en 
   Maria Zimons / Sijmons van de Ruijt)  ─> k1434 
 ~ 19-04-1722 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-12-1785 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willem    ~ 23-03-1749 te Ouderkerk ad IJssel      † 23-03-1822 te Ouderkerk ad IJssel 

    o 22-06-1776 te Ouderkerk ad IJssel met Sijgje Jans van Leeuwen 
  zie ─> k358 

 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-06-1738 
Jerijntje Aarts Ouweleen, te Ouderkerk ad IJssel overleden, heeft nagelaten 4 minderjarige kinderen, 
waarvan er nu nog 3 in leven zijn, namelijk Magdaleentje Thijsdr de Bruin, 13 jaar, Gerrit Thijsz de Bruin, 
11 jaar, en Geertruijd Thijsdr de Bruin, 7 jaar. Tot voogden zijn benoemd Pieter de Jongh en Dirk Gerritsz 
de Bruijn, ooms van de minderjarigen, beide won. te Ouderkerk ad IJssel. De vader is Thijs Gerritsz de 
Bruijn. Volgt de boedelscheiding. Hij behoudt alles, waarvoor hij de kinderen zal alimenteren en elk geven 
een sesthalff. 

 
#k718 van Leeuwen, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Claasz van Leeuwen en 
     Grietje Jans Jongeneel)  ─> k1436 
 * tussen 1708 en 1718 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 19-09-1748 te ??? De weduwe van Jan van Leeuwen doet op 19-09-1748 te  

   Ouderkerk ad IJssel aangifte van het overlijden van Cornelis van Leeuwen 
o 31-10-1738 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 23-11-1738 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10377 
#k719 Kruijt, Neeltje Bastiaans (dochter van Bastiaan Ariensz Kruit en Sijgje 
     Elders van Passe)  ─> k1438 
 ~ 18-10-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-09-1772 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Sijgje  ~ 26-11-1747 te Ouderkerk ad IJssel    † 18-09-1830 te Gouderak 

  o 22-06-1776 te Ouderkerk ad IJssel met Willem Gerritsz de Bruin 
  zie ─> k359 

 

 
#k720 de Jong, Dirk Teunisz (zoon van Teunis Dirksz de Jong en Ariaentje Cornelis 
    Tromp)  ─> k1440 
 * te Bergambacht 
 ~24-10-1717 te Ammerstol 
 † 17-11-1773 te Stolwijk 
o 30-12-1746 te Stolwijk 
x 22-01-1747 te Goudriaan     zie gezinskaart 10378 
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#k721 Roskam, Marrigje Ariens (dochter van Arie Jillisz en Maria Wouters 
     Roskam(p))  ─> k1442 
 ~ 13-07-1721 te Goudriaan 
 † 12-11-1792 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Teunis  ~ 25-11-1753 te Stolwijk  † 20-11-1827 te Stolwijk 

  x 23-03-1782 te Nieuwerkerk ad IJssel met Willempje Willems Stam 
  xx 16-02-1794 te Stolwijk met Marijje den Uijl 
  zie ─> k360 

 

 
#k722 Stam, Willem Jaspersz (zoon van Jasper Ariensz Stam en Theuntje Willems) 
      ─> k1444 
 ~ 09-06-1726 te Nieuw Lekkerland 
 † 28-09-1803 te Nieuw Lekkerland 
x 17-04-1750 te Nieuw Lekkerland    zie gezinskaart 10379 
#k723 van der Graaf, Marija Huijgen (dochter van Huijg Willemsz van der Graaf en 
     Willempje Aarts Verlek)  ─> k1446 
 ~ 06-04-1727 te Nieuw Lekkerland 
 † 14-01-1795 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willempje ~ 17-11-1754 te Nieuw Lekkerland  

    † tussen 10-05-1789 en 16-02-1794 te ??? 
  x 23-03-1782 te Nieuwerkerk ad IJssel met Teunis Dirksz de Jong 
  zie ─> k361 

 

 
#k724 Zuidam, Dirk Ariensz (zoon van Arie Jansz van Suijtdam en ) 
      ─> k1448 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 22-01-1699 te Meerkerk 
 † 10-10-1757 te Waarder (woont Ruige Weijde) 
o 14-11-1732 te Oudewater 
x 30-11-1732 te Oudewater     zie gezinskaart 10380 
#k725 van der Veer, Aaltje Ariens (dochter van Arie Willemsz van der Veer 
   Marijtje / Marigje Pieters Kraeijesteijn)  ─> k1450 
 * te Hekendorp 
 ~ 29-07-1711 te Oudewater 
 † 28-08-1787 te Amstelveen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  * te Stein / ~ 28-02-1751 te Ruijge Weijde (Waarder) 

     † 20-09-1797 te Nieuweramstel 
  x 18-03-1781 te Haastrecht met Neeltje Gerrits de Jong 
  zie ─> k362 

 

 
#k726 de Jong, Gerrit  (zoon van ) 
 ~ +/- 1720 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1750 te Jaarsveld ??     zie gezinskaart 10381 
#k727 Jaarsveld, Jannigje (dochter van ) 
 ~ +/- 1725 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  * +/- 1755 te Jaarsveld  † 31-03-1827 te Reeuwijk 

  x 18-03-1781 te Haastrecht met Pieter Dirksz Zuidam 
  zie ─> k363 
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#k728 de Bruijn, Abraham Willemsz (zoon van Willem Teunisz de Bruijn en Marij  
     Cornelis Klip)  ─> k1456 
 ~ 29-03-1744 te Bergambacht 
 † 03-03-1796 te Gouderak 
o 27-04-1770 te Bergambacht 
x 20-05-1770 te Bergambacht     zie gezinskaart 10382 
#k729 de Geer / Gier, Hendrikje Hillebrands (dochter van Hillebrand Egonsz de Gier
     en Jannigje Johannesse de Grijp)  ─> k1458 
 ~ 03-11-1743 te Molenaarsgraaf 
 † 14-05-1828 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hillebrand ~ 03-10-1773 te Bergambacht † 14-12-1841 te Gouderak 

  x 06-09-1795 te Gouderak met Annigje / Annetje Jacobs Ment 
  zie ─> k364 

 

 
#k730 Ment, Jacob Jansz (zoon van Jan Klaasz Ment en Pietertje Jillis van Eijk) 
      ─> k1460 
 ~ 09-04-1747 te Haastrecht 
 † 03-05-1813 te Gouderak 
o 02-06-1769 te Gouderak 
x 25-06-1769 te Gouderak     zie gezinskaart 10383 
#k731 de Jong, Lijbje / Lijsbeth Jacobs (dochter van Jacob Gerritsz de Jong en 
     Annigje Jacobs Dringswaard)  ─> k1462 
 ~ 06-03-1740 te Neder-Hardinxveld 
 † 30-12-1795 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Annigje / Annetje ~ 05-07-1772 te Gouderak  † 22-03-1849 te Gouderak 

  x 06-09-1795 te Gouderak met Hillebrand Abrahamsz de Bruijn 
  zie ─> k365 

 

 
#k732 van der Graaf, Wiggert Ariensz  zelfde als ─>k706 
x 
#k733 Boer, Cornelia Ariens   zelfde als ─>k707 
 
#k734 Bos, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Laurentsz Bos en Susanna 
     Teunis)  ─> k1468 
 Later getrouwd op 28-01-1771 te Gouderak met Annigje Dirks Kus 
 ~ 07-12-1721 te Gouderak 
 † na 05-04-1785 te ??? (verhuist op die datum van Gouderak naar Ouderkerk ad IJssel) 
o 05-09-1760 te Gouderak 
x 28-09-1760 te Gouderak     zie gezinskaart 10385 
#k735 van der Graaf, Maria Ariens (dochter van Arie Wiggertsz van der Graaf en 
     Grietje Reijers Verhoog)  ─> k1470 
 ~ 22-10-1730 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 26-02-1770 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Bos en Maria van der Graaf): 
o NN  *  †  
o Grietje  ~ 06-04-1766 te Gouderak  † 05-06-1835 te Gouderak 

  x 05-12-1790 te Gouderak met Dirk Wiggertsz van der Graaf 
  zie ─> k367 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Bos en Annigje Kus): 
o NN  *  †  

 

 
#k736 Kreuk, Jan Pietersz   zelfde als ─>k572 
x 
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#k737 van Herk, Magteltje  zelfde als ─> k573 
 
#k738 de Leeuw, Arij Jansz (zoon van Jan / Johannes Huijbertsz de Leeuw en 
    Maiken Jans)  ─> k1476 
 Later getrouwd op 23-05-1763 te Gouderak met Maria van der Velde 
 * te Blokland 
 ~ 18-01-1711 te Ottoland (Gezinnen Ottoland H. de Bruin)  
 † 16-11-1772 te Moordrecht 
o 29-01-1742 te Gouderak 
x 21-01-1742 te Gouderak     zie gezinskaart 10386 
#k739 Rietveld, Grietje Willems (dochter van Willem Jochemsz Rietveld en  
    Ariaantje Thijsen van der Velde)  ─> k1478 
 ~ 13-08-1719 te Gouderak 
 † 15-03-1759 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij de Leeuw en Grietje Rietveld): 
o NN  *  †  
o Arriaentje ~ 14-07-1743 te Gouderak † 05-07-1785 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 13-10-1771 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Jansz Kreuk 
  zie ─> k369 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arij de Leeuw en Maria van der Velde): 
o NN  *  †  

 
Arij de Leeuw doet aangifte van het overlijden van zijn zoontje Willem dd 07-02-1770 te Moordrecht: 

 
 
#k740 Lagewaard, Cornelis Hendriksz  (zoon van Hendrik Willemsz (van de) 
   Lagewaard en Neeltje Dirkse van Crimpen)  ─> k1480 
 Later getrouwd op 21-07-1737 te Ouderkerk aan den IJssel met Ariaantje Leenderts  
 van Vliet 
 ~ 17-11-1709 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 10-12-1794 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
o 17-12-1732 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 07-01-1733 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10387 
#k741 Trouwborst, Neeltje Cornelis (dochter van Cornelis Ariensz Trouwborst en 
     Zijtje Willems Bloot)  ─> k1482 
 ~ 27-02-1709 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 22-12-1735 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Lagewaard en Neeltje Trouwborst): 
o NN  *  †  
o Hendrik  * te Nieuwerkerk ad IJssel /  ~ 19-09-1734 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 29-07-1803 te Nieuwerkerk ad IJssel 
  x 08-03-1761 te Nieuwerkerk ad IJssel met Walburg Ariens Schaap 
  zie ─> k370 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Lagewaard en Ariaantje van Vliet): 
o NN  *  †  

 

 
#k742 Schaap, Adriaen Pietersz (zoon van Pieter Jansz Schaap en Walburg 
     Gerrits van Heusden)  ─> k1484 
 Beroep: Schipper 
 Later getrouwd op 24-10-1745 (o) te Dordrecht met Willemijntje Kemp 
 ~ 17-02-1709 te ’s-Grevelduijn-Capelle 
 † na 08-01-1765 te Dordrecht ?? 
o 01-05-1738 te Nieuwerkerk aan den IJssel en Dordrecht 
x 20-05-1738 te Dordrecht     zie gezinskaart 10388 
#k743 van Herk / Erk, Trijntje Pieters (dochter van Pieter Eeuwoutsz van Herk / Erk en 
     Marritgen Thijsen Rollois)  ─> k1486 
 * te Nieuwerkerk aan den IJssel 
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 ~ 19-02-1710 te Ouderkerk aan den IJssel 
  11-05-1739 te Dordrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Adriaen Schaep en Trijntje van Herk): 
o NN         *  †  
o Walburg         ~ 11-04-1739 te Dordrecht † 25-07-1803 te Nieuwerkerk ad IJssel 

         x 08-03-1761 te Nieuwerkerk ad IJssel met Hendrik Cornelisz Lagewaard 
         zie ─> k371 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Adriaen Schaep en Willemijntje Kemp): 
o NN         *  †  

 
Recht. Arch. 9 Dordrecht   d.d. 20-09-1746 
Adriaan Schaap, schipper, burger dezer stad, koopt van aan Anthonij Schaap, mede schipper en burger 
dezer stad, een huis en erf in de Voorstraat bij de Pelsebrug. Bedrag 1200 gulden, waarvan 600 gulden 
contant. In de acte daarna de schuldacte voor de helft van dit bedrag. 
 
Recht. Arch. 9 Dordrecht   d.d. 22-12-1763 
Adriaan Schaap, schipper, burger dezer stad, en zijn huisvrouw Willemijna Kemp, zijn schuldig aan 
Elizabeth Maria Duinant, weduwe van Thomas van Volbergen, het bedrag van 1000 gulden dat zij geleend 
hebben. Daartoe verhypothequeren zij hun huis in de Voorstraat aan de Havenzijde ter hoogte van de 
Pelsebrug. 
In de kantlijn staat dat Adriaan Schaap op 08-01-1765 een brief van 07-01-1765 toonde waarin staat dat 
de schuld voldaan was. Was getekend Maria H. van Volbergen per ordre van haar moeder. 

 
#k744 van der Grijp, Paulus Cornelisz  (zoon van Cornelis Engelbrechtsz van der
     Grijp en Johanna Jans)  ─> k1488 
 ~ 21-01-1693 te Lekkerkerk 
 † 02-02-1778 te Krimpen aan den IJssel 
x 04-08-1715 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10389 
#k745 van Dam, Ariaantje Leenderts (dochter van Leendert Pietersz van Dam en  
     Lijsbet Cornelis Vervoorn)  ─> k1490 
 ~ 28-06-1693 te Capelle aan den IJssel 
 † 02-02-1759 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Leendert  * te Krimpen ad IJssel / ~ 05-11-1727 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 18-03-1806 te Krimpen ad IJssel 
  x 01-07-1753 te Ouderkerk ad IJssel met Katharina Bakhuizen 
  zie ─> k372 

 

Reconstructie dopen en ouders Ariaantje van Dam: 
1. Startpunt is dat haar vader ‘Leendert van Dam’ heet. Bij de doop op 28-56-1693 staat geen moeder 

vermeld, en ook geen patroniem van Leendert van Dam. 
2. Op 28-12-1676 en op 12-02-1696 laat een Leendert Pietersz van Dam een tweetal kinderen dopen. 

Daarnaast op 16-05-1688 nogmaals ‘Leendert van Dam’ en verder een aantal malen een ‘Leendert 
Pietersz (in 1680, 1683 en 1690). 

3. Maar in Capelle laat ook een Leendert Chielen van Dam kinderen dopen, namelijk op 08-02-1693 
(Huijg) en in de periode daarna diverse kinderen tm 1710. Omdat de doop van Ariaantje op 28-06-
1693 een paar maanden later is dan deze Huijg, kunnen we aannemen dat de vader van Ariaantje 
dus niet Leendert Chielen is. Aanname is dus dat haar vader Leendert Pietersz van Dam is. 

4. Er is van Leendert Pietersz van Dam geen huwelijk te vinden, en ook staat bij geen enkele doop van 
zijn kinderen de naam van de moeder vermeld. 

5. Bij de dopen van de kinderen van Paulus van der Grijp en Ariaantje van Dam komen twee 
doopgetuigen voor, namelijk Cornelis Leendertsz van Dam en Pieter Leendertsz van Dam. Beiden 
zijn bijna zeker broers van Ariaantje. 
Op 27-10-1680 wordt een Cornelis gedoopt, als zoon van Leendert Pietersz. 
Van een Pieter is vooralsnog geen doop te vinden. 

6. Wanneer we kijken naar de kinderen van Paulus van der Grijp en Ariaantje van Dam: 
1. Cornelis van der Grijp ~ 28-06-1716 te Ouderkerk aan den IJssel 
2. Johanna van der Grijp ~ 05-01-1718 te Ouderkerk aan den IJssel 
3. Cornelis van der Grijp ~ 03-09-1719 te Ouderkerk aan den IJssel 
4. Lijsbeth van der Grijp ~ 04-05-1721 te Ouderkerk aan den IJssel 
5. Maria van der Grijp ~ 04-04-1723 te Ouderkerk aan den IJssel 
6. Maria van der Grijp ~ 12-05-1726 te Ouderkerk aan den IJssel 
7. Leendert van der Grijp ~ 05-11-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 
8. Engel van der Grijp ~ 28-10-1731 te Ouderkerk aan den IJssel 
De eerste drie kinderen zijn een vernoeming van de ouders van Paulus van der Grijp, dus het ligt in 
de lijn der verwachting dat het eerstvolgende kind een vernoeming is naar de ouders van Ariaantje. 
Dat zou betekenen dat haar moeder ‘Lijsbeth’ zou heten. 
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7. De vader van Ariaantje, Leendert Pietersz van Dam, overlijdt in Capelle op 25-10-1728 en de weduwe 
van hem, genaamd Lijsbet Cornelis Vervoorn, overlijdt in Capelle op 14-03-1741. 
Haar naam Lijsbet komt dus goed uit. 

8. Op basis van bovenstaande is dus de conclusie dat de ouders van Ariaantje heten: Leendert Pietersz 
van Dam en Lijsbet Cornelis Vervoorn. 

 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 01-03-1717 
Jan Jansz Molenaer verkoopt aan Paulus van der Grijp een gedeelte van een dijk en binnenrol in de polder 
Langeland. Bedrag 6 gulden 6 stuivers. 
 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 21-12-1717 
Paulus van der Grijp is schuldig aan Willem Lans, timmerman te Capelle ad IJssel, Cornelis Tijsz Rolloijs, 
metselaar te Ouderkerk ad IJssel, Pieter Eeuwoutsz van Herk (zie k1486), steenbaker, en de weduwe 
van Tijs Jansz Vrankesteijn, steenbakster, diverse bedragen: aan Willem Lans 175 gulden, aan Cornelis 
Tijsz Rolloijs 58 gulden, aan Pieter Eeuwoutsz van Herk en de weduwe van Tijs Jansz Vrankesteijn 
tesamen 76 gulden, in verband met de levering van hout, arbeidsloon en steen, tot het maken van een 
nieuw huisje dat tot het genoegen van Paulus van der Grijp is gemaakt en geleverd. De betaling van dit 
geld zal in 6 jaar, of 4 termijnen gedaan worden, waarbij geen rente berekend wordt. Hij verhypothequuert 
hiertoe dit huis, dijk en binnenrol ni de polder Langeland. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Krimpen a/d IJssel  d.d. 03-01-1747 
Rechtdag gehouden 03-01-1747 
Joris Kooijer, won. te Capelle ad IJssel, namens Dirk Hoofd, won. te Haastrecht, tesamen overgebleven 
voogden over de minderjarige kinderen van Willem van der Steen, in zijn leven korenkoper te Capelle ad 
IJssel, en namens Huig van der Steen, meerderjarige zoon van Willem van der Steen, eisers, contra 
Paulus van der Grijp, won. in het Zandrak te Krimpen ad IJssel, tot betaling van 28 gulden 18 stuivers 
over tarwe en rogge die door Willem van der Steen was geleverd, inclusief 4 % rente. 
(Opmerking: deze zaak wordt tijdens de volgende rechtsdagen niet vervolgd. Dit is de enige vermelding 
ervan.) 

 
#k746 Bakhuijzen, Leendert Pietersz (zoon van Pieter Jansz Backhuijsen en Grietje 
     Leenderts)  ─> k1492 
 * +/- 1690 te Polsbroek 
 † ??? te ??? 
o 22-11-1721 te Berkenwoude 
x 14-12-1721 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10390 
#k747 Trekkan / de Kroon, Ariaantje Willems (dochter van Willem Cornelisz Trekkan /
    de Kroon en Jannigje Wiggers)  ─> k1494 
 ~ 26-12-1695 te Berkenwoude 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Katharina ~ 01-03-1733 te Noord-Polsbroek    † 05-09-1800 te Krimpen ad IJssel 

  x 01-07-1753 te Ouderkerk ad IJssel met Leendert van der Grijp 
  zie ─> k373 

 
Opmerking: Bij de doop van hun eerste kind, Grietje, dd 22-11-1722 te Polsbroek staat bij Ariaantje 
Willems eerst de achternaam Trek-kan vermeld, maar dat is doorgehaald, en gewijzigd in ‘de Kroon’. 

 
 
Recht. archief 3 Polsbroek fol. 10  d.d. 12-05-1708 
Grietje Leenderts, weduwe van zalr. Pieter Jansz Backhuijsen, won. Noord-Polsbroek, voor de helft, en 
Jan Pieters Backhuijsen, Cornelis Jacobs van der Graef, geh. met Baelichje Jans Backhuijsen, Aert Pieters 
Coijman geh. met Soetje Pieters Backhuijsen, Arent Backhuijsen als oom en voogd van Leendert Pieters 
Backhuijsen, voor de andere helft. 

 
#k748 Vermeer, Hendrik Centen (zoon van Cent Ariensz Vermeer en Neeltje  
     Ariens Voet)  ─> k1496 
 * +/- 1705 te Moordrecht 
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 † 07-07-1746 te Moordrecht 
x 13-02-1735 te Moordrecht     zie gezinskaart 10391 
#k749 Koot, Maria Abrahams  (dochter van Abraham Willemsz Koot en  
     Apolonia Maartens Soos)  ─> k1498 
 Later (1) getrouwd op 22-08-1751 te Moordrecht met Dirk Ariensz Broekhuijzen (zie 
 ─> k712 en k713) 
 Later (2) getrouwd op 07-02-1773 te Moordrecht met Arij de Graaf 
 ~ 22-01-1713 te Moordrecht 
 † 10-02-1798 te Moordrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik Vermeer en Maria Koot): 
o NN  *  †  
o Cent  ~ 26-03-1742 te Moordrecht  † 24-11-1797 te Moordrecht 

  x 23-02-1766 te Moordrecht met Johanna / Anna Franken Blok 
  zie ─> k374 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maria Koot en Dirk Broekhuijzen): 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 09-09-1753 te Moordrecht  † 21-07-1800 te Gouderak 

  x 19-05-1782 te Ouderkerk ad IJssel met Marigje / Maartje Versnel 
  zie ─> k356 

Kinderen uit het derde huwelijk (Maria Koot en Arij de Graaf): 
o NN  *  †  

 

 
#k750 Block, Frank Klaasz (zoon van Klaas Franke Block en Cornelia Joris van Eijk) 
      ─> k1500 
 ~ 16-10-1718 te Moordrecht 
 † 22-09-1787 te Moordrecht 
x 10-01-1742 te Moordrecht     zie gezinskaart 10392 
#k751 Schepens, Adriana Antonis (dochter van Antonij Jansz Schepens  
     en Anneke Bosser)  ─> k1502 
 * +/- 1718 te Raamsdonk 
 † na 24-02-1756 te ???  Zij geeft op die datum in Moordrecht het overlijden aan van haar

     dochter Cornelia 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Johanna / Anna ~ 01-08-1745 te Raamsdonk  † 20-04-1815 te Moordrecht 

  x 23-02-1766 te Moordrecht met Cent Hendriksz Vermeer 
  zie ─> k375 

 

Reconstructie dopen en ouders Adriana Schepens: 
1. Volgens het trouwboek is Ariaantje de dochter van Antonij Schepens en komt zij uit Raamsdonk. 
2. Van Raamsdonk zijn geen dopen te vinden in de periode voor oktober 1719 
3. Op 05-01-1721 wordt door een Antoni Schepens en Annetke Bossers een dochter Anna ten doop 

gehouden (Ned.Herv.), en op 30-05-1723 een zoon Antoni. 
4. Onder de kinderen van Frank Blok en Adriana Schepens bevindt zich een Anna, dus kan een 

vernoeming zijn van Anneke Bossens. 
(Kinderen zijn Klaas en Anna (gedoopt te Raamsdonk) en Anthonij, Kornelia, Cornelia en Adriana 
(gedoopt te Moordrecht) 

5. Antonij Schepens en Anneken Bosser zijn getrouwd te Raamsdonk op 08-03-1710 dus tussen 1710 
en 1719 zou Adriana geboren kunnen zijn. 

 
#k752 Rehorst, Willem Dircksz (zoon van Dirck Hendriksz te Rehorst en 
     Geertruijd Wessels Bolant)  ─> k1504 
 * te Megchelen 
 ~ 17-08-1704 te Dinxperlo 
 † 23-05-1771 te Berkenwoude 
o 11-07-1732 te Berkenwoude 
x 27-07-1732 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10393 
#k753 Brants, Sybilla Jans  (dochter van Jan Brantse en Christina Willems) 
      ─> k1506 
 * +/- 1705 te Burk (Beieren Dld ?) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
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o Hendrik  ~ 14-07-1743 te Berkenwoude † 01-10-1811 te Berkenwoude 
  o 02-09-1775 te Berkenwoude met Teuntje Paulusse Potuijt 
  zie ─> k376 

 

Reconstructie dopen en ouders Willem Rehorst: 
1. Volgens het trouwboek is Willem afkomstig van Mechelen. 
2. Mechelen is een plaatsje in de buurt van Dinxperlo. 
3. De naam ‘Rehorst’ is de naam van een boerderij te Dinxperlo (zie familienamenbank) 
4. Doopgetuige bij de doop van de kinderen van Willem Rehorst en Sybilla Brants zijn onder andere: 

- Geertruijd Bolandt 
- Willemijna / Willemijn Rehorst 
- Geesje Rehorst 
- Fijtje Rehorst 

5. In Dinxperlo trouwen op 08-02-1685 Dirk Hendriksz te Rehorst en Geertruijd Wessels Bolant. 
Deze Geertruijd Bolant komen we tegen als doopgetuige. 

6. In Dinxperlo laat dit echtpaar in ieder geval deze kinderen dopen: 
Aaltje dd 08-10-1687 
Wesseltje dd 16-02-1690 
Geesken dd 24-04-1692 
Fijken dd 07-10-1694 
Deze Geesje en Fijtje komen we ook weer tegen als doopgetuigen. 

7. De dopen van Willem Rehorst en Willemijna Rehorst zijn vooralsnog niet te vinden. In ieder geval niet 
in Dinxperlo. Mogelijk zijn er nog meer kinderen in dit gezin. Er zou ook nog sprake zijn van een 
Hendrik, Gerrit en Pieter. 

 
#k754 Potuit, Paulus Dirksz (zoon van Dirk Barendsz Potuit en Marrigje Paulus  
    Capteijn)  ─> k1508 
 Later getrouwd op 20-11-1774 te Berkenwoude met Sara Dirks Kooij 
 ~ 05-03-1724 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † 18-07-1803 te Berkenwoude 
o 12-02-1752 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 05-03-1752 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10394 
#k755 Verstoep/Van der Stoep, Lijntje Hendriks (dochter van Hendrik Pietersz 
    Verstoep en Marrigje Ariense)  ─> k1510 
 ~ 20-02-1724 te Lekkerkerk 
 † 03-05-1773 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Paulus Potuit en Lijntje Verstoep): 
o NN  *  †  
o Teuntje  ~ 19-12-1756 te Berkenwoude † 03-07-1838 te Berkenwoude 

  o 02-09-1775 te Berkenwoude met Hendrik Willemsz Rehorst 
  zie ─> k377 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Paulus Potuit en Sara Kooij): 
o NN  *  †  

 

 
#k756 Dekker, Dirk   zelfde als ─>k264 
x 
#k757 de Jong, Marrigje  zelfde als ─>k265 
 
#k758 Stolker, Pieter   zelfde als ─>k266 
x 
#k759 de Jong, Trijntje   zelfde als ─>k267 
 
#k760 van Herk, Arie Govertsz  (zoon van Govert Jansz van Herk en Marijtje 
     Sijmons van de Ruijt)  ─> k1520 
 ~ 01-04-1720 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-06-1794 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 27-06-1744 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 19-07-1744 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10395 
#k761 de Graaff, Neeltje Hendriks (dochter van Hendrik Cornelisz van de Graaf en
    Marrigje Cornelisse Beck / Bekke)  ─> k1522 
 ~ 30-04-1719 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-11-1779 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
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o Govert    ~ 15-08-1745 te Ouderkerk ad IJssel     † 02-07-1828 te Ouderkerk ad IJssel 
    x 05-05-1771 te Ouderkerk ad IJssel met Willempje Ariens Lans 
    xx 10-05-1789 te Ouderkerk ad IJssel met Kaatje de Bruin 
  zie ─> k380 

 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-10-1748 
Inventaris van de boedel van Louw Ariensz Bakker, overleden 17-09-1748 te Ouderkerk a/d IJssel, 
opgesteld door Neeltje Hendriks de Graaff, vrouw van Arij Govertsz van Herk, bij wien voornoemde is 
overleden. Omvat wat roerend goed, namelijk een bed, manskleren, goud en zilver ter waarde van f 34-3-
12 waarbij oa “een silver ijser met 2 goude teeken”, en gemunt geld (goud en zilver) ter waarde van f 920-
2-8, benevens een inschuld ten laste van Cornelis Lagewaard Visser te Rotterdam groot f 4,-. Volgt de 
korte staat en de scheiding en deling van de boedel. Het roerend goed is onderling tussen de erfgenamen 
verkocht voor f 31-19-0. Totale waarde f 999-17-4. De schulden en lasten zijn totaal f 90-15-0, waarvan de 
doodkosten bedragen f 64-9-0. 

 
#k762 Lans, Arij Willemsz (zoon van Willem Cornelisz Lans en Annetje Jans Proos) 
      ─> k1524 
 ~ 17-10-1706 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † +/- 1754 te ??? 
o 18-11-1740 te Gouderak 
x 11-12-1740 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10396 
#k763 de Boer, Willemijntje Ariens (dochter van Arie Willemsz Boer en Neeltje 
     Ariens Trouwborst)  ─> k1526 
 Later  getrouwd met Cornelis de Graaff 
 ~ 23-04-1713 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 02-01-1792 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN    *  †  
o Willempje   ~ 07-03-1745 te Ouderkerk ad IJssel     † 03-04-1786 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 05-05-1771 te Ouderkerk ad IJssel met Govert Ariensz van Herk 
  zie ─> k381 

 

 
#k764 Speksnijder, Dirk Gijsbertsz  zelfde als ─>k640 
x 
#k765 Mak, Bastiaantje Jacobs  zelfde als ─>k641 
 
#k766 de Wit, Johannes Dirksz  zelfde als ─>k642 
x 
#k767 Kortland, Neeltje Klaase  zelfde als ─>k643 
 
#k768 Eijkelboom, Arij Ariensz (zoon van Arien Pietersz Eijckelboom en Grietje 
     Cornelis Eijckelboom)  ─> k1536 
 * +/- 1690 te Gijbeland 
 † 07-10-1758 te Brandwijk 
o 25-03-1714 te Brandwijk 
x 09-04-1714 te Nieuwland (zie ondertrouw Brandwijk)  zie gezinskaart 10397 
#k769 van Muijlwijk, Annigje Thijse (dochter van Thijs Jansz van Muijlwijk en  
     Adriana NN)  ─> k1538 
 * +/- 1692 te Nieuwland 
  17-06-1747 te Brandwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maijke ~ 17-03-1715 te Brandwijk  †  

 doopget: Ariaantjen Thijsen van Muijlwijk 
o Aantje ~ 12-09-1717 te Brandwijk  † 

 doopget: Grietje Knelis Eijkelboom 
o Adriana ~ 18-01-1720 te Brandwijk  † 

 doopget: Johanna Tijssen Muijlwijk 
o Adriana ~ 29-11-1722 te Brandwijk  † 

 doopget: Johanna Tijssen Muijlwijk 
o Arie ~ 11-11-1725 te Molenaarsgraaf † 

 doopget: Ariaantje Aiens Eijkelboom 
o Grietje ~ 13-09-1727 te Brandwijk  † 

 doopget: Annigje Ariens Eijkelboom 
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o Tijs * te Gijbeland / ~ 18-02-1731 te Brandwijk † 07-10-1775 te Oud Alblas 
 doopget: Ariaantje Tijssen 
 x 11-06-1752 te Brandwijk met Willempje Verbraak 
 zie -> k384 

 
Opmerking mbt de vader van Annigje Thijsen van Muijlwijk: 
Ariaantje Thijsen van Muijlwijk trouwt op 12-04-1725 te Noordeloos. Ook bij haar wordt vermeld dat zij van 
Nieuwland is. Zij woont tijdens haar huwelijk te Minkeloos. 
De dopen van Nieuwland zijn bewaard gebleven vanaf 1725, dus de dopen van de kinderen van Thijs van 
Muijlwijk zijn helaas niet te achterhalen. 
In de bewerking van lidmatenlijst van Nieuwland van 1725 – 1773 door B. de Keijzer wordt in 1725 en 
1736 een Tijs Jansen van Muijlwijk genoemd. Het is aannemelijk dat hij de gezochte vader is. 
Daarnaast worden ook een Aantje Jans Muijlwijk en een Jan Tijsse Muijlwijk genoemd. 

 
#k770 Verbraak, Willem Dirksz   (zoon van Dirk Damisz Verbraak en Maijke Willems) 
      ─> k1540 
 ~ 02-08-1699 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x +/- 1733 te Molenaarsgraaf ??     zie gezinskaart 10398 
#k771 van der Kemp, Jacomijntje Willems (dochter van Willem van der Kemp en ) 
 * +/- 1710 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willempje ~ 24-10-1734 te Molenaarsgraaf † 09-06-1797 te Lekkerkerk 

  doopget. Maaijke Verheul 
  x 11-06-1752 te Brandwijk met Tijs Ariensz Eijkelboom 
  xx 29-04-1787 te Oud Alblas met Huig den Boon 
  zie -> k385 

o Neeltje  ~ 08-10-1736 te Molenaarsgraaf † 
  doopget. Maria Pieters 

o Lijsbeth / Lijpje (getrouwd met Gijsbert Kortland) † 
 
In onderstaande akte worden een Cornelis Willemsz Kemp, en diens zoon Willem Cornelisz Kemp 
genoemd. Maar omdat er geen trouwen van Willem Cornelisz Kemp te vinden is, en hij overleden is in 
1704 te Alblasserdam zonder aanwijzing dat hij getrouwd was, is het nog erg onzeker of dit de grootvader 
en vader zijn van Jacomijntje Willems van der Kemp. 
Rechterlijk archief Oud-Alblas no. 2  dd 20-05-1686 
Cornelis Willemsz Kemp, getrouwd met Bastiaentien Ockers, huwelijkse voorwaarden (20.03.1666), 
wonende te Nieuw-Lekkerland, dragen over aan Willem Pietersz Noteman te Out-Alblas 1 m 83 r 4 v, 
zijnde 1/ 3 van 3 m 250 r in Out-Alblas op de grooten Nesch. 
Cornelis Willemsz Kemp trouwt op 04-04-1666 te Alblasserdam met Bastiaentgen Ockers. 
Kinderen van Cornelis Willemsz Kemp en Bastiaentjen Ockers 
- Willem ~ 06-02-1667 te Alblasserdam, overleden 26-04-1704 te Alblasserdam 
- Jan ~ 10-02-1669 te Nieuw Lekkerland 

 
#k772 Brandwijk, Jan Gerritsz  (zoon van Gerrit Cornelisz Brandwijck en Teuntje 
     Jacobs / Japiks Krawaat)  ─> k1544 
 ~ 20-01-1715 te Giessen Oudekerk 
 † 21-09-1762 te Giessen Oudekerk 
x 25-01-1739 te Giessendam     zie gezinskaart 10399 
#k773 de Krijger, Marigje Ariens (dochter van Arien Jansz de Krijger en Aartje 
     Jans de Jong)  ─> k1546 
 ~ 15-02-1711 te Giessen Oudekerk 
 † na 06-01-1767 te ??? Zij geeft op 06-01-1767 het overlijden aan van dochter Teuntje. 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Gerrit  ~ 17-05-1744 te Giessen Oudekerk  † na 14-03-1805 te ??? 

  o 26-03-1773 te Giessen Nieuwkerk met Dirkje Aarts van Heemskerk 
  zie ─> k386 

 

 
#k774 Heemskerck(e), Aard Cornelisz  (zoon van Cornelis Pietersz   
    Heemskerck(e) en Maria Aerts Vinck)  ─> k1548 
 ~ 27-09-1708 te Giessen Nieuwkerk 
 † na 07-01-1748 te ??? 
o 13-06-1733 te Giessen Oudekerk 
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x 28-06-1733 te Giessen Oudekerk    zie gezinskaart 10400 
#k775 Puijker, Annighje Claesen (dochter van Claes Bastiaensz Puijcker en  
     Jannigje Jacobs)  ─> k1550 
 * +/- 1710 te Giessen Oudekerk, wonend te Peursum 
 † na 07-01-1748 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marij  ~ 28-02-1734 te Giessen Nieuwkerk get. Marij Cornelis Vink 
o Cornelis  ~ 11-12-1735 te Giessen Nieuwkerk get. Arjaantje Aards Baan 
o Jannighje ~ 24-02-1737 te Giessen Nieuwkerk get. Pietertje Claasz Puijker 
o Cornelis  ~ 06-04-1738 te Giessen Nieuwkerk get. Arjaantje Aards Roodkuijl 
o Marghje  ~ 20-09-1739 te Giessen Nieuwkerk get. Neeltje Claasse Puijker 
o Cornelis  ~ 06-11-1740 te Giessen Nieuwkerk get. Arjaantje Roodkuijl 
o Marghje  ~ 24-12-1741 te Giessen Nieuwkerk get. Neeltje Claasz Puijkers 
o Anna  ~ 07-04-1743 te Giessen Nieuwkerk get. Burghje Herberts van Houwelingen 
o Dirkje  ~ 28-02-1745 te Giessen Nieuwkerk † voor 14-03-1805 te ??? 

     doopget. Burghje van Houwelingen 
     o 26-03-1773 te Giessen Nieuwkerk met Gerrit Jansz Brandwijk 
     zie -> k387 

o Anna  ~ 24-04-1746 te Giessen Nieuwkerk get. Arjaantje Roodkuijl 
o Cornelia  ~ 07-01-1748 te Giessen Nieuwkerk get. Pieter Heemskerke, Anna Noordvelt 

 
#k776 Vervoorn, Willem Hermensz (zoon van Herman Dircksz Vervoorn en Teuntje 
     Teunis)  ─> k1552 
 Eerst getrouwd met Stijntje Hendriks van Waardenburg 
 * +/- 1668 te ??? 
 † 01-07-1715 te Arkel 
x tussen 15-04-1697 en 16-02-1698 te Arkel ??   zie gezinskaart 10401 
#k777 van Eijseren, Aartje Gijsberts (dochter van Gijsbert Huijgen van Eijseren en 
    Maeijcke Cornelis de Gelder)  ─> k1554 
 Later getrouwd op 08-11-1716 te Arkel met Cornelis Dircksz van Sleeuwenhoek 
 * +/- 1672 te Rietveld (Arkel) 
 † na 21-11-1717 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Hermensz Vervoorn en Stijntje van Waardenburg): 
o Herman ~ 21-01-1685 te Arkel (Rietvelt) get. Pieternelle Hermens 
o Hendrick  ~ 08-12-1686 te Arkel (Arkel)  get. moeders zuster en haar man 
o Hendrick  ~ 26-01-1688 te Arkel (Klooster) get. Geertruij Hendricksdr 
o Joost  ~ 11-09-1689 te Arkel (Rietvelt) get. Pieternelle Hermensd Vervoorn 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Hermensz Vervoorn en Aartje van Eijseren): 
o Kornelis ~ 16-02-1698 te Arkel get. Maijke Kornelis 
o Teuntje ~ 26-04-1699 te Arkel get. Pieternelle 
o Maijke ~ 21-11-1700 te Arkel get. Mari Gijsberts van IJzeren 
o Gijsbert ~ 03-09-1702 te Arkel † na 27-05-1745 te ??? 

 doopget. Maijke Kornelis 
 x 09-05-1728 te Arkel met Maaike Teunis van Arkel 
 zie -> k388 

o Jan ~ 21-03-1704 te Arkel get. mevrouw Filjauw 
o Maijke ~ 16-02-1710 te Arkel get. Maijke Schaats en Geertruij 
o Stijntje ~ 16-02-1710 te Arkel get. Maijke Schaats en Geertruij 
o Johan Hendrik ~26-03-1713 te Arkel get. dhr Johan Fouilleau en    

   Agneta Boelisse vrouw van de hr majoor Henrik Bronsvelt 
Kinderen uit het derde huwelijk (Aartje van Eijseren en Cornelis van Sleeuwenhoek): 

o Dirk ~ 21-11-1717 te Arkel  
 
Herleiding naar ouders van Willem Hermens Vervoorn: 
In de periode waarin Willem naar schatting geboren zou moeten zijn, omstreeks 1655 – 1670, zijn er twee 
echtparen die in aanmerking komen, namelijk: 

o Herman Gerritsz Vervoorn en Gerike Willems 
o Herman Dircksz Vervoorn en Teuntje Teunis 

De conclusie moet zijn dat de ouders Herman Dircksz Vervoorn en Teuntje Teunis zijn, want 
o Tegen Herman Gerritsz Vervoorn pleit: 

Uit enkele van onderstaande akten blijkt dat Herman Gerritsz Vervoorn en Gerike Willems 4 jaar 
getrouwd zijn geweest (van 1657 – 1661) en uit dat huwelijk zijn geen kinderen bekend (zij 
woonden te Gorinchem en daar zijn geen dopen aangetroffen van hen). Daarnaast worden in de 
acte dd 17-05-1661 na het overlijden van Herman Gerritsz diens erfgenamen genoemd, en dat 
zijn zijn halve en hele broer, en zijn vrouw. Dus ook dan worden geen kinderen vermeld. 
Gerike had uit twee eerdere huwelijken kinderen, waarvan enkele dochters al getrouwd waren. 
Zij was dus al dusdanig op leeftijd dat zij wellicht ook geen kinderen meer kon krijgen. 

o Voor Herman Dircksz Vervoorn pleit: 
Hij had uit een eerder huwelijk met Jannetje Leenderts een dochter Pieternelle, en die is 
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meerdere malen doopgetuige bij de kinderen van Willem Hermensz Vervoorn.  
Het eerste dochtertje van Wilem Hermensz Vervoorn wordt Teuntje genoemd, naar Teuntje 
Teunis. 

o Tegen Herman Dircksz Vervoorn pleit dat er 10 kinderen van hem bekend zijn, maar daar is 
geen Willem tussen te vinden. 

 
Not. Archief 4075 Gorinchem   dd 19-05-1676 
Dirck Dircxse Goes als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen van Hermen Dircksz Vervoorn 
zalr, ter eenre en Gerrit Hermensz Vervoorn en Pieternel Hermense Vervoorn zijnde voorkinderen van de 
voornoemde Hermen Dircksz Vervoorn, ter andere zijde; de twee voorkinderen beloven de twee 
nakinderen op te voeden waartegen de twee voorkinderen in eigendom zullen houden de erfenis die de 
twee nakinderen toegekomen zijn door dode van hun moeije Marichje Dircxs. 
 
Not. Archief 3979 Gorinchem   dd 10-05-1657 
Herman Gerritsz Vervoorn oud-heemraet van Spijk als bruidegom, te eenre en Geerike Willemsdr laatst 
weduwe van Cornelis Hermanss Hackert zalr burgeresse van Gorinchem als bruid, te andere; huwelijkse 
voorwaarden. Inbreng bruidegom: 1½ morgen in ’t Overeind van Spijk,  en nog een werf ofte hof in het 
Nedereind van Spijk. 
 
Not. Archief 3979 Gorinchem    dd 21-07-1657 
Gerike Willemsdr tegenwoordig getrouwd met Hermen Gerritss Vervoorn, burgeresse van Gorinchem 
testeert. Haar erfgenamen zijn o.a.: 
1) haar jongste zoon Willem Corneliss Hackert (nog geen 18 jaren) die opgevoed moet worden uit de 
inkomsten van haar huis en erf aan de Dalemse poort en waarin testatrice nu in woont, 
2) haar dochter Baetge Rommen (nog niet gehuwd, heeft nog gehuwde zusters). 
Verder blijkt dat Peter Willemss de Wijs zijnde de halve broer van testatrice tevens de voogd is van Willem 
Corneliss Hackert. 
 
Not. Archief 3991 Gorinchem    dd 17-05-1661 
Mels Geritss Vervoorn en Jan Janss Vervoorn respectievelijk hele en halve broer van Herman Gerits 
Vervoorn zalr za en als zodanig zijn erfgenamen ab intestato, te eenre en Geerike Willemsdr, weduwe van 
Herman Geritss Vervoorn zalr, ter andere zijde, schikking als volgt: 
Geerike Willemsdr krjigt 1½ morgen in ’t Overeijnd van Spijk; nog het vruchtgebruik van werf en hof in het 
Nedereijnd van Spijk nagelaten door de voornoemde Herman Vervoorn zalr. 
 
Not. Archief 3980 Gorinchem    dd 08-07-1661 
Goossen Corneliss de Vliegth meerderjarige jm wonende te Asperen als bruidegom, te eenre en Gerike 
Willemsdr laatst weduwe van Herman Gerrits Vervoorn zalr als bruid, te andere; huwelijkse voorwaarden. 
 
Not. Archief 4034 Gorinchem   dd 22-03-1696 
Heer Johan Filouw luitenant etc verklaart verhuurd te hebben aan Willem Hermense Vervoorn een 
hofstede op Nouwland geheten “het Clooster” in Oudenhage en waarin huurder nu woont. 
 
Not. Archief 4020 Gorinchem   dd 04-09-1696 
Willem Hermensz Vervoorn en Stijntge Hendricks (ziek) wonende op ’t Clooster onder Hagen, testeren. 
 
Not. Archief 4034 Gorinchem   dd 15-04-1697 
Willem Hermensz Vervooren, weduwnaar van Stijntie Hendricks zalr, ter eenre en Gerrit Hendricksz 
van Waerdenburgh wonende te Heukelum als oom en bloedvoogd en Meerten Meertense Hollander, 
getrouwd met Geertruijdt Henricks behuwd-oom en mede voogd over de 3 onmondige kinderen van eerst 
genoemd echtpaar; scheiding. Er wordt verwezen naar hun testament dd 04-09-1696 toen de echtgenote 
nog leefde. De eerste comparant overweegt een tweede huwelijk aan te gaan. 
 
Not. Archief 4034 Gorinchem   dd 15-04-1697 
Willem Hermense Vervoorn, weduwnaar wonende op ’t Clooster Ouden-Hage onder Nuland, als 
bruidegom, te eenre en Aertie Gijsberts van IJseren jd geassisteerd met haar ouders Gijsbert Huigen 
van IJseren en Maeijcke Cornelis de Gelder waersman te Rietvelt, te andere; huwelijkse voorwaarden. 
Inbreng bruidegom; 3 morgen te Spijk plus bouwgereedschap etc. 
 
Not. Archief 4070 Gorinchem   dd 31-08-1705 
Gijsbert Huijgen van Eijseren, weduwnaar van Maeijke Cornelis zalr wonende op Rietvelt, te eenre en 
hun kinderen Huijgh Gijsberse van Eijseren, Willem Hermensz Vervoorn, getrouwd met Aertie 
Gijsberts van Eijseren, Huijbert Ariens van Arckel, getrouwd met Maria Gijsbers van Eijseren, Willem 
Dupper, getrouwd met Eva Gijsbers van Eijseren en Pieter Melsen, getrouwd met Anna Maria Gijsbers van 
Eijseren. Scheiding en wel als volgt: 
Willem Hermensz Vervoorn: 7 hont op Rietvelt 
Huibert Ariensz van Arkel: 5 morgen op Rietvelt 
Willem Dupper: 2 morgen op Nieuwland 
Pieter Melsen: 4 hont genaamd “de boerewal” 
 
Not. Archief 4124 Gorinchem   dd 13-02-1712 
Willem Hermenss Vervoorn en Aertie Gijsberts van Eijseren wonende op ’t clooster te Oudenhage, 
testeren. Erfgenamen zijn zijn 2 voorzonen Hermen Vervoorn en Hendrick Vervoorn. 
 
Not. Archief 4132 Gorinchem   dd 06-11-1716 
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Lijst van goederen bezeten door Willem Hermense Vervoorn zaliger, en Aartie van IJseren. Er wordt 
verwezen naar hun testament dd 13-02-1712 verleden voor notaris Mekern en waarin gesproken wordt 
over zijn 2 voorkinderen. 
- 10 morgen op Rietvelt gecomen van Nicolaes Naddam - 600 gulden, 
- 3 morgen op Spijk - niet weerdig. 
 
Not. Archief 4132 Gorinchem   dd 06-11-1716 
Aartie Gijsbers van IJseren, weduwe van Willem Hermense Vervoorn, ter eenre en Hendrick Willemsz 
Vervoorn mitsgaders de vermaagschapte Dirck Goes voor het belang van de onmondige kinderen van het 
eerst genoemd echtpaar, ter andere zijde; scheiding. 
 
Not. Archief 4132 Gorinchem   dd 19-08-1721 
Cornelis Dircksz van Sleeuwenhoek, getrouwd met Aartje van IJseren, won te Rietvelt testeren. Zij 
vererft aan Stijntje en Maijke zijnde haar kinderen, haar voorkind Maijke Willems Vervoorn over de 12 
jaren, tevens aan een kind gewonnen aan haar (tegenwoordige?) man. Als voogden worden aangesteld: 
haar zwagers: Huijbert van Arkel en Willem Dupper. 

 
#k778 van Arkel, Teunis Jansz (zoon van Jan Teunisz van Arkel en Maijken  
     Huijberts)  ─> k1556 
 ~ tussen ..-10-1675 en ..-12-1675 te Arkel 
 † ??? te ??? 
x +/- 1704 te Arkel      zie gezinskaart 10402 
#k779 Goetmoet, Lammertie Jans (dochter van Jan Goetmoet en ) 
 * +/- 1685 te Arkel ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maike ~ 22-03-1705 te Arkel  † na 27-05-1745 te ??? 

 doopget. Seijgje Jans 
 x 09-05-1728 te Arkel met Gijsbert Willemsz Vervoorn 
 zie -> k389 

o Jan ~ 13-02-1707 te Arkel get. Seijgje Jans 
o Teunis ~ 06-10-1709 te Arkel get. Seijgje Jans 
o Marie ~ 13-03-1712 te Arkel get. Maijke Jans 
o Arie ~ 14-02-1717 te Arkel get. Seijgje Jans 
o Frans ~ 29-09-1720 te Arkel get. Seijgje Jans 

 Opermking: bij deze laatste doop staat de achternaam van Lammertje: Goetmoet 
 
Not. Archief 4132 Gorinchem   dd 17-02-1712 
Teunis Janse van Arkel en Lambertie Jans wonende te Arkel benoemen elkaar als erfgenaam. 

 
#k780 de Groot, Fas Bastiaansz (zoon van Bastiaan Jansz de Groot en Willemken 
     Thijmans)  ─> k1560 
 ~ +/- 1670 te Hoogblokland (aan de Bazeldijk) 
 † 08-07-1719 te Hoogblokland 
x 26-01-1698 te Hoogblokland     zie gezinskaart 10403 
#k781 Liefholland, Megteld Hendriks (dochter van Hendrik Claasz Liefholland en  
     Jannigje Adriaans)  ─> k1562 
 * +/- 1675 te De Haar (gem. Gorinchem, maar mogelijk gedoopt in Schelluinen of Arkel) 
 † 02-03-1718 te Hoogblokland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Bastiaan ~ 31-08-1698 te Hoogblokland  get. Jan Ariensz en Barber Bastiaans, oom en 

       muij van vaderszijde 
o Willemijntje ~ 28-02-1700 te Hoogblokland get. Jan Ariensz en Barber Bastiaans, oom en 

         muij 
o Claas  ~ 23-10-1701 te Hoogblokland get. Hendrik Claase en Jannigje Adriaanse, 

     moeders ouders 
o Lijsbet  ~ 10-02-1704 te Hoogblokland get. Barber Bastiaans 
o Hendrik ~ 02-05-1706 te Hoogblokland † 13-09-1783 te Hoogblokland 

 doopget. grootmoeder van moederszijde 
 x 01-05-1735 te Schelluinen met Lijsje / Lijsbet Willems Kors 
 zie -> k390 

o Jannigje  ~ 03-02-1709 te Hoogblokland  get.  Neeltie Hendriks, moeders zuster,  
     Maggeld Cornelis, grootvader Hendrik Clase 

o Barber  ~ 27-02-1712 te Hoogblokland  get. Lijbeken Nijsse 
o Johannis  ~ 03-06-1714 te Hoogblokland  get. Aantien Nijsse 
o Arie  ~ 08-08-1717 te Hoogblokland  get. Annigje Klaas uijt Schelluinen 

 
Not. Archief 3983 Gorinchem   dd 21-09-1694 
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Willemken Thijmanss, weduwe van Bastiaen Janss zalr wonende aan de Baseldijk (ziek) testeert. 
Erfgenamen zijn: 
a) haar oudste zoon Fas Bastiaenss. Hij krijgt een prelegaat van 500 gulden 
b) haar jongste dochter Anneke Bastiaensdr (die een lamme arm heeft) krijgt ook een prelegaat van 500 
gulden. 
c) elk ¼ part krijgen de 2 eerder genoemde kinderen en Barbara Bastiaens en Jannetje Bastiaens. 
 
Not. Archief 4045 Gorinchem   dd 11-01-1698 
Fas Bastiaense jm wonende op de hoek van de Baseldijk onder Hoog-Blokland als bruidegom 
geassisteerd door zijn zwager Jan Aertse mede wonende aldaar, te eenre en Machtelken Hendricxs jd 
als bruid geassisteerd door haar vader Hendrick Claesen wonende achter de Haer, te andere; huwelijkse 
voorwaarden. Inbreng bruidegom: de helft van een hofstede gemeen met zijn zuster; nog 8 morgen 2 hont 
achter Arkel op de hoge beempt en onder Nuland. 
 
Not. Archief 4045 Gorinchem   dd 28-01-1698 
Jacob Corneliss van Cleeff jm wonende op Hoornaar als bruigom te eenre en Anneke Bastiaense de Groot 
jd wonende aan de Baseldijk als bruijd geassisteerd door haar broer Fas Bastiaense en haar zwager Jan 
Aertse, te andere; huwelijkse voorwaarden. Inbreng bruid: 9½ morgen met huis op de hoek van de 
Bloklandse weg. 
 
Not. Archief 4067 Gorinchem   dd 10-02-1698 
Rijck van Oort, weduwnaar van Jannichie Bastiaens, die eerder weduwe was van Dionijs Ariense zalr 
wonende op Hoog-Blokland, te eenre en Jan Ariense mede wonende op Hoog-Blokland als testamentaire 
voogd van de voorkinderen van Jannichie Bastiaens en Dionijs Ariense zalr, geassisteerd met haar broer 
Fas Bastiaenss als oom van de voornoemde voorkinderen, te andere; scheiding. 
 
Not. Archief 4041 Gorinchem   dd 26-05-1698 
Fas Bastiaense de Groot en  Machteltge Hendricxs wonende aan de Baseldijk revoceren hun huwelijkse 
voorwaarden dd 11-01-1698 gepasseert voor zelfde notaris en wijzen elkaar nu als erfgenaam aan. 
 
Not. Archief 4068 Gorinchem   dd 1699 
Lijsbeth Cornelis Backer oud 23 jaar, Jan Arienss wonende op Hoog-Blokland oud 61 jaar en Teunis 
Teuniss van Brugge oud 31 jaar wonende op de Donck verklaren op verzoek van Fas Bastiaenss wonende 
aan de Baseldijck dat Aert Hendricxs Blois toen wonende ten huijse van de requirant heeft verhuurd drie 
akkertjes aan de Baseldijk. 
 
Not. Archief 4068 Gorinchem   dd 24-03-1699 
Hendrick van Buren wonende te Nuland verklaart op verzoek van de erfgenamen van Aert Hendricxs Bloos 
dat attestant op de begrafenis geweest is waarbij het lijk door Fas Bastiaense met paard en wagen van 
Noordeloos naar Hoog-Blokland vervoerd werd, etc. Nog uitstaande schulden aan Aert Hendricxs Bloos 
zalr door de predicant etc. 
 
Not. Archief 4109 Gorinchem   dd 14-12-1702 
Rijck Jansen van Oort weduwnaar van Jannichie Bastiaens zalr als voogd van hun twee onmondige 
kinderen belooft deze meer te geven dan noodzakelijk. Fas Bastiaenss de Groot wonende op Blokland 
en Jan Arienss, getrouwd met Berber Bastiaenss ook wonende te Blokland als omen van moederszijde en 
Hendrick van Oort wonende in Herrevelt in de Over-Betuwe mitsgaders Gerrit Coerten, getrouwd met 
Hendrina van Corten (sic) wonende te Nijmegen als omen van vaderswege, gaan hiermede accoord. 
 
Not. Archief 4131 Gorinchem   dd 19-04-1709 
Arien Nijssen jm geassisteerd met zijn oom Vas Bastiaense, zijn moei Megteltje Hendrixen en 
denselven voogd Jan Arienss an Gent, te eenre en Jacomijntie Dircxs bejaarde dochter geassisteerd met 
haar vader Dirck Jacobs, te andere; huwelijkse voorwaarden. 
Inbreng bruidegom: 1/5 part van huis, werf en schuur en henniperf op Blokland; nog 1/5 part van een 
hofstedeke aan de Baseldijk; nog 1/5 part in 15 morgen gelegen in diverse plaatsen in het Land van Arkel, 
alles gemeen met zijn verdere broers en zusters. 

 
#k782 Kers, Willem Claesz  (zoon van Claes Huijbertsz Kars en Lijsje  
     Willems de Vosch)  ─> k1564 
 * +/- 1675 te Gellicum 
 † 24-11-1729 te Schoonrewoerd 
x 05-05-1709 te Schoonrewoerd     zie gezinskaart 10404 
#k783 Cool, Teuntje Teunisse  (dochter van Teunis Teunisz Cool en Maijke  
     Reijers Sterk)  ─> k1566 
 ~ 26-09-1680 te Schoonrewoerd 
 † voor 01-1725 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lijsbet * te Leerbroek / ~ 17-01-1712 te Zijderveld † 19-08-1793 te Hoogblokland 

 x 01-05-1735 te Schelluinen met Hendrik Fasz de Groot 
 zie -> k391 

o Teunis ~ 07-01-1714 te Zijderveld 
o Klaes ~ 23-08-1716 te Schoonrewoerd  get. Grietje Klaesen 
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o Reijer ~ 22-01-1719 te Schoonrewoerd get. Cornelia Cornelis den Hertogh 
o Dam ~ 07-04-1720 te Schoonrewoerd get. Maijke Jans 
o Reijer ~ 24-10-1723 te Schoonrewoerd get. - 

 
#k784 Hagendijk, Aart Gijsz  (zoon van Gijsbert Aartsz Hagendijk en Neeltje 
     Ariens)  ─> k1568 
 ~ 21-08-1667 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
x 12-11-1702 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 10405 
#k785 Meertens, Maaijke  (dochter van ) 
 * +/- 1667 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Grietje ~ 11-01-1703 te Nieuw Lekkerland get. Annigje Meertens 
o Merrigje ~ 16-11-1704 te Nieuw Lekkerland get. Neeltje Ariens 
o Gijsbert ~* +/- 1710 te Nieuw Lekkerland † 20-09-1783 te Nieuw Lekkerland 

 x +/- 1737 te Nieuw Lekkerland (?) met Aaltje Knelis Versluis 
 zie k392 

o Neeltje ~ 04-12-1712 te Nieuw Lekkerland get. - 

 
#k786 Versluis, Knelis  (zoon van ) 
 * +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1705 te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10406 
#k787 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Aaltje  * +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ??  † +/- 1776 te ??? 

  x +/- 1737 te Nieuw Lekkerland (?) met Gijsbert Aartsz Hagendijk 
  zie ─> k393 

 

 
#k788 Boerman, Arij Leendertsz (zoon van Leendert Jansz Boerman en Neeltje 
     Ariens Blieck)  ─> k1576 
 Beroep: Schepen van Nieuw Lekkerland 
 * +/- 1687 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † na 10-06-1743 te ??? 
x +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10407 
#k789 Gijsberts, Maaike (dochter van Gijsbert Jacobsz en Gerritjen Cornelis) 
      ─> k1578 
 ~ 02-11-1681 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gijsbert ~ 19-09-1717 te Nieuw Lekkerland † voor 1812 te ??? 

 doopget. Maijke Gijsberts van der Weijde 
 x +/- 1753 te Nieuw Lekkerland met Neeltje Joosse / Jasperse Verhaar  
 zie -> k394 

o Gerrigje ~ 28-09-1719 of 05-10-1719 te Nieuw Lekkerland get. Maijke Gijsberts van der Weijde 
o Lena ~ 19-09-1722 te Nieuw Lekkerland get. Joosje Leenderts Boerman 

 
Herleiding naar ouders van Arij Leendertsz Boerman: 
Joosje Leenderts Boerman is doopgetuige bij Lena dd 19-09-1722. 
In Nieuw Lekkerland is een Joosje gedoopt dd 24-10-1683 als dochter van een Leendert Jansz en Neeltje 
Ariens. Later wordt nog een Machtelt gedoopt dd 30-12-1685 als dochter van een Leendert Boerman en 
dezelfde Neeltje Ariens. De conclusie kan dan niet anders zijn dan dat Leendert Jansz Boerman en Neeltje 
Ariens ook de ouders zijn van Arij Leendertsz Boerman. 
 
Weeskamer Archief 7 Nieuw Lekkerland  dd 28-04-1706 
Compareerde Leendert Jansz. Boerman wedr. van Neeltje Aryens Blieck. Meerderjarige dochter is Joosje, 
getrouwd met Jan Jacobsz. en verder zijn er minderjarige kinderen (voogden Willem Jansz. Boerman en 
Claes Ariens). 
 
Not. Archief Alblasserdam  dd 22-12-1739 
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Ary Leendertsz Boerman, schepen van Nieuw-Lekkerland, wordt genoemd als voogd over de kinderen 
van Cornelis van der Veer en Annigje Bastiaans Doncker. 
 
Not. Archief Alblasserdam  dd 10-06-1743 
Ary Leendertsz Boerman wordt genoemd als voogd over de kinderen van Jan Paulusz Breur en Grietje 
Teunis de Vos 

 
#k790 Verhaar, Jasper Knelisz  (zoon van Cornelis Ariensz Verhaar en Aaltje  
     Jans) ─> k1580 
 * +/- 1686 te Schelluinen 
 † 14-07-1761 te Nieuw Lekkerland 
o 15-01-1718 te Langerak 
x 06-02-1718 te Langerak     zie gezinskaart 10408 
#k791 Capteijn, Sara Knelisse  (dochter van Cornelis Claasz Capteijn en Lijsje
     Dirks van Groot Ammers)  ─> k1582 
 ~ 01-09-1695 te Langerak 
 † 05-08-1760 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aaltje ~ 03-11-1720 te Nieuw Lekkerland get. - 
o Cornelis ~ 19-09-1722 te Nieuw Lekkerland get. - 
o Lijsbeth ~ 08-10-1724 te Nieuw Lekkerland get. Conelia Kroon 
o Johannes ~ 10-02-1726 te Nieuw Lekkerland get. Cornelia Kroon 
o Neeltje ~ 11-12-1729 te Nieuw Lekkerland † 29-06-1812 te Nieuw Lekkerland 

 doopget. Lijsbeth Teunis 
 x +/- 1753 te Nieuw Lekkerland met Gijsbert Ariensz Boerman 
 zie -> k395 

 
#k792 Boer, Willem Pietersz  (zoon van Pieter Cornelisz Boer en Neeltge  
     Melse)  ─> k1584 
 * te Bleskensgraaf 
 ~ 25-06-1684 te Oud Alblas 
 † na 10-02-1745 te ??? 
x 20-10-1715 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10409 
#k793 Muijlwijk, Tijssina Tijssens (dochter van Tijs Egbertsz Muijlwijk en Anneke 
     Tijsen)  ─> k1586 
 * te Oud Alblas 
 ~ 23-11-1687 te Oud Alblas 
 † 10-02-1745 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 16-08-1716 te Oud Alblas  † 28-03-1789 te Oud Alblas 

  x 06-05-1741 te Oud Alblas met Antje / Annigje Huigens Versluijs 
  zie ─> k396 

 

 
#k794 Versluijs / Voorsluijs, Huijg Jacobsz (zoon van Jacob Huijgen en Annetjen 
      Leenderts)  ─> k1588 
 ~ 05-04-1693 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o 09-01-1718 te Streefkerk 
x 30-01-1718 te Streefkerk     zie gezinskaart 10410 
#k795 Hogendijk, Aaltje Pieters (dochter van Pieter Cornelisz Hogendijk en  
     Annigje Joosten)  ─> k1590 
 ~ +/- 1695 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Annigje ~ 30-03-1721 te Streefkerk  † 08-04-1771 te Oud Alblas 

 doopget. Lena Jacobs Versluijs 
 x 06-05-1741 te Oud Alblas met Pieter Willemsz Boer 
 zie -> k397 
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#k796 van der Werken, Barent Korstiaansz (zoon van Korstiaan Jansz van der  
    Werken en Woutertje Gerrits)  ─> k1592 
 ~ 03-06-1688 te Schoonrewoerd 
 † na 26-03-1732 te Hoornaar ?? 
o 09-11-1715 
x 01-12-1715 te Hoornaar     zie gezinskaart 10411 
#k797 Sterrenburg, Annigje Jans (dochter van Jan Ariensz Sterrenburg en  
    Pietertje Willems Houweling)  ─> k1594 
 ~ 05-08-1691 te Hoornaar 
 † na 26-03-1732 te Hoornaar ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willem  ~ 16-05-1728 te Hoornaar  † 12-02-1802 te Nieuw Lekkerland 

  x +/- 1762 te Nieuw Lekkerland met Daampje Streveland 
  zie ─> k398 

 

 
#k798 Streveland, Melis Barentsz (zoon van Barent Jansz Streveland en  
     Daempje Melis)  ─> k1596 
 ~ 04-03-1683 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
x +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10412 
#k799 Gerrits, Sijgje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Daamtje ~ 10-04-1718 te Nieuw Lekkerland get: - 
o Daampje ~ 12-02-1722 te Nieuw Lekkerland † 26-06-1790 te Nieuw Lekkerland 

 doopget:  Marigje Ariens 
 x +/- 1762 te Nieuw Lekkerland met Willem Barentsz van der Werken 
 zie -> k399 

 
#k800 Meerkerk, Cornelis Hendriksz (zoon van Hendrik Cornelisz Meerkerk en Metje
     Wouters Schoonderwoert)  ─> k1600 
 ~ 29-07-1703 te Bleskensgraaf 
 † 13-03-1744 te Bleskensgraaf 
o 03-03-1731 te Bleskensgraaf 
x 25-04-1731 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10413 
#k801 van der Laan, Marrigje Jacobs (dochter van Jacob Cornelisz van der Laan en 
    Hillegien Dirken Korporaal)  ─> k1602 
 Later getrouwd op 23-03-1747 (o) te Bleskensgraaf met Teunis Ariensz Sterk 
 ~ 23-03-1710 te Bleskensgraaf 
 † 29-09-1759 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Meerkerk en Marrigje van der Laan): 
o NN  *  †  
o Jacob  ~ 20-11-1734 te Bleskensgraaf † 09-10-1775 te Gijbeland 

  x 23-04-1758 te Brandwijk met Jannigje Ariens Brandwijk 
  zie ─> k400 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Marrigje van der Laan en Teunis Sterk): 
o NN  *  †  

 

 
#k802 Brandwijk, Arie Jansz  (zoon van Jan Cornelisz Brandwijk en Annigje 
     Corstiaens) OF 
     (zoon van Jan Jansz Brandwijk en Adriaantje 
     van der Giessen)  ─> k1604 
 * +-/ 1694 te Brandwijk 
 † 24-01-1761 te Brandwijk 
o 03-11-1731 te Brandwijk 
x 25-11-1731 te Brandwijk     zie gezinskaart 10414 
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#k803 de Jong, Jannigje Bastiaanse (dochter van Bastiaen de Jongh en Jannigje  
     Pieters Backer)  ─> k1606 
 Eerst getrouwd op 12-07-1726 (o) te Brandwijk met Vas Ariensz van Ardenne 
 * +/- 1698/1699 te Sliedrecht / Naaltwijk 
 † 15-02-1791 te Brandwijk (leeftijd 92 jaar) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jannigje de Jong en Vas van Ardenne): 
o NN *  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Brandwijk en Jannigje de Jong): 
o Jannigje * te Gijbeland / ~ 06-07-1732 te Brandwijk † 30-10-1805 te Gijbeland 

 doopget: Lijntje Jans Brandwijk, Eijgje Bastiaans de Jong 
 x 23-04-1758 te Brandwijk met Jacob Cornelisz Meerkerk 
 zie -> k401 

o Ariaantje ~ 06-07-1732 te Brandwijk get: Lijntje Jans Brandwijk, Eijgje Bastiaans de Jong 
o Jan ~ 17-01-1734 te Brandwijk get: Lijntje Jans Brandwijk 
o Bastiaan ~ 28-08-1734 te Brandwijk get: Eijgje Bastiaans de Jong 
o Johannes ~ 28-07-1737 te Brandwijk get: Lijntje Jans Brandwijk 
o Fas ~ 29-05-1740 te Brandwijk get: Geertje Jacobs Eikelboom 

 
#k804 Corporaal, Bastiaan Dircksz (zoon van Dirck Bastiaensz Corporael en Lijsbeth 
     Cornelisse Vries)  ─> k1608 
 Beroep: Bouwman op Hof Souburg 
 * te Hofwegen (Bleskensgraaf) 
 ~ 08-05-1689 Bleskensgraaf 
  27-04-1767 te Oud Alblas 
o 16-12-1718 te Bleskensgraaf 
x 01-01-1719 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10415 
#k805 Cornelis, Grietien  (dochter van Cornelis Adriaensz en Mettien  
     Dirks)  ─> k1610 
 ~ 23-12-1689 te Bleskensgraaf 
 † 12-09-1729 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lijsbeth ~ 18-06-1719 te Bleskensgraaf get. Cornelis Jansz de Jong. Aagje Dirks 
o Dirk ~ 13-10-1720 te Bleskensgraaf get. Hilligje Dirks 
o Dirk ~ 23-11-1721 te Bleskensgraaf † 23-04-1804 te Bleskensgraaf 

 doopget. Claas Gijsberts van Krimpen, Cornelia Dirks 
 x 11-04-1751 te Alblasserdam met Trijntje Sijmons van de Berg 
 zie -> k402 

o Cornelis ~ 12-09-1723 te Bleskensgraaf get. Cornelis Adriaansz, Marija Cornelis 
o Cornelis ~ 24-12-1724 te Bleskensgraaf get. Hilligje .... de Groot 
o Lijsbeth ~ 15-12-1726 te Bleskensgraaf get. Hilligje van de Laen 
o Arij ~ 04-09-1729 te Bleskensgraaf get. Hilligje Dirks 

 
#k806 van de Berg, Sijmon Joosten (zoon van Joost Sijmonsz van de Berg en Trijntje 
     Cornelis)  ─> k1612 
 ~ 05-09-1683 te Bleskensgraaf 
 † na 14-03-1734 te Streefkerk ?? 
o 26-01-1720 te Bleskensgraaf 
x 18-02-1720 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10416 
#k807 Cornelis, Maria / Marigje (dochter van Cornelis Adriaensz en Mettien  
     Dirks)  ─> k1614 
 ~ 27-03-1695 te Bleskensgraaf 
 † na 14-03-1734 te Streefkerk ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Joost ~ 10-11-1720 te Streefkerk get. Zijgje Joosten 
o Joost ~ 08-03-1722 te Streefkerk get. Sijgje Joosten 
o Trijntje ~ 13-02-1724 te Streefkerk  † 02-02-1804 te Bleskensgraaf 

 doopget. Jannetje Joosten 
 x 11-04-1751 te Alblasserdam met Dirk Bastiaansz Corporaal 
 zie -> k403 

o Metje ~ 04-11-1725 te Streefkerk get. Grietje Corneis 
o Cornelis ~ 27-07-1727 te Streefkerk get. Metje Cornelis 
o Ariaantje ~ 14-03-1734 te Streefkerk get. Jannigje Joosten 
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#k808 van Casant, Cornelis Claesz (zoon van Claes Pieters van Casant en Aechje 
     Cornelis de Jonge)  ─> k1616 
 * +/- 1670 te Nieuwland 
  18-03-1715 te Nieuwland (Gaarder Gorinchem) 
x +/- 1698 te Nieuwland      zie gezinskaart 10417 
#k809 de Greef, Teuntje Dircks (dochter van Dirck Ariensz de Greef en NN) 
  OF (dochter van Dirck Berentsz de Greef en NN)  ─> k1618 
 * +/- 1675 te Nieuwland 
 † na 21-07-1722 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lijsje * +/- 1699 te Nieuwland 
o Pieter * +/- 1700 te Nieuwland  † na 1750 te Meerkerk ?? 

 x +/- 1725 te Nieuwland met Anneke Ariense de Joncker 
 xx 22-08-1729 te Gorinchem met Geertje Wouterse Sterk 
 xxx +/- 1731 te Schoonrewoerd of Nieuwland met Gerrigje Arijse Westerhout 
 zie -> k404 

 
Recht. Arch. 373 Gorinchem   dd 03-06-1652 
Arien Arienss, getrouwd met Mechtelke Cornelis, Huigh Corneliss Smith, getrouwd met Adriaentge 
Cornelis en Claes Peterss van Casant, getrouwd met Aechje Cornelis, tesamen kinderen en elk voor ¼ 
part erfgename van hun vader za Cornelis Berntss in zijn leven won te Nuland en transporteren aan 
Pieter Arienss de Groot van Goudriaen wom in Nuland ¾ part in een hofstede groot 4 m op Lang-Nuland 
waarvan het resterende ¼ part reeds aan voorn Pieter Arienss toekomt. 
 
Recht. Arch. 381 Gorinchem   dd 12-04-1660 
Teunis Cornelis wonende op Arkel voor zich zelve en als voogd van de kinderen van Haesken Cornelis, 
zalgr.die getrouwd was met Willem Laurens wonende in't Oppereinde van Spijck, Huijgh Cornelis, 
getrouwd met Adriaentgen Cornelis wonende Gorcum, Pieter Ariens de Groot, getrouwd met Marichje 
Cornelis, Claes Pieters van Casant. getrouwd met Aechje Cornelis, Dirck Thomas, getrouwd met 
Bertge Cornelis, Willem Claes, getrouwd met Teuntge Cornelis, Maria van Slingeland weduwe van Johan 
Spranger, zalgr. transport hebbende van Arien Ariens wonende Recht van Leede, getrouwd met Mechtelke 
Cornelis alle erfgen. van Neeltge Teunis wede van Cornelis Berendts zalgr. en transporteren aan 
Elisabeth van Santen, weduwe van Nicolaas Smijter zalgr. 14 hont op Langh Nuland. 
 
Recht. Arch. 410 Gorinchem   dd 10-04-1691 
copie acte: Compareerden voor ons Schout en Schepenen van Heicoop, etc. (vermoedelijk gedateerd 
1688). Dirk Ariense de Greeff wonende in Nieuwland als mede-erfgenaam voor de ene helft en zijn 
broer zalr Tomas Ariens de Greeff overleden te Heicoop, te eenre en Willem Cornelis Oirschot wonende te 
Heicoop, weduwnaar van Maaike Ariens de Greeff (zijn eerste huisvrouw) als voogd van hun 4 onmondige 
kinderen met name Wouter, Ariaentje, Flora (of Floren ?) en Jan Willems Oirschot, voor de andere helft, 
mede erfgenamen van hun oom Tomas Ariense de Greeff zalr, en verklaarden dat staat der erfenis 
gemaakt was van de nalatenschap van Dirck Ariense de Greeff en Willem Cornelisz Oirschot; deling etc. 
(origineel geeft meer details). 

De vader van Dirk Ariensz de Greef zou dan kunen zijn: Arie Dircksz de Greef 
Recht. Arch. 408 Gorinchem   dd 25-04-1689 
Jan Janse de Greef en Jacob Janse de Greef en Arie Janse, getrouwd met Dikske Janse de 
Greef transporteren aan Meus Roelofse een hofstede groot 3m op Lang Nuland a/d Achterdijk, 
strekkende van de Achterdijkse opslag tot de kinderen van Arie Dircxs de Greef toe. 

 
Recht. Arch. 413 Gorinchem   dd 14-11-1695 
Dirk Berentsz de Greeff voor hemzelf en als voogd van de kinderen van Jan Berentsz de Greeff 
geassisteerd met Hendrik Tonisz, weduwnaar van Mettie Teunis die moeij was van de voorn kinderen, 
erfgenamen van Berent Dirks de Greeff zalr, zijnde vader en grootvader, en verklaren schuldig te zijn aan 
de heer Hendrik Brouwer 500 gulden wegens een schuldbrief dd 01-02-1664 en waaraan verbonden was 
1½ morgen aan de Achterdijk op Oosterwijk. 

De vader van Dirk Berentsz de Greef woont te Kedichem: 
Recht. Arch. 413 Gorinchem   dd 20-05-1648 
De broers Dirck Hendricks de Jonge en Jan Hendricks de Jonge won te Lexmond transporteren 
aan Berndt Dircxs de Greef won te Kedichem 1½ m op Oosterwijk. 

 
De families ‘De Greef’ in Nieuwland en Kedichem blijken ook onderling familie te zijn, en hun land grenst 
aan dat van Claes Pietersz van Casant. 
Recht. Arch. 614 Gorinchem   dd 31-12-1663 
Arien Dircxs de Greeff won op Nuland, Bernt Dircxs de Greeff won op Kedichem, Peeter Dircxs de 
Greeff en Cornelis Dircxs de Greeff won aan de acbterdijk, Tonis Tomas won op Cort-Nuland, getrouwd 
met Weijntge Dircxs de Greeff en Grietje Jans, weduwe van Jan Dircxs de Greeff zalr als moeder van hun 
kinderen, tesamen kinderen en erfgenamen van Dirck Bernts de Greeff en Geertje Jans beiden zalr deling 
als volgt: 
Bernt Dircxs de Greeff een huis en hofstede op Kedichem groot 14 h. Cornelis Dircxs de Greeff een 
hofstede groot 2 m op Kedichem a/d achterdijk, en nog 1 m op Lang-Nuland, boven de voorn Cornelis 
Dircxs zelf en beneden Claes Pieters van Casant. 
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Archief ??    dd 21-07-1722 
Teuntie Dirx de Greef, weduwe van Cornelis Claese Casant zalr. wonende Achterdijk, testeert. 
Genoemd oa. Lijsje en Pieter Cornelisz van Casant en ook Jan Dirx de Greeff. 

 
#k810 Westerhout, Arij Adriaensz (zoon van Adriaen Jansz Westerhout en Jannette 
    Adriaans van Nuijssenburg)  ─> k1620 
 ~ 29-10-1676 te Schoonrewoerd 
 † tussen 01-11-1716 en 27-11-1718 te Schoonrewoerd ?? 
o 24-09-1698 te Acquoy 
x 16-10-1698 te Acquoy      zie gezinskaart 10418 
#k811 van Drent (van der Endt), Hendrickje Gerrits (dochter van Gerrit Hermansz van
  Drent (van der Endt) en Lijsbeth Teunis Kool)  ─> k1622 
 Later getrouwd op 27-11-1718 te Acquoy met Isaac Dirks van Zijderveld 
 ~ 22-12-1680 te Culemborg 
 † ??? te Acquoy ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Westerhout en Hendrickje van Drent): 
o Martijntje ~ 05-01-1699 te Culemborg  get. - 
o Antoinette~ 01-01-1700 te Culemborg  get. - 
o Lijsbeth ~ 05-03-1702 te Schoonrewoerd get. Lijsbetje Teunis Cool 
o Claasje ~ 13-04-1704 te Schoonrewoerd get. Aaltje Adriaans Westerlhout 
o Ariaantje ~ 30-05-1706 te Schoonrewoerd get. Martijntje Adriaans 
o Ariaantje ~ 27-10-1709 te Schoonrewoerd get. Marijtje Gerrits van Drent 

 Bij deze doop staat de achternaam van Hendrickje Gerrits ‘van Drent’ 
o Gerritje ~ 20-03-1712 te Schoonrewoerd † 26-08-1808 te Meerkerk 

 doopget. Adriaentje 
 xxx +/- 1731 te Schoonrewoerd of Nieuwland met Pieter Cornelisz van Casant 
 zie -> k405 

o Abraham ~ 09-09-1714 te Schoonrewoerd get. Aeltje Adriaens Westerhout 
o Teuntje ~ 01-11-1716 te Schoonrewoerd get. Aeltje Adriaens Westerhout 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrickje van Drent en Isaac van Zijderveld): 
o Dirk ~ 18-06-1719 te Acquoy 
o Gerritjen ~ 04-11-1725 te Acquoy 

 
 

Recht. Arch. Everdingen / Zijderveld  dd 26-06-1668 
Lijsbeth Antonisz Cool weduwe van Roeloff Cornelisz de Vosch als moeder en voogdesse van hun 
onmondige kind, geassisteerd door haar vader Tonis Cornelisz Cool, beide instaande voor haar 
tegenwoordige man Gerrit Hermensz, die absent is; item Jan Claesz Cortenoever als oud-oom en 
naaste bloedvoogd van de voorn onmondige zoon en transporteren aan Hessel Jaspersz een huis en 
hofstede en boomgaard gelegen op Zijderveld, op de hoek van de Bolgrijse steeg,  

 
#k812 de Hartogh, Cornelis Teunisz (zoon van Teunis / Anthonie de Hartogh 
    en Beertje Cornelis Stout)  ─> k1624 
 ~ 05-04-1705 te Ameide 
 † 01-08-1766 te Haastrecht 
x voor 14-08-1726 te ???     zie gezinskaart 10419 
#k813 Blokland, Cornelia Willems (dochter van Willem Teunisz Blokland 
   en Marrigje Gerrits Best / den Besten)  ─> k1626 
 ~ 22-08-1706 te Langerak 
 † 11-10-1741 te Haastrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Beertje ~ 21-12-1727 te Langerak  

(In de klappers verhuizingen Krimpenerwaard komt het gezin van Conelis de Hartogh en 
Cornelia Willems Blokland op 02-03-1729 van Langerak naar Haastrecht, samen met dochter 
Baartje, die vervolgens in november 1730 overlijdt.) 

o Gerrit ~ 25-12-1729 te Haastrecht  † na 1773 te Goudriaan ??? 
 doopget. Mergje den Besten 
 x 25-10-1750 te Goudriaan met Johanna / Jannegie Willemse Boonstoppel 
 zie -> k406 

o Bertje ~16-03-1732 te Haastrecht  get. Aletta den Hartog 
 
Not. Arch. Utrecht U167a002, aktenr. 88-1,  d.d. 14-08-1726 
Notaris G. C. Qualenbrinckte Utrecht 
Claes Jansen Stout en Huijbertje Huijberts Smit, echtelieden, won. te Langerak, testeren. Claes Jansen 
Stout is ziek. In de huwelijkse voorwaarden hadden zij afgesproken dat de langstlevende zou erven. 
Claes Jansen Stout benoemt nu tot zijn erfgename Annigje Bastiaens de Haan, dochter van zijn zuster 
Neeltje Jansen Stouten Bastiaan Cornelisz de Haan. Mocht Annigje Bastiaens zonder kinderen komen te 
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overlijden, dan zal de hofstede en het huis met ruim 11 morgen land te Langerak gelijkelijk verdeeld 
worden onder de andere kinderen van zijn zuster Neeltje ansen Stout, met namen Marrigje Bastaens de 
Haan, Jannigje Bastiaens de Haan en Cornelis Bastiaense de Haan, en nog twee kinderen van wijlen 
Beertje Cornelis Stout, de halfzus van Claes Jansen Stout, met namen Cornelis Teunissen den Hartog, 
getrouwd zijnde met Cornelia Willemse Blockland, en Aletje Teunisse den Hartog, huisrouw van 
Bastiaen Hooglander, alle tesamen in gelijke delen. Wanneer Huijbertje Smit als eerste overlijdt, dan zal 
Claes Stout conform de huwelijkse voorwaarden 800 gulden uitkeren aan haar erfgenamen, namelijk aan 
haar halfbroer Jan Gerritsz, won. te Schoonhoven, 300 gulden, aan haar halfbroer Willem Huijbertsz, won. 
te Langerak, 150 gulden, aan Lijsbet Teunisse, de dochter va haar halfzuster, ede won. te Langerak, 150 
gulden, en aan Lijsbet Wouterse en Bastiaentje Wouterse, de dochters van haar halfbroer, beiden won. te 
Oudewater, ieder 100 gulden. Dit testament is opgesteld te Langerak ten huize van de comparanten. 

 
#k814 Boonstoppel, Willem Cornelisz  (zoon van Cornelis Willems Boonstoppel
    en Neeltjen Aerts van de Burghgraaf)  ─> k1628 
 ~ 10-11-1686 te Goudriaan 
 † 17-08-1758 te Goudriaan 
o 15-12-1708 te Goudriaan 
x 30-12-1708 te Goudriaan     zie gezinskaart 10420 
#k815 Brandwijk, Barber Jans  (dochter van Jan Pietersz Boer (Brandwijk) 
     en Lijsje Huijberden)  ─> k1630 
 ~ 27-10-1688 te Goudriaan 
 † 30-04-1761 te Goudriaan 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Johanna  ~ 20-11-1728 te Goudriaan  † na 1773 te Goudriaan ???  

  x 25-10-1750 te Goudriaan met Gerrit Cornelisz de Hartogh 
  zie ─> k407 

 

 
#k816 de Haan, Aert Cornelisz  (zoon van Cornelis Aertsz de Haan en Eijgje  
     Meertens de Vries)  ─> k1632 
 ~ 05-08-1677 te Molenaarsgraaf 
 † 1752 te Nieuw Lekkerland 
x +/- 1709 te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10421 
#k817 Cornelisse, Pietertje  (dochter van Cornelis Ariens en Neeltje Cornelis) 
      ─> k1634 
 ~ 11-03-1683 te Nieuw Lekkerland 
 † 18-12-1758 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Eijgje ~ 20-07-1710 te Nieuw Lekkerland get. - 
o Pieter ~ 31-12-1713 te Nieuw Lekkerland † 13-03-1798 te Nieuw-Lekkerland 

 doopget. Ariaantje de Haan 
 x +/- 1742 te Nieuw Lekkerland met Annigje Huige van der Graaf 
 zie -> k408 

o Aart ~ 23-04-1717 te Nieuw Lekkerland get. - 
o Aart ~ 09-08-1722 te Nieuw Lekkerland get. - 
o Adrianus ~ 24-06-1725 te Nieuw Lekkerland get. Ariaentje de Haen 

 
Herleiding naar ouders van Aert Cornelisz de Haan:  
Omdat de inschrijving van huwelijken in Nieuw Lekkerland verloren zijn gegaan, is het niet zeker of hij uit 
Molenaarsgraaf afkomstig is. In Molenaarsgraaf is de doop te vinden van Aert, zoon van Cornelis Ariensz 
den Haen, maar de doop van een Ariaentje (die tweemaal doopgetuige is) is daar niet te vinden. Het is op 
basis van de huidige gegevens niet te zeggen of Ariaantje de Haan de zus of tante van Aert de Haan is. 
Volgens de “Gezinnen Brandwijk, Gijbeland & Molenaarsgraaf 17e eeuw” door H. de Bruin, is Cornelis 
Ariens de Haan getrouwd met Leijnje Huijberts, en niet met Eijgje Meertens de Vries. 

 
#k818 van der Graaf, Huig Willemsz (zoon van Willem Pietersz van der Graaf /  
  Bestemaet en Jannichje Huijgen Quakernaak)  ─> k1636 
 ~ 23-11-1692 te Bleskensgraaf 
 † 18-08-1776 te Nieuw-Lekkerland 
x +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10422 
#k819 Verleck, Willempje Aerts (dochter van Aert Willemsz Verleck en Weijntje 
     Melis)  ─> k1638 
 ~ 11-06-1689 te Nieuw-Lekkerland 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o Lena ~ 13-11-1716 te Nieuw Lekkerland get. Maria Aarts Boer 
o Annigje ~ 31-07-1718 te Nieuw Lekkerland † 05-12-1776 te Nieuw Lekkerland 

 doopget. Teuntje Willems 
 x +/- 1742 te Nieuw Lekkerland met Pieter Aertsz de Haan 
 zie -> k409 (kwartier 3) 

o Fop ~ 12-06-1720 te Nieuw Lekkerland get. Teuntje Willems van der Graaf 
o Willemijna ~ 16-08-1722 te Nieuw Lekkerland get. Maria Aarts Boer 
o Aart ~ 24-11-1723 te Lekkerkerk (zie Nieuw Lekkerland)   get. Maria Ariens Boer 
o Weijntje ~ 06-12-1725 te Nieuw Lekkerland get. Wijve Arents 
o Maria ~ 06-04-1727 te Nieuw Lekkerland † 14-01-1795 te Nieuw Lekkerland  

 doopget. Maijke Gijsen 
 x 17-04-1750 te Nieuw Lekkerland met Willem Jaspersz Stam 
 zie -> k723 (kwartier 2) 

o Willem ~ 02-10-1729 te Nieuw Lekkerland get. Jannigje Huijgen, Ariaantje Gijsen 
o Willemtje ~ 02-10-1729 te Nieuw Lekkerland get. Jannigje Huijgen, Ariaantje Gijsen 

 
#k820 Dekker, Cornelis Jacobsz zelfde als ─> k528 
x 
#k821 Gouwens, Ariaantje Dirks zelfde als ─> k529 
 
#k822 de Jong, Arie Cornelisz  zelfde als ─> k530 
x 
#k823 de Vries, Annigje Ariens zelfde als ─> k531 
 
#k824 Rietveld, Pleun Herbertsz (zoon van Herbert Pleunen Rietveld en Merrigje 
     Teunis van Brugge)  ─> k1648 
 ~ 25-12-1694 te Noordeloos 
 † 26-08-1747 te Noordeloos 
x 18-03-1725 te Noordeloos     zie gezinskaart 10423 
#k825 van Muijlwijk, Annigje Dingemans (dochter van Dingeman Jacobsz van  
    Muijlwijk en Marrigje Thijsse Verdriel (alias Beusekom))
      ─> k1650 
 ~ 17-12-1702 te Noordeloos 
 † +/- 1754 of 27-05-1793 te Noordeloos 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dingeman ~ 10-02-1737 te Noordeloos  † 26-02-1818 te Noordeloos 

  x 20-04-1767 te Giessen-Nieuwkerk met Jannigje Dirks Kooijman 
  zie ─> k412 

 

 
#k826 Kooijman, Dirk Ariensz  (zoon van Arien Dirksz Kooijman en Maria  
     Gerrits Verwiel)  ─> k1652 
 * te Peursum 
 ~ 07-11-1706 te Peursum en Giessen Oudekerk 
 † na 12-10-1755 te ??? 
o 10-02-1731 te Giessen Nieuwkerk 
x 04-03-1731 te Giessen Nieuwkerk    zie gezinskaart 10424 
#k827 Baartman, Eijgje Ariens  (dochter van Arien Ariensz Baartman en Jannigje 
     Ariens Sterrenburg)  ─> k1654 
 ~ 02-08-1711 te Giessen Nieuwkerk 
 † na 12-10-1755 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria ~ 03-02-1732 te Giessen-Nieuwkerk get. Gerrit Ariensz Kooijman, Jannigje Ariens 

        Kooijman 
o Arij ~ 22-02-1733 te Giessen-Nieuwkerk get. Jannigjen Ariens Sterrenburgh 
o Arij ~ 23-05-1734 te Giessen-Nieuwkerk get. Jannigjen Kooijman 
o Adriaan ~ 22-05-1735 te Giessen-Nieuwkerk get. Arij Dirksz Kooijman, Marij Geerts 

        Verwiel 
o Jannigje ~ 15-12-1737 te Giessen-Nieuwkerk get. Jannigjen Ariens Sterrenburgh 
o Adriaan ~ 15-03-1739 te Giesen-Oudekerk, geboren te Giessen-Nieuwkerk  

   (zie doopboek Giessen-Nieuwerk). get. Maria Verwiel 
o Jannigje ~ 08-05-1740 te Giessen-Nieuwkerk get. Jannigjen Ariens Sterrenburgh 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 213 Datum: 19-Feb-23 

o Jannigje ~ 16-04-1741 te Giessen-Nieuwkerk † 27-05-1801 te Noordeloos 
 doopget. Jannigjen Sterrenburgh 
 x 20-04-1767 te Giessen-Nieuwkerk met Dingeman Pleunen Rietveld 
 zie -> k413 

o Pieternella~ 06-10-1743 te Giessen-Nieuwkerk get. Jannigjen Ariens Sterrenburgh 
o Teunis ~ 13-12-1744 te Giessen-Nieuwkerk get. Maria Verwiel 
o Cornelia ~ 10-09-1747 te Giessen-Nieuwkerk get. Heijltje Bakker 
o Marrigje ~ 13-07-1749 te Giessen-Nieuwkerk get. Maria Verwiel 
o Adriana ~ 25-11-1750 te Giessen-Nieuwkerk get. Jannigjen Sterrenburgh, vrouw van Arie 

        Baartman 
o Geertje ~ 08-11-1752 te Giessen-Nieuwkerk get. Annigje Tijsen de Jong, geb. Kooijman 
o Magdalena ~ 24-03-1754 te Giessen-Nieuwkerk get. Heijltje Janse de Kreij 
o Cornelis ~ 12-10-1755 te Giessen-Nieuwkerk get. Cornelis van der Wiel 

 
#k828 Slob, Govert Woutersz  (zoon van Wouter Willemsz Slob en Hermtje  
     Goverts Stichter)  ─> k1656 
 ~ 17-08-1712 te Hoornaar 
 † 18-01-1788 te Hoornaar 
o 21-04-1741 te Hoornaar 
x 11-05-1741 te Hoornaar     zie gezinskaart 10425 
#k829 Stek, Heiltje Gerrits  (dochter van Gerrit Gijsz Stek en Lijntje  
     Eijmerden van  der Griend)  ─> k1658 
 ~ 01-12-1715 te Lakerveld (zie Lexmond) 
 † 22-10-1777 te Hoornaar 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Wouter ~ 04-03-1744 te Hoornaar  † 08-05-1823 te Hoornaar 

 x 14-04-1765 te Giessen-Oudekerk en Peursum met Ariaantje van Dueren 
 zie ─> k414 

 

 
#k830 van Dueren, Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz van Dueren en 
    Ariaantje Ariens Houweling)  ─> k1660 
 ~ 22-03-1716 te Hoornaar 
 † 29-04-1792 te Peursum 
x 19-04-1745 te Giessen Oudekerk en Peursum   zie gezinskaart 10426 
#k831 Hakkesteeg, Maria Cornelis (dochter van Cornelis Cornelisz Hakkesteeg en 
     Neeltje Berende)  ─> k1662 
 * te Peursum 
 ~ 10-03-1720 te Giessen Oudekerk 
 †  13-10-1810 te Peursum 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN    *  †  
o Ariaantje    * te Peursum /  ~ 13-02-1746 te Giessen-Oudekerk en Peursum 

      † 02-03-1807 te Hoornaar 
    x 14-04-1765 te Giessen-Oudekerk en Peursum met Wouter Govertsz Slob 
    zie ─> k415 

 

 
#k832 Damsteeg, Pieter Ariensz (zoon van Arien Gijsbertsz Damsteeg en Grietje 
     Pieters Koot)  ─> k1664 
 Eerst getrouwd (1) met NN 
 Daarna getrouwd (2) in +/- 1709 te Langerak met Marrigje Maartens 
 Beroep: Visser  
 ~ 22-10-1686 te Groot Ammers  
 † 15-08-1742 te Langerak 
o 13-06-1722 te Langerak     zie gezinskaart 10427 
#k833 Smit, Marigje Huibertse  (dochter van Huijbert Jacobsz Bruijne / Smit en
     Neeltje  Theunis Compeer)  ─> k1666 
 ~ 25-08-1695 te Langerak 
 † +/- 1779 te Langerak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Damsteeg en NN): 
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o Grietje +/- 1709 
Trouwt 29-12-1726 te Langerak met Willem Theunisz Roosendaal 
bron: Kronieken, B. de Keijzer, Vlieguyt alias Damsteeg, (Kronieken 5, 1996, blz. 45 e.v.) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Damsteeg en Marrigje Maartens): 
o geen 

Kinderen uit het derde huwelijk (Pieter Damsteeg en Marigje Smit): 
o Huijbert ~ 15-06-1723 te Langerak get. Lijsje Huiberts 
o Arie ~ 26-11-1724 te Langerak get. - 
o Arie ~ 16-01-1727 te Langerak get. - 
o Grietje ~ 16-01-1729 te Langerak get. Lijsje Huiberts 
o Neeltje ~ 10-12-1730 te Langerak get. Lijsje Huiberts 
o Arie ~ 11-10-1733 te Langerak  † na 14-01-1778 te Langerak (?) 

 doopget. - 
 x 23-09-1764 te Langerak met Annigje / Anna Gerrits Slingeland 
 zie -> k416 

o Kornelia ~ 14-03-1736 te Langerak get. - 
o Ariaantje ~ 08-02-1739 te Langerak get. Sijgje Huiberts 

 
Visser. bezit 1/4 deel van een zalmzegen genaamd "Het Klapgaren", vissende in de "Heerentij" van 
Langerak, deelt in 1738 de nagelaten goederen van zijn schoonouders. 
 
Recht. arch nr 27 Langerak     d.d. 14-3-1720 
Comp. Pieter Arie Damsteeg wedr. van Merritge Meertens won. alh. ter eenre Arie Leenderts Vinck 
bloedoom en Bastiaen Huiberts als neve van Leendert Cornelis Vinck voorsoon van Marritge Meertens en 
Cornelis Leenderts Vinck. 
 
Op 26-3-1728 verkoopt Grietge Pieters, wed. van Arij Gijsen, geassisteerd met Pieter Ariensz. Damsteegd, 
aan Sijmen Jacobsz., wonende binnen Nieuwpoort, een huisinge en timmeragie staande op stadsgrond. 
 
ora Langerak 60 d.d. 19-11-1738:  
Pieter Damsteegt in huwelijk hebbende Marigje Huijberts, Jacob Huijberden en Hendrik de Heer in 
huwelijk hebbende Lysbet Huijberden, nagelaten kinderen van Huybert Jacobsz en Neeltje Teunis 
Compeer, egtelieden, grondcavelen land in Koijen weer en in Met Huijberden weer. 
 
RA.Langerak 39, dd.14-1-1778 lootcedulle kinderen Pieter Damsteeg. 
Comp. Huijbert Damsteeg 1e, Arij Damsteeg 2e, Huijbert Demper getr. met Adriaentje Damsteeg 3e alle 
won. Langerak, Pieter Baardwijk getr. met Grietje Damsteeg won. Giesen 4e, Marcus de Hoop getr. met 
Neeltje Damsteeg, won. Tienhoven 5e, Gerrit Lakerveld getr. met Cornelia Damsteeg 6e zijde, tesamen 
kinderen en erfgenamen van Pieter Damsteeg en Marigje Huijberden, beide alhier won. en overleden, 
gedeeld de roerende goederen en gelden. Ten aanzien van de vaste ofte onroerende goederen bij hun 
ouders nagelaten, gelegen in het oosterse Huijbert Tonisse weer, belend ten oosten Claes Maert weer en 
ten westen Willem Aerts weer, alsmede hun aandeel in de zegenvisserij gen. "'t Heerentij" in de minne 
gedeeld. Huijbert Damsteeg krijgt 2 morgen land in het weer en de helft in een vierde part in de zegen. Arie 
krijgt 334 roeden land. Huijbert Demper krijgt 1 morgen 3 hont 4 1/2 roeden land en Marcus de Hoop krijgt 
de helft in een vierde part in de zegen 

 
#k834 Slingeland, Gerrit Jansz (zoon van Jan Cornelisz Slingeland en Annichje 
     Ariens Broere)  ─> k1668 
 Eerst getrouwd +/- 23-03-1715 te Ottoland (gaarders) met Cornelia Abrahams Prins 
 * +/- 1685 te Ottoland 
 † 03-03-1763 te Ottoland 
x 26-12-1719 te Ottoland (zie Goudriaan)   zie gezinskaart 10428 
#k835 Spek, Susanna Teunisse (dochter van Theunis Speksnijder en Cornelia 
     Gijsberts Cortland)  ─> k1670 
 ~ 18-12-1695 te Ammers Graveland 
 † 23-06-1756 te Ottoland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gerrit Slingeland en Cornelia Prins):  
o NN * 

Kinderen uit tweede huwelijk (Gerrit Slingeland en Susanna Spek): 
(Bron Gezinnen Ottoland 1629-1732 door H. de Bruin) 

o Cornelia  ~ 03-12-1719 te Laag Blokland  get. - 
o Arien  ~ 08-12-1720 te Laag Blokland get. Ariaentje (Nijssen?) 
o Gijsbert  ~ 30-07-1724 te Laag Blokland get. Cornelia Gijsberts 
o Kornelia  ~ 05-05-1726 te Laag Blokland get. Fijgje Hertcoorn 
o Teunis  ~ 31-10-1728 te Laag Blokland get. ...?.. Spek, moeders moeder 
o Cornelis  ~ 18-06-1730 te Laag Blokland get. Ariaantje Slingelant 
o Annigje ~ 11-03-1733 te Ottoland  get. Ariaantje Slingerlant 
o Arij ~ 20-03-1735 te Ottoland  get. Lijsbeth Claasen, won. te Goudriaan 
o Anna ~ 15-09-1737 te Ottoland  † na 11-02-1775 te Langerak (?) 

 doopget. Haseriaan Jans, vrouw van Cornelis Jansz Slingeland 
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 x 23-09-1764 te Langerak met Arie Pietersz Damsteeg 
 zie -> k417 

o Aart ~ 26-06-1740 te Ottoland  get. Marigje Aarts, vrouw van Aart Spek, won.
        te Giessendam 

 
Recht. Arch. 1 Laag Blokland   dd 15-03-1719 
Gerrit Jansz. Slingelant, weduwnaar van Cornelia Prins zalr., won. Laag Blocklant, en Jan Prins, won. in de 
Nieupoort, kinderen van Abraham Prins en Aechie Dirx Coorevaer, caveling van goederen. 

 
#k836 van Wingerden, Barent Bouwensz (zoon van Bouwen Barentsz van 
   Wengarden en Maritje Abrahamse Houthorst) ─> k1672 
 ~ 30-09-1716 te Woerden 
 † 13-02-1774 te Gouderak 
o 13-01-1741 te Bodegraven     zie gezinskaart 10429 
#k837 van der Graaff, Pietertje Leenderts (dochter van Leendert Cornelisz van der 
    Graaf en Marrigje Dirks Kersbergen)  ─> k1674 
 * +/- 1715 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 07-07-1795 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Bouwe ~ 10-12-1741 te Bodegraven  † 22-10-1793 te Gouderak 

 x 20-03-1768 te Gouderak met Sara Gerrits van Essen 
 zie -> k418 

o Marrigjen ~ 10-05-1744 te Ouderkerk ad IJssel doopget. Grietje van der Graaf 

 
#k838 van Esser/Essen, Gerhardus/Gerrit (zoon van Bernardus van Esser en  
      Johanna NN)  ─> k1676 
 Beroep: Meester Smid 
 * +/- 1710 ?? te Dordrecht 
 † 19-09-1763 te Gouderak 
o 25-11-1740 te Bleiswijk 
x 11-12-1740 te Bleiswijk     zie gezinskaart 10430 
#k839 Hoornwegh, Maria Pieters (dochter van Pieter Jacobsz Hoornwegh en Sara 
     Ariens van Vlaardingen)  ─> k1678 
 ~ 19-07-1716 te Bleiswijk 
 † 04-09-1794 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Bernardus ~ 17-09-1741 te Gouderak get. Goosje Verloop 
o Sara  ~ 30-06-1743 te Gouderak  † 15-05-1840 te Gouderak 

  doopget. Neeltje Hoornweg 
  x 20-03-1768 te Gouderak met Bouwe Barentsz van Wingerden 
  zie -> k419 

o Johanna  ~ 12-09-1745 te Gouderak get. Cornelia Stolksman 
o Pieter  ~ 31-08-1749 te Gouderak get. - 
o Johanna  ~ 08-12-1754 te Gouderak get. Cornelia Stolksman 

 
Gerhardus van Esser en Maria Hoornwegh verhuisden in december 1740 van Bleiswijk naar Gouderak. 
In de acten van indemniteit uitgeschreven door Bleiswijk op 27-12-1740 wordt alleen Maria Hoornweg 
genoemd. Gerardus van Esser was dus geen lid van de gemeente in Bleiswijk. 
In de huwelijksinschrijving in Bleiswijk staat dat hij ‘geboortig van Dordregt’ is, en dat zij beide ‘alhier’ 
wonen. 
Uit de namen van de kinderen, en eventuele vernoemingen van grootouders, zou afgeleid kunnen worden 
dat de vader en moeder van Gerhardus van Eser de namen ‘Bernardus’ en ‘Johanna’ zouden kunnen zijn. 

 
#k840 van Herk, Jan Goverdsz (zoon van Goverd Jansz van Herk en Maria 
     Zijmons van der Ruit)  ─> k1680 
 Eerst getrouwd op 26-06-1729 te Ouderkerk aan den IJssel met Ariaantje Teunisse 
    Trouwborst (overl. 25-11-1731 te Ouderkerk aan den IJssel) 
 ~ 28-10-1708 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 19-05-1756 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x +/- 1732 te ???      zie gezinskaart 10431 
#k841 den Haring, Anna /Janna Jans (dochter van Jan den Haring en ) 
 * +/- 1710 te ??? 
 † na 19-05-1756 te ??? 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan van Herk en Ariaantje Trouwborst): 
o Goverd ~ 14-08-1729 te Ouderkerk a/d IJssel get. Caatje Goverds van Herk 
o Teunis ~ 12-11-1730 te Ouderkerk a/d IJssel get. Marrigje Teunis Trouborst 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan van Herk en Anna den Haring): 
o Jan ~ 14-05-1733 te Ouderkerk a/d IJssel get. Marijtje Goverds van Herk 
o Sijmon ~ 03-11-1734 te Ouderkerk a/d IJssel  † 09-05-1794 te Gouderak 

 get. Cornelis Wiggerts van der Graaff, Marija Goverds van Herk 
 x 18-04-1762 te Gouderak met Maria Hansen 
 xx 10-10-1784 te Ouderkerk aan den IJssel met Teuntje van Walsum 
 zie -> k420 

o Marijtje ~ 04-11-1736 te Ouderkerk a/d IJssel get. Fijgje Simons van der Ruijt 
o Willem ~ 05-01-1738 te Ouderkerk a/d IJssel get. Fijgje Simons van der Ruijt 
o Tijs ~ 15-03-1739 te Ouderkerk a/d IJssel / Gouderak get. Leentje Jans van Es 
o Tijs ~ 24-04-1740 te Ouderkerk a/d IJssel get. Jan Tijsz van Herk, Leentje Frans van 

         Nes 
o Kaatje ~ 26-01-1744 te Ouderkerk a/d IJssel get. Marrigje Goverds van Herk 
o Maarten ~ 02-04-1747 te Ouderkerk a/d IJssel get. Marigje Goverds van Herk 

 
Dit gezin verhuisde in 1749 van Ouderkerk naar Nieuwerkerk a/d IJssel 

 
#k842 van Walsem, Arnoldus Evertsz (zoon van Evert Aertsz van Walsem en  
    Teuntje Luijtens / Lucas Bane)  ─> k1684 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 14-01-1720 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 19-10-1767 te Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) 
o 02-02-1748 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 25-02-1748 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10432 
#k843 den Hoed, Aafje Pieterse (dochter van Pieter Claasz den Hoed en  
    Deliaantje Jacobs van der Linden)  ─> k1686 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 26-06-1718 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 1754 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Teuntje  * te Stormpolder /  ~ 08-12-1754 te Ouderkerk ad IJssel 

      † 13-04-1793 te Gouderak 
  x 10-10-1784 te Ouderkerk aan den IJssel met Sijmon Jansz van Herk 
  zie ─> k421 

 

 
#k844 Muijs, Jacobus Goossensz (zoon van Goossen Willemsz Muijs en Geertje 
     Wouters Buijs)  ─> k1688 
 * te Stolwijk 
 ~ 13-06-1723 te Ammerstol (zie ook Stolwijk) 
 † 19-05-1800 te Stolwijk 
o 04-02-1752 te Stolwijk      zie gezinskaart 10433 
#k845 Koolwijk, Ariaantje Willemse (dochter van Willem Jansz Koolwijk en Merrigje 
     Ariens van Dijk)  ─> k1690 
 ~09-01-1729 te Stolwijk 
 † na 26-07-1767 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  ~ 06-07-1755 te Stolwijk  † 01-09-1826 te Stolwijk 

  x 09-07-1786 te Bergambacht met Anna Hoogendoorn 
  zie ─> k422 

 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 23-12-1750 
Willem Jansz Coolwijk verklaart dat zijn vrouw Marigje Ariens van Dijk is overleden zonder een 
testament te hebben opgesteld of voogden te hebben benoemd over haar minderjarige kinderen. Behlave 
de meerderjarige dochter Aagje Willems Coolwijk, getrouwd met Pieter Jansz van Vliet, zijn er ook nog 5 
minderjarige kinderen, genaamd Arij, Ariaantje, Jan, Jan en Cornelis. Willem Jansz Coolwijk wil nu 
hertrouwen. Bepaald wordt dat hij de boedel behoudt, en dat hij zijn kinderen wanneer zij 25 jaar zijn of 
trouwen, elk 1 gulden geeft. 
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Hier gebleven met hiaten opvullen 
#k846 Hoogendoorn, Jan Gerritsz (zoon van Gerrit Claasz Hoogendoorn en Aagje 
     Jans de Blauw)  ─> k1692 
 ~ 18-12-1729 te Lekkerkerk 
 † 30-12-1779 te Bergambacht 
  te Ammerstol 
o 08-03-1754 te Ammerstol     zie gezinskaart 10434 
#k847 Saane / Zanen, Willemijntje Willems (dochter van Willem Cornelisz Saan en 
      Anna Ariens Pater)  ─> k1694 
 ~ 06-02-1729 te Ammerstol 
 † 05-01-1750 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Anna  ~ 17-02-1762 te Lekkerkerk  † 14-08-1840 te Stolwijk 

  x 09-07-1786 te Bergambacht met Cornelis Jacobsz Muijs 
  zie ─> k423 

 
Weeskamer arch nr 3 Ammerstol   d.d. 19-02-1736 
Willem Cornelisz Saen, won. Ammerstol, weduwnaar van Johanna Arijens Pater, als vader van de drie 
weeskinderen, met namen: Willemijntje ca 7 j, Marija ruim 5 j en Cornelis Willemsz ruim 3 j, ter eenre en 
Hendrik Zaene en Govert Pater als test. voogden over de kinderen. Willem onderhoudt de kinderen. 
Bij mondigheid krijgen zij 2 gouden ringen, een rist bloetkraelen met een goude boodt, 2 goude spelde, 
enz. Hij krijgt de boedel. 

 
#k848 de Waard, Teunis Leendertsz (zoon van Leendert Teunisz de Waard en Baartje 
     / Beertje Jans)  ─> k1696 
 Eerst getrouwd op 18-07-1745 te Brandwijk met Cornelia Groeneveld. 
 ~ 09-02-1721 te Ammerstol 
 † 25-04-1794 te Ammerstol 
o 27-08-1763 te Ammerstol 
x 18-09-1763 te Ammerstol     zie gezinskaart 10435 
#k849 den Toom, Maria Cornelis (dochter van Cornelis Cornelisz den Toom en 
    Willempje Willems van Houwelingen)  ─> k1698 
 Eerst getrouwd op 01-12-1747 (o) te Ammerstol met Reijer Verbaan 
 ~ 30-06-1720 te Giessen Nieuwkerk 
 † 12-12-1767 te Ammerstol (zie Gaarders Bergambacht) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis de Waard en Cornelia Groeneveld): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maria den Toom en Reijer Verbaan): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Teunis de Waard en Maria den Toom): 
o NN  *  †  
o Leendert  ~ “in het midden van het jaar 1764” te Ammerstol 

      † 21-11-1829 te Ammerstol 
  x 11-03-1798 te Ammerstol met Annigje Maartens Stout 
  zie ─> k424 

 
Recht. arch nr 10 Ammerstol   d.d. 20-03-1779 
In eijgen persoon zijn voor Schout ende Schepenen gecompareerd, Johannes Verbaan, zoon van Reijer 
Verbaan, in egte verwekt bij Gerrigje Kok, Bastiaan Verbaan, ende Sijbert Verbaan, in een tweede huwelijk 
verwekt bij Grietje Kooij, Pieter Schrijver getrouwd hebbende Jannigje Verbaan, ende nog den voorn. 
Johannes Verbaan, en de anderen zig sterk makende voor Cornelis Verbaan, mitsgaders Willem 
Cornelisse de Jong en Aart Jaquesse de Jong, Diaconij Armmeesteren van Ammerstol, als gealimenteerd 
hebbende Willem Verbaan, welke Jannigje, Cornelis en Willem Verbaan zijn kinderen van Reijer Verbaan 
in een derde huwelijk verwekt bij Maria den Toom, te zamen kinderen en erfgenamen van wijlen den voorn. 
Reijer Verbaan, gewoond en overleden te Ammerstol. 
Teunis Leendertse de Waard, als in gemeenschap van goederen getrouwd hebbende de voorn. 
Maria den Toom, die wed. was van de voorn Reijer Verbaan, voor zig zelve, mitsgaders Cornelis 
Willemse de Jong en Joost Verschoor Weesmannen van Ammerstol als Oppervoogden over Leendert 
Teunisse de Waard, minderjarige nagelaten zoon en erfgenaam van de gemelde Maria den Toom, in 
egte verwekt bij de voorn Teunis Leendertse de Waard. 
Verklaarde zij comparanten in de gemelde qualiteijt op den 13e feb 1779 te hebben verkogt ende 
getransporteerd in voIle eigendom aan Pieter den Boer onse inwoonder; een huijs en erve in Ammerstol 
aan de Agterweg. 
 
Recht. arch nr 23 Ammerstol   d.d. 26-11-1798 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 218 Datum: 19-Feb-23 

Staat, rekening, scheijding en verdeeling van de boedel en naarlatenschap van Reijer Verbaan ende 
Maria den Toom, in haar leven egte lieden, gewoont hebbende ende beijden overleden te Ammerstol. Tot 
verstand van deze rekening, diend vooraf geweeten te werden, dat den voornoemde Reijer Verbaan drie 
maal is getrouwd in gemeenschap van goederen. Voor de 1e maal met Gerrigje van Wingaarden, en uijt 
dat huwelijk heeft nagelaten een zoon, Johannes Reijerse Verbaan. Dat dezelve Johannes verklaart, dat 
hij volgens testament van zijn vader en moeder, is geinstitueert in de legitime portie, en begroot boven de 
alimentatie op 6-6-0. Dat hij dezelve van zijn vader voor en ter voldoening heeft ontfangen. 
Dat Reijer Verbaan een 2e huwelijk heeft aangegaan met Grietie Kooij, en dat huwelijk heeft nagelaten 
twee kinderen, Bastiaan en Sijbert Reijerse Verbaan. Dat voorn. Grietie Kooij abintestatot is komen te 
overlijden. 
Dat Reijer een derde huwelijk heeft aangegaan met Maria den Toom, en dat huwelijk heeft nagelaten, drie 
kinderen, Jannigje, Cornelis en Willem. 
En dat den voorn. Reijer Verbaan nu abintestatot is komen te overlijden. 
Dat de voorn. Maria den Toom is hertrouwd met Teunis de Waard, mede in gemeenschap van 
goederen, en daar bij heeft verwekt een kind, genaamt Leendert Teunisse de Waard. 
En dat Maria den Toom abintestatot is komen te overlijden. 
En vervolgens zoo verklaarden alle de voorn. kinderen en gemelde Teunis de Waard en degene, die in 
deze is representeerende, dat de naarlatenschap van Reijer en Maria, met onderling genoegen gedeelt zal 
werden. 
Staat des boedels. 
De roerende en meuble goederen zijn zo gering geweest, niets noemens waardig, diend hetselve alhier 
voor memorie. 
Voorts in staat gebragt een huijs en erve, te Ammerstol, welk voorn. huijs is verkogt voor de somme van 
262-0-0 
Omtrent 25 roede griendland, boven de Capellelaan, met nog een hont griend en tuijnland ten westen de 
Capellelaan, item nog 75 roede griend, agter Stammen Agterweg, ende nog een griendland, aan de 
Vaarsloot in de Grote Geer, welke grienden in openbaar zijn verkogt aan Jacob Louwen voor de somme 53 
gld. 
Nog 75 roede griend onder Bergambacht, ende nog een hont griendland mede onder Bergambacht. 
Met een griend en rietland buijtendijks. Welke griend en rietlande int openbaar zijn verkogt aan Jacobus 
Swens voor de somme van 85 gld. 
Nog in staat gebragt de kooppenn. van 20 bossen riet den 13e feb. 1779, mede verkogt aan Jacobus 
Louwen voor de somme van 2-3-0 
De geheele staat en ontfang bedraagt 402-2-0 
Uijtgaaf en lasten des boedels. 
De doodschulden zijn door nabestaande vrienden voldaan. 
Betaald aan Bastiaan en Sijbert Reijerse Verbaan, kinderen van Griettie Kaaij, verwekt bij Reijer Verbaan, 
ider de somme van 2-10. volgens acte van uijtkoop van hun vader, ter voldoening van de erffenis wegens 
hunne moeder, de somme van, 5-0-0 
Comt de Schout aan trekgeld op de verkooping vant huijs. 10-8-0. 
Betaald aan Jan Stuurman voor verteering ten zijne huijse 7-6-0 
Comt den Schout voor vacatie. 20-19-0 
Betaald aan de Heer Avocaet voor cansultatien 14-0-0 
Bet. aan procureur Brack. 1-16-0 
Aan Schout en Weesmannen van Ammersstol voor verscheijdene vacatien, de somme van 14-8-0 
Aan de Secr. voor verdient salaris. 7-4-0 
Aan deselve voor zegel. 4-0-0 
Aan dezelve voor opmaken van rekening. 3-12-0 
Aan deselve voor stellen en consipieren van de staat. 6-16-0 
Voor twee grossen van dese staat. 6-16-0 
De lasten des boedels en uijtgaaf bedraagen, 129-2-0 
Is meerder ontfangen 273-0-0 
Welk slod of overschod zal worden gedeelt namentlijk: 
Voor een derde part bij de zes kinderen van Reijer Verbaan, in zijn drie huwelijken verwekt, de somme van 
91-0-0 
Item voor een derde part de vier kinderen van Maria den Toom, verwekt bij Reijer Verbaan en Teunis de 
Waard, 91-0-0 
Het laatste part bij Teunis de Waard bedragende, 91-0-0 
De zes kinderen van Reijer Verbaan werden ider in voldoeningen aanbedeelt, namentlijk: 
Johannes, Bastiaan, Sijbert, Jannigje, Cornelis en Willem ider in een zesde part van het derde deel. 
De vier kinderen van Maria den Toom aanbedeelt, namentlijk: 
Jannigje, Cornelis, Willem en Leendert Teunisse de Waard, ider in een vierde part van hun derde deel. 
Ende Teunis de Waard in voldoening van zijn derde part aanbedeelt. 
Compareerde voor Pieter Smits Schout, Pieter den Bonsert en Frans de Jong, Schepenen van Ammerstol. 
Johannes Verbaan wonende alhier, zoon van Reijer Verbaan en Gerrigje van Wingaarden, Bastiaan 
Verbaan wonende te Crimpen op de Lecq, Zijbert Verbaan wonende te Alblasserdam, kinderen uit het 
tweede huwelijk, en Arij de Man en Aart de Jong, als Armmeesters van Ammerstol, als last hebbende van 
Pieter Schrijvers, getrouwd hebbende Jannigje Verbaan, wonende te Schiedam, welke Jannigje Verbaan 
en Willem Verbaan zijn kinderen uit het derde huwelijk verwekt bij Maria den Toom, ende Teunis 
Leendertse de Waard, wonende alhier, in gemeenschap van de goederen getrouwd zijnde met voorn. 
Maria den Toom, die was wed. van Reijer Verbaan. Cornelis Willemse de Jong en Joost Verschoor als 
Weesmeesters van Ammerstol als oppervoogden over Leendert Teunisse de Waard, minderj. zoon van 
Maria den Toom. Verklaarende voorsch. rekening, geexamineerd ende volkomen contentement ende 
genoegen was aanbesteedt. 
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#k850 Stout, Maarten Gorisz (zoon van Goris Jansz Stout en Marija Maartens Bree) 
      ─> k1700 
 Beroep: Arbeider 
 ~ 23-08-1733 te Bergambacht 
 † 03-10-1791 te Bergambacht 
o 31-03-1769 te Vlist      zie gezinskaart 10436 
#k851 Houweling, Gerrigje Janse (dochter van Jan Paulusz Houweling en Annigje 
     Jillis van Vuren)  ─> k1702 
 * te Zevender / Willige Langerak 
 ~ 08-09-1743 te Willige Langerak 
 † ??? te Schoonhoven ? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Annigje  ~ 22-12-1776 te Bergambacht † 25-05-1821 te Ammerstol 

  x 11-03-1798 te Ammerstol met Leendert Teunisz de Waard 
  zie ─> k425 

 

 
#k852 van der Wal, Arij Cornelisz (zoon van Cornelis Pietersz van der Wal en 
     Grietje Aarts Verhoef)  ─> k1704 
 * te Ammers Graveland 
 ~ 10-12-1713 te Nieuwpoort 
 † ??? te ??? 
o 16-09-1746 te Ammerstol 
x te Ammerstol       zie gezinskaart 10437 
#k853 Ooms, Anna Aerts (dochter van Aert Jansz Ooms en Geertje Harmens van 
    der Linden)  ─> k1706 
 * ..-11-1716 te Groot Ammers 
 † 12-02-1812 te Rotterdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arij  ~ 15-06-1755 te Groot-Ammers † 12-09-1809 te Gelkenes  

  x 15-02-1789 te Groot Ammers met Marrigje de Kogel / Kovel 
  zie ─> k426 

 

 
#k854 de Kogel, Bastiaan Willemsz (zoon van Willem de Kogel / Kovel en Aaltje de 
     Beel)  ─> k1708 
 ~26-02-1740 te Groot Ammers 
 † 16-12-1814 te Nieuwpoort 
o 05-10-1764 te Groot Ammers 
x 21-10-1764 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10438 
#k855 Verkerk, Lijntje Aartse  (dochter van Aart Petersz Verkerk en Annigje 
     Simons Natzeijl)  ─> k1710 
 ~ 10-01-1745 te Groot Ammers 
 † 22-03-1805 te Groot Ammers 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Marrigje  ~ 05-07-1772 te Groot-Ammers † 22-11-1814 Gelkenes 

  x 15-02-1789 te Groot Ammers met Arij Ariensz van der Wal 
  zie ─> k427 

 

 
#k856 Visser, Willem Hendriksz (zoon van Hendrik Cornelisz Visser en Anna  
     Adriaans van Gelder)  ─> k1712 
 ~ 25-04-1751 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
o ..-10-1777 te Ammerstol     zie gezinskaart 10439 
#k857 Koutstaal, Cornelia Brantse (dochter van Brant Jansz Koutstaal en Tona  
     Goverts Baras)  ─> k1714 
 * te Bergambacht 
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 ~ 19-01-1749 te Ammerstol 
 † 25-01-1796 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hendrik  ~ 24-05-1778 te Bergambacht † 15-12-1839 te Bergambacht 

  x 05-10-1800 te Stolwijk met ArijaantjeCornelisse Groen(eveld) 
  zie ─> k428 

 

 
#k858 Groeneveld, Cornelis Leendertsz (zoon van Leendert Cornelisz Groeneveld
     en Jannigje Ariens Pak)  ─> k1716 
 ~ 30-06-1765 te Krimpen aan de Lek 
 † voor 18-11-1831 te Krimpen aan de Lek 
x 06-09-1782 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 10440 
#k859 van Vliet, Gerrigje Cornelisse (dochter van Cornelis Jansz van Vliet en 
     Ariaantje Leenderts Paauwe)  ─> k1718 
 ~ 16-01-1763 te Krimpen aan de Lek 
 † 17-11-1831 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arijaantje / Adriana  ~ 15-02-1784 te Krimpen ad Lek † 11-03-1870 te Bergambacht

    x 05-10-1800 te Stolwijk met Hendrik Willemsz Visser 
    zie ─> k429 

 

 
#k860 van den Heuvel, Arie Hendriksz  (zoon van Hendrik Arijensz van den  
   Heuvel en Claasje Abrahams Noorlander)  ─> k1720 
 Eerst getrouwd op 08-10-1741 te Bergambacht met Fijgje Huijbertse Verbrugge 
  (zie ook ─> k659). 
 ~ 26-09-1717 te Bergambacht 
 † 20-01-1768 te Stolwijk 
o 23-10-1760 te Bergambacht     zie gezinskaart 10441 
#k861 (van ) de Graaf, Jacomijntje Willemse (dochter van Willem Cornelisz (van ) de 
    Graaf en Beatrix Ariens van de Donk)  ─> k1722 
 Eerst getrouwd op 17-04-1746 te Brandwijk met Jacob Claasz Verlek 
 ~ 04-06-1724 te Brandwijk 
 † 01-05-1806 te Ottoland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie van den Heuvel en Fijgje Verbrugge) (zie ook─> k659): 
o NN  *  †  
o Adriaantje ~ 19-12-1751 te Bergambacht † 18-07-1806 te Stolwijk 

  x 17-09-1775 te Stolwijk met Dirk Bastiaansz Burger 
  zie ─> k329 (kwartier 2) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacomijntje de Graaf en Jacob Verlek):: 
o NN  *  †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Arie van den Heuvel en Jacomijntje de Graaf): 
o NN  *  †  
o Willem  ~ 02-02-1766 te Stolwijk  † 03-11-1830 te Goudriaan 

  x 30-04-1796 te Ottoland met Marigje de Jong 
  zie ─> k430 (kwartier 3) 

 

 
#k862 de Jong, Pieter Teunisz  (zoon van Teunis Jansz de Jong en Marrigje Jans 
     Groen)  ─> k1724 
 ~ 13-12-1733 te Molenaarsgraaf 
 † 26-08-1790 te Bleskensgraaf 
o 12-03-1762 te Bleskensgraaf 
x 04-04-1762 te Giessen Nieuwkerk    zie gezinskaart 10442 
#k863 de Kluijver, Pietertje Claasse (dochter van Claas Jacobsz de Kluijver en Dirkje 
     Huijberts Verheul)  ─> k1726 
 * te Peursum 
 ~ 01-04-1736 te Giessen Oudekerk 
 † 11-07-1804 te Bleskensgraaf 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *  †  
o Marigje  ~ 09-01-1763 te Giessen Nieuwkerk † 28-02-1844 te Goudriaan 

  x 30-04-1796 te Ottoland met Willem Ariensz van den Heuvel 
  zie ─> k431 

 

 
#k864 Mudde, Jan Jacobsz  (zoon van Jacob Jansz Mudde en Hester Ernsten
     van Rheenen)  ─> k1728 
 ~ 15-03-1744 te Lekkerkerk 
 † na 04-05-1789 te ??? 
o 11-08-1766 te Lekkerkerk 
x te Lekkerkerk       zie gezinskaart 10443 
#k865 Klerk, Marie Dirks (dochter van Dirk Jacobsz Klerk en Neeltje Dirks Boon) 
      ─> k1730 
 ~ 11-09-1740 te Lekkerkerk 
 † 04-05-1789 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  ~ 22-10-1775 te Lekkerkerk  † 18-06-1833 te Lekkerkerk 

  x 04-12-1796 te Lekkerkerk met Neeltje Bartse Hofmans 
  zie ─> k432 

 

 
#k866 Hofmans, Bart Lambrechtsz (zoon van Lambrecht Hofmans en Anna  
     Cornelisse van der Hoek)  ─> k1732 
 ~ 07-09-1732 te Lekkerkerk 
 † 12-11-1811 te Lekkerkerk 
o 13-04-1759 te Lekkerkerk 
x 06-05-1759 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10444 
#k867 Neven, Theuntje Leenderts (dochter van Leendert Cornelisz Neven en 
     Pietertie Ariens Kooiman)  ─> k1734 
 ~ 19-02-1734 te Lekkerkerk 
 † 31-12-1801 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 18-08-1776 te Lekkerkerk  † 18-11-1839 te Lekkerkerk 

  x 04-12-1796 te Lekkerkerk met Dirk Jansz Mudde 
  zie ─> k433 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 29-11-1785: 
Annigje Cornelis van der Hoek, weduwe van Lambert Hofman geeft te kennen dat in hun testamen, 
gepasseeerd dd 03-01-1760 noor Notaris Petrus Verhoef, de langstlevende was aangesteld tot voogd, en 
daarnaast ook haar zoon Bart Hofmans. Zij wil na haar eigen overlijden als extra voogd aanwijzen haar 
schoonzoons Job Kleijn, te Rotterdam, en Johannes de Gruijter, te Lekkerkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 05-06-1786: 
Arij Lambertsz Hofman en Jannetje Tomasse Kleijn, echtelieden won. te Lekekrkerk, wijzen elkaar als hun 
erfgenaam aan. Verder benoemen zij de langstlevende tot voogd over na te laten minderjarige 
erfgenamen, en bij overlijden van de langstlevende benoemen zij tot voogden Bart Lambertsz Hofman, 
Jan Tomasz Kleijn en Jacob van der Velden, won. te Lekkerkerk. 

 
#k868 van der Wouden, Johannes Jansz (zoon van Jan Dirksz van der Wouden en
     Barber Kuijnen de Jong)  ─> k1736 
 Eerst getrouwd op 03-10-1762 te Lekkerkerk met Neeltje Leenderts Neven  
      (overl 26-01-1763 te Lekkerkerk) 
 Beroep: Bouwman 
 ~ 12-07-1733 te Lekkerkerk 
 † 13-07-1792 te Lekkerkerk 
o 14-04-1769 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10445 
#k869 de Jong, Marrigje Pieters (dochter van Pieter Ariensz de Jong en Martijntje 
     Hendriks Nobel)  ─> k1738 
 ~ 29-03-1739 te Lekkerkerk 
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 † 16-02-1816 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Johannes van der Wouden en Neeltje Neven): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Johannes van der Wouden en Marrigje de Jong): 
o NN  *  †  
o Arie  ~ 19-05-1776 te Lekkerkerk  † 29-07-1846 te Lekkerkerk 

  x 13-01-1799 te Lekkerkerk met Weintje Breedveld 
  zie ─> k434 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 27-04-1782: 
Appolonia Pieters de Jong, meerderjarige ongehuwde dochter, won. te Lekkerkerk, stelt haar testament op. 
Na haar ovelijden krijgen haar broer Hendrik de Jong, en haar drie zussen, namelijk Marrigje de Jong, 
vrouw van Johannes van der Woude, Adriana de Jong, vrouw van Goris Neef, en Jannigje de Jong, 
vrouw van Pieter van Zijl, ieder 100 gulden, uit te keren door de hierna te noemen universele erfgenamen, 
namelijk haar twee jongste broers Huijg de Jong en Jan de Jong. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 23-02-1784: 
Johannes Jansz van der Woude en Marrigje Pieters de Jong, echtelieden, won. op het dorp van 
Lekkerkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam. Tot voogden over hun minderjarige erfgenamen benoemen 
zij Dirk van der Woude, zijn broer, en Jan Pietersz de Jong, haar broer. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 04-05-1786: 
Dirk Jansz van der Wouden, weduwnaar van Neeltje Cornelis den Ouden, won. te Lekkerkerk, verklaart na 
zijn overlijden tot voogden over zijn minderjarige kinderen of erfgenamen aan te stellen zijn broer Kuijn van 
der Wouden en Paulus Cornelisz den Ouden, en tot toezicht houdend voogd zijn broer Johannes van der 
Wouden. 

 
#k870 Breedveld, Bouwe Adriaansz (zoon van Adriaan Bouwensz Breedveld en 
     Ariaantje Joosten Smoor)  ─> k1740 
 ~ 27-01-1743 te Bergambacht 
 † na 27-09-1784 te ??? 
o 31-12-1773 te Bergambacht 
x 23-01-1774 te Bergambacht     zie gezinskaart 10446 
#k871 de Jong, Lena Johannisse (dochter van Johannis Jansz de Jong en Wijntje 
     Dirks Potuijt)  ─> k1742 
 Eerst getrouwd op 12-08-1765 te Berkenwoude met Teunis Stoppelenburg 
 ~ 20-05-1736 te Berkenwoude 
 † 27-09-1784 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Weintje  ~ 13-12-1778 te Berkenwoude † 19-08-1837 te Lekkerkerk  

  x 13-01-1799 te Lekkerkerk met Arie Johannesz van der Wouden 
  zie ─> k435 

 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 05-10-1772 
Cornelis Gravelen, Adriaan Casteleijn, Sijmon Benschop, Arij de Pater, Willem Noorlander, Pieter 
Benschop en Gerrit Bovenberg, alle van competente ouderdom, won. te Bovenberg, verklaren dat zij ’s 
nachts tussen donderdag en vrijdag 13 en 14 februari 1772 zijn ontboden geweest ten huize van Teunis 
Stoppelenburg en Lena Johannes de Jong, echtelieden, won. te Bovenberg. Teunis ziekelijk te bed 
bevonden, maar beide hun verstand en memorie ten volle hebbende, verklaren zij elkaar te willen testeren. 

 
#k872 Verwaal, Bastiaan Willemsz (zoon van Willem Bastiaansz Verwaal en  
     Huijbertje Claasse Schrijvers)  ─> k1744 
 ~ 26-10-1727 te Bergambacht 
 † 15-07-1803 te Bergambacht 
o 04-12-1750 te Bergambacht 
x 20-12-1750 te Bergambacht     zie gezinskaart 10447 
#k873 de Groot, Ariaantje (dochter van Jan Ariensz de Groot en Hermeijntje van 
    Wijk)  ─> k1746 
 ~ 11-12-1729 te Willige Langerak 
 † 04-06-1796 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arie  ~ 20-04-1755 te Bergambacht † 12-09-1836 te Lekkerkerk 

  x 22-08-1784 te Lekkerkerk met Apollonia Borsje 
  zie ─> k436 
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#k874 Borsje, Gerrit Herbertsz  (zoon van Herbert Ariensz Borsje en Trijntje 
     Gerrits van Holst)  ─> k1748 
 ~ 07-02-1706 te Krimpen aan de Lek 
 † 08-09-1763 of 29-11-1764 te Lekkerkerk 
o 04-10-1730 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 10448 
#k875 Vermeulen, Grietje Dirks (dochter van Dirk Teunisz Vermeulen en Pleuntje 
     Ariens In ’t Hout)  ─> k1750 
 ~ 01-03-1711 te Zevenhuizen 
 † 25-02-1754 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Apollonia ~ 17-02-1748 te Lekkerkerk  † 30-08-1831 te Lekkerkerk 

  x 24-03-1771 te Lekkerkerk met Arij den Oude 
  xx 22-08-1784 te Lekkerkerk met Arie Bastiaansz Verwaal 
  zie ─> k437 

 

 
#k876 van Herk, Cent Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz van Herk en Joosje 
     Willems Segwaard)  ─> k1752 
 ~ 29-03-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-07-1791 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 04-03-1748 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 31-03-1748 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10449 
#k877 Verkaik, Ariaantje Cornelisse (dochter van Cornelis Jacobsz Verkaik en  
     Marrigje Krijnen Verlek)  ─> k1754 
 ~ 16-08-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 27-11-1777 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  ~ 17-06-1753 te Ouderkerk ad IJssel † 24-04-1832 te Lekkerkerk 

  x 11-05-1783 te Lekkerkerk met Marrigje Landster 
  zie ─> k438 

 
Weeskamer. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-04-1790 
Ariaantje van Herk, weduwe van Pieter van Steeren, won. te Ouderkerk a/d IJssel, hadden op 06-01-1789 
getesteerd voor het gerecht van Krimpen ad Lek. Daarin waren tot voogd benoemd de langstlevende en tot 
administrateurs Arij van Herk en Cent van Herk, beide won. te Ouderkerk ad IJssel. Daar nu Arij van Herk 
overleden is, en Cent van Herk te hoog van jaren, worden nu tot voogden aangesteld Cornelis Ariensz van 
Herk en Cornelis Centen van Herk (zie k438), beide won. te Ouderkerk ad IJssel. 

 
#k878 Landster / Lanzert, Klaas Leendertsz (zoon van Leendert Claasz Lancert en 
     Annigje Ariens Brandwijk)  ─> k1756 
 Beroep: heemraad van Lekkerkerk in 1778 
 ~ 03-11-1720 te Oud Alblas 
 † 30-07-1793 te Lekkerkerk 
o 23-04-1745 te Lekkerkerk 
x 16-05-1745 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10450 
#k879 Neef, Marrigje Hendriks  (dochter van Hendrik Cornelisz Neef en Marrigje 
     Hendriks de Jong)  ─> k1758 
 ~ 28-09-1721 te Lekkerkerk 
 † 01-11-1786 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Marrigje  ~ 06-09-1750 te Lekkerkerk  † 14-04-1823 te Lekkerkerk 

  x 11-05-1783 te Lekkerkerk met Cornelis Centen van Herk 
  zie ─> k439 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 09-01-1778: 
Gabriel van Wijnen en Johanna Neeve, echtelieden, stellen elkaar tot erfgenaam aan, en naast de 
langstlevende stellen zij tot voogden over hun minderjarige erfgenamen, de personen van Klaas Lantser 
en Cornelis Hendriksz Neef (zie k880) aan. 
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Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 24-09-1778: 
Klaas Lantser treedt op als heemraad van Lekkerkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 04-05-1786: 
Wouter Boon, Jan de Hart, Pieter van Rhoon, Cornelis Khuijst, Sijmon Pieters Schenk, Klaas Lantser en 
Leendert Lantser, allen van competente ouderdom en won. te Lekkerkerk, verklaren dat zij op 10-01-1786 
zijn verzocht te komen ten huize van Dirk Jansz van der Wouden, en aldaar gekomen zijnde hebben 
bevonden Neeltje Cornelis den Ouden, vrouw van voornoemde Dirk Jansz van der Wouden, ziek te bed 
liggende. Zij hebben haar horen en zien zeggen dat zij haar man tot universeel erfgenaam benoemt, en 
mocht haar man een tweede huwelijk aangaan, dat hij dant afstand moet doen van de halve boedel ten 
behoeve van haar kinderen. Tot voogden benoemt zij Kuijn van der Wouden en Paulus Cornelisz den 
Ouden. 

 
#k880 Neven, Cornelis Hendriksz (zoon van Hendrik Cornelisz Neef en Marrigje 
     Hendriksz de Jong)  ─> k1760 
 ~ 25-09-1712 te Lekkerkerk 
 † 13-03-1794 te Lekkerkerk 
o 11-05-1742 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10451 
#k881 van Wijnen, Marijgje / Maria Gerrits (dochter van Gerrit Gabrielsz van Wijnen
     en Lijntje Cornelis Verboom)  ─> k1762 
 ~ 31-05-1717 te Lekkerkerk 
 † 14-11-1771 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Gerrit  ~ 25-09-1757 te Lekkerkerk  † 12-09-1828 te Lekkerkerk 

  x 18-05-1794 te Lekkerkerk met Johanna Maria Knuijstingh 
  zie ─> k440 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 31-01-1772: 
Dirk Manisz van der Graaf, oud 40 jaar, Arij Gouwens, oud 47 jaar, Harmen Aartsz Rietveld, oud 28 jaar, 
Dirck Borsje, oud 35 jaar, Hendrik Pietersz Nobel, oud 27 jaar, Hendrik Pietersz de Jong, oud 25 jaar en 
Huijg Pietersz de Jong, oud 18 jaar, alle won. te Lekkerkerk, verklaren dat zij in de maand juni 1771 zijn 
geweest ten huize van Cornelis Hendriksz Neef. Hij was gezond en zijn vrouw Marij van Wijnen lag ziek 
te bed. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam, en tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemen zij 
Gabriel van Wijnen, broer van Marij van Wijnen, en Pieter Kuijnen de Jong. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 09-01-1778: 
Gabriel van Wijnen en Johanna Neeve, echtelieden, stellen elkaar tot erfgenaam aan, en naast de 
langstlevende stellen zij tot voogden over hun minderjarige erfgenamen, de personen van Klaas Lantser 
(zie k878) en Cornelis Hendriksz Neef aan. 

 
#k882 Knuisting, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Knuijstingh en Maria  
     Lockerbol) ─> k1764 
 ~ 28-05-1730 te Rotterdam 
 † 16-08-1768 te Lekkerkerk 
x 29-06-1760 te Nieuwpoort     zie gezinskaart 10452 
#k883 Goethart, Catharina Johannesse (dochter van Johannes Reijersz Goedhart
      en Geertruij Bijlandt)  ─> k1766 
 Later getrouwd op 17-04-1775 te Lekkerkerk met Jan Jacobsz Taks 
 ~ 26-11-1739 te Lopik 
 † 28-09-1809 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Knuisting en Catharina Goethart): 
o NN  *  †  
o Johanna Maria ~ 23-01-1768 te Lekkerkerk  † 24-07-1812 te Lekkerkerk 

  x 18-05-1794 te Lekkerkerk met Gerrit Cornelisz Neven 
  zie ─> k441 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Catharina Goethart en Jan Taks): 
o NN  *  †  

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 17-04-1786: 
Jan Jacobsz Taks benoemt tot zijn universele erfgename zijn vrouw Catharina Goedhart en zijn voorzoon 
Maerten Jansz Taks (uit het huwelijk met Marrigje Maartens). 

 
#k884 Pruijt, Barend Jansz (zoon van Jan Willemsz Pruijt en Anna Barentse) 
      ─> k1768 
 Beroep: heemraad en schepen van Lekkerkerk in 1774 en 1777 
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 ~ 31-03-1720 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 16-07-1804 te Lekkerkerk 
o 23-06-1747 te Ouderkerk aan den IJssel en 09-07-1747 te Lekkerkerk 
x 16-07-1747 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10453 
#k885 Snoeij, Maria Gerrits (dochter van Gerrit Cornelisz Snoeij en Anna Ariens  
    Verbie) 
      ─> k1770 
 ~ 22-08-1723 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 21-07-1801 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arij  ~ 18-08-1765 te Lekkerkerk  † 20-03-1845 te Lekkerkerk 

  x 12-01-1794 te Lekkerkerk met Geertje van der Wal 
  zie ─> k442 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 13-07-1774 / 25-06-1777 / 27-06-1777: 
Barend Pruijt treedt op als heemraad en schepen van Lekkerkerk. 

 
#k886 van der Wal, Johannes Lambertsz (zoon van Lambert Johannesz van der
     Wal en Lijsbeth Janse Klerk)  ─> k1772 
 Beroep: heemraad van Lekkerkerk in 1781 
 Eerst getrouwd op 04-03-1759 te Lekkerkerk met Lijntje Melis de Blaauw 
 ~ 30-10-1729 te Lekkerkerk 
 † 13-01-1797 te Lekkerkerk 
o 08-05-1769 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10454 
#k887 de Lange, Burgje Jans (dochter van Jan Gerritsz de Lange en Geertje Pieterse 
    Pak)  ─> k1774 
 ~ 01-01-1744 te Willige Langerak 
 † 29-03-1810 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Johannes van der Wal en Lijntje Blaauw): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Johannes van der Wal en Burgje de Lange): 
o NN  *  †  
o Geertje  ~ 26-12-1773 te Lekkerkerk  † 11-11-1834 te Lekkerkerk 

  x 12-01-1794 te Lekkerkerk met Arij Barendsz Pruijt 
  zie ─> k443 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk  d.d. 27-01-1781 / 26-03-1781 / 07-08-1781 / 10-12-1781: 
Johannes Lambertsz van der Wal treedt op als heemraad van Lekkerkerk. 

 
#k888 Noorlander, Barend Willemsz (zoon van Willem Claesz Noorlander en Sara 
     Hendriks)  ─> k1776 
 Later getrouwd op 17-11-1754 te Bergambacht met Maggeltje Gerrits van der 
 Heeden (Zij overleed 27-10-1783 te Bergambacht) 
 * +/- 1721 te Langerak Bij overlijden was hij 88 jaar 
 † 25-12-1809 te Bergambacht (Bron: Overlijdens Bergambacht 1806-1811, en bijlagen huwelijk 

   van kleinzoon Willem Noorlander en Alida Stout  d.d.22-05-1833 te Lekkerkerk) 
o 13-12-1743 te Bergambacht 
x 05-01-1744 te Bergambacht     zie gezinskaart 10455 
#k889 Keesjebreur, Fijgje Frederiks (dochter van Frederik Cornelisz Keesjebreur en 
     Margje Cornelis)  ─> k1778 
 * te Bergambacht 
 ~ 05-05-1722 te Schoonhoven 
 † 04-09-1753 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Barend Noorlander en Fijgje Keesjebreur): 
o Willem  ~ 24-05-1744 te Bergambacht † 07-05-1823 te Lekkerkerk 

  x 13-01-1771 te Bergambacht met Neeltje Gelderblom 
  zie ─> k444 

o Frederik  ~ 04-09-1746 te Bergambacht  †  
o Zarah (Sara) ~ 11-05-1749 te Bergambacht  †  
o Eijbert  ~ +/- 1752 te Bergambacht  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Barend Noorlander en Maggeltje van der Heeden): 
o NN  *  †  
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Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 17-03-1722 
Cornelis Ariensz Ceesjebreur en Frederick Cornelisz Ceesjebreur, deszelfs zoon ter eenre, en Wouter 
Verkaeijk en Joost Cornelisz Boogje, vrienden en voogd van Margje Cornelis, ter andere, geven te kennen 
dat de minderjarige Frederick Cornelisz Ceesjebreur heeft vleselijke conversatie gehad met Margje 
Cornelis, zodat zij zwanger is, maar hij is niet genegen om met haar te trouwen. Daarom verklaart 
Cornelis Ceesjebreur dat hij het kind dat uit deze zwangerschap ter wereld zal komen, zal alimenteren en 
onderhouden in kost, kleding, etc, en hij zal Margje Cornelis uitkeren het bedrag van 45 gulden 10 stuivers, 
met een paar lakens en een hemd. 
Zie ook onderstaande doopinschrijving. Fijgje Frederiks Keesjebreur is dus het kind dat uit 
bovengenoemde buitenechtelijke relatie is geboren. 
 
Doopboek 5.V Schoonhoven    d.d. 05-05-1722 
Den 5 Meij is gedoopt een Bastert, Feitje, moeder Merchje Cornelis 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 25-10-1754 
Barent Willemsz Noortlander, weduwnaar van Sijgje Fredericks Ceesjebreur, geeft aan dat zijn vrouw 
4 kinderen nalaat, met name Willem oud 11 jaar, Frederick 8 jaar, Sara 6 jaar en Eijbert Noortlander 2 
jaar. Er zijn geen voorzorgen van voogdij genomen. Hij belooft zijn kinderen te alimenteren en op te 
voeden tot hun 25e jaar of huwelijkse staat, en dan uit te keren 1 gulden. 

 
#k890 Gelderblom, Gerrit Wiersz (zoon van Wiers Jansz Gelderblom / van Gelder
     en Annigje Gerritse)  ─> k1780 
 ~ 10-10-1723 te Bergambacht 
 † na 15-06-1795 (woonde te Haastrecht) 
o 16-05-1749 te Bergambacht 
x 08-07-1749 te Bergambacht     zie gezinskaart 10456 
#k891 Heijkoop / Oukoop, Janna / Johanna Joosten (dochter van Joost Woutersz  
   Heijkoop en Jannichje Frans van Weert)  ─> k1782 
 * te Jaarsveld 
 ~ +/- 1729 te Jaarsveld 
 † 15-06-1795 te Rozendaal (Haastrecht) 
  20-06-1795 te Oudewater 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  * ... te ...  

  x 13-01-1771 te Bergambacht met Willem Barendsz Noorlander 
  zie ─> k445 

 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 22-03-1774 
Gerrit Wierse Gelderblom en Janne Joosten Heijkoop, echtelieden, won. te Tussenlanen, stellen hun 
testament op. Gerrit Wiersz Gelderblom ligt ziekelijk te bedde, maar beiden zijn hun verstand en zinne 
machtig. Zij willen elkaar testeren en stellen tot voogden over minderjarigen, Gijsbert Wiersz Gelderblom, 
broer van Gerrit Wiersz Gelderblom, en Arij Jansz de Groot. 

 
#k892 Stout, Goris Jansz (zoon van Jan Wiggertsz Stout en Jannigje Pieters) 
      ─> k1784 
 Later getrouwd op 08-09-1754 te Bergambacht met Grietje Leenderts Bakhuijzen 
 ~ 30-05-1710 te Bergambacht 
 † na 13-09-1766 te Bergambacht 
o 15-08-1732 te Bergambacht 
x 07-09-1732 te Bergambacht     zie gezinskaart 10457 
#k893 de Bree, Maria Maartense (dochter van Maarten Eldertsz de Bree en Lena 
     Jillis)  ─> k1786 
 ~ 07-02-1712 te Bleskensgraaf 
 † 21-12-1753 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Goris Stout en Maria de Bree): 
o NN  *  †  
o Maarten  ~ 23-08-1733 te Bergambacht † 03-10-1791 te Bergambacht 

  o 31-03-1769 te Vlist met Gerrigje Janse Houweling 
  zie ─> k850 (kwartier 3) 

o Leendert  ~ 07-01-1748 te Bergambacht † 14-05-1812 te Lekkerkerk 
  x 30-01-1780 te Bergambacht met Barbara de Man 
  zie ─> k446 (kwartier 3) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Goris Stout en Grietje Bakhuijzen): 
o NN  *  †  
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Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 19-05-1754 
Arij Verhoogh, oud 64 jaar, Cornelis Bak, oud 45 jaar, Dirk den Oude, oud 45 jaar, Cornelis Breedveld, oud 
40 jaren, Elias Eijkelenboom, oud 33 jaar, Marthijnis de Vries, oud 30 jaar en Dirk Huijbertsz van Vliet, oud 
25 jaar, alle won. te Benedenberg, getuigen dat zij op vrijdag 14 december 1753 zijn geweest ten huize 
van Goris Jansz Stout en Marija Maartens Bree, echtelieden, won. te Benedenberg, en dat zij Marija 
ziek te bedde liggende bevonden, beide hun verstand en zinne machtig. Zij willen elkaar testeren, en 
stellen tot voogden over hun minderjarige kinderen Wigger Jansz Stout, won. te Krimpen ad IJssel, en 
Claas Maartensz Bree, won. te Ketel. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Bergambacht   d.d. 13-09-1766 
De heer Jan Braet, baljuw, vertoont zijn informatie ten lasten van Goris Stout en zijn zoon Leendert 
Stout, won. in Benedenberg te Bergambacht, verzoekende op de feiten dagvaarding. Mansmannen 
hebben geëxamineerd voornoemd verzoek, en hebben gehoord Goris Stout, alsmede Jacob Bak, zijnde de 
beledigde partij in deze, met diens vader Cornelis Bak, mede lid van het college, en ontzeggen de 
requirant zijn gedaan verzoek. Latende niettemin aan zijn Edele de Faculteijt, om over de verschuldigee 
boeten te schikken. 
 

 
#k894 de Man, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Cornelisz de Man en Neeltje 
     Joosten Covel)  ─> k1788 
 ~ 18-10-1708 te Ottoland 
 † 29-02-1772 te Ottoland 
x +/- 1739 te Ottoland      zie gezinskaart 10458 
#k895 van der Souwe, Neeltje Cornelis (dochter van Cornelis Gijsbertsz van der 
    Souwe en Lijntje Ariens Hartog)  ─> k1790 
 ~ 02-07-1719 te Noordeloos 
 † 18-01-1772 te Ottoland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Barbara  * 24-03-1753 / ~ 25-03-1753 te Ottoland 

     † 24-01-1799 te Berkenwoude 
  x 30-01-1780 te Bergambacht met Leendert Gorisz Stout 
  zie ─> k447 

 

 
#k896 Kroos, Jan Dircksz (zoon van Dirck Paulusz Kroos en Pietertje Claas  
    Schelling)  ─> k1792 
 ~ +/- 1688 te Westmaas 
 † 25-02-1720 te Ridderkerk 
o 09-09-1714 te Ridderkerk 
x 30-09-1714 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10459 
#k897 Roskam, Anna Aerde (dochter van Aerd Roskam en ) 
 ~ +/- 1690 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  ~ 01-09-1715 te Ridderkerk  † 05-11-1783 te Ridderkerk 

  x 02-05-1745 te Zwijndrecht met Jannegje Ariense van der Linden 
  xx (o) 18-04-1760 te Heerjansdam met Maaijke Gerrits Olm 
  zie ─> k448 

 

 
#k898 van Olm, Gerrit Pietersz (zoon van Pieter Foppen van Olm en Bastiaantje 
     Cornelis Mijnvriendt)  ─> k1796 
 ~ 06-04-1710 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 22-04-1730 te Heerjansdam     zie gezinskaart 10460 
#k899 van der Giessen, Jannigje Arijens (dochter van Arie Pietersz van der  
   Giessen en Annigje Willems Levering)  ─> k1798 
 * te Kleine Lindt 
 ~ 07-03-1706 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 228 Datum: 19-Feb-23 

o Maaijke  * te Kleine Lindt /  ~ 20-02-1731 te Heerjansdam 
      † 27-08-1783 te Ridderkerk 
  o 18-04-1760 te Heerjansdam met  
  zie ─> k449 

 

Not. Arch. Nr. 1277/9 Rijsoord  acte 42 fol. 90 – 92 d.d. 26-01-1734 

notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_9_f073-144-s023.jpg - NL-RtSA_1277_9_f073-144-s024.jpg 
Arien Pieterse van der Giessen en Stijntie Leendertse Klootwijk, echtpaar wonende in de Kleine Lindt, 
annuleren alle voorgaande testamenten. Arien benoemt tot zijn erfgenamen: het kind genaamd Jannetje 
Ariensz van der Giessen uit zijn eerste huwelijk met Annetie Willems Levering; zijn huidige echtgenote 
en de kinderen uit dit huwelijk geboren. Stijntie benoemt hem tot haar enige erfgenaam. Tot voogden 
benoemen zij Hendrik Pietersz van der Giessen te Heerjansdam, zijn broer, en Hendrik van der Gijp 
wonende in de Kleine Lindt, neef van Stijntie. 

 

 
#k900 van den Berge, Leendert (zoon van )  
 ~ +/- 1710 te ??? 
 † ??? te Oosterland 
x +/- 1740 te Bruinisse ??     zie gezinskaart 10461 
#k901 Koster / Kofters, Petronella (dochter van ) 
 ~ +/- 1715 te ??? 
 † ??? te Oosterland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Adrianus  ~ 17-08-1746 te Bruinisse  † 31-10-1814 te Zierikzee 

  x voor 1782 te Ouwerkerk ?? met Jannetje Brouwers / Brouws 
  xx 22-01-1790 te Ouwerkerk (Zld) met Willemijna Smallegange(r) 
  zie ─> k450 

 

 
#k904 Muijen, Cornelis Huijbertsz (zoon van Huijbert Claesz Muijen en Steijntje  
     Dirks de Graaf)  ─> k1808 
 ~ 09-03-1692 te Oud Alblas 
 † 22-08-1748 te Oud Alblas 
o 05-01-1732 te Oud Alblas 
x te Oud Alblas       zie gezinskaart 10463 
#k905 van den Herik, Ariaantje Jans (dochter van Jan Koensz van den Herik en  
     Teuntje Cornelis Brand)  ─> k1810 
 ~ 26-01-1698 te Bleskensgraaf 
 † 02-10-1770 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Huijbert  ~ 28-11-1734 te Oud Alblas  † 13-09-1809 te Oud Alblas 

  o 13-04-1781 te Oud Alblas met Maria / Marijgje Besemer 
  zie ─> k452 

 

 
#k906 Bezemer, Kleijs Bastiaansz (zoon van Bastiaan Crijnen Bezemer en Sara  
     Nannings van der Sijden)  ─> k1812 
 Eerst getrouwd op 10-03-1740 te Oud Alblas met Baligje Jans Verhoef 
 ~ 07-02-1717 te Oud Alblas 
 † ??? te ?? 
o 18-07-1750 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10464 
#k907 van der Giessen, Willemijntje Pieters (dochter van Pieter Ariensz van der  
    Giessen en Maria Pieters Boom)  ─> k1814 
 ~ 12-01-1730 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Kleijs Bezemer en Baligje Verhoef): 

o NN  *  †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Kleijs Bezemer en Willemijntje van der Giessen): 

o NN  *  †  
o Maria / Marijgje ~ 15-07-1753 te Oud Alblas  † 30-12-1809 te Oud Alblas 

  o 13-04-1781 te Oud Alblas met Huijbert Cornelisz Muijen 
  zie ─> k453 

 
Gaarders Trouwen / Begraven Molenaarsgraaf  d.d. 18-07-1750 
Willemijntje Pieters van der Giessen ondertekent de acte van haar ondertrouw. 
(Mijntje Pieters van Giessen) 

 
 

 
#k908 van Genderen, Louwe / Lauwrens Pietersz  (zoon van Pieter Chielen van 
   Genderen en Marichje Lauwrens Boer)  ─> k1816 
 Later getrouwd op 28-04-1758 te Sliedrecht met Maijke Jans in ‘t Veld 
 ~ 29-06-1727 te Sliedrecht 
 † ??? te ??? 
x voor 17-10-1751 te ???     zie gezinskaart 10465 
#k909 Bloesem, Jacomijntje Pieters  (dochter van Pieter Nanningsz Bloessem
     en Hazerijna Claas Teeuw)  ─> k1818 
 ~ 24-04-1729 te Sliedrecht 
 † tussen 25-11-1753 en 28-04-1758 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Louwe van Genderen en Jacomijntje Bloesem): 
o NN  *  †  
o Nanning  * 30-01-1756 te Naaldwijk / ~ 01-02-1756 te Sliedrecht 

      † 23-12-1806 te Sliedrecht 
  o 30-07-1784 te Sliedrecht met A(d)riaantje Gerrits Vermeulen 
  zie ─> k454 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Louwe van Genderen en Maijke in’t Veld): 
o NN  *  †  

 

 
#k912 Kruithof, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz Kruithof en Pietertje 
     Bastiaans Verschoor)  ─> k1824 
 * te Katendrecht 
 ~ 09-11-1704 te Charlois 
 † voor 06-05-1789 
o 16-04-1728 te Charlois 
x 09-05-1728 te Charlois     zie gezinskaart 10467 
#k913 Spek, Dirkje Dirks  (dochter van Dirck Ariensz Spek en Marigje Jans) 
      ─> k1826 
 * te Streefkerk 
 ~ 29-08-1700 te Groot Ammers 
 † 06-05-1789 te Katendrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Arie  ~ 03-03-1743 te Charlois  † voor 21-06-1782 te ??? 

  x 18-10-1776 te Charlois met Trijntje van Ditten, 
  zie ─> k456 

 

 
#k914 van Ditten / Didde / Ditte, Aart Willemsz (zoon van Willem Aertsz Didde en
    Marijtje Pleunen van Wingerden)  ─> k1828 
 Eerst getrouwd 16-10-1733 (o) te Charlois met Jaapje Frans van der Steen 
 ~ 02-12-1708 te Charlois 
 † 02-04-1801 te Charlois 
o 04-10-1740 te Charlois 
x 23-11-1740 te IJsselmonde (zie ook Charlois)   zie gezinskaart 10468 
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#k915 Lievaert / Lieveld, Jannetje Jacobs (dochter van Jacob Jansz Lievaert 
    en Trijntje Goverts Roseboom)  ─> k1830 
 ~ 29-10-1719 te Barendrecht 
 † 16-11-1773 te Charlois 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Aart van Ditten en Jaapje van der Steen): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Aart van Ditten en Jannetje Lievaert): 
o NN  *  †  
o Trijntje  * te Katendrecht /  ~ 15-02-1756 te Charlois 

      † 13-01-1796 te Charlois 
  x 18-10-1776 te Charlois met Arie Gerritsz Kruithof 
  xx 21-06-1782 te Charlois met Jacob Schuijer 
  zie ─> k457 

 
Not. Arch. Nr. 1277/12 Rijsoord acte 9 fol. 16 – 17 d.d. 24-03-1756 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_12_f001-086-s017.jpg - NL-RtSA_1277_12_f001-086-s019.jpg 
Testament van Christoffel Roseboom, weduwnaar van Aagie Vlasvelt te West IJsselmonde. Hij legateert 
aan: 
- Aagie Hendrikse Vlasvelt te Leiden, dochter van Hendrik Vlasvelt, zijn overleden vrouws broer, waarover 
hij peet is, een bedrag van 100 gulden 
- Gerrit Vlasvelt te Leiden, zoon van Cornelis Vlasvelt, zijn overleden vrouws broer, een bedrag van 300 
gulden en een zilveren lepel 
- Christoffel Klaasse Vlasvelt te Leiden, een bedrag van 100 gulden en zijn rotting 
- de kindskinderen van zijn overleden halfzuster Annigie Roseboom, met name Govert, Marijgie, Jannigie 
en Gijsbert Dirkse Pouw, een zodanig bedrag van 200 gulden als hun vader Dirk Evertsz Pouw volgens 
obligatie van 3 maart 1737 aan hem testateur verschuldigd is en de verlopen interesse 
- de Armen van Barendrecht 50 gulden 
- Maaijken en Aariaantie Joosten Neuteboom, kinderen van zijn zus Jannigie Roseboom, ieder een bedrag 
van 500 gulden 
- de zoon van voornoemde Aariaantie met name Joost van der Waal, zijn gouden hemdknopen 
- Jannigie Jacobs Lievaart, Aariaantie Jacobs Lievaart en Jan Jacobsz Lievaart, ieder een gouden 
ducaton. 
Over zijn overige na te laten goederen benoemt hij Jacob Janse Lievaart tot zijn erfgenaam, zijn 
zwager, of bij voor overlijden van hem aan Aariaantie Jacobse Lievaart - zijn dochter - die getrouwd is met 
Jan Cornelisse de Keijser. 
Tot voogden benoemt hij Gerrit Vlasvelt en Pieter Janse Lievaart wonende te Sandelingen Ambacht. 

 
 
#k916 Luit, Jacobus Frederiksz (zoon van Frederik Isaacsz Luijten en Ariaantje 
      Hendriks)  ─> k1832 
 ~ 02-11-1704 te Krimpen aan de Lek 
 † 24-06-1747 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 02-10-1733 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 25-10-1733 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10469 
#k917 Timmer, Lidewij Willemse (dochter van Willem Ariensz Timmerman  
    en Trijntje Jacobs Ruijghooft)  ─> k1834 
 ~ 22-07-1703 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 24-03-1749 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Frederick ~ 26-01-1738 te Ouderkerk ad IJssel   † 25-02-1806 te Gouderak 

  x 02-12-1763 te Streefkerk met Lijsbeth / Elisabeth Braneker 
  xx 27-04-1783 te Ouderkerk ad IJssel met Adriana Timmers 
  zie ─> k458 

 

 
#k918 Braniker Arij Pietersz (zoon van Pieter Willemsz Braniker en Niesje Jans  
    Aeldijk) ─> k1836 
 ~ 21-10-1714 te Streefkerk 
 † 15-09-1759 te Streefkerk 
o 13-03-1739 te Woudrichem 
x 03-05-1739 te Woudrichem     zie gezinskaart 10470 
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#k919 Buijk, Geertruij Cornelis (dochter van Cornelis Woutersz Buijk en Lijsbeth 
     Ariens van der Vugt)  ─> k1838 
 ~ 27-03-1715 te Woudrichem 
 † 01-10-1795 te Streefkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Lijsbeth  ~ 06-07-1743 te Streefkerk 

   † tussen 07-11-1779 en 27-04-1783 te Krimpen ad Lek  
  x 02-12-1763 te Streefkerk met Frederick Jacobusz Luit 
  zie ─> k459 

 

 
#k920 van Wingerden, Aard Dirksz (zoon van Dirk Jansz van Wingerden en Lijsbeth 
     Hendriks Brouwer)  ─> k1840 
 ~ 06-02-1718 te Ridderkerk 
 † tussen 1752 en 25-04-1783 te ??? 
o 01-05-1739 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10471 
#k921 van de Bijl, Marijtje Pieters (dochter van Pieter Laurensz van de Bijl en  
     Pietertje Willems van Lier)  ─> k1842 
 ~ 20-11-1712 te Ridderkerk 
 † 25-04-1783 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 21-01-1742 te Ridderkerk  † 16-01-1810 te Ridderkerk 

  x 22-05-1768 te Ridderkerk met Cornelia Willems de Kinder 
  zie ─> k460 

 

 
#k922 de Kinder, Willem Pietersz (zoon van Pieter Willemsz de Kinder en Cornelia
     Huijgen de Jong)  ─> k1844 
 ~ 02-01-1718 te Ridderkerk 
 † 14-12-1759 te Ridderkerk 
o 22-02-1743 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10472 
#k923 Dorsman, Marijtje Ariens (dochter van Arij Hendriksz Dorsman en Annetje 
     Joris Drogendijk)  ─> k1846 
 ~ 28-01-1722 te Rijsoord 
 † 09-12-1801 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelia  ~ 05-02-1747 te Ridderkerk  † 06-06-1804 te Ridderkerk 

  x 22-05-1768 te Ridderkerk met Pieter Aartsz van Wingerden 
  zie ─> k461 

 

 
#k924 de Hart, Gerrit Cornelisse (zoon van Cornelis de Hart en )  ─> 
 ~ +/- 1695 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1725 te Brakel ??      zie gezinskaart 10473 
#k925 Coijman, Dirkje Cornelisse (dochter van Cornelis Coijman en )  ─> 
 ~ +/- 1700 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  * voor 1732 te Brakel  † 19-03-1777 te Ridderkerk 

  x 02-12-1764 te Ridderkerk met Cornelia Bulsing 
  zie ─> k462 

 

 
#k926 Bulsing, Gerrit Jacobsz  (zoon van Jacob Willemsz Bulsink en  
     Trijne Coenders Bennink)  ─> k1852 
 ~ 02-09-1708 te Dinxperlo 
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 † 17-10-1794 te Ridderkerk 
o 03-01-1739 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10474 
#k927 ter Kinderen / de Kinder, Jannetje Pieters (dochter van Pieter Willemsz de 
   Kinder en Cornelia Huijgen de Jonge)  ─> k1854 
 ~ 19-02-1713 te Ridderkerk 
 † 14-11-1795 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelia  ~ 15-01-1736 te Ridderkerk  † 22-02-1813 te Ridderkerk  

  x 02-12-1764 te Ridderkerk met Dirk Gerritsz de Hart 
  zie ─> k463 

 

 
#k928 van Goolen, Arie Gerritsz (zoon van Gerrit Jansz van Goolen en Ingetje 
     Ariens)  ─> k1856 
 ~ 05-03-1702 te Ouderkerk aan den IJssel (zie Capelle aan den IJssel) 
 † 08-12-1749 te Krimpen aan den IJssel 
x 19-08-1725 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10475 
#k929 van der Voorde, Neeltje Jans (dochter van Jan Pietersz van der Voorde en  
     Ariaantje Jans Helleman)  ─> k1858 
 ~ 28-11-1700 te Krimpen aan de Lek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  * te Krimpen ad IJssel / ~ 31-10-1734 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 29-03-1785 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 18-04-1762 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje met van der Zijden 
  zie ─> k464 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 10-03-1718 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Ariensz van Herk, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziek te bed liggend, stelt zijn testament op. Hij 
legateert aan zijn moeder Fijtje Jans, weduwe van Arij Leendertsz van Herk, het bedrag van 150 
gulden, en hetgen hij deze winter met hoepmaken heeft verdiend. Aan zijn broer Jan Ariensz van Herk 
legateert hij 75 gulden die hij eerder aan hem had geleend, en een bedrag van 100 gulden die Jan Ariensz 
op rente geleend had van Cornelis Willemsz Lans, waarvoor Leendert borg had gestaan. Veder nog een 
paar laarzen en een spa. Aan Pieter Jansz Kalkman, zoon van Jan Pietersz Kalkman legateert hij een 
gebloemde hemdrok met zilveren knopen en twee zilveren gespen. Aan Jan Pietersz Kalkman legateert hij 
zijn serge broek. Aan Arij Gerritsz (zie k928), zoon van Gerrit Jansz van Gooolen (zie k1856 (getrouwd met 
Ingetje Ariens)) legateert hij een rode hemdrok met zilveren knopen en een paar gouden hemdknoopjes. 
Tot slot benoemt hij tot erfgenamen in zijn verdere na te laten goederen zijn broers en zussen. Tot 
voogden over minderjarige erfgenamen benoemt hij Jan Pietersz Kalkman, zijn zwager, en Govert 
Cornelisz Boer, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1734 
Cornelis Willemsz, getrouwd met Baaltje Ariens, Aafje Ariens, weduwe van Jan Pietersz, Arij Gerritsz van 
Golen, Anna Gerrits van Golen, Johannes Gerritsz van Golen, kinderen van Ingetje Ariens (zie k1857), 
Dirkje Ariens, weduwe van Jan Ariensz Bart (zie k1146), Jan Pietersz Kreuk (zie k572), getrouwd 
met Maggeltje Jans Bart (zie k573), gezamenlijk erfgenamen van Fijtje Jans (zie k3715), weduwe van 
Arij Balen (zie k3714), en erfgenamen van Cornelis Leendertsz, verkopen in het openbaar enkele 
landerijen. 
Ten eerste 11 hont 75 roeden in de polder de Kromme en Geer. Koper is Krijn Danen voor 50 gulden. 
Een kamp land groot 2 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 300 gulden. 
Een kamp hooiland groot 3 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 25 gulden. De twee laatste kampen land worden uiteindelijk gekocht door Cornelis Krul voor 
480 gulden. 

 
#k930 van der Zijde, Jan Gerritsz (zoon van Gerrit Jansz van der Zijde en Jannitje 
     Jielis)  ─> k1860 
 Eerst getrouwd op 09-01-1732 te Ouderkerk aan den IJssel met Magteltje Cornelis
 Slappendel 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 12-07-1699 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 26-06-1775 te Krimpen aan den IJssel 
o 09-11-1735 te Ouderkerk aan den IJssel 
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x 04-12-1735 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10476 
#k931 Vos, Aaltje Jasperse (dochter van Jasper Gorisz Vos en Ingetje Pieters Boer) 
      ─> k1862 
 ~ 01-02-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan van der Zijde en Magteltje Slappendel): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan van der Zijde en Aaltje Vos): 
o NN  *  †  
o Marrigje  * te Krimpen ad IJssel / ~ 20-08-1741 te Ouderkerk ad IJssel 

      † na 01-11-1767 / 1784 te ??? 
  x 18-04-1762 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Ariensz van Goolen 
  zie ─> k465 

 

 
#k932 van den Hoek, Jan Jansz (zoon van Jan Cornelisz van der Hoek en Grietje 
     Aarts van Os / van Es)  ─> k1864 
 Eerst voor 04-07-1726 getrouwd met Maria Otten de Ruit 
 ~ 10-02-1697 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  won. te Strevelshoek bij zijn huwelijk dd 1729 met Trijntje Spruijt 

 † tussen 11-05-1739 en 15-01-1746 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o 22-04-1729 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10477 
#k933 Spruijt, Trijntje Ariens (dochter van Arie Dircksz Spruijt en Marijtje Coenen  
    Welboren)  ─> k1866 
 ~ 04-10-1699 te Ridderkerk 
 † tussen 11-05-1739 en 15-01-1746 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Teunis  * +/- 1730 te Hendrik-Ido-Ambacht 

     † 03-03-1802 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x +/- 1760 te Hendrik-Ido-Ambacht met Grietje van der Bijl 
  zie ─> k466 

 

 
#k934 van der Bijl, Lourens Pietersz  (zoon van Pieter Lourensz van der Bijl en  
     Pietertje Willems van Lier)  ─> k1868 
 ~ 01-05-1707 te Ridderkerk 
 † 21-06-1782 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o 07-05-1733 te Ridderkerk (gaarders)    zie gezinskaart 10478 
#k935 Mulder, Anna Jans (dochter van Jan Corstiaansz / Bastiaansz Mulder en 
    Grietje Jans de Jonge)  ─> k1870 
 ~ 13-01-1709 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Grietje  * +/- 1735 te Hendrik-Ido-Ambacht 

     † 06-03-1798 te Hendrik-Ido-Ambacht  
  x +/- 1760 te Hendrik-Ido-Ambacht met Teunis van den Hoek 
  zie ─> k467 

 

 
#k936 Bakker, Pieter Huijbertsz  (zoon van Huijbert Claesz Bakker en Aagje  
     Harmens Grasdijk)  ─> k1872 
 Later getrouwd op 30-10-1729 (o) te Streefkerk met Neeltje Dirks van Soelen 
 ~ 23-08-1689 te Nieuw Lekkerland 
 † 07-10-1750 te Ridderkerk 
o 08-09-1709 te Ridderkerk 
x 29-09-1709 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10479 
#k937 Huijsert, Ariaantje Leenderts (dochter van Leendert Woutersz Huijser en 
     Huibertje Denijs Gate)  ─> k1874 
 ~ 11-10-1693 te Ridderkerk 
 † 16-08-1728 te Ridderkerk 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Bakker en Ariaantje Huijsert): 

o NN  *  †  
o Denijs  ~ 12-11-1719 te Ridderkerk  † 11-04-1801 te Ridderkerk 

  o 18-04-1748 te Ridderkerk met Barbera Jans Prins 
  zie ─> k468 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Bakker en Neeltje van Soelen): 
o NN  *  †  

 

 
#k938 Prins, Jan Pietersz (zoon van Pieter Hendriksz Prins en Cornelia Bastiaans 
    Speksnijder)  ─> k1876 
 ~ ..-12-1684 te Ammers Graveland 
 † na 11-09-1735 te ??? 
o 16-01-1717 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10480 
#k939 Spek, Ariaantje Leendertse (dochter van Leendert Aertsz Speksnijder en  
   Jannigjen Arends van den Heerik)  ─> k1878 
 ~ 12-09-1695 te Ammers Achterland 
 † na 11-09-1735 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Barbera  ~ 02-06-1726 te Groot Ammers † 13-01-1814 te Ridderkerk 

  o 18-04-1748 te Ridderkerk met Denijs Pietersz Bakker 
  zie ─> k469 

 

 
#k940 Groeneveld, Arie Beerendsz (zoon van Beerend Arijsz Groenevelt en Sijke 
     Pieters Groeneveld)  ─> k1880 
 * te Almkerk 
 ~ 29-01-1702 te Sleeuwijk 
 † 18-06-1782 te Dubbeldam (zie ook vermelding bij huwelijk van kleinzoon Arij  

     Groeneveld dd 29-01-1824 te Dubbeldam) 
o 06-07-1731 te Almkerk 
x 22-07-1731 te Almkerk     zie gezinskaart 10481 
#k941 Hagen, Barber Jans  (dochter van Jan Hagen en )  ─> k1882 
 Later getrouwd met Gerrit de Graaf 
 ~ 10-09-1702 te Dubbeldam (bij haar huwelijk staat ‘beide onder Almkerk’) 
 † 05-01-1793 te ’s-Gravendeel (zie ook vermelding bij huwelijk van kleinzoon Arij Groeneveld 

     dd 29-01-1824 te Dubbeldam) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie Groeneveld en Barber Hagen): 
o NN  *  †  
o Barend  ~ 12-01-1738 te Woudrichem  † 29-04-1791 te Dubbeldam 

  x 06-04-1744 te Dubbeldam met Emmigje van den Berg 
  xx 02-04-1786 te Dubbeldam met Marrigje Leenderts Visser 
  zie ─> k470 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Barber Hagen en Gerrit de Graaf): 
o NN  *  †  

 

 
#k942 van den Berg, Floris Ariensz (zoon van Arie Evertsz van den Berg en Maaike 
     Joosten Vermeulen)  ─> k1884 
 ~ 21-10-1708 te Dubbeldam 
 † 13-06-1794 te Dordrecht (zie ook vermelding bij huwelijk van kleinzoon Arij   

     Groeneveld dd 29-01-1824 te Dubbeldam) 
x 13-11-1735 te Dubbeldam     zie gezinskaart 10482 
#k943 Tol / Tolhuijs, Jannetje Embrechts/Ingeberts (dochter van Engebrecht / 
   Ingebert Jorisz Tolhuijs en Neeltje Huijgen van der Linden) 
     ─> k1886 
 ~ 11-10-1711 te Dubbeldam 
 † 12-01-1759 te Dubbeldam ‘onder de Merwede’ (zie ook vermelding bij huwelijk van 

     kleinzoon Arij Groeneveld dd 29-01-1824 te Dubbeldam) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
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o Emmigje  ~ 12-07-1744 te Dubbeldam  † 17-11-1780 te Dubbeldam 
  x 06-04-1744 te Dubbeldam met Barend Ariensz Groeneveld 
  zie ─> k471 

 

 
#k944 van Drunen, Jan Hendriksz (zoon van Hendrik Michielsz van Drunen en ) 
      ─> 
 Eerst getrouwd op 17-05-1693 te Almkerk met Trijntje Lucas Kleefman 
 ~ voor 1673 te Almkerk ??? 
 † ??? te ??? 
x voor 1704 te ???      zie gezinskaart 10483 
#k945 de Vries, Huijbertje / Huijchje Jans (dochter van Jan Isbrantsz de Vries en ) 
      ─> 
 ~ 26-09-1666 te Werkendam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan van Drunen en Trijntje Kleefman): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan van Drunen en Huijbertje de Vries): 
o NN  *  †  
o Aart  ~ 29-01-1708 te Almkerk  † 23-10-1772 te Almkerk 

  x 11-04-1733 te Almkerk met Aagje Aarts de Klerk 
  zie ─> k472 

 

 
#k946 de Klerk, Aart  (zoon van ) 
 ~ +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1705 te De Werken ??     zie gezinskaart 10484 
#k947 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Aagje  ~ +/- 1710 te De Werken  † 19-09-1774 te Almkerk 

  x 11-04-1733 te Almkerk met Aart Jansz van Drunen 
  zie ─> k473 

 

 
#k948 de Krijger, Arien Jansz  (zoon van Jan de Krijger en ) 
 ~ +/- 1665 te Giessendam ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1692 te Giessendam / Giessen Oudekerk ??  zie gezinskaart 10485 
#k949 de Jong, Aartje Jans (dochter van Jan de Jong en Meijnsje NN) 
      ─> k1898 
 ~ +/- 1670 te Giessendam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 18-11-1696 te Giessen Oudekerk † 04-12-1775 te Giessendam 

  x 27-04-1726 te Giessen Oudekerk met Johanna van Wingerden / Boel 
  zie ─> k474 (kwartier 4) 

o Marigje  ~ 15-02-1711 te Giessen Oudekerk † na 06-01-1767 
  x 25-01-1739 te Giessendam met Jan Gerritsz Brandwijk 
  zie ─> k773 (kwartier 3) 

 

 
#k950 Boel, Arien Laurensz  (zoon van Laurens Gerritsz Boel en Maritje Jans) 
      ─> k1900 
 ~ +/- 1663 te Langerak 
 † ??? te ??? 
o 04-02-1690 te Goudriaan 
x 27-02-1690 te Goudriaan     zie gezinskaart 10486 
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#k951 Capiteijn, Leentje Jans   (dochter van Jan Aertsz Capiteijn en Janneke 
     Jans (de Kovel ?))  ─> k1902 
 ~ 29-09-1658 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Johanna  ~ 30-11-1698 te Goudriaan  † na 1746 te ??? 

  x 27-04-1726 te Giessen Oudekerk met Jan Ariensz de Krijger 
  zie ─> k475 

 
Recht. arch nr 22 Langerak f239    d.d. 22-05-1675 
Comp. Gerrit Lauwerens Boel mitsgaders Arien Gerrits Boel ende Bastiaen Jans tesamen oomen en 
boetvoochden over Arien, Dirck, Jan en Arientje Louweris Boel weeskinderen van Louris Geerits Boel en 
Maritjen Jans beide za. Transporteren aan Cornelis Jans alias Cees de bode een huijs aan de kerksteegh 

 
#k952 van Driel, Steven Melsz  (zoon van Mels Jansz van Driel en Arijaantje  
     Arijens Salij)  ─> k1904 
 ~ 12-10-1698 te Heerjansdam 
 † 10-02-1751 te Kleine Lindt 
x +/- 1722 te ???      zie gezinskaart 10487 
#k953 Eikelenboom, Pietertje Ariens (dochter van Arie Eikelenboom en ) 
 ~ +/- 1702 te Heerjansdam 
 † na 08-03-1733 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Mels  * te Kleine Lindt /  ~ 31-12-1724 te Heerjansdam 

      † 16-03-1809 te Groote Lindt 
  o 21-07-1747 te Groote Lindt  met Grietje Arends Pieterman 
  zie ─> k476 

 
Not. Arch. Nr. 1277/8 Rijsoord  acte 49   fol. 176 – 179 d.d. 28-01-1725 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtGAR_1277_8_00212.jpg - NL-RtGAR_1277_8_00214.jpg 
Steven Melsen van Driel en zijn vrouw Pietertie Ariense Eijkelenboom, wonende bij Develsluis te 
Heerjansdam, maken een langstlevende testament. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277/9 Rijsoord  acte 95   fol. 218 – 219 d.d. 05-05-1737 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_9_f145-236-s082.jpg - NL-RtSA_1277_9_f145-236-s083.jpg 
Steven Melsen van Driel, ter eenre en Arij Pieterse de Pee, getrouwd met Maaijken Melsen van Driel, ter 
andere zijde (allen wonende te kleine Lindt), geven te kennen dat zij als kinderen en behuwd kinderen 
van Aariaantie Ariense Salij (tijdens haar leven weduwe van Mels Janse van Driel) de nagelaten 
goederen in goede harmonie hebben verdeeld. Steven krijgt het huis, schuur en twee grienden gelegen in 
de kleine Lindt; Maaijken krijgt een huis, schuur en keet gelegen in de grote Lindt, inclusief 400 gulden die 
betaald zijn door Steven Melsen van Driel. 

 
 
#k954 Pieterman, Arend/Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz Pieterman 
   (alias de Springer) en Grietje Bastiaens van den Nes) 
      ─> k1908 
 ~ +/- 1691 te Groote Lindt 
 † ..-01-1730 te Groote Lindt 
x 20-12-1716 te Groote Lindt     zie gezinskaart 10488 
#k955 van Nes, Anna Cornelis  (dochter van Cornelis Bastiaansz van den Nes en 
   Neeltje Huijgen Moens / de Zeeuw)  ─> k1910 
 Later getrouwd op 15-06-1732 te Groote Lindt met Adriaen Teunisz Visser 
 ~ +/- 1690 te Groote Lindt 
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 † na 04-08-1751 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arend Pieterman en Anna van Nes): 
o NN  *  †  
o Grietje  ~19-06-1718 te Groote Lindt  † 28-05-1796 te Groote Lindt  

  o 21-07-1747 te Groote Lindt  met Mels Stevensz van Driel 
  zie ─> k477 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Anna van Nes en Adriaan Visser): 
o NN  *  †  

 
Not. Arch. Nr. 1277\8 Rijsoord acte 67 fol. 239 – 242 d.d. 01-07-1726 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtGAR_1277_8_00276.jpg - NL-RtGAR_1277_8_00278.jpg 
Willem Bastiaanse van den Nes en zijn vrouw Maaijken Ariens, wonende te Groote Lindt, maken een 
langstlevende testament en herroepen hun testament van 11 juni 1696, gepasseerd bij notaris Justus 
Casteleijn te Puttershoek. 
Er worden bepalingen gemaakt ten aanzien van: 
- Stijntie Pieters van de Nes, dochter van Pieter Bastiaanse van de Nes, broer van de testateur, 75 gulden 
- Arij Cornelisse Pieterman, zoon van Grietie Bastiaanse van de Nes, zuster van de testateur, 75 
gulden 
- Berber Huijgen Dekker, dochter van Griettie Ariens, zuster van de testatrice 
- Griettie Jans Dekker, dochter van Johannis Huijgen Dekker, broer van de testatrice 
- Pietertie Ariens, zuster van de testatrice 
- Martijntie IJzaks en Maartie Franse de Lauw, nichten van de testatrice. 

 
#k956 van Muilwijk, Arien Pietersz  (zoon van Pieter Cornelisz van Muilwijk en  
     Geertruijd Cornelis)  ─> k1912 
 Eerst getrouwd op 23-02-1710 te Hoornaar met Lijsje Pieters Oskam(p) 
 ~ 22-10-1679 te Blokland (zie Hoornaar) 
 † ??? te Hoornaar ? 
o 21-04-1714 te Hoornaar 
x 13-05-1714 te Hoornaar     zie gezinskaart 10489 
#k957 van den Heuvel, Cundertje Rokus (dochter van Rokus Gerritsz van den  
    Heuvel en Merrichjen Jans)  ─> k1914 
 ~ +/- 1685 te Sliedrecht 
 † ??? te Hoornaar ? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien van Muilwijk en Lijsje Oskam): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien van Muilwijk en Cundertje van den Heuvel): 
o NN  *  †  
o Leendert  ~ 07-04-1726 te Hoornaar  † 05-02-1806 te Sliedrecht 

  o 03-10-1755 te Niemandsvriendt (Sliedrecht) met Hendrijna van Trooij 
  zie ─> k478 

 

 
#k958 van Trooijen, Jan Hendriksz (zoon van Hendrik Willemsz van Trooijen  
   en Marijgje Jans van Erkelens)  ─> k1916 
 ~ 09-09-1708 te Molenaarsgraaf 
 † voor 26-03-1779 te Sliedrecht 
o 07-04-1732 te Molenaarsgraaf (gaarders)   zie gezinskaart 10490 
#k959 Guijst, Lijsbeth Ariens  (dochter van Arien Teunisz Guijs en   
   Neeltje Corssen van den Heuvel)  ─> k1918 
 ~ 02-04-1713 te Sliedrecht 
 † 26-03-1779 te Sliedrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hendrijna ~ 01-01-1733 te Oud Alblas  † 23-03-1807 te Sliedrecht 

 o 03-10-1755 te Niemandsvriendt (Sliedrecht) met Leendert Ariensz van Muilwijk 
 zie ─> k479 

 
Gaarders Trouwen / Begraven Molenaarsgraaf  d.d. 07-04-1732 
Jan van Trooijen ondertekent de akte van zijn ondertrouw met een merk. 
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#k960 de Koning, Johannes Fopsz (zoon van Fop Pietersz de Koning en Aeltjen  
     Hermens van Bol(n)es)  ─> k1920 
 ~ 16-10-1701 te IJsselmonde  
 † 25-11-1789 te Oost-IJsselmonde 
  27-11-1789 te IJsselmonde 
o 12-11-1728 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10491 
#k961 Drogendijk, Jannetje Cornelis (dochter van Cornelis Hendriksz Droogendijk en 
     Maike Pleuns)  ─> k1922 
 * te West IJsselmonde 
 ~ 31-10-1706 te IJsselmonde 
 † 02-02-1780 te Oost-IJsselmonde 
  04-02-1780 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  ~ 30-05-1734 te IJsselmonde  † 06-04-1818 te IJsselmonde 

  x 08-06-1772 te IJsselmonde  met Neeltje Houwmes 
  zie ─> k480 

 
Gaarders Trouwen / Begraven IJsselmonde  d.d. 12-11-1728 
Johannes de Koning ondertekent de akte van zijn ondertrouw. 

 
 
Not. Arch. Nr. 5000\18 IJsselmonde acte 9 fol. 33 – 38 d.d. 16-04-1725 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_5000_033.jpg - NL-RtSA_18_5000_038.jpg 
Fop Pietersz Koningh en Aeltje Hermens Boles, echtelieden, won. te IJsselmonde, stellen hun 
testament op. Zij legateren aan Harmen Foppen Koning en Johannes Foppen Koning het huis, loods, 
helling en scheepstimmerwerf, met al het gereedschap. Dit vanwege hun trouwe diensten die zij aan hen 
bewezen hebben. Harmen en Johannes moeten dan wel 1800 gulden uitkeren aan de algehele boedel, 
waarvan zij hun deel weer zullen mogen profiteren. Na het overlijden van de langstlevende, zullen Harmen 
en Johannes de helft erven. De andere helft wordt verdeeld onder Pieter Foppen Koning, Hendrik Foppen 
Koning, Stijntje Foppen Koning, Arjaentje Foppen Koning, Harmen Foppen Koning en Johannes Foppen 
Koning. 

 
 
Not. Arch. Nr. 5000\18 IJsselmonde acte 43 fol. 221 – 223 d.d. 25-05-1726 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_5000_221.jpg - NL-RtSA_18_5000_223.jpg 
Harmen Foppen Koning en Johannes Foppen Koning, broers, won. te IJsselmonde, stellen hun moeder 
Aeltje Harmens Boles, weduwe van Fop Pietersz Koning, won. te IJsselmonde, tot hun erfgenaam. 

 
 

 
#k962 Houmes, Arij Cornelisz  (zoon van Cornelis Ariensz Houmes en Neeltje 
     Pieters Swael)  ─> k1924 
 * te West IJsselmonde 
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 ~ 12-03-1702 te IJsselmonde 
 † 20-10-1777 te West IJsselmonde 
  23-10-1777 te IJsselmonde 
o 17-11-1747 te IJsselmonde 
x 15-12-1747 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10492 
#k963 Smeer, Neeltje Leenderts (dochter van Leendert Arijsz Smeer en Lena 
     Jans Tuijnder)  ─> k1926 
 ~ 14-11-1717 te Charlois 
 † 11-04-1779 te West IJsselmonde 
  16-04-1779 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 13-10-1748 te IJsselmonde  † 16-05-1834 te IJsselmonde  

  x 08-06-1772 te IJsselmonde  met Cornelis Johannesz de Koning 
  zie ─> k481 

 

 
#k964 de Lijster, Pieter Isaksz  (zoon van Isak de Lijster en Cornelia NN) 
      ─> k1928 
 ~ +/- 1714 te Ridderkerk 
 † 29-12-1786 te Ridderkerk 
o 28-03-1749 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10493 
#k965 Baas, Rookje Ariens  (dochter van Arien Willemsz Baas en Leentje  
     Huijgen van der Waal)  ─> k1930 
 ~ 18-10-1716 te Ridderkerk 
 † 06-04-1787 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 10-12-1752 te Ridderkerk  † 28-01-1820 te Ridderkerk 

  x 23-01-1780 te Ridderkerk met Lijsbeth Jacobs Huijser 
  zie ─> k482 

 

 
#k966 Huijser, Jacob Jansz  (zoon van Jan Huijser en )  ─> k1932 
 ~ +/- 1720 te Ridderkerk 
 † 24-05-1794 te Ridderkerk 
o 02-05-1760 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10494 
#k967 Vogelaar, Geertje Gerrits (dochter van Gerrit Jansz Vogelaar en Grietje 
     Bastiaans Swart)  ─> k1934 
 ~ 11-01-1722 te Ridderkerk 
 † 06-05-1799 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Lijsbeth  ~ 01-03-1761 te Ridderkerk  † 18-08-1827 te Ridderkerk 

  x 23-01-1780 te Ridderkerk met Pieter Pietersz de Lijster 
  zie ─> k483 

 
Not. Arch. Nr. 1277\12 Rijsoord acte 123 fol. 255 – 256 d.d.11-01-1762 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_12_f172-262-s093.jpg - NL-RtSA_1277_12_f172-262-s094.jpg 
Jacob Jansz Huijser en Geertje Geerits Vogelaar, echtelieden, won. te Ridderkerk, benoemen elkaar tot 
erfgenaam en tot voogden benoemen zij Huijg Ariense Baas, hun zwager en Pieter Adriaanse Visser, hun 
neef. 

 
 
#k968 de Boo(ij), Hendrik Maartensz  (zoon van Maarten Meertensz de Boo(ij) en  
     Jannigje Hendriks)  ─> k1936 
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 Later getrouwd op 15-05-1745 te Groot-Ammers met Martijntje Wouters Spruijt 
 * te Oud Alblas 
 ~ 21-12-1710 te Langerak 
 † voor 25-02-1749 te ??? 
o 09-06-1736 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10495 
#k969 Erkelens / Erkeling, Christijntje / Steijntje Leenderts (dochter van Leendert  
   Cornelisz Erkeling / Erckelens en Wijntje Cornelis Boer) 
      ─> k1938 
 ~ 18-03-1714 te Oud Alblas 
 † 09-08-1743 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik de Boo en Christijntje Erkelens): 
o NN  *  †  
o Maarten  ~ 30-09-1736 te Oud Alblas  † 13-02-1804 te IJsselmonde 

  x 23-07-1758 te Alblasserdam met Lydia Leentfaar 
  zie ─> k484 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik de Boo en Martijntje Spruijt): 
o NN  *  †  

 

 
#k970 Leentvaar, Dirk Ariensz  (zoon van Arie Leendertsz Leentvaar en Pietertje 
     Cornelis den Ouden)  ─> k1940 
 ~ 12-06-1707 te Ridderkerk 
 † 25-04-1792 te Alblasserdam 
o 21-10-1729 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10496 
#k971 van Batenburg, Pietertje Claasse (dochter van Claas Lauwe van Batenburg 
      en Neeltje Ariens)  ─> k1942 
 ~ 26-08-1708 te Alblasserdam 
 † 12-12-1796 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  † 
o Lydia  ~ 12-05-1737 te Ridderkerk  † 01-12-1803 te IJsselmonde  

  x 23-07-1758 te Alblasserdam met Maarten Hendriksz de Boo / Bode 
  zie ─> k485 (kwartier 4) 

o Klasina   ~ 11-11-1739 te Alblasserdam † 28-05-1809 te Alblasserdam 
  x 22-09-1765 te Alblasserdam met Jan Ariensz Pijl 
  xx 19-04-1778 te Alblasserdam met Gerrit Kuijpers 
  zie ─> k503 (kwartier 4) 

 
#k972 de Roo(ij), Arij Huijgen (zoon van Huijgh Dirksz de Rooij en Armpje Engels) 
      ─> k1944 
 ~ +/- 1705 te Oost IJsselmonde 
 † 15-11-1757 te Oost-IJsselmonde 
o 22-02-1744 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10497 
#k973 Kalkman, Willempje Barents (dochter van Barent Florisz Kalkman en  
    Jaapje Cornelis van der Woude)  ─> k1946 
 ~ 01-10-1709 te Lekkerkerk 
 † 21-01-1771 te Oost-IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Dirk  ~ 02-04-1747 te IJsselmonde  † 04-06-1778 te IJsselmonde 

  o 30-08-1776 te IJsselmonde met Pleuntje Joppe van de Graaff 
  zie ─> k486 

 

 
#k974 van de Graaff, Job Hendricksz (zoon van Hendrick Pietersz van de Graaff en 
     Pleuntje Jobs Commijs)  ─> k1948 
 ~ 03-05-1716 te IJsselmonde 
 † 16-08-1781 te Oost-IJsselmonde 
  18-08-1781 te IJsselmonde 
o 18-10-1748 te IJsselmonde 
x te IJsselmonde      zie gezinskaart 10498 
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#k975 Visser, Lijsbeth Adrianus (dochter van Adrianus Pietersz Visser en  
     Marrigje Jacobs Hartog)  ─> k1950 
 ~ 22-01-1719 te IJsselmonde 
 † 22-07-1763 te Oost-IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pleuntje  ~ 13-02-1752 te Ridderkerk  † 30-04-1818 te IJsselmonde 

  o 30-08-1776 te IJsselmonde met Dirk Ariensz de Roo(ij) 
  xx 18-04-1783 (o) te IJsselmonde met Dirk Bode 
  zie ─> k487 

 

 
#k978 Groenendijk, Otto Eldertsz (zoon van Eldert Eldertsz Groenendijk en Neeltje 
     Ariens Hordijk)  ─> k1956 
 Eerder (1) getrouwd +/- 1720 met Ariaantje Gerrits van der Kost 
 Eerder (2) getrouwd op 21-05-1724 te Rhoon met Maritje Cornelis Keijser 
 ~ +/- 1680 te Rhoon 
 † ??? te ??? 
x 05-09-1728 te Rhoon      zie gezinskaart 10500 
#k979 Klootwijk, Pleuntje Pieters (dochter van Pieter Woutersz Klootwijk en ) 
      ─> k1958 
 ~ 28-06-1699 te West IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Otto Groenendijk en Ariaantje van der Kost): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Otto Groenendijk en Maritje Keijser): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Otto Groenendijk en Pleuntje Klootwijk): 
o NN  *  †  
o Ariaantje  ~ 07-09-1738 te Rhoon  † 21-11-1810 te Heerjansdam  

  o 02-02-1765 te Heerjansdam met Andries Heiden 
  zie ─> k489 

 

 
#k980 Moerkerke, Rokus Willemsz (zoon van Willem Hendriksz Moerkerke en Lena 
     Hendriks Leenheer)  ─> k1960 
 ~ 28-07-1697 te West Barendrecht 
 † ??? te ??? 
x 08-05-1735 te Barendrecht     zie gezinskaart 10501 
#k981 Verheij, Sijtje Jillis (dochter van Jillis/Gillis Izaaksz Verheij en Hendrikje 
    Bastiaans Munter)  ─> k1962 
 ~ 27-12-1711 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hendrik  ~ 08-09-1737 te Barendrecht  † na 11-01-1814 te ??? 

  x 16-05-1773 te Barendrecht  met Stijntje Molendijk 
  zie ─> k490 

 

 
#k982 Meulendijk, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis Gerritsz Meulendijk en Aaltje 
     Jacobs van Gelder)  ─> k1964 
 ~ 16-03-1698 te Charlois 
 † 29-12-1741 of 24-11-1762 te Charlois 
o 13-10-1724 te Charlois 
x 05-11-1724 te Charlois     zie gezinskaart 10502 
#k983 van Hamburg, Marijtje Pieters (dochter van Pieter van Hamburg en ) 
 ~ voor 1704 te Capelle in de Langstraat (streek in Noord-Brabant) 
 † 15-06-1770 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aaltje ~ 13-05-1725 te Charlois doopget. Heiltje Alders van der Wilt 
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o Gerrit ~ 13-10-1726 te Charlois  doopget. Heiltje Alders van der Wilt 
o Lijsbet ~ 18-12-1729 te Charlois  doopget. Huijbertje Pieters van Hamburg 
o Pieter ~ 30-09-1731 te Charlois  doopget. Geertruij Pieters van Hamburg 
o Cornelis ~ 21-02-1734 te Charlois  doopget. Niesje Pieters Kruidenier 
o Stijntje ~ 02-12-1736 te Charllois  † 11-01-1814 te Charlois 

  doopget. Claasje Jacobs van Gelder 
  x 16-05-1773 te Barendrecht  met Hendrik Rokusz Moerkerke 
  zie -> k491 

o Jan ~ 31-01-1740 te Charlois  doopget. Willemijntje Pieters van Hamburg 

 
#k984 Reijerkerk, Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz Reijerkerk en  
     Magteltje Engelen)  ─> k1968 
 ~ 17-10-1694 te Mijnsheerenland 
 † na 1746 te ??? 
x 10-11-1720 te Heinenoord     zie gezinskaart 10503 
#k985 Tuck / Tock, Jannigje Crijnen (dochter van Crijn Jans Tuck en Maria  
     Jans Smit)  ─> k1970 
 ~ 11-09-1689 te Westmaas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Cornelis  ~ 11-04-1735 te Heinenoord          † 28-09-1799 te West-Barendrecht 

  x met Neeltje Barendrecht 
  x 05-12-1767 te Barendrecht met Ariaantje Jans Groeneboom 
  zie ─> k492 

 

 
#k986 Groenenboom, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz Groenenboom / Tack 
    en Jannetje Dircks den Besten)  ─> k1972 
 Beroep: Rietdekker 
 ~ 04-11-1703 te Charlois (zie voor reconstructie k1972) 
 † na 15-07-1747 te Land van Stein 
o 06-06-1733 te Charlois 
x 28-06-1733 te Charlois     zie gezinskaart 10504 
#k987 Vlasblom, Cornelia Korstiaans / Christiaens (dochter van Korstiaen Willems 
   Vlasblom en Stijntje Gijsberts Nugteren)  ─> k1974 
 Eerst getrouwd op 26-10-1725 (o) te Charlois / 17-11-1725 (x) te Heerjansdam met 
 Dirk Harmansz Swael  
 ~ 14-02-1706 te Kijfhoek (zie Heerjansdam) 
 † 15-07-1747 te West-Barendrecht (de naam Cornelia Vlasblom is doorgehaald) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelia Vlasblom en Dirk Swael): 
o NN  *  † 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Groenenboom en Cornelia Vlasblom): 
o Cornelis    ~ 21-01-1734 te Charlois doopget. Cornelia Cornelis Groenenboom 
o Dirkje    ~ 08-07-1736 te Charlois doopget.  Rookje Hermesdr Swaal 
o Jannetje    ~ 23-11-1738 te Charlois doopget. Cornelia Cornelis Groenenboom 
o Korstiaen    ~ 01-10-1741 te Barendrecht get. Jannigje Gerrits Koornneef 
o Ariaantje    ~* te Carnisse /  24-05-1744 te Barendrecht † 23-04-1817 te Barendrecht 

 get. Anna Dirks van der Veer opm: was getrouwd met Dirck Cornelisz Groenenboom 
 x 05-12-1767 te Barendrecht met Cornelis Ariensz Reijerkerk 
 zie -> k493  

o Martijntje   ~ 09-04-1747 te Barendrecht doopget.  Stijntje Dirks Zwaal 

 
Not. Arch. Nr. 1277\11 Rijsoord acte 144 fol. 295 – 298 d.d. 17-03-1748 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_11_f253-331-s049.jpg - NL-RtSA_1277_11_f253-331-s051.jpg 
Jaapie Gijsbertse Nugteren, vrouw van Jan Bastiaanse Besteman, won. te Ridderkerk, testeert. 
Zij legateert aan: 
- haar nicht Neeltie Cornelisse Dikke, 50 gulden, haar gouden ring en damasten rok 
- Aariaantie Leendertse van Nes, dochter van haar nicht Marijgie Willemse Blaak, haar zilveren beugel met 
de tas daaraan. 
- Stijntie Swaal, dochter van haar nicht Cornelia Vlasblom, haar gouden bellen. 
- Stijntie Jans, dochter van haar nicht Martijntie Vlasblom, haar bloedkoralen ketting met gouden slot. 
- Grietie Slotboom, dochter van haar nicht Willemijntie Vlasblom, haar kerkbijbel met zilverbeslag en 
zilveren sloten. 
Haar overige nalatenschap vermaakt zij aan haar gezamenlijke vrienden. Tot voogden en executeurs 
benoemt zij haar neven Gijsbert Cornelisse de Groot en Gerrit Slotboom. 
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#k988 Lievaart, Jan Jacobsz  (zoon van Jacob Jansz Liefaart en Trijntje  
     Goverts Roseboom)  ─> k1976 
 * te IJsselmonde 
 ~ 23-04-1730 te Barendrecht 
 † 18-12-1793 te Ridderkerk 
  te Rijsoord 
o 17-05-1754 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10505 
#k989 de Mooij, Annigje Thijssen (dochter van Thijs / Mathijs Paulusz de Mooij en 
    Lijntje Jacobs Leentvaar)  ─> k1978 
 ~ 19-08-1731 te IJsselmonde 
 † 03-01-1794 te Ridderkerk 
  te Rijsoord 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Matthijs  ~ 20-03-1757 te IJsselmonde     † 02-12-1823 te Sandelingen Ambacht 

  o 08-05-1784 te Hendrik-Ido-Ambacht met Catelijntje Janse Buis 
  zie ─> k494 

 

 
#k990 Buijs, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1725 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1755 te Sandelingen Ambacht ??    zie gezinskaart 10506 
#k991 Roos, Maijke  (dochter van ) 
 ~ +/- 1730 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Catelijntje * +/- 1758 te Sandelingen Ambacht  

     † 27-06-1815 te Sandelingen Ambacht 
  o 08-05-1784 te Hendrik-Ido-Ambacht met Matthijs Jansz Lievaart 
  zie ─> k495 

 

 
#k992 van Oossanen, Dirck Pietersz (zoon van Pieter Gerbrandtsz van Oossanen en 
     Lucretia Pieters)  ─> k1984 
 ~ 20-04-1672 te Dordrecht 
 † 01-08-1720 te Dordrecht 
x 25-07-1700 te Dordrecht     zie gezinskaart 10507 
#k993 van Tienen, Jenneke Dirks (dochter van Dirk Joosten van Tienen en  
     Arijaanke Jans)  ─> k1986 
 ~ 11-10-1676 te Dordrecht 
 † 31-05-1751 te Dordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 01-02-1715 te Dordrecht  † 16-03-1758 te Gorinchem 

  x 20-11-1735 te Dordrecht met Emmerentia de Knijp 
  xx 17-12-1752 te IJsselmonde met Anna Foppen van Driel 
  zie ─> k496 

 

 
#k994 van Driel, Fop Cornelisz (zoon van Cornelis Foppen van Driel en Lijsbeth 
     Clemens Ouwens)  ─> k1988 
 Beroep: schoenmaker 
 ~ 31-10-1683 te IJsselmonde 
 † 23-10-1730 te IJsselmonde 
o 21-09-1708 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10508 
#k995 Hupse, Lena / Leendertje Pieters (dochter van Pieter Leendertsz Hupse en 
      Annetje Ariens)  ─> k1990 
 ~ 20-12-1682 te Rijsoord  
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 † 13-03-1741 te Oost - IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Anna  ~ 01-09-1720 te IJsselmonde  † na 04-06-1789 te ??? 

  x 17-12-1752 te IJsselmonde met Jan Dircksz van Oossanen 
  zie ─> k497 

 
Gaarders Trouwen / Begraven IJsselmonde  d.d. 01-09-1708 
Fop Cornelisz van Driel ondertekent de akte van zijn ondertrouw. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4995\18 IJsselmonde acte 56 fol. 202 – 204 d.d. 14-10-1710 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_202.jpg - NL-RtSA_18_4995_204.jpg 
Fop Cornelisz van Driel en Lena Pieters Hupse, echtelieden, won. te IJsselmonde, stellen hun testament 
op. Fop ligt ziek op bed, Lena is gezond. De langstlevende is universeel erfgenaam, en zal de kinderen 
moeten alimenteren en onderhouden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4915\18 Hillegersberg acte 240 fol. 994 –997 d.d. 17-03-1719 
notaris Nicolaes Kruijt 
van site Notariële acten Rotterdam – nog te verifiëren 
Lijsbeth Clementsz Ouwens, gehuwd geweest met wijlen Cornelis Foppen van Driel te Oost 
IJsselmonde, Clement Cornelisz van Driel, Cornelis de Lijster te Oud IJsselmonde, Fop Cornelisz van 
Driel, schoenmaker, Jan Clementsz Ouwens, Maria Cornelis van Driel, Pieter Cornelisz van Driel. 
 
Gaarders Trouwen / Begraven IJsselmonde  d.d. 23-10-1730 
Lena Hupse ondertekent de overlijdensaangifte van haar man: 

 
 

 
#k996 de Knijp, Jan Willemsz  (zoon van Willem Jansz de Knijp en Annetje  
     Lievens)  ─> k1992 
 ~ +/- 1677 te Dordrecht 
 † 26-09-1724 te Dordrecht 
o 04-12-1707 te Dordrecht     zie gezinskaart 10509 
#k997 Hardeman, Jannigje Jans (dochter van Jan Hardeman en Emmerentia  
     (Mensje) Hermens Repelaer)  ─> k1994 
 ~ 12-10-1683 te Dordrecht 
 † na 13-09-1742 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Hardeman ~ 15-03-1720 te Dordrecht  † na 1758 te ??? 

  x 16-09-1742 te Dordrecht met Maria / Marijke Boudewijns de Hart 
  zie ─> k498 

 

 
#k998 de Hart, Boudewijn Ariensz (zoon van Arien Cornelisz en Heijltje Wessels) 
      ─> k1996 
 ~ 10-05-1676 te Dordrecht 
 † 30-08-1740 te Dordrecht 
o 09-08-1699 te Dordrecht 
x 23-08-1699 te Dordrecht     zie gezinskaart 10510 
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#k999 Berkmans, Maria / Marijcken Mathijse  (dochter van Matthijs Berckmans 
       en Elsje Jans) 
      ─> k1998 
 ~ 01-03-1675 te Dordrecht 
 † 26-11-1765 ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Maria  ~ 20-08-1713 te Dordrecht  † na 1758 te ???  

  x 30-10-1735 te Dordrecht met Matthijs de Kievit 
  xx 16-09-1742 te Dordrecht met Hardeman Jansz de Knijp 
  zie ─> k499 

 

 
#k1000 Sparreboom, Jan Pietersz (zoon van Pieter Jan Arentsz Sparreboom en  
     Jannigje Roocken)  ─> k2000 
 ~ +/- 1662 te IJsselmonde   
 † 06-08-1725 / 06-05-1735 te IJsselmonde 
o 05-10-1703 te Charlois en IJsselmonde   zie gezinskaart 10511 
#k1001 van Mullem, Geertje / Geertruij Hendriks (dochter van Hendrick Hendricksz
   van Mullem en Lijsbeth Stoffels de Groot)  ─> k2002 
 ~ 18-04-1683 te Charlois 
 † 07-05-1770 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  ~ 11-10-1716 te IJsselmonde  † 29-03-1770 te IJsselmonde 

  x 20-08-1747 te IJsselmonde met Trijntje Adriaans Visser 
  xx 31-12-1752 te IJsselmonde met Klaartje Maartens Huijser 
  zie ─> k500 

 
Gaarders Trouwen / Begraven IJsselmonde  d.d. 05-10-1703 
Jan Pietersz Sparreboom ondertekent de akte van zijn ondertrouw. 

 
 
#k1002 Huijser, Maarten Leenderts (zoon van Leendert Jansz Huijser en Beatris  
     Jacobs van den Berg)  ─> k2004 
 Eerst getrouwd (1) op 30-04-1713 te Ridderkerk met Pietertje Schalken 
 Later getrouwd (3) op 03-04-1733 (o) te Ridderkerk met Pietertje Hendriks van der 
  Kulck 
 Later getrouwd (4) op 11-10-1737 (o) te Ridderkerk met Lijntje Leenderts  
  Groenenboom 
 ~ 17-02-1692 te Charlois 
 † 19-11-1751 te Ridderkerk 
o 08-09-1719 te Ridderkerk 
x 01-10-1719 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10512 
#k1003 Siebedijck, Marijtie Pieterse (dochter van Pieter Ariensz Siebedijck  
   (Ziede Veedijck) en Claertje Jans Dorsman)  ─> k2006 
 Eerst getrouwd op 03-12-1713 te Ridderkerk met Cornelis Pietersz Blok 
 ~ 13-02-1689 te Ridderkerk 
 † 02-07-1732 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Marijtje Siebedijck en Cornelis Blok): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maarten Huijser en Pietertje Schalken): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Maarten Huijser en Marijtje Siebedijck): 
o NN  *  †  
o Klaartje  ~ 27-07-1727 te Ridderkerk  † 06-11-1809 te IJsselmonde  

  x 31-12-1752 te IJsselmonde met Pieter Jansz Sparreboom 
  zie ─> k501 

Kinderen uit het vierde huwelijk (Maarten Huijser en Pietertje van der Kulck): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het vijfde huwelijk (Maarten Huijser en Lijntje Leenderts): 
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o NN  *  †  
 

 
#k1004 Pijl, Arie Cornelisz  (zoon van Cornelis Cornelisz Pijl en Annigje  
     Ariens de Winter)  ─> k2008 
 ~ 26-12-1701 te Alblasserdam 
 † 21-04-1740 te Alblasserdam 
x 22-12-1726 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10513 
#k1005 Koot, Dieuwertje Gijsberts (dochter van Gijsbert Ariensz Hotenkoot en  
    Grietje Teunis Koijman / Huijsman)  ─> k2010 
 ~ 27-04-1704 te Bleskensgraaf 
 † 04-01-1752 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 25-10-1733 te Alblasserdam † 09-11-1775 te Alblasserdam 

  x 22-09-1765 te Alblasserdam met Klasina Dirks Leentvaar 
  zie ─> k502 

 

 
#k1006 Leentvaar, Dirk Ariensz  zelfde als ─> k970 
x 
#k1007 van Batenburg, Pietertje Claasse zelfde als ─> k971 
 
#k1008 van Affaire / van Aefferden, Gijsbert Willemsz  (zoon van Willem  
  Gijsbertsz van  Aefferden en Meghtelt Simonis)  ─> k2016 
 ~ 15-01-1693 te Deijl 
 † 04-01-1755 te Ridderkerk 
o 28-06-1720 te Ridderkerk 
x 21-07-1720 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10515 
#k1009 Dekker, Marijgje/Maeijken Jans (dochter van Jan Theunisz Dekker / 
   Dickken en Marijtje Gerrits Driesprongh)  ─> k2018 
 ~ 14-02-1694 te Ridderkerk 
 † 12-11-1754 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willem  ~ 14-05-1722 te Ridderkerk  † 20-06-1781 te Ridderkerk 

  x 30-04-1756 te Ridderkerk met Pleuntje Siers de Jong 
  zie ─> k504 

 

 
#k1010 de Jong, Sier Siersz  (zoon van Sier Cornelisz de Jong en Metje 
     Cornelis van Dijk)  ─> k2020 
 ~ 09-09-1703 te Ridderkerk (onecht kind) 
 † 21-04-1762 te Ridderkerk 
o 16-04-1728 te Rijsoord (Ridderkerk) 
x 09-05-1728 te Rijsoord (Ridderkerk)    zie gezinskaart 10516 
#k1011 Schansheer, Pietertje Willems  (dochter van Willem Simonsz Schansheer 
   en Pleuntje Meeuwisse Kuijper / Jongeruiter)  ─> k2022 
 ~ 24-06-1708 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 † na 01-02-1750 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pleuntje  ~ 16-08-1733 te Ridderkerk  † 16-02-1795 te Ridderkerk 

  x 30-04-1756 te Ridderkerk met Willem Gijsbertsz van Affaire 
  zie ─> k505 

 

 
#k1012 Veerman, Arij / Aart Jansz (zoon van Jan Ariensz Veerman en Catharina 
     Theunis)  ─> k2024 
 ~ 13-12-1690 te Puttershoek 
 † ??? te ??? 
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o 30-11-1721 te Barendrecht 
x 21-12-1721 te Barendrecht     zie gezinskaart 10517 
#k1013 Vogelaar, Aartje Joosten (dochter van Joost Pietersz Vogelaar en  
     Martijntje Jans van Kempen)  ─> k2026 
 * te Oost Barendrecht 
 ~ 15-09-1697 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Jan  ~ 07-08-1729 te Barendrecht  † 23-01-1793 te Ridderkerk 

  o 25-04-1755 te Ridderkerk met Neeltje Johannes Dekker 
  zie ─> k506 

 

 
#k1014 Dekker, Johannes / Jannis Huijgen (zoon van Huijg Cornelisz Dekker en  
    Grietjen Aerts / Ariens Leentvaar)  ─> k2028 
 ~ 02-03-1681 te Ridderkerk 
 † 22-10-1737 te Ridderkerk 
o 02-05-1716 te Ridderkerk 
x 24-05-1716 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10518 
#k1015 de Lauw, Marijgje Franse (dochter van Frans Jansz de Lauw en Trijntje 
     Ariens Veenboer)  ─> k2030 
 Eerst getrouwd op 18-06-1713 te Barendrecht met Arijen Arijensz Compeer 
 ~ 14-11-1688 te Heerjansdam 
 † 03-09-1750 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Marijgje de Lauw en Arijen Compeer): 
o NN  *  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Johannes Dekker en Marijgje de Lauw): 
o NN  *  †  
o Neeltje  ~ 17-08-1727 te Ridderkerk  † 24-06-1805 te Ridderkerk 

  o 25-04-1755 te Ridderkerk met Jan Ariensz Veerman 
  zie ─> k507 

 

 
#k1016 Velthoen, Gerrit Arijensz (zoon van Arijen Pietersz Velthoen en Neeltjen 
     Ariens Rietveld)  ─> k2032 
 ~ +/- 1695 te Dubbeldam 
 † 26-04-1763 te Rijsoord (Ridderkerk) 
o 10-05-1726 te Rijsoord (Ridderkerk) 
att. op 26-05-1726 te Barendrecht 
x te Rijsoord (Ridderkerk)     zie gezinskaart 10519 
#k1017 Schansheer, Geertje Willems (dochter van Willem Sijmonsz Schansheer  
   en Pleuntje Meeuwisse Kuijper / Jongeruiter)  ─> k2034 
 ~ 23-05-1706 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 † 02-05-1763 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Willem  ~ 04-02-1742 te Rijsoord  † 21-04-1781 te Ridderkerk 

  x 10-05-1767 te Ridderkerk met Sijchje Ariens van ‘t Hoff 
  xx 07-05-1775 te Ridderkerk met Neeltje Ariens Wensch 
  zie ─> k508 

 

 
#k1018 Wensch, Arien Jansz  (zoon van Jan Ariensz Wensch en Maaijke Jans 
     Vliegenthart)  ─> k2036 
 * te Hendrik-Ido-Ambacht 
 ~ 27-07-1703 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
o 22-04-1731 te Zwijndrecht 
x 13-05-1731 te Zwijndrecht     zie gezinskaart 10520 
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#k1019 Huijsman, Arjaantje Jans (dochter van Jan Corstiaansz Huijsman en  
     Lijsbet Jans van Es)  ─> k2038 
 ~ 09-06-1709 te Zwijndrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Neeltje  * te Hendrik-Ido-Ambacht /  ~ 07-02-1743 te Zwijndrecht 

      † 15-03-1819 te Ridderkerk 
  x 07-05-1775 te Ridderkerk met Willem Gerritsz Velthoen 
  xx (o) 25-11-1805 te Ridderkerk met Andries van Dijk 
  zie ─> k509 

 

 
#k1020 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k1021 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
 
#k1022 de Koning, Willem Heskias (zoon van Heskias de Koning en ) 
 ~ +/- 1705 te Rhoon 
 † ??? te ??? 
o 26-08-1735 te Rhoon 
x 18-09-1735 te Rhoon      zie gezinskaart 10521 
#k1023 Groenewegen, Hilletje Korse (dochter van Kors Groenewegen en ) 
 ~ +/- 1710 te Rhoon 
 † voor 06-04-1759 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Marijtje  ~ 18-12-1740 te Rhoon † ??? te ??? 

  niet gehuwd 
  zie ─> k511 
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Generatie 11; stamgrootouders 
Kwartierstaatnummers 1.024 tm 2.047 
 
#k1024 Rook, Arien Jansz  (zoon van Jan Ariensz Rook en Neeltje Jaspers) 
      ─> k2048 
 Eerst getrouwd (voor 1690) met Pietertje Cornelis Berkouwer 
 ~ 14-04-1664 te Ouderkerk aan den IJssel 
  16-01-1715 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 29-10-1693 te Stolwijk 
x 15-11-1693 te Ouderkerk aan den IJssel (zie Stolwijk)  zie gezinskaart 10034 
#k1025 Dekker, Lijsbeth Dirks  (dochter van Dirk Huijgensz Dekker en Marrigje 
     Jans)  ─>k2050 
 ~ +/- 1668 te Stolwijk 
  22-11-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien Rook en Pietertje Berkouwer): 
o Sijtje ~ 02-07-1690 te Nieuwerkerk ad IJssel     † 27-09-1750 te Lekkerkerk 

 x 30-01-1718 te Ouderkerk ad IJssel met Dirk Jansz Brandsze 
 xx met Cornelis Plak 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien Rook en Lijsbeth Dekker): 
o Jan ~ 24-01-1694 te Ouderkerk ad IJssel     † 07-09-1746 te Ouderkerk ad IJssel 

 x x 11-05-1721 te Ouderkerk ad IJssel met Marija Jans Correlesluijs 
o Marrigje ~ 06-10-1697 te Stolwijk      † voor 1729 
o Marija ~ 30-11-1698 te Berkenwoude      † 04-08-1746 te Moordrecht 

 x 22-03-1722 te Gouderak met Arij Joosten Trompert 
 zie ─> k515 (kwartier 1) 

o Neeltje ~ 25-09-1701 te Ouderkerk ad IJssel     † 02-12-1760 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 03-01-1723 te Ouderkerk ad IJssel met Leendert Jansz Stolk 

o Dirkje ~ 18-05-1704 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 x 15-05-1744 te Ouderkerk ad IJssel met Eldert Ariensz Visser (of Eldert van Berken) 

o Dirk ~ 22-08-1706 te Ouderkerk ad IJssel     † 11-06-1736 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 12-09-1728 te Ouderkerk ad IJssel met Annigje Ariens Versluis 
 zie ─> k512 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-01-1686 
De erfgenamen van Cornelis Arijensz Verbie en Willempje Cornelisdr zalr verkopen via een openbare 
verkoping aan Arijen Jansz Roock een kamp land groot 6 hont in de Cromme binnen de veenwetering. 
Prijs 36 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-05-1686 
De erfgenamen van Cornelis Arijensz Verbie en Willempje Cornelisdr zalr en de armmeesters van 
Ouderkerk a/d IJssel verkopen aan Arijen Jansz Roock (won. Ouderkerk a/d IJssel) 1 morgen land in de 
Cromme in de woning van den Ouden Sent Besemer binnen de veenwetering. Prijs f 33-7-0. (33 gulden en 
7 stuivers) 
 
Recht. Arch. Nieuwerkerk a/d IJssel Nr. 47 folio 182 en 182v  d.d. 11-5-1691 
Arij Janse Roock, Arij Cornelisse Berkouwer en Jan Cornelisse Berkouwer kopen van Cornelis Gerritse, 
Pieter Gerritse, Claes Gerritse en Jan Gerritse, kinderen en erfgenamen van Gerrit Olivierse, een stuk 
hooiland, groot ongeveer zeven hont, gelegen in de voor-Esse polder. 
Dit stuk grenst onder andere ten westen aan Jan Arijense Roock (zie C.2.8). Prijs 175 gulden waarvan 44 
gulden direct betaald wordt, en de overige 131 gulden later. De volgende akte geeft de schuldbrief weer 
voor deze 131 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-07-1691: 
Arijen Jansz. Roock verkoopt aan Cornelis Arij Fransz. (won. Ouderkerk a/d IJssel) 1 morgen land in de 
Cromme, in ‘t weer van Sent Besemer, binnen de veenwetering. Prijs f 60,-.  
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 1692-3087/15G  d.d. 24-06-1692: 
Arij Jansz Roock ondertekent een acte als getuige. 

 
Aan de handtekening kan herleid worden dat het hier om dezelfde Arij Jansz. Roock gaat als in Recht. 
Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 04-07-1691. 
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Schout/heemr. arch. Ouderkerk a/d IJssel 986; inventarisnr. 57  d.d. 04-01-1694 
In 1693 is de predikant Cornelius van Beveren beroepen na het overlijden van ds Cornelius Taets. De 
kosten van deze beroeping worden voor tweederde deel over de gemeenteleden verdeeld. Onder deze 
gemeenteleden komt ook Arij Jansz Roock voor. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 28-01-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Arijen Janse Roock (gezond) en zijn vrouw Lijsbeth Dircks (ziek te bed), won. te Ouderkerk a/d IJssel, in 
de polder Cromme, stellen hun testament op. 
Arijen Jansz Roock benoemt als erfgenamen degenen die daar volgens het erfrecht recht op hebben. Hij 
benoemt als voogd over hun minderjarige kinderen Jan Arijense Roock, won. te Nieuwerkerk a/d IJssel, 
aan de hoogen dijck en Maarten Arijense Roock, won. te Gouderak.  
Lijsbeth Dircks benoemt tot haar erfgenaam haar man Arijen Jansz Roock. Hij moet hun kinderen eerlijk 
alimenteren en onderhouden zowel in eten, drinken, kleding als ook naar school sturen en in de christelijke 
gereformeerde religie opvoeden. Ook moet hij hen een eerlijk handwerk laten leren of een ander beroep 
waarmee zij de kost kunnen verdienen. Bovendien moet hij hen bij meerderjarigheid als zij in het huwelijk 
treden of op zichzelf gaan wonen een uitzet meegeven en 10 gulden uitkeren. Haar man zal de voogdij 
over de kinderen krijgen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-06-1695: 
Arij Jansz. Roock (nu won. in ‘t land van Steijn) verkoopt aan Cornelis v.d. Geer (won. Ouderkerk a/d 
IJssel): een achterhuisje in de Cromme, een huisje en erf genaamd “Arij Pete huisje”, 7 morgen 2 hont land 
in ‘t zelfde weer in de Cromme en 3 hont 50 roe land in het weer van de erfgenamen van Hendrik 
Bastiaensz. de Graaff, in de Cromme voor totaal f 1400,-. Arij Jansz. Roock ondertekent: 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 16-03-1699 
Notaris Samuel Guldemont. 
Pieter Jansz Mul en Jan Pietersz, getrouwd met Maartjen Jans, won. te Ouderkerk ad IJssel en enige 
erfgenamen van Lijsbeth Willems, in haar leven weduwe van Leendert Pietersz Luit, volgens het testament 
gepasseerd voor notaris Willem Romein te Capelle ad IJssel dd. 14-04-1695, ter eenre, 
en Jan Ariensz Rook de Jonge, Maarten Ariensz Rook, Jacob Ingensz, getrouwd met Claasjen Ariens 
Rook , voor zichzelf en voor de minderjarige weeskinderen van Maritjen Ariens Rook, en Arij Jansz Rook  
en Abram Ariensz, getrouwd met Wijve Jans Rook, beiden kinderen van Jan Ariensz Rook den Ouden 
(zie k2048), alle kinderen of kindskinderen van Arien Jansz Rook (zie k4096), getrouwd geweest met 
Marritje Jans Timmerman (zie k4097), gewezen zuster van Arien Jansz Timmerman, voor 3/4e deel, en 
Leendert Luiten, getrouwd met Jorisje Jacobs, Cornelis Jacobsz Timmerman voor zichzelf en voor de 
minderjarige weeskinderen van Maggeltje Jacobs, alle kinderen van Jacob Cornelisz, getrouwd gweest 
met Neeltje Cornelis, in leven halfzuster van voornoemde Arien Jansz Timmerman, voor het resterende 
1/4e deel, erfgenamen van de eerder gemelde Arien Jansz Timmerman, ter andere zijde, 
geven te kennen dat er een geschil tussen hen gerezen was mbt de nalatenschap van Arien Jansz 
Timmerman en Lijsbeth Willems, waar kosten uit voortgekomen waren. Zij komen het volgende overeen: 
de comparanten ter eenre zien geheel af van de baten en lasten van de erfenis. De andere zijde neemt die 
baten en lasten van de erfenis, en betalen aan de eerste partij nog 500 gulden, en aan Pieter Jansz Mul 
komt de eiken kast toe, en aan Jan Pieters het greine spinnetje. Vanaf nu zijn de comparanten ter andere 
zijde de enige erfgenamen van de nalatenschap van zowel Lijsbeth Willems als van Arien Jansz 
Timmerman. 
Ondertekening onder andere door Jan Arijensz Roock (de jonge), Maarten Ariensz Roock, Jacob Ingensz, 
Claasje Ariens Rook (merk), Arij Jansz Rook, Abram Ariensz Hoogheijt en Wijve Jans Rook (merk): 
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Notarieel arch. Ouderkerk a/d IJssel Nr. 6498; acte 23  d.d. 08-11-1699: 
Cornelis Jansz. Mul (won. Ouderkerk a/d IJssel) verhuurt aan Arij Jansz. Rook (won. te Ouderkerk a/d 
IJssel in het te verhuren huis) een woninge met huis, berg, schuur etc. en 13 morgen wei-, hooi- en 
hennipland in de Cromme, van de IJssel tot de landscheiding, ten oosten begrensd door Cornelis Versluis 
c.s. en ten westen door Cornelis Claasz. v.d. Geer c.s. Huurperiode 7 jaren ingaande St. Petri 1699, 
huurprijs f 195,- per jaar.  
Arij Jansz Rook tekent de acte: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-12-1699 / 06-01-1700 
Rechtdag gehouden 02-12-1699 
Samuel Guldemont, schout, eiser, contra Arij Jansz Roock, gedaagde, tot betaling van 1 gulden 10 stuivers 
ingevolge de omslag door schout en heemraden op 07-01-1694 gedaan wegens het beroep van ds. van 
Beveren. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-11-1700 
Rechtdag gehouden 10-11-1700 
Mr. Hieronimus Jonckint, won. te Gouda, eiser, contra Arij Jansz Roock, gedaagde, tot betaling van 15 
gulden 2 penningen over leverantie van sergje, oosters linnen, zijde, rood scharlaken en passementen, 
volgens het register daarvan zijnde. 

 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1702 
Rechtdag gehouden 03-05-1702 
Arien Ariensz Boer, won. te Stolwijk, eiser, contra Arij Jansz Roock, gedaagde, tot betaling van 14 gulden 4 
stuivers over leverantie van ....  
(in de acte staan punten op de plaats waar het gekochte vermeld had moeten staan.) 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 06-12-1702 
Voor het jaar 1702 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met 
gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij Jansz Rook. Hij moet 
met een bijl komen. Anderen moeten met een houmes, riek of graaf komen. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 1703-3097/39G  d.d. 19-02-1703: 
Maria Claes den ouden, weduwe van Arijen Cornelis Berkouw, en moeder van hun minderjarige zoon 
Cornelis Arijens Berkouw out (won. N a/d IJ), geeft volmacht aan Pieter Claesen den ouden om een zaak 
aanhangig te maken betreffende de verdeling van land. Er wordt gesteld dat er bij het overlijden van de 
vader Arij Cornelis Berkouw niet een deel van het land naar zijn broer Jan Cornelis van Berkouw is gegaan 
en ook niet naar Pietertje Cornelis Berkouwer (die getrouwd is met Arij Jans Roock). 
Jan Arijens Roock (zie C.2.8 in de genealogie) is getuige en tekent als zodanig: 

 
 
Schout/heemr. arch. Ouderkerk a/d IJssel 986; inventarisnr. 57  d.d. 19-12-1705 
In 1705 is de predikant Agidius van Barnevelt beroepen na het vertrek van ds Cornelius van Beveren naar 
Gouda. De kosten van deze beroeping worden voor tweederde deel over de gemeenteleden verdeeld. 
Onder deze gemeenteleden komt ook Arij Jansz Roock voor. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 03-02-1706 
Notaris Samuel Guldemont. 
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Arij Jansz. Roock, won. Ouderkerk a/d IJssel, verkoopt aan Jan Ariensz. Roock (oom van Arij Jansz 
Roock, jongste zoon van de grootouders van Arij Jansz Roock, zie k4096) (won. Nieuwerkerk a/d IJssel) 8 
melkkoeien, 2 guisvaarsen, 1 hokkeling, 1 scheuwe, 4 bedden met peluw, kussens etc., 1 eikenkast, 1 
houten spinnetje, melk en bouwgereedschap en meubelen en hooi in de berg. Prijs f 200,- (reeds 
ontvangen) en f 150,- over de verschuldigde huurpenningen door Jan Ariensz Rook aan Cornelis Jansz 
Mul te voldoen. Verder nog f 45,- op heden aan de pachter van ‘t hoorn- en zoutgeld. In totaal dus 395 
gulden. Jan Ariensz. Roock verklaart vervolgens het genoemde gekocht te hebben, maar het in het bezit 
van Arij Jansz Roock te laten tot wederopzegging. 
Beiden tekenen de acte: 

 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel  Nr. 1711-3105/728C3  d.d. 22-01-1711: 
Grietje Willems Vonk, weduwe en erfgename van Jan Ariens Rook (won N a/d IJ) aan de ene kant, en 
Arien Jans Rook en Abram Ariens (getrouwd met Wijven Ariens Rook) (won O a/d IJ) voor de helft en 
Cornelis Cornelis en Maria Cornelis (met Leendert Willems Slobbe, haar aanstaande man) (won N a/d IJ) 
en Arien Cornelis (won Gouderak), kinderen van Marritje Ariens Rook, voor de andere helft, mede 
erfgenamen van Claesje Ariens Rook, die allen erfgenamen zouden zijn van Jan Ariens Rook, geven aan 
dat Jan Ariens Rook (zie C.2.8 in de genealogie) en Grietje Willems Vonk op 29 januari 1709 bij notaris 
Pieter de Lange, notaris te N a/d IJ, per testament hebben vastgelegd dat de langstlevende alle goederen 
zal mogen erven, mits de wettelijke erfgenamen dat toelaten. Als de langstlevende ook overlijdt of 
hertrouwt, dat dan de helft zou toekomen aan de wettelijke erfgenamen van Jan Ariens Rook. 
Nu, met de dood van Jan Ariens Rook, blijkt dat Grietje Willems Vonk wel tot een akkoord wil komen (in 
alle vriendschap) met de wettelijke erfgenamen. Zij komen tot de volgende afspraak: 
de erfgenamen krijgen vier morgen, drie hont en 75 roe hooi- en weiland in de polder de Cromme in O a/d 
IJ. Verder nog een vijfde deel in een hofstede en 12 morgen land, ook in de polder de Cromme, en verder 
nog een schuldrentebrief ten laste van Leendert Teunis (won. Kr. a/d IJ) ter waarde van 200 gulden, verder 
nog een obligatie van 1000 gulden ten laste van Holland en West Friesland, en nog een obligatie van 200 
gulden ten laste van Cornelis Ariens Versluijs (won. O a/d IJ) en bovendien betaalt Grietje Willems Vonk 
nog aan de erfgenamen een bedrag van 1700 gulden. Grietje Willems Vonk neemt verder op zich het 
legaat van 200 gulden voor het nagelaten kind van Maarten Ariens Rook (zie C.2.3 in de genealogie). 
Arij Janse Rook ondertekent: 

 
 
Opmerking: in de akte staat foutief Abram Ariens (getrouwd met Wijven Ariens Rook). Dit moet zijn Wijven 
Jans Rook. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Arij Jansz Rook, zoon van Jan Ariensz Rook (zie k2048), Abraham Ariensz Mijn Hoogheid, getrouwd met 
Wijve Jans, die een dochter is van Jan Ariensz Rook, Cornelis Cornelisz Broer en Arij Cornelisz Broer, 
Leendert Willemsz Slobbe, getrouwd met Marrigje Cornelis Broer, kinderen van Marrigje Ariens Rook, allen 
erfgenamen van Claasjen Ariens Rook, de overleden vrouw van de eveneens overleden Jacob Ingensz, en 
Arij Jacobsz Pols (zie k1408), getrouwd met Neeltje Cornelis, Ariaantje Ingens, weduwe van Jacob 
Cornelisz, Claasje Ingens en Neeltje Ingens, Pieter Verbrugge, getrouwd met Cornelia Pieters, die een 
dochter is van Annetje Ingens, en Annetje Cornelis zijn kinderen en erfgenamen van Cornelis Ingensz en 
daarmee erfgenamen van de eerder genoemde Jacob Ingensz, verkopen aan Arij Cornelisz Broer een huis 
en erf, met drie rijs-akkers in de polder de Cromme. Bedrag 480,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Cornelis Snoeijen en Leendert Snoeijen een 
hoekje dijk, rol, werfjes en uitterdijk, en een kamp weiland groot drie hont in de polder de Nesse. Bedrag 
195,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Joost Vassen van Ardennen een kamp 
hooiland groot anderhalf morgen in de polder de Lage Nesse. Bedrag 111,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Arij Jacobsz Pols (zie k1408) een kamp 
weiland groot vier hont in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 145,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Govert Jansz van Herk (zie k1434) 150 
roeden rijsland in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 20,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Gijsbert Willemsz 125 roeden rijsland in de 
polder de Hoge Nesse. Bedrag 36,- gulden. 
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Notarieel arch. Capelle a/d IJssel  Nr. 1711-3105/587C1  d.d. 20-08-1711: 
Arij Jansz Rook en Lijsbeth Dircks stellen hun testament op. Alles wordt nagelaten aan hun kinderen, met 
als extra opmerking dat Zijtje Ariens, de voordochter, haar deel krijgt. De onmondige kinderen moeten door 
de andere ouder onderhouden worden. Als beiden overlijden dan zijn Abraham Ariens en Willem Dircks de 
voogden. 
Zij ondertekenen: 

 
(Opmerking: Hiermee wordt hun eerdere testament herroepen, te weten Notarieel arch. Nr. 1694-3088/8C1 
Fiche 1+   d.d. 28-01-1694. Verschil is dat nu andere voogden zijn benoemd. Reden is dat de eerdere 
voogden beiden overleden zijn.) 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 08-12-1712 
Voor het jaar 1712 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met 
gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij Jansz Rook. Hij moet 
met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl komen. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel  Nr. 1714-3107/228C3 d.d. 26-08-1714: 
In deze akte wordt de erfenis van Lijsbeth Willems, Jan Rook en Jacob Ingens verdeeld onder de 
erfgenamen. Arijen Jans Rook en Abraham Arijens hoogheijt (getrouwd met Wijve Ariens Rook) krijgen 
ieder de helft van een hofstede met 12 morgen land. Cornels Cornelisz, Arijen Cornelisz en Leendert 
Willems Slobbe (getrouwd met Maria Cornelis) krijgen ruim 4 morgen hooi- en weiland. Trijntje Jans 
(weduwe van Maerten Rook) krijgt roerende goederen en geld. 
Arijen Jans Rook ondertekent: 

 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 01-11-1714 
Voor het jaar 1714 en 1715 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met 
gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij Jansz Rook. Hij moet 
met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl komen. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 1716-3109/184+3 d.d. 19-04-1716: 
Abram Arijens Hoogheijt en Willem Dirkse als voogden over de kinderen van Arijen Jans Rook en Lijsbeth 
Dirx en aan de andere kant Abraham Ariens Hoogheijt (getrouwd met Wijven Ariens Rook) voor zichzelf 
verdelen de woning en landerijen die in gedeelde eigendom waren van Arijen Jans Rook en Abraham 
Ariens Hoogheijt. 
(Opmerking: Abraham Arijens Hoogheijt is niet getrouwd met Wijve Ariens Rook, maar Wijve Jans Rook. 
Dit staat dus fout in de akte.) 
 
Weeskamer arch nr 4 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 16-12-1724: 
De meerderjarige kinderen van Arien Jansz. Rook (wonende en overleden te Ouderkerk a/d IJssel) delen 
mede dat volgens het testament van hun vader en moeder, Arien Jansz Rook en Lijsbet Dirks zaliger, d.d. 
20-06-1711 voor notaris Willem Romein te Capelle a/d IJssel waren aangesteld tot voogden Abraham 
Ariensz. en Willem Dirksz. Deze zijn echter overleden. Worden nu tot voogden over de minderjarige 
kinderen aangesteld: Jan Ariensz. Rook en Arij Joosten Trompert en tot deilvoogd Govert Cornelisz Boer 
(heemraad te O a/d IJ). De vier meerderjarige kinderen zijn accoord dat ieder van de nakinderen uit de 
gemene boedel f 10,- krijgen als hun moederlijk bewijs. De rest wordt egaal tussen de kinderen verdeeld. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-02-1729 
De kinderen van Arien Jansz Rook verkopen ten overstaan van schout en heemraden in het openbaar een 
huis met erf en 6 morgen 18 ½ roeden land in de polder de Kromme. 
Eerst wordt verkocht het voorhuis, binnenrol, een buiten rietveld en het halve achterhuis. De achterdeur 
blijft in gemeen gebruik. Verder een schuurtje en een kennipwerf. Koper is Dirk Huijgen voor 268 gulden. 
Vervolgens wordt verkocht 1morgen 5 hont 18 ½ roede land in de polder de Kromme. Koper is Arij 
Cornelisz de Jong voor 423 gulden. 
Verder een kamp hooiland groot 1 morgen, een kamp boezemland, groot 1 morgen,  in de polder de 
Kromme. Koper is Bastiaan Korlesluijs voor 10 gulden (?) 
Nog twee kampen hooiland, een kennipwerf, groot in totaal 2 morgen 1 hont, in de polder de Kromme. 
Kopers zijn Leendert Cornelisz de Jong en Teunis Pietersz Schouten (zie k2708) voor 10 gulden (?) 
 

 
#k1026 Versluis / Luijt, Arie Jansz (zoon van Jan Willemsz Versluijs en Marrigje  
     Ariens)  ─> k2052 
 ~ +/- 1655 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 30-09-1745 te Ouderkerk aan den IJssel 
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o 23-08-1687 te Gouderak 
x 07-09-1687 te Gouderak     zie gezinskaart 10522 
#k1027 Huurman, Jannetje Aerts (dochter van Aert Willemsz Huurman  
    Backer en Aaltje Willems Versnel)  ─> k2054 
 ~ +/- 1657 te Gouderak 
 † 20-07-1747 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan ~ 15-02-1688 te Ouderkerk ad IJssel     †  

 doopget. Govert Willemsz Versluijs, Willem Aertsz, Pietertje Jans 
o Maria ~ 12-03-1690 te Ouderkerk ad IJssel     †  

 doopget. Frans Ariensz, Anna Aerts, Leentje Willems 
o Aert ~ 30-12-1691 te Ouderkerk ad IJssel     †  

 doopget. Willem Aertsz, Leentje Ockers 
o Zijtje ~ 27-10-1697 te Ouderkerk ad IJssel     †  

 doopget. Marritje Luijten 
o Annigje ~ 04-06-1702 te Ouderkerk ad IJssel     † 03-11-1774 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Gerrit Aertsz van der Star, Aletta Franse 
 x 12-09-1728 te Ouderkerk ad IJssel met Dirk Ariensz Rook 
  zie ─> k513 

o Aaltje ~ 19-10-1704 te Ouderkerk ad IJssel     †  
 doopget. Engebrecht Willemsz Voorbrugge, Neeltje Aerts 

 

 
#k1028 Trompert, Joost Philippusz (zoon van Philippus Joosten Trompert en  
     Niesje Aards)  ─> k2056 
 ~ 06-04-1659 te Gouderak 
 † 30-07-1723 te Gouderak 
x 22-10-1684 te Moordrecht     zie gezinskaart 10523 
#k1029 Koij, Dirkje Ariens  (dochter van Arien Koij en Teuntje   
     Bastiaans Trompert)  ─> k2058 
 ~ +/- 1660 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 20-11-1730 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij  ~ 18-09-1689 te Gouderak 

   † 04-08-1746 te Moordrecht of  02-01-1767 te Moordrecht 
  x 22-03-1722 te Gouderak met Maria Rook  
  zie ─> k514 (kwartier 1) 

o Christina / Stijntje  * +/- 1702 te Gouderak  † 22-01-1747 te Gouderak 
  x 01-01-1725 te Gouderak met Pieter Cornelisz van Dam 
 , zie ─> k1257 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 29-07-1685 
Rechtdag gehouden d.d. 29-07-1685 
Joost Phillipse Trompert, getrout hebbende Dirckje Ariense Coij, ende over sulcx mede erfgenaem van 
Teuntje Bastiaense Trompert ende Bastiaen Tonisse Trompert, sijn huijsvrouw Moeder ende 
Grootvader beijde zal. in dier qualite eijser. Contra Wiert Erasmisse ged. Om betaelinghe van 13 gld. 
spruijtende per reste over huijshuijr, verschenen meije 1685. De ged. neempt aen voor de naeste een 
procureur te stellen. 

 
#k1030 Rook, Arien Jansz  zelfde als ─> k1024 
x 
#k1031 Dekker, Lijsbeth Dirks  zelfde als ─> k1025 
 
#k1032 van Dijk / de Swart, Laurens Cornelisz (zoon van Cornelis Dirksz  
  Leckerkerck / de Swart  en Neeltje Cornelis Meelhooft / Molenaar) 
      ─> k2064 
 Eerst getrouwd op 19-09-1699 (o)  te Bergambacht met Fijtge Cornelisse Beck 
 ~ 22-02-1668 te Lekkerkerk 
 † 17-04-1745 te ??? 
x 07-06-1711 te Bergambacht     zie gezinskaart 10524 
#k1033 Treur, Aafje Ariens (dochter van Arie Claasz Treur en Crijntje Jans)  
      ─> k2066 
 ~ +/- 1685 te Bergambacht 
 † 15-01-1751 te Bergambacht 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Laurens van Dijk / de Swart en Fijtge Beck): 

o NN  *   †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Laurens van Dijk / de Swart en Aafje Treur): 

o NN  *   †  
o Arie  ~ 23-01-1718 te Bergambacht  † +/- 1761 te ??? 

 x 26-11-1741 te Berkenwoude met Ootje Cornelis Teeuw 
 zie ─> k516 

 
Recht. Arch. Nr. 3 Bergambacht   d.d. 05-04-1728 
Rechtdag gehouden 5 april 1728.  
Louweris Cornelisz en Aafje Ariens, zijn huisvrouw, met Hannes Willems, om getuigenis der waarheid 
te geven. Hannes Willemsz verzoekt op het doen van de eed, nog zijn bedenken te mogen doen hebben. 

 
#k1034 Teeuw, Cornelis Dircksz (zoon van Dirck Ariensz Teeuw (alias Denatus)
     en Ootje Dircks)  ─> k2068 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1753 
 ~ 12-01-1689 te Stolwijk 
  03-05-1760 te Berkenwoude 
o 03-11-1713 te Stolwijk 
x 19-11-1713 te Stolwijk      zie gezinskaart 10525 
#k1035 Mes, Annetje Jansse  (dochter van Jan Mes en )  ─> k2070 
 ~ +/- 1690 te Streefkerk 
 † na 06-12-1733 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ootje  ~ 11-02-1720 te Stolwijk † 30-04-1800 te Amsterdam 

  x 26-11-1741 te Berkenwoude met Arie Louwen van Dijk / de Swart 
  zie ─> k517 

 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 08-02-1724 
Cornelis Dircksz Teeuw verkoopt aan Willem Maartensz Breetvelt een stuk hooiland groot acht hont in het 
Kerckelant te Stolwijk. Bedrag 130 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 05-06-1724 
Cornelis Dircksz Teeuw verkoopt aan Jacobus van Waarde twee stukken kennipland, samen groot vier 
hont, te Boverkerck (Stolwijk). Bedrag 200 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 02-05-1753 
Cornelis Dircksz Teeuw wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude 

 
#k1036 van Vliet, Teunis Florisz (zoon van Floris van Vliet en )  ─> k2072 
 * voor 1675 te Berkenwoude 
 † voor 19-03-1729 te Berkenwoude ?? 
x 07-04-1709 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10526 
#k1037 Hooijbou(w), Aaltje Cornelisse (dochter van Cornelis Cornelisz 
    Hoijbou(w) en Marrigje Pieters)  ─> k2074 
 ~ 09-10-1678 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † na 19-03-1729 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Florus * +/- 1713 te Berkenwoude  † 15-06-1767 te Stolwijk 

 x 19-03-1738 te Haastrecht (RK) met Cornelia Teunisse van den  Bergh 
 xx 11-11-1742 te Lexmond met Willempje Joosten van Sijderveld, 
 zie ─> k518 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 09-05-1718 
Barent Dircksz (zie k6974) verkoopt aan Teunis Florisz een stuk land in het westeinde van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 19-03-1729 
Aeltje Cornelis, weduwe van Tonis Floren, won. te Berkenwoude, ter eenre. Arij Jacobsz van Dijk en 
Hendrik Maertensz als ooms en voogden over de minderjarige kinderen, zijnde de twee kinderen met 
namen Neeltje Tonis, oud omtrent 18 jaar en Floris Tonisz, oud omtrent 16 jaar, ter andere zijde. Zij 
komen overeen de vorm van vertichting en uitkoop. De moeder zal haar kinderen alimenteren en opvoeden 
tot hun mondige dagen of tot de huwelijkse staat. 
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#k1038 van Sijderveld, Joost Floren (zoon van Floris Teunisz van Sijderveld en Fijgje 
     Willems)  ─> k2076 
 * +/-1690 te Lakerveld 
 † ??? te ??? 
o 05-06-1717 te Lexmond 
x ..-06-1717 te Lexmond     zie gezinskaart 10527 
#k1039 van Dam, Hester Ariens (dochter van Arie van Dam en )  ─> k2078 
 * +/- 1695 te Oisterwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willempje * te Lakerveld /  ~ 01-10-1717 te Lexmond 

     † 09-03-1805 te Berkenwoude 
  x 11-11-1742 te Lexmond met Florus Teunisz van Vliet 
  zie ─> k519 

 

 
#k1040 Groeneveld, Willem Paulusz (zoon van Paulus Groenevelt en ) 
 * +/- 1665 te Stolwijk 
 † 15-09-1740 te Stolwijk 
o 23-11-1695 te Bergambacht     zie gezinskaart 10528 
#k1041 Ariens, Lijsbeth  (dochter van Arij Goossens en ) 
 ~ 01-02-1668 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aalbert  ~ 17-11-1709 te Stolwijk   † na 28-09-1746 te ??? 

 o 17-06-1730 te Stolwijk met Neeltje Dirks Burger 
 zie ─> k520 

 

 
#k1042 Burger, Dirk Jansz (zoon van Jan Nanningsz Burger en Neeltje Dircks  
    Backer)  ─> k2084 
 * +/- 1675 te Stolwijk 
 † 27-01-1725 te Stolwijk 
o 20-11-1704 te Stolwijk 
x 07-12-1704 te Zuid Polsbroek     zie gezinskaart 10529 
#k1043 van der Koeij, Susanna Claasse (dochter van Claas van der Koeij en ) 
      ─> k2086 
 * +/- 1680 te Zuid-Polsbroek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ 05-09-1706 te Polsbroek  † 05-01-1779 te Stolwijk 

  o 05-03-1734 te Stolwijk met Marrigje Jans Kroon (kwartier 1) 
  zie ─> k656 (kwartier 2) 

o Neeltje  ~ 18-09-1707 te Stolwijk  † 23-11-1776 te Stolwijk 
  o 17-06-1730 te Stolwijk met Aalbert Willemsz Groeneveld 
  zie ─> k521 (kwartier 1) 

o Anna / Annigje ~ 19-10-1710 te Stolwijk  † 23-10-1798 te Stolwijk 
  o 14-09-1731 te Stolwijk  met Willem Jacobsz Versteeg 
  xx 01-07-1747 (o) te Stolwijk met Jan van Luijken 
  zie ─> k1203 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 11-05-1711 
Dirck Jansz Burger, Jan Jansz Burger, Cornelis Jansz Burger, Cornelis Arijensz, getrouwd met Neeltje 
Jans Burger, Teunis Tijsse Slinger, getrouwd met Maria Jans Burger, Grietje Claas Burger, Dirck Cornelisz 
van der Woude, Gerrit Cornelisz van der Woude, Arijen Jansz Snoeck, getrouwd met Neeltje Cornelis van 
der Woude, Andries Jansz Dircka, getrouwd met Marrijtje Cornelis van der Woude, Jacob de Koningh, 
Gerrit de Koningh, Arijen Ockersz en Nanne Ockersz,  
verkopen aan Cornelis Stolck een stuk wei-, hooi- en kennipland groot 3 morgen 3 hont te Stolwijk 
(Benederheul). Bedrag 825 gulden. 
Ook verkopen zij aan Claas Jorisse een stuk land groot 3 morgen 3 hont te Stolwijk (Benederheul).  
Bedrag 725 gulden. 
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#k1044 Visser, Pieter IJsaacksz (zoon van IJsaack Ariensz Visser en Magteltje 
     Gerrits)  ─> k2088 
 ~ 20-11-1661 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 04-02-1704 te Ouderkerk aan den IJssel 
x voor 03-12-1690 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10530 
#k1045 Helman, Trijntje Jans  (dochter van Jan Helman en )  ─> k2090 
 * +/- 1665 te Krimpen aan de Lek 
 † 08-02-1719 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 20-02-1701 te Ouderkerk ad IJssel     † 20-03-1772 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 07-08-1729 te Ouderkerk ad IJssel met Lena Leenderts Schout 
 zie ─> k522 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 04-04-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Jansz Helman, won. te Krimpen ad Lek, stelt zijn testament op. Hij legateert aan zijn halfbroer Bruin 
Jansz, een zilveren ducaton. Verder benoemt hij tot zijn erfgenamen Roel Jansz, Leendert Jansz, Marrigje 
Jans, getrouwd met Teunis ….(niet vermeld), Trijntje Jans, weduwe van Pieter IJzaaksz, en Ariaantje 
Jans (zie k1859), weduwe van Jan Pietersz, zijn broers en zussen van hele bedde. 
 

 
#k1046 Schout, Leendert Leendertsz (zoon van Leendert Schout en Jolijntje Jans of 
     Lijsbeth Willems)  ─> k2092 
 * +/- 1672/1673 te Krimpen aan den IJssel 
 † 10-02-1728 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 12-04-1699 te Krimpen aan den IJssel    zie gezinskaart 10531 
#k1047 van der Horst, Trijntje Ariaans  (dochter van Arien Goversz van der Horst
      en Ariaantje Jans)  ─>k2094 
 ~ 26-02-1673 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 17-09-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lena ~ 08-07-1703 te Ouderkerk ad IJssel     † 03-11-1781 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 07-08-1729 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Pietersz Visser 
  zie ─> k523 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 13-01-1702 
Notaris Samuel Guldemont. 
Trijntje Ariens, vrouw van Leendert Leendertsz, verklaart uit haar na te laten boedel uit te sluiten schout en 
gerecht van Ouderkerk, en stelt tot voogd over haar na te laten minderjarige kinderen haar man Leendert 
Leendertsz aan met Cornelis Ariensz van der Horst, haar broer. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 12-05-1709 
Leendert Leendertsz Schout koopt van Cornelis Ariensz van der Horst en van Willem Leendertsz Schout, 
die getrouwd is met Dirkje Ariens van der Horst, het tweederde deel van een huisje en erf aan de westzijde 
van de Kalverstraat op het dorp. Bedrag 175,- gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6501  dd. 07-05-1713 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Leendertsz Schout, won. te Ouderkerk ad IJssel, weduwnaar van Trijntje Ariensz van der Horst 
ter eenre, en Cornelis Ariensz van der Horst, bij akte van voogdij door Trijntje Ariens van der Horst voor 
notaris Guldemont dd 07-02-1702 benoemd tot voogd over de vier minderjarige kinderen, ter andere zijde. 
Zij zijn overeengekomen dat Leendert Leendertsz Schout alle goederen zal behouden en zal zijn vier 
kinderen alimenteren, naar school laten gaan en een goed ambacht laten leren. De kleren van zijn vrouw 
zullen gebruikt worden voor zijn kinderen, dit in overleg met Dirkje Ariens van der Horst, vrouw van Willem 
Leendertsz Schout, zus van Trijntje en Cornelis Ariensz van der Horst. 

 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-03-1718 
Anna Centen, weduwe van Jan van Wijmers, in zijn leven chirurgijn, verkoopt in het openbaar 5 morgen 2 
hont 63 roeden land in de polder de Zijde.  
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Een deel hiervan, twee kampen land, groot 8 hont wordt gekocht door Jan Willemsz Spruit (zie k1768) 
voor ¼, Bastiaan Jansz van der Linden voor ¼ en Jan Pietersz, IJzaak Pietersz en Leendert Leendertsz 
Schout voor de helft, voor het bedrag van 3 gulden (?). 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 03-05-1718 
Leendert Leendertsz Schout koopt samen met een aantal anderen, te weten Jan Willemsz Spruit voor een 
kwart, Bastiaan Jansz van der Linden voor een kwart, en Jan Pietersz, IJzaak Pietersz en Leendert 
Leendertsz Schout voor de helft, van Anna Centen, wed. van Mr. Jan van Wijmers, in zijn leven chirurgijn 
te Ouderkerk ad IJssel, twee kampen land in de polder de Zijde. Bedrag 3,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 17-11-1719 
Leendert Leendertsz Schout is schuldig aan de kerkmeesters van Ouderkerk ad IJssel het bedrag van 100 
gulden die hij geleend heeft. Rente 4 %. Hiertoe verhypothequeert hij een huis en erf op het dorp in de 
Kalverstraat. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 05-05-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelia Cornelis Borsje, weduwe van Arij Govertsz van den Horst, won. te Ouderkerk, ter eenre, en 
Willem Leendertsz Schout, getrouwd met Dirkje Ariens van der Horst, Heiltje Cornelis, weduwe van 
Cornelis Ariensz van der Horst, en Willem Leendertsz Schout en Pieter Govertsz Quik als voogden over de 
minderjarige kinderen van Trijntje Ariens van der Horst, verwekt door Leendert Leendertsz Schout, en 
het minderjarige kind van Pieter Ariensz van der Horst, alle kinderen en kindskinderen van Arij Govertsz 
van der Horst, ter andere zijde. Zij verdelen de goederen nagelaten door Arij Govertsz van der Horst. 
Cornelia Cornelis Borsje krijgt een half huis en erf in de polder de Zijde. Zij betaalt aan de kinderen 100 
gulden. De kinderen krijgen 3 morgen 4 hont hooi- en kennipland in de polder de Zijde. 

 
#k1048 van Eijck, Dirck Krijnen (zoon van Crijn Dirksz van Eijck en Cornelia  
     Jans)  ─> k2096 
 Later getrouwd op 08-11-1716 te Gouda met Maria Rees 
 Beroep: Pijpenmaker te Gouda. Gildenproef afgelegd in 1710.  
 Hij heeft het merk DVE gekroond gebruikt. 
 ~ 22-03-1682 te Gouda  
  23-11-1726 te Gouda 
o 25-05-1710 te Gouda 
x 09-06-1710 te Gouda      zie gezinskaart 10532 
#k1049 van der Schelde, Neeltje / Pieternelle (dochter van Adriaen van der Schelde en 
      Pietertje Jans)  ─> k2098 
 ~ 07-01-1685 te Gouda 
  14-04-1716 te Gouda 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirck van Eijck en Neeltje van der Schelde): 
o NN  *   †  
o Krijn ~ 20-05-1712 te Gouda  † 15-02-1796 te Gouda 

 x 06-05-1736 te Gouda met IJda Teunis Kool 
 zie ─> k524 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirck van Eijck en Maria Rees): 
o NN  *   †  

 

 
#k1050 Kool, Teunis Pietersz  (zoon van Pieter Kool en ) 
 ~ +/- 1685 te Gouda 
 † ??? te ??? 
o 27-01-1714 te Gouda 
x 11-02-1714 te Gouda      zie gezinskaart 10533 
#k1051 Heukelman / Eukelman, Annetje Hermens (dochter van Hermen Heukelman / 
      Eukelman en Jannetje ...) 
 ~ +/- 1690 te Gouda 
 † na 07-06-1744 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o IJda  * +/- 1717 te Gouda  † 23-08-1779 te Gouda 
  x 06-05-1736 te Gouda met Krijn Dircksz van Eijck 
  zie ─> k525 

 

 
#k1056 Dekker, Jacob Dirksz (zoon van Dirck Cornelisz en Juetgen (Judick)  
    Jacobs)  ─> k2112 
 Eerst getrouwd op 20-04-1670 te Oud Alblas met Luijdwij / Liedewij Gijssen/Gijsberts
         (zie -> k2596 / k2597) 
 ~ 06-09-1637 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 21-06-1682 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10536 
#k1057 Decker, Jannetje Cornelis (dochter van Cornelis Gerritsz Decker en  
     Aechtge Jaspers)  ─> k2114 
 ~ 15-02-1660 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Dekker en Liedewij Gijsberts) (zie -> k2596 / k2597)): 
o NN  *   †  
o Jan  ~ 14-03-1677 te Oud Alblas  † 27-03-1765 te Molenaarsgraaf 

  x 11-10-1705 te Molenaarsgraaf met Marchje Cornelis Mourik / Mouris 
  zie ─> k1298 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacob Dekker en Jannetje Dekker): 
o NN  *   †  
o Cornelis   ~ 02-10-1689 te Oud Alblas  † na 1764 te ??? 

  o 04-02-1718 te Lekkerkerk met Ariaantje Dirks Gouwens 
  zie ─> k528 

 

 
#k1058 Gouwens, Dirk Pietersz (zoon van Pieter Dirksz Gouwens en Arijaentje 
     Dircks)  ─> k2116 
 ~ +/- 1654/1655 te Lekkerkerk 
 † 07-09-1731 te Lekkerkerk 
x 10-02-1683 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10537 
#k1059 Buijs, Jannitie Ariens  (dochter van Arie Aartsz Buijs en Ariaantje  
     Heijndriks Roest)  ─> k2118 
 ~ +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † 15-09-1737 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 29-12-1697 te Lekkerkerk  † 28-06-1764 te Lekkerkerk 

  o 04-02-1718 te Lekkerkerk met Cornelis Jacobsz Dekker 
  zie ─> k529 

 

 
#k1060 de Jong, Cornelis Ariensz (zoon van Arien Huigen de Jong en Marchje  
     Cornelis Boerman)  ─> k2120 
 ~ 12-10-1670 te Lekkerkerk 
 † 14-01-1728 te Lekkerkerk 
o 20-03-1705 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10538 
#k1061 de Jong, Lijntje Thijse  (dochter van Thijs Jansz de Jong en Rookje  
     Claas)  ─> k2122 
 ~ 08-02-1671 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie  ~ 03-01-1706 te Lekkerkerk  † 26-11-1737 te Lekkerkerk 

 o 08-07-1729 te Lekkerkerk met Annigje Ariens de Vries 
 zie ─> k530  

 

 
#k1062 de Vries, Arie Jansz  (zoon van Jan Gielen de Vries en Annigie Huig de 
     Jong)  ─> k2124 
 * +/- 1670 te Lekkerkerk 
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 † 25-08-1753 te Lekkerkerk 
o 05-10-1703 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10539 
x te Nieuw Lekkerland 
#k1063 Stam, Cornelia Geerlofs  (dochter van Geerlof Stam en )  ─> 
 * +/- 1674 te Lekkerkerk 
 † 13-03-1756 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje  ~ 15-02-1706 te Lekkerkerk  † 04-05-1756 te Lekkerkerk 

  o 08-07-1729 te Lekkerkerk met Arie Cornelisz de Jong 
  xx met Arij Boerman 
  xxx 28-06-1744 te Lekkerkerk met Thomas Dons / Ooms  
  zie ─> k531 

 

 
#k1064 Stolker, Cornelis (zoon van ) 
 ~ +-/- 1630 ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 10540 
#k1065 NN, Geertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis   * +/- 1690 te Ouderkerk ad IJssel † 17-02-1762 te Lekkerkerk 

  x 17-02-1715 te Berkenwoude met Annichje Pieters Voorweer  
  xx 05-12-1721 (o) te Lekkerkerk met Marrigje Ariens 
  zie ─> k532 

 

 
#k1066 Voorweer, Pieter Huijbertsz (zoon van Huijbert Voorweer en Annigje NN) 
      ─> k2132 
 * +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † 31-08-1711 te Lekkerkerk 
o 11-01-1687 te Berkenwoude 
x 02-02-1687 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10541 
#k1067 Snoeij, Marijtje Jans (dochter van Jan Ariensz Snoeij en Neeltje Geeluwe) 
      ─> k2134 
 * +/- 1662 te Berkenwoude 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annichje  ~ 10-09-1690 te Berkenwoude † 28-08-1720 te Lekkerkerk 

  x 17-02-1715 te Berkenwoude met Cornelis Cornelisz Stolker 
  zie ─> k533 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 28-05-1698 
Jan Arijensz Snoeij, in huwelijk gehad hebbend Neeltje Geerlofs, voor de ene helft, Arij Geerlofsz, 
Cornelis Jansz Snoeij (zie k2556), Teuntje Jans Snoeij en Gerrigje Jans Snoeij, Maria Jans Snoeij, 
vrouw van Pieter Huijbertsz, Leendert Jansz Snoeij, Arij Geerlofsz als voogd over Trijntje Jans Snoeij 
(zie k1145), alle kinderen en erfgenamen van Neeltje Geerlofs, in echt bij voornoemde Jan Arijensz Snoeij 
geprocreeert, voor de andere helft, verkopen aan Claes Jansz Snoeij een huis, schuur en erf te 
Berkenwoude aan de kerkstraat. 

 
#k1068 de Jong, Laurens Cornelisz (zoon van Cornelis de Jong en ) 
 * +/- 1670 te Spijk 
 † 15-11-1727 te Molenaarsgraaf 
x 05-03-1702 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 10542 
#k1069 van Mourik, Geertje Antonisse (dochter van Anthonis van Mourik en 
   Jannigje Matthijs van der Graaf / Janneken Tijsen)  ─> k2138 
 ~ 31-10-1673 te Gorinchem 
 † 09-01-1725 te Molenaarsgraaf 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anthoni(u)(s)  ~ 01-07-1703 te Molenaarsgraaf † 02-01-1743 te Molenaarsgraaf 

  o 04-04-1726 te Molenaarsgraaf met Marrigje Huijgen Muijss 
  zie ─> k534 (kwartier 1 en 2) 

o Cornelia  ~ 12-03-1719 te Molenaarsgraaf     † 02-01-1796 te Krimpen ad IJssel 
  x 16-11-1738 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Geene 
  zie ─> k685 (kwartier 2) 

 
Gaarders Trouwen / Begraven Molenaarsgraaf  d.d. 09-01-1725 
Laurens Cornelisz de Jong ondertekent de overlijdensaangifte van zijn vrouw. 

 
 
#k1070 Muijs, Hugo / Huijg Leendertsz (zoon van Leendert Pietersz Muijss en
   Trijntje /Catrina Cornelis Huigen van Dam)  ─> k2140 
 * te Gijbeland 
 ~ +/- 1674 te Molenaarsgraaf 
 † na 15-11-1726 te ??? 
x +/- 1700 te Gijbeland (Brandwijk)    zie gezinskaart 10543 
#k1071 van Dam, Cornelia Ariens (dochter van Arie Cornelisz van Dam en 
     Crijntgen Egberts)  ─> k2142 
 * +/- 1675 te Gijbeland 
 † voor 15-11-1726 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * voor 1702 te Gijbeland (Brandwijk) † 14-12-1768 te Molenaarsgraaf 

  o 04-04-1726 te Molenaarsgraaf met Anthonis Laurensz de Jong 
  zie ─> k535 

 

 
#k1072 van der Graaf, Dirk Leendertsz (zoon van Leendert Dircksz van der Graaf
     en Aaltje Ariens Aerts)  ─> k2144 
 * +/- 1655 te Lekkerkerk 
 † 07-08-1741 te Lekkerkerk 
x 11-05-1681 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10544 
#k1073 Gouwens, Theuntie Pieters (dochter van Pieter Dirksz Gouwens en Arijaentje 
     Dircks)  ─> k2146 
 * +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † na 24-04-1711 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie  ~ 20-06-1688 te Lekkerkerk  † 03-03-1775 te Bergambacht 

  o 09-12-1718 te Lekkerkerk met Marrigje Pieters Stam 
  zie ─> k536 

 

 
#k1074 Stam, Pieter Jillisz (zoon van Jillis / Gillisz Aartsz en Marrigje Floren /  
    Floris Stam)  ─> k2148 
 ~ +/- 1657 te Zuidbroek 
 † 05-09-1720 te Lekkerkerk 
x voor 07-09-1698 te ???     zie gezinskaart 10545 
#k1075 Stolck, Neeltje Jillis (dochter van Jillis Claasz Stolck en Dina Gijsberts) 
      ─> k2150 
 ~ +/- 1670 te Berkenwoude 
 † 09-12-1746 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * te Zuidbroek /  ~ 19-07-1701 te Bergambacht 

      † 10-12-1770 te Lekkerkerk 
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  o 09-12-1718 te Lekkerkerk met Arie Dirksz van der Graaf 
  zie ─> k537 (kwartier 1) 

o Claasje  * te Zuidbroek /  ~ 19-01-1716 te Berkenwoude 
     † 20-05-1799 te Nieuwerkerk ad IJssel 
  o 23-11-1736 te Lekkerkerk met Dirk Aartsz Schilt 
  zie ─> k595 (kwartier 1) 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439    dd. 19-01-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Aert Jielisz, ter eenre, en Pieter Jielisz, ter andere zijde, beiden won. te Zuidbroek, onder Lekkerkerk, 
delen de erfenis die zij hebben gekregen na het overlijden van hun ouders Jielis Aertsz en Marrigje 
Floren. 
Aert Jielisz krijgt een huis, berg en schuur met twee kennipwerfjes daarbij, , en een stuk hooi, wei en 
kennipland van 4 morgen, te Zuidbroek. Pieter Jielisz krijgt een huis, erf, berg en schuur met 1 morgen 3 
hont land, zowel hooi- als kennipland, en nog een stuk hooi, wei en kennipland van 4 morgen, en een stuk 
hooiland groot 1 morgen 4 hont, een stuk weiland groot 1 morgen 3 hont, en een stuk hooi- en kennipland 
groot 2 morgen, te Zuidbroek. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Zuidbroek. fol. 3    d.d. 21-2-1747 
Jielis Pietersz., Arij Dircxe (zie k536), als in huwelijk hebbende Marrigje Pieterse (zie k537), Leendert 
Gerritsz. (tekent: op Schoor), als in huwelijk hebbende Dijna Pieterse, ende Dirk Aartsz. (tekent: Schilt) 
(zie k594), als in huwelijk hebbende Claasje Pieterse (zie k595), te samen kinderen en erfgenamen van 
Neeltie Jielis, in haar leven wedu van Pieter Jielisz. zalr., transporteren aan Bartholomeus Verhoek 
ende Jan van Veen, beijde won. tot Moordrecht, een huijs, schuur en erve met een stuck hooij- en 
kennipland, tesamen groot 12 mergen, staande ende gelegen int westeijnde van Suijtbroek op de zuijtzijde 
van den Huijswegh, met nog 4 morgen weij- en kenniplant gelegen als vooren, item nog een stuck hoijland 
groot eene mergen vier hont 50 roeden, leggende mede als vooren, item twee stucken weijlantd groot 3 
morgen gelegen als vooren, op de noirtzijde van den Huijswegh, ende laatselijk nogh drie stucken hooij- en 
kennip lant groot omtrent 6 mergen, gelegen als vooren, publiekelijk op 13 februarij 1747 verkocht, voor 
1.041 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Zuidbroek. fol. 17    dd. 10-2-1753 (copie) 
Aan de Ed. Agtb. Hr. Schout ende Geregten van Zuijdbroek. 
Jan Franse van Vliet, als in huwelijk hebbende Cornelia Dirks Stolk, won. tot Stolwijk, en Dirk Aartse 
Schild (zie k594), als in huwelijk hebbende Claasje Pietersz. Stam (zie k595), won. te Zuijdbroek, zo 
voor hen als bij acte voor den notaris Petrus Verhoeff, en sekere getuigen te Zuijdbroek op den 9e januarij 
1753 gepasseert behoorlijk gequantificeert sijnde van de verdere erffgenamen ex testamento in den 
boedel en nalatenschap van Treijntje Jillisz. Stolk, in haar leven wedu van Arij Hendrikse Opschoor, 
gewoond hebbende en overleden tot Ouderkerk op d’IJssel, ingevolgde de testamentaire dispositie voor 
den Notaris Samuel Guldemont, en getuijgen in Ouderkerk voorn. op den 24 junij 1727 verleden en 
gepasseert daarvan zijnde. Dat zij supplianten in hun prive ende voors. gesamentlijke erffgenamen met en 
benevens Jacobus Clasen Ruijghooft en Andries Janse Krom, beide in qualite als voogden over de vijff 
minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Dijna Gijsen Stolk, verwekt bij Claes Verwaal, won. onder 
Zuijdbroek, en in qualiteit erffgenamen voor 1/8e part in den geheele off voor 1/4e part in den voorn. halve 
boedel en nalatenschap, waren geaccordeert dat de voorn. voogden zoude renuntieren ten behoeve van 
de supllianten, etc.  
Volgt ‘t geanerceerde contract d.d. 9-1-1753:  Hendrik Opschoor en Leendert op Schoor, beijde won. te 
Ouderkerk op de IJssel, te samen een geregte helfte, erffgenamen in den boedel en nalatenschap van 
Treijntje Jillisz. Stolk, in haar leven wedu van Arij Hendrikse Opschoor, gewoond hebbende ende 
overleden tot Ouderkerk voorn., Jacobus Clasen Ruijghooft, voor hem en als last hebbende van Neeltje 
Jansze van den Velden, meerderjarige dogter, won. te Ouderkerk voor 1/4e part, ende nog den voorn. 
Jacobus Clasen Ruijghooft, en Andries Jansz. Krom, won. als mede te Ouderkerk, beijde in qualite als bij 
den testamentaire dispositie van dato 24e junij 1727 voor den notaris Sanuel Guldemont en getuijgen te 
Ouderkerk gepasseert, gestelde voogden over de vijff minderjarige nagelaten kinderen van Dijna Gijsen 
Stolk, verwekt bij Claas Verwaal, won. onder Zuijdbroek, mede voor 1/4e part in de wederhelft van de 
vorenstaande naarlatenschap; mitsgaders de voorn. Jacobus Clasen Ruijghooft, en Andries Janse Krom, 
in qualite als voogden over Jan Blanken, zoon van Dijna Dirkse Stolk, in leven huijsvrouw van Meerten 
Blanken, won. te Berkenwoude, voor 1/8e part in de voors. wederhelfte; Jan Franse van Vliet, als in 
huwelijk hebbende Cornelia Dirksz. Stolk, won. te Stolwijk, mede voor 1/8e part, Jillis Stam, won. te 
Streefkerk, voor 1/16e part; Dirk Aartse Schild, als in huwelijk hebbende Claasje Pieterse Stam, voor 
1/16e part; item nog den voorn. Leendert Opschoor, als in huwelijk hebbende Dijna Pieterse Stam, mede 
voor 1/16e part, en laatstelijk Arien Dirksen van der Graaf (zie k536), als in huwelijk hebbende 
Merrigje Pieterse Stam (zie k537), wonende mede onder Zuijdbroek, voort laatste of resterende 1/16e 
part, uijtmakende te samen de wederhelft in den meergemelten nalatenschap. 

 
#k1080 Schild, Dirck Aartsz  (zoon van Aart Schilt en )  ─> k2160 
 * +/- 1650 te Sliedrecht 
 † na 23-04-1705 te ??? 
o 16-03-1680 te Giessen Nieuwkerk    zie gezinskaart 10548 
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#k1081 Luijten, Thomasje (dochter van Luijt Ariensz en Geertjen Willems) 
      ─> k2162 
 * +/-1655 te Giessen Nieuwkerk 
 † na 23-04-1705 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aart ~ 07-02-1683 te Giessen Nieuwkerk † na 07-01-1731 te Wijngaarden ??? 

 x 24-01-1712 te Molenaarsgraaf met Sijgje Cornelis Molenaar 
  zie ─> k540 

 
Not. Archief 4085 Gorinchem   dd 12-06-1680 
Dirck Aertss Schilt en Thonisje Luijten wonende op Giessendam benoemen elkaar als erfgenaam. 
 
Not. Archief 4070 Gorinchem   dd 23-04-1705 
Aert Luijten wonende te Giessen-Nieuwkerk te eenre en Dirck Ariense Schilt, getrouwd met Teunisie 
Luijten mede wonende aldaar, erfgenamen van hun vader Luijt Ariense, te andere; deling. 

 
#k1082 Molenaar, Cornelis Ariensz (zoon van Arien Molenaar en ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te Molenaarsgraaf ??     zie gezinskaart 10549 
#k1083 Aris, Hilligje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sijgje ~ 17-08-1687 te Molenaarsgraaf † na 07-01-1731 te Wijngaarden ??? 

 x 24-01-1712 te Molenaarsgraaf met Aart Dircksz Schild 
 zie ─> k541 

 

 
#k1088 Rook, Arien Jansz   zelfde als ─> k1024 
x 
#k1089 Dekker, Lijsbeth Dirks   zelfde als ─> k1025 
 
#k1090 Versluis, Arie Jansz   zelfde als ─> k1026 
x 
#k1091 Huurman, Jannetje Aerts  zelfde als ─> k1027 
 
#k1092 Trompert, Joost Philippusz  zelfde als ─> k1028 
x 
#k1093 Koij, Dirkje Ariens   zelfde als ─> k1029 
 
#k1094 Rook, Arien Jansz   zelfde als ─> k1024 
x 
#k1095 Dekker, Lijsbeth Dirks   zelfde als ─> k1025 
 
#k1096 van Dijk / de Swart, Laurens Cornelisz zelfde als ─> k1032 
x 
#k1097 Treur, Aafje Ariens    zelfde als ─> k1033 
 
#k1098 Teeuw, Cornelis Dircksz   zelfde als ─> k1034 
x 
#k1099 Mes, Annetje Jansse    zelfde als ─> k1035 
 
#k1100 van Vliet, Teunis Florisz   zelfde als ─> k1036 
x 
#k1101 Hooijbou(w), Aaltje Cornelisse  zelfde als ─> k1037 
 
#k1102 van Sijderveld, Joost Floren   zelfde als ─> k1038 
x 
#k1103 van Dam, Hester Ariens   zelfde als ─> k1039 
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#k1108 Visser, Arie Jacobsz  (zoon van Jacob Leendertsz Visser en Maria  
     Jacobs de Bruijn)  ─> k2216 
 * +/- 1677 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x 14-01-1705 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10560 
#k1109 Leeflang, Jannetje Pieters (dochter van Pieter Gielen Leeflangh en Aaltje 
     Leenders Schouten / Schenk)  ─> k2218 
 * ..-09-1678 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 ~ 11-09-1678 te Zevenhuizen 
 † 21-08-1744 te Nieuwerkerk ad IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jacob  ~ 27-07-1706 te Nieuwerkerk ad IJssel †  

  doopget. Leendert Jacobsz Visser, Jaapje Jans Schaep 
o Pieter  ~ 04-09-1707 te Nieuwerkerk ad IJssel †  

  doopget. Aaltje Leenderts 
o Aaltje  ~ 09-11-1710 te Nieuwerkerk ad IJssel †  

  doopget. Aeltje Leenderts, Leendert Schout 
o Pieter  ~ 20-12-1711 te Nieuwerkerk ad IJssel †  

  doopget. Leendert Pietersz Leeflang, Aeltje Leenderts 
o Leendert  ~ 20-05-1714 te Nieuwerkerk ad IJssel     † 27-10-1779 te Zevenhuizen 

  doopget. Jacob Leendertsz Visser, Margje Jacobs Bruijn 
  x 21-11-1734 te Nieuwerkerk ad IJssel met Laurentij / Amerentia  
      Cornelis Brouwer / Zuidam 
  zie ─> k554 

o Frans  ~ 11-04-1717 te Nieuwerkerk ad IJssel †  
  doopget. Arij Fransz en zijn vrouw 

 

 
#k1110 Brouwer (?), NN  (zoon van ) 
 * +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
x niet getrouwd 
#k1111 Schep, Grietje Paulus  (dochter van Paulus Pietersz Schep en Adriaentje  
    Laurens)  ─>k2222 
 Later getrouwd op 31-01-1711 te Groot Ammers met Cornelis Jansz Zuijdam 
 ~ 11-10-1676 te Groot Ammers 
 † 08-11-1758 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit deze relatie (NN Brouwer (?) en Grietje Schep): 
o NN  *   †  
o Laurentij / Amarentia ~ ..-05-1708 te Groot Ammers 

    † 17-02-1790 te Zevenhuizen (Amarentia Zuidam) 
  x 21-11-1734 te Nieuwerkerk ad IJssel met Leendert Ariensz Visser 
  zie ─> k555 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Grietje Schep en Cornelis Zuijdam): 
o NN  *   †  

 

 
#k1112 Donker, Cornelis Heimensz (zoon van Heimen Jansz Donker en Merijtje  
     Sijmens)  ─> k2224 
 Beroep: Schoenmaker 
 * +/- 1659 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 07-05-1721 te Ouderkerk aan den IJssel 
x voor 25-04-1688 te ???     zie gezinskaart 10562 
#k1113 Besemer, Geertruij Jans (dochter van Jan Pietersz Besemer en Annetje 
     Everts van Reede)  ─> k2226 
 * +/- 1663 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 07-12-1734 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Heimen     ~ 09-09-1696 te Ouderkerk ad IJssel       † 11-04-1769 te Ouderkerk ad IJssel 

    x 03-08-1721 te Ouderkerk ad IJsel met Ariaentje Johannis int Velt 
    xx 08-11-1730 te Rotterdam met Anna Anthonis van Loon 
 zie ─> k556 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 19-07-1688 tm 07-06-1694 
Notaris Everard Maes 
Cornelis Heimensz Doncker, schoenmaker, ondertekent 18 actes als getuige: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1689 
Cornelis Heijmensz, getrouwd met Geertje Jans Besemer, en Barent Senten (zie k3538), getrouwd met 
Trijntje Jans Besemer (zie k3539) en Leendert Maertensz Wagemaker, getrouwd met Hillichje Jans 
Besemer en Huijch Evertsz van Rheede als oom en voogd van Jan Pietersz Besemer, weeszoon van 
Pieter Jansz Besemer, verkopen aan hun broer en zwager Cornelis Jansz Besemer een huis, schuur en erf 
op het dorp. Prijs f 1.040,- 

 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-06-1689 
Cornelis Heijmensz Schoenmaker, getrouwd met Geertje Jans Besemer, en Barent Senten (zie k3538), 
getrouwd met Trijntje Jans Besemer (zie k3539) en Leendert Maertensz Wagemaker, getrouwd met 
Hillichje Jans Besemer en Cornelis Jansz Besemer Wagemaker, (allen kinderen van de overleden 
Annitgen Everts, wed. van Jan Pietersz Besemer), tesamen voor vier vijfde part van drie achtste part, en 
Cornelis Jansz Suijckerman, getrouwd met Geertje Dircks, dochter van de overleden Hilliken Everts, voor 
een achtste part, verkopen aan Huijch Evertsz van Rheede, oom van de voorgaanden, hun deel van een 
rentebrief ten laste van Pieter Willemsz Vaendrager die hen aanbestorven is door het overlijden van Jan 
Evertsz van Reede.  
De kinderen van Annitgen Everts ontvangen 270 gulden, en Cornelis Suijckerman ontvangt 113,50 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-05-1693 
Cornelis Heijmensz Doncker koopt van Elisabeth Willems Hol, wed. van Joost Schiltman, in zijn leven 
schout, een huis en erf op het dorp. Prijs f 610,-, waarvan 160 gulden contant betaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-05-1693 
Cornelis Heijmensz Doncker is schuldig aan Elisabeth Willems Hol, wed. van Joost Schiltman, in zijn leven 
schout, een bedrag van 450 gulden, vanwege de koop van het huis en erf vermeld in de voorgaande acte. 
In de kanttekening is vermeld dat deze schuld op 03-05-1735 volledig is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-09-1695 
Elisabeth Willems Hol, wed. van Joost Schiltman, in zijn leven schout, verkoopt aan Cent Arijensz de 
schuldbrief van Cornelis Heijmensz Doncker Schoenmaker die op 22-05-1693 is opgesteld ten bedrage 
van 450,- gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 27-06-1700 tm 17-12-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Heijmensz Donker ondertekent  in deze periode 14 notariële akten als getuige. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 13-01-1702 tm 26-04-1705 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Heijmensz Donker ondertekent  in deze periode 10 notariële akten als getuige. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 03-02-1706 tm 15-10-1709 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Heijmensz Donker ondertekent  in deze periode 29 notariële akten als getuige. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501  dd. 01-01-1710 tm 11-10-1713 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Heijmensz Donker ondertekent  in deze periode 30 notariële akten als getuige. 
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Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 16-02-1711 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Heimensz Donker en Geertruij Jans Besemer, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, zij 
ziekelijk t ebed liggende, stellen hun testament op. De eerststervende laat aan hun kinderen de naakte 
legitieme portie na, en verder is de langstlevende universeel erfgenaam. Maar mochten voogden van de 
minderjarige kinderen binnen het overlijden van de eerststervende hiertegen protesteren, dan vervalt 
bovenstaande en gaat alles naar de langstlevende. De langstlevende zal wel de minderjarige kinderen 
moeten alimenteren, naar school laten gaan en een goed ambacht laten leren. Mocht de langstlevende 
hertrouwen, dan gaat de helft naar de kinderen. Mocht de langstelevende overlijden zonder hertrouwd te 
zijn, dan gaat alles naar de kinderen. Zij stellen elkaar tot voogd aan. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-09-1731 
Rechtdag gehouden 05-09-1731 
Geertruij Besemer, weduwe van Cornelis Donker, eiseresse, contra Willem Vuik, gedaagde, tot betaling 
van 9 ggulden 10 stuivers over het maken en repareren van schoenen, afslaande 17 stuivers 8 penningen 
die de gedaagde nog krijgt van de eiseresse. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 03-12-1734 
Pieter Cornelisz Donker, zoon en mede erfgenaam van Geertruij Jans Besemer, in leven weduwe van 
Cornelis Heimensz Donker. Testament dd 16-02-1711 voor notaris S. Guldemont te Ouderkerk ad IJssel, 
waarin bepaald was dat de langstlevende erfgenaam zou zijn. Door de langstlevende zijn op 29-08-1723 
voogden aangesteld, welke intussen overleden zijn. Wegens het minderjarige kleinkind wordt opnieuw een 
voogd aangesteld en wel Pieter Cornelisz Donker, vaderlijke oom, en Jan Willemsz Pruit, moederlijke 
behuwde neef. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-01-1735 
De kinderen van Geertruij Besemer, weduwe van Cornelis Heimensz Donker, verkopen in het openbaar 
een huis, kookhuis en erf op het dorp, binnendijks. Koper is Pieter Centen voor 800 gulden. 

 
#k1114 van Loon, Anthonij Jansz (zoon van Jan van Loon en ) 
 ~ +/- 1666 te Sprang 
 † ??? te ??? 
o 14-07-1696 te Willemstad 
x 05-08-1696 te Willemstad     zie gezinskaart 10563 
#k1115 Suijdam, Jannichje Jans (dochter van Jan Suijdam en ) 
 * +/-  1670 te Giessen Nieuwkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anna  * +/- 04-1707 te Willemstad /  ~ 10-04-1707 te Fijnaart en Heijningen 

    † 11-01-1778 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 08-11-1730 te Rotterdam met Heimen Cornelisz Donker 
  zie ─> k557 

 

 
#k1116 Stout, Jan Wiggersz (zoon van Wiggert Jan Wiggertsz Stout en Bastiaantje 
    Goris)  ─> k2232 
 ~ 27-11-1672 te  Bergambacht 
 † 04-12-1741 te Bergambacht 
o 26-11-1700 te Bergambacht     zie gezinskaart 10564 
#k1117 Pieters, Jannigje (dochter van ) 
 * +/- 1675 te Bergambacht 
 † 15-06-1747 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Goris    ~ 30-05-1710 te Bergambacht  † na 13-09-1766 te Bergambacht 

    x 07-09-1732 te Bergambacht met Maria Maartense de Bree 
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    xx 08-09-1754 te Bergambacht met Grietje Leenderts Bakhuijzen 
    zie ─> k892 (kwartier 3) 

o Wiggert     ~ 08-10-1719 te Bergambacht † 16-03-1797 te Ouderkerk ad IJssel 
    o 31-10-1738 te Stolwijk met Cornelia Cornelisse Stolk(er) 
    zie ─> k558 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 30-05-1703: 
Johan Munnnickhof, won. te Ammerstol, als order hebbende van de hoog edele heren Johan Adolph en 
Christiaen Didericks de Renesse, Kanunniken in de Dom te Utrecht, verkoopt aan Jan Wiggersz Stout 
een huis en erf te Bergambacht. Bedrag 250 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 05-05-1706: 
Jan Wiggerse Stout is schuldig aan Leendert Backer (zie k2354), schoolmeester alhier, een bedrag 
van 125 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4%. Hij verhypothequeert daartoe een huis en erf te 
Bergambacht. 

 
#k1118 Stolker (de Nieuwe Boer), Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Ariensz en  
       Annigje Jans)  ─> k2236 
 Eerst getrouwd met Geertje Cornelis Verkaik (begraven 14-07-1698 te Stolwijk) 
 ~ +/- 1665 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x 06-02-1701 te Stolwijk      zie gezinskaart 10565 
#k1119 Willems, Marrichje (dochter van Willem NN en Marrigje Dircks) 
      ─> k2238 
 ~ +/- 1680 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Stolker en Geertje Verkaik): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Stolker en Marrichje Willems): 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ 05-03-1719 te Stolwijk  † 06-11-1782 te Vlist  

  o 31-10-1738 te Stolwijk met Wiggert Jansz Stout 
  zie ─> k559 

 

 
#k1120 Decker, Cornelis Leendertsz (zoon van Leendert Decker en ) 
 * +/- 1655 te Lekkerkerk 
 † 08-02-1732 te Lekkerkerk 
x 31-01-1683 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10566 
#k1121 Andries, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † 15-08-1720 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ 31-10-1683 te Lekkerkerk  † 04-11-1748 te Lekkerkerk 

  x 10-03-1713 (o) te Lekkerkerk met Bastiaantje Louris de Jong 
  xx 23-05-1722 (o) te Lekkerkerk met Willemijntje Mullers 
  xxx 08-09-1730 (o) te Lekkerkerk met Macheltje den Duijf 
  zie ─> k560 

 

 
#k1122 den Duif, Claes Jaspersz (zoon van Jasper Ariensz den Duif en Ariaentje 
       Jans)  ─> k2244 
 Eerst getrouwd op 04-12-1678 te Lekkerkerk met Marchje Jacobs 
 ~ +/- 1648 te Lekkerkerk 
 † 15-02-1706 te Lekkerkerk 
o 03-01-1682 te Gouderak     zie gezinskaart 10567 
#k1123 Pieters, Ariaentge (dochter van Pieter NN en Jannetje NN) 
 ~ +/- 1655 te Gouderak 
 † na 21-02-1723 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Adriaantje ~ 24-11-1697 te Lekkerkerk  † 07-10-1743 te Lekkerkerk 
  o 22-08-1721 te Lekkerkerk met Gijsbert Gerritsz van Os 
  zie ─> k1135 

o Macheltje ~ 01-01-1701 te Lekkerkerk  † 26-09-1768 te Lekkerkerk 
  x 08-09-1730 (o) te Lekkerkerk met Leendert Cornelisz Decker 
  zie ─> k561 

 

 
#k1124 Stout, Jan Wiggersz    zelfde als ─> k1116 
x 
#k1125 Pieters, Jannigje    zelfde als ─> k1117 
 
#k1126 Stolker (de Nieuwe Boer), Cornelis Jacobsz zelfde als ─> k1118 
x 
#k1127 Willems, Marrichje    zelfde als ─> k1119 
 
#k1128 Krijgsman, Cent Pietersz (zoon van Pieter Centen Krijgsman en Eegje 
     Joris van der Meer)  ─> k2256 
 ~ 11-09-1707 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 17-05-1750 te ??? 
x 06-03-1729 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10570 
#k1129 Vermeulen, Jannigje Franse (dochter van Frans Centen Vermeulen en 
     Marrigje Cornelis de Weijter)  ─> k2258 
 Later getrouwd op 17-05-1750 te Ouderkerk aan den IJssel met Cornelis Spruijt 
         (zie ─> k1130) 
 * te Berkenwoude 
 ~ 15-09-1706 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cent Krijgsman en Jannigje Vermeulen): 
o NN  *   †  
o Frans * te Krimpen ad IJssel /  ~ 07-02-1731 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 19-11-1816 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 05-03-1752 te Ouderkerk ad IJssel met Grietje Cornelis Spruijt 
 zie ─> k564 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jannigje Vermeulen en Cornelis Spruijt (zie ook ─> k1130): 
o NN  *   †  

 

 
#k1130 Spruijt, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Leendertsz Spruijt en Grietje  
     Pieters Lans)  ─> k2260 
 Later getrouwd op 17-05-1750 te Ouderkerk aan den IJssel met Jannigje Franse 
 Vermeulen (zie ─> k1129) 
 ~ 25-01-1705 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 16-12-1789 te Krimpen aan den IJssel 
x 20-01-1726 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10571 
#k1131 Stenra, Annigje / Anna Maartens (dochter van Maarten Stenra en )  
      ─> k2262 
 * +/- 1705 te Elst 
 † voor 17-05-1750 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Spruijt en Anna Stenra): 
o NN  *   †  
o Grietje  * te Krimpen ad IJssel /  ~ 02-11-1732 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 24-12-1817 te Krimpen aan den IJssel (aangifte 
      gedaan in Ouderkerk ad IJssel) 
  x 05-03-1752 te Ouderkerk ad IJssel met Frans Centen Krijgsman 
  zie ─> k565 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Spruijt en Jannigje Vermeulen (zie ook ─> k1129): 
o NN  *   †  

 

 
#k1132 van Halewijn, Jacobus Abrahamsz (zoon van Abraham van Halewijn en  
      Kommertje Croon)  ─> k2264 
 * +/- 1695 te Krimpen aan de Lek 
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 † 21-11-1770 te Krimpen aan den IJssel 
x 04-11-1725 te Krimpen aan de Lek (zie ook Ouderkerk a/d IJssel) zie gezinskaart 10572 
#k1133 Karreman, Grietje Teunisse (dochter van Teunis Arijensz Karreman en 
     Leentje Cornelis)  ─> k2266 
 Eerst getrouwd op 10-04-1718 te Ouderkerk aan den IJssel met Pieter Cornelisse 
 Noorlander 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 26-12-1694 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-02-1770 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Grietje Karreman en Pieter Noorlander): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacobus van Halewijn en Grietje Karreman): 
o NN  *   †  
o Abraham  * te Krimpen ad IJssel / ~ 28-03-1728 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 18-03-1795 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 24-08-1749 te Ouderkerk ad IJssel met Johanna Gijsen van Os 
  zie ─> k566 

 

 
#k1134 van Os, Gijsbert Gerritsz (zoon van Gerrit Jaspersz en Annigje Abrahams) 
      ─> k2268 
 ~ 14-02-1697 te Zijderveld 
 † ??? te ??? 
o 22-08-1721 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10573 
#k1135 den Duif, Adriaantje Claas (dochter van Claes Jaspersz den Duif en  
     Ariaentge Pieters)  ─> k2270 
 ~ 24-11-1697 te Lekkerkerk 
 † 07-10-1743 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN      *   †  
o Johanna      ~ 31-01-1720 te Lekkerkerk † 07-06-1805 te Stormpolder 

      x 24-08-1749 te Ouderkerk ad IJssel met Abraham Jacobusz van Halewijn 
  zie ─> k567 

 

 
#k1136 Jongste, Arie Dirksz (zoon van Dirk Pleunen Jongste en Maertie Jans van der 
    Burgh)  ─> k2272 
 * +/- 1680 te Kethel 
 † ??? te ??? 
x 29-11-1709 te Kethel      zie gezinskaart 10574 
#k1137 Hoogerbaen, Claasje Claes (dochter van Claes Leendertsz Hoogerbaen en
     Ariaentje Wouters van der Ende)  ─>k2274 
 ~ 15-07-1685 te Berkel 
 † na 1747 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ 10-08-1710 te Kethel  † 07-05-1764 te Kethel 

 x 24-11-1737 te Kethel met Neeltje Joris van Hees 
 zie ─> k568 

 
Notarieel arch. 1250\23 Berkel en Rodenrijs acte 56     fol. 362 - 364 d.d. 29-03-1720 
notaris Simon Heijnrijk Kruger 
Van zoeksite notarieel archief Rotterdam. Nog te verifiëren. 
Leendert Claassz Hogenbaal en Ariaantje Arijensdr Maan, echtgenoten wonende op de Noord Watermolen 
van de polder Berkel en Rodenrijs. Zij maken een testament op de langst levende en stellen Arij Dirksz 
Jongste, zijn zwager en Mattijs Alewijnssen Maan, haar broer als voogden aan voor hun minderjarige 
kinderen. 

 
#k1138 van Hees, Joris Pietersz (zoon van Pieter Pietersz van Hees en Jannetje 
     Jans)  ─> k2276 
 Eerst getrouwd te Vlaardingen 
 * +/- 1670 te Vlaardingen 
 † ??? te ??? 
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x 18-05-1710 te Kethel      zie gezinskaart 10575 
#k1139 Hofweg, Maria Leendertsz (dochter van Leendert Hofweg en ) 
 ~ +/- 1685 te Kethel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Joris van Hees en NN): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Joris van Hees en Maria Hofweg): 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 10-03-1711 te Kethel  † 28-01-1784 te Kethel 

  x 24-11-1737 te Kethel met Dirk Ariensz Jongste 
  zie ─> k569 

 

 
#k1140 Lingen, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Jansz Lingen en  
     Marritje Claes)  ─> k2280 
 ~ 19-12-1655 te Capelle aan den IJssel 
 † 26-04-1711 te Capelle aan den IJssel 
o 19-01-1688 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 10576 
#k1141 Dekker, Maria Cornelis (dochter van Cornelis Gerritsz Dekker en  
     Aechtgen Jaspers)  ─> k2282 
 ~ 26-12-1661 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 29-07-1723 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 23-10-1701 te Capelle ad IJssel † 15-04-1779 te Capelle ad IJssel 

 x 26-11-1730 te Capelle ad IJssel met Neeltje Cornelis Pijnse van der Aa 
 xx 23-07-1747 te Capelle ad IJssel met Stijntje Gerrits / Cornelis) van Vliet 
 zie ─> k570 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 27-02-1690 
Notaris Everard Maes 
Jan Cornelisz Lingen, won. te Capelle ad IJssel, huurt van Dirck Cornelisz Stolck en Jan Hendricksz 
Zeeuw, Heilige Geest armmeesters van Capelle, 6 morgen land in de middelmolens en wollephoppens 
polder te Capelle. De huur geldt voor 7 jaar, en bedraagt 80 gulden per jaar. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 17-05-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Claes Pietersz Croon, Jan Cornelisz Bos, getrouwd met Grietje Pieters Croon, Arijen Pietersz Baes, 
getrouwd met Neeltje Pieters Croon, mede namens Trijntje Pietersz Croon, en Jan Cornelisz Lingen (zie 
k1140) en Maartje Cornelis Lingen, allen won. te Capelle ad IJssel, Cornelis Arijensz, getrouwd met Trijntje 
Cornelis, Arijen Dircksz, getrouwd met Jaeptje Jacobs Ruijchooft, beiden won. te Krimpen ad IJssel, Claes 
Jacobsz Ruijchooft, Willem Arijensz Timmerman (zie k1834), getrouwd met Trijntje Jacobs Ruijchooft 
(zie k1835), won. te Ouderkerk ad IJssel, Dirck Huijbrechtsz, mede won. te Capelle, Jacob Pietersz, zoon 
van Pieter Huijbrechtsz zalr, won. te Kralingen, volmachten Wigger Pietersz Croon en Pleun Huijbrechtsz, 
mede won. te Capelle, om namens hen voor schout en schepenen van Kralingen aan Leendert Matijsz 
Schiltman te verkopen hun deel van 2 morgen land te Kralingen, gemeen met voornoemde Schiltman. Dit 
land is hen aanbestorven door het overlijden van Dirck Claesz van de Wech en Aegjen Huijberts, beiden 
zalr. 

 

 
 
#k1142 Pijnse van der Aa, Cornelis Thomasz (zoon van Thomas Pijnse van der Aa en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 ??? te Meerkerk ??     zie gezinskaart 10577 
#k1143 Boes, Maria  (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 26-09-1706 te Meerkerk † 15-08-1746 te Capelle ad IJssel 

  x 26-11-1730 te Capelle ad IJssel met Jan Jansz Lingen 
  zie ─> k571 

 

 
#k1144 Kreuck(niet), Pieter Willemsz  (zoon van Willem Pietersz Kreuk en 
     Geertje Fredericks Beijer)  ─> k2288 
 (Naam Kreuckniet staat in het trouwboek dd 23-08-1699, elders alleen Kreuck) 
 Hij is later (1) getrouwd op 11-05-1728 te Rotterdam met Willemijntje Heijkoop  
  (o 25-04-1728) (zie ook Ouderkerk aan den IJssel). 
  Willemijntje Heijkoop is overleden 25-08-1729 te Ouderkerk aan den IJssel 
 Hij is later (2) getrouwd op 24-11-1733 te Rotterdam met Jaapje Jacobs. 
  (o 08-11-1733) 
 ~ 05-12-1674 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-10-1752 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 23-08-1699 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10578 
#k1145 Snoeij, Trijntje Jansse  (dochter van Jan Ariensz Snoeij en Neeltje  
     Geeluwe)  ─> k2290 
 ~ 05-04-1676 te Berkenwoude 
 † 20-03-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Kreuck en Trijntje Snoeij): 
o NN  *   †  
o Jan ~ 02-10-1707 te Ouderkerk ad IJssel     † 22-09-1795 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 22-06-1732 te Ouderkerk ad IJssel met Magteltje Jans van Herk,  
 zie ─> k572 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Kreuck en Willemijntje Heijkoop): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Pieter Kreuck en Jaapje Jacobs): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 28-05-1698 
Jan Arijensz Snoeij, in huwelijk gehad hebbend Neeltje Geerlofs, voor de ene helft, Arij Geerlofsz, 
Cornelis Jansz Snoeij (zie k2556), Teuntje Jans Snoeij en Gerrigje Jans Snoeij, Maria Jans Snoeij (zie 
k1067), vrouw van Pieter Huijbertsz (zie k1066), Leendert Jansz Snoeij, Arij Geerlofsz als voogd over 
Trijntje Jans Snoeij, alle kinderen en erfgenamen van Neeltje Geerlofs, in echt bij voornoemde Jan 
Arijensz Snoeij geprocreeert, voor de andere helft, verkopen aan Claes Jansz Snoeij een huis, schuur en 
erf te Berkenwoude aan de kerkstraat. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-02-1713 
Rechtdag gehouden 01-02-1713 
Abraham Ariensz Mijn Hoogheid, gaardermeester over de personele omslag dd 22-02-1712, eiser, contra 
Pieter Willemsz Kreuk, gedaagde, tot betaling van 18 stuivers volgens de omslag. 

 
#k1146 van Herk / Bart /  Brouwer, Jan Ariensz (zoon van Arijen Leendertsz 
     Balen van Herk en Fijtje Jans)  ─> k2292 
 ~ 17-10-1683 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 02-10-1728 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 06-02-1707 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10579 
#k1147 Bos, Dirckje Ariens  (dochter van Arie Brantsz Bos en Machteltje  
     Roelen Versloot)  ─> k2294 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 30-11-1680 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 07-02-1763 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Magteltje    ~ 30-09-1708 te Ouderkerk ad IJssel      † 25-05-1763 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 22-06-1732 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Pietersz Kreuck 
     zie ─> k573 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 22-01-1707 
Notaris Samuel Guldemont. 
Fijtje Maartens, weduwe van Arij Brandsz Bos, ter eenre, en Dirkje Ariens, meerderjarige ongehuwde 
dochter van Arij Brandsz Bos en Maggeltje Roelen Versloot, ter andere zijde, verklaren dat Arij 
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Brandsz Bos en Maggeltje Roelen Versloot in het testament dat zij hebben opgesteld voor schout en 
schepenen van Nieuwerkerk ad IJssel dd 22-05-1682 dat de eerststervende boven de alimentatie ook nog 
200 gulden nalaat, en dat wanneer de langstlevende hertrouwd, deze dan afstand moet doen van de helft 
van de gehele boedel, ten gunste van de kinderen. Aangezien Maggeltje Roelen Versloot is overleden en 
Arij Brandsz Bos is hertrouwd, en Arij wel de staat van de boedel heeft opgemaakt maar nooit gescheiden 
heeft, en Arij later op 24-03-1706 voor notaris Guldemont een ander testament heeft opgesteld waarin hij 
zijn kinderen alleen hun legitieme portie naliet, verklaart Dirkje Ariens nu dat zij alles uit de boedel overlaat 
aan Fijtje Maartens, zowel de goederen als de schulden. Fijtje Maartens zal aan Dirkje Ariens de 200 
gulden betalen. In de kantlijn staat de notitie, gedateerd ..-05-1708. dat Jan Ariensz, de man van Dirkje 
Ariens Bos, de 200 gulden ontvangen heeft. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-06-1709 
Arij Maartensz Versloot, Jan Ariensz, getrouwd met Dirkje Ariens, Leendert Govertsz, getrouwd met 
Beatrix Ariens, Cornelis Panken, getrouwd met Teuntje Ariens, waarvan de drie vrouwen de kinderen zijn 
van Arij Brandsz Bos (zie k2294) en Maggeltje Roelen Versloot (zie k2295), en daarmee kindskinderen 
en mede erfgenamen van Sijtje Ariens Zeeuw (zie k4591), weduwe van Roelof Pietersz Versloot (zie 
k4590) (het testament is gepasseerd voor notaris Cornelis van der Grijp te Dordrecht dd 19-09-1691), 
verkopen aan Gijsbert van Outheusden, wonend te Rotterdam, drie morgen drie hont land, en twee 
kennipwerfjes, dijk en neuterdijk, alles in de polder de Nesse. Bedrag 575,- gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 10-03-1718 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Ariensz van Herk, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziek te bed liggend, stelt zijn testament op. Hij 
legateert aan zijn moeder Fijtje Jans, weduwe van Arij Leendertsz van Herk, het bedrag van 150 
gulden, en hetgen hij deze winter met hoepmaken heeft verdiend. Aan zijn broer Jan Ariensz van Herk 
legateert hij 75 gulden die hij eerder aan hem had geleend, en een bedrag van 100 gulden die Jan Ariensz 
op rente geleend had van Cornelis Willemsz Lans, waarvoor Leendert borg had gestaan. Veder nog een 
paar laarzen en een spa. Aan Pieter Jansz Kalkman, zoon van Jan Pietersz Kalkman legateert hij een 
gebloemde hemdrok met zilveren knopen en twee zilveren gespen. Aan Jan Pietersz Kalkman legateert hij 
zijn serge broek. Aan Arij Gerritsz, zoon van Gerrit Jansz van Gooolen legateert hij een rode hemdrok met 
zilveren knopen en een paar gouden hemdknoopjes. Tot slot benoemt hij tot erfgenamen in zijn verdere na 
te laten goederen zijn broers en zussen. Tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemt hij Jan 
Pietersz Kalkman, zijn zwager, en Govert Cornelisz Boer, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1734 
Cornelis Willemsz, getrouwd met Baaltje Ariens, Aafje Ariens, weduwe van Jan Pietersz, Arij Gerritsz 
van Golen (zie k928), Anna Gerrits van Golen, Johannes Gerritsz van Golen, kinderen van Ingetje 
Ariens (zie k1857), Dirkje Ariens, weduwe van Jan Ariensz Bart (k1146), Jan Pietersz Kreuk (zie 
k572), getrouwd met Maggeltje Jans Bart (zie k573), gezamenlijk erfgenamen van Fijtje Jans (zie 
k2293), weduwe van Arij Balen (zie k2292), en erfgenamen van Cornelis Leendertsz, verkopen in het 
openbaar enkele landerijen. 
Ten eerste 11 hont 75 roeden in de polder de Kromme en Geer. Koper is Krijn Danen voor 50 gulden. 
Een kamp land groot 2 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 300 gulden. 
Een kamp hooiland groot 3 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 25 gulden. De twee laatste kampen land worden uiteindelijk gekocht door Cornelis Krul voor 
480 gulden. 
 

 
#k1148 van Dijk, Harmen Cornelisz (zoon van Cornelis van Dijk en ) 
 ~ +/- 1695 te Capelle aan den IJssel 
 † 02-02-1768 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 27-06-1726 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 10580 
#k1149 Ouwerkerk, Ariaantie Ariens (dochter van Arien Cornelisz Boer / Ouwerkerk 
     Antonia Jans Beelde) ─> k2298 
 ~ 12-08-1708 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 28-03-1775 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o Cornelis    ~ 13-07-1727 te Capelle ad IJssel  † +/- 1754 te Ouderkerk ad IJssel 
    x 04-02-1753 te Ouderkerk ad IJssel met Krijntje Jans Pols 
 zie ─> k574 

o Jannetje     ~ 02-07-1730 te Capelle ad IJssel  †  
  doopget. Neeltje Ouwerkerk en Maaike Lievaart 

o Hilletje     ~ 02-07-1730 te Capelle ad IJssel  †  
  doopget. Neeltje Ouwerkerk en Maaike Lievaart 

o Jannetje     ~ 28-09-1732 te Capelle ad IJssel  †  
 

Reconstructie ouders Ariaantje Ouwerkerk: 
1. Arij Cornelisz Boer en Anthonia Jans Beelde laten in Ouderkerk ad IJssel in de periode van 1702 tm 

1713 zeven kinderen dopen, en bij de laatste, Willem op 27-08-1713 worden als ouders Arij Cornelisz 
Ouwerkerk en Anthonia Jans Beelde genoemd. Dus daar komt voor het eerst de achternaam 
'Ouwerkerk' terug. 
Diverse doopgetuigen zijn bij deze dopen aanwezig, waaronder tweemaal een Ariaantje Cornelis 
Beeld. 
 

2. Bij de doop van Jannetje en Hilletje van Dijk in 1730 is als doopgetuige een Neeltje Ouwerkerk 
aanwezig.  
Arij Cornelisz Boer en Anthonia Jans Beelde hadden een dochter Neeltje, gedoopt op 07-12-1704. 
 

3. Een Cornelis Ariensz Ouwerkerk, JM van Ouderkerk ad IJssel, is op 21-02-1722 te Stolwijk getrouwd 
met Jannetje Jacobs Hofland. Zij laten een kind 'Anthonij' dopen, wat een mogelijke vernoeming naar 
Anthonia is, en doopgetuige is een Ariaantje Cornelis Beeld. Die komen we ook tegen bij de dopen 
van kinderen van Arij Cornelisz Boer en Anthonia Jans Beelde 
Arij Cornelisz Boer en Anthonia Jans Beelde hadden een zoon Cornelis, gedoopt 04-06-1702. 
 

4. Een Jan Ariensz Boer trouwt op 11-02-1733 te Ouderkerk ad IJssel met Hilletje Cornelis Donker. Bij 
de doop van het oudste kind van hen, genaamd Thona, is Jannigje Jacobs Hofland als doopgetuige. 
Zij is de vrouw van Cornelis Ariensz Ouwerkerk. 
Arij Cornelisz Boer en Anthonia Jans Beelde hadden een zoon Jan (driemaal). De jongste Jan is 
gedoopt op 29-03-1711. 
Deze zoon Jan is dus de achternaam Boer blijven hanteren. 
 

5. Bij het huwelijk van Cornelis Ariensz Ouwerkerk en Jannetje Jacobs Hofland is getuige Govert 
Cornelisz Ouwerkerk, oom en voogd van Cornelis. 
Bij de diverse dopen van kinderen van Arij Cornelisz Boer en Anthonia Jans Beelde komt driemaal 
een Govert Cornelisz Boer voor. Dat moet dezelfde persoon geweest zijn. Deze Govert Cornelisz 
Boer was ook doopgetuige bij de doop van Cornelis op 04-06-1702. 
 

6. De naam 'Boer' en 'Ouwerkerk' wordt meerdere malen door elkaar gebruikt, en volgens bovenstaande 
reconstructie is het daarom gerechtvaardigd om aan te nemen dat Ariaantje Ariens Ouwerkerk 
dezelfde persoon is als Ariaantje, dochter van Arij Cornelisz Boer en Anthonia Jans Beelde. 
 

7. Helaas heeft Ariaantje haar moeder niet vernoemd, maar dat hebben ze ook niet gedaan met de 
moeder van Harmen van Dijk. Dus dat is geen argument dat Ariaantje Ariens Ouwerkerk niet de 
dochter van Arij Cornelisz Boer en Anthonia Jans Beelde zou kunnen zijn. 

 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 24-01-1731 
Harmen van Dijk, getrouwd met Ariaantje Ariens Ouwerkerk, en Jacob Ranken van der Velden, 
getrouwd met Neeltje Ariens Ouwerkerk, verkopen aan Pieter Centen Zantrak, mr steenbakker alhier, 2 
morgen land in de polder Langeland. Dit bestaat uit diverse percelen van 5 hont, 3 hont, 2 hont 50 roe, 250 
roe, en het 1/4e deel van een heuvel. Bedrag 180 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-04-1758 
Krijntje Pols, weduwe van Cornelis van Dijk. Hij is ruim 3 jaar geleden overleden, nalatende 1 
minderjarig dochtertje. Tot voogden worden nu aangesteld Hermen van Dijk (zie k1148), grootvader van 
het kind, en Dirk Lans. Volgt de boedelregeling. Zij behoudt alles, zal daarvoor het kind alimenteren en 1 
zilveren ducaton geven. 

 
#k1150 Pols, Jan Ariensz (zoon van Arie Louwen en Crijntje Ariens) ─> k2300 
 ~ 16-03-1698 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x 28-02-1723 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10581 
#k1151 Vonk, Maartje Jacobs (dochter van Jacob Willemsz Vonk en Dijna Jans  
     Molenaar) ─> k2302 
 ~ +/- 1702 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 03-12-1777 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arij ~ 19-02-1727 te Nieuwerkerk ad IJssel        †  

 doopget. Jacob Lauwerisz 
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o Dina ~ 09-01-1730 te Nieuwerkerk ad IJssel        †  
 doopget. Dina Vonk 

o Krijntje ~ 05-10-1732 te Nieuwerkerk ad IJssel      † 21-02-1803 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Crijntje van der Dussen 
  x 04-02-1753 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Harmensz van Dijk 
  zie ─> k575 

o Jacob ~ 21-08-1735 te Nieuwerkerk ad IJssel        †  
 doopget. Margareta Vonk 

o Johanna ~ 24-03-1737 te Nieuwerkerk ad IJssel        †  
 doopget. Teuntje Vonk 

o Willem ~ 04-03-1739 te Nieuwerkerk ad IJssel        †  
 doopget. Claas Berkouwer en Teuntje Vonk 

o Janna ~ 05-03-1741 te Nieuwerkerk ad IJssel        †  
 doopget. Janna Vonk 

 
 

Reconstructie ouders Jan Ariensz Pols: 
1. Bij de dopen van hun kinderen is doopgetuige Jacob Louwerisz. Hij zou dan de broer zijn van Arij 

Louwen. 
 

2. Bij de dopen van hun kinderen is doopgetuige Crijntje van der Dussen  Dit is Crijntje Teunis van der 
Dussen, die getrouwd is met Job Ariensz Verheul. Deze Job Ariensz Verheul (gedoopt 11-06-1684  te 
Gouderak) zou de broer zijn van Jan Ariensz Pols. 
 

 

Reconstructie ouders Maartje Jacobs Vonk: 
1. Bij de dopen van hun kinderen Dina en Jacob zijn doopgetuigen Dina Vonk, Margareta Vonk, Teuntje 

Vonk en Janna Vonk. Dina, Teuntje en Janna (Johanna) komen voor als dochters van Jacob 
Willemsz Vonk en Dijna Jans. 
 

2. Jacob Willemsz Vonk is getrouwd met Dijna Jans, mogelijk dat zij onder de achternaam van haar man 
als doopgetuige werd geregistreerd. 
 

3. Jacob Willemsz Vonk en Dijna Jans lijken geen dochter te hebben laten dopen met de naam 
Margareta, maar een Jacob Willemsz Vonk met een Lena Jans Molenaar laten wel in 1714 in 
Nieuwerkerk ad IJssel een dochter Margrieta dopen. Zeer waarschijnlijk is dat een fout in het 
doopboek van Nieuwerkerk, en moet dit Dijna Jans Molenaar zijn. Een huwelijk van hem met Lena 
Jans Molenaar is tot op heden niet gevonden, en het overlijden van Dina Jans is in 1746, dus 
wanneer het hier om dezelfde Jacob Willemsz Vonk gaat, is de naam 'Lena' inderdaad niet juist. 
 

4. Willem Teunisz Kok en Johanna Jacobs Vonk laten in Ouderkerk ad IJssel op 25-12-1743 een 
dochter Dijna dopen, waarbij doopgetuige is Maartje Vonk. 
Zeer waarschijnlijk zijn Maartje en Johanna zussen. Ook van deze Johanna is geen doop te vinden. 
Bij het huwelijk van Willem Teunnisz Kok en Johanna Jacobs Vonk op 28-02-1734 te Ouderkerk ad 
IJssel staat alleen dat zij 'woont' te Ouderkerk. 
 

5. Willem Teunisz Kok doet de overlijdensaangifte van zijn schoonouders Jacob Vonk en Dijna 
Molenaar. 

 
#k1152 Both, Jacob Claesz  (zoon van Claes Gijsbertsz Both en Metgen  
     Willems)  ─> k2304 
 Beroep: Diaken in Polsbroek, Gezworene van Stolwijk in 1732 
 ~ +/- 1665 te Noordeloos 
 † 08-12-1752 te Stolwijk 
x +/- 1690 te ???      zie gezinskaart 10582 
#k1153 Lekkerkerker, Meijntjie (Meijnsje) Jans (dochter van Jan Huijbertsz  
   Lekkerkerker en Neeltje Wouters Slappendel)  ─> k2306 
 ~ 17-10-1666 te Polsbroek 
 † 21-01-1735 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Klaas ~ 26-02-1704 te Polsbroek  † 05-03-1788 te Stolwijk 

 o 20-01-1727 te Stolwijk met Marrigje Willems van Rosse 
 zie ─> k576 

 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 1732 
Jacob Claasz Both ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 
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Weeskamer Arch. Nr. 5 Stolwijk   d.d. 15-01-1735 
Een onvolledige acte die als hoofdpersoon is ondertekend door Aantje Jacobs Both, wordt mede 
ondertekend door haar broer Klaas Both en haar vader Jacob Both. 
    Opmerking mbt de onvolledige acte: 
    De acte begint met Cornelis Jansz Verheul als weduwnaar van 
    Dirckje van den Bergh. Dat beslaat twee pagina’s. Maar op de 
    derde pagina wordt er ondertekend door Aantje Jacobs Both, en 
    haar vader Jacob en haar broer Klaas Both. 
    Bijna zeker is er een bladzijde tussenuit, hoewel dat bij nadere 
    bestudering niet zo lijkt te zijn. Bijna zeker ging het ontbrekende  
    deel erover dat Aantje Jacobs Both wil hertrouwen (met Pieter 
    Pietersz de Jong (ondertrouw 08-01-1735 te Stolwijk), en dat zij 
    weduwe is van Japik Jaspersz Brakel en zij de alimentatie en 
    voogdij van haar kinderen wil regelen. 

 
#k1154 van Rosse (Backer), Willem Jansz (zoon van Jan van Rosse (Backer) en ) 
 ~ +/- 1673 te Beijerse (Stolwijk) 
 † 17-10-1750 te Stolwijk 
x 07-08-1688 te Stolwijk      zie gezinskaart 10583 
#k1155 Blonk, Geertje Pieters  (dochter van Pieter Jansz Blonk en Leentje Jans 
     Noorlander)  ─> k2310 
 ~ +/- 1675 te Beijerse (Stolwijk) 
 † 28-08-1720 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 26-01-1698 te Stolwijk  † 08-06-1776 te Stolwijk 

  o 20-01-1727 te Stolwijk met Klaas Jacobsz Both 
  zie ─> k577 

 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 01-12-1710 
Pleuntje Jans, weduwe van Leendert de Reus voor de ene helft, Cornelis Leendertsz Schep en Mees 
Heijmisse en Pieter Jansz Bloos, voogden over de onmondige voor- en nakinderen van Leendert de Reus, 
en Geerlof Korstiaansz, getrouwd met Neeltje de Reus, allen voor de wederhelft, verkopen aan Willem 
Jansz van Rosse een kamer en erf voor de kamer, met een kelder daaronder, met een vrije uitgang op de 
weg, liggende in de huijswage (?) van de koper en Willemtje Geerlofs, in Beijerse (Stolwijk). Bedrag 57 
gulden. 

 
#k1156 de Heer, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Teunisz de Heer en Reijmtje 
     Gerrits)  ─> k2312 
 ~ 29-04-1685 te Lekkerkerk 
 † 05-12-1764 te Bergambacht (zie ook 06-12-1764 te Stolwijk) 
o 28-06-1711 te Lekkerkerk 
x 19-07-1711 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10584 
#k1157 de Boer, Marrigje Cornelis (dochter van Cornelis Aertsz de Boer en Fijgje
     Nannings van Vliet)  ─> k2314 
 ~ 26-12-1687 te Stolwijk 
 † 14-07-1764 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert ~ 30-01-1714 te Stolwijk  † 13-09-1791 te Stolwijk 

 x 23-01-1735 te Bergambacht met Marrigje Ariens de Groot 
 zie ─> k578 

 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 14-05-1718 
Vrouwe Regina van Neercassel, weduwe van de heer Nicolaas Doncker, in zijn leven heer van Oukoop, en 
de heer Gerrit Doncker, heer van Oukoop, en Arnoldus Kemp, medicine doctor te Gouda, verkopen aan 
Cornelis Aertsz Boer (zie k2314) en Gerrit Cornelisz de Heer: 

o een hofstede met huis, schuur en twee bergen, groot 15 morgen, in Beijerse (Stolwijk),  
o 3 morgen hooiland in het Beijerse bosch (Stolwijk) 
o een stuk hooiland, groot 1 morgen 2 hont en 40 roede, in Beijerse (Stolwijk) 
o een stuk hooi- en kennipland, groot 1 morgen 4 hont in het Vrijland (Stolwijk) 

Bedrag 3.200 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 22-10-1724 
Gerrit de Heer, namens zijn in 1723 overleden schoonvader Cornelis Aartsz Boer, en Hendrick Aartsz 
Boer, Willem Baartman en Laurens de Boer, als voogden over de onmondige kinderen van Gerrit Aartsz 
Boer en Aafje Adriaens de Boer, doen opgaaf van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1721 tm 1724. 
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Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 08-09-1726 
Gerrit de Heer, Hendrick Aartsz, Willem Baartman en Laurens de Boer, als voogden over de kinderen van 
Gerrit Aartsz en Aafje den Boer, doen opgaaf van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1724 tm 1726. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 02-05-1725 
Hendrick Aartsz Herpes, als erfgenaam van zijn vrouw zaliger, Maria Gerrits de Boer, Claas Hendricksz 
Vis, getrouwd met Grietje Gerrits de Boer, Gerrit de Heer, Hendrick Aartsz Boer, Willem Baartman en 
Laurens de Boer als voogden over Adriana Gerrits de Boer, verkopen aan Claas Jansz van Herck een 
hofstede met huis, berg en schuur, groot 6 morgen, een stuk wei- en hooiland, groot 3 morgen, een stuk 
wei-, hooi- en kenni[pland, groot 6 morgen, en een stuk wei-, hooi- en kennipland, groot 9 morgen 3 hont, 
alles te Coolwijk (Stolwijk). Bedrag 4.200 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Maarten Ariensz den Boer een stuk hooiland groot 2 morgen 3 hont, 
te Boverkerk (Stolwijk). Bedrag 300 gulden. 
Dezelfde personen verkopen aan Andreas Jacobus de Prato een hofstede met huis en schuur, te 
Boverkerck (Stolwijk), groot 4 morgen 4 hont. Bedrag 1.650 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 11-05-1726 
Jan Vervliet, Leendert Vervliet, Hendrick Vervliet, Jan Jacobsz Baas, voogd over de minderjarige kinderen 
van Mees Pietersz Vervliet, verkopen aan Gerrit de Heer een stuk land van 2 morgen 2 hont in het Vrijland 
te Stolwijk. Bedrag 625 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 01-05-1728 
Gerrit de Heer verkoopt aan Stintje Arijens Verdoolt (zie k2777) een stuk weil-, hooi- en kennipland, 
groot 3 morgen 3 hont met de helft van het achterhuis en berg daarop staande, te Boverkerk (Stolwijk), en 
een stuk hooi- en kennipland groot 3 hont in het Kerckelant te Stolwijk. BNedrag 1.025 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 01-05-1730 
Jacob Fransz, Willem Arijensz Uijtenbroeck, getrouwd met Cornelia Franse, Jacob van Griecken, getrouwd 
met Marrigje Goossens Verheul, Gerrit Stolcker (zie k1178), getrouwd met Crintje Dircks Boer (zie 
k1179), Aart Dircksz Boer, Barent Groenendijck, getrouwd met Lijsbeth Claas Boer, Hendrick Claasz Boer, 
Phlippus de Hondt, getrouwd geweest met Grietje Cornelis Visser, als voogd van de kinderen van Grietje 
Jans VIsser, Gerrit de Heer, getrouwd met Marrigje Cornelis Boer, Louris Jacobsz Boer, Aert Jacobsz 
Boer, Claas den Boer, Hendrick Aartsz Boer, Jan Post, getrouwd met Lijsbeth Gerrits Boer, Jan van Vliet, 
getrouwd met Neeltje Gerrits Boer, alle erfgenamen van Cornelis Jansz Backer en Neeltje Aarts Boer, 
verkopen aan Jan Fransz de Haas een huis en erf op het dorp van Stolwijk. Bedrag 675 gulden, en voor 
het bakkerijgereedschap nog 150 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Aart Jacobsz Boer een stuk wei- en kennipland, groot 2 morgen 3 
hont en 50 roede, te Lang Schoonouwe (Stolwijk). Bedrag 212 gulden en 12 stuivers. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Willem Prins een stuk hooi-, kennip- en grientland, groot 4 hont en 
50 roede te Boverkerck (Stolwijk). Bedrag 64 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Jacob Gerritsz Hoflandt een stuk kennip- en grientland met een poel 
water, groot 3 hont en 50 roede in het Kerckeland te Stolwijk. Bedrag 24 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Neeltje Abrahams van der Meijden een stuk kennipland groot 2 hont 
en 50 roede, in het Kerckeland te Stolwijk. Bedrag 50 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Cornelis Haeck, secretaris te Stolwijk, een stuk kennipland groot 3 
hont in het Kerckeland te Stolwijk. Bedrag 72 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Jacob van Griecken een stuk hooiland groot 1 morgen 1 hont en 50 
roede, en 1/6e in een stuk hooiland, groot in het geheel 1 morgen 1 hont 50 roede, beide te Coolwijck 
(Stolwijk). Bedrag 29 gulden. 

 
#k1158 de Groot, Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz de Groot en Marrichje 
     Gerrits Verkerck)  ─> k2316 
 ~ 18-01-1682 te Bergambacht 
 † 19-07-1762 te Bergambacht 
o 24-08-1708 te Bergambacht     zie gezinskaart 10585 
#k1159 de Jongh, Trijntje Willems (dochter van Willem Willemsz de Jongh en 
     Meijnsje Claas)  ─> k2318 
 ~ 24-12-1684 te Bergambacht 
 † 13-10-1760 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 01-09-1709 te Bergambacht † 13-09-1760 te Stolwijk 

  x 23-01-1735 te Bergambacht met Aert Gerritsz de Heer 
  zie ─> k579 

 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. ..-05-1745 
Arij de Groot, Merrigje Jonkers, Teunis Jonkers, Teunis Huijsman en Dirk Pater, alle van competente 
ouderdom, verklaren op verzoek van Maria Goverts Welle, weduwe van Renier van Meijeren, als eigenaar 
van zeker huis en erf staande op het dorp, ten zuiden van Dirk Blanken. Arij de Groot verklaart, dat zijn 
vrouws moeder Meijnsje Claas in haar leven weduwe van Willem de Jong, in eigendom heeft gehad 
een werf liggende in Bergambacht, en dat door het overlijden van zijn schoonmoeder de voornoemde werf 
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aan hem in eigendom is gekomen, en dat hij die werf weer heeft verkocht, en getransporteerd op 6 april 
1744 aan Dirk Blanken. Ook verklaart Arij de Groot dat zijn schoomoeder, wanneer hij op die werf ging 
werken, hem altijd heeft gezegd dat hij wel uit de sloot aan de noordkant van de werf mag baggeren, maar 
niet uit de sloot aan de zuidkant, of hij moet eerst Reijnier van Meijeren om toestemming vragen, en dat 
hem dat nooit is geweigerd. Ook de andere personen leggen verklaringen af over het baggeren in de 
betreffende sloot. 
 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 28-01-1761 
Arij de Groot, weduwnaar van Trijntje Willems de Jongh, ziekelijk zijnde, maar zijn verstand en zinne 
volkomen machtig, is genegen zijn testament op te stellen.  
Zijn zoon Willem de Groot en diens vrouw Sijgje Bastiaans Keesjebreur krijgen een huis met schuur en erf 
met 6 morgen kennipland te Tussenlanen en nog vele andere stukken land.  
De kinderen van zijn overleden zoon Jan de Groot, verwekt bij Neeltje Cornelis de Groot, krijgen een 
hofstede bestaande uit een huis, schuur en berg met 1 morgen 5 hont 50 roeden wei- en kennipland te 
Tussenlanen, en nog vele andere stukken land. 
De kinderen van zijn overleden dochter Marrigje de Groot, verwekt bij Aart de Heer krijgen tweemaal 1 
morgen 2 hont 25 roeden weiland, 3 morgen hooiland, alles te Bergambacht, en 8 morgen wei- en 
hooiland te Stolwijk, en 2 morgen hooiland, te Cilwijk onder Haastrecht, en 1000 gulden. 

 
#k1160 Jonkers, Jan Hendriksz (zoon van Hendrik Jonker en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1699 te Schoonhoven ???     zie gezinskaart 10586 
#k1161 Stoel, Neeltje Janse  (dochter van Jan Stoel en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 21-06-1723 te Schoonhoven  † 20-02-1797 te Bergambacht 

 x 13-06-1753 te Groot Ammers met Arijaantje Jaspers van Brakel 
 zie ─> k580 

 

 
#k1162 van Brakel, Jas(per) Jaspersz  (zoon van Jasper Schalken van Brakel en 
      Maaghje Ariens van Hof)  ─> k2324 
 Eerst getrouwd op 10-12-1719 te Benschop met Risje Meertens de Koning 
 * te Achthoven 
 ~ 21-08-1692 te Meerkerk 
 † na 1728 te ??? 
o 05-05-1725 te Lexmond 
x 20-05-1725 te Lexmond     zie gezinskaart 10587 
#k1163 de Jong, Pietertie Aarts (dochter van Aart Teunisz de Jong en Maagje 
     Cornelis)  ─> k2326 
 ~ +/- 1700 te Zijderveld 
 † na 1729 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jasper van Brakel en Risje de Koning): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jasper van Brakel en Pietertje de Jong): 
o NN  *   †  
o Arijaantje ~ 03-07-1729 te Lexmond  † na 11-03-1768 te ??? 

  x 13-06-1753 te Groot Ammers met Jan Jansz Jonkers 
  zie ─> k581 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Lexmond    d.d. 03-02-1734 
Maaijgje Ariens van Hoff laatst weduwe van Peter Claesz van Dijk wonende op Achthoven testeert als 
enige erfgenaam haar zoon Arien Peters van Dijk. Wel moet hij binnen 6 weken na haar dood het bedrag 
van 200 gulden per persoon uitkeren aan Ariaentje Aelbertsdr Donk, Jasper Brakel, Maaijgje Peters van 
Dijk, en de 2 kinderen van Glorigje Donk met name Annigje en Maaijgje Dircks Coppelaer, allen kinderen 
en kleinkinderen van Maaijgje Ariens van Hoff in drie huwelijken verwekt. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Lexmond    d.d. 18-02-1738 
Compareerde Maaijgje Ariens van Hof laatst weduwe van Pieter Claasz van Dijk wonende op Achthoven, 
in bijzijn van haar 2 voorkinderen met naam Jasper Brakel en Ariaantje Donk, verkoopt aan haar nazoon 
Arien Pietersz van Dijk een hofstede, groot 16 morgen binnendijks, en een half morgen buitendijks, met 
huis, berg en verdere betimmeringen in de polder Achthoven voor het bedrag van 2.500,- gulden. 
Hij keert zijn moeder 500 gulden uit, en 900 gulden aan Nicolaas van der Pijl den oude als aflossing van 
een schuld die zijn moeder bij Nicolaas van der Pijll had, en 100 gulden aan de 2 onmondige kinderen van 
haar voordochter Glorigje Donk, die zij hadden geleend aan Maarijgje Ariens van Hof, en tot slot nog 1.000 
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gulden aan ds Warmvliet ter aflossing van een schuld van zijn moeder. Verder zal Arien Pietersz van Dijk 
zijn moeder tot haar overlijden blijven onderhouden. 

 
#k1164 Saen, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Willemsz Saen en Lijsbeth
     Hendricks Spijkerman)  ─> k2328 
 Beroep: Schepen van Ammerstol 
 ~ 24-02-1704 te Ammerstol 
 † 07-05-1762 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
o 18-02-1729 te Ammerstol 
x 06-03-1729 te Ammerstol     zie gezinskaart 10588 
#k1165 Pater, Christijntje/Christina Arijens (dochter van Arij Govertsz (Pater) en  
   Marija Klaas Beenhackers/Boonakker)  ─> k2330 
 ~ 12-12-1700 te Ammerstol 
 † 24-08-1762 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 03-03-1729 te Ammerstol  † 29-08-1791 te Ammerstol 

  x 27-05-1756 Ammerstol met Ariaantje Aarts Ooms 
  zie ─> k582 

 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 12-01-1741 / 05-01-1742 
Uit deze akten blijkt dat Hendrik Cornelisz Saen schepen van Ammerstol is. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 17-12-1741 / 10-06-1742 
Uit deze akten blijkt dat Hendrik Cornelisz Saen schepen van Ammerstol is. 
 
Recht. arch nr 33 Ammerstol    dd 30-01-1741 
Uit deze akte blijkt dat Hendrik Cornelisz Saen schepen van Ammerstol is. 
 
Recht. arch nr 13 Ammerstol    dd 08-03-1742 
Ten verzoeke van de secr. van Schoonhoven, hebben Schout en Schepenen van Ammerstol getaxeerd de 
landerijen, nagelaten bij Vrouwe Sara Smits, huijsvrouwe van Bailluw Louis de Groet. De helft in eenige 
stukjes griend, gekogt van de wed. Bruwel op 22 feb. 1714, belast met 3.10.0 aan Coolwijk, getaxeerd op 
25 gld. De helft in een uitterwaardje, naast het water, daar de salmvisserije gebint, getaxeerd op 16 gld. 
Aldus getaxeerd op de eedt in aanvang onzer bediening gedaan, 8 maart 1742. Pieter Smits Schout, 
Cornelis Dubbeldam en Hendrik Sanen schepenen van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 22-01-1747 
Compareren voor Jan Braet Secr. en Jan Schenk en Jan Barentsz de Bruijn Schepenen van Ammerstol, 
Huijg Woutersz Kock out 59 jaar, Cornelis Joosten Boogje 52 jaar, Cornelis-Willemsz van Ros 58 jaar, 
Willem Franse 50 jaar, Arij van der Wal omtrent 28 jaar, Wouter Huijgsz Kock out 27 jaar en Jan Willems 
de Jong 25 jaar, allen wonende te Ammerstol, dewelke attesteren ter requisitie van Hendrik Cornelis 
Saan, won. te Ammerstol, dat zij comp. op Dinsdag 10 deser maand Januari 1747 des avonds omtrent de 
klock agt uren alle sijn geweest ten huijse van Dirck Govert Pater, en dat Dirck Govertsz Pater ziekelijk bij 
den haard zittende, doch sijn volkomen verstand hebbende, horen verklaren, dat hij Hendrik Cornelis 
Saan, absolute erfgenaam van alle goederen wordt. 
 
Recht. arch nr 13 Ammerstol    dd 25-06-1748 
Aangeving gedaan bij Hendrik Zaanen, als eenige erfgenaam ab testamento van wijlen Dirk Pater, 
overleden te Ammerstol. Een huijs en erve, staande te Ammerstol, getaxeerd op f 200. 
Aldus deze aangeving gedaan den 25 junij 1748. 
 
Weeskamer arch nr 3 Ammerstol   dd ongedateerd (tussen 1747 en 1751) 
Geven te kennen: Meijnsje de Pater, Hendrik Sanen. getrouwd met Christina de Pater, Dirk de Pater, 
Cornelis Loren getrouwd met Goverina de Pater, dat hun ouders za Arij Goverde Pater en Maria 
Beenhacker, enige minderjarige kindskinderen hebben nagelaten. Verzoeken voogden aan te stellen, om 
samen met de overige erfgenamen, de roerende en onroerende. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 27-07-1750 
Staat en inventaris van de boedels goederen en ettecten met de baten en lasten van dien nagelaten bij 
wijlen Arij Goverde Pater, en Maria Beenhacker, in leven egteluijden, gewoont hebbende en overleden 
te Amm. in schrift gebragt bij mij Jan Braat Secr. 
Meijnsie de Pater, Hendrik Saan, als in huwelijk hebbende Cristina de Pater, Dirk de Pater, Cornelis 
Loore als in huwelijk hebbende Goverina de Pater, en Willem Saan (zie k1694) als in huwelijk gehad 
hebbende Anna de Pater, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en Maria 
Beenhacker, dewelke verklaarde de voorstaande staat en inventaris te hebben doen maken en 
beschrijven na haar beste kennis en wetenschap, sonder iets agter gehouden te hebben. Gedaan en 
gepasseert ter regtskamer van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 02-11-1750 
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Meijnsje de Pater, Hendrik Saan, als in huwelijk hebbende Cristina de Pater, Dirk de Pater, Cornelis 
Looren als in huwelijk hebbende Goverina de Pater, en Willem Saan (zie k1694) als in huwelijk gehad 
hebbende Anna de Pater, nog de voorn. Dirk de Pater en Hendrik Saan in qualiteit als voogden over het 
minderj kind van wijlen Govert de Pater, allen te zamen erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en 
Maria Beenhacker, de welke verklaren in die qualiteitt na gedane publ. veilinge, verkocht te hebben in 
volle vrije eigendom aan Abraham Rustman, won alhier, een huis en erve, te Ammerstol, met nog een 
hoekje land, gelegen benoorden Boeistoep, belast met omtrent 2½ roede Schoordijk op het Ammerse.  
 
Recht. arch nr 17 Ammerstol    dd 06-10-1750 
De Heer Adriaan van Groenendijk, oud Burgemeester van de stad Gouda, Mr. Mechior Sebastiaan van der 
Kerkhoven, Secr. van de Weeskamer der voorn. stad, als in huwelijk hebbende Margreta van Groenedijk, 
hebben verpagt: 
Zeven hont 4 jarig rijsgewas, leggende aan de Kerkweg bij de Hem, gepacht door Hendrik Sanen voor 41 
gulden. Borgen: Willem Fransen en Willem Sanen. Nog omtrent 7 hont 4 jarig rijsgewas, gepacht door 
Willem Sanen (zie k1694) voor 66 gulden. Borgen; Jacobus den Bonsert en Hendrik Sanen. Aldus deze 
verpachting gedaan 6 oct. 1750. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 24-11-1750 
Reekening bewijs en reliqua van de ontfang en uijtgeef, dewelke Dirk Pater en Heijndrik Saan in huwelijk 
hebbende Cristina de Pater voor haar selve en nog als speciale lasten procuratie van de overige 
erfgenamen, en aangestelt zijnde tot voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Arij Goverde 
Pater en Maria Beenhacker gedaan hebben. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 27-09-1751 
Willem Sanen (zie k1694) en Heijndrik Sanen, kinderen en erfgenamen van wijlen hun vader Cornelis 
Sanen, verkopen aan de erfgenamen van wijlen Neeltje Janse t Hooft, in haar leven, wed. van Arij 
Streeflant, een huis, schuur, erf, boomgaard en griend in Ammerstol, met al het land dat wijlen Cornelis 
Sanen onder deze heerlijkheid gehad en nagelaten heeft. 
 
Weeskamer arch nr 3 Ammerstol akte 9   ongedateerd. +/- 1746-1751 
Geven te kennen: Meijnsje de Pater, Hendrik Sanen, getrouwd met Christina de Pater, Dirk de Pater, 
Cornelis Loren, getrouwd met Goverina de Pater, dat hun ouders za Arij Goverde Pater en Maria 
Beenhacker, enige minderj. kindskinderen hebben nagelaten. 
Verzoeken voogden aan te stellen, om samen met de overige erfgenamen, de roerende en onroerende 
goederen te verkopen. Voogden: Dirk de Pater en Hendrik Sanen, omen van de minderj. kindskinderen. 
 
Recht. arch nr 27 Ammerstol    dd 23-05-1751 
Willem Sanen (zie k1694) ende Hendrick Sanen, kinderen en erfgenamen van haar vader Cornelis 
Sanen, overleden te Ammerstol, verkopen aan Jan Harrelaer, getrouwd met Maria Streeflant, en Jan 
Harrelaer, Aart Lagewaart en Arij Schenk als voogden over de minderjarige erfgenamen van Neeltje Jans t 
Hooft, in haar leven wed. van Arij Streeflant., een huis, schuur, erf, boomgaard en griend in Ammerstol, 
met een stuk weiland, groot 8 hont, genaamd den Butterkamp. Item nog 1½ morgen weiland, gelegen als 
voren, met een griendje, gelegen buitendijks, voor hett voornoemde land, groot omtrent een ½ hont. Item 
nog een kennipakker, groot omtrent een hont, gelegen als voren. Item 1½ hont kennipland, zijnde twee 
akkers, gelegen als voren. Nog een hont kennipland, gelegen als voren. Item ½ hont griend, met nog 75 
roede griend, nog een hont griend met omtrent ½ quartier daernaast gelegen. Nog een ½ hont griend, nog 
25 roede griend en nog omtrent een hont griend, alle gelegen onder Ammerstol en zijnde alle hetgeen 
Cornelis Sanen heeft nagelaten. 
Item omtrent een hont griend, onder sHeeraertsberge, met nog een hont griend gelegen onder 
Bergambacht. Item nog omtrent 2½ hont griend, gelegen buijtendijks onder Bergambacht. Met nog 
tweemaal een ½ hont griend gelegen mede buijtendijks, als voren. 
Bedrag 450 gulden voor het huis en het land in Ammerstol, en voor de landen onder sHeeraertsberge en 
Bergambacht een bedrag van 150 gulden. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 26-05-1754 
Minuutakte van testamant. 
Voor Subt. Secr. Pieter Smit, en Hermanus-Snel en Cornelis Kruijt, Schepen van Ammerstol, compareren 
op 26-5-1754 Huijg Kok 67 jaar, Cornelis Joosten Boogjes 60 jaar, Willem Saenen 53 jaar (zie k1694), 
Sijbert Backer 52 jaar, Hendrik Saanen 49 jaar, Adriaan Janse 40 jaar en Jacob Cornelis Boogjes 23 jaar, 
als getuijgen bij het testeren van Willem Franse de Jong en Merritgje Janse Verbaan, Merritgje ziek te 
bedde liggende. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 07-07-1762 
Minuutakte van testamant. 
Voor Pieter Smit Subt. Secr. en Willem Snel en Jacob Boogje Schepenen van Ammerstol, getuigen Huijg 
Kok 74 jaar, Willem Frans 65 jaar, Jan Snel 60 jaar, Jan de Jong 41 jaar, Joost Verschoor 38 jaar, Frans 
Willem 38 jaar, Jan Blom 34 jaar, alle wonende in deze dorpe. 
Zij attesteren ten behoeven van Hendrik Saanen en Christina Pater, egteluijden, Hendrik ziek te bedde 
liggende bevonden. Erfgenamen hun kinderen met als voogd Cornelis Hendrikse Saanen. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd ..-11-1762 
Staat van preferentie van de gelden voort komende van de insolventen boedel van wijlen Christina Pater, 
in haar leven wed. van wijlen Hendrik Saanen, gewoond hebbende alhier, in de maand Aug 1762 te 
Ammerstol overleden, waarvan bij slot van rekening door Pieter Smits in qualiteit als curateur ten 
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overstaan van Schepenen van Amm. voorn. den 6e sep 1673, is komen overschieten de somma van 105 
gld 8 st. 10 penn. 
 
Recht. arch nr 14 Ammerstol    dd 01-02-1763 
Onder conditien en voorwaarden heeft Pieter Smits in qualiteijt als aangestelde curateur van den 
insolventen boedel van wijlen Christina Pater, in haar leven wed. en boedelhoudster van Hendrik 
Sanen, overleden te Ammerstol, publiek verkocht; 
Delfs aardewerk, glasen, trekpotten, pullen, kommen, een kannigje met een tinne lid, schotels, rakken,  
2 schilderijen, een spiegel, een lantaarn, 2 schoorsteen kleeden, vleesblok, voetenbank, krukstoel, tafels, 
stoelen, een zaag, een bijl, riek en graaf, ijsere potten, kopere kandelaar en blaker, ketels, peperdoos, 
lepels, asschop, blaaspijp, gordijnen, bed en peule kussen, deekens, vrouwe kleederen. 
Aldus dese verkooping gedaan, door Pieter Smits als curateur int hooft gemeld, ten overstaan van Jacob 
Boogje en Adriaan Janse Bode Schepenen van Ammerstol den 1e feb. 1763. 
 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 28-02-1763 
Pieter Smits in qualiteijt als aangestelde curateur over de insolvente boedel van wijlen Christina Pater, in 
haar leven, wed. en boedelhoudster van Hendrik Zanen, heeft verkocht een huis, erf, boomgaard en 
buitenland onder Ammerstol, met de steeg daaraan behorend. Is het hoogst in bod gebleven bij Cornelis 
Hendrikse Saane voor 176 gulden. 
Een half vierendeel en anderhalf net ofwel te samen vierhalve net salmzegen visserijen op de Snackert, int 
Hanetije, in het schip genaamd Louwe Schip, met het wand daartoe behoorende, doch alles voetstoots. 
Hoogst in het bod bij Cornelis Kruijt op 127 gulden. Borge; Pieter den Bonsert en Jacob Louwen. 
Aldus dese verkooping gedaan den 28e feb. 1763. 
 
Recht. arch nr 10 Ammerstol    dd 30-07-1763 
Voor Huijg Kok en Pieter Schenk compareerde Pieter Smits in qualiteijt als aangestelde curateur in den 
insolventen boedel van wijlen Christiana Pater, in haar leven wed. en boedelhoudster van Hendrik 
Zanen, overleden te Ammerstol. De welke verklaarde te hebben getransporteerd aan Cornelis Hendrikse 
Zanen, een huis, erf, boomgaard en buitenland, staande onder Ammerstol, en de steeg daaraan 
behorende, leggende op de oostsijde vant erf agter het huijs. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 06-09-1763 
Intekening van de crediteuren van den insolventen boedel van wijlen Christina Pater, in haar leven wed. 
van wijlen Hendrik Zanen, gewoond hebbende alhier, in de maand Aug. 1762 te Ammerstol overleden. 
Doodschulden 
De Timmerman Sijbert Backer voor het maken van een doodkist     5-5-0 
De erfgenamen van wed. Lasonder, voor geleverd bier op de begravenisse               13-10-0 
Teunis Verbaan van een schuld op het kisten en voor den impost van het bier.                 6-10-0 
De Diaconij-Armen van Amm. voor het gebruijk van het doodkleed.     2-0-0 
Willem van Lutterveld voor het Kerkeregt, graf maken luijden van de kolk en het beg raven te samen  5-0-0 
De gaardermr. Jan Braat voor 1½ extra ord; verpond 1760 en 1762 volgens rekening   3-9-0 
De kinderen van Jan Schenk, een obligatie onder de hand van dato 12-12-1737               500-0-0 
En interest sedert den 12 Dec 1759 tot 12 Dec 1762                   60-0-0 
De erfgenamen van de wed. Lasonder, voor geleverd bier in 1761/1762, met voorschot van impost.10-16-6 
Teunis Verbaan voor gedane verschotten aan Govert Blanken, wegens huur van een schuijt             4-10-0 
Cornelis Kruijt wegens geleverd brood en winkelwaren in 1746 en 1747, en geleende gelden.           65-1-4 
Wouter Kok wegens verschot van de pagt van hennipland in 1759.     7-3-0 
Pieter den Bonsert wegens geleverde winkelwaren in de jaren 1761 en 1762 bij rekening.                83-3-0 
Pieter Schenk voor brood en andere waren in 1762 geleverd.                17-19-0 
Jaques de Jong voor geleverde garen, steen, reep als anders in 1762     7-8-0 
Waarvan bij slot van rekening door Pieter Smits in qualiteit als curateur ten overstaan van Schepenen van 
Amm. voorn. den 6e sep 1763, is komen overschieten de somma van 105 gld 8 st. 10 penn. 
 
Recht. arch nr 23 Ammerstol    dd 06-09-1763 
Reekening bewijs en reliqua, die doende is Pieter Smits, als wettige aangestelde curateur in den insolvente 
boedel van wijlen Christina Pater, in haar leven wed. en boedelhoudster van wijlen Hendrik Saanen, 
gewoond hebbende en in de maand augustus 1762 te Ammerstol overleden. 
Ontfang. 
Verkochte meubilairen en verdere roerende goederen.                   30-6-0 
En tot randsoen.                       1-10-8 
Betaald door de rendant ter Secretarijen van Ammerstol voor den 20e penn. pondgeld 
en verdere regtelijke kosten gevallen.                   14-19-0 
Blijft                      16-17-8 
Den 28e feb. 1763 heeft den rendant publiekelijk getransporteert aan Cornelis Hendrikse 
Zaanen, een huijs, erve, boomgaart en buijtenland, strekkende van de Agterweg, suijd aan 
over de hogen dijk tot de diepte van de Lecq. Bel; ten oosten Jan Blom, en Huijg Kok, 
ende ten westen Joost Verschoor, met de steeg daaraan behoorende, voor de somme van 176 gld. 
Bij de rendant verschooten trekgeld        5-5-0 
Blijft                    170-15-0 
Dito verkocht aan Cornelis Kruijt, een half vierendel en anderhalf net, off wel te samen vier 
en half net salmzegen visserije op de Snackert, int Haantje, int schip genaamt, Louwenschip 
voor de somme van                    127 gld. 
Bij de rendant verschoten trekgeld,       5-5-0 
blijft                    121-15-0 
Totale somme bedraagt                    309-7-8 
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Uijtgaaf. 
De regtelijke kosten gevallen op het abandonnement stellen van curateur, met de vacatie.                 29-3-0 
Den rendant komt voor vacatie.                     60-6-0 
Den Secretarijen voor t maken van de inventaris, met de zegels tesamen,                  16-18-0 
Aan verteering betaald                      23-0-0 
De 10e penn.                       7-14-0 
Voor sijn vacatie.         4-0-0 
Aan de Rentmeester betaald Mr. Pijn                   11-10-0 
Aldus gedaan ende geslooten ten overstaan vant Gerecht int Regthuijs van Ammerstol den 6e sep. 
1763. 

 
#k1166 Ooms, Aert Jansz (zoon van Jan Adamsz Ooms en Anna Jans) 
      ─> k2332 
 Beroep: Zeeman 
 ~ 25-09-1689 te Groot Ammers 
 † +/- 1742 te ??? 
o 20-02-1717 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10589 
#k1167 van der Linden, Geertje Hermans (dochter van Harmen Huijgensz van der
     Linden en Lijsbeth Ariens Leunen)  ─> k2334 
 Later getrouwd met Dirk Snel 
 ~ 01-01-1696 te Groot Ammers 
 † 14-05-1772 te Ammerstol 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Aart Ooms en Geertje van der Linden): 
o NN  *   †  
o Anna  * ..-11-1716 te Groot Ammers † 12-02-1812 te Rotterdam 

  o 16-09-1746 te Ammerstol met Arij Cornelisz van der Wal 
  zie ─> k853 (kwartier 3) 

o Ariaantje  * te Streefkerk /  ~ 01-06-1732 te Groot Ammers 
      † 24-07-1818 te Ammerstol 
  x 27-05-1756 Ammerstol met Cornelis Hendriksz Saanen 
  zie ─> k583 (kwartier 1) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Geertje van der Linden en Dirk Snel): 
o NN  *   †  

 
Recht. arch nr 23 Ammerstol    dd 29-11-1786 
Inventaris van de boedel naargelaten bij Dirk Snel, wedr. van wijlen Gerritje van der Linden, welke 
eertijds wed. is geweest van Aart Ooms, in zijn leven gewoont hebbende te Ammerstol. Gemaakt ende 
gesteld door Jan Snel Prz. in qualiteijt als aangestelde curateur in den insolvente boedel van de voorn. Dirk 
Snel, volgens acte den 29e nov. 1786. 
Vaste goederen: Een huijs schuur en boomgaard, staande te Ammerstol aan de Agterweg. 
Roerende goederen en imboedel int huis bevonden. 
Een oud bed twee oude kussens, oude dekens oude huijsraad. 
De schulden kunnen niet gespecificeert worden, dus alhier diend voor memorie. 
Aldus geinventariceerd ten huijse waar Dirk Snel gewoont heeft, en voorts volgens aanwijsing en opgeving 
van Dirk Janse Snel en Lijsbet Ooms, in presentie van voorn. Gerecht. 
 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 19-12-1786 
Jan Smits Prz. in qualiteijt als aangestelde curateur in de insolvente boedel van wijlen Dirk Snel, 
weduwnaar van Geertje van de Linden, welke eertijts wed. is geweest van Aart Ooms, gewoond en 
overleden te Ammerstol, heeft verkocht een huijs, schuur erve en boomgaard, staande aan de Agterweg 
alhier. Hoogst int bod bij Wouter Willemse de Bruijn op 530 gld. Borgen; Teunis Kruijt en Jan Stuurman. 
Aldus deze verkooping gedaan ten overstaan van Jan Smits Prz. Schout Frans de Jong en Jan Stuurman 
Schepenen van Ammerstol den 19e dec. 1786 
 
Recht. arch nr 10 Ammerstol    dd 03-02-1787 
Wij Jan Stuurman president, Teunis Kruijt en Pieter den Bonsert Schepenen van Ammerstol, oirconden en 
kennen dat in eijgener persoon is gecompareerd, Jan Smits Prz. in qualiteijt als aangestelde curateur in 
den insolvente boedel van wijlen Dirk Snel, weduwnaar van Geertje van der Linden, welke eertijds is 
geweest wed. van Aart Ooms, gewoond en overleden alhier. Verklaard te hebben verkogt aan Wouter 
Willemse de Bruijn, een huijs, schuur en erve en boomgaard, staande aan de Agterweg. 

 
#k1168 Dogterom, Herbert Otthen (zoon van Otto Florisz Dogterom en Cornelia 
     Herberts van der Lede)  ─> k2336 
 * te ’t Regt van der Lede 
 ~ 11-10-1691 te Leerdam 
 † ??? te ??? 
x 17-09-1713 te Heij- en Boeicop    zie gezinskaart 10590 
#k1169 van der Aa, Jannigje Cornelis (dochter van Cornelis Gijsbertsz van der Aa en ) 
      ─> k2338 
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 ~ 02-11-1684 te Meerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 29-03-1716 te Leerbroek  † 17-04-1798 te Stolwijk 

  o 19-11-1745 te Stolwijk met Jacomijntje Anthonis den Bonsert 
  zie ─> k584 

 

 
#k1170 den Bonsert, Anthonis  Dirksz (zoon van Dirk Teunisz den Bonser en Susanna 
     Servaes)  ─> k2340 
 Later getrouwd op 09-11-1723 te Rotterdam met Annetje Maartens Romein 
 ~ 21-10-1677 te Ammerstol 
 † 13-03-1725 te Hillegersberg 
x 08-05-1708 te Ammerstol     zie gezinskaart 10591 
#k1171 Casteel, Judith  Jacobs (dochter van Jacob Kasteel en Jacomijntje  
     Kellenaer) ─> k2342 
 ~ 19-04-1682 te Leidsendam 
 † 17-07-1722 te Hillegersberg 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Anthonis den Bonsert en Judith Casteel): 
o NN  *   †  
o Jacomijntje ~ 24-03-1720 te Hillegersberg † 07-06-1814 te Stolwijk 

  o 19-11-1745 te Stolwijk met Cornelis Herbertsz Dogterom 
  zie ─> k585 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Anthonis den Bonsert en Annetje Romein): 
o NN  *   †  

 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 09-02-1737 
Voor Pieter Smits en Harmanus Snel en Pieter Verkerk, Schout en Schepenen van Ammerstol, 
compareerde Aeltie den Bonsert, Jacobus den Bonsert, Dirk den Bonsert en Dirk van den Abeelen, allen 
ieder voor zich zelf, mitsgaders den voorn. Jacobus den Bonsert in qualiteit als voogd met en beneffens 
Adrianus van Wasbeek, over de minderj. kinderen van Antonij den Bonsert zal. Mitsgaders de voorn. 
Aeltie den Bonsert in qualiteit als last en procuratie hebbende van Adrianus van Wasbeek, won. tot 
Utrecht, alle te zamen erfgenamen van Susana Servaes zal. wed. van Dirk den Bonsert zal., haar 
moeder en groot moeder, de welke zij comp. verklaarden te hebben gecedeerd, transporteerd in vrije 
eigendom aan Jan Schenk won alhier, eerstelijk een grient groot 50 roede liggende in de Kleijne Geer. 
Item nog omtrent 75 roede grient, liggende in het zelve weer, item nog omtrent 120 roeden grient, liggende 
in het Molenweer. Item nog twee hoekjes het samen groot omtrent 25 roe, liggende in Garrit Aards weer. 
Item nog omtrent 75 roe grient of boomgaard, liggende in Broedersweer. Item nog omtrent 75 roe grient 
liggende als voren, item nog omtrent 25 roe, liggende als voren,  item nog 150 roeden weijland, liggende 
als voren, item nog 256 roeden grient, liggende in het Capelle-weer. Laatstelijk nog omtrent 50 roeden 
Grient liggende boven de weg aan twee percelen, belast met omtrent 6 gld 12 st. 12 penn. jaarlijcx aan 
Coolwijk. 
 
Not.Arch. arch nr 1250\31 Berkel en Rodenrijs acte 14 fol. 82 - 85 dd 02-03-1734 
Notaris Cornelis Schipper 
Via site stadsarchief Rotterdam. Nog te verifiëren 
Annetje Maartens Romeijn, weduwe van Anthonij den Bonsert en wonende in Krooswijk onder Rotterdam, 
volgens haar testament met haar eerste man Gerrit Cornelisz Valkenburg voor notaris Nicolaas Kruijt d.d. 3 
juli 1714 en door zijn dood bekrachtigt, benoemt zij Willem Langelaan en Teunis van Zijll tot voogden over 
haar minderjarige erfgenamen. 

 
#k1172 Bakker, Gerrit Willemsz (zoon van Willem Claasz Bakker en Annigje  
     Gerrits van Vliet)  ─> k2344 
 ~ 25-05-1702 te Stolwijk 
 † 07-07-1761 te Stolwijk 
x 02-01-1733 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10592 
#k1173 Teeuwen, Marrigje Ariens (dochter van Arie Cornelisz Teeuwen en Neeltje 
     Leenders)  ─> k2346 
 * te Achterbroek (Berkenwoude) 
 ~ 30-10-1701 te Berkenwoude 
 † 16-12-1773 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Willem ~ ..-05-1733 te Stolwijk  † 27-04-1808 te Stolwijk 
 x 16-01-1763 te Stolwijk met Annigje Gijsberts van Dam 
 zie ─> k586 

 

 
#k1174 van Dam, Gijsbert Ariensz (zoon van Arien Huijbertsz van Dam / Kuijper en 
     Fijchje Jans van Berge)  ─> k2348 
 ~ 08-07-1696 te Stolwijk 
 † 28-03-1768 te Stolwijk 
o 01-12-1724 te Stolwijk  
x 17-12-1724 te Polsbroek     zie gezinskaart 10593 
#k1175 Kok, Geertruij Cornelisse (dochter van Cornelis Jansz Kok en Annetje  
     Hendriks Honcoop)  ─> k2350 
 * te Vlist 
 ~ 22-03-1699 te Polsbroek 
 † 21-04-1770 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje  ~ 07-05-1730 te Stolwijk  † 26-12-1787 te Stolwijk 

  x 16-01-1763 te Stolwijk met Willem Gerritsz Bakker 
  zie ─> k587 

 

 
#k1176 van Baaren, Maerten Dirksz (zoon van Dirk Coenraatsz van Baren en Neeltje
     Pieters Kock)  ─> k2352 
 * te Achterbroek (Berkenwoude) 
 ~ 20-01-1692 Berkenwoude 
 † 08-05-1766 te Berkenwoude 
o te Bergambacht 
x 13-08-1719 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10594 
#k1177 Bakker, Neeltje Leenderts (dochter van Leendert Bakker en Neeltje 
     Bastiaans Nederburg)  ─> k2354 
 ~ 23-08-1698 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Koenraat  ~ 19-05-1720 te Berkenwoude  † 12-04-1768 te Stolwijk 

  x 20-03-1746 te Stolwijk (zie Berkenwoude) met Geertje Gerrits Stolker 
  zie ─> k588 

 

 
#k1178 Stolker, Gerrit Ariensz  (zoon van Arien Willemsz Stolker en Grietje  
     Ariens van Steijn)  ─> k2356 
 Beroep: Armmeester van Stolwijk in 1725, Diaken in 1734 
 Eerst getrouwd op 28-02-1706 te Nieuwerkerk aan den IJssel (zie ook Stolwijk 06-02-
 1706) met Merrigje Ariensz Versloot 
 * te Beijerse (Stolwijk) 
 ~ 11-01-1682 te Stolwijk 
 † 17-12-1759 te Stolwijk 
o 01-01-1717 te Stolwijk 
x 17-01-1717 te Stolwijk      zie gezinskaart 10595 
#k1179 Boer, Crijntje Dirks (dochter van Dirk Aertsz Boer en Geertje Nannings  
    Neleman)  ─> k2358 
 ~ 24-03-1686 te Stolwijk 
 † 29-11-1746 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gerrit Stolker en Merrigje Versloot): 
o NN *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gerrit Stolker en Crijntje Boer): 
o NN *   †  
o Geertje ~ 01-01-1718 te Stolwijk  † 17-11-1778 te Stolwijk 

 x 20-03-1746 te Stolwijk (zie Berkenwoude) met Koenraet Maertensz van Baaren 
 zie ─> k589 
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Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 06-02-1710 
Jacob Cornelisz, tegenwoordig wonende aen Schraafwegh verkoopt aan Gerrit Arijensz Stolcker. mede 
wonende aen Schraafwegh (’s-Gravenweg), een losrentebrief van 400 gulden ten laste van het gemene 
land van Holland en Westvrieslant staande op naam van Arijen Gerritsz ten kantore Gorinchem en het land 
van Arkel de dato 26-07-1637. Bedrag 74 gulden procent, zijnde 296 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 10-04-1713 
Gerrit Arijensz Stolcker koopt van de erfgenamen van Johannes Nolsse en Judichje Keune, een stuk wei-, 
hooi- en kennipland groot 6 morgen, en een stuk wei- en hooiland grenzend daaraan (geen afmeting 
vermeld) te Beijerse (Stolwijk). Bedrag 1.500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 20-09-1716 
Gerrit Arijensz Stolcker verkoopt aan Pieter Jansz Blonck (zie k2310) een stuk wei- en hooiland groot 3 
morgen te Beijerse (Stolwijk). Pieter Jansz Blonck betaalt met 3 gelijke morgen land, mede in Beijerse. 
Gerrit Arijensz Stolcker draagt dat land op aan zijn moeder Grietje Arijens (voor de acte daarvan, zie 
k2357). 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk  d.d. 21-09-1725 
Louris Roele verkoopt aan Gerrit Arijensz Stolcker een stuk wei-, hooi- en kennipland groot 3 morgen te 
Beierse (Stolwjk). Bedrag 393 gulden 3 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk  d.d. 21-09-1725 
Jannigje van Es, Willemijntje van Es, Jan van Es, Dirck van Es en Rijna van Es, en Jan van Es als voogd 
over Pieter van Es, allen kinderen van Rintje de Bruijn, in haar leven weduwe van Jan van Es, verkopen 
aan Arijen Jansz Clip en Gerrit Arijensz Stolcker, als armmeesters van Stolwijk, de helft in een losrentebrief 
van 64 gulden per jaar, ten laste van t gemeene land van Holland en Westvriesland, te lossen met 1600 
gulden, de dato 14-11-1637. Bedrag 752 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk  d.d. 11-05-1726 
Jan Pietersz van Vliet, Leendert Pietersz van Vliet, Hendrick Pietersz Vervliet, en Jan Jacobsz Baas als 
voogd over de minderjarige kinderen van Mees Pietersz van Vliet, verkopen aan Gerrit Arijensz Stolcker 
een hofstede met huis, berg en schuur, groot 4 morgen 3 hont, in Beijerse (Stolwijk). Bedrag 680 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 01-05-1730 
Jacob Fransz, Willem Arijensz Uijtenbroeck, getrouwd met Cornelia Franse, Jacob van Griecken, getrouwd 
met Marrigje Goossens Verheul, Gerrit Stolcker, getrouwd met Crintje Dircks Boer, Aart Dircksz Boer, 
Barent Groenendijck, getrouwd met Lijsbeth Claas Boer, Hendrick Claasz Boer, Phlippus de Hondt, 
getrouwd geweest met Grietje Cornelis Visser, als voogd van de kinderen van Grietje Jans VIsser, Gerrit 
de Heer (zie k1156), getrouwd met Marrigje Cornelis Boer (zie k1157), Louris Jacobsz Boer, Aert 
Jacobsz Boer, Claas den Boer, Hendrick Aartsz Boer, Jan Post, getrouwd met Lijsbeth Gerrits Boer, Jan 
van Vliet, getrouwd met Neeltje Gerrits Boer, alle erfgenamen van Cornelis Jansz Backer en Neeltje Aarts 
Boer, verkopen aan Jan Fransz de Haas een huis en erf op het dorp van Stolwijk. Bedrag 675 gulden, en 
voor het bakkerijgereedschap nog 150 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Aart Jacobsz Boer een stuk wei- en kennipland, groot 2 morgen 3 
hont en 50 roede, te Lang Schoonouwe (Stolwijk). Bedrag 212 gulden en 12 stuivers. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Willem Prins een stuk hooi-, kennip- en grientland, groot 4 hont en 
50 roede te Boverkerck (Stolwijk). Bedrag 64 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Jacob Gerritsz Hoflandt een stuk kennip- en grientland met een poel 
water, groot 3 hont en 50 roede in het Kerckeland te Stolwijk. Bedrag 24 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Neeltje Abrahams van der Meijden een stuk kennipland groot 2 hont 
en 50 roede, in het Kerckeland te Stolwijk. Bedrag 50 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Cornelis Haeck, secretaris te Stolwijk, een stuk kennipland groot 3 
hont in het Kerckeland te Stolwijk. Bedrag 72 gulden. 
Dezelfde personen verkopen ook aan Jacob van Griecken een stuk hooiland groot 1 morgen 1 hont en 50 
roede, en 1/6e in een stuk hooiland, groot in het geheel 1 morgen 1 hont 50 roede, beide te Coolwijck 
(Stolwijk). Bedrag 29 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 14-05-1732 
Arnoldus Franciscus van Rosendaal, getrouwd met Hendrica Anna Doncker, als bij scheiding tussen de 
erfgenamen van mr Nicolaas Doncker, in zijn leven heer van Oukoop, verkopen aan Gerrit Arijensz 
Stolcker een stuk wei-, hooi- en kennipland groot 5 morgen 1 hont en 50 roede te Beijerse (Stolwijk). 
Bedrag 700 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 21-05-1734 
Willem Dircksz Pors is schuldig aan Gerrit Arijensz Stolcker en Claas van Dam, als diakenen van de 
gereformeerde kerk in Stolwijk, het bedrag van 200 gulden dat hij geleend heeft. Rente 3 %. Hij 
verhijpothequeert daartoe zijn huis en erf in Boverkerck (Stolwijk). 

 
#k1180 Casteleijn, Paulus Klaasz (zoon van Klaas Jansz Damen en Trijntje Paulus 
     Kasteleijn)  ─> k2360 
 Beroep: Gezworene / schepen van Bergambacht in 1722 en 1741 
 ~ 25-08-1675 te Bergambacht 
 † 16-10-1753 te Bergambacht 
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x 09-04-1713 te Bergambacht     zie gezinskaart 10596 
#k1181 Bakker, Fijgje Jans (dochter van Jan Pietersz Bakker en Marrigje Lourens de 
    Boer)  ─> k2362 
 ~ 29-11-1682 te Bergambacht 
 † 02-06-1741 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 12-11-1719 te Bergambacht  † 08-05-1799 te Stolwijk 

 x 25-09-1746 te Bergambacht met Arriaantje Pieters Schenk 
 zie ─> k590 

 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 09-10-1721 
Pouwels Claesz Casteleijn en Sijgje Jans Backer testeren. Sijgje ziekelijk zijnde, maar beiden hun 
verstand machtig, stellen als voogd over hun minderjarige kinderen Pouwels Jansz Casteleijn en Jan 
Aertsz Buijtelaer. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 03-01-1722 / 18-10-1741 
Pouwel Claesz Casteleijn wordt in deze acten genoemd als gezworene / schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Bergambacht   d.d. 17-08-1731 
Criminele rechtdag 17 augustus 1731 
Mr. Jacob Baart, baljuw, eiser tegen Willem Moermans. De aanklager verzoekt uiting van advies en vonnis. 
Alzo de gedetineerde, geboortig van ’s Gravenhage, dat hij zich valselijk genoemd en uitgegeven heeft 
voor Willem van Aken en Willem van Erp. Dat hij op 27 december 1728 voor de Hoge Vierschaar is 
gebannen uit Holland en Westvriesland wegens landroverij en dieverij voor 15 jaren. Dat hij over een nieuw 
begaan delict op 20 augustus 1729 voor wel geboren mannen van Rijnland gegeseld en gebrandmerkt is 
en een verbanning van 30 jaar heeft gekregen. Dezelve verbanning heeft overtreden, hoezeer hij wist 
daarover strafbaar te zijn. Dat hij alle voorgaande delicten mede schuldig was, al het welke zaken zijn, 
dewelke in een land van justitie niet kan worden geleden. Zo is het dat Mansmannen van deze 
Heerlijkheden de gevangene Willem Moermans veroordeeld hebben, om gebracht te worden op het 
schavot, en gestraft te worden met het koord, tot de dood volgt, en zijn dode lichaam gehangen aan de 
buitengalg van Bergambacht, om aldaar te vergaan. Ondertekent door Willem van Wingerden (zie 
k2506), L. Stokker, Jacob Claasz de Jong, Jan van Rijn, Paulus Claasz Kasteleijn, Frans Willemsz. 

 
#k1182 Schenk, Pieter Jansz (zoon van Jan Huijgen Schenk en Ariaantje Ariens van 
    Krimpen)  ─> k2364 
 Beroep: Schepen van Bergambacht in 1706, 1741,  
  Hoogheemraad van de Krimpenerwaard in 1749 
 * +/- 1672 te Krimpen aan de Lek 
 † 28-04-1753 te Bergambacht 
o 17-08-1697 te Bergambacht     zie gezinskaart 10597 
#k1183 de Jongh, Marrigje Pieters (dochter van Pieter Willemsz de Jongh en Neeltje
     Gerrits Groenevelt)  ─> k2366 
 ~ 30-12-1674 te Bergambacht 
 † 02-04-1747 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arriaantje ~ 18-04-1717 te Bergambacht  † 05-12-1797 te Stolwijk 

  x 25-09-1746 te Bergambacht met Pieter Paulusz Casteleijn 
  zie ─> k591 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 17-08-1705: 
Maximilianus Suijkergelt, schepen van Schoonhoven, en Jacob Erckelens, won. te Schoonhoven, 
erfgenamen van Cornelis van Nesch en Christina van der Hoven, en van Margrate van Nes, allen 
overleden, namens de gezamenlijke erfgenamen, verkopen aan Pieter Jansz Schenck, schepen van 
Bergambacht, een hofstede met 6 morgen 2 hont land te Tussenlanen, en 2 morgen 2 hont land, liggende 
over de Kaeijk (kadijk). Bedrag 4830 gulden. 
 
Recht. arch nr 14 Krimpen aan de Lek   dd 07-02-1706 
Compareerde Jan en Arij Janse Schenk, onse inwoonders, soo voor haer zelve, als haar sterk makende 
voor Pieter Janse Schenk, hare broeder, woonende in Bergambagt, kinderen en eenige erfgenamen van 
Ariaentie Ariens, in haar leven wed. van Jan Huijgen Schenk, die een eenige dogter en universeele 
erfgenaam is geweest van Arij Jans hare vader zal., welke in dier qualiteijt hebben vercogt aan de 
Diaconie alhier, een rentebrief van 300 gld. Spreekende ten lasten van Balte Moret, ten behoeven van Arij 
Jans met de rente van dien. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Bergambacht   d.d. 1706 
Pieter Jansz Schenk wordt in diverse acten genoemd als schepen van Bergambacht. 
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Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 18-10-1741 
Pieter Jansz Schenk wordt in deze acte genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 07-01-1749 
Pieter Jansz Schenk wordt in deze acte genoemd als Hoogheemraad van de Krimpenerwaard. 

 
#k1184 Verkaik, Goossen Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Goossensz Verkaik en Trijntje 
     Jacobs Coelen / Kors)  ─> k2368 
 Beroep: Molenaar 
 ~ +/- 1670 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † tussen 1724 en 28-08-1752 te ??? 
x 21-09-1704 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10598 
#k1185 de Jongh, Neeltje Ariens (dochter van Arien Ariensz de Jongh en 
     Adriaantje Ariens)  ─> k2370 
 * te Achterbroek (Berkenwoude) 
 ~ 29-08-1683 te Gouderak 
 † 28-08-1752 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Arie ~ 05-04-1705 te Berkenwoude  † 24-09-1778 te Berkenwoude 

 o 06-10-1730 te Berkenwoude met Neeltje Damen Jongeneel 
 zie ─> k592 (kwartier 1) 

o Lijsbeth * te Achterbroek / ~ 20-05-1714 te Berkenwoude     † 02-09-1783 te Gouderak 
 x 17-01-1734 te Berkenwoude met Paulus Jansz Bulk 
, zie ─> k1277 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 13-05-1701 / 11-12-1720 
Goossen Gijsbertsz / Goossen Gijsbertsz Coornmolenaer wordt genoemd als gezworene. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 16-05-1707 
Dirck Huijgen en Pieter Dircksz, zijn zoon, won. in de Achterbroek, verkopen aan Goossen Gijsbertsz een 
weiland en 2 boomgaartjes, gelegen in het westeinde van de Achterbroek. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 27-11-1709 
Goossen Gijsbertsz Molenaer wordt genoemd als gezworene van de Achterbroek. 
Is dit dezelfde als Goossen Gijsbertsz Verkaik ? 

 
#k1186 Jongeneel, Daam Ariensz (zoon van Arien Willemsz Jongeneel en Bijgje
     Goris Dobbel)  ─> k2372 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1699 
 ~ +/- 1678 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † voor 29-03-1716 te Berkenwoude ?? 
x 02-12-1708 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10599 
#k1187 van der Hoek, Grietje Foppe (dochter van Fop Gorisz van der Hoek en Aaltje 
     Cornelis ‘t Riet)  ─> k2374 
 Later getrouwd op 11-09-1718 ((o) 19-08-1718) te Berkenwoude met Leendert  
         Cornelisz Buijtelaar 
 ~ 31-05-1682 te Lekkerkerk 
 † na 27-01-1723 / 19-03-1735 te Lekkerkerk / Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Daam Jongeneel en Grietje Foppen): 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 09-08-1711 te Berkenwoude † 30-03-1799 te Lekkerkerk 

  o 06-10-1730 te Berkenwoude met Arie Goossen Verkaik 
  zie ─> k593 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Grietje Foppen en Leendert Buijtelaar): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 20-05-1699 
Daem Arijensz Jongeneel wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 19-06-1699 
Daem Arijensz Jongeneel wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 06-06-1727 (of 06-06-1717) 
Schout en gezworenen van Berkenwoude hebben een request van Jacob Foppen, won. te Lekkerkerk, 
gekregen, als voogd over de onmondige kinderen van Daem Arijenz Jongeneel, over de goederen die 
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hen zijn aangekomen na het overlijden van Jan Arijensz Jongeneel. Zij stellen in plaats van Cornelis Arij 
Joppen zaliger, nu aan als mede-voogd Arijen Pouwelsz Jongeneel, won. in de Achterbroek. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 18-08-1718 
Grietje Foppen, weduwe van Daem Arijensz Jongeneel, en moeder en voogdesse over haar onmondige 
kinderen, won. te Achterbroek. Volgens het testament dat op 19-01-1715 is gepasseerd voor notaris 
Willem Romeijn, is Daem Arijensz Jongeneel vootr de helft erfgenaam van zijn broer Goris Arijensz 
Jongeneel. Grietje Foppen bekent schuldig te zijn aan Paulus Jongeneel, het bedrag van 400 gulden dat 
zij geleend heeft. Zij verhypothequeert hiertoe een hofstede met huis, schuur, etc en de helft van 20 
morgen 3 hont land, waarvan haar kinderen de andere helft bezitten. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 27-01-1723 
Leendert Cornelisz Bujtelaar, getrouwd met Grietje Foppen, is schuldig aan Paulus Jongeneel en Dirk 
Cornelisz Teeuw, het bedrag van 200 gulden. Hij verhypothequeert daartoe 1/4e deel van een hofstede, 
met huis, schuur, etc en 20 morgen 3 hont land in de Achterbroek. 

 
#k1188 Schild, Aart Dirksz  zelfde als ─> k540 
x 
#k1189 Molenaar, Sijgje Cornelis zelfde als ─> k541 
 
#k1190 Stam, Pieter Jillisz  zelfde als ─> k1074 
x 
#k1191 Stolck, Neeltje Jillis  zelfde als ─> k1075 
 
#k1192 van Eck, Cornelis (zoon van ) 
 Beroep: Onderwijzer (Meester) 
 ~ +/- 1670 te Kerk Avezaath 
 † ??? te ??? 
o 14-04-1703 te Kerk Avezaath 
x 29-04-1703 te Kerk Avezaath     zie gezinskaart 10602 
#k1193 Nouth, Aletje Franken (dochter van Frank Alertsen Nouth van Varick en  
    Martijntjen de Wit)  ─> k2386 
 ~ 26-02-1682 te Kerk Avezaath 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 02-11-1710 te Kerk-Avezaath  † 25-08-1790 te Stolwijk 

 x 10-05-1733 te Kerk-Avezaath met Wijntje Abrahams Boelhouder 
 zie ─> k596 

 

 
#k1194 Boelhouder, Abraham Hendriksz (zoon van Hendrik Abrahamsz  
    Boelhouder en Theuntje Jans)  ─> k2388 
 * te Zuidbroek (Lekkerkerk) 
 ~ 13-03-1689 te Berkenwoude 
 † 10-12-1731 te Stolwijk 
o 01-01-1711 te Stolwijk 
x 01-02-1711 / 03-01-1711 te Lekkerkerk   zie gezinskaart 10603 
#k1195 Blonck, Ariaantje Claasse (dochter van Claas Jansz Blonck en Jannigje 
     Leenderts Hartogh)  ─> k2390 
 ~ 05-09-1688 te Stolwijk 
 † 26-04-1762 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wijntje  ~ 15-01-1713 te Stolwijk  † 16-06-1767 te Stolwijk 

  x 10-05-1733 te Kerk-Avezaath met Willem Cornelisz van Eck 
  zie ─> k597 

 
Oud Recht. arch nr 7 Zuidbroek (Lekkerkerk)  dd 03-10-1749 
Cornelis Hendricxen Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Dirk Hendricksz. Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Jacobus Hendricxen Boelhouwer, voor 1/6e  part,  
Arij Hendrixen Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Dirk Jansen Boelhouwer, ende Jannigje Jansen Boelhouwer, kinderen van Jan Henrixen Boelhouwer, 
mede voor 1/6e  part,  
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Willem van Erk (zie k596), in huwelijk hebbende Wijntje Abrahams Boelhouwer (zie k597), ende 
Pieter Cornelisse van Vliet, als in huwelijk hebbende Aegje Abrahamse Boelhouwer, kinderen van 
Abraham Hendrixen Boelhouwer, voor het resterende 1/6e  part,  
kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Abrahams Boelhouwer (zie k2388), ende 
Teuntje Jans (zie k2389), in haere leven egtelieden, gewoont hebbende en overleden in Suijdtbroek, 
verklaeren dat door het overlijden van onsen voornoemde ouders ons in gemeenschap sijn aanbestorven 
seeckere gedeeltens in een hoffsteede, en landerijen, staende ende geleegen in den ambagte van 
Berkewouden, met nog 2 huijsen en enige landerijen staende en gelegen in Suijdbroek, mitsgaerders noch 
enigen imboedel en huijscieraad, gelt, gemaekt goudt en silver.  
Gaat om een boedelscheiding. 

 
#k1196 Kloot, Willem Jacobsz  (zoon van Jacob Jansz Kloot en Weijntje  
     Willems Advocaat)  ─> k2392 
 ~ 18-12-1678 te Groot Ammers 
 † 10-05-1752 te Groot Ammers 
x +/- 1699 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10604 
#k1197 Davids, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1677 te Groot Ammers 
 † 24-10-1711 te Groot Ammers 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 01-04-1700 te Groot Ammers  † 27-01-1761 te Stolwijk 

 o 07-01-1735 te Haastrecht met Celia Jacobs Neuteboom 
 zie ─> k598 

 

 
#k1198 Neuteboom, Jacob Fransz (zoon van Frans Cornelisz Neuteboom en  
     Martijntje Jacobs)  ─> k2396 
 ~ +/- 1665 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
o 30-12-1702 te Stolwijk 
x 14-01-1703 te Stolwijk      zie gezinskaart 10605 
#k1199 Streefland, Jannetje Gerrits (dochter van Gerrit Jansz Streefland en Seligje 
     Barten)  ─> k2398 
 (opm: bij huwelijk ‘van Meerkerk’) 
 ~ 09-10-1667 te Polsbroek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Celia  * te Haastrecht /  ~ 07-12-1704 te Stolwijk 

      † 22-03-1785 te Stolwijk 
  o 07-01-1735 te Haastrecht met Jacob Willemsz Kloot 
  zie ─> k599 

 
Recht.Arch. Polsbroek d.d. 2-8-1763 
Gerrit Claasz. Streefland, won. thans in Noordpolsbroek, nagelaten soon van Claes Gerrits Streeflant, en 
Gerrit Jacobsz. Francien, won. onder Bruggen Tuijl, Jan Willemse van den Broek, won. Moordrecht, als in 
huwelijk hebbende Martijntje Jacob Francien, Arij Theunisz. Blonk, won. onder Reeuwijk, als in huwelijk 
hebbende Hendrikje Jacobs Francien, Selia Jacobs Francien ( ziek599), won. in Stolwijk, wedu van 
wijlen Jacob Kloot (zie k598), nagelaten kinderen van Jannigje Gerrits Streefland, in huwelijk 
verwekt aan wijlen Jacob Fransien, welke Claes Gerrits Streefland en Jannigje Gerrits Streefland, 
kinderen zijn van Seligje Barten (zie k2399), in huwelijk verwekt aan wijlen Gerrit Janse Streefland 
(zie k2398), alzo in qualité voorn. en nog zich sterk makende voor Jenneke Gravers, won. in Broeck onder 
Meerkerk, wedu en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen Pieter Jacobsz. Vuuren, nagelaten zoon van 
Jacob Jansz. Vuuren, die een nagelaten soon was van Grietje Barten, in huwelijk verwekt aan Jan 
Jacobsz. Vuuren, en welke voors. Seligje Barten, en Grietje Barten, zijn geweest susters van wijlen 
Cornelia Barten, die de moeder is geweest van wijlen Lijntje Jacobs Leenen, in huwelijk verwekt met Jacob 
Leenen, en welke Lijntje Jacobs Leenen is geweest de moeder van Theunis Willemsz. Blok, onlangs in 
deze heerlijkheid Noordpolsbroek overleden, in huwelijk verwekt aan wijlen Willem Blok etc.; waaraan 
toegevoegd een copie acte. 

 
#k1200 Honkoop, Dirk Frederiksz (zoon van Fredrick Cornelisz Honkoop en Geertje 
     Cuijnders)  ─> k2400 
 ~ 04-03-1685 te Goudriaan 
 † 11-02-1765 te Goudriaan 
o 20-03-1706 te Goudriaan 
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x 05-04-1706 te Goudriaan     zie gezinskaart 10606 
#k1201 van der Wal, Barber (dochter van Pieter Cornelisz van der Wal en Marighjen 
    Ariens Brouwer)  ─> k2402 
 * +/- 1684 te Goudriaan 
 † na 29-09-1726 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 23-11-1721 te Goudriaan  † 18-12-1769 te Stolwijk 

  x 22-07-1747 (o) te Stolwijk met Ariaantje Janse Kroon 
  xx 22-08-1749 (o) te Stolwijk met Sara Willems Versteeg 
  zie ─> k600 

 

 
#k1202 Versteeg, Willem Jacobsz (zoon van Jacob Willemsz Versteeg en ....) 
  OF (Jacob Joosten Versteeg en Sara Jans Vinck)  ─> k2404 
 ~ +/- 1704 te Stolwijk of 30-10-1712 te Stolwijk (buitenechtelijk) 
 † 27-09-1744 te Stolwijk 
o 14-09-1731 te Stolwijk      zie gezinskaart 10607 
#k1203 Burger, Anna / Annigje Dirks  (dochter van Dirk Jansz Burger en  
     Suzanna Claas van der Koeij)  ─> k2406 
 Later getrouwd op 01-07-1747 (o) te Stolwijk met Jan van Luijken 
 ~ 19-10-1710 te Stolwijk 
 † 23-10-1798 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sara  ~ 29-03-1732 te Stolwijk  † 15-09-1794 te Stolwijk 

  xx 22-08-1749 (o) te Stolwijk met Cornelis Dirksz Honkoop 
  zie ─> k601 

 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 22-07-1747 
Anna Dirks Burger geeft te kennen dat haar man Willem Jacobsz Versteegh is overleden zonder een 
testament te hebben opgesteld. Hij laat twee kinderen na: Sara, oud omtrent 15 jaren, en Dirkje, oud 
omtrent acht jaren. En omdat Anna Dirks Burger het voornemen heeft om opnieuw in het huwelijk te 
treden, verklaart en belooft zij haar kinderen te alimenteren in kost, kleding, reding tot de ouderdom van 25 
jaar of eerder indien zij trouwen, en hen laten leren lezen en schrijven en een bekwaam handwerk te laten 
leren om de kost te kunnen winnen. En aangezien schout en weesmannen is gebleken dat haar boedel 
zeer gering en niets waard is, nemen zij hiermee genoegen. 

 
 
#k1204 Blom, Jan Hendriksz  (zoon van Hendrik Jansz Blom en Marrigje Jans) 
      ─> k2408 
 ~ 07-05-1682 te Noordeloos 
 † ??? te ??? 
o 21-02-1705 te Noordeloos 
x 08-03-1705 te Heikoop     zie gezinskaart 10608 
#k1205 Maakop, Jacobje Pieters (dochter van Pieter Huijbertsz Maakop en Neeltje 
     Jans)  ─> k2410 
 ~ 12-04-1684 te Heikoop 
 † 17-06-1722 te Noordeloos 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 11-11-1708 te Noordeloos  † 07-02-1794 te Noordeloos 

 x 01-03-1744 te Noordeloos met Neeltje Bastiaans de Heer 
 zie ─> k602 
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#k1206 de Heer, Bastiaan Claasz (zoon van Claas Bastiaansz de Heer en Neeltje 
     Barents)  ─> k2412 
 Eerst getrouwd op 13-04-1710 te Ameide met Cornelia Jans Pals 
   (o) 15-03-1710 te Ameide 
 ~ +/- 1682 te Langerak 
 † ??? te ??? 
o 13-11-1717 te Ameide 
x te Ameide       zie gezinskaart 10609 
#k1207 van de Graaf, Annetje Theunis (dochter van Theunis Schalken van der
    Graaf en Marrigje / Maria Leenderts)  ─> k2414 
 ~ 06-07-1689 te Ameide 
 † tussen 06-03-1727 en 22-10-1729 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Bastiaan de Heer en Cornelia Pals): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Bastiaan de Heer en Annetje van de Graaf): 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 21-04-1720 te Ameide  † 04-03-1801 te Noordeloos 

  x 01-03-1744 te Noordeloos met Pieter Jansz Blom 
  zie ─> k603 

 

 
#k1208 Kool, Abraham Cornelisz (zoon van Cornelis Abrahamsz Kool en Maijke 
     Ariens)  ─> k2416 
 Later getrouwd op 20-10-1709 te Schoonrewoerd met Anna Pieters Kool 
 * te Diefdijk (Leerdam) 
 ~ ..-12-1651 / 1665 te Leerdam 
 † ??? te ??? 
o 02-03-1695 te Leerdam 
x 20-03-1695 te Leerdam     zie gezinskaart 10610 
#k1209 van Meteren, Catharina Hendriks (dochter van Hendrik van Meeteren en 
      Jannigje Ariens Sterck)  ─> k2418 
 * te Diefdijk (Leerdam) 
 ~ +/- 1670 te Leerdam 
 † ..-03-1708 te Leerdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Abraham Kool en Catharina van Meteren): 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 09-12-1703 te Leerdam  † ??? te Langerak ?? 

 o 24-04-1733 te Jaarsveld (zie Ameide) met Aaltje Joosten van der Zeijden 
 zie ─> k604 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Abraham Kool en Anna Kool): 
o NN  *   †  

 

 
#k1210 van der Zeijden, Joost Dirksz (zoon van Dirk Joosten van der Zeijden en Aaltje 
     Daams de Ridder)  ─> k2420 
 * +/- 1685 te Jaarsveld 
 † ??? te ??? 
o ..-08-1711 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10611 
#k1211 Paulus, Jannigje (dochter van Paulus Maartensz en Annigje Cornelis) 
        ─> k2422 
 Eerst getrouwd op 28-01-1707 (o) te Groot-Ammers met Dirk Pieters Nagtegaal 
 ~ 14-03-1686 te Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jannigje Paulus en Dirk Nagtegaal): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Joost van der Zeijden en Jannigje Paulus): 
o NN  *   †  
o Aaltje  ~ +/- 1712 te Jaarsveld  † ??? te Langerak ??  

  o 24-04-1733 te Jaarsveld (zie Ameide) met Gerrit Abrahamsz Kool 
  zie ─> k605 
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#k1212 Blom, Cornelis Thomasz (zoon van Thomas Claesz Blom en Eijchjen  
     Lamberts)  ─> k2424 
 ~ 11-02-1666 te Lopik 
 † 02-10-1761 te Stolwijk 
x +/- 1711 te Stolwijk      zie gezinskaart 10612 
#k1213 den Boer, Jannigje Jans (dochter van Jan den Boer en ) 
 ~ +/- 1670 / 1687 te Stolwijk 
 † 24-06-1750 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thomas  ~ 05-06-1712 te Haastrecht (zie ook Stolwijk) 

      † 14-01-1784 te Stolwijk 
  o 06-09-1743 te Stolwijk met Maria Willems Anker 
  zie ─> k606 

 

 
#k1214 Ancker, Willem Arijensz (zoon van Arijen Hendricksz Ancker en Marijtje
     Willemse Dionijs)  ─> k2428 
 Beroep: Weesman van Stolwijk 
 ~ 01-01-1705 te Stolwijk 
  30-07-1764 te Stolwijk 
o 07-12-1725 te Stolwijk 
x 23-12-1725 te Polsbroek      zie gezinskaart 10613 
#k1215 van der Neut, Lena Claase (dochter van Claes Leendertsz van der Neut 
  (alias Claes den ouwen boer) en Dirckje Jans van Dijk)  ─> k2430 
 * te Vlist (behorend onder Polsbroek) 
 ~ 12-10-1698 te Polsbroek 
 † 18-03-1777 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria  ~ 17-02-1726 te Stolwijk  † 03-01-1799 te Stolwijk 

  o 06-09-1743 te Stolwijk met Thomas Cornelisz Blom 
  zie ─> k607 (kwartier 1) 

o  Claas  ~ 22-05-1727 te Stolwijk  † 07-02-1804 te Stolwijk 
  o 05-03-1756 te Stolwijk met Neeltje Louwens Stuurman 
  zie ─> k624 (kwartier 1) 

 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 01-09-1760 
Willem Anker tekent deze acte als weesman van Stolwijk. 

 
 
#k1216 Graafland, Cornelis (zoon van Cornelis Gravelandt en Lijsbethgen Jans) 
      ─> k2432 
 Later getrouwd op 10-04-1698 te Jaarsveld met Maria Frans van der Kemp 
 ~ 26-08-1668 te Ammers Graveland 
 † ??? te Groot Ammers 
x +/- 1690 te Jaarsveld      zie gezinskaart 10614 
#k1217 Cats, Ariaentgen Frederiks (dochter van Frederik Cats en ) 
 * +/- 1675 te ??? 
 † +/- 1697 te Jaarsveld 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Graafland en Ariaentgen Frederiks): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 20-08-1693 te Lopik / +/- 1693 te Jaarsveld ?? 

      † 17-07-1751 te Lopik 
  x 02-04-1724 te Lopik met Grietje Ernsten van Oostrum 
  xx 11-11-1736 te Willige Langerak (zie Lopik) met Elsje Hogendoorn 
  zie ─> k608 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Graafland en Maria van der Kemp): 
o NN  *   †  
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#k1218 van Oostrum, Ernst Ariensz (zoon van Arien Ernsten van Oostrum en  
     Grietje Claassen Blom)  ─> k2436 
 * te Meerkerkersbroek 
 ~ 20-01-1670 te Meerkerk 
 † 26-03-1751 te Lopik 
x 02-03-1690 te Lopik      zie gezinskaart 10615 
#k1219 Donker, Merrigje Jans  (dochter van Jan Bastiaansz Donker en Neeltje 
     Cornelis)  ─> k2438 
 ~ 20-03-1667 te Streefkerk 
 † tussen 30-01-1729 en 26-03-1751 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje   * ..-..-1693 te Lopik (geen datum vermeld) 

      † 12-10-1734 te Lopik 
  x 22-01-1713 te Lopik met Arien Aartsz van der Velden 
  xx 02-04-1724 te Lopik met Cornelis Cornelisz Graafland 
  zie ─> k609 

 

 
#k1222 Vermeulen, Cornelis Jansz (zoon van Jan Vermeulen en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † 06-08-1712 te Willige Langerak 
x +/- 1705 te ???      zie gezinskaart 10617 
#k1223 Hogendoorn, Aaltje Jacobs (dochter van Jacob Cornelisz Hogendoorn en ) 
      ─> k2446 
 ~ +/- 1680 te ??? 
 † na 06-08-1712 te Willige Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaantje * +/- 1709 te Willige Langerak † 23-03-1773 te Bergambacht 

  x 20-05-1731 te Willige Langerak met Willem Barends Eegdeman 
  zie ─> k611 

 
06-08-1712 Testament van Cornelis Jansz Vermeulen, schepen te Willige Langerak ende Aeltje Jacobsdr 
Hoogendoorn, sij ligt sieck te bedde. 
 
ONA Utrecht  not. Thomas Vosch van Avezaat dd 17-06-1700 
Inv.nr. U118a2, aktenr. 29 
Cornelis Jansen Vermeulen, won. te Willige Langerak, transporteert aan Leonard de Casembroot, heer van 
Rijnesteijn, een hofstede met 5 morgen land met huizing te Willige Langerak, die hij eerder op 16-03-1700 
heeft gekocht van Aefjen Abrahams Hogendoorn en Maria Claas, wonende beide te Schoonhoven. Bedrag 
1600 gulden. 

 
 
ONA Utrecht  not. H. van der Mark dd 18-09-1706 
Inv.nr. U138a3, aktenr. 24 
Cornelis Jansz Vermeulen, Jan Krijnen Faaij, Cornelis Bartholomeusz Faaij en Jacob Pietersz Schansman, 
alle ‘geërfdens en opgezetenen’ van Willige Langerak, geven te kennen dat zij naast een goed getal 
ingelanden van Langerak bij procuratie van januario 1706 hadden machtig gemaakt dhr mr Jacob de Vries 
om uit hun naam aan de secretaris Willem van Zijl, te verzoeken om alle papieren mbt de gemene zaken 
van het dorp te brengen in het gerecht. Zij leggen vast dat zij de gemaakte en te maken kosten in die zaak 
tegen Willem van Zijl zullen voldoen. 

 
 
#k1224 van Leeuwen, Claes Jacobsz (zoon van Jacob Ariensz en Leentje Engelen) 
      ─> k2448 
 * te Moortseveen 
 ~ 22-05-1672 te Moordrecht 
 † 14-05-1740 te Moordrecht 
x 10-01-1700 te Moordrecht     zie gezinskaart 10618 
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#k1225 Kraan, Neeltje Aris (dochter van Aris Leendertsz Kraan en Willempje  
    Gerrits Col)  ─> k2450 
 * te Moortseveen 
 ~ 03-01-1677 te Moordrecht 
 † 01-06-1759 te Moordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aris  ~ 20-02-1707 te Moordrecht  † na 22-11-1768 te Moordrecht ?? 

  x 03-02-1732 te Moordrecht met Trijntje Willems de Bruijn 
  xx 11-11-1759 te Moordrecht met Lijsbet Pieters Blonk 
  zie ─> k612 

 

 
#k1226 Bruijn, Willem Jacobsz (zoon van Jacob Willemsz Bruijn en   
     Pieternelletgen Ariens)  ─> k2452 
 ~ 02-07-1662 te Moordrecht 
 † 15-09-1724 te Moordrecht 
x 22-01-1690 te Moordrecht     zie gezinskaart 10619 
#k1227 van der Veen, Marija Otten (dochter van Oth Cornelisz van der Veen en  
     Marija Willems 
     OF: Oth Jansz van der Veen en Dirkje Willems) 
      ─> k2454 
 ~ +/- 1670 te Moordrecht 
 † ??? te Moordrecht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jacobus  ~ 04-03-1691 te Moordrecht 
o Gijsbert  ~  31-05-1693 te Moordrecht 
o Krijntje  ~  03-11-1697 te Moordrecht  doopget. Aeltje Otte 
o Oth  ~  19-03-1702 te Moordrecht  doopget. Aeltje Otte 
o Trijntje  ~ 20-12-1705 te Moordrecht  † 22-09-1758 te Moordrecht 

  x 03-02-1732 te Moordrecht met Aris Claesz van Leeuwen 
 zie ─> k613 

 
Opmerking mbt doop en ouders van Marija Otten van der Veen: 
 
In Moordrecht laten een Oth Cornelisz en Marija Willems drie kinderen dopen: 
1. Emmichje, dd. 22-01-1673 
2. Goris, dd. 15-03-1682 
3. Maerten, dd. 17-08-1687 
Eén van de eerste kinderen zou Marija Otten kunnen zijn. 
 
In Moordrecht laten een Oth Jansz en Dirkje Willems een kind dopen: 
1. Willem, dd. 26-11-1651 
Er zijn meer kinderen geweest, want op 13-05-1679 wordt een dochter van Mr Oth begraven, en op  
22-05-1679 wordt een zoon van Mr Oth begraven. 
Eén van de laatste kinderen zou Marija Otten kunnen zijn. 
 
Op 27-01-1730 te Moordrecht wordt Ott Cornelisz van Veen begraven. 
Op 21-02-1688 te Moordrecht wordt Oth Jansz van der Veen begraven. 
 
Een Marija Otten en een Aeltje Otte worden niet vermeld bij de kinderen van Oth Cornelisz of Oth Jansz.  
De dopen van Moordrecht zijn verre van accuraat. Vaak worden de ouders niet vermeld. 
 
Aanvullend bewijs uit ORA en ONA is nodig. 

 
#k1228 van der Heck, Leendert Pietersz (zoon van Pieter Leendertsz van der Hek 
      en Leentje Corsse)  ─>k2456 
 ~ 10-12-1678 te Ammerstol 
 † 13-08-1751 te Bergambacht 
o 10-12-1700 te Bergambacht     zie gezinskaart 10620 
#k1229 Stolwijck, Aaltje Jacobs (dochter van Jacob Ariensz Stolcker en Annigje 
     Jans)  ─> k2458 
 Eerst getrouwd op 05-05-1696 (o) te Bergambacht met Willem Pietersz Cort 
 ~ +/- 1671 te Bergambacht 
 † 12-10-1751 te Bergambacht 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Aaltje Stolwijck en Willem Cort): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Leendert van der Heck en Aaltje Stolwijck): 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1701 te Bergambacht  † 13-06-1760 te Bergambacht 

 x ..-01-1725 te Bergambacht met Marrigje Ariens van der Giessen 
 zie ─> k614 

 

 
#k1230 van der Giessen, Arie Pietersz  (zoon van Pieter Ariensz van der Giessen 
     en Jannigje Ariens van de Bergh)  ─> k2460 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † voor 1723 te Bleskensgraaf 
x voor 15-10-1702 ??? te Brandwijk ???    zie gezinskaart 10621 
#k1231 Huijsman, Grietje Gijsberts (dochter van Gijsbert Jansz Huijsman en Marrigje 
     Cornelis Huijgen van Dam)  ─> k2462 
 Eerst getrouwd met Willem NN 
 * +/- 1665 te Gijbeland 
 † 1723 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  * voor 1702 te Brandwijk  † na 26-01-1747 te ??? 

  x 09-12-1725 te Bergambacht met Hubert Dirksz van Vliet 
  zie ─> k621 (kwartier 1) 

o Marrigje  ~ 13-03-1707 te Bleskensgraaf † 04-03-1794 te Bergambacht 
  x ..-01-1725 te Bergambacht met Pieter Leendertsz van der Heck 
  zie ─> k615 (kwartier 1) 

 
Brandwijk RA.21      dd 13 23-8-1717 
Arien Pietersz van der Giessen, getrouwd met Grietje Gijsberts Huijsman, won. Bleskensgraaf is geld 
schuldig aan Frans Jacobs van Hoogstraaten f 400 hijpotheek op een weertje van 5 mergen 1½ hont op't 
oosteijnde van Brandwijk. Compareerde mede zijn zwagers Jan Gijssen Huijsman en Willem Dircksz 
Timmer. 

 
#k1232 Verburg, Jan / Johannes Gerritsz (zoon van Gerrit Gijsbertsz Verburg en 
     Neeltje Jacobs Amersfoorder)  ─> k2464 
 ~ 23-09-1649 te Benschop 
 † 04-11-1730 te Benschop 
o 27-02-1687 te Benschop 
x te Brandwijk       zie gezinskaart 10622 
#k1233 Obergh, Jannetje Willems  (dochter van Willem Jansz Obergh en Jaapje  
     Jacomijntje Dinghemans)  ─> k2466 
 ~ +/- 1657 te Brandwijk 
 † 03-04-1716 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob  ~ 26-02-1699 te Benschop  † 21-03-1783 te Stolwijk 

  x 31-12-1724 te Stolwijk met Neeltje Ingens Baas 
  zie ─> k616 

 

 
#k1234 Baas, Ingen Dirksz  (zoon van Dirk Cornelisz Baas en Marrigje Dirks 
     Treest)  ─> k2468 
 ~ +/- 1668 te Moordrecht / Stolwijk 
 † 22-09-1751 te Stolwijk 
x +/- 1690 te ???      zie gezinskaart 10623 
#k1235 van Dam, Jannetje Theunisse (dochter van Theunis Claesz van Dam en Grietje 
     Sijbrands)  ─> k2470 
 ~ +/- 1671 / 1675 te Stolwijk 
 † 26-07-1752 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Neeltje  ~ 03-08-1698 te Stolwijk  † 09-03-1746 te Stolwijk 
  x 31-12-1724 te Stolwijk met Jacob Jansz Verburg 
  zie ─> k617 

 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 03-03-1704 
Cornelis Jansz Blonck, Joost Bruijnne, Jan Arijensz Klaare, Jan Dircksz Baas, Arijen Dircksz Baas,  
Inge Dircksz Baas, Maarten Cornelisz Koijman, getrouwd met Cornelia Dircks Baas, Cornelis Dircksz 
Baas en Jan Kommertsz Treest, verkopen aan Jan Cornelisz Klip een stuk wei-, hooi- en kennipland met 
een half huis daarop staande, groot 3 morgen, gelegen te Benederkerck (Stolwijk). Bedrag 762 gulden en 
12 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 17-06-1710 
Willem Cornelisz Schouten, Eijbert Arijensz Ceesjebreur en Joost Cornelisz Schouten, armmeesters van 
Bergambacht, eisers, contra Zijbert van Dam, Cornelis van Dam, Claes Jorisz, getrouwd met Neeltje van 
Dam, Ingen Dircksz Baes, getrouwd met Jannigje van Dam, alle wonende tot Stolwijk, en Willem 
Pietersz Kock, getrouwd met Pietertje van Dam, tesamen kinderen van Tonis van Dam. 
Item Claes van Dam, Andries van Dam, Willem Pietersz van Vliet, getrouwd geweest met Annigje van 
Dam, alle wonende te Bodegraven, Jacob de Kaesmaker, getrouwd met Neeltje Pieters van Dam, 
wonende te Nieuwpoort, tesamen kinderen van Pieter van Dam. 
Lijsbeth Gijsberts, weduwe van Claes Verhoogh, Jan Verhoogh, Sijgje Verhoogh, weduwe van Jop 
Zijbranden, alle wonende te Bergambacht. 
Willemptje Arijens Verhoogh, weduwe van Teunis Willemsz, te Lekkerkerk, en Catharina Verhoogh, 
weduwe van Leendert Arijensz Boer, te Stolwijk, tesamen kinderen van Neeltje Claes van Dam, in huwelijk 
gehad hebbende Arij Jansz Verhoogh, die tesamen erfgenamen zijn geweest van haar moeije Margje 
Claes van Dam, die enige erfgenaam was van Willem Claasz van Dam, haar broer, indertijd mede geweest 
armmeester van Bergambacht. De eisers stellen dat Willem van Dam als armmeester op eigen autoriteit uit 
de penningen van de armen heeft uitgezet aan Marije Jans Welle, weduwe van Jan Govertsz Welle, een 
kapitaal van 250 gulden op een obligatie, eisende vergoeding van de uitgezette penningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 19-05-1725 
Gerrit Pijper, notaris te Gouda, als procuratie hebbende van vrouwe Agatha van der Vult, weduwe van de 
heer Jacob de Flines, verkoopt aan Inge Dircksz Baas een stuk hooi- en kennipland groot 1 morgen 3 hont, 
te Benederheul (Stolwijk). Bedrag 110 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 05-09-1729 
Jannigje Cornelis Bosch, Huijgh Cornelisz, getrouwd met Grietje Arijens, Willem Willemsz Goethart, 
getrouwd met Marrigje Cornelis Bosch, Jan Hendricksz Visser, ieder voor een vierde deel, verkopen aan 
Inge Dircksz Baas een stuk hooiland groot 1 morgen 4 hont, in Benederheul (Stolwijk). Bedrag 40 gulden. 

 
#k1236 Verdoold, Klaas Willemsz (zoon van Willem Aertsz Verdoold en Annigje 
     Jans Clip)  ─> k2472 
 Beroep: Kooiman, Bouwman, Gezworene van Stolwijk in 1726, 1733 / 1734 
 ~ +/- 1670 te Stolwijk (dopen Stolwijk tussen 1652 en 1676 ontbreken) 
 † 17-01-1750 of 20-06-1750 te Stolwijk 
x voor 14-12-1698 te ???     zie gezinskaart 10624 
#k1237 Koolwijk, Neeltje Claese (dochter van Claes Jansz Koolwijk en  
     Barber Mels)  ─> k2474 
 ~ +/- 1675 te Stolwijk ?? (dopen Stolwijk tussen 1652 en 1676 ontbreken) 
 † 08-09-1728 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem  ~ 19-09-1700 te Stolwijk  † 06-03-1792 te Stolwijk 

  o 19-11-1728 te Stolwijk met Geertje Melsen Koolwijk 
  zie ─> k618 

 
DTB Stolwijk     dd 1679 
Claes Jansz en Barber Melsen worden als lidmaten genoemd, met hun dochter Neeltje Claes. 

 
 
DTB Stolwijk  dd tussen 1694 en 1697 na vertrek ds Petrus Schermer naar Goes 
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Barber Melsen wordt samen met haar kinderen Neeltje Claes en Mels Claesz als lidmaten genoemd, 
waarbij ook de vrouw van Mels Claesz genoemd is: Cornelia Nannings. 

 
 
DTB Stolwijk  dd 1700 
Claes Willemsz Verdoolt en Neeltje Claes worden genoemd als lidmaten. 

 
 
DTB Stolwijk  dd 1700 
Claes Willemsz Verdoolt en Neeltje Claes worden genoemd als lidmaten. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 72 Stolwijk    d.d. 10-10-1694 
Claas Willemsz Verdoolt koopt van Willem Jansz Schouten, en diens vedere broers en zusters, een stuk 
weiland van 1 ½ morgen, met 2/3e van een huis daarop staande, in Benedenkerk te Stolwijk. Bedrag 200 
gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 06-06-1695 
Willem Jansz Schouten, mede namens zijn broers en zusters, verkoopt aan Claas Willemsz Verdoolt een 
stuk wei- en kennipland groot 1 ½ morgen, met 2/3e van een huis daarop, gemeen met de kinderen van 
Fijghje Pieters, te Benederkerk. De betaling bestaat eruit dat Claas Willemsz Verdoolt de rentebrief 
overneemt van 200 gulden ten behoeve van Dirckje Kemp, waar het land mee belast is. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 09-05-1699 
Claas Willemsz Verdoolt verkoopt aan Dirck Aertsz een stuk wei- en kennipland groot 1 ½ morgen, met 
twee gedeelten van een huis daarop, te Benederkerk. Bedrag 400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 01-05-1704 
Ludolphus van Venevelt en Joannes van Venevelt verkopen aan Claas Willemsz Verdoolt een stuk wei-, 
hooi- en kennipland groot 6 morgen te Coolwijck (Stolwijk). Bedrag 825 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Stolwijk   d.d. 08-09-1726 
Claas Verdoolt tekent deze acte als gezworene van Stolwijk. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Stolwijk   d.d. 24-10-1726 
Cornelis Arijensz van Dijck, weduwnaar van Aaltje Claas Verdoolt, heeft twee kinderen bij haar verwekt 
genaamt Neeltje van Dijck, oud omtrent 6 jaar, en Gijsbert van Dijck, oud omtrent 3 jaar. Cornelis Arijensz 
van Dijck wil nu gaan hertrouwen en wil nu een goede regeling treffen, mede op aanraden van zijn 
schoonvader Claas Willemsz Verdoolt, de grootvader van de kinderen. Hij zal zijn kinderen alimenteren 
tot hun 25e jaar of tot hun huwelijk, en hen dan een zilveren ducaton geven en daarboven een tamelijke 
uitzet. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 1733 / 1734 
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Claas Verdoolt tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

 
 
#k1238 Koolwijk, Mels Claasz  (zoon van Claas Jansz Koolwijk en Barber  
     Mels)  ─> k2476 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in de perioden 1704/1705, 1710/1711, 1716/1717, 
          1724/1725 
 ~ +/- 1655 te Stolwijk (dopen Stolwijk tussen 1652 en 1676 ontbreken) 
 † 17-11-1729 te Stolwijk 
o 23-01-1694 te Stolwijk      zie gezinskaart 10625 
#k1239 de Boer, Cornelia Nannings (dochter van Nanne Nannensz en Lijsbeth  
     Nannens de Boer)  ─> k2478 
 ~ +/- 1665 te Stolwijk (dopen Stolwijk tussen 1652 en 1676 ontbreken) 
 † 06-07-1736 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Nanne  ~ 02-02-1695 te Stolwijk  †  

  doopget. Trijntje Nannings den Boeckende 
o Claas  ~ 29-02-1696 te Stolwijk  †  

  doopget. Neeltje Claes, zus van de vader 
o Elizabeth  ~ 16-02-1698 te Stolwijk  †  

  doopget. Trijntje Nannens den Boer 
o Nannen  ~ 13-09-1699 te Stolwijk  †  

  doopget. Trijntje Nannens den Boggende 
o Geertje  ~ 21-02-1701 te Stolwijk  †  

  doopget. Dirck Aertsz (zie k2358) en Elisabeth Dircks 
o Geertje  ~ 11-11-1703 te Stolwijk  † 16-11-1774 te Stolwijk 

  doopget. Lijsbeth Dircks de Boer 
  o 19-11-1728 te Stolwijk met Willem Klaasz Verdoold 
  zie ─> k619 

 
DTB Stolwijk  dd tussen 1694 en 1697 na vertrek ds Petrus Schermer naar Goes 
Barber Melsen wordt samen met haar kinderen Neeltje Claes en Mels Claesz als lidmaten genoemd, 
waarbij ook de vrouw van Mels Claesz genoemd is: Cornelia Nannings. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-79SW-K?i=507&wc=SMMP-

RMD%3A1292923701%2C346011001%2C346840501&cc=2037907 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 03-12-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Nannensz de Boer, Jan Nannensz de Boer en Bastiaen Nannens de Boer, en Cornelis Nannensz 
den Bouggende, getrouwd met Trijntje Nannens de Boer, en Dirck Aertsz (zie k2358) en Tijs Cornelisz 
Slinger, door Pieter Nannensz en Jan Nannensz als tijdelijke voogden benoemd over Nanne Dircksz, 
Lijsbeth Dircks en Crijntje Dircks, minderjarige kinderen van Geertje Nannens zalr (zie k2359), in echt 
geprocreeert bij voornoemde Dirck Aertsz, waarvan Pieter Nannensz de Boer en Jan Nannensz de Boer bij 
testamente van Nanne Nannensz (zie k2478) en Lijsbeth Nannens (zie k2479), beiden zalr, als voogden 
zijn aangesteld, en nog Mels Claesz (zie k1238), getrouwd met Cornelia Nannens (zie k1239), allen 
won. te Stolwijk, verklaren met elkaar de goederen gedeeld te hebben, nagelaten door overlijden van 
Nannen Ariensz de Boer (zie k4958) en Crijntje Hendricks (zie k4959), hun vader en moeder resp. 
grootvader en grootmoeder. 
 (opmerking: Nannen Ariensz de Boer en Crijntje Hendricks zijn de grootouders van Cornelia 
 Nannens en Geertje Nannens, en daarmee de overgrootouders van de genoemde kinderen van 
 Geertje Nannens). 
Pieter, Jan en Bastiaen Nannens de Boer en Cornelis Nannens den Bouggende, getrouwd met Trijntje 
Nannens de Boer, krijgen een hofstede met 17 ½ morgen land, met behuizing, etc., nog 3 morgen 1 hont 
land, nog 4 morgen 4 hont 50 roeden land, nog 3 morgen 1 hont land, nog 2 morgen 4 hont 50 roeden 
land, nog 1 morgen 75 roeden land, nog 1 ½ morgen land, en nog 3 ½ morgen land, alles te Stolwijk, en 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-79SW-K?i=507&wc=SMMP-RMD%3A1292923701%2C346011001%2C346840501&cc=2037907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-79SW-K?i=507&wc=SMMP-RMD%3A1292923701%2C346011001%2C346840501&cc=2037907


Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 298 Datum: 19-Feb-23 

nog 1 morgen 3 hont land en nog 1 morgen 3 hont land te Bergambacht, en 2 morgen 2 hont land te 
Berkenwoude, en tot slot een obligatie van 200 gulden ten laste van Pieter Ariensz, won. te Bergambacht. 
Dirck Aertsz (zie k2358) en Tijs Cornelisz Slinger, namens de minderjarige kinderen van Geertje 
Nannens (zie k2359) , voor de ene helft, en Mels Claesz (zie k1238) voor de andere helft, krijgen een 
hofstede met huis etc met 6 morgen 1 hont 50 roeden land, een kennipwerf, en 3 morgen land, te Stolwijk. 
En het bedrag van 622 gulden 1 stuiver, als opbrengst van 2 morgen land te Bergambacht dat verkocht is 
aan Elbert Ariensz Keesjebreur. 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436    dd. 20-12-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening en bewijs door Pieter Nannensz de Boer en Jan Nannensz de Boer als testamentaire voogden 
over de drie minderjarige kinderen van Geertje Nannens (zie k2359) zalr in echt geprocreeert bij Dirck 
Aartsz (zie k2358), van alle goederen die de kinderen zijn aanbestorven door overlijden van Lijsbeth 
Nannens hun grootmoeder (zie k4719/k2459), alsmede van Nannen Nannensz, hun oom. 
In de ontvangsten zijn o.a. genoemd de landhuur van de helft van 6 morgen 1 hont 50 roeden land en van 
2 morgen land te Bergambacht. Totale inkomsten ijn ruim 504 gulden. 
In de uitgaven wordt o.a. genoemd dat Lijsbeth Nannens heeft nagelaten 7 koeien, 1 vaars en 2 
hokkelingen, en een schouw. Dit is door Mels Claesz (zie k1238) gekocht voor 525 gulden. Deze 525 
gulden kwam de kinderen van Geertje Nannens toe, en met dat geld zijn diverse kosten betaald aan 
diverse personen. Daar bovenop is ook nog 457 gulden uitgegeven aan andere zaken. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436    dd. 20-12-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Inventaris van de goederen die Nannen Dircksz, Lijsbeth Dircks en Crijntje Dircks (zie k1179), 
minderjarige kinderen van Geertje Nannens zalr (zie k2359), in echt geprocreeert bij Dirck Aertsz (zie 
k2358), aangekomen door overlijden van Lijsbeth Nannens (zie k4719/k2459), hun grootmoeder zalr, en 
van Nannen Nannensz, hun oom zalr. De inventaris is opgesteld door Pieter Nannensz de Boer en Jan 
Nannensz de Boer, als voogden over de kinderen volgens het testament van Lijsbeth Nannens.  
Erfenis van Lijsbeth Nannens: genoemd worden o.a. de helft van een hofstede met huis, schuur, etc. met 
de helft van 6 morgen 1 hont 50 roeden land te Stolwijk, de heldt van een kennipwerfje te Stolwijk, de helft 
van 3 morgen land te Stolwijk, de helft van de opbrengst van de verkoop van 2 morgen land te 
Bergambacht. 
Erfenis van Nannen Nannensz: genoemd worden o.a. genoemd de helft van 4 morgen land, waarvan Mels 
Claesz de andere helft heeft, te Stolwijk. Bij de erfenis hoorde ook nog een paar schulden, waaronder 
betaald aan Trijntje Nannens, weduwe van Nannen Nannensz het bedrag van 150 gulden. Mels Claesz 
heeft de andere 150 gulden betaald, dit wegens de overeenkomst dd 18-03-1696. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438    dd. 05-04-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en inventaris van de goederen Renger Nannensz, overleden te Stolwijk, en nagelaten aan Mels 
Claasz (zie k1238), getrouwd met Cornelia Nannens (zie k1239), voor de ene helft, en de kinderen van 
Dirck Aartsz (zie k2358), geprocreeert bij Geertje Nannens (zie k2359), voor de andere helft. Deze lijst 
is opgesteld door Mels Claesz, bij wie Renger Nannensz overleden is. Onder andere een hofstede met 
huis, berg en schuur met 7 morgen 1 hont land te Bovenkerk onder Stolwijk. Verder 3 morgen land te 
Bilwijk onder Haastrecht. Verder nog de diverse roerende goederen en contant geld. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438    dd. 05-04-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Mels Claasz (zie k1238), getrouwd met Cornelia Nannens (zie k1239), ter eenre, Pieter Nannensz de 
Boer en Jan Nannensz de Boer, als voogden over de minderjarige kinderen van Geertje Nannens (zie 
k2359), geprocreeerd bij Dirck Aarts (zie k2358), ter andere zijde, allen won. te Stolwijk, verklaren dat zij 
in 1697 hebben gedeeld hetgeen hen is aanbestorven door overlijden van Lijsbeth Nannens en Nanne 
Nannensz. Mels Claasz krijgt 7 morgen land te Stolwijk. de genoemde kinderen krijgen een hofstede 
bestaande uit een huis, berg, schuur en erf met 6 morgen 150 roede land te Stolwijk. Ook krijgen zij 1/5e 
deel van een obligatie ter waarde van 1100 gulden ten laste van Arij Jansz. 
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Dirck Aertsz Boer tekent als getuige. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 15-12-1699 
Pieter Nannensz, Cornelis Nannensz Bockete en Mels Claasz Koolwijk verkopen aan Teunis Jansz 
Nieuwsteeg, won. te Schoonhoven, een stuk land van 3 morgen in Bergambacht Bovenberg. Bedrag 750 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 07-05-1703 
Teunis Dircksz Koelbier verkoopt Pieter Nannensz den Boggende, Cornelis Nannensz den Boggende, 
Hendrick Nannensz den Boggende en Mels Claasz, een huis en erf aan de Goudeweg te Stolwijk. Bedrag 
337 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 03-05-1704 
Matheus Stipel, procureur voor het hof van Justitie in Holland, getrouwd met Maria Cobmoijer, dochter en 
erfgenaam van Cornelis Cobmoijer, in zijn leven advocaat en rentmeester van het hof van Holland, 
verkoopt aan Mels Caasz een hofstede met huis, berg en schuur, groot 9 morgen te Bovenkerck (Stolwijk). 
Bedrag 1.800 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 29-05-1706 
Pieter Nannensz den Boggende, Cornelis Nannensz den Boggende, Hendrick Nannensz den Boggende 
en Mels Claasz Coolwijck verkopen aan Pleun Meesse een uitgegraven erf waar een huis op gestaan 
heeft, gelegen aan de Goudeweg te Stolwijk. Bedrag 36 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60/61 Stolwijk  d.d. 1704/1705, 1710/1711, 1716/1717, 1724/1725 
Mels Claasz Coolwijck ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk 

  
 
#k1240 Jacobsz, Dirk   (zoon van Jacob Huijgen en Marichje Jans)  ─> k2480 
 ~ +/- 1660 te Stolwijk 
 † 10-02-1716 te Stolwijk 
o 22-03-1687 te Stolwijk      zie gezinskaart 10626 
#k1241 Hoogenboom, Marrigje Ariens  (dochter van Arie Hoogenboom en ) 
 ~ +/- 1665 te Rosendael 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hubert  ~ 13-09-1693 te Stolwijk  † 26-01-1747 te Bergambacht 

  x 09-12-1725 te Bergambacht met Cornelia Ariens van der Giessen 
  zie ─> k620 

 

 
#k1242 van der Giessen, Arie Pietersz  zelfde als ─> k1230 
x 
#k1243 Huijsman, Grietje Gijsberts  zelfde als ─> k1231 
 
#k1244 Noorlander, Claas Cornelisz (zoon van Cornelis Claesz Noirlander en Lijsbeth 
     Huijberts Boertje)  ─> k2488 
 ~ 22-07-1691 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 09-11-1743 te ??? / 22-09-1751 te Stolwijk 
x 13-04-1716 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10628 
#k1245 Teeuw, Lijsbeth Dirks  (dochter van Dirk Ariensz Teeuwen en Ootje  
     Dirks)  ─> k2490 
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 ~ 30-04-1684 te Stolwijk 
 † 08-06-1760 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis    ~ 22-02-1719 te Ouderkerk ad IJssel      † 02-01-1761 te Ouderkerk ad IJssel 

    x 21-04-1743 te Ouderkerk ad IJssel met Hilligje Wouters 
    zie ─> k622 

 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-04-1734 
Rechtdag gehouden 14-04-1734 
De erfgenamen van Leendert Claesz Noirlander, eisers, contra Claas Cornelisz Noirlander, gedaagde, tot 
betaling van 40 gulden wegens restant van huurpenningen van land, door de gedaagde van de overledene 
gebruikt. Claas Cornelisz Noirlander verklaart dat hij en zijn vrouw onder ede willen zweren dat zij deze 
bedragen betaald hebben voor de huur tot 22-02-1734: 24-06-1733 25 gulden, 27-11-1733 15 gulden en 
05-01-1734 10 gulden. Ook hebben zij op 05-01-1734 al 10 gulden betaald voor de huur tm 22-02-1735. 
De eisers gaan hiermee akkoord, en op dezelfde 14-04-1734 legt Claas Cornelisz Noirlander deze eed af, 
zeggende ‘Zo waarlijk helpe mij God almagtig’. Jacob Verkerk, Claas Claasz Noirlander en Teunis 
Pietersz Schouten (zie k2708), accepteren dit namens de gezamenlijke erfgenamen van Leendert Claasz 
Noirlander. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-10-1743 / 09-11-1743 
Rechtdag gehouden 19-10-1743 / 09-11-1743 
Florentius Camper, heer van Ouderkerk a/d IJssel, aks het recht van koren, vlas, hennip en andere tienden 
aldaar hebbende, en dus zowel in zijn prive, als intervenierende voor Claas Cornelisz Noirlander en Jacob 
Meesz, als aangestaan hebbende de koren tiende over de polder de Hoge Nesse te Ouderkerk, eisers, 
contra Barent Tromp, gedaagde. De eis wordt in geschrifte ingediend, en wordt in de acte niet verder 
verwoord. 

 
#k1246 Meesz, Wouter  (zoon van Mees Jacobsz en Hilligje Wouters de Graaf) 
 Beroep: Schepen te Nieuw Lekkerland ─> k2492 
 ~ voor 1704 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
x +/- 1723 te Nieuw Lekkerland     zie gezinskaart 10629 
#k1247 Boer, Maria Ariens (dochter van Arien Boer en ) 
 ~ +/- 1698 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hilligje  ~ 16-01-1724 te Nieuw-Lekkerland † na 1776 te Gouderak ?? 

  x 21-04-1743 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Claasz Noorlander 
  zie ─> k623 

 

 
#k1248 Ancker, Willem Arijensz  zelfde als ─> k1214 
x 
#k1249 van der Neut, Lena Claase  zelfde als ─> k1215 
 
#k1250 Stierman, Louw Jansz  (zoon van Jan Pietersz Stierman (den Schipper) 
     en Neeltje Pieters Swartbol)  ─> k2500 
 Later getrouwd op 27-10-1731 (o) te Molenaarsgraaf met Dirkje Teunis den Beste 
 ~ 01-02-1693 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
o 20-12-1722 te Ottoland 
o 18-12-1722 te Giessen Oudekerk 
x te Giessen-Oudkerk      zie gezinskaart 10630 
#k1251 van Houwelingen, Neeltje Claas (dochter van Claes Ariensz van  
    Houwelingen en Ariaentje Ariens Verheul)  ─> k2502 
 ~ 21-12-1698 te Hardinxveld 
 † 19-08-1728 te Ottoland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Louw Stierman en Neeltje van Houwelingen): 
o NN  *   †  
o Neeltje  * te Blokland /  ~ 22-06-1727 te Laagblokland 

      † 06-03-1796 te Stolwijk 
  o 05-03-1756 te Stolwijk met Claas Willemsz Anker 
  zie ─>  k625 
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Kinderen uit het tweede huwelijk (Louw Stierman en Dirkje den Beste): 
o NN  *   †  

 

 
#k1252 Kok, Theunis Willemsz (zoon van Willem Pietersz Kok en Pietertje  
     Teunis van Dam)  ─> k2504 
 ~ 23-06-1697 te Ammerstol 
 † 20-07-1764 te Bergambacht 
o 25-04-1721 te Ammerstol 
x 11-05-1721 te Ammerstol     zie gezinskaart 10631 
#k1253 van Wijngaarden, Marrigje Willems (dochter van Willem Jansz van  
   Wijngaarden en Aartje Gerrits de Vries)  ─> k2506 
 ~ 08-12-1697 te Bergambacht 
 † 14-04-1760 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem  ~ 20-10-1737 te Bergambacht † 29-04-1814 te Bergambacht 

  x 24-01-1762 te Bergambacht met Soetje Aarts Trappenburg 
  zie ─> k626 

 
Weeskamer arch nr 19 Ammerstol    dd 1728 
Specificatie van ‘t geen Teunis Willemse Kok aan de kinderen van Pieter Willemse Kok heeft 
voorgeschoten in het jaar 1728. Verder nog afrekenbriefjes. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol     dd 25-08-1729 
Ontfangen van Schout ende Weesmannen van Amm. een somme van 60 f uijt de penn. geligt uijt de 
weeskist van de penn. toe behoorende de minderjarige kinderen van Pieter Willemse Kok en Willemtie 
Joosten. Actum 25 aug 1729. Teunis Kok. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol     dd 02-12-1732 
Ontfangen bij ons onderschr. als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Pieterse Kock en 
Willemtie Joosten, ende tselve geligt uijt de weeskist van Amm. aan geld, een somme van 33. 12.0. en 
nogh geligt uijt deselve kist, een paar silvere broekknoopen, een paar goude spelden, een paar goude 
belle, 3 goude ringe, een paar goude hemtknopen ende als doen geresolveert, dat door de voogden het 
gemelde gout en silver zal werden verruijlt ofte vercost ende blijve, deselve verpligt, omme aan Schout 
ende Burgemrs. behoorlijke reekening te doen. Actum 2 dec. 1732 Teunis Kok. 
Reekeningh bewijs ende reliqua, die doende is Tonis Willemse Kok ende Reijer Verbaan, als aangestelde 
voogden bij Schout ende Weesmannen van Amm. volgens acte daarvan zijnde, op haar verleent, over de 
minderjarige kinderen van Pieter Willemse Kok ende Willemtie Joosten Otte, beijde overleden tot Amm. in 
qualite als voogden over deselve minderjarige, van haaren ontfang ende uijtgeef, die deselve de voorn. 
naarlatenschap gedaen hebben. 
Eerstelijk wert alhier voor ontfange gebragt de somme van 210.15.0 
zijnde het slot van de reekening van 2 dec. 1728. 
Wert nog voor ontfang gebragt van huijshuur. 0.19.0 
Nog ontfangen van vercost gout en silver. 29.14.0 
Uijtgeef. 
Den 25 dec. 1729 geligt bij Pieter Willemse Kok uijt de weeskist tot betaling van schulden 
en lasten volgens notitie. 60.0. 
Den 1e sep 1730 geligt bij deselve uijt de kist. 30.0.0 
Den 12e jan 1731 nog geligt. 36.0.0 
Den 4e dec. 1731 nog geligt. 40.0.0 
Denselve dito nog geligt uijt deselve weeskist, een paar silvere broekknopen, een paar goude 
spelden, een paar goude belle, een paar goude hemtknopen, waarvan thier te voren werdt 
verantwoordt, tgeen daarvan is gecomen. 
 
Weeskamer arch nr 3 Ammerstol    dd 10-01-1741 
Rekening door Teunis Willemse Kok en Reijer Verbaan, aangestelde voogden dd. 2-12-1728 over de 
minderj. kinderen van Pieter Willemsz Kock en Willemtje Otte, echtelieden, beiden alhier overleden. 
O.a.; betaald aan Jan van Meijen voor het houden van Willem Pietersz. Schoolgeld: aan Muijs; 
meesterloon: W. Verburg. Meerderjarige kinderen: Cornelis Pieterse Kock en Jan Pieterse Kock. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 10-04-1743 
Aartje Gerrits de Vries, weduwe van Willem Jansz van Wingerden constitueert haar schoonzoon 
Teunis Kok speciaal om uit haar naam te innen en ontvangen van Maarten Buijense 800 gulden die hij 
aan haar verschuldigd is per reste van twee obligaties dd 23 sept 1738 en 30 mei 1741. 
 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 14-06-1764 
Teunis Kok, weduwnaar van Marrigje Willems, ziekelijk zijnde, maar zo uitwending bleek bekwaam, wil 
zijn testament opstellen en alle voorgaande teniet doen. Hij laat aan zijn vijf dochers, met name Willemina, 
Pietertje, Gerrigje, Maria en Aartje Teunis Kok een bedrag van 75 gulden na. Als enige en universele 
erfgenaam benoemt hij zijn zoon Willem Teunisz Kok. 
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#k1254 Trappenburg, Aart Cornelisz (zoon van Cornelis Aartsz Trappenburg en Soetje 
     Aarts de Winter)  ─> k2508 
 * +/- 1705 te Bergambacht 
 ~ 31-01-1700 te Polsbroek 
 † 24-03-1790 te Bergambacht 
o 10-08-1736 te Bergambacht 
x 26-08-1736 te Bergambacht     zie gezinskaart 10632 
#k1255 de Koning, Neeltje Jacobs (dochter van Jacob Maartensz de Koning en  
     Marrigje Jacobs van der Kleij)  ─> k2510 
 ~ 06-10-1709 te Bergambacht 
 † 04-07-1770 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Soetje  ~ 10-07-1742 te Bergambacht † 30-11-1825 te Giessendam 

  x 24-01-1762 te Bergambacht met Willem Theunisz Kok 
  zie ─> k627 

 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 14-09-1748 
Jacob de Coning ter eenre, en Aart Trappenburg, getrouwd met Neeltje de Coning, dochter van 
Jacob de Coning, ten andere, geven te kennen dat Jacob door zijn hoge ouderdom, al reeds jaren bereikt 
hebbend, al enige tijd buiten staat is geweest zichzelf te wonen en helpen, en dat zijn boedel zo gering is, 
dat als hij zich bij iemand in de kost besteede, die persoon daaraan te kort zou komen. Dat hij in dat geval 
assistentie van de Armen nodig zou hebben. Om dat te voorkomen nemen Aart Trappenburg en Neeltje de 
Coning zijn boedel, met de lasten, over en hem zijn leven lang zullen onderhouden. Verder wordt aan de 
kleinkinderen van Jacob de Coning, kinderen van zijn overleden zoon Maarten de Coning, een bedrag van 
100 gulden uitgekeerd. De diakonie armmeesters en Heilige Geest armmeesters zijn het met deze regeling 
eens. 
 
Recht. Arch. Nr. 92 Bergambacht   d.d. 27-02-1770 
Aart Trappenburg en Neeltje Jacobs de Koning, echtelieden, won. te ’s Heeraertsberg, stellen hun 
testament op. Neeltje ziekelijk zijnde, maar beiden hun verstand machtig, willen elkaar testeren, en stellen 
tot voogden over minderjarigen Claas Versluijs en Jan Buijense. 
 
Recht. Arch. Nr. 93 Bergambacht   d.d. 23-03-1787 
Aart Trappenburg, weduwnaar van Neeltje de Koning, won. te ’s Heeraertsberg, stelt zijn testament op. 
Zijn dochter Neeltje Aarts Trappenburg, en bij haar overlijden aan haar man Pieter Wiersz Gelderblom, laat 
hij een som van 640 gulden na voor getrouwe diensten aan zijn boedel gedaan. 
Verder laat hij zijn dochter Marrigje Aarts Trappenburg alleen haar naakte en blote legitieme portie na. 
Veder stelt hij tot zijn universele erfgenamen zijn drie kinderen, met name Neeltje Aarts Trappenburg, 
Soetje Aarts Trappenburg en Cornelis Aartsz Trappenburg, en de kinderen van zijn dochter Marrigje 
Aarts Trappenburg, met namen Jan Dirksz Capteijn en Neeltje Dirks Capteijn, en Heijltje Willems 
Kuijlenburg en verdere kinderen die Marrigje nog zou mogen komen te verwekken. 
 
Recht. Arch. Nr. 93 Bergambacht   d.d. 30-03-1789 
Aart Trappenburg, weduwnaar van Neeltje de Koning, verklaart te niet te doen alle voorgaande 
testamenten en laat zijn zoon Cornellis Aartsz Trappenburg en zijn dochter Marrigje Aarts Trappenburg 
alleen hun naakte en blote legitieme portie na, en stelt verder tot zijn universele erfgenamen zijn dochter 
Neeltje Aarts Trappenburg voor 2/3e deel en Soetje Aarts Trappenburg voor 1/3e deel. Hij verklaart tot 
voogden over de minderjarige erfgenamen aan zijn neef Tonis Willemsz Kok en Gerrit Willemsz Verduijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 94 Bergambacht   d.d. 13-01-1790 
Voor notaris Thomas den Mooer, notaris te Schoonhoven, verscheen Aart Trappenburg, die een nieuw 
testament opstelt, en daarmee alle voorgaande teniet doet die hij met zijn overleden vrouw Neeltje 
Jacobs de Koning had opgesteld. Hij vermaakt aan Neeltje Trappenburg en Pieter Gelderblom, zijn 
dochter en schoonzoon die bij hem inwonen, een bedrag van 550 gulden. 
Verder zijn zijn erfgenamen zijn dochter Marrigje Trappenburg, thans vrouw van Willem Kuilenburg, en 
verder tot universele erfgenamen zijn drie overige kinderen, Neeltje getrouwd met Pieter Gelderblom, 
Soetje, getrouwd met Willem Kok, en Cornelis Trappenburg, en Jan Captein, zoon van Marrigje 
Trappenburg en haar eerste mand Dirk Captein. 
 

 
#k1256 van Dam, Pieter Cornelisz (zoon van Cornelis van Dam en ) 
 * +/- 1698 te Gouderak 
 † 07-04-1763 te Gouderak 
o 08-12-1724 te Gouderak 
x 01-01-1725 te Gouderak     zie gezinskaart 10633 
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#k1257 Trompert, Christina / Stijntje Joosten (dochter van Joost Philippusz Trompert 
      en Dirkje Ariens Koij)  ─> k2514 
 * +/- 1702 te Gouderak 
 † 22-01-1747 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis   ~ 29-06-1727 te Gouderak  † 12-07-1803 te Gouderak 

  x 28-06-1750 te Gouderak met Anna Johannesse van Altena 
  zie ─> k628 

 

 
#k1258 van Altena, Johannes Cobusz  (zoon van Cobus / Jacobus Jansz van 
     Altena en Lijsbet Jacobse)  ─> k2516 
 ~ 30-12-1691 te Dordrecht 
 † 26-08-1729 te Dordrecht 
o 16-06-1715 te Dordrecht 
x 30-06-1715 te Dordrecht     zie gezinskaart 10634 
#k1259 van Megen, Anna / Annetje Claes (dochter van Claes / Nicolaas van Megen
     en Willemina / Jeremina Isaks)  ─> k2518 
 ~ 08-09-1688 te Dordrecht 
 † 30-10-1753 te Dordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anna / Johanna ~ 21-10-1722 te Dordrecht  † 03-11-1779 te Gouderak 

  x 28-06-1750 te Gouderak met Cornelis Pietersz van Dam 
  zie ─> k629 

 

 
#k1260 de Jong, Daniël Jansz  (zoon van Jan Danielsz de Jong en Grietje  
     Elderts Kool)  ─> k2520 
 ~ 10-08-1698 te Gouderak 
 † 03-02-1740 te Gouderak 
o 04-01-1726 te Gouderak 
x 27-01-1726 te Gouderak     zie gezinskaart 10635 
#k1261 Schouten, Maria Teunisse (dochter van Teunis Ariensz Schouten en Teuntje 
     Cornelis Alshoorn (Oltshoorn))  ─> k2522 
 ~ 17-01-1700 te Moordrecht 
 † 25-02-1735 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teunis ~ 04-02-1731 te Gouderak  † 21-07-1801 te Gouderak 

 x 09-11-1760 te Gouderak met Martha Klaase Bakker 
 zie ─> k630 

 

 
#k1262 Bakker, Klaas Dirksz  (zoon van Dirk Gerritsz Bakker en Marritje  
     Bouwens de Herk)  ─> k2524 
 ~ 19-02-1696 te Gouderak 
 † 20-11-1758 te Gouderak 
o 06-05-1719 te Gouderak 
x 28-05-1719 te Waddinxveen (zie Gouderak)   zie gezinskaart 10636 
#k1263 Hartwijk, Geertruijd Adolphs (dochter van Adolph Jansz Hartwijk en Maria  
     Tijsse van der Schip)  ─> k2526 
 ~ 12-08-1691 te Zuid Waddinxveen 
 † 20-12-1757 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Martha  ~ 13-07-1732 te Gouderak  † 05-01-1811 te Gouderak 

  x 09-11-1760 te Gouderak met Teunis Daniëlsz de Jong 
  zie ─> k631 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 304 Datum: 19-Feb-23 

Recht. Arch. Nr. 20 Gouderak    d.d. 08-01-1726: 
Acte 79. Boudewijn Dircxe Backer en Claas Dircxe Backer, kinderen ende mede erfgenamen van Dirck 
Gerritsz Backer, verkopen aan Leendert Meesz Bloot, hun zwager, Twee derde in een hofstede met huis, 
berg en schuur, bepoting en beplanting daar op staande, groot 7 morgen 3 hond, staande in het 
Kattendijkblok van Gouderak, en nog twee derde in een stuk hooi- en kennipland, groot ongeveer 8 hond, 
gelegen als voren. Tot slot nog twee derde in een stuk hooiland, groot 1 morgen 3 hond, gelegen als 
voren. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Gouderak    d.d. 04-04-1730: 
Acte 122 Pietertje Meesse verkoopt aan Claas Dircxe Backer, een huis en erf, staande op het dorp van 
Gouderak. 

 
#k1264 Slappendel, Paulus Woutersz  (zoon van Wouter Hendriksz  
      en Marrigje Paulus)  ─> k2528 
 Eerst getrouwd 07-12-1721 te Polsbroek met Meijnsje Claas Kooijman 
 ~ 17-07-1695 te Polsbroek 
 † 01-08-1775 te Berkenwoude 
x 28-11-1728 te Polsbroek     zie gezinskaart 10637 
#k1265 Bulk / Bullick, Aaltje Ariens  (dochter van Adriaen Cornelisz Bulk en 
    Adriaentje Leenderts van der Graaf)  ─> k2530 
 ~ 30-11-1692 te Lekkerkerk 
 † 05-07-1748 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Paulus Slappendel en Meijnsje Kooijman): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Paulus Slappendel en Aaltje Bullick): 
o NN  *   †  
o Wouter  ~ 04-09-1729 te Ouderkerk ad IJssel † 11-02-1814 te Bodegraven 

  o 29-11-1754 te Stolwijk met Margje Jansse de Lely 
  xx 27-01-1777 (o) te Sluipwijk met Cornelia Jacobs Verburg 
  xxx 20-06-1797 (o) te Sluipwijk met Gijsbertje Wingelaar 
  zie ─> k632 

 

 
#k1266 de Lely, Jan Maertensz (zoon van Maerten Ingensz de Lely en  
     Neeltje Floren van Vliet)  ─> k2532 
 * te Stolwijk 
 ~ 12-12-1694 te Berkenwoude 
 † voor 21-02-1756 te Berkenwoude 
x 29-10-1719 te Polsbroek     zie gezinskaart 10638 
#k1267 Kock, Annigje Cornelis (dochter van Cornelis Jansz Kock  
     en Annigje Frederiks Honcoop)  ─> k2534 
 ~ 10-05-1693 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Margje  ~ 28-07-1726 te Berkenwoude † 22-12-1775 te Berkenwoude  

  o 29-11-1754 te Stolwijk met Wouter Paulusz Slappendel 
  zie ─> k633 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 21-02-1756 
Cornelis Maartensz Dekker, getrouwd met Neeltje Jans de Lelij, Maarten den Uijl, getrouwd met Cornelia 
Jans de Lelij, en Wouter Paulusz Slappendel, getrouwd met Maria Jans de Lelij, alle won. te Stolwijk, 
meerderjarige kinderen van Jan Maartensz, in zijn leven gewoond en overleden te berkenwoude, 
verklaren dat Leonard Swanenburg, erfgenaam van Adriaan van Gilst, in zijn leven schout en oppervoogd 
van Berkenwoude, met de gezworenen, rekening en verantwoording heeft gedaan over de nagelaten 
boedel en goederen na het overlijden van hun vader Jan Maartensz. 

 
#k1268 Koster, Jan Gijsbertsz  (zoon van Gijsbert Sijmensz Koster en 
     Maria Jans Kleijn)  ─> k2536 
 * te Sluipwijk 
 ~ 12-10-1710 te Reeuwijk 
 † 27-06-1794 te Sluipwijk 
x 05-04-1733 te Sluipwijk     zie gezinskaart 10639 
#k1269 Matse, Adriaentje Stevens (dochter van Steven Cornelisz Matse en 
     Jannetje Pieters Vermeul)  ─> k2538 
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 * +/- 1710 te Sluipwijk 
 † 27-12-1777 te Reeuwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Steven  ~ 13-11-1735 te Sluipwijk  † 03-02-1808 te Stein 

  x 07-02-1763 te Sluipwijk met Grietje Hendriks Praagman 
  zie ─> k634 

 

 
#k1270 Praagman, Hendrik Jansz (zoon van Jan Praagman en ) 
 * +/- 1700 te Sluipwijk 
 † 06-01-1749 te Zwammerdam 
o 25-09-1729 te Zwammerdam     zie gezinskaart 10640 
#k1271 Hoogervorst, Hendrikje Claes (dochter van Claes Hendriksz   
   Hoogervorst en Merrighje Jans Knoppert)  ─> k2542 
 ~ 11-05-1705 te Zegveld 
 † 20-03-1783 te Sluipwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje  ~ 09-10-1735 te Zwammerdam † 26-05-1801 te Sluipwijk 

  x 07-02-1763 te Sluipwijk met Steven Jansz Koster 
  zie ─> k635 

 

 
#k1272 van der Graaf, Arij Daemen (zoon van Daem van der Graaf en Lijntje Jacobs) 
      ─> k2544 
 ~ +/- 1712 te Molenaarsgraaf 
 † 15-11-1789 te Sliedrecht (zie Gaarders Streefkerk) 
o 07-01-1735 te Streefkerk     zie gezinskaart 10641 
#k1273 Blom, Anna Pieters (dochter van Pieter Cornelisz Blom en Adriana Dircks 
    den Toom)  ─> k2546 
 * te Streefkerk 
 ~ 15-01-1715 te Schoonhoven 
 † ..-02-1777 te Streefkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Daem  ~ 03-03-1739 te Streefkerk  † 19-04-1805 te Gouderak 

  x 28-12-1766 te Gouderak met Jannigje Hendriks van der Graaf 
  xx 03-04-1791 te Gouderak met Emmetje de Jong 
  zie ─> k636 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 16-09-1720 
Adriana Dircks den Toom is overleden. Zij was getrouwd met Pieter Cornelisz, en laat na 4 kinderen 
met name Maerten 8 jaar, Anna 6 jaar, Gerrit 4 jaar en Cornelis Pietersz 2 jaar. Op 16-09-1720 verschijnt 
Pieter Cornelisz Blom ter eenre, en Frederick Arijensz Admirael en Gerrit Arijensz Toom als voogden ter 
andere zijde. Zij zijn overeengekomen dat Pieter Cornelisz Blom de boedel behoudt en dat hij zijn kinderen 
zal alimenteren en onderhouden tot de mondige dage of huwelije staat en hen uitkeert al het goud en zilver 
dat van hun moeder was, en daarbij 40 gulden.. 

 
#k1274 van der Graaf, Hendrik Pietersz (zoon van Pieter Hendriksz van der Graaf 
      en Neeltje Pieters Huijsman)  ─> k2548 
 ~ 17-08-1704 te Stolwijk 
 † 26-11-1765 te Streefkerk 
o 19-12-1729 te Streefkerk     zie gezinskaart 10642 
#k1275 Burger, Maria Pieters  (dochter van Pieter Burger en )  ─> 
 ~ +/- 1708 te Streefkerk 
 † na 26-11-1765 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Jannigje  ~ 15-11-1732 te Streefkerk  † 16-03-1789 te Gouderak 

  x  02-03-1753 te Streefkerk met Cornelis Stolker 
  zie ─> k1359  (kwartier 2) 
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  xx 28-12-1766 te Gouderak met Daem Ariensz van der Graaf 
  zie ─> k637  (kwartier 1) 

 

 
#k1276 Bulk, Paulus Jansz (zoon van Jan Ariensz Bullik en Cornelia Paulus  
    Capiteijn)  ─> k2552 
 * te Achterbroek 
 ~ 13-11-1709 te Lekkerkerk 
 † 15-07-1773 te Gouderak 
o 01-01-1734 te Berkenwoude 
x 17-01-1734 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10643 
#k1277 Verkaaijk, Lijsbeth Goossens  (dochter van Goossen Gijsbertsz  
    Verkaijk en Neeltje Ariens de Jong)  ─> k2554 
 * te Achterbroek 
 ~ 20-05-1714 te Berkenwoude 
 † 02-09-1783 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem  ~ 22-10-1747 te Gouderak  † 20-10-1785 te Gouderak 

  x 04-09-1774 te Gouderak met Neeltje Ariens Snoeij 
  zie ─> k638 

 

 
#k1278 Snoeij, Arij Cornelisz  (zoon van Cornelis Jansz Snoeij en Maria Dirx
     den Baers)  ─> k2556 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 03-05-1699 te Berkenwoude 
 † 20-12-1777 te Krimpen aan den IJssel 
o 09-03-1736 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 25-03-1736 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10644 
#k1279 Kalis, Lijsbeth Gijsberts (dochter van Gijsbert Foppen Kalis en Neeltje
     Pieters de Jong)  ─> k2558 
 ~ 25-03-1714 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-12-1774 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 16-08-1750 te Ouderkerk ad IJssel     † 04-12-1845 te Gouderak 

  x 04-09-1774 te Gouderak met Willem Paulusz Bulk 
  xx 29-10-1786 te Gouderak met Klaas Joosten den Herder 
  xxx 01-12-1797 te  Gouderak met Hendrik Schipper 
  zie ─> k639 

 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 02-05-1707 / e.a. 
In deze acten is sprake van een Arijen Cornelisz Snoeij, maar omdat de eerste vermelding reeds in 02-05-
1707 was, en hij daar meerderjarig was, en ik er van uit ga dat ook de latere vermeldingen om dezelfde 
persoon gaat, moet het in deze acten om een andere persoon gaan dan de Arij Cornelisz Snoeij in deze 
kwartierstaat. Deze vermelding gemaakt omdat er wellicht later nog verwarring over zou kunnen ontstaan. 

 
#k1280 Speksnijder, Gijsbert Theunisz (zoon van Theunis Jansz Speksnijder en
      Aafje Claase Cleijn)  ─> k2560 
 ~ 23-04-1701 te Nieuwpoort 
  30-05-1763 te Ammers Graveland 
x voor 11-1727 te Groot Ammers    zie gezinskaart 10645 
#k1281 van Baaren, Lommigje Dirks  (dochter van Dirk van Baaren en ) 
 * +/- 1702 te Ammers Graveland 
 † 19-11-1787 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Teunis  ~ 23-11-1727 te Ammers Graveland † 18-07-1770 te Goudriaan 

  x 20-01-1754 te Goudriaan met Teuntje Cornelis de Leeuw 
o Dirk  ~ 26-02-1730 te Goudriaan  † 24-01-1809 te Zuidbroek 

  x 09-02-1755 te Ammers Graveland met Bastiaantje Jacobs Mak 
  xx 03-02-1788 te Bergambacht met Claasje Noomen 
  zie ─> k640 
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o Lauris  ~ 24-04-1735 te Ammers Graveland † 17-12-1736 te Groot Ammers 
o Aafje  ~ 09-12-1736 te Ammers Graveland †  

  x 19-12-1756 te Ottoland met Adriaan Sijmensz de Jong 
o Laurens  ~ 05-07-1739 te Ammers Graveland †  

 

 
#k1282 Mak, Jakob Klaasz  (zoon van Klaas Mak en ) 
 * +/- 1685 te Bergambacht 
 † 17-05-1750 te Bergambacht 
x +/- 1715 te ???      zie gezinskaart 10646 
#k1283 Ariaans, Wijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
 † 04-12-1745 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaantje * te Bergambacht / ~ 10-09-1719 te Ammerstol 

      † 03-01-1769 te Bergambacht 
  x 09-02-1755 te Ammers Graveland met Dirk Gijsbertsz Speksnijder 
  zie ─> k641 

 

 
#k1284 de Wit, Dirk Petersz (zoon van Peter Aartsz de Wit en Grietje Japiks) 
      ─> k2568 
 * +/- 1697 te Brandwijk of Laag Blokland 
 † ??? te ??? 
o 28-11-1722 te Neder Blokland (Ottoland) 
x 20-12-1722 te Ottoland     zie gezinskaart 10647 
#k1285 Hoogewerf, Neeltje Jans (dochter van Jan Hoogewerf en )  ─> k2570 
 * +/- 1701 te Nieuwland of Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannes ~ 13-11-1739 te Bleskensgraaf † 09-08-1800 te Brandwijk 

  x 12-04-1762 te Bleskensgraaf met Neeltje Klaase Kortland 
  zie ─> k642 

 

 
#k1286 Kortland, Klaas Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Ariensz Kortland en  
     Annechjen Claes)  ─> k2572 
 Eerst getrouwd op 26-09-1700 te Groot Ammers met Marrigje / Jannigje Krijnen 
 * te Opperstok (Streefkerk) 
 ~ 10-09-1679 te Groot Ammers 
 † 02-12-1748 te Groot Ammers 
o 09-05-1721 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10648 
#k1287 de Kovel, Barbara Janse (dochter van Jan Joosten de Kovel en Geertje 
     Jans Sterreburch)  ─> k2574 
 ~ 23-09-1696 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Klaas Kortland en Marrigje / Jannigje Krijnen): 
o Annichjen  ~ 09-10-1701 te Groot Ammers †  
o Willem  ~ 13-11-1707 te Groot Ammers †  
o Ermtje  ~ 06-09-1709 te Groot Ammers †  
o Gijsbert  ~ 17-02-1715 te Groot Ammers †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Klaas Kortland en Barbara de Kovel): 
o Gijsbert  ~ 13-12-1722 te Groot Ammers †  
o Willem  ~ 19-03-1724 te Groot Ammers †  
o Jannigje  ~ 22-07-1725 te Groot Ammers †  
o Arie  ~ 08-02-1728 te Groot Ammers †  
o Jan  ~ 30-10-1729 te Groot Ammers †  
o Leendert  ~ 15-03-1733 te Groot Ammers †  
o Neeltje  ~ 28-11-1734 te Groot Ammers † 17-05-1816 te Molenaarsgraaf 

  x 12-04-1762 te Bleskensgraaf met Johannes Dirksz de Wit 
  zie ─> k643 

o Paulus  ~ 12-12-1736 te Groot Ammers †  
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#k1288 Cornelisz, Thomas (zoon van ) 
 ~ +/- 1675 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1705 ?? te Heijkoop ??     zie gezinskaart 10649 
#k1289 Jans, Aafje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1680 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 09-02-1710 te Heijkoop † 09-10-1763 te Krimpen ad IJssel 

  x 25-02-1750 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Harmens Bijl 
  zie ─> k644 

 

 
#k1290 Bijl, Harmen  (zoon van ) 
 ~ +/- 1682 te Lexmond 
 † ??? te ??? 
x +/- 1707 te Lexmond      zie gezinskaart 10650 
#k1291 Gijsen, Maria  (dochter van ) 
 ~ +/- 1688 te Lexmond 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 05-01-1710 te Achthoven (Lexmond) 

     † 22-03-1784 te Krimpen ad IJssel 
  x 25-02-1750 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Thomasz Heijkoop 
  zie ─> k645 

 

 
#k1292 Broere, Cornelis Ariensz (zoon van Arien Cornelisz Broere en Ariaentge 
     Leenderts)  ─> k2584 
 Eerst getrouwd op 02-04-1713 te Lekkerkerk met Ariaantje Gerrits den Boon 
 ~ 16-12-1682 te Lekkerkerk 
 † 12-06-1758 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 06-05-1718 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10651 
#k1293 van der Zijde, Ariaantje Roelen (dochter van Roelant Roelantsz van der 
      Zijde en Aeltje Abrahams)  ─> k2586 
 ~ 08-11-1693 te Alblasserdam 
 † 05-03-1777 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Broere en Ariaantje den Boon): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Broere en Ariaantje van der Zijde): 
o NN  *   †  
o Jacob  ~ 06-12-1724 te Lekkerkerk     † 23-07-1806 te Krimpen ad IJssel 

  x 01-02-1761 te Krimpen ad Lek met Marijgje Ariens van Steeren 
  xx 02-09-1770 te Ouderkerk ad IJssel met Jannigje Jillis van der Linden 
  zie ─> k646 

 

 
#k1294 van Steeren, Arij Ariensz (zoon van Arien van Steeren en ) 
 ~ +/- 1699 te Krimpen aan de Lek 
 † ??? te ??? 
x 25-06-1724 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10652 
#k1295 van den Erk, Teuntje Cornelis (dochter van Cornelis van den Erk en ) 
 ~ +/- 1703 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Marijgje  ~ 02-11-1738 te Krimpen ad Lek     † 16-06-1769 te Krimpen ad IJssel 
  x 01-02-1761 te Krimpen ad Lek met Jacob Cornelisz Broere 
  zie ─> k647 

 
Weesk. arch nr 3 Krimpen aan de Lek   dd 20-08-1729 
Arij van Steeren gehuwd met Teuntie Corneliss. won. te Kr/L, maken hun mutueel testament. De 
langstlevende moet de kinderen alimenteren etc., een uitzet geven en elk 31½ stv. Van toepassing is het 
aasdoms versterfrecht. Als zij de eerst overlijdende is (zonder kinderen na te laten) en haar ouders leven 
nog, dan krijgen deze een legitime portie. Er behoeft geen inventaris gemaakt te worden, de langstlevende 
is voogd en daarna: Huijg Arijensz. van Steere (zijn broer) en Gerrit Bastijaensz. (haar oom, won. te 
Ouderkerk a/d IJssel). Secluderen de weeskamer. 
Arij van Steeren ondertekent:  

 
 
#k1296 Goudriaan, Frans Pietersz (zoon van Pieter Ariensz Goudriaan en Marritje 
     Fransen)  ─> k2592 
 ~ 17-05-1693 te Gouderak 
 † 05-03-1765 te Gouderak 
o 03-11-1713 te Gouderak 
x 26-11-1713 te Gouderak     zie gezinskaart 10653 
#k1297 Capiteijn, Sijgje Willems (dochter van Willem Teunisz Huijsman Captein
     en Eva /Aafje Gerrits Versluijs)  ─> k2594 
 ~ 30-03-1687 te Haastrecht 
 † 10-02-1775 te Rotterdam (verhuist dd 04-02-1766 naar Zuid Waddinxveen na overlijden Frans) 

 overlijdt te Rotterdam (89 jaar oud) waar zij logeert in de Jufvroustraat, is vervoerd naar Wensveen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter  ~ 04-02-1725 te Haastrecht      † 11-08-1808 te Krimpen ad IJssel 

  x 25-01-1746 te Gouderak met Marrigje Jans Rootnat 
  zie ─> k648 

 
Recht. arch nr 1 Gouderak    dd 22-06-1739 / 23-06-1739 
Hieronimus Goudanus Snels, baljuw van Gouda en Gouderak, met Willem Jansz Rustwat en Jan 
Buijtelaar, gezworenen van Gouderak, leggen volgende verklaringen vast van: 
Frans Goudriaan, oud 47 jaar, huisman won. in het Middelblok te Gouderak, ligt thuis gekwetst in bed, en 
verklaart onder ede dat hij zondag 21 juni 1739 om 5 uur in de middag uit de tiendeweg van Gouderak 
kwam op het weegje van Beijerse, en daar IJsbrant Cornelisz Fijn, zijn buurman, ontmoette die een zeis op 
zijn schouder had, en van Beijerse kwam. Frans vroeg of hij een nieuwe zeis had, waarop hij ja zei. Zij 
gingen samen al pratende he tweegje op. IJsbrant zei toen ‘Frans, waarom gaar je steeds mijn eieren, gij 
bent maar een schelm’. Hij legde de zeis neer en gaf Frans twee klappen op zijn hoofd. Frans pakte 
IJsbrant aan, en zij worstelden, tot dat zij beiden vielend.Frans zei ‘Laat ons opstaan jonge, wat hebben wij 
daar aan dat wij malkander moveeren’. Daarop zei IJsbrant ‘Ja, kom aan’, en zij deden dat. Nadat ze toen 
een stukje verder gelopen waren, zie Frans ‘Het is evenwel schelmwerk, ik zou u wel eens gaan beklagen 
dat gij iemand moeijt op ’s Heere wegen’. Daarop gaf IJsbrant hem opnieuw een klap en werden zij weer 
handgemeen en raakten aan het plukharen. Frans werd door IJsbrant tot aan het water gedronden zodat 
hij met een been in het water raakte. Opnieuw zei Frans ‘Laten wij malkander oplaten, wat hebben wij daar 
aan’, waarna zij opstonden. IJsbrant haalde toen met zijn mes uit en heeft driemaal naar Frans gestoken, 
waarvan de eerste of tweede steek, zonder het precies te kunnen zeggen, in zijn linkerborst door ging, 
waarop hij zei ‘O Heer, ik heb genoeg, nu hebt gij het wel gemaakt’. IJsbrant nam daarop zijn zeis op en 
ging heen. Frans volgde hem zoetjes, en toen hij IJsbrant in had gehaald op het bruggetje van de 
tiendeweg, liet hij hem de wond zien. IJsbrant antwoordde daarop niet. Frans ging terug en kwam zo te 
huis. Voor en tijdens het handgemeen heeft Frans nog twee personen gezien, zonder hen te kennen. Deze 
twee personen die bij hem kwamen, zijn ook bij hem in huis geweest, en één van hen is naar Gouda 
gegaan om meester van Es te halen, en kort daarna is een jongetje gegaan naar de meester van 
Gouderak. 
Op 23 juni leggen Christiaan van Tok, oud 46 jaar, pijpmakersknecht te Gouda, en Tobias Goedewagen, 
oud 31 jaar, mede pijpmakersknecht hun verklaring af. Zij bevestigen de verklaring van Frans, waarbij ze 
wel alles van enige afstand zagen gebeuren, maar niet hoorden wat er door Frans en IJsbrant werd 
gezegd. Zij voegen eraan toe dat toen Frans met zijn been in het water stond, iets naar IJsbrant gooide 
zonder te zien wat het was, waarna IJsbrant hem met het mes stak. Frans liet later ook haan hen tweeën 
zijn wond zien. 

 
#k1298 Rootnat, Jan Jacobsz  (zoon van Jacob Dircksz Dekker en Lidewij  
      Gijsberts Besemer)  ─> k2596 
 ~ 14-03-1677 te Oud Alblas 
 † 27-03-1765 te Molenaarsgraaf 
x 11-10-1705 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 10654 
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#k1299 Mourik / Mouris, Marchje Cornelis (dochter van Cornelis Adriaensz Maurits 
    (Broer) en Margje Cornelis Meelhooft)  ─> k2598 
 ~ 21-11-1677 te Ottoland 
 † 10-08-1752 te Molenaarsgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 25-07-1717 te Molenaarsgraaf    † 13-10-1779 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 25-01-1746 te Gouderak met Pieter Fransz Goudriaan 
  zie ─> k649 

 

 
#k1300 de Jong, Willem Jansz  (zoon van Jan Leendertsz (de Jong) en Pietertje 
     Cnelis)  ─> k2600 
 Eerst getrouwd op 24-04-1695 te Lekkerkerk met Lijsje Ariens 
 ~ 02-10-1672 te Lekkerkerk 
 † 16-09-1744 te Lekkerkerk 
x 14-09-1698 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10655 
#k1301 Jans, Aagje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te Sliedrecht 
 † 24-06-1732 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem de Jong en Lijsje Ariens): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem de Jong en Aagje Jans): 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~02-08-1699 te Lekkerkerk  † 03-04-1781 te Lekkerkerk 

  o 03-01-1721 te Lekkerkerk met Egbert Ariensz de Jong 
  zie ─> k1387 (kwartier 2) 

o Jan  ~ 27-03-1712 te Lekkerkerk  † 28-09-1778 te Berkenwoude 
  o 02-01-1739 te Lekkerkerk met Engeltje Bastiaanse Slingerland 
  zie ─> k650 (kwartier 2) 

 

 
#k1304 Bode, Arie Bastiaansz alias negen duiten (zoon van Bastiaan Jansz de Boo 
    en Adriaentje Damen Broere)  ─> k2608 
 ~ +/- 1675 te Sliedrecht 
 † 23-09-1721 of ..-01-1728 te Bergambacht 
o 10-12-1706 te Bergambacht     zie gezinskaart 10657 
#k1305 Versee, Ariaantje Jacobse (dochter van Jacob Ariensz Versee en Annigje 
     Jans)  ─> k2610 
 ~ 23-03-1681 te Bergambacht 
 † 11-01-1750 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ 21-09-1721 te Bergambacht † 10-02-1795 te Bergambacht 

  x 12-03-1747 te Bergambacht met Trijntje Janse van Meijeren 
  zie ─> k652 

 

 
#k1306 van Meijeren, Jan Teunisz (zoon van Teunis Ariensz van Meijeren en Margje 
     Cornelis den Hoed)  ─> k2612 
 ~ voor 1693 te Bergambacht 
 † 07-04-1781 te Bergambacht 
o 05-02-1718 te Benschop 
x 20-02-1718 te Bergambacht      zie gezinskaart 10658 
#k1307 Kersbergen, Neeltje Jansse (dochter van Jan Claasz Kersbergen en Weijntje 
     Theunis)  ─> k2614 
 ~ 31-03-1695 te Benschop 
 † 01-10-1742 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Trijntje  ~ 19-09-1723 te Bergambacht † 03-07-1767 te Bergambacht 
  x 12-03-1747 te Bergambacht met Bastiaan Ariensz Bode 
  zie ─> k653 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 28-02-1718 
Cornelis den Hoet en Renier van Meijeren als voogden over de 3 minderjarige kinderen verwekt bij Tonis 
van Meijeren en Margje Cornelis, met namen Cornelia Tonis, Willem Tonisz, en Annigje Tonis, alsmede 
Jan Tonisz, meerderjarige zoon ter andere zijde. De partijen scheiden de boedel. Jan Tonisz behoudt 
de hele boedel met de schulden, en reikt de andere kinderen 200 gulden uit, ook alimenteert en 
onderhoudt hij zijn zus Anna van Meijeren tot zij 25 jaar is of trouwt. 
In de marge staat: 
dd 28-02-1718: Willem Tonisz van Meijeren bekent voldaan te zijn uit handen van Jan Tonisz van 
Meijeren. 
dd 06-11-1718: Joost Hendricksz, getrouwd met Cornelia van Meijeren, won. te Haastreht, bekent voldaan 
en betaald te zijn uit handen van Jan Tonisz van Meijeren met het bedrag van 200 gulden. 
dd01-08-1732: Anna Tonis van Meijeren bekent van de 200 gulden voldaan en betaald te zijn uit handen 
van Jan Tonisz van Meijeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 08-01-1739 
Jan van Meijeren en Neeltje Kersbergen, echtelieden, testeren elkaar. Beide gezond van lichaam, 
stellen naast de langst levende tot voogden over de na te laten kinderen Harmanis van Meijeren en Tonis 
Kersbergen, won. te Benschop. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 29-08-1742 
Jan van Meijeren en Neeltje Kersbergen, echtelieden, testeren. Neeltje ligt ziek te bedde, maa rbeiden 
zijn hun verstand machtig. Zij doen teniet alle voorgaande testamenten, en prelegateren aan hun dochter 
Tona van Meijeren een zilver beugeltje, en aan hun dochter Anna van Meijeren een gouden hoepring. En 
verder testeren zij elkaar. Tot voogden over de minderjarigen stellen zij naast de langst levende ook Arij 
Cornelisz den Hoet en Claas Jansz Kersbergen. 

 
#k1308 Verzee, Arij Arijensz  (zoon van Arij Ariensz Verzee en )  ─> k2616 
 ~ 27-03-1682 te Bergambacht 
 † na 07-10-1734 te Bergambacht 
o 24-01-1710 te Bergambacht     zie gezinskaart 10659 
#k1309 Bonsert, Ingje / Engeltje Jans   (dochter van Jan Bonsert en ) 
 ~ +/- 1685 te Polsbroek 
 † 07-02-1748 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1719 te Bergambacht  † 20-12-1786 te Bergambacht 

  x 06-08-1741 te Ammerstol met Lijsbet Ariense van der Linden 
  zie ─> k654 

 
Recht. Arch. Nr. 11 Bergambacht   d.d. 04-02-1711 
Arij Arijensz Versee, getrouwd met Ingetge Jans, eiser, contra Huijbert de Jong, gedaagde. Tot betaling 
van 10 gulden volgens afrekening met de gedaagde gedaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Bergambacht   d.d. 07-10-1734 
Criminele rechtdag 7 oktober 1734 
Bartholomeus Verhoef, dienaar van justitie, Arij den Burger en Arij Arijensz Versee, om getuigenis der 
waarheid te geven. Zij verklaren allen gereed te zijn getuigenis der waarheid te geven. 

 
#k1310 van der Linden, Arie / Adriaan Harmensz (zoon van Harmen Huijgensz van
   der Linden en Lijsbeth Ariens Leunen)  ─> k2620 
 Eerst getrouwd op (o) 28-04-1714 te Groot Ammers met Merritje Klaase Boef 
 * te Gelkenes 
 ~ 02-10-1689 te Groot Ammers 
 † 28-11-1752 te Bergambacht 
x 05-12-1716 te Ammerstol     zie gezinskaart 10660 
#k1311 Kok, Willemijntje Wouters (dochter van Wouter Huijgen Kok en   
     Jannichje Lamberts )  ─> k2622 
 ~ 09-12-1691 te Ammerstol 
 † 04-11-1740 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie van der Linden en Merritje Boef): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie van der Linden en Willemijntje Kok): 
o NN  *   †  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 312 Datum: 19-Feb-23 

o Lijsbet  ~ 06-10-1719 te Ammerstol  † 12-11-1799 te Bergambacht 
  x 06-08-1741 te Ammerstol met Cornelis Ariensz Verzee 
  zie ─> k655 

 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 16-10-1722 / 30-11-1729 
Voor Cornelis Nieupoort en Schepenen comp. Leendert Wouters Kock, won. alhier, bekent voor zijn erven 
en nakomelingen schuldig te zijn aan Wouter Huijgens Kock een somma van 700 gld, spruijtende ter zake 
van verkoop van huijs en erve. Randschrift: 
Wij ondergetekende kinderen en erfgenamen ven Wouter Huijgens Kock, verklaren bij deze ontvangen te 
hebben een somma van 200 gld in vermindering van een kusting brief van 700 gld, get. 30-11-1729 
Daniel Wouters Kock, Leendert Wouters Kock, Arij van der Linden, Huijg Wouters Kock. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 15-09-1731 
Minuutakte van testament. 
Voor Adriaen van Gilst, Secr. tot Ammerstol, Thonis Blom ende Arij Looren Schepenen, compareren Jan 
Joppen, Cornelis Claese, Reijnier Cornelisse, Adriaan de Bruijn, Dirk Flooren, Willem Willemsz de Jong en 
Arij van der Linden, zij verklaren, op sondag sijn geweest ten huijse van Jan Cornelis Lijndraijer 
(doorgestreept) Verbaan en Jannigje Pieterse Kok egteliedene. Jannigje siekelijk sijnde, voorn. Jan 
Lijndraijer (doorgestreept) Verbaan gesont van lighaam doch beijde verstant ende sinnen magtig. 
Zij testeren op 15-9-1731. 
 
Recht. arch nr 21 Ammerstol    dd 30-11-1741 
Conditien en voorwaarden waarnaar Pieter Smits Schout van Amm. in qualiteit als last ende procuratie 
hebbende van de Heer Bastiaen Nederburg wonende in sHage voor sig selve, ende als voogt over de 
minderj. en toesigt behoevende erfgenamen van wijlen Harmen Nederburg, in zijn leven Schout van 
Bergamb. van meeninge is, omme openbaarlijk ende ten overstaan van Schout ende Schepenen van 
Amm. te doen verpagten. 
In de opsomming komt o.a. voor: 
Item anderhalve hont griend, gekomen van Lansert. Gepacht door Arij v d Linden voor 38.10.0. 
Item nog omtrent een hont 25 roede grientland, leggende aan de hooge dijk, gepacht door Arij v d Linden 
voor 21 gulden. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 23-09-1744 
Regtdag gehouden voor schout en schepenen van Ammerstol op Woensdag 23-9-1744 
Saar Janse Griek, in qualiteit als man en voogd van zijn huijsvrouw Elisabeth Willems Hogeboom, eijscher. 
Contra Arij van der Linden, wonende binnen dese stede, gedaagde. 
Den eijscher eijscht voldoeninge van een somma van 13 gld 15 st. sijnde een restant van meerder somme 
over geleverde winkelwaren door den gedaagde zijn kinderen gehaald, en voor gedane costen van helpen 
en verdiend arbeijtloon van heijen etc, alles volgens het schudregister des gerequireerd aan Ed Agtb. te 
exhiberen. En dat den gedaagde sal werden gecondemneerd, omme de geeijschte somma te voldoen, 
cum lopensis, ofte tot andere. 
Den gedaagde in judictie present, segt van de schuld in de eijsch geroert, niet te weten, voor soo veel aan 
gaat de winkelwaren, dog presenteerd, indien den eijscher de deugdelijkheijt van de schuld met eed wil 
bevestigen, de geeijschte somma te sullen voldoen. 
Den eijscher sijn huijsvrouw, in judictie present, is bereijd en presenteerd de gerequireerden eed te doen. 
schepenen condemneren den gedaagde, aan den eijscher te voldoen de geeijschte somma van 13 gld 15 
st. cum lopensis. Mits dat den eijscher sijn huijsvrouw de gepresenteerden eed presteerd. 

 
#k1312 Burger, Dirk Jansz   zelfde als ─> k1042 
x 
#k1313 van der Koeij, Susanna Klaase zelfde als ─> k1043 
 
#k1314 de Kroon, Jan Ariensz (zoon van Arie Willemsz de Kroon en Machteltje  
    Abrahamsen)  ─> k2628 
 * +/- 1684 te Berkenwoude 
 † 28-09-1740 te Stolwijk 
o 12-01-1709 te Stolwijk 
x 03-02-1709 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10662 
#k1315 Kool, Martijntje Thijse  (dochter van Thijs Jacobsz Kool en Niesje Claes 
      / Marrigje Cornelis)  ─> k2630 
 * +/- 1690 te Stolwijk 
 † 20-10-1745 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 12-06-1712 te Stolwijk  † 19-12-1767 te Stolwijk 

  o 05-03-1734 te Stolwijk met Bastiaan Dirksz Burger 
  zie ─> k657 
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#k1316 Verheuvel / van den Heuvel, Hendrik Ariensz (zoon van Arie Woutersz  
     Verheuvel en Annitge Teunis)  ─> k2632 
 * +/- 1685 te Bergambacht 
 † 26-09-1752 te Stolwijk 
o 11-11-1712 te Bergambacht 
x 27-11-1712 te Bergambacht     zie gezinskaart 10663 
#k1317 Noorlander, Claasje Abrahams (dochter van Abraham Claasz Noorlander
     en Adriaantje Cornelis Sost)  ─> k2634 
 ~ 01-03-1695 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 28-12-1759 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN   *   † 
o Arie   ~ 26-09-1717 te Bergambacht † 20-01-1768 te Stolwijk 

   x 08-10-1741 te Bergambacht met Fijgje Huijberts Verbruggen 
   zie ─> k658 (kwartier 2) 
   xx 16-11-1760 te Brandwijk met Jacomina Willems de Graaf 
   zie ─> k860 (kwartier 3) 

o Arijaentje  ~ 10-11-1720 te Bergambacht † 03-11-1783 te Ouderkerk ad IJssel 
   x 12-05-1743 te Bergambacht met Leendert Teunisz Schouten 
   zie ─> k1355 (kwartier 2) 

 

 
#k1318 Verbruggen, Huijbert Pietersz  (zoon van Pieter Huijbertsz Verbruggen 
     en Marrigje Willems Breedveld)  ─> k2636 
 Beroep: Schepen van Bergambacht in 1723, Regent ouderling in 1742 
 ~ ..-..-1676 te Gouda of Moordrecht (Moordregtse Tiendewegh) 
 † 09-03-1746 te Bergambacht 
o 03-02-1702 te Bergambacht     zie gezinskaart 10664 
#k1319 van der Graaff, Maria Ariens (dochter van Arie van der Graaff en ) 
 ~ +/- 1675 te Bergambacht 
 † 08-01-1751 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fijgje  ~ 27-10-1720 te Bergambacht † 16-04-1754 te  Bergambacht 

  x 08-10-1741 te Bergambacht met Arie Hendriksz van den Heuvel 
  zie ─> k659 

 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 06-06-1723 
Huijbert Verbruggen wordt genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 26-02-1742 
Huijbert Verbrugge, regent ouderling, oud omtrent 66 jaren, legt samen met een aantal anderen een 
getuigenis af op verzoek van Dirk Blanken over het feit dat hij tientallen jaren onverhinderd heeft kunnen 
varen in een bepaalde sloot. 

 
#k1320 Trouwborst, Theunis Arijensz (zoon van Arie Cornelisz Trouwborst en Marchje 
     Barents)  ─> k2640 
 ~ 27-10-1680 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 17-12-1736 te Gouderak 
x 28-12-1704 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 10665 
#k1321 Buijs, Leijntje Aarts  (dochter van Aart Cornelisz Buijs en Teuntje  
     Jacobs)  ─> k2642 
 ~ 28-06-1682 te Lekkerkerk 
 † 11-06-1742 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * te Gouderak / ~ 06-01-1723 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 16-03-1772 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 26-12-1744 te Gouderak met Geertje Willems Wiltvang 
  zie ─> k660 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 27-02-1709 
Notaris Samuel Guldemont. 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 314 Datum: 19-Feb-23 

Cornelis Ariensz Trouborst (zie k1482) en Sijtje Willems Bloot (zie k1483), echtelieden, beiden ziekelijk te 
bed liggend, stellen hun testament op, verwijzend naar hun huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor 
notaris Guldemont dd 21-02-1707. Cornelis Ariensz Trouborst legateert aan zijn broer Teunis Ariensz 
Trouborst zijn zwarte lake rok en mee-delvers spaê. 
 

 
#k1322 Wiltvang, Willem Leendertz (zoon van Leendert Chielen Wiltvang en Geertje 
     Willems van de Kuijk)  ─> k2644 
 ~ 19-02-1690 te Gouderak 
 † 13-02-1764 of 30-12-1765 te Gouderak 
o 10-03-1719 te Gouderak 
x 02-04-1719 te Gouderak     zie gezinskaart 10666 
#k1323 van de Velde, Teuntje Thijse (dochter van Thijs Willemsz van de Velde en 
     Maritje Maartensen Decker)  ─> k2646 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 17-09-1690 te Gouderak 
 † 10-02-1776 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje  ~ 25-01-1722 te Gouderak † 04-05-1789 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 26-12-1744 te Gouderak met Cornelis Theunisz Trouwborst 
  zie ─> k661 

 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-02-1718 / 09-03-1718 / 13-04-1718 /  
 11-05-1718 / 08-06-1718 / 10-08-1718 / 07-09-1718 / 05-10-1718 / 21-12-1718 / 01-02-1719 
Rechtdag gehouden 02-02-1718 
Teuntje Tijsen van den Velden, meerderjarige dochter, eiseresse in cas van defloratie, contra Jan Centen, 
meerderjarig jongman, gedaagde. (De eis wordt schriftelijk ingediend, en in de navolgende rechtdagen 
wordt duidelijk waar het om gaat.) 
De gedaagde ontkent enige vrijage gehad te hebben met de eiseresse, of enige belofte gedaan te hebben 
van met haar te zullen trouwen. En ook nooit met haar vleselijk te hebben geconverseerd, en stelt niet 
ontvankelijk. De eiseresse zegt dat de ontkenning te kwader trouw is. 
De gedaagde dient de getuigenissen in van Teuntje Andries Melchior, Marrigje Cornelis Lorre en Geertruid 
Helms, gepasseerd voor notaris Leonard van der Valk te Bloemendaal dd 23-02-1717, en het verslag van 
het verhoor van Gerrit Maartensz Bloed voor de schepenen van Gouda dd 24-11-1717. 
De eiseresse zegt dat zij bij de start van het proces zodanige bewijzen heeft aangevoerd dat het daaruit en 
ook uit de confessies van de gedaagde, zonneklaar is dat de vleselijke conversatie niet ontkend kan 
worden. Maar de gedaagde ontkent onder ede, zeggende ‘Zo waarlijk helpe mij God almagtig’. De 
eiseresse wordt de eis ontzegd, en moet de proceskosten betalen, groot 60 gulden 9 stuivers. 

 
#k1324 van der Dus(sen), Frans Teunisz (zoon van Teunis Fransz van der 
    Dus(sen) en Elizabeth Claese Muijs)  ─> k2648 
 ~ 27-05-1714 te Stolwijk 
 † tussen 28-06-1748 en 30-04-1754 te Haastrecht ??? 
o 06-05-1735 te Stolwijk      zie gezinskaart 10667 
#k1325 Alblas, Neeltje Sijbrants (dochter van Sijbrant Jansz Alblas en Baldijntje 
    Hendriks Staal / van der Staal)  ─> k2650 
 * te Langerak 
 ~ 24-01-1712 te Nieuwpoort (Remonstrants) 
 † 28-06-1748 te Beneden-Haastrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Beatrix   ~ 22-01-1736 te Stolwijk † 13-03-1818 te Nieuwerkerk ad IJssel 

  x 12-02-1758 te Ouderkerk ad IJssel met Hendrik Aartsz Bloot 
  zie ─> k681 (kwartier 2) 

o Sijbrand  ~ 01-12-1737 te Stolwijk  † 02-02-1804 te Gouderak 
  x 26-01-1763 te Nieuwerkerk ad IJssel met Willempje Jans den Hartog 
  zie ─> k662 (kwartier 2) 

 
Utrecht (?) dd 30-4-1754 
Verkoping door de kinderen en erfgen. van Baldewijntje van der Staal, weduwe van Sijbrand Alblas, 
hebben verkogt eenig vee, bouwgereedschap, meubilair te Langerak totaal / 238 ontvangen /226 1 st 10 
pen. 3-5-1754 (9 kantjes) getekend door: 
Hendrik Alblas, Aart de With, getrouwd met Pietertje Alblas, Mees van der Pijl, getrouwd met Johanna 
Alblas, en als voogden van Beatrix, Aagje, Sijbrand, Baldijntje en Teunis, kinderen van Frans van Dussen, 
getrouwd met Neeltje Alblas. 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 315 Datum: 19-Feb-23 

#k1326 Hartog, Jan Gerritsz  (zoon van Gerrit Hartog en ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1720 ?? Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10668 
#k1327 Jacobs / Japiks, Grietje (dochter van Jacobus Pietersz en Teuntje Isacks) 
      ─> k2654 
 ~ 15-02-1693 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willempje ~ 22-12-1734 te Nieuw Lekkerland † 30-11-1804 te Gouderak 

  x 26-01-1763 te Nieuwerkerk ad IJssel met Sijbrand Fransz van der Dus 
  zie ─> k663 

 

 
#k1328 Geneugelijk, Arij Ariensz (zoon van Arij Simonsz Geneugelijk en Neeltje 
     Ariens Kerckhof)  ─> k2656 
 Beroep: Arbeider 
 * te Kralingen 
 ~ 30-07-1678 te Hillegersberg 
 † 13-03-1719 te Kralingen 
x 12-05-1709 te Kralingen     zie gezinskaart 10669 
#k1329 Boot, Grietje Jacobs  (dochter van Jacob Pietersz Boot en Ariaentje 
     Berckelaer)  ─> k2658 
 Later getrouwd +/- 1723 met Jan Arendsz Knickman 
 ~ 01-09-1686 te Capelle aan den IJssel 
 † 21-06-1768 te Kralingen 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Geneugelijk en Grietje Boot): 
o NN  *   †  
o Jacobus  ~ 05-02-1713 te Kralingen  † 30-03-1774 te Kralingen 

  x 16-03-1736 te Kralingen met IJda Willems Moerkerken 
  xx 11-04-1746 te Kralingen met Jannitje Engelen Lans 
  zie ─> k664 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Grietje Boot en Jan Knickman): 
o NN  *   †  

 

 
#k1330 Lans, Engel Willemsz  (zoon van Willem Engelen Lans en Leentje Willems) 
      ─> k2660 
 * te Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) 
 ~ 13-02-1684 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 15-03-1730 te Krimpen aan den IJssel 
x 10-04-1718 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10670 
#k1331 van der Dussen, Annigje Jans  (dochter van Jan Pietersz van der  
    Dus(sen) en Aechje Gerrits Muijs)  ─> k2662 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~11-05-1684 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-08-1732 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannitje  * te Krimpen ad IJssel / ~ 31-05-1722 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 29-03-1799 te Kralingen 
  x 11-04-1746 te Kralingen met Jacobus Ariensz Geneugelijk 
  xx 04-05-1780 te Kralingen met Willem van Das 
  zie ─> k665 

 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 03-05-1727 
Schalk Pietersz, won. te Stormpolder, is schuldig aan Engel Willemsz Lans, won. te Krimpen ad IJssel, het 
bedrag van 100 gulden dat hij heeft geleend. Rente 4 %. Hij verhypothequeert daartoe een huisje en erf in 
de polder Kortland. 

 
#k1332 Goudriaan, Frans Pietersz  zelfde als ─> k1296 
x 
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#k1333 Capiteijn, Sijgje Willems  zelfde als ─> k1297 
 
#k1334 Rootnat, Jan Jacobsz   zelfde als ─> k1298 
x 
#k1335 Mourik / Mouris, Marchje Cornelis zelfde als ─> k1299 
 
#k1336 Boel(e), Gijsbert Maartensz (zoon van Maarten Gijsbertsz Boel en  
     Maritie Dircks van de Vlught)  ─> k2672 
 ~ +/- 1695 te Charlois 
 † 24-11-1783 te Charlois 
o 08-03-1726 te Charlois 
x 31-03-1726 te Charlois     zie gezinskaart 10671 
#k1337 Brugman, Dirkje Pleune (dochter van Pleun Brugman en Pietertje Jacobs 
     van den Bergh)  ─> k2674 
 * te Katendrecht 
 ~31-05-1700 te Charlois 
 † 18-10-1757 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter  ~ 25-10-1733 te Charlois  † 19-06-1786 te Hillegersberg 

  o 13-01-1762 te Charlois met Arjaantje Aarts Vermeulen 
  zie ─> k668 

 
Not. Arch. Nr. 3864/18 Delfshaven acte 129 fol. 608 - 611 d.d. 10-06-1702 
notaris Gerrit Post 
Van site notariële archieven Rotterdam. Nog te verifiëren. 
Dirck Jansse Ligthart en de kinderen komen overeen dat de legaten die Arij Arijensse Boele, overleden in 
het proveniershuis te Schiedam, heeft vermaakt bij testament van 10-05-1700 voor notaris Gerrit van den 
Eelaert te Schiedam zullen worden uitgekeerd aan de kinderen van de legatarissen, zijnde: 
- Gijs Dingemansse Boele, Maritie Dingemans Boele, weduwe, Maerten Dingemansse Boele gehuwd met 
Maritie Pieters Schuijer, dochter van Pieter Claesse Scheuijer, Leendert Dingemansse Boele en Neeltie 
Dingemans Boele, kinderen van Dingeman Maartensse Boele,  
- Maerte Gijsbregse Boele, zoon van Gijsbregt Meertensse Boele,  
- Aerjaentie Leenders Boel, bejaarde dochter, Cornelis Leendersse van Tertoolen, gehuwd met Uijltie 
Leendersdr Boel, als vader en voogd van Uijltie Cornelisdr en Leendert Cornelisse, Lourens Pietersse, 
zoon van Ingetie Leendersdr Boele;  
- Lourens Hendricxs gehuwd met Uijltie Claesdr Scheuijer, Lijsbeth Hendricx, weduwe, dochter van Neeltie 
Maertens Swael, Euwout van Houte gehuwd met Hadewij Jacobs de Haeij, Maertie Arijens de Haeij, 
dochter van Arij Jacobsse de Haeij, Jacob Gijsse de Haeij, zoon van Gijsbregt Jacobsse de Haeij. 
Hadewij, Arie en Gijs Jacobsse de Haeij zijn kinderen van Leentie Gijsse Boele die een dochter was van 
Gijs Dingemansse Boele, die de partij ter andere zijde vormen. 
 
Not. Arch. Nr. 5000/18 IJsselmonde acte 68 fol. 356 - 361 d.d. 17-08-1727 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_5000_356.jpg -  NL-RtSA_18_5000_361.jpg 
Pieter Gijsbertsz Boel, getrouwd met Neeltje van Dijck, won. te Charlois, stelt zijn testament op, waarbij 
alle voorgaande testamenten vervallen, en speciaal ook de huwelijkse voorwaarden gemaakt met zijn 
vrouw voor notaris Cornelis Verschoor te Katendrecht dd 04-11-1712. Hij stelt zijn vrouw aan tot zijn 
universele erfgenaam. Mocht zij ook overlijden, dan zal Cornelis Gerritsz Outraet, won. te Charlois, 2 
morgen 100 roede land erven. Maar dan moet hij wel 1000 gulden uitkeren aan de kinderen van Lijsbet 
Gijsberts Boel, aan Maerten Gijsbertsz Boel (zie k2672) en Wijvetje Gijsberts Boel (ieder voor 1/3e deel). 
Gijsbert Maertensz Boel, won. te Charlois, erft 1 morgen 300 roede land. Maar dan moet hij wel 100 
gulden moeten uitkeren aan Willem Cornelisz Verschoor, en 300 gulden aan de kinderen van Lijsbet 
Gijsberts Boel, aan Maerten Gijsbertsz Boel en Wijvetje Gijsberts Boel (ieder voor 1/3e deel). 
Willen Cornelis Gerritsz Outraet en Gijsbert Maertensz Boel geen gebruik maken van hun legaat, dan 
erven de eerder genoemde kinderen van Lijsbet Gijsberts Boel, aan Maerten Gijsbertsz Boel (zie k2672) 
en Wijvetje Gijsberts Boel (ieder voor 1/3e deel). Tot voogd over minderjarige erfgenamen worden 
benoemd Gijsbert Maertensz Boel en Jacob Pleunen Brugman. 

 
#k1338 van de Meule, Aart Jansz (zoon van Jan van de Meule en ) 
 ~ +/- 1690 te Maasdam 
 † ??? te ??? 
o 02-01-1722 te Barendrecht 
x 25-01-1722 te Barendrecht     zie gezinskaart 10672 
#k1339 van Sluijs, Maijken Paulus (dochter van Paulus Jacobsz van Sluijs en  
     Marrighje Pieters)  ─> k2678 
 Eerst getrouwd op 24-11-1715 te Barendrecht met Hermen Jacobse Boer 
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 ~ 21-09-1692 te West Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Maijken van Sluijs en Hermen Boer): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Aart van de Meule en Maijken van Sluijs): 
o NN  *   †  
o Arjaantje  ~ 18-04-1734 te Oost Barendrecht  † 08-06-1795 te Charlois  

  o 13-01-1762 te Charlois met Pieter Gijsbertsz Boele 
  xx 15-01-1790 te Hillegersberg met Gerrit Korpershoek 
  zie ─> k669 

 

 
#k1340 Rietveld, Willem Jochemsz (zoon van Joachim Dircksz en Grietje Dircks  
     Booij)  ─> k2680 
 Beroep: Boer, Gezworene van Gouderak 
 ~ 31-01-1677 te Gouderak 
 † 08-11-1753 te Gouderak 
o 07-12-1714 te Gouderak 
x 30-12-1714 te Gouderak     zie gezinskaart 10736 
#k1341 van der Velde, Ariaantje Thijs (dochter van Thijs Willemsz van der   
    Velde en Merritje Maertens Decker)  ─> k2682 
 ~ 03-01-1693 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-05-1760 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje  ~ 13-08-1719 te Gouderak  † 15-03-1759 te Gouderak 

  x 21-01-1742 te Gouderak met Arij Jansz de Leeuw 
  zie ─> k739 (kwartier 2) 

o Jacob  ~ 05-11-1724 te Gouderak      † 02-06-1782 te Krimpen ad IJssel 
  x 19-01-1752 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelia Pieters van der Tak 
  zie ─> k670 (kwartier 2) 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6502   dd. 06-02-1717 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Jochemsz en Ariaantje Tijssen van der Velden, echtelieden, won. te Gouderak, hij gezond, zij 
ziekelijk te bedde, stellen hun testament op. Zij benoemen elkaar tot hun erfgenaam, en de langstlevende 
zal voogd zijn over de kinderen. De langstlevende zal de kinderen moeten alimenteren, opvoeden, naar 
school laten gaan en een ambacht laten leren. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 21-01-1718 
Willem Jochemse Rietvelt is schuldig aan Arijen Steenwijck ende Jaapje Daamen Baron, een bedrag van 
1000 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4 %. Hiertoe verhypothequeert hij een hofstede met huijs, berg 
en schuur, groot ongeveer 10 morgen, gelegen in het Kattendijkblok van Gouderak. Idem nog een stukje 
land, gelegen als voren, groot vier hont en 50 roeden, en nog een stuk land groot 1 morgen 1 hond, 
gelegen als voren. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 04-03-1718 
Willem Jochemse Rietvelt verkoopt aan Cornelis van Schie, een stuk hooiland, groot 1 morgen 1 hont en 
25 roeden, gelegen in het Kattendijkblok van Gouderak.  
 
Recht. Arch. Nr. 20 Gouderak    d.d. 06-04-1723 
Acte 55. Voor Bailliu Snels als Schout, Arijen Hendricxe Breur en Willem Jochemse Rietvelt, 
Geswoorenen van Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Gouderak    d.d. 06-05-1732 
Acte 145. Willem Jochemse Rietvelt verkoopt aan Jan Stolckman, een hofstede met huijs, bergh, 
bepootinghe ende beplantinghe daar op staande, groot 10 morgen, gelegen in het Kattendijkblok van 
Gouderak, en nog een stuk land, groot 4 hont en 50 roeden, gelegen als vooren. 
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#k1342 van der Tak, Pieter Pietersz (zoon van Pieter Wiggersz van van der Tack en 
     Cornelia Leenderts Verbie)  ─> k2684 
 ~ 30-09-1691 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-09-1765 te Krimpen aan den IJssel 
o 20-06-1722 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 12-07-1722 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10674 
#k1343 van der Zijde, Lijsbeth Gerrits  (dochter van Gerrit Jansz van der Zijde 
      en Jannitje Jielis)  ─> k2686 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 06-10-1697 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 02-05-1760 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  * te Krimpen ad IJssel / ~ 17-12-1727 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 23-05-1798 te Krimpen ad IJssel 
  x 19-01-1752 te Ouderkerk ad IJssel met Jacob Willemsz Rietveld 
  zie ─> k671 

 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-04-1717: 
Jan Huigen Crijgsman en zijn vrouw Cornelia Leenderts Verbie (zie k2685) aan de ene zijde, en 
Wigger Pietersz en Aagje Pieters, kinderen van de voornoemde Cornelia Leenderts, verwekt bij Pieter 
Wiggertsz van der Tak zaliger, mede voor hun minderjarige broer Pieter Pietersz en zus Marrigje Pieters 
en halve zus Lijsbet Jans ter andere zijde, komen overeen dat de kinderen hun moeder Cornelia Leenderts 
Verbie haar leven lang zullen alimenteren en behoorlijk onderhouden in eten, drinken, kleden, etc. en na 
haar overlijden eerlijk te doen begraven, en dat hun ouders aan de kinderen overdragen het vijftiende deel 
van een steenplaats met ovens en loodsen in de polder de Cromme, met het vijftiende deel in drie 
zellingen in de jurisdictie van Nieuwerkerk aan den IJssel, en in 15 of 16 hont land in de polder de 
Cromme. Verder nog een vijfde deel in van een huis op de voornoemde steenplaats en het vijfde deel in 
diverse obligaties. Verder nog diverse kleine stukken land. 

 
 
#k1344 Kort, Goossen Gerritsz (zoon van Gerrit Kort en ) 
 * +/- 1695 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1725 ?? te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10675 
#k1345 Jacobs, Maggeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1700 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 06-02-1732 te Nieuw Lekkerland † 13-06-1794 te Nieuw-Lekkerland 

 x +/- 1779 te Nieuw Lekkerland / Krimpen ad Lek ?? met Maria Jans de Heer 
 zie ─> k672 

 

 
#k1346 de Heer, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis de Heer en )  ─> 
 * +/- 1715 te ??? 
 † 13-02-1790 te Lekkerkerk 
o 08-04-1746 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 10676 
#k1347 den Harder / Herder, Annigje Cornelis (dochter van Cornelis Sieren den Harder
      en Reimpje Claase)  ─> k2694 
 ~ 24-06-1714 te Lekkerkerk 
 † 05-09-1796 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 05-02-1747 te Krimpen ad Lek  † 08-04-1833 te Alblasserdam 

 x +/- 1779 te Nieuw Lekkerland / Krimpen ad Lek ?? met Willem Goossensz Kort 
 zie ─> k673 
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#k1348 van Zanten, Barend Jansz (zoon van Jan Jansz van Zanten en Petronella 
     van der Horst)  ─> k2696 
 Eerst getrouwd op 10-01-1727 te Lekkerkerk met Merrigje Cornelis 
 ~ 30-12-1703 te Elst (Gld) 
 † ??? te ??? 
o 05-12-1732 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10677 
#k1349 van Wijnen, Merrigje Gerrits (dochter van Gerrit Gabrielsz van Wijnen en  
     Lijntje Cornelis Verboom)  ─> k2698 
 ~ 03-10-1710 te Lekkerkerk 
 † 04-02-1739 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Barend van Zanten en Merrigje Cornelis): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 13-06-1736 te Lekkerkerk  † 24-02-1796 te Lekkerkerk 

 o 15-04-1768 te Lekkerkerk met Jaapje Clerks Klerk 
 zie ─> k674 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Barend van Zanten en Merrigje van Wijnen): 
o NN  *   †  

 

 
#k1350 Klerk, Clerk Willemsz  (zoon van Willem Klerk en Ariaantje Ariens de 
     Bruijn)  ─> k2700 
 Eerst getrouwd (1) op (o) 26-01-1720 te Lekkerkerk met Johanna Cornelia van de 
 Graaf  
 Daarna getrouwd (2) op (o) 29-01-1721 te Lekkerkerk met Lijsbet Cornelis Verboom 
 Daarna getrouwd (3) op 03-08-1727 te Ammerstol met Merrigie Bastiaans Ruijter 
 ~ 29-01-1696 te Lekkerkerk 
 † tussen 15-01-1734 en 13-03-1775 te ??? 
o 15-01-1734 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10678 
#k1351 van Wijnen, Lijsbeth Gabriels (dochter van Gabriël Dirks Harmansz van Wijnen 
     en Jaepje Ariens)  ─> k2702 
 ~ 18-07-1694 te Lekkerkerk 
 † 13-03-1775 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Clerk Klerk en Johanna van de Graaf): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Clerk Klerk en Lijsbet Verboom): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Clerk Klerk en Merrigje Ruijter): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het vierde huwelijk (Clerk Klerk en Lijsbeth van Wijnen): 
o NN  *   †  
o Jaapje  ~ 15-08-1734 te Lekkerkerk  † 18-11-1821 te Lekkerkerk 

  o 15-04-1768 te Lekkerkerk met Willem Barendsz van Zanten 
  zie ─> k675 

 

 
#k1352 ‘t Wigt, Jan Ariensz (zoon van Arij Ariensz Twigt en Ariaantje Jans) 
      ─> k2704 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 22-12-1715 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-06-1797 te Krimpen aan den IJssel 
o 08-06-1742 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 01-07-1742 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10679 
#k1353 van der Zijden, Aaltje Abrams  (dochter van Abram Roelandtsz van der
      Zijden en Aagje Ariens)  ─> k2706 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 30-06-1720 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-05-1776 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adrianus  * te Krimpen ad IJssel / ~ 12-05-1748 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 26-04-1809 te Krimpen ad IJssel 
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  x 16-05-1773 te Ouderkerk ad IJssel met Annigje Leenderts Schouten 
  zie ─> k676 

 

 
#k1354 Schouten, Leendert Teunisz (zoon van Teunis Pietersz Schouten / Weert en 
    Meritje / Marrigje Abrahams Noorlander)  ─> k2708 
 ~ 22-04-1719 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
o 19-04-1743 te Bergambacht 
x 12-05-1743 te Bergambacht     zie gezinskaart 10680 
#k1355 van den Heuvel, Arijaantje Hendrikse (dochter van Hendrik Ariensz van den 
    Heuvel en Claesje Abrahams Noirlander) ─> k2710 
 ~ 10-11-1720 te Bergambacht 
 † 03-11-1783 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje  ~ 10-12-1747 te Bergambacht      † 18-01-1804 te Krimpen ad IJssel  

  x 16-05-1773 te Ouderkerk ad IJssel met Adrianus  Jansz ’t Wigt 
  zie ─> k677 

 

 
#k1356 Opschoor / Verschoor, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Hendriksz  
   Op ’t Schoor en Aaltje Cornelisse Ooms)  ─> k2712 
 ~07-03-1728 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 23-08-1808 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 02-05-1749 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 26-05-1749 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10681 
#k1357 Noorlander, Lijsbeth Leenderts (dochter van Leendert Cornelisz 
    Noorlander en Lijsbeth Andriese)  ─> k2714 
 ~ 05-01-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis    ~ 15-11-1750 te Ouderkerk ad IJssel      † 14-08-1828 te Ouderkerk ad IJssel 

    x 05-12-1779 te Gouderak met Anna Cornelisse Stolker 
    zie ─> k678 

 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-12-1735 
Inventaris van de boedel van Cornelis Hendriksz Opschoor, getrouwd met Aaltje Cornelis Ooms. Hij is 
overleden in 1728 te Ouderkerk ad IJssel. Zij woont te Langerak. De voogden zijn Arij Hendriksz Opschoor 
en Willem Groenewoud, volgens het testament dd 07-08-1728 voor notaris S. Guldemont te Ouderkerk ad 
IJssel, en de langstlevende is erfgenaam, en moet de kinderen alimenteren plus elk geven f 7,-. Bij 
hertrouwen moet de langstlevende afstand doen van de helft van de boedel tbv de kinderen. Zij gaat nu 
hertrouwen. Komen overeen dat zij behoudt de inboedel en huissieraden plus de ½ van de netto revenuën 
van de hofstede met het land. Moet daarvoor het kind alimenteren 5 jaar lang, vanaf 01-05-1736 en totdat 
het 13 jaar oud is. Overlijdt het kind, dan behoudt zij alles. Het kind Hendrik Cornelisz Opschoor is nu 8 
jaar oud. In de inventaris is oa vermeld: de helft in 6 morgen 3372 roe land, de wederhelft is van Arij 
Hendriksz Opschoor en mr Jan Geresteijn, met gelijke portie in de huizinge, berg, schuur en erf, gelegen in 
de Zijde, strekkend van de IJssel tot de Oudelandseweg. Verder is vermeld geld, goud, zilver, roerend 
goed en de schulden, welke nog onbekend zijn. 

 
#k1358 Stolker, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz Stolker en Jannigje 
     Pieters)  ─> k2716 
 Eerst getrouwd op (o) 30-03-1742 te Lekkerkerk met Neeltje Pleunen den Ouden 
 ~ 18-02-1720 te Lekkerkerk 
 † 03-09-1762 te Gouderak 
o 09-02-1753 te Gouderak 
x 02-03-1753 te Streefkerk (zie ook Gouderak)   zie gezinskaart 10682 
#k1359 van der Graaf, Jannigje Hendriks (dochter van Hendrik Pietersz de Graaf en 
      Maria Pieters Burger)  ─> k2718 
 Later getrouwd op 28-12-1766 te Gouderak met Daam Ariensz van der Graaf (zie ook 
  k636/ k637) 
 ~ 15-11-1732 te Streefkerk 
 † 16-03-1789 te Gouderak 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Stolker en Neeltje den Ouden): 

o NN  *   †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Stolker en Jannigje van der Graaf): 

o NN  *   †  
o Anna / Antje  ~ 14-12-1755 te Gouderak    † 03-11-1788 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 05-12-1779 te Gouderak met Cornelis Hendriksz Opschoor 
  zie ─> k679 (kwartier 2) 

Kinderen uit het derde huwelijk (Jannigje van der Graaf en Daam van der Graaf) (zie ook k636 / k637): 
o NN  *   †  
o Arij  ~ 19-07-1767 te Moordrecht  † 29-01-1840 te Gouda 

  x 06-03-1791 te Gouderak met Elisabeth Willems Bulk 
  zie ─> k318 (kwartier 1) 

 

 
#k1360 Bloot, Aart Cornelisz  (zoon van Cornelis Willemsz Bloot en Pietertje 
     Daniels)  ─> k2720 
 ~ 28-01-1705 te Gouderak 
 † 19-10-1778 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 26-08-1729 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 18-09-1729 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10683 
#k1361 Lagewaard, Maria Hendriks (dochter van Hendrik Willemsz Lagewaard en 
     Neeltje Dirks van Crimpen)  ─> k2722 
 ~ 18-11-1703 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 13-12-1782 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik    ~ 02-03-1732 te Ouderkerk ad IJssel      † 30-12-1795 te Nieuwerkerk ad IJssel 

    x 12-02-1758 te Ouderkerk ad IJssel met Beatrix Franse van der Dussen 
  zie ─> k680 

 

 
#k1362 van der Dussen, Frans Teunisz  zelfde als ─> k1324 
x 
#k1363 Alblas, Neeltje Sijbrants   zelfde als ─> k1325 
 
#k1364 Verboom, Jacob Gerritsz (zoon van Gerrit Cornelisz Verboom en  
     Aaltje Barents Cooij)  ─> k2728 
 ~ 23-09-1708 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 21-04-1750 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 16-03-1736 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x 08-04-1736 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10684 
#k1365 van Dam, Leena Ariens (dochter van Arie Chielen van Dam en Ariaantje 
     Ariens van Nieuwerkerk)  ─> k2730 
 ~ 01-11-1705 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † na 27-04-1764 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ 20-09-1739 te Ouderkerk ad IJssel † 03-10-1811 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 08-06-1766 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelia Jans Trouwborst 
  zie ─> k682 

 

 
#k1366 Trouborst, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz Trouborst en  
     Hilletje Ariens Dekker)  ─> k2732 
 ~ 25-12-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 13-01-1753 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 25-03-1741 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 16-04-1741 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 10685 
#k1367 Verheul, Ariaantje Joppen (dochter van Job Arijensz Verheul en  
     Krijntje Teunisse van der Dussen)  ─> k2734 
 ~ 04-08-1715 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 27-09-1781 te Ouderkerk aan den IJssel 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Cornelia    ~ 10-11-1743 te Ouderkerk ad IJssel      † 12-03-1782 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 08-06-1766 te Ouderkerk ad IJssel met Arij Jacobsz Verboom 
  zie ─> k683 

 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 04-11-1741 
Cornelis Jansz Stolk verkoopt in het openbaar enkele landerijen te Ouderkerk ad IJssel. Daaronder is een 
griendakker in de polder de Hoge Nesse, groot 5 hont. De koper zal moeten gedogen dat Pieter Jansz 
Snoek en Jan Cornelisz Trouborst tot St. Pieter 1742 de ‘Theen’ mogen uitsnijden. Uiteindelijk zijn het 
Pieter Jansz Snoek en Jan Cornelisz Trouborst zelf die de griendakker kopen voor 111 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-10-1765 
Ariaantje Joppe Verheul, weduwe van Jan Trouwborst, won. te Ouderkerk ad IJssel, is moeder van 2 
minderjarige kinderen, namelijk Arij Trouwborst, 23 jaar, en Cornelia Trouwborst (zie k683), 21 jaar, die 
de enige erfgenamen zijn van Sijgje Cornelis Trouborst, overleden te Ouderkerk ad IJssel, en gehuwd was 
met Pieter Jansz Snoek. Dit volgens hun mutueel testament dd 02-023-1738 voor notaris F. Luijt te Gouda. 
Daarin was tevens de langstlevende tot voogd aangesteld. Worden nu tot mede voogden aangesteld Arij 
den Dekker en Teunis van Aldenhoven, vaderlijke resp. moederlijke neven van de vermelde kinderen, won. 
te Ouderkerk ad IJssel. 

 
#k1368 Ariensz, Geen  (zoon van Arien Geene en Volckje Cornelis)  ─> k2736 
 Beroep: Heemraad van Krimpen ad IJssel in 1714, 1716, 1717, 1719 – 1722, 1725, 
  1726, 1731 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 09-12-1668 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-10-1748 te Krimpen aan den IJssel 
x 30-05-1706 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10686 
#k1369 Bos, Maria Cornelis (dochter van Cornelis Centen Bos en Leentjen Pieters) 
      ─> k2738 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 01-02-1671 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 30-05-1722 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * te Krimpen ad IJssel ~ 13-10-1715 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 09-12-1782 te Krimpen ad IJssel 
  x 16-11-1738 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelia Lourense de Jong 
  zie ─> k684 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 16-02-1708 
Notaris Samuel Guldemont. 
Geen Ariensz ondertekent een notariële akte als getuige. 

 
 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 31-05-1711 
Huijbert Ingensz van der Sluijs en Pouwelis Eldertsz, getrouwd met Maria Ingens, won. te Capelle ad 
IJssel, verkopen aan Jan Coenen Halling en Geen Ariensz de helft van het voorste gedeelte van een huis 
en erf in de polder Langeland, waarvan de kopers de wederhelft bezitten. Bedrag 220 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-09-1714 
Schout en heemraden van Krimpen ad IJssel hebben op verzoek van de secretaris van Ouderkerk ad 
IJssel het land getaxeerd van de overleden Marritjen Arijen Centen. Geen Ariensz ondertekent deze taxatie 
als heemraad van Krimpen ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-12-1714 
Schout en heemraden van Krimpen ad IJssel hebben op verzoek van de secretaris van Ouderkerk ad 
IJssel het land getaxeerd van de overleden Cent Centen Bakker. Geen Ariensz ondertekent deze taxatie 
als heemraad van Krimpen ad IJssel. 
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Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 10-08-1716, 22-02-1717, 23-06-1720, 08-05-1721, 
     16-05-1722, 07-01-1725, 12-10-1726, 24-01-1731, e.a. 
Geen Ariensz ondertekent diverse acten als heemraad van Krimpen ad IJssel. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-04-1719 
Schout en heemraden van Krimpen ad IJssel hebben op verzoek van de secretaris van Ouderkerk ad 
IJssel het land getaxeerd van de overleden Arien Teunisz Ouwerkerk. Geen Ariensz ondertekent deze 
taxatie als heemraad van Krimpen ad IJssel. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 13-08-1721 
Notaris Samuel Guldemont. 
Geen Ariensz en Maritje Cornelis Bos, echtelieden, won. te Krimpen ad IJssel, stellen hun testament op. 
De langstlevende is erfgenaam, en zal de kinderen alimenteren, opvoeden, naar school laten gaan en een 
ambacht laten leren. Bij meerderjarigheid van de kinderen moet twee zilveren ducatons aan het kind 
gegeven worden. Bij herhuwelijk van de langstlevende moet die afstand doen van de helft van de boedel, 
en dat moet dan gaan naar de kinderen van de eerststervende. De langstlevende is voogd over de 
kinderen, maar bij hertrouwen worden dat Gerrit Ariensz, broer van Geen Ariensz, en Jan Koenen, 
zwager van Maritje Cornelis Bos. 

 
 
#k1370 de Jong, Laurens Cornelisz  zelfde als ─> k1068 
x 
#k1371 van Maurik, Geertje Anthonis  zelfde als ─> k1069 
 
#k1372 van der Vlist, Aert Corsz (zoon van Cors Aertsz van der Vlist en Margrietje 
     Peters den Backer)  ─> k2744 
 * te Bonrepas 
 ~ 22-06-1698 te Polsbroek 
 † ??? te ??? 
x 16-06-1720 te Polsbroek     zie gezinskaart 10688 
#k1373 Oskam, Neeltje Burgers (dochter van Burgerdus Hendricksz Oskam en 
     Lena Jans Lekkerkerkerk)  ─> k2746 
 * +/- 1695 te Zuid Polsbroek / Willige Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cors * te Bonrepas /  ~ 25-05-1724 te Polsbroek † na 21-10-1759 te Waarder ?? 

 x 27-04-1749 te Berkenwoude met Marrigje Jans Bulk 
 zie ─> k686 

 

 
#k1374 Bulk / Bullik / Bunnik, Jan Ariensz (zoon van Arien Dircksz Bunnik en  
      Marijtjen Heijndricks)  ─> k2748 
 Eerst getrouwd op 02-09-1709 te Berkenwoude met Cornelia Paulisse 
 (zie k2552 / k2553) 
 ~ 24-10-1688 te Berkenwoude 
 † 18-01-1779 te Berkenwoude 
o 01-04-1718 te Berkenwoude 
x 18-04-1718 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10689 
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#k1375 Evegroen, Arjaantje Pleune (dochter van Pleun Cornelisz Evegroen en  
     Marrigjen Arijens)  ─> k2750 
 ~ 05-09-1688 te Berkenwoude 
 † voor 04-07-1735 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Bulk en Cornelia Paulisse) (zie k2552 / k2553): 
o NN  *   †  
o Paulus * te Achterbroek / ~ 13-11-1709 te Lekkerkerk † 15-07-1773 te Gouderak 

 x 17-01-1734 te Berkenwoude met Lijsbeth Goossens Verkaaijk 
 zie ─> k1276 (kwartier 1) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Bulk en Arjaantje Evegroen): 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 06-01-1726 te Achterbroek (Berkenwoude) 

     † 22-03-1780 te Waarder 
  x 27-04-1749 te Berkenwoude met Cors Aertsz van der Vlist 
  zie ─> k687 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 08-05-1715 
Claes Joppen Hogenes, schout, en Willem Romeijn, secretaris, als curateurs in de boedel van de 
overleden Pauwelis Willemsz Capteijn, verkopen aan Jan Ariensz Bullik en Dirck Pouwelisz Capteijn een 
huis, schuur en erf met 1 moregn kennipland, in het westeinde van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 04-07-1735 
Jan Arijensz Bullick, weduwnaar van Arijaentje Pleunen Evegroen, won. in de Achterbroek, geeft te 
kennen dat hij en zijn vrouw geen testament hadden, noch voogden over de minderjarige kinderen hadden 
aangesteld. De kinderen zijn Arijaentje Jans Bullick en Marrigje Jans Bullick. Het verzoek is om als 
voogden aan te wijzen Arij Pleunen Evegroen en Willem Pleunen Evegroen. Schout en gezworenen stellen 
hen aan als voogden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 04-07-1735 
Jan Arijensz Bullick, weduwnaar van Arijaentje Pleunen Evegroen, ter eenre, en Willem Pleunen 
Evegroen en Arij Pleunen Evegroen, als voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Arijensz 
Bullick, ter andere zijde. Zij verklaren de vorm van uitkoop overeengekomen te zijn. Jan Arijensz Bullick zal 
zijn twee kinderen, met name Arijaentje Jans Bullick, oud omtrent 13 jaar, en Marrigje Jans Bullick, oud 
omtrent 9 jaar, aimenteren en opvoeden in de christelijke gereformeerde religie, tot hun mondige dage. 

 
#k1376 Oudenaarde, Claas Gorisz (zoon van Goris Ariensz Oudenaarde en Marichie 
     Claas)  ─> k2752 
 ~ 10-10-1717 te Lekkerkerk 
 † 16-05-1748 te Lekkerkerk 
o 29-07-1747 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10690 
#k1377 van der Graaf, Marijtie Jans / Kuin    (dochter van Jan / Kuijn van der Graaf en ) 
 ~ +/- 1725 te Lekkerkerk 
 † 09-03-1798 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Goris ~ 14-04-1748 te Lekkerkerk  † 10-10-1782 te Lekkerkerk 

 o 22-11-1771 te Lekkerkerk met Neeltje Willems de Vries 
  zie ─> k688 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 03-02-1762: 
Adriana van de Graaf, meerderjarige jonge dochter won. te Rotterdam, ter eenre, en Marrigje van de 
Graaf, weduwe van Klaas Oudenaarde, te Lekkerkerk, ter andere zijde, komen overeen dat Marrigje van 
de Graaf haar leven lang de vrije bewoning van een huisje en erf gelegen te Lekkerkerk zal hebben, en de 
landerijen daarbij, zonder dat zij daarvooer iets zal hoeven betalen. Wel zal zij het zelf moeten 
onderhouden en repareren, en ook de landerijen ordentelijk moeten bebouwen, en alle lasten betalen. 

 
#k1378 de Vries, Willem Pietersz (zoon van Pieter de Vries en ) 
 ~ +/- 1700 te Bergambacht 
 † 18-01-1781 te Lekkerkerk 
o 05-01-1731 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10691 
#k1379 van ‘t Riet, Maria Cornelisse (dochter van Cornelis Claasz van ‘t Riet en  
     Ariaantje Janse de Waard)  ─> k2758 
 ~ 30-06-1709 te Lekkerkerk 
 † 14-01-1795 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Neeltje  ~ 15-04-1742 te Lekkerkerk  † 08-09-1800 te Lekkerkerk 
  o 22-11-1771 te Lekkerkerk met Goris Claasz Oudenaarde 
  zie ─> k689 

 

 
#k1380 Mudde, Jacob Jansz (zoon van Jan Thomasz Mudde en Neeltie Corsse) 
      ─> k2760 
 Beroep: Touwslager 
 ~ 10-07-1712 te Lekkerkerk 
 † 06-10-1781 te Lekkerkerk 
o 09-08-1741 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10692 
#k1381 van Rheenen, Hester Ernsten  (dochter van Ernst Jansz van Rheenen en
      Neeltje  Leenderts de Bruijn)  ─> k2762 
 ~ 14-02-1719 te Rotterdam 
 † 11-02-1773 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan  ~ 15-03-1744 te Lekkerkerk  † na 04-05-1789  

 o 11-08-1766 te Lekkerkerk met Marie Dirks Klerk 
 zie ─> k864 (kwartier 3) 

o Ernst ~ 04-06-1747 te Lekkerkerk  † 14-12-1822 te Lekkerkerk 
 x 16-01-1780 te Bleskensgraaf met Hendrikje Joosten Boer 
 zie ─> k690 (kwartier 2) 

 

 
#k1382 Boer, Joost Maartensz  (zoon van Maarten Jillisz Boer en Jannigje 
     Joosten van den Bergh)  ─> k2764 
 Eerst getrouwd op 10-04-1730 te Bleskensgraaf met Hendrikje Hendriks Vlot 
 ~ 13-03-1707 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
o 05-03-1750 te Bleskensgraaf 
x 29-03-1750 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10693 
#k1383 Daemen, Jannigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1725 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Joost Boer en Hendrikje Vlot): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Joost Boer en Jannigje Daemen): 
o NN  *   †  
o Hendrikje * te Hofwegen / ~ 08-12-1755 te Bleskensgraaf 

      † 04-12-1837 te Lekkerkerk 
  x 16-01-1780 te Bleskensgraaf met Ernst Jacobsz Mudde 
  zie ─> k691 

 

 
#k1384 Cornelisz, Thijs  (zoon van Cornelis Ariensz en Neeltje Cornelis) 
      ─> k2768 
 Beroep: heemraad van Lekkerkerk in 1763 
 ~ 31-01-1706 te Lekkerkerk 
 † 04-12-1781 te Lekkerkerk 
o 30-01-1739 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10694 
#k1385 Huijgen, Lijsbeth  (dochter van Huijg Claasz en Marrigje Huijgen) 
      ─> k2770 
 ~24-09-1706 te Lekkerkerk 
 † 12-06-1777 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huig ~ 19-12-1739 te Lekkerkerk  † 22-02-1790 te Lekkerkerk 

 o 23-02-1770 te Lekkerkerk met Lijsje Egberts de Jong 
 zie ─> k692 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 08-03-1763: 
Thijs Cornelisz treedt op als heemraad van Lekkerkerk. 
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#k1386 de Jong, Egbert Ariensz (zoon van Arie Leendertsz en Agnietje  
     Jans)  ─> k2772 
 ~ 28-08-1689 te Lekkerkerk 
 † 27-05-1782 te Lekkerkerk 
o 03-01-1721 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10695 
#k1387 de Jong, Pietertje Willemse (dochter van Willem Jansz de Jong en Aagje  
     Janse) ─> k2774 
 ~02-08-1699 te Lekkerkerk 
 † 03-04-1781 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsje  ~ 16-06-1737 te Lekkerkerk  † 20-05-1812 te Lekkerkerk 

  o 23-02-1770 te Lekkerkerk met Huig Thijsz 
  zie ─> k693 

 

 
#k1388 Blonk, Jacob Claasz (zoon van Claas Jacobsz Blonk en Steijntje Ariens  
    Verdoolt)  ─> k2776 
 ~ 05-07-1705 te Stolwijk 
 † 06-03-1752 te Stolwijk 
x voor 16-10-1729 te ???     zie gezinskaart 10696 
#k1389 Meloij, Annigje Jacobse (dochter van Jacob Claasz Meloij / Looije en  
     Grietje Jansse Dirka)  ─> k2778 
 ~ 24-04-1707 te Stolwijk 
 † 05-02-1775 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Klaas ~ 20-02-1735 te Stolwijk  † 02-12-1783 te Stolwijk 

 x 12-03-1775 te Stolwijk met Sophia Francina Bartholomeuse Bredius 
 zie ─> k694 

 

 
#k1390 Bredius, Bartholomeus Adriaansz (zoon van Adriaan Jacobusz Bredius en
     Fijgje Bartholomeus Dobben)  ─> k2780 
 ~ 10-02-1717 te Oudewater 
 † 22-09-1747 te Schoonhoven 
o 03-05-1743 te Schoonhoven 
x 22-05-1743 te Schoonhoven     zie gezinskaart 10697 
#k1391 Kampman, Fransina  (dochter van Melschert Campman en Johanna 
     van Kempen)  ─> k2782 
 ~ 20-07-1723 te Rotterdam 
 † 02-04-1748 te Schoonhoven 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sophia Francina ~ 28-05-1747 te Schoonhoven  † 29-08-1826 te Stolwijk 

  x 12-03-1775 te Stolwijk met Klaas Jacobsz Blonk 
  zie ─> k695 

 

 
#k1392 Klip, Mees Cornelisz  (zoon van Cornelis Meesz Klip en Marrigje Jans 
     Rolloos)  ─> k2784 
 Eerst getrouwd op (o) 06-11-1717 te Haastrecht / x 21-11-1717 te Polsbroek met
 Cornelia Willems Stolwijk 
 Beroep: Handelaar in stoffen en meester schoenmaker te Haastrecht 
 * te Vlist 
 ~ 28-06-1693 te Berkenwoude 
 † 05-11-1768 te Haastrecht 
x 03-07-1721 te Haastrecht     zie gezinskaart 10698 
#k1393 Bontebal, Lijntje Christoffels  (dochter van Christoffel Claasz Bontenbal
      en Ariaantje van Santen)  ─> k2786 
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 ~ 08-04-1696 te Zevenhuizen 
 † 06-01-1786 te Haastrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Mees Klip en Cornelia Stolwijk): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Mees Klip en Lijntje Bontebal): 
o NN  *   †  
o Johannes ~ 21-09-1727 te Haastrecht  † 16-05-1807 te Schoonhoven 

  x 07-02-1751 te Schoonhoven met Elizabeth Andriese Carmozijn 
  zie ─> k696 

 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-03-1742 
Dirk Molenaar, looier en won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaart zijn boedel over te laten aan zijn 
crediteuren en verzoekt een curator aan te stellen. De curator is de schout Frederik Luijt. Volgt de 
inventaris van de boedel, waarin oa staat dat diverse boekschulden niet geïnd konden worden, waaronder 
die van Mees Cornelisz Klip te Haastrecht, omdat die “doodarm” is. 

 
#k1394 Karmosijn, Andries Gijsbertsz  (zoon van Gijsbert Andriesz Karmosijn en 
      Elisabeth Ariens de Jong)  ─> k2788 
 Beroep: Kermis-exploitant te Schoonhoven. Stond bij de doop van dochter Lijsbeth 
 met een “koets-kraem” op de kermis van Puttershoek. 
 ~ 01-12-1701 te Schoonhoven 
 † voor 08-10-1735 te ??? 
o 15-03-1726 te Schoonhoven 
x 31-03-1726 te Schoonhoven     zie gezinskaart 10699 
#k1395 van den Broek, Niesje Cornelis (dochter van Cornelis Jansz van den  
   Broek en Willempje Willems van Hees)  ─> k2790 
 Later getrouwd op 13-11-1735 te Schoonhoven met Jan Gerritsz Langstraten 
 ~ 23-01-1703 te Schoonhoven 
 † 05-07-1768 te Westmaas 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Andries Karmosijn en Niesje van den Broek): 
o NN  *   †  
o Elizabeth  ~ 24-08-1727 te Puttershoek (woont te Schoonhoven) 

     † 27-04-1791 te Schoonhoven 
  x 07-02-1751 te Schoonhoven met Johannes Meesz Klip 
  zie ─> k697 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Niesje van den Broek en Jan Langstraten): 
o NN  *   †  

 

 
#k1396 Kampsteeg, Jan Rokusz (zoon van Rokus Teunisz Kampsteeg en Heijltje 
     Jans)  ─> k2792 

Later getrouwd (1) op (o) 28-10-1739 / x 22-11-1739 te Hardinxveld met Neeltje 
Cornelisse Bakker 
Later getrouwd (2) op (o) 23-04-1746 / x 15-05-1746 te Hardinxveld met Marigje 
Teunis Verheij 

 ~ 04-11-1708 te Hardinxveld 
 † 21-02-1784 te Hardinxveld 
x 03-12-1730 te Nieuwpoort     zie gezinskaart 10700 
#k1397 Jonkers, Adriaantje Ariens (dochter van Arie Theunisz Jonker en Marigje 
     Dirks)  ─> k2794 
 ~ 25-01-1705 te Nieuwpoort 
 † 13-08-1739 te Hardinxveld 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Kampsteeg en Adriaantje Jonkers): 
o NN  *   †  
o Rokus ~ 28-12-1732 te Boven-Hardinxveld † 13-03-1807 te Neder-Hardinxveld 

 o 09-10-1762 te Ammerstol met Anna Willems de Jong 
 zie ─> k698 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Kampsteeg en Neeltje Bakker): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Jan Kampsteeg en Marigje Verheij): 
o NN  *   †  
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#k1398 de Jong, Willem Harmensz (zoon van Harmen Willemsz de Jong en  
     Pieternella Wouters)  ─> k2796 
 ~ 20-03-1707 te Ammerstol 
 † 26-05-1762 te Bergambacht 
o 14-12-1736 te Bergambacht     zie gezinskaart 10701 
#k1399 de Bruijn, Eijgje / Ida Jansse (dochter van Jan Jansz de Bruijn en   
     Annigje Cornelis Boer)  ─> k2798 
 ~ 17-12-1713 te Streefkerk 
 † 29-04-1762 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anna  ~ 19-04-1737 te Ammerstol  † 05-03-1818 te Schoonhoven 

  o 09-10-1762 te Ammerstol met Rokus Jansz Kampsteeg 
  zie ─> k699 

 
Weeskamer arch. nr 3 Ammerstol    dd 29-06-1762 
Geeft te kennen: Jan Janse de Bruijn, won. Streefkerk, dat wijlen zijn zwager Willem Harmense de Jong 
en zijn zuster IJgje Janssen de Bruijn, beiden gewoond hebbend te Ammerstol, aldaar zijn overlede. 
Hij verzoekt om voogden en stelt voor: zichzelf en Jan Cornelisz Kok, won. beneden Ammerstol onder 
Bergambacht. Toegestaan. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 01-09-1762 
Op 1-9-1762 testeren voor Pieter Smit Subt. Secr. en Huijg Kok en Adriaan Janse Bode Schepenen van 
Ammerstol, Jan Cornelis Kok en Annigje Clevasse, egteluijden wonende onder Bergambacht, testateur 
siekelijk, beijde hun verstant en sinnen magtig. 
Zij prelegateren eerstelijk aan Jan Cornelisse Dubbeldam alle de landen die den testateur heeft aangekogt 
van Cornelis Pietersz Kok en Jan Pietersz Kok, gelegen onder s Heeraartsberg. 
Ten tweede aan Jacob Louwen de Jong, wonende alhier te Ammerstol, seekere twee grienden liggende 
onder Ammerstol voorsch. t samen groot omtrent een hont 25 roeden land. 
Ten derde aan de kinderen van Willem Hermense de Jong, voor de eene helft, en aan de kinderen van 
Pieter Jans de Bruijn voor de wederhelft, een huijs en erve staande en gelegen onder Ammerstol in het 
neereijnde. 
Ten vierde en laatstelijk aan Pieternella Janse van Esch, dogter van Niesje Janse van Swol, alle de linnen 
en wolle kleederen, ten lijve van de testatrice behoord hebbende. 
De verdere goederen worden geerft, voor de eene helft de vrienden en erfgename van de testateur, voor 
de weder helft de kinderen van Willem Frans de Jong, voor en in plaatse van hunne vader, en de kinderen 
van Jannigje Franse de Jong, voor en in plaats van hun moeder. 
Zij stellen als executeurs en voogden aan Jan Cornelisse Dubbeldam en Pieter den Bonsert. 

 
#k1402 Bain, Willem   (zoon van ) 
 * +/- 1707 te ‘s-Hertogenbosch 
  28-05-1759 te Tilburg 
o 30-04-1735 te Tilburg 
x 29-05-1735 te Tilburg      zie gezinskaart 10703 
#k1403 van der Hammen, Eva Adriaans (dochter van Adriaan van der Hammen en 
      Christina Jans)  ─> k2806 
 ~ 13-01-1716 te Tilburg 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johanna     ~ 14-02-1740 te Tilburg † 

     x 20-05-1764 te Tilburg met Coenraad Elscher 
     xx 15-04-1768 (o) te Tilburg / x te Oisterwijk met Johan Hendrik Bornman(n) 
     zie ─> k701 

 

 
#k1404 Groeneveld, Dirk Willemsz (zoon van Willem Groeneveld en Jannetje  
     Harmens Maas)  ─> k2808 
 Beroep: Deeken 
 ~ 22-03-1711 te Leiden 
 † tussen 15-09-1770 en 22-09-1770 te Leiden 
o 08-02-1732 te Leiden 
x 24-02-1732 te Leiden     zie gezinskaart 10704 
#k1405 Maas, Jannetje  Isaaks  (dochter van Isaak Maas en Jannetje Brabant)  
      ─> k2810 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 329 Datum: 19-Feb-23 

 ~ 30-09-1704 te Leiden 
 † 01-06-1776 te Leiden 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ 07-10-1736 te Leiden † tussen 27-06-1801 en 04-07-1801 te Leiden 

 o 28-06-1754 te Leiden met Martijntje Heinrichs Hommel 
 xx 15-10-1773 (o) te Leiden met Sara Kuijper 
 zie ─> k702 

 

 
#k1406 Hommel, Hendrik / Heinrich  (zoon van ) 
 Later getrouwd op 03-02-1769 (o) te Leiden met IJda Pelser 
 Beroep: Loodgieter / Metselaarsknecht 
 * +/- 1690 te Leiden 
 † 12-07-1777 te Leiden 
o 11-11-1718 te Leiden      zie gezinskaart 10705 
#k1407 van der Kamp, (Anna) Catharina / Trijntje (dochter van ) 
 * +/- 1695 te Leiden 
 † voor 03-02-1769 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik Hommel en (Anna) Catharina / Trijntje van der Kamp): 
o NN  *   †  
o Martijntje  ~ 04-12-1727 te ’s-Gravenhage (Hoogduitse kerk) 

    † tussen 24-07-1773 en 31-07-1773 te Leiden 
  o 28-06-1754 te Leiden met Dirk Dirksz Groeneveld 
  zie ─> k703 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik Hommel en IJda Pelser): 
o NN  *   †  

 

 
#k1408 Pols, Arij Jacobsz (zoon van Jacob Jansz Pols en Annetje Hendriks  
    Huurman / Huisman / Biersteker)  ─> k2816 
 Beroep: In 1706/1707 heemraad te Ouderkerk aan den IJssel 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 27-03-1678 te Gouderak 
 † 07-03-1712 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 26-02-1702 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 10706 
#k1409 Cornelisse, Neeltje (dochter van Cornelis Ingensz en Ariaantje Ariense) 
      ─> k2818 
 ~ 22-04-1674 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-03-1737 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 21-03-1706 te Ouderkerk ad IJssel † 01-12-1749 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 17-11-1737 te Ouderkerk ad IJssel met Meijnsje Barendse 
 zie ─> k704 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 23-11-1704 
Notaris Samuel Guldemont. 
Arij Jacobsz Pols, won. te Ouderkerk, ter eenre, en Daniel Huibertsz en Hendrik Jaobsz Breur als 
voogden over Willem Jacobsz Pols, ter andere zijde, geven te kennen dat zij als erfgenamen voor de helft 
van Jan Jacobsz Pols (zie k5632) en Marrigje Pieters (zie k5633), in hun leven echtelieden, gewoond 
en overleden te Ouderkerk, hun gemeenschappelijke erfenis verdelen.  
Arij Jacobsz Pols krijgt een huis met erf met 2 morgen 350 roeden land in de polder de Hoge Nesse, een 
kamp land groot 450 roeden aan de Schaapjeszijde en 2 akkertjes rijsland in de polder de Nesse, en 175 
gulden. 
Willem Jacobsz Pols krijgt ook 2 akkertjes rijsland in de polder de Nesse en een huis en erf met 7 morgen 
3 hont land in Gouderak in het Kattendijksblok. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-05-1706 
Arij Jacobsz Pols ondertekent een akte als heemraad: 
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Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1707 
Arij Jacobsz Pols, heemraad te Ouderkerk ad IJssel, en Willem Jacobsz Pols, wonend te Gouderak, kopen 
van Jan Joosten Quant, erfgenaam van Michiel Pietersz Steenbakker een kamp weiland en een kamp 
hooiland in de polder de Nesse, groot 2 morgen en 2 hond. Deze koop is gesloten tijdens een openbare 
veiling d.d. 12-01-1707. Bedrag 370,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1707 
Arij Jacobsz Pols, heemraad te Ouderkerk ad IJssel, koopt van Jan Joosten Quant, erfgenaam van Michiel 
Pietersz Steenbakker een kamp hooiland in de polder de Nesse, groot 1 morgen en 5 hond. Deze koop is 
gesloten tijdens een openbare veiling d.d. 12-01-1707. Bedrag 160,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-02-1710 
Arij Jacobsz Pols koopt van Claasje Ingens en Neeltje Ingens een rijs-akker van 150 roeden en van 50 
roeden in de Nessense boezem, en een hoekje rijsland van 100 roeden in het nieuwe land. Hij betaalt 
hiervoor jaarlijks 10 gulden aan de verkoopsters, net zolang tot beiden zijn overleden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Arij Jacobsz Pols, getrouwd met Neeltje Cornelis, Ariaantje Ingens, weduwe van Jacob Cornelisz, Claasje 
Ingens en Neeltje Ingens, Pieter Verbrugge, getrouwd met Cornelia Pieters, die een dochter is van Annetje 
Ingens, en Annetje Cornelis zijn kinderen en erfgenamen van Cornelis Ingensz en daarmee erfgenamen 
van Jacob Ingensz. Verder Abraham Ariensz Mijn Hoogheid, getrouwd met Wijve Jans, die een dochter is 
van Jan Ariensz Rook, Cornelis Cornelisz Broer en Arij Cornelisz Broer, Leendert Willemsz Slobbe, 
getrouwd met Marrigje Cornelis Broer, kinderen van Marrigje Ariens Rook, en Arij Jansz Rook (zie 
k1024), zoon van Jan Ariensz Rook (zie k2048), allen erfgenamen van Claasjen Ariens Rook, de 
overleden vrouw van de eerder genoemde Jacob Ingensz, verkopen aan Arij Cornelisz Broer een huis en 
erf, met drie rijs-akkers in de polder de Cromme. Bedrag 480,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Cornelis Snoeijen en Leendert Snoeijen een 
hoekje dijk, rol, werfjes en uitterdijk, en een kamp weiland groot drie hont in de polder de Nesse. Bedrag 
195,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Joost Vassen van Ardennen een kamp 
hooiland groot anderhalf morgen in de polder de Lage Nesse. Bedrag 111,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Arij Jacobsz Pols een kamp weiland groot vier 
hont in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 145,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Govert Jansz van Herk (zie k1434) 150 
roeden rijsland in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 20,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Gijsbert Willemsz 125 roeden rijsland in de 
polder de Hoge Nesse. Bedrag 36,- gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 27-01-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Ariaantje Ariens, weduwe van Cornelis Ingensz, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziekelijk te bed liggend, 
stelt haar testament op. Haar dochter Annetje Cornelis krijgt haar naakte legitieme portie. Als universele 
erfgenamen benoemd zij de kinderen van Annetje Cornelis, voor de helft (waaronder de legitieme portie 
van hun moeder valt). De andere helft gaat naar Neeltje Cornelis, getrouwd met Arij Jacobs Pols, 
regerend heemraad. Mocht Annetje Cornelis dit aanvechten, dan gaat de volledige helft naar haar 
kinderen. Wel zal zij de vruchten van die helft mogen genieten. Tot voogd over minderjarige erfgenamen 
wordt Arij Jacobsz Pols benoemd. 

 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-02-1712 
Arij Jacobsz Pols ondertekent een acte als heemraad vanwege een openbare verkoop te Ouderkerk ad 
IJssel. 
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Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 14-03-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Ariaantje Ariens, weduwe van Cornelis Ingensz, won. te Ouderkerk ad IJssel, gezond, stelt haar 
testament op. Het vorige testament vervalt. Haar universele erfgenamen worden haar dochters Neeltje 
Cornelis, weduwe van Arij Jacobsz Pols, en Annetje Cornelis. Wel zal Annetje Cornelis, of bij haar 
vooroverlijden haar kinderen, eerst het bedrag krijgen dat Neeltje Cornelis bij haar huwelijk kreeg. 
Tot voogd over minderjarige erfgenamen wordt Cent Ariensz Versluis, haar broer, benoemd. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Neeltje Cornelis, weduwe van Arie Jacobsz Pols, koopt van Ariaantje Ariens, weduwe van Cornelis 
Ingensz en moeder van Neeltje Cornelis, 510 roeden boezemland in de Nessense grote boezem. Bedrag 
190,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1715 
Neeltje Cornelis, weduwe van Arij Jacobsz Pols, en Cornelis Ariensz, getrouwd met Annetje Cornelis, voor 
1/36 deel, Daniel la Force, Jan la Force en Dirk Struis en de verdere erfgenamen van Pieter Ingensz voor 
1/36 deel, Ariaantje Ingensz voor 1/36 deel, Pieter Verbrugge, getrouwd met Cornelis Pieters, voor 1/36 
deel, Neeltjen Ingen voor zichzelf en als erfgenaam van Claasjen Ingen voor 2/36 deel, Neeltje Goris 
Dobbel, getrouwd met Arij Cornelisz Broer en Maria Cornelis Broer, getrouwd met Leendert Willemsz 
Slobbe, en Pieter Willemsz Verbie voor de verdere mede erfgenamen van Jacob Ingensz voor 1/36 deel, 
Cornelis den Harder voor 1/6 deel, Jan Ariensz en Cornelis Ariensz voor 1/6 deel, Cornelis Tijsz ROlois als 
erfgenam van Marrigje Jacobs voor ¼ deel, Willempje Jans voor 1/8 deel en Jan Ariensz, Brand Ariensz en 
Aagje Ariens voor 1/8 deel, allen erfgenamen van Pieter Cornelisz, verkopen aan Dirk Aartsz Huurman en 
Floris Tijsz Vrankestein een huis en erf in de polder de Lage Nesse. Bedrag 145,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. +/- 01-05-1715 
Neeltje Cornelis en Annetje Cornelis, kinderen en enige erfgenamen van Cornelis Ingensz en Ariaantje 
Ariens hebben onderling de vaste goederen gekaveld die door hun ouders zijn nagelaten. Annetje Cornelis 
geeft aan Neeltje Cornelis nog 200,- gulden toe op haar deel. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 12-05-1715 
Notaris Samuel Guldemont. 
Neeltje Cornelis, weduwe van Arij Jacobsz Pols, ter eenre, en Cornelis Ariensz Verheul, getrouwd 
geweest met Annetje Cornelis, ter andere zijde, verklaren bij het leven van Annetje Cornelis te hebben 
gescheiden en gedeeld het huis en de landereijen die zij hadden geërfd van hun vader en moeder: 
Cornelis Ingensz en Ariaantje Ariens. Destijds was Neeltje Cornelis toebedeeld een boomgaardje en een 
hoekje rijsland in de polder de Hoge Nesse, een kamp hooiland met twee kennipwerfjes, groot 1 morgen, 
een kamp hooiland groot 450 roeden, een kennipwerf en hoekje lageweg, een kamp weiland groot 5 hont, 
een kamp hooiland groot 366 roeden en 8 voet, en tot slot een kamp hooiland in de polder Lage Nesse, 
groot 4 hont 25 roe.. Annetje Cornelis kreeg een huis, schuur en kennipwerf in de polder Lage Nesse, een 
kamp weiland groot 4 hont, een kamp weland groot 1 morgen, een kamp hooiland groot 4 hont en 25 roe, 
een kamp hooiland groot 4 hont en een kennipwerf in de polder Hoge Nesse, groot 150 roe. Tot 
gelijkmaking zou Cornelis Ariensz Verheul 200 gulden geven aan Neeltje Cornelis omdat het deel van 
Annetje Cornelis meer waard was. Nu is Annetje overleden, en heeft tot haar enige erfgenaam haar zus 
Neeltje Cornelis benoemd. De boedel die Cornelis Ariensz Verheul en Annetje Cornelis in gemeenschap 
bezaten, moeten daarom nu gedeel worden in twee gelijke delen. Neeltje krijgt het huis en de gemelde 
landerijen. Cornelis Ariensz Verheul behoudt de inboedel, beesten, bouwgereedschap, contant geld, etc. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1716 
Neeltje Cornelis, weduwe van Arij Jacobsz Pols voor ¼ deel, Pieter Verbrugge, schout van Moordrecht, 
getrouwd met Cornelia Pieters, die de dochter is van Annetje Ingens, in haar leven vrouw van Pieter 
Cornelisz, voor ¼ deel, Daniel la Force, Jan la Force en Teuntje la Force, getrouwd met Dirk Struis, 
kinderen van Ingetje Pieters, dochter van Pieter Ingensz voor 1/4 deel, Ingen Jacobsz en Willempje 
Jacobs, kinderen van Ariaantje Ingensz, in haar leven weuwe van Jacob Cornelisz voor 1/4 deel, allen als 
erfgenamen van Neeltje Ingensz, verkopen aan Arij Hendriksz Bak, Jan Cornelisz Wegman, Michiel Claasz 
Korf en Jan Cornelisz Berkouwer een huis, erf, dijk en neuterdijk in de polder de Lage Nesse. Bedrag 325,- 
gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1716 
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Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Neeltje Cornelis, weduwe van Daniel 
Jacobsz, een kamp weiland groot 1 morgen in de polder de Lage Nesse, en in dezelfde polder nog 367 
roeden land. Bedrag 250,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1716 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Neeltje Cornelis, weduwe van Arij Jacobsz 
Pols, die zelf voor ¼ mede eigenaresse is, een kamp weiland en een kamp hooiland, tesamen groot acht 
hont in de polder de Lage Nesse. Bedrag 70,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1716 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte voor de ene helft, en Ingetje Jacobs en Willempje Jacobs 
voor de andere helft, verkopen aan Tijs Jansz van Herk een kamp hooiland, groot 10 hont in de polder de 
Lage Nesse. Bedrag 51,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-02-1717 
Neeltje Cornelis, weduwe van Arij Jacobsz Pols, koopt van Ingen Jacobsz, metselaar te Gouderak, en van 
diens zwager Laurens Cornelisz Groenendaal, getrouwd met Willempje Jacobs, een kamp weiland in de 
polder de Hoge Nesse, groot vijf hond. En in dezelfde polder nog twee akkertjes rijsland, groot 75 roeden. 
Bedrag 80,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1718 
Neeltje Cornelis, weduwe van Arij Jacobsz Pols, koopt van Pieter Willemsz Verbie en Jacob Danen 
tweederde deel van een kamp land in de polder de Hoge Nesse, groot 11 hond. Neeltje Cornelis had zelf 
al het andere een derde deel in bezit. Bedrag 60,- gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-02-1721 
De erfgenamen van Neeltje Leenderts, in haar leven weduwe van Willem Claasz Verhoef, gewoond 
hebbend en overleden te Gouderak, verkopen in het openbaar 6 morgen 50 roeden land in de polder de 
Nesse. 
Een deel van dat land, een kamp land groot 9 hont, wordt gekocht door Neeltje Cornelis, weduwe van Arij 
Jacobsz Pols, voor een bedrag van 327 gulden. Borgen zijn Jacob Pietersz Brandsz en Willem Jacobsz 
Pols. 

 
#k1410 Dirksz, Barent  (zoon van Dirck Barentsz en Meijnsje Gijsberts) 
      ─> k2820 
 ~ 27-08-1690 te Berkenwoude 
 † 10-03-1750 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 21-12-1710 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10707 
#k1411 Pronck, Fijgje Teunisse (dochter van Teunis IJsbrantsz Pronck en 
     Geertje Aertse)  ─> k2822 
 ~ 27-01-1686 te Berkenwoude 
 † 16-02-1762 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Meijnsje  ~ 21-03-1717 te Berkenwoude † 20-12-1780 te Gouderak 

  x 17-11-1737 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Ariensz Pols 
  zie ─> k705 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 07-02-1696 
Meijnsje Gijsen, weduwe van Dirck Barentsz ter eenre. Cornelis Barentsz Berkouwer, won. te 
Nieuwerkerk, en Dirck Gijsz, won. te Berkenwoude, als gesteld voogden over Joost Dircksz, oud april 
aanstaande 17 jaar, en Geertje Dircks, oud geworden allerheiligen 1695 10 jaar, geprocreëerd bij Marritge 
Joosten zaliger, en voogden over Barent Dircksz, oud geworden st Jacob 1695 6 jaar, en Gijsbert 
Dircksz, oud geworden mei 1695 3 jaar, ter andere zijde. Verklaren tot een akkoord gekomen te zijn over 
de goederen die de kinderen aanbestorven zijn na het overlijden van hun vader Dirck Barentsz. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 22-09-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Barend Dirksz en Fijtje Teunis, echtelieden, won. te Berkenwoude, hij gezond, zij ziekelijk te bedde, stellen 
hun testament op. Zij benoemen elkaar tot hun erfgenaam. De langstlevende moet de kinderen 
alimenteren, opvoeten, naar school laten gaan en een beroep laten leren. Bij meerderjarigheid moeten de 
kinderen 25 gulden krijgen. De langstlevende zal voogd over de kinderen zijn. 
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#k1412 van der Graaf, Arie Wiggertsz (zoon van Wiggert Cornelisz en Eegje/Aagje  
     Ariens)  ─> k2824 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 28-12-1698 te Capelle aan den IJssel 
 † 27-06-1784 te Gouderak 
x 02-01-1724 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10708 
#k1413 Verhoog, Grietje Reijers (dochter van Reijer Maartensz Verhoog en Maria 
     Cornelis)  ─> k2826 
 ~ 12-12-1697 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-05-1782 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aagje    ~ 23-09-1725 te Ouderkerk ad IJssel  † 

 doopget. Pleuntje Wiggers 
o Wiggert    ~ 14-03-1728 te Ouderkerk ad IJssel  † 05-09-1803 te Gouderak 

 doopget. Dieuwertje Wiggers van der Graaf 
    x 20-12-1750 te Gouderak met Cornelia Ariens Boer 
    zie ─> k706 (kwartier 2) 

o Marijtje    ~ 16-10-1729 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Geertruij Reijers Verhoog 

o Maria    ~ 22-10-1730 te Ouderkerk ad IJssel  † 26-02-1770 te Gouderak 
 doopget. Dirkje Damen 
    x 28-09-1760 te Gouderak met Jan Cornelisz Bos 
    zie ─> k735 (kwartier 2) 

o Reijnier    ~ 21-06-1733 te Gouderak   †  
 doopget. Maria Cornelis 

o Dirk    ~ 27-11-1735 te Gouderak   †  
 doopget. Annetje Jans Snoek 

o Aagje    ~ 07-02-1740 te Gouderak   †  
 doopget. Pleuntje de Graaf 

 

 
#k1414 Boer, Arie Willemsz (zoon van Willem Willemsz Boer en Annetje Ariens) 
      ─> k2828 
 ~ 22-10-1679 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-02-1768 te Gouderak 
x 03-08-1704 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10709 
#k1415 Trouborst, Neeltje Ariens (dochter van Arie Cornelisz Trouwborst en  
     Marchje Barents)  ─> k2830 
 * +/- 1680 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 10-07-1755 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willemijntje ~ 23-04-1713 te Ouderkerk ad IJssel † 02-01-1792 te Gouderak  

  x 11-12-1740 te Ouderkerk ad IJssel met  Arij Willemsz Lans 
  xx met Cornelis de Graaff 
  zie ─> k763 (kwartier 2) 

o Cornelia  ~ 02-05-1717 te Gouderak  † 16-05-1796 te Gouderak 
  x 20-12-1750 te Gouderak met Wiggert Ariensz van der Graaf 
  zie ─> k707 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-12-1700 
Rechtdag gehouden 08-12-1700 
Arij Cornelisz Jongebreur, won. aan de ’s-Gravenweg onder Nieuwerkerk ad IJssel, requirant, contra 
Willem Willemsz Boer en diens zoon Arij Willemsz Boer, gerequireerden, om getuigenis der waarheid te 
geven. 
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#k1416 Captein, Willem Teunisz (zoon van Teunis Ariensz Captein en Marritje 
     Willems)  ─> k2832 
 Beroep: Schipper 
 * +/- 1660 te ??? 
 † 01-12-1746 te Gouderak 
  02-12-1746 te Haastrecht 
x +/- 1685 te ???      zie gezinskaart 10710 
#k1417 Versluijs, Eva / Aafje Gerrits (dochter van Gerrit Versluijs en ) 
 * +/- 1665 te Boven Haastrecht 
 † 30-10-1723 te Boven Haastrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   †  
o Sijgje ~ 30-03-1687 te Haastrecht  † 10-02-1775 te Rotterdam 

 x 26-11-1713 te Gouderak met Frans Pietersz Goudriaan 
, zie ─> k1297 (kwartier 2) 

o Pieter ~ 08-02-1693 te Haastrecht  † 27-09-1773 te Gouderak 
 x 21-04-1719 te Oudewater met Aagje /Eijgje Dirkse de Jong 
 zie ─> k708 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 28-04-1704 
Willem Theunisz Capiteijn, voor hem selve, Pieter Huijbertse als in huwelijck hebbende Maria Janse 
Snoeij, die een dogter is van Jan Ariense Snoeij, Cornelis Janse van der Kleijn, als in huwelijck hebbende 
Neeltie Emittie Breetvelt ende Leendert Ariens Claren, als in huwelijck hebbende Marrittie Emittie Breetvelt, 
beijde dogters van Emittie Senten Breetvelt, geprocreert boij Geertie Ariense Snoeij, als mede nog Arij 
Hendrixce Munk (?) getrouwt hebbende Geertie Ghijsbertse Veth, Aart Ghijsbertse Veth, en Marritie 
Ghijsbertse Veth, kinderen van Ghijsbert Aartse Veth, gewonnen bij Aaltie Ariense Snoeij, ende in dier 
qualite te samen voor de helft erfgenamen van Arij Theunisse Capiteijn en Barbara Ariense Snoeij. Ende 
verklaarde sij bij dese verkogt te hebben ten behoeven van Jan Cornelisse Post. Een stuk land groot 1 
morgen en 2 hond, gelegen in het Veerstalblok van Gouderak. 

 
#k1420 Mes, Frank Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Ariensz Mes en Willempje Klaas) 
      ─> k2840 
 ~ 26-09-1703 te Streefkerk 
 † 09-11-1733 te Bergambacht 
o 20-11-1728 te Streefkerk 
x 12-12-1728 te Bergambacht     zie gezinskaart 10712 
#k1421 de Lelij, Trijntje Jacobs (dochter van Jacob Pietersz de Lelij en Margje 
     Theunisse)  ─> k2842 
 Later getrouwd (1) op (o) 28-12-1736 te Bergambacht (x na 18-01-1737 te 
 Ammerstol) met Jan Huigen den Haij 
 Later getrouwd (2) op 16-05-1745 te Lekkerkerk met Maarten Cornelisz Palsgraaf 
 * te Zuidbroek 
 ~ 22-07-1708 te Berkenwoude 
 † 03-10-1775 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Frank Mes en Trijntje de Lelij): 
o NN  *   †  
o Gijs / Gijsbert ~ 04-05-1732 te Bergambacht † 17-10-1814 te Gouda 

  x 17-12-1757 te Stolwijk met Neeltje Ariens Voorsluijs / Versluijs 
  zie ─> k710 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Trijntje de Lelij en Jan den Haij): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Trijntje de Lelij en Maarten Palsgraaf): 
o NN  *   †  

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 15-12-1736 
Trijntje Jacobs Lelij, weduwe van Fran Gijsbertsz Mes heeft drie kinderen, met namen Willemtje oud 8 
jaar, Marrigje 7 jaar, en Gijsbert Franken Mes, 5 jaar. Er is geen voorzorg van voogdij genomen. Samen 
met de voogd en oom Arij Gijsbertsz Mes, won. te Streefkerk, is de alimentatie als volgt geregeld: Zij 
alimenteert en onderhoudt de kinderen tot hun mondige dagen, en keert hen dan uit het bedrag van 1 
gulden 10 stuivers.. Zij behoudt dan de verdere goederen. 

 
#k1422 Versluis, Arie Jansz (zoon van Jan Claasz Versluis en Iefje Ariens) 
      ─> k2844 
 ~ 28-10-1703 te Meerkerk 
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 † +/- 1781 te Meerkerk 
x voor 18-09-1729 te Meerkerk     zie gezinskaart 10713 
#k1423 van Nooten, Lijntje Janse (dochter van Jan van Nooten en ) 
 ~ +/- 1705 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 06-02-1735 te Meerkerk † voor 17-10-1814 te Bloemendaal ?? 

  x 17-12-1757 te Stolwijk met Gijsbert Franken Mes 
  zie ─> k711 

 

 
#k1424 Kallenbroek / van Kallen, Arij Hendriksz (zoon van Hendrik Kallenbroek / 
       van Kallen en )  ─> k2848 
 ~ +/- 1678 te Moordrecht 
 † na 14-08-1712 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
x 20-01-1708 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10714 
#k1425 Vermeer / van der Meer, Barber Dirks (dochter van Dirk Vermeer / van der Meer 
      en )  ─> k2850 
 ~ +/- 1682 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † na 14-08-1712 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ 17-12-1710 te Nieuwerkerk ad IJssel 

    † tussen 21-01-1755 en 07-02-1773 te Moordrecht ?? 
 x 23-12-1731 te Moordrecht met Grietje Jans Vis 
 xx 12-10-1738 te Ouderkerk ad IJssel met Aagje Tijsze van der Velde 
 xxx 22-08-1751 te Moordrecht met Maria Abrahams Koot 
 zie ─> k712 

 

 
#k1426 Koot, Abraham Willemsz (zoon van Willem Maertensz Koot en Neeltje  
     Gillis)  ─> k2852 
 ~ 04-05-1687 te Moordrecht 
 † 07-08-1762 te Moordrecht 
x 02-03-1710 te Moordrecht     zie gezinskaart 10715 
#k1427 Soos, Apolonia Maartens (dochter van Maarten Jansz Soos en Heijltje  
     Jans)  ─> k2854 
 ~ 10-11-1686 te Moordrecht 
 † 02-02-1774 te Moordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria  ~ 22-01-1713 te Moordrecht  † 10-02-1798 te Moordrecht 

  x 13-02-1735 te Moordrecht met Hendrik Centen Vermeer 
   (zie ─> k748 en k749) 
  xx 22-08-1751 te Moordrecht met Dirk Ariensz Kallenbroek / van Kallen 
  xxx 07-02-1773 te Moordrecht met Arij de Graaf 
  zie ─> k713 

 

 
#k1428 Versnel, Huijg Jansz (zoon van Jan Huijgen Versnel en Ingetje Ariens Decker) 
      ─> k2856 
 ~ 26-12-1697 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-10-1782 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 25-06-1724 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10716 
#k1429 Boer, Maria Cornelis (dochter van Cornelis Cornelisz Boer en Lijsbeth  
    Willems Capteijn)  ─> k2858 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 30-12-1694 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 27-09-1770 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Cornelis     ~ 10-03-1726 te Ouderkerk ad IJssel     † 09-06-1776 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 21-04-1754 te Ouderkerk ad IJssel met Gerrigje Hendrikse de Graaf 
     zie ─> k714 

 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 08-10-1728 
Cornelis Cornelisz Boer, Huig Jansz Versnel, getrouwd met Maria Cornelis Boer, Willem Cornelisz 
Boer, en Arij Cornelisz de Jong, getrouwd met Ariaantje Cornelis de Boer, verkopen aan Pieter Centen 
Zantrak, mr steenbakker te Krimpen ad IJssel, een huis en erf in de polder Langeland. Bedrag 400 gulden. 

 
#k1430 van de Graaf, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Wiggertsz van de  
    Graaf en Neeltje Hendrikse Lagewaard)  ─> k2860 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1706 tm 1710, 1718 
 ~ 20-09-1671 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 08-02-1741 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 23-10-1718 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10717 
#k1431 Beck / Bekke, Marrigje Cornelis (dochter van Cornelis Willemsz Beck en 
     Gerrigje Ariens Verkaeijck)  ─> k2862 
 ~ 16-11-1681 te Bergambacht 
 † 26-09-1731 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Neeltje     ~ 30-04-1719 te Ouderkerk ad IJssel     † 05-11-1779 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 19-07-1744 te Ouderkerk ad IJssel met Arie Govertsz van Herk 
     zie ─> k761 (kwartier 2) 

o Gerrigje     ~ 16-09-1725 te Ouderkerk ad IJssel     † 18-01-1785 te Ouderkerk ad IJssel 
     x 21-04-1754 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Huijgen Versnel 
     zie ─> k715 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 18-12-1699 
Cornelis Willemsz Beck ter eenre, Willem Cornelisz Beck en Fijtje Cornelis Beck, meerderjarige kinderen, 
en Marrigje Cornelis Beck, minderjarige dochter van voornoemde Cornelis Willemsz Beck, als 
erfgenamen van Gerritge Ariens, hun moeder zaliger, ter andere zijde. Zij hadden met elkaar gemeen 
een gedeelte van een huis en erf te Benedenbergh, gedonateerd bij Ariaantje Cornelis, in haar leven 
weduwe van Willem Cornelisz Beck, volgens zekere acte dd 5 april 1682. En verder de navolgende 
percelen van landereijen, en omdat zij de gemeenschap niet langer willen continueren, hebben zij partijen 
als volgt gegrondloot: 
Cornelis Willemsz Beck behoudt 2 ½ morgen land te Bergambacht en 2 ½ morgen te Stolwijk, en de helft 
van 4 ½ hont land te Bergambacht, die gekocht was van Bastiaan Willemsz Beck. Verder nog 2 ½ hont 
land en een ½ hont griend. Tot slot nog een schuldbrief van 300 gulden ten behoeve van Nannen 
Sijbrandsz. 
De kinderen krijgen het gedeelte van he thuis en erf in Benedenbergh en 4 ½ morgen land achter het huis, 
en de andere helft van de eerder genoemde 4 ½ hont land, en tot slot 12 ½ roede land. Hier rust nog een 
schuld op van 850 gulden ten behoeve van Nannen Sijbrandsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-01-1706 
Hendrik Cornelisz Graaf, heemraad te Ouderkerk ad IJssel, zich sterk makend voor zijn broer Leendert 
Cornelisz, getrouwd met Willempje Wiggers, voor een vijfde deel, Arij Wiggersz van der Tak voor een vijfde 
deel, Neeltje Wiggers van der Tak voor een vijfde deel, Jan Huigen, getrouwd met Cornelia Leenderts 
Verbie (zie k2685) , voor een vijfde deel en  Jacob Cornelisz van Vliet, heilige geestmeester te Ouderkerk, 
voor de kinderen van Dirk Wiggersz van der Tak voor een vijfde deel, verkopen aan Jan Pietersz Koiman 
een boomgaard in de polder de Cromme. Bedrag 60,- gulden. 
In deze zelfde akte treedt Hendrik Cornelisz Graaf ook op als heemraad. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 08-12-1707 
Notaris Samuel Guldemont. 
Hendrik Cornelisz Graaf, heemraad, ondertekent een notariële akte als getuige. 

 
 

 
#k1432 de Bruin, Tijs Gerritsz  (zoon van Gerrit Pietersz de Bruin en ) 
 Later getrouwd op 06-07-1738 te Ouderkerk aan den IJssel met Aagje Bastiaans 
 Kruijt 
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 ~ 23-04-1704 te Capelle aan den IJssel 
 † 31-12-1800 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 17-12-1724 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 10718 
#k1433 Ouweleen, Jorijntje/Jorisje Aartse (dochter van Aart Jorisz Ouweleen en 
      Annitje Arijens)  ─> k2866 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 11-03-1702 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 05-01-1738 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Tijs de Bruin en Jorijntje Ouweleen): 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 24-10-1728 te Ouderkerk ad IJssel † 05-01-1778 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 11-08-1748 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Goverts van Herk 
 zie ─> k716 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Tijs de Bruin en Aagje Kruijt): 
o NN  *   †  

 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-06-1738 
Jerijntje Aarts Ouweleen, te Ouderkerk ad IJssel overleden, heeft nagelaten 4 minderjarige kinderen, 
waarvan er nu nog 3 in leven zijn, namelijk Magdaleentje Thijsdr de Bruin, 13 jaar, Gerrit Thijsz de Bruin 
(zie k716), 11 jaar, en Geertruijd Thijsdr de Bruin, 7 jaar. Tot voogden zijn benoemd Pieter de Jongh en 
Dirk Gerritsz de Bruijn, ooms van de minderjarigen, beide won. te Ouderkerk ad IJssel. De vader is Thijs 
Gerritsz de Bruijn. Volgt de boedelscheiding. Hij behoudt alles, waarvoor hij de kinderen zal alimenteren 
en elk geven een sesthalff. 

 
#k1434 van Herk, Govert Jansz (zoon van Jan Willemsz Baes (van Herk) en  
    Cateleijntje Claes van den Geer)  ─> k2868 
 Beroep: Steenbakker 
 ~ 13-06-1676 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-06-1722 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 28-08-1701 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10719 
#k1435 van de Ruijt, Maria Zimons / Sijmons (dochter van Zimon Ariensz van de Ruijt
     en Marijtje / Marchje Willems)  ─> k2870 
 ~ 02-05-1683 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 20-12-1746 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan     ~ 28-10-1708 te Ouderkerk ad IJssel     † 19-05-1756 te Nieuwerkerk ad IJssel 

     x 26-06-1729 te Ouderkerk ad IJssel met Ariaantje Teunisse Trouwborst 
     xx +/- 1732 te ??? met Anna /Janna Jans den Haring 
     zie ─> k840 (kwartier 3) 

o Arie     ~ 01-04-1720 te Ouderkerk ad IJssel     † 11-06-1794 te Ouderkerk ad IJssel 
     x 19-07-1744 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Hendriks de Graaff 
     zie ─> k760 (kwartier 2) 

o Marrigje     ~ 19-04-1722 te Ouderkerk ad IJssel     † 03-12-1785 te Ouderkerk ad IJssel  
     x 11-08-1748 te Ouderkerk ad IJssel met Gerrit Tijsz de Bruin 
     zie ─> k717 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-03-1701 
Arij Jansz van Herk verkoopt aan Govert Jansz, Willem Jansz, Tijs Jansz en Geertje Jans, voor vierzesde 
deel en aan Claes Jansz voor tweezesde deel, het zevende deel van een steenplaats met ovens, loodsen 
en een zelling, met de behuizing daarbij in de polder de Hogen Nesse, met het zevende deel van de 
karren, paard, gangen, wagens etc, en een schuit en schouw. verder nog het zevende deel van 2 morgen 
land achter de steenplaats, en een zevende deel van een boomgaard. Bedrag 500,- gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 06-03-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Jansz, Pieter Engelen, getrouwd met Willemtje Jans, Arij Jansz en Govert Jansz, met Cornelis 
Claasz van der Geer en Pieter Eeuwoutsz van Herk (zie k1486) als voogden over de minderjarige dochter 
Ariaantje Jans, alle kinderen en mede erfgenamen van Catalijntje Claas van der Geer (zie k2869), in haar 
leven weduwe van Jan Willemsz Baas (zie k2868), benoemen Claas Jansz en Tijs Jansz, hun broers om 
namens hen de bedragen te innen van hun debiteuren. 
Govert Jansz van Herk zet een merk: 
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Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 06-03-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Govert Jansz van Herk, zoon en mede erfgenaam van Catalijntje Claas van der Geer, in haar leven 
weduwe van Jan Willemsz Baas, zijn vader, verklaart dat hij tot zijn tevredenheid de inventaris heeft 
ingezien van de goederen die zijn moeder heeft nagelaten, opgesteld door Cornelis Claasz van der Geer, 
oom van moederszijde, en Pieter Eeuwoutsz van Herk (zie k1486), neef van vaderszijde. Hij bevestigt dat 
hij geen protest zal aantekenen tegen deze inventaris en afrekening, en dat hij zijn deel van de erfenis 
heeft gekregen, tezamen met zijn broers en zussen. Hij bedankt zijn voogden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 05-08-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Govert Jansz van Herk, meerderjarig jongman, toekomende bruidegom ter eenre, en Maria Simons Verruit, 
jongedochter, toekomende bruid, geassisteerd met haar vader Simon Verruit (zie k2870), ter andere zijde, 
hebben met elkaar een huwelijk aangegaan onder de volgende voorwaarden: zij brengen al hun geld en 
goed in dit huwelijk, en dit zal gespecificeerd op schrift gesteld worden. Er zal niets gemeenschappelijk 
zijn. Ook zal geen van hen aansprakelijk zijn voor de schulden van de ander die voor dit huwelijk zouden 
bestaan. Mocht de bruidegom overlijden zonder kinderen, dan mag de bruid uit zijn nalatenschap 500 
gulden krijgen. Het verlies of de winst tijdens hun huwelijk zal wel gemeenschappelijk zijn. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-09-1701 
Arij Jansz van Herk en Pieter Engelen, getrouwd met Willempje Jans, verkopen aan Govert Jansz van 
Herk voor een vijfde deel, Willem Jansz van Herk voor een vijfde deel, Tijs Jansz van Herk voor een vijfde 
deel en Claes Jansz van Herk voor tweevijfde deel, het zesde en het achttiende deel van een steenplaats 
met ovens, loodsen en een zelling, met de behuizing daarbij in de polder de Hogen Nesse, met het gelijke 
deel van de karren, paard, gangen, wagens etc, en een schuit en schouw. verder nog het zevende deel 
van 2 morgen land achter de steenplaats, en een zevende deel van een boomgaard, en 1 morgen en [..] 
hont land in de polder de Cromme. Bedrag 825,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-04-1703 
Govert Jansz, voor een achtste deel, Tijs Jansz voor een achtste deel, Claas Jansz Baas voor een achtste 
deel en Cornelis Claasz van der Geer voor de helft, verkopen aan Willem Jansz Baas, die ook een achtste 
deel bezit, een huis en erf met 7 morgen land in de polder de Cromme. Bedrag 2.400,- gulden. 
Ondertekening: 
Claas Jansz Baas ondertekent met Claes Janse van Herck 
Tijs Jansz ondertekent met Tijs Janse van Herck 
Govert Jansz zet een merkteken met bijschrift Goverd Jansz van Herk 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Govert Jansz van Herk koopt van Arij Jacobsz Pols (zie k1408), getrouwd met Neeltje Cornelis, Ariaantje 
Ingens, weduwe van Jacob Cornelisz, Claasje Ingens en Neeltje Ingens, Pieter Verbrugge, getrouwd met 
Cornelia Pieters, die een dochter is van Annetje Ingens, en Annetje Cornelis zijn kinderen en erfgenamen 
van Cornelis Ingensz en daarmee erfgenamen van Jacob Ingensz. Verder Abraham Ariensz Mijn 
Hoogheid, getrouwd met Wijve Jans, die een dochter is van Jan Ariensz Rook, Cornelis Cornelisz Broer en 
Arij Cornelisz Broer, Leendert Willemsz Slobbe, getrouwd met Marrigje Cornelis Broer, kinderen van 
Marrigje Ariens Rook, en Arij Jansz Rook (zie k1024), zoon van Jan Ariensz Rook (zie k2048), allen 
erfgenamen van Claasjen Ariens Rook, de overleden vrouw van de eerder genoemde Jacob Ingensz, 150 
roeden rijsland in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 20,- gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-02-1712 
Cornelis Pietersz Noirlander en Cent Centen Bakker, Heilige Geest armmeesters van Oduerkerk ad IJssel, 
verkopen in het openbaar een huisje en erf in de polder de Nesse, aan de Groenendijk. Dit wordt gekocht 
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door Govert Jansz van Herk, Arij Simonsz, Cornelis Simonsz, Pieter Simonsz en Fijtje Simons, voor het 
bedrag van 33 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-03-1712 
Govert Jansz van Herk, Arij Simonsz, Cornelis Simonsz, Pieter Simonsz en Fijtje Simons van der Ruit 
kopen van Cornelis Pietersz Noirlander en Cent Centen Bakker, Heilige Geest armmeesters te Ouderkerk 
ad IJssel, een huisje en erf en nog de helft van een erf met de binnenrol in de polder de Nesse. Bedrag 
33,- gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-11-1712 
De erfgenamen van Arij Cornelisz Dirksz, gewoond hebbend en overleden in de polder de Nesse, 
verkopen in het openbaar diverse grienden, huizen en landerijen in de polder de Nesse. 
Daaronder bevinden zich twee akkers rijsland, groot 2 hont. Koper is Govert Jansz van Herk voor 50 
gulden. Borg is Tijs Jansz van Herk. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Govert Jansz van Herk koopt van Paulus Eldersz, Cornelis Eldersz, Arij Eldersz, Bastiaan Ariensz Kruit 
(zie k1438), getrouwd met Sijtjen Elders (zie k1439), en Marrigjen Elders, allen kinderen van Eldert 
Cornelisz (zie k2878), voor 1/3 deel, Annetje Cornelis voor 1/3 deel en Goris Ariensz Oudenaarde, 
getrouwd met Marrigje Claas, dochter van Claas Cornelisz, voor 1/3 deel, twee akkers rijsland, groot twee 
hond, in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 50,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-02-1715 
Govert Jansz van Herk verkoopt aan Neeltje Cornelis, weduwe van Daniel Jacobsz, een akker, groot 150 
roeden, in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 25,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-04-1715 
Rechtdag gehouden 03-04-1715 
Geerlof Leendertsz Veth, requirant, contra Tijs Jansz van Herck, mr steenbacker, Govert Jansz van Herck, 
zijn broer, Cornelis Sijmonsz van der Ruijt, Daniel Huibertsz en Jan Jacobs Brantsz, gerequireerden, om 
getuigenis der waardheid te geven. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-01-1719 
Govert Jansz van Herk is schuldig aan Cornelis van der Geer, heemraad, het bedriag van 900 gulden dat 
is besteed om een obligatie te niet te doen. Rente 3,5 %. Hij verhypothequeert hiertoe het vijfde deel dat hij 
bezit in een steenplaats met behuizing, ovens, loodsen, zellingen, landerijen en boomgaard, met de 
gereedschappen, in de polder de Nesse. In de kantlijn is vermeld dat deze schuld op 10-08-1732 is 
afgelost. 

 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-01-1735 
In deze acte wordt land genoemd dat openbaar verkocht wordt, en dat grenst aan dat van de weduwe van 
Govert Jansz van Herk. 

 
#k1436 van Leeuwen, Cornelis Claasz  (zoon van Claas Willemsz van Leeuwen
     en Neeltje Cornelis de Jong)  ─> k2872 
 ~ 10-11-1686 te Moordrecht 
 † 19-09-1748 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 09-02-1708 te Moordrecht 
x 04-03-1708 te Moordrecht     zie gezinskaart 10720 
#k1437 Jongeneel, Grietje Jans (dochter van Jan Jongeneel en ) 
 * +/- 1685 te Moordrecht 
 † 29-04-1742 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * tussen 1708 en 1718 te Ouderkerk ad IJssel 

     † voor 19-09-1748 te ???  
 x 23-11-1738 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Bastiaans Kruijt 
 zie ─> k718 
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#k1438 Kruijt, Bastiaan Ariensz (zoon van Arien Jaspersz Kruit en Magdalena 
     Bastiaans)  ─> k2876 
 ~ 18-11-1668 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-01-1716 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 02-10-1701 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10721 
#k1439 van Passe, Sijgje Elders (dochter van Eldert Cornelisz van Passe en  
     Marchje Cornelis)  ─> k2878 
 ~ 16-01-1678 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 29-01-1744 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje     ~ 18-10-1711 te Ouderkerk ad IJssel     † 05-09-1772 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 23-11-1738 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Cornelisz van Leeuwen 
     zie ─> k719 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-01-1711 
Bastiaan Ariensz Kruit, getrouwd met Sijtjen Elders, Paulus Eldersz, Arij Eldersz, Cornelis Eldersz en 
Marrigje Elders, allen kinderen en erfgenamen van Eldert Cornelisz, overleden alhier, verkopen aan Arij 
Cornelis Dirksz 6 rijsakkers in de Nessen Boezem. Bedrag 100,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-01-1711 
Bastiaan Ariensz Kruit koopt van Paulus Eldersz, Arij Eldersz, Cornelis Eldersz en Marrigje Elders, het 4/5 
deel van een huis en erf in de polder de Nesse aan de Groenendijk, waarvan Bastiaan Ariensz Kruit, 
getrouwd met Sijtjen Elders, de overige 1/5 deel van bezit. Bedrag 80,- gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-11-1712 
De erfgenamen van Arij Cornelisz Dirksz, gewoond hebbend en overleden in de polder de Nesse, 
verkopen in het openbaar diverse grienden, huizen en landerijen in de polder de Nesse. 
Daaronder bevindt zich een erfje, en 6 rijsakkers, groot in totaal 1 morgen. Kopers zijn Cornelis Eldersz, 
Arij Eldersz en Bastiaan Ariensz Kruit voor het bedrag van 67 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Bastiaan Ariensz Kruit, getrouwd met Sijtjen Elders, Paulus Eldersz, Arij Eldersz, Cornelis Eldersz en 
Marrigje Elders, allen kinderen van Eldert Cornelisz, voor 1/3 deel, Annetje Cornelis voor 1/3 deel, en 
Goris Ariensz Oudenaarde (zie k2572), getrouwd met Marrigje Claas (zie k2573), dochter van Claas 
Cornelisz (zie k5146), voor 1/3 deel, allen erfgenamen van Arij Cornelis Dirksz, verkopen aan Tijs Jansz 
van Herk, mr. steenbakker te Ouderkerk ad IJssel, 2 rijsakkers en 3 ½ hont rijsland in de Nessen Boezem. 
Bedrag 122,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Jan Cornelisz Wegman een huis en erf, met 
een boomgaard en griending, en een akkertje genaamd het Kraijenest, in de polder de Nesse. Bedrag 
282,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Jacob Pieter Brandsz een huis en erf in de 
polder de Hoge Nesse. Bedrag 54,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Govert Jansz van Herk (zie k1434), twee 
akkers rijsland, groot twee hond, in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 50,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Joost Vassen van Ardennen twee rijs-akkers 
groot 150 roeden in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 31,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
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Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Marrigje Claas (zie k2573), vrouw van Gerrit 
(dit moet zijn: Govert) Ariensz Oudenaarde (zie k2572) 2/3 deel van 5 ½ hont rijsland in de polder de 
Hoge Nesse, waarvan zij zelf de overige 1/3 deel reeds bezit. Bedrag 108,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Cornelis Eldersz, Arij Eldersz en Bastiaan 
Ariensz Kruit 4/5 deel van een erfje en zes rijs-akkers in de Nessen boezem, waarvan zij zelf 1/5 deel 
bezitten. Bedrag 67,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Arij Eldersz en Bastiaan Ariensz Kruit 13/15 
deel van een boomgaardje met de dijk daaraan behorend, in de polder de Nesse, waarvan zij zelf 2/15 
deel bezitten. Bedrag 50,- gulden. 
 

 
#k1440 de Jong, Teunis Dirksz (zoon van Dirk Teunisz de Jong en Lijntje  
     Jacobs)  ─> k2880 
 Later getrouwd op 24-07-1718 te Bergambacht met Marija Jacobs de Jong 
 * te Bergambacht 
 ~27-08-1690 te Ammerstol 
 † 14-05-1760 te Bergambacht 
o 14-02-1716 te Bergambacht 
x 01-03-1716 te Bergambacht     zie gezinskaart 10722 
#k1441 Tromp, Ariaentje Cornelis (dochter van Cornelis Pietersz Tromp / Schilt en 
     Geertje Jans Verkaeijck)  ─> k2882 
 ~ 02-02-1690 / 24-05-1693 te Bergambacht 
 † tussen 1717 en 1718 te Ammerstol ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis de Jong en Ariaentje Tromp): 
o NN  *   †  
o Dirk * te Bergambacht / ~24-10-1717 te Ammerstol  † 17-11-1773 te Stolwijk 

 x 22-01-1747 te Goudriaan met Marrigje Ariens Roskam 
 zie ─> k720 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teunis de Jong en Marija de Jong): 
o NN  *   †  

 

 
#k1442 Jillisz, Arie  (zoon van Jillis Cornelisz en Cornelia Jans)  ─> k2884 
 ~ 17-03-1680 te Bleskensgraaf 
 † tussen 06-02-1724 en 27-02-1725 te Goudriaan 
o 18-04-1707 te Wijngaarden 
x 08-05-1707 te Wijngaarden     zie gezinskaart 10723 
#k1443 Roskam(p), Maria Wouters (dochter van Wouter Dirks Roskam(p) en  
     Cornelia Jans Kon)  ─> k2886 
 Later getrouwd op 08-02-1727 (o) te Goudriaan met Willem Teunisz 
 Quakernaak. 
 ~ 21-09-1687 te Goudriaan 
 † 09-08-1762 te Goudriaan 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie Jillisz en Maria Roskam): 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 13-07-1721 te Goudriaan  † 12-11-1792 te Stolwijk 

  x 22-01-1747 te Goudriaan met Dirk Teunisz de Jong 
  zie ─> k721 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maria Roskam en Willem Quakernaak): 
o NN  *   †  

 

 
#k1444 Stam, Jasper Ariensz (zoon van Arie Coensz en Christina / Stijntje Jaspers) 
      ─> k2888 
 Eerst getrouwd met Maritge Ariens Cort 
 ~ +/- 1685 te ??? 
 † na 09-06-1726 te ??? 
x voor 03-05-1705 te Nieuw Lekkerland    zie gezinskaart 10724 
#k1445 de Graef, Theuntje Willems (dochter van Willem de Graef en ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
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 † na 09-06-1726 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jasper Stam en Maritge Cort): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jasper Stam en Teuntje de Graef): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 09-06-1726 te Nieuw Lekkerland  † 28-09-1803 te Nieuw Lekkerland 

 x 17-04-1750 te Nieuw Lekkerland met Marija Huijgen van der Graaf 
 zie ─> k722 

 

 
#k1446 van der Graaf, Huijg Willemsz  zelfde als ─> k818 
x 
#k1447 Verlek, Willempje Aarts  zelfde als ─> k819 
 
#k1448 Suijtdam, Arie Jansz (zoon van Jan Jansz van Suijtdam en Cornelia Willems) 
      ─> k2896 
 Beroep: metselaar 
 ~ +/- 1670 te Noordeloos / Giessen Oudekerk ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1697 ?? te Meerkerk ??     zie gezinskaart 10726 
#k1449 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ 22-01-1699 te Meerkerk † 10-10-1757 te Waarder (woont Ruige Weijde) 

 x 30-11-1732 te Oudewater met Aaltje Ariens van der Veer 
 zie ─> k724 

 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 72-74   dd 02-01-1669  
Divertje Jans, won. Noordeloos, getrouwd met Pieter Vassen zalr., verkoopt aan Willem Cornelisz en Jan 
Jansz van Suijdam, won. Giessen-Oudekerk, een hofstede met huis en 4 morgen 5 hont griendinge 
kennip en weiland gelegen op Grootewaert, Bedrag 3180 gulden. 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 286-287   dd 03-06-1682  
Cornelis de Stichter, oud schepen van Gorkum, namens de gezamenlijke erfgenamen van Willem 
Leendertsz zalr., overleden in Overslingeland, verkoopt aan Jan Jansz Zuijdam, won. Noordeloos, voor 
420 gulden 3 morgen 1 hont weiland, kennipland en griendinge, nagelaten door de voorn. Willem 
Leendertsz, op Grootewaert gelegen, te weten: 
a) ½ morgen in de hofstede van de voorn. Jan Jansz Zuijdam 
b) 7 hont weiland, strekkende van dezelve Jan Suijdam’s kennipakker achter tot zijn weiland 
c) 1½ morgen gelegen over de vaert 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 288-289   dd 03-06-1682  
Jan Jansz van Suijdam, won. te Noordeloos, is schuldig aan Mr Johannes Swaegers het bedrag van 500 
gulden dat hij geleend heeft. Hij verhypothequeert daartoe zijn hofstede bestaande uit een huis en 8 
morgen land op Grootewaert waar hij tegenw. op woont. 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 499-500   dd 20-05-1697  
Arien Jansz van Zuijdam, won. te Meerkercksbroeck, en Willem Willemsz, getrouwd met Jannichje 
Jans van Zuijdam, won. tot Noordeloos, kinderen van Jan Jansz van Zuijdam, getrouwd (geweest) met 
Cornelia Willems, verkopen aan Gijsbert Nijsz van Muijlwijck, won. tot Noordeloos, voor fl. 400, twee 
delen in 3 morgen 1 hont land gelegen op Grootewaert, waarvan het andere 1/3 part is toekomende hun 
minderjarige broeder Cornelis Jansz van Zuijdam, hun aangekomen over hun moederlijke erfenis vlgs. 
vertichtinge gepasseerd voor notaris Johan Brouwer tot Gorkum d.d. 19-01-1684 
 
Not. arch. Gorcum nr. 4063    dd 19-01-1684 
Jan Janse van Suijdam, metselaer, getrouwd (geweest) met Cornelia Willems zalr, wonende te 
Noordeloos, te eenre en Cornelis Pieterse als voogd van de 5 nagelaten kinderen van eerst genoemd 
echtpaar, te andere; scheiding. De kinderen krijgen 3 morgen 1 hont op Grotewaert, zoals comparant 
gekocht heeft uit de boedel van de erfgenamen van Willem Leendertse. 

 
#k1450 van der Veer, Arie Willemsz (zoon van Willem Ariensz van der Veer en Aaltje 
     Frans)  ─> k2900 
 * te Benschop 
 ~ 20-10-1669 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
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o 24-11-1697 te Oudewater 
x 08-12-1697 te Oudewater     zie gezinskaart 10727 
#k1451 Kraeijesteijn, Maria Pieters (dochter van Pieter Theunisz Kraeijesteijn en 
     Marrigje Roelen de Jonge)  ─> k2902 
 * te ’t land van Vliet 
 ~ 26-07-1673 te Oudewater 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje  * te Hekendorp / ~ 29-07-1711 te Oudewater 

      † 28-08-1787 te Amstelveen 
  x 30-11-1732 te Oudewater met Dirk Ariensz Suijtdam 
  zie ─> k725 

 

 
#k1456 de Bruin, Willem Teunisz (zoon van Teunis Willemsz de Bruijn en )  ─> 
 ~ 22-12-1697 te Bergambacht 
 † 17-09-1779 te Bergambacht 
o 23-02-1725 te Stolwijk 
x 18-03-1725 te Bergambacht     zie gezinskaart 10730 
#k1457 Klip, Marij Cornelis  (dochter van Cornelis Meesz Klip en Marrigje 
     Jans Rolloos)  ─> k2914 
 ~ 18-12-1707 te Stolwijk 
 † 14-03-1780 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abraham  ~ 29-03-1744 te Bergambacht † 03-03-1796 te Gouderak 

  x 20-05-1770 te Bergambacht met Hendrikje Hillebrands de Geer / Gier 
  zie ─> k728 

 

 
#k1458 de Gier, Hillebrand Egonsz (zoon van Egon de Gier en Hendrikje Jans van 
     Nieuwaal)  ─> k2916 
 ~ 02-08-1714 te Rossum (Gld) 
 † ??? te ??? 
o 18-03-1742 te Molenaarsgraaf 
x 08-04-1742 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 10731 
#k1459 de Grijp, Jannigje Johannesse (dochter van Johannes Cornelisz de Grijp
     en Lijsje Jans (Goverts) Verspuij)  ─> k2918 
 ~ 24-09-1713 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrikje ~ 03-11-1743 te Molenaarsgraaf † 14-05-1828 te Gouderak 

  x 20-05-1770 te Bergambacht met Abraham Willemsz de Bruin 
  zie ─> k729 

 

 
#k1460 Ment, Jan Klaasz (zoon van Klaas Klaasz Ment en Geertje Dirks Schipper) 
      ─> k2920 
 ~ 08-10-1719 te Gouderak 
 † na 09-04-1747 ?? te Gouderak ?? 
x 23-10-1740 te Gouderak     zie gezinskaart 10732 
#k1461 van Eijk, Pietertje Jillis (dochter van Jillis Cornelisz van Eijk en  
     Adriaantje Jans Vink)  ─> k2922 
 ~ 09-04-1713 te Gouderak 
 † 09-05-1780 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Jacob ~ 09-04-1747 te Haastrecht  † 03-05-1813 te Gouderak 
 x 25-06-1769 te Gouderak met Lijbje / Lijsbeth Jacobs de Jong 
 zie ─> k730 

 

 
#k1462 de Jong, Jacob Gerritsz (zoon van Gerrit Jacobsz de Jong en Elizabeth 
     Egberts Alblas)  ─> k2924 
 (Opm: woonde ten tijde van zijn huwelijk in 1739 in Gouderak waar zijn ouders tussen 
 1723 en 1731 nog viif kinderen lieten dopen) 
 ~ 27-11-1718 te Giessen Nieuwkerk 
 † na 31-01-1769 te ??? 
o 20-03-1739 te Gouderak 
x 12-04-1739 te Giessendam     zie gezinskaart 10733 
#k1463 Dringswaard / Drinksweerd, Annigje Jacobs (dochter van Jacob Ariensz  
  Drinkweert (Timmerman) en Neeltje Pieters Batenburg)  ─> k2926 
 ~ 18-04-1717 te Neder-Hardinxveld 
 † 31-01-1769 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijbje / Lijsbeth ~ 06-03-1740 te Neder-Hardinxveld † 30-12-1795 te Gouderak 

  x 25-06-1769 te Gouderak met Jacob Jansz Ment 
  zie ─> k731 

 

 
#k1464 van der Graaf, Arie Wiggertsz  zelfde als ─> k1412 
x 
#k1465 Verhoog, Grietje Reijers  zelfde als ─> k1413 
 
#k1466 Boer, Arie Willemsz   zelfde als ─> k1414 
x 
#k1467 Trouborst, Neeltje Ariens  zelfde als ─> k1415 
 
#k1468 Bos, Cornelis Laurensz (zoon van Laurens Cornelisz Bos en   
     Geertje Joosten)  ─> k2936 
 ~ 01-08-1683 te Gouderak 
 † 27-03-1762 te Gouderak 
o 21-11-1710 te Gouderak 
x 07-12-1710 te Gouderak     zie gezinskaart 10734 
#k1469 Teunis, Susanna  (dochter van ) 
 * te Gouderak 
 ~ +/- 1685 te Gouda 
 † na 16-06-1726 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 07-12-1721 te Gouderak  † na 05-04-1785 te ??? 

 x 28-09-1760 te Gouderak met Maria Ariens van der Graaf 
 xx 28-01-1771 te Gouderak met Annigje Dirks Kus 
 zie ─> k734 

 

 
#k1470 van der Graaf, Arie Wiggertsz  zelfde als ─> k1412 
x 
#k1471 Verhoog, Grietje Reijers  zelfde als ─> k1413 
 
#k1472 Kreuck(niet), Pieter Willemsz  zelfde als ─> k1144 
x 
#k1473 Snoeij, Trijntje Jansse   zelfde als ─> k1145 
 
#k1474 van Herk, Jan Ariensz Brouwer zelfde als ─> k1146 
x 
#k1475 Bos, Dirckje Ariens   zelfde als ─> k1147 
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#k1476 de Leeuw, Johannes Huijbertsz (zoon van Huijbert Huijbertsz de Leeuw 
     en Annetje Jans van Luijck)  ─> k2952 
 ~ 06-08-1671 te Schoonhoven 
 † na 13-02-1748 te ??? 
x 05-11-1702 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10735 
#k1477 Jans, Maiken   (dochter van ) 
 * +/- 1675 te Nieuw Lekkerland 
 † 13-02-1748 te Ottoland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij * te Blokland / ~ 18-01-1711 te Ottoland (Gezinnen Ottoland H. de Bruin) 

     † 16-11-1772 te Moordrecht 
 x 21-01-1742 te Gouderak met Grietje Willems Rietveld 
 xx 23-05-1763 te Gouderak met Maria van der Velde 
 zie ─> k738 

 

 
#k1478 Rietveld, Willem Jochemsz  zie ─> k1340 
x 
#k1479 van der Velde, Ariaantje Thijs  zie─> k1341 
 
#k1480 Lagewaard, Hendrik Willemsz (zoon van Willem Hendriksz Lagewaard 
   en Maria / Merritje Ariens van der Zijde)  ─> k2960 
 Beroep: Waarsman van  de polder de Zijde 
 ~ 17-06-1668 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 26-03-1724 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 06-02-1699 te Krimpen aan de Lek 
att. 28-02-1699 te Ouderkerk aan den IJssel 
x te Krimpen aan de Lek     zie gezinskaart 10737 
#k1481 van Crimpen, Neeltje Dirkse (dochter van Dirk Huijgensz van Crimpen en  
     Barbertje Cornelis)  ─> k2962 
 * +/- 1675 te Krimpen aan de Lek 
 † 25-11-1746 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria     ~ 18-11-1703 te Ouderkerk ad IJssel     † 13-12-1782 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 18-09-1729 te Ouderkerk ad IJssel met Aart Cornelisz Bloot 
,     zie ─> k1361 (kwartier 2) 

o Cornelis     ~ 17-11-1709 te Ouderkerk adn IJssel     † 10-12-1794 te Nieuwerkerk ad IJssel 
     x 07-01-1733 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Cornelis Trouwborst 
     xx 21-07-1737 te Ouderkerk ad IJssel met Ariaantje Leenderts van Vliet 
     zie ─> k740 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-05-1683 
Heijndrick Willemsz, Aerjaentje Willems en Cornelis Willemsz, minderjarige kinderen van Merritjen Ariens 
(zie k2961), verwekt door Willem Heijndricksz (zie k2960), kopen van Adrijaen Pietersz Timmerman, drie 
morgen land, zowel hooi-, wei- als kennipland, met een zesde deel van de behuizing en het erf in de polder 
de Zijde. Bedrag 1.660,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 36 Krimpen a/d Lek  d.d. 18-02-1689: 
Arijaantie Cornelis, wed. van Walich Maartense Crom, won. te Krimpen ad Lek, nog gezond gezien haar 
ouderdom, doet al haar voorgaande testamenten teniet die zij met haar man had opgesteld dd 23-10-1670 
voor notaris Johan van der Putte te Schoonhoven en het testament dd 19-06-1679 voor stadthouder en 
heemraden te Krimpen ad Lek. Zij stelt nu haar nieuwe testament op. 
Ten eerste legateert zij aan Neeltie Dircks (zie k1481), de jongste dochter van haar zus, geprocreeerd 
bij wijlen Dirck Huijgen (zie k2962), haar tweede man, een kast, bed en peluw, en twee oorkussens, en 
twee dekens. 
Verder legateert zij aan de drie nakinderen van voorn. haar zus, geprocreeerd bij Dirck Huijgen met 
namen Merchje, Neeltje voorn. en Pieter Dircksz het huis en erf, waar zij nu in woont, in het Middelland 
te Krimpen ad Lek, en nog een stukje werf, en een kennipwerf, 3 morgen 2 hont 25 roeden land, en tot slot 
nog alle wollen en linnen klederen, goud en zilver, onder beding dat haar zus Barber Cornelis (zie k2963), 
die zij tot universeel erfgenaam benoemt, al de gelegateerde goederen haar leven lang onder zich mag 
behouden. Tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemt zij Cornelis Pieters Boender en Jacob 
Pieterse Boender, haar neven. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 31-03-1691 
Notaris Everard Maes 
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Pieter en Hendrick Ariensz van der Zijde, testamentaire voogden over de 3 minderjarige kinderen van 
wijlen Marrichjen Ariensdr van der Zijde en Willem Hendricksz Lagewaert (die nog in leven is), leveren 
de afrekening over de periode sinds 14-05-1678, de sterfdag van Arien Pietersz van der Zijde, de 
grootvader van de kinderen. Inkomsten uit diens testament bij deze notaris dd. 13-03-1678 2000 gulden, 
waarvan 930 gulden belegd werd in een stuk land van 3 morgen, gekocht van Adriaen Pietersz Coster. 
Andere inkomsten: rente en landhuur. Uitgaven slechts 17 gulden. Cornelis Willemsz, Hendrick Willemsz 
en Ariaentje Willems, getrouwd met Jan Willemsz, krijgen ieder 918 gulden 17 stuivers 5 penningen. 
Willem Hendricksz Lagewaert ondertekent de acte, naast Jan willemsz en Cornelis Willemsz. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 02-01-1694 
Notaris Everard Maes 
Rekening gedaan door Pieter Arijensz van der Zijden en Hendrick Arijensz van der Zijden, beiden won. te 
Ouderkerk ad IJssel, als testamentaire voogden over Hendrick Willemsz Lagewaart, gewezen 
minderjarige zoon van Marritjen Arijens zalr, in echt geprocreeert bij Willem Hendricksz Lagewaart. 
De rekening betreft de periode van 31-03-1691 tot heden (02-01-1694), het moment waarop Hendrick 
Willemsz Lagewaart meerderjarig geworden is. 
Ontvangsten: het overschot van de laatst gedane rekening is 418 gulden 17 stuivers 5 penningen, een jaar 
landhuur, 14 gulden 10 stuivers, ook is door Hendrick Willemsz zelf een jaar land uitgeweid, dus pro 
memorie. Verder ontvangen voor verkocht hooi 13 gulden 10 stuivers. Tot slot is de vette koe verkocht die 
door Hendrick Willemsz op het land geweid was: 49 gulden 10 stuivers. 
Uitgaven onder andere: gekocht een vaars om vet te weiden: 37 gulden 2 stuivers. Betaald aan Cornelis 
Willemsz Lagewaart om het hooit te maaien 1 gulden 5 stuivers. Aan Cornelis Teunisz Lagewaart 10 
stuivers gegeven bij deling van het hooi. Verder heeft Hendrick Willemsz van Pieter Arijensz van der Zijden 
een vaars gekocht om vet te weiden: 43 gulden 10 stuivers. 
Per saldo is 378 gulden 18 stuivers 9 penningen meer ontvangen dan uitgegeven. 
De nu meerderjarig geworden Hendrick Willemsz, en zijn vader ondertekenen: 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 21-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Ariaentjen Ariens, weduwe van Willem Hendricksz Lagewaert, won. te Ouderkerk ad IJssel, tere eenre, 
Cornelis Willemsz Lagewaert, won. te Alblas, Jan Wilemsz, getrouwd met Ariaentje Willems, en Hendrick 
Willemsz Lagewaert, won. te Ouderkerk, meerderjarige kinderen van voornoemde Willem Hendricksz 
Lagewaert zalr in echt geprocreeert bij Marritjen Ariens, ter andere zijde, verklaren dat Ariaentjen Ariens bij 
testamente van Willem Hendricksz Lagewaert voor notaris Willem Romeijn dd 15-03-1695 is geïnstueerd 
as universeel erfgename, mits aan aan ieder van zijn voorkinderen uit te keren het bedrag van 30 gulden, 
en dat deze kinderen na haar dood alsnog in de erfenis delen. Om onrust te voorkomen wil Ariaentje 
Ariens nu al de erfenis verdelen, en maakt zij staat en inventaris op van de boedel die zij met Willem 
Hendricksz Lagewaert heeft bezeten. Zij stelt voor dat de drie kinderen 3 morgen land met een half huis 
daarop krijgen, en een kennipwerf, alles te Ouderkerk in de polder de Zijde, en nog 1 morgen ladn te 
Krimpen ad IJssel in de polder Langeland. Wel moeten zij dan ook tot hun last nemen een schuld van 100 
gulden aan Trijntje Hendricks. Dit is geaccordeerd. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438   dd. 10-05-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Willemsz Lagewaard en Neeltje Dircks van Crimpen, echtelieden, won. te Krimpen ad Lek, 
beiden gezond, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam en zal eventuele kinderen 
moeten onderhouden, en bij meerderjarigheid of huwelijk een uitzet te geven die de boedel op dat moment 
toestaat, en daarboven 25 gulden uit te keren. Dat in plaats van de legitieme portie van het kind in de 
erfenis. Als de langstlevende opnieuw trouwt, dan moet deze nog eens 20 gulden uitkeren aan de 
kinderen. De langstlevende zal voogd zijn over de kinderen. Na de dood van de langstlevende zullen 
voogd zijn Cornelis Willemsz Lagewaert, won. te Alblas, en Pieter Dircksz van Crimpen, won. te Krimpen 
ad Lek. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 24-12-1699 
Cornelis Willemsz Lagewaert, won. te Alblas, Hendrick Willemsz Lagewaert, won. te Krimpen ad Lek en 
Jan Willemsz, getrouwd met Ariaentje Willems Lagewaert, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan 
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Pieter Ariensz van der Zijde en Hendrick Ariensz van der Zijde, won. te Ouderkerk. een partje land en werf 
in de polder Langeland. Bedrag 225 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-05-1704 
Hendrik Willemsz Lagewaard, Huibert Willemsz en Jan Willemsz kopen van Willem Reijersz Stoop, 
getrouwd met Lena Gerrits Luit, en van Cornelis Brouwersz en Cornelis Claasz van der Geer, als voogden 
over Aart Gerritsz Luit, drie stukjes kennipland in de polder de Zijde in totaal 350 roeden. Deze koop is 
gesloten op 02-01-1704 tijdens een publieke veiling. Bedrag 250,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-08-1709 
Rechtdag gehouden 07-08-1709 
Pieter Ariensz van der Zijden, eiser, contra Jan Willemsz, getrouwd met Ariaantje Willems Lagewaard, en 
Hendrik Willemsz Lagewaard, gedaagden. De eiser zegt dat hij met de gedaagden een huis, erf, dijk en 
binnrol in de polder De Zijde gemeen heeft, en dit nu via een kavelscheiding wil splitsen, maar dat de 
gedaagden dit tot nog toe weigeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-09-1709 
Hendrik Willemsz Lagewaard, Jan Willemsz Verschoor en Pieter Ariensz van der Zijde hebben onderling 
gekaveld een huis en twee erven, en daarbij hebben Hendrik Willemsz Lagewaard en Jan Willemsz 
Verschoor aan Pieter Ariensz van der Zijden op diens portie nog 115,- gulden toegegeven. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 16-09-1709 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Willemsz Verschoor, Hendrik Willemsz Lagewaard en Pieter Ariensz van der Zijden hebben met elkaar 
gemeen een huis en twee erven, en zij verdelen dit onderling. Jan Willemsz Verschoor en Hendrik 
Willemsz Lagewaard krijgen het huis en erf in de polder de Zijde. Zij betalten aan Pieter Ariensz van der 
Zijden voor diens deel 115 gulden. Het tweede erf komt toe aan Pieter Ariensz van der Zijden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 11-07-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Hendrik Ariensz van der Zijden, oud heemraad, ziekelijk, verklaart dat hij naast zijn broer Pieter Ariensz 
van der Zijden door hun vader Adriaan Pietersz van der Zijden tot diens enige en universele erfgenaam, 
volgens het testament daarvan op 13-03-1678 voor notaris Everard Maas te Capelle ad IJssel opgesteld, 
mits zij aan de toen drie minderjarige kinderen van Marrigjen Ariens zalr, geprocreëerd bij Willem 
Hendriksz Lagewaard, het bedrag van 2000 gulden zou uitkeren in plaats van hun legitieme portie. Hun 
moeder Ariaantje Hendriks is vele jaren geleden overleden zonder een testament te hebben opgesteld. 
De twee broers hebben haar erfenis gedeeld, en hebben aan hun voornoemde zusters kinderen bij 
meerderjarigheid de 2000 gulden uitgekeerd. Niettemin vindt hij dat de kinderen van Marrigjen Ariens ook 
in de erfenis van hun grootmoeder hadden moeten delen, en benoemt hen daarom tot zijn universele 
erfgenaam. Als voogden over minderjarige erfgenamen benoemt hij Jan Willemsz Verschoor en Cornelis 
Willemsz Lagewaard. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-04-1713 
Hendrik Willemsz Lagewaard en Jan Willemsz Verschoor aan de ene kant, en Pieter Ariensz van der Zijde 
aan de andere kant, hebben onderling geruild waarbij Pieter Ariensz van der Zijden overdoet aan de 
anderen een huis, berg, schuur en vier morgen land in de polder de Zijde, en een erf, dijk en rol, ook in de 
polder de Zijde. Hendrik Willemsz Lagewaard en Jan Willemsz Verschoor doen aan Pieter Ariensz van der 
Zijden over 2/3 deel van een huis en erf en zeven morgen land in de polder de Zijde, en nog hun deel van 
een huis en landerijen ten westen van de voornoemde woning. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-04-1713 
Hendrik Willemsz Lagewaard, Cornelis Willemsz Lagewaard en Jan Willemsz Verschoor, getrouwd met 
Ariaantje Willems Lagewaard, aan de ene kant, en Pieter Ariensz van der Zijden aan de andere kant, 
hebben gekaveld en gedeeld enkele landerijen en losrentebrieven, waarbij Pieter Ariensz van der Zijden 
toe heeft ontvangen een bedrag van 70,- gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 22-01-1713 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Willemsz Lagewaard, Hendrik Willemsz Lagewaard en Jan Willemsz Verschoor, getrouwd met 
Ariaantje Willems Lagewaard, kinderen van Marrigjen Ariens van der Zijden, geprocreëerd bij Willem 
Hendriksz Lagewaard, en enige erfgenamen van Hendrik Arienz van der Zijden, ter eenre, en Pieter 
Ariensz van der Zijden, ter andere zijde, geven te kennen dat in het testament van Adriaan Pietersz van 
der Zijden, opgesteld bij notaris Everard Maas te Capelle ad IJssel dd 13-03-1678 de voornoemde Pieter 
en Hendrik Ariensz van der Zijden ieder de helft zouden erven, met deze conditie dat wanneer één van 
beide ongetrouwd zou overlijden, de goederen naar de langstlevende van hen beiden zou gaan. Korte tijd 
geleden is Hendrik ongetrrouwd overleden maar heeft de kinderen van Marrigjen Ariens van der Zijden tot 
zijn erfgenamen benoemd (zie not. Guldemont 11-07-1712). Dit strookt niet met het testament van hun 
vader. Om verdere moeilijkheden te voorkomen zijn partijen overeengekomen dat Pieter Ariensz van der 
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Zijden 4 van de 10 morgen land krijgt in de polder de Zijde  de kinderen van Marrigjen Ariens van der 
Zijden krijgen de rest van de 10 morgen land. Ook gaan de dieren, bouwgereedschappen, huisraad, geld, 
etc. naar de kinderen van Marrigjen Ariens. Verder blijft onverdeel 5 morgen 5 hont land te Krimpen ad 
IJssel in de polder Langeland, waarin Pieter Ariensz van der Zijde 3 morgen 3 hont 87 ½ roe bezit, en de 
resterende 2 morgen 1 hont 12 ½ roe in het bezit is van de kinderen van Marrigjen Ariens. Verder zijn er 
nog twee losrentebrieven ter waarde van 300 en 500 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 07-12-1713 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Willemsz Lagewaard, Hendrik Willemsz Lagewaard en Jan Willemsz Verschoor, getrouwd met 
Ariaantje Willems Lageward, erfgenamen van Hendrik Ariensz van der Zijden, hebben een aantal zaken 
gemeen uit die erfenis (zie voorgaande not.acte dd 22-01-1713). Zij verdelen dit nu onderling. Hendrik 
Willemsz Lagewaard kijgt een oblidatie ter waarde van 200 gulden die tot zijn last was, en een obligatie 
van 100 gulden ten laste van Reimpje Texelius. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 23-01-1717: 
Cornelis Harpertsz, getrouwd met Marrigje Dircks, won. te Krimpen ad Lek, en Hendrik Willemsz, getrouwd 
met Neeltje Dircks, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan Pieter Dircksz een derde deel van een huis 
en erf in het Middelland en een derde deel in drie morgen 2 hont land. Bedrag 400 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 23-01-1717: 
Barbertje Cornelis (zie k2963), laatst wed. van Dirk Huijgen (zie k2962), won. te Krimpen ad Lek, 
geassisteerd. met Cornelis Harbertse won. te Krimpen ad Lek en Hendrik Willemsz won. te Ouderkerk ad 
IJssel, haar zwagers, verkoopt aan Pieter Dirksz, haar zoon en regerende heemraad te Krimpen ad Lek, 
een half huis en erf, met 1 mergen 4 hond 12 roeden 6 voet land, gelegen in het Middelland, en nog 2 
morgen 5 hont land met 5 hoekjes griendveld of werfjes daarbij horend, en nog 1 morgen 2 hont 58 roeden 
2 voet land, en tot slot nog 4 morgen 75 roeden land. Bedrag 1000 gulden, en de overname van twee 
schuldbrieven ten laste van Barbertje Cornelis ten behoeve van Cornelis van der Hoop. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 23-01-1717: 
Barbertje Cornelis, laatst wed. van Dirk Huijgen, won. te Krimpen ad Lek, geassisteerd. met Cornelis 
Harbertse won. te Krimpen ad Lek en Hendrik Willemsz won. te Ouderkerk ad IJssel, haar zwagers, 
verkoopt aan Dirck Huigen, een huis en erf op het dorp. Bedrag 400 gulden. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 20-03-1717: 
Leendert Huijgen voor een tiende deel, Claas van Crimpen mede voor een tiende deel, Pieter Dirksz, 
Cornelis Harbertsz, getrouwd met Marrigje Dircks en Hendrik Willemsz (zie k1480), getrouwd met 
Neeltje Dirks (zie k1481), te samen mede voor een tiende deel. 
Lucas Huijgen, Jacob Jansz, getrouwd met Hester Huijgen en Neeltie Huijgen, mede te samen voor een 
tiende deel. 
Huijgh Janse, voor zichzelf en namens Pieter van Dam en Ariaentie Jans. Pieter St. Nicolaes, getrouwd 
met Neeltie Jans, en Johan van der Arende, getrouwd met Stijntie Jans, te samen voor een tiende deel. 
Pieter Koningh, Sier Pietersz Koningh, voor zichzelf en namens Trijntie Pieterse Koningh, te samen voor 
een vierde deel. 
Jan van der Meijde, Abraham van der Meijde, Maertje van der Meijde, mede namens Lena van der Meijde 
en Tonis Block, getrouwd met Neeltie Jacobs van der Meijde, en Arij van Brandwijk en Abram Jacobsz van 
der Meijde, als voogden over de minderjarige kinderen van Ariaentje Jacobs van der Meijde, alle tesamen 
voor een vierde deel. 
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Alle erfgenamen van Willem Huijgen en Neeltie Pieters, in hun leven gewoond hebbende te Krimpen ad 
Lek, verkopen: 

o aan Pieter Dirksz vier hoekjes griendveld. Bedrag 80 gulden 
o aan Cornelis Harbertsz 2 morgen 1 hont 86 roeden land. Bedrag 262 gulden. 
o aan Huijgh Jansz een halve scholschuit waarvan hij de andere helft al bezit. Bedrag 300 gulden. 
o aan Huijgh Jansz een huis, keet, erf, boomgaard, grienden, etc. Bedrag 1200 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 27-06-1717 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Groenewoud, weduwnaar van Maritje Willems Lagewaard, won. te Ouderkerk, ter eenre, en Arij 
Willemsz Lagewaard en Pieter Dirksz, getrouwd met Neeltje Willems Lagewaard, broer en zus van hele 
bedde, en Cornelis Willemsz Lagewaard, Hendrik Willemsz Lagewaard, en Jan Willemsz Verschoor, 
getrouwd met Arijaantje Willems Lagewaard, broers en zus van halve bedde van Maritje Willems 
Lagewaard, ter andere zijde, geven te kennen dat volgens het testament van Willem Groenewouwd en 
Maritje Willems Lagewaard voor notaris Willem Romein te Capelle ad IJssel dd 22-10-1716 de 
langstlevende universeel erfgenaam is, maar dat bij hertrouwen de helft van de boedel gedeeld moet 
worden met de erfgenamen. Maritje is overleden en Willem Groenewoud is tot op heden in bezit gebleven 
van de boedel. Hij koopt de anderen nu uit. Hij behoudt de boedel, en betaalt de andere zijde 1400 gulden, 
waarvan Cornelis Hendrik en Jan Willemsz Verschoor ieder 150 gulden krijgen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-11-1717 
Hendrik Willemsz Lagewaard en Cornelis Jansz Mul ruilen over en weer een dijk, rol en erf in de polder de 
Zijde. Beide stukken zijn getaxeerd op 40 gulden, en daarom wordt de ruil gedaan zonder dat één van hen 
nog iets hoeft bij te betalen. 

 
 
#k1482 Trouwborst, Cornelis Ariensz (zoon van Arie Cornelisz Trouwborst en  
      Marchje Barents)  ─> k2964 
 ~ +/- 1679 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-03-1709 te Ouderkerk aan den IJssel 
  07-03-1709 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 23-02-1707 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10738 
#k1483 Bloot, Zijtje Willems  (dochter van Willem Willemsz Bloot en Cornelia 
     Ariens)  ─> k2966 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 17-03-1680 te Gouderak 
 † 02-05-1735 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje     ~ 27-02-1709 te Ouderkerk ad IJssel     † 22-12-1735 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 07-01-1733 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Hendriksz Lagewaard 
     zie ─> k741 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 01-01-1706 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Joosten Quant is 200 gulden schuldig aan Cent Ariensz en 150 gulden aan Cornelis Ariensz Trouborst 
dat hij geleend heeft van hen. Rente 5%, maar betaalt hij binnen 2 maanden van de verschijndag, dan 4% 
rente. Aalbert Jansz Quant en Cornelis Ariensz Trouborst stellen zich als borg op voor de terugbetaling 
aan Cent Ariensz. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 21-02-1707 
Notaris Samuel Guldemont. 
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Cornelis Ariensz Trouborst, bruidegom ter eenre, en Sijtje Willems Bloot, bruid ter andere zijde, beiden 
won. te Ouderkerk, verklaren onder huwelijkse voorwaarden te trouwen, te weten dat zij beiden al hun 
goederen zullen inbrengen, waarvan staat en inventaris zal worden opgesteld. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 27-02-1709 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Ariensz Trouborst en Sijtje Willems Bloot, echtelieden, beiden ziekelijk te bed liggend, stellen hun 
testament op, verwijzend naar hun huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor notaris Guldemont dd 21-02-
1707. Cornelis Ariensz Trouborst legateert aan zijn broer Teunis Ariensz Trouborst (zie k1320) zijn 
zwarte lake rok en mee-delvers spaê. Verder prelegateert hij aan zijn na te laten kind(eren) een obligatie 
ten laste van het gemene land van Holland en Westfriesland ten name van hem Cornelis Ariensz 
Trouborst, ter waarde van 550 gulden. Verder benoemen zij elkaar tot hun universele erfgenaam, onder 
conditie dat de langstlevende hun kind(eren) alimenteert, opvoed, naar school laat gaan, en een beroep 
laat leren. Tot voogden worden benoemd Cent Ariensz en Jan Joosten Quant. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 02-06-1709 
Notaris Samuel Guldemont. 
Inventrais van de goederen nagelaten bij Cornelis Ariensz Trouborst, overleden te Ouderkerk op 03-03-
1709. De inventaris is opgesteld door zijn weduwe Sijtje Willems Bloot. De inventaris vermeldt een 
obligatie ten laste van het gemene land van Holland en Westfriesland van 550 gulden. Een obligatie ten 
laste van Willem Willemsz Bloot van 100 gulden. Contant geld in de boedel van 300 gulden. Een gouden 
hoepring, twee gouden hemdsknopen, een paar zilveren gespen, vier zilveren mouwknoopjes. Verder 
worden zijn kleren opgesomd. Gereedschap: een hoepmakersbank, een blok, dissel, snijmes, twee 
schermessen, een scharmeij. Verder wordt de inboedel vermeld. De schulden: de kosten van de 
begrafenis 50 gulden. Passeren van de akte via de notaris: 7 gulden 18 stuivers. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4995\18 IJsselmonde  acte 81 fol. 273 – 275 d.d. 14-12-1711 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_273.jpg - NL-RtSA_18_4995_275.jpg 
Jan Huijgen Versnel (zie k2856) is 400 gulden schuldig aan Arij Cornelsz Trouborst (zie k5464 / k2640) 
dat hij geleend heeft. Rente 4 %. Als borg stellen zich Cornelis Ariensz Trouborst en Isaack Ariensz 
Decker. 

 

 
 
 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-05-1716 
Sijtje Willems Bloot, weduwe van Cornelis Ariensz Trouborst, won. te Ouderkerk ad IJssel. Hun 
testament dd 27-01-1709 voor notaris S. Guldemont te Ouderkerk ad IJssel, waarin bepaald wordt zekere 
legaten aan zijn na te laten kinderen. Namelijk een legaat van f 550,- tlv het gemene land van Holland en 
tnv Cornelis Ariensz Trouborst dd 08-05-1708. Indien alle kinderen voordat zij mondig of getrouwd zijn, 
overleden zijn, dan gaat het naar zijn erfgenamen ab intestato. Zij is de enige erfgenaam onder last van 
alimentatie. Twee dagen na het passeren van dit testament is hij overleden, nalatende twee kinderen, 
namelijk van 2 jaar oud en van slechts enkele dagen oud. Zij lijdt aan de vallende ziekte en andere kwalen. 
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Alle gelden en bezittingen zijn nu geconsumeerd. Vraagt vrijgave van de erfenis aan de Staten van 
Holland, die het na ingewonnen advies goedkeuren. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 29-11-1716 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Joosten Quant, won. te Gouderak, als administrateur van een obligatie van 550 gulden ten laste van 
het gemene land van Holland en Westfriesland, die onderdeel was van het testament van Cornelis Ariensz 
Trouborst en Sijtje Willems Bloot, op 27-02-1709 voor notaris Guldemont, geeft te kennen dat Sijtje 
Willems Bloot, nu weduwe van Cornelis Ariensz Trouborst, is ontslagen uit deze obligatie, en dat deze 
obligatie nu verkocht mag worden. Dat heeft hij nu gedaan, en wel aan Cent Ariensz, zijn mede 
administrateur, voor het bedrag van 495 gulden. 
 

 
#k1484 Schaap, Peter Jansz (zoon van Jan Petersz Schaep en Ariaentje Peters de 
    Leeuw)  ─> k2968 
 ~ 03-02-1671 te ’s-Grevelduijn-Capelle 
  11-03-1740 te Dordrecht 
o 20-10-1696 te Sprang 
x 11-11-1696 te Sprang      zie gezinskaart 10739 
#k1485 van Heusden, Walburg Gerrits  (dochter van Gerrit Cornelisz van  
   Heusden en Marijken Teunissen de Leeuw)  ─> k2970 
 ~ 25-01-1674 te Sprang 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaen    ~ 17-02-1709 te ’s-Grevelduijn-Capelle † na 08-01-1765 te Dordrecht ?? 

    x 20-05-1738 te Dordrecht met Trijntje Pieters van Herk / Erk 
    xx 24-10-1745 (o) te Dordrecht met Willemijntje Kemp 
    zie ─> k742 

 

 
#k1486 van Herk, Pieter Eeuwoutsz (zoon van Eeuwout Willemsz Baes van Herk en 
     Jorisje Jans)  ─> k2972 
 Beroep: Steenbakker te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 Eerst getrouwd met Teuntje Pieters Schaep 
 ~ 09-01-1659 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-05-1731 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
  06-05-1731 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 17-08-1698 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10740 
#k1487 Rollois, Marritgen Thijse (dochter van Tijs / Mathijs Thomasz Rollois en 
     Annechie Cornelis)  ─> k2974 
 ~ 30-11-1670 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 12-11-1740 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter van Herk en Teuntje Schaep): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter van Herk en Marritgen Rollois): 
o NN  *   †  
o Trijntje  * te Nieuwerkerk ad IJssel / ~ 19-02-1710 te Ouderkerk ad IJssel 

      † 11-05-1739 te Dordrecht 
  x 20-05-1738 te Dordrecht met Adriaen Pietersz Schaap 
  zie ─> k743 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 22-02-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Jorisje Jans, weduwe van Eeuwout Willemsz Steenbacker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, machtigt 
haar zoon Pieter Eeuwoutsz van Herck, mede won. te Nieuwerkerk, om namens haar te vorderen en 
ontvangen de gelden vanwege koop en levering van steen. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 21-12-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Tijs Jansz van Herck, toekomende bruidegom, geassisteert met Cornelis van der Geer, zijn oom, beiden 
won. te Ouderkerk ad IJssel, en met Pieter Eeuwoutsz van Herck, zijn neef, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, 
ter eenre, en Leentje Fransen van Esch, toekomende bruid, geassisteert met Frans Ariensz van Esch, haar 
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vader, won. te Ouderkerk, ter andere zijde, zijn voornemens te trouwen, en stellen hun huwelijkse 
voorwaarden op. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437   dd. 03-01-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Tijs Jansz Steenbacker en Pieter Eeuwoutsz van Herck (zie k1486), namens zijn moeder Jorisje Jans 
(zie k2973), weduwe van Eeuwout Willemsz van Herck (zie k2972) , beiden won. te Ouderkerk ad 
IJssel, ter eenre, en Cornelis Claasz Noorlander (zie k2488), getrouwd met Lijsbeth Huijberts (zie 
k2489), die een dochter is van Huijbert Leendertsz Boertje (zie k4978), mede won. te Ouderkerk, ter 
andere zijde, vermelden dat zij naast elkaar een erf hebben liggen in de polder de Cromme, en dat hun 
voorouders enige onroerende goederen verdeeld hebben die zij eerder gemeen hadden, conform de 
kavelcedulle voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 09-03-1640 (zie voor die acte bij Willem 
Ariensz Steenbacker (k5736) en bij Huijbert Leendertsz Boertge (k4738)). In die cedulle staat vermeld 
dat de voorouders van de eerste comparanten een erfje zouden hebben en in de daaropvolgende 25 jaren 
ten behoeve van Huijbert Leendertsz Boertje twee schuiten aarde zouden leveren, die Boertje daar zelf op 
de dam zou ophalen of laten ophalen met paard en kar die hem daartoe verstrekt zouden worden. Tussen 
partijen is een dispuut gerezen, maar door tussenkomst van vier personen (Daniel Huijbertsz, Daniel 
Leendertsz Veth, Jan Jacobsz en Hendrick Ariensz Back), zijn ze overeengekomen dat de nakomelingen 
van Huijbert Leendertsz Boertje het deel van het erf krijgen waar hij eerder zijn op- en afpad had, en dat de 
nakomelingen van Willem Ariensz en Pieter Flooren een ander erf als compensatie krijgen, dat ten oosten 
van hun erf ligt. Verder krijgt Cornelis Claasz Noorlander uit handen van Tijs Jansz Steenbacker en Pieter 
Eeuwoutsz van Herck het bedrag van 50 gulden als voldoening van de twee schuiten aarde en het gebruik 
van kar en paard. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437   dd. 25-12-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Eeuwoutsz van Herck en Marritje Tijsen Rolloijs, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, beiden 
gezond, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam en zal hun kinderen moeten 
alimenteren, opvoeden, naar school laten gaan, in de christelijke gereformeerde religie opvoeden en een 
ambacht laten leren. Wanneer de kinderen 25 jaar zijn, of eerder trouwen, moeten zij een uitzet krijgen, en 
50 gulden. Mocht de langstlevende hertrouwen, dan moet die afstand doen van de helft van de boedel ten 
behoeve van hun kinderen. Tot voogden over onmondige erfgenamen benoemen zij Cornelis van der Geer 
en Cornelis Jansz Besemer. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 06-03-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Jansz, Pieter Engelen, getrouwd met Willemtje Jans, Arij Jansz en Govert Jansz (zie k1434), met 
Cornelis Claasz van der Geer en Pieter Eeuwoutsz van Herk als voogden over de minderjarige dochter 
Ariaantje Jans, alle kinderen en mede erfgenamen van Catalijntje Claas van der Geer (zie k2869) in haar 
leven weduwe van Jan Willemsz Baas (zie k2868), benoemen Claas Jansz en Tijs Jansz, hun broers om 
namens hen de bedragen te innen van hun debiteuren. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 06-04-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Pieter Eeuwoutsz van Herk volmacht Willem Romein, procureur, om namens hem zijn rechtszaken af te 
handelen. 
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Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-04-1701 / 04-05-1701 
Rechtdag gehouden 06-04-1701 
Claes van den Hoek, won. te Zevenhuizen, getrouwd met Maria Pieters Schaep, enige erfgename van 
Anna Pieters van Herk, enige overleden dochter van Pieter Ewouts van Herk en Teuntje Pieters Schaep, 
eiser, contra Pieter Ewoutsz van Herk, erfgenaam van zijn vrouw Teuntje Pieters Schaep zaliger, en als 
voogd over zijn overleden dochter, gedaagde. De inhoud van de zaak wordt niet beschreven in de acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-12-1707 
Rechtdag gehouden 07-12-1707 
Cent Jansz Beelde, eiser, contra Pieter Eeuwoutsz van Herk, steenbakker te Nieuwerkerk ad IJssel, Jan 
Cornelisz Hordel, Pieter Pietersz Lans en Damis Tijsz Rolois, gedaagden, om getuigenis der waarheid te 
geven. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 05-02-1708 
Notaris Samuel Guldemont. 
Maritje Ariens Slot, weduwe van Cornelis Jansz Besemer ter eenre, en Huig Evertsz Rheda en Pieter 
Eeuwoutsz van Herk, als voogden van Jan Cornelisz Besemer, minderjarig kind van Cornelis Jansz 
Besemer en diens eerste vrouw Willempje Eeuwouts van Herk, ter andere zijde, leggen vast dat Jan 
Cornelisz Besemer uit de nalatenschap het bedrag van 275 gulden krijgt, waaronder een obligatie ten laste 
van zijn grootmoeder Jorisje Jans (zie k2973) Ook krijgt hij twee zilveren lepels gemerkt W.E. (Willempje 
Eeuwouts) en I.C.B. (Jan Cornelisz Besemer). 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-06-1710 
Annetje Cornelis (zie k2975), weduwe van Tijs Thomasz Rolois (zie k2974) (voor de ene helft), Pieter 
Eeuwoutsz van Herk, getrouwd met Marrigje Tijs Rolois, Jan Tijsz Rolois en Cornelis Tijsz Rolois, kinderen 
van Annetje Cornelis en Tijs Thomasz Rolois (voor 3/8 deel) verkopen aan Damis Tijsz Rolois, zoon van 
Annetje Cornelis en Tijs Thomasz Rolois (voor 1/8 deel eigenaar), een kamer met het erf daarbij, waarin 
Annetje Cornelis nu woont, staande op het dorp, en alle meubelen, huisraad en alles wat Annetje Cornelis 
verder bezit. Damis Tijsz Rolois zal haar daar haar levenlang laten wonen en verzorgen in alles wat zij 
nodig heeft, en niet alleen van vuur, licht, bewassen en behavenen, maar ook van behoorlijke kost, drank 
en al hetgeen enigszins tot haar nooddruft behoort. Verder zal hij ook al haar schulden betalen, en na haar 
overlijden haar op zijn kosten laten begraven. 

 

 
 
Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3484/284     Blz 901 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 16-03-1713: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Pieter Eeuwoutsz van Herk, steenbakker te Nieuwerkerk op d'IJssel tegenover het dorp van Ouderkerk op 
d'IJssel, machtigt David Davidsz te IJssendijk on namens hem 274 gulden te innen bij Cent Kousemaker te 
IJssendijk, voor geleverde steenpannen en tegels, en zonodig gerechtelijk op te eisen. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 08-05-1717 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Cornelisz Besemer, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Cornelis Jansz Hofland, won. te 
Krimpen ad IJssel, het bedrag van 1000 gulden dat hij geleend heeft. Rente 3%. 
Jorisje Jans, weduwe van Eeuwout Willemsz van Herk, en Pieter Eeuwoutsz van Herk, won. te 
Nieuwerkerk ad IJssel, stellen zich borg. 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 21-12-1717 
Paulus van der Grijp (zie k744) is schuldig aan Willem Lans, timmerman te Capelle ad IJssel, Cornelis 
Tijsz Rolloijs, metselaar te Ouderkerk ad IJssel, Pieter Eeuwoutsz van Herk, steenbaker, en de weduwe 
van Tijs Jansz Vrankesteijn, steenbakster, diverse bedragen: aan Willem Lans 175 gulden, aan Cornelis 
Tijsz Rolloijs 58 gulden, aan Pieter Eeuwoutsz van Herk en de weduwe van Tijs Jansz Vrankesteijn 
tesamen 76 gulden, in verband met de levering van hout, arbeidsloon en steen, tot het maken van een 
nieuw huisje dat tot het genoegen van Paulus van der Grijp is gemaakt en geleverd. De betaling van dit 
geld zal in 6 jaar, of 4 termijnen gedaan worden, waarbij geen rente berekend wordt. Hij verhypothequuert 
hiertoe dit huis, dijk en binnenrol ni de polder Langeland. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-02-1718 
Pieter Eeuwoutsz van Herk koopt van Meindert de Kok, weduwnaar van Maria Jans van der Linden, 
wonende te Maassluis, een rentebrief ten bedrage van 1030,- gulden die op 5 juli 1711 is opgesteld ten 
laste van Jan Gijsen. Meindert de Kok is voor de helft eigenaar van deze rentebrief, waarvan al een 
gedeelte is afgelost. Voor het overige doet hij afstand voor het bedrag van 106,- gulden. 
In de kantlijn van de oorspronkelijke akte (Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel dd 05-07-1711) staat 
dat bij Meindert de Kok en Maria Jans van der Linden 215 gulden is afgelost, en bij Pieter Eeuwoutsz van 
Herk 300 gulden is afgelost op 01-05-1718. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-12-1718 
Rechtdag gehouden 02-02-1718 
Pieter Eeuwoutsz van Herk, steenbakker te Nieuwerkerk ad IJssel, arrestant op alle zodanige penningen 
als berustende zijn onder Jan Gijsen Korlesluis, won. te Ouderkerk ad IJssel, aankomende Meindert de 
Kok, won. te Maassluis, eiser, contra Meindert de Kok, gedaagde, ter defentie van de arreste. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-03-1720 
De kindskinderen en erfgenamen van Neeltje Hendriks (zie k2861) , in haar leven weduwe van 
Cornelis Wiggersz Graaf (zie k2860), verkopen in het openbaar een woning, bestaande uit een huis en 
11 morgen land in de polder de Cromme. Een deel hiervan, drie kampen land groot in totaal 1 morgen 4 
hont 50 roeden, een kamp hooiland groot 7 hont en een kamp hooiland groot 4 hont 50 roeden, wordt 
gekocht door Pieter Eeuwoutsz van Herk voor het bedrag van 438 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 21-06-1721 
Claes Jansz van Herk, voor zichzelf en namens zijn broers en zussen, kinderen van Jan Willemsz van 
Herk, Pieter Eeuwoutsz van Herk, namens zijn moeder Jorisje Jans, weduwe van Eeuwout Willemsz 
van Herk, namens de kinderen van Eva Willems, Jan Huijgen, namens zijn moeder Maeijke Arijens, 
weduwe van Arijen Willemsz, verkopen aan de kinderen van Willem Leenderrtsz Kors en Arijen Jansz 
Wegman, 1 morgen 4 hont land in de polder Langeland. Dit land is publiek verkocht op 06-02-1721. 
Bedrag 50 gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-12-1731 
Johannes van der Geer en Willem Sebastiaansz Boers, heer van Zuid Waddinxveen, als executeurs van 
het testeamen van Cornelis van de rGeer, gewoond hebbend en overleden te Ouderkerk ad IJssel, 
verkopen in het openbaar ettelijke woningen, huizen en landerijen in de polers Cromme, Geer en Zijde. 
Een deel hiervan, een buitenlaagje en zelling te Nieuwerkerk ad IJssel, voor de Blaardorpse polder, groot 3 
hont, wordt gekocht door Eeuwout van Herk voor 175 gulden, namens zijn moeder Marrigje Tijssen, 
weduwe van Pieter Eeuwoutsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-02-1737 / 06-03-1737 / 03-04-1737 / 01-05-1737 
Rechtdag gehouden 06-02-1737 
Jan Berkouwer, steenbakker te Ouderkerk ad IJssel, en Marrigje Tijsen Rolois, weduwe van Pieter van 
Herk, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, eisers, contra Leendert Joppen Verheul, gedaagde. Eisers doen het 
verzoek dat het gerecht de gedaagde zal vonnissen tot “geïntendiceert” van het snijden van riet of het 
hakken van enig houtgewas alsmede van het uitsteken van aarde uit hun rietveld gelegen te Ouderkerk ad 
IJssel, behorend bij hun steeplaats, gelegen aan de oost- en westzijde van de uitervliet van de Berkouwse 
boezemsluis. (geïntendiceert te interpreteren als ‘toestaan’) 
Hendrik van Heuven, procureur van schout en gerecht van Berkenwoude, verklaart dat het Rietveld sinds 
mensenheugenis eigendom is van Berkenwoude, en dat zij het eerst verhuurd hadden aan Jacob Pietersz 
en Cornelis Pietersz, die de huur hebben overgedaan aan Pieter Willemsz Kreuk (zie k1144), die het 
huur wederom heeft overgegeven aan Leendert Joppen Verheul, hun tegenwoordige huurder. Hij wordt nu 
geconfronteerd met het feit dat Jan Berkouwer en Marrigje Tijsen Rolois zeggen dat het rietveld aan hen 
behoort.  
Eeuwout van Herk, namens Marrigje Thijsen Rolois en Jan Berkouwer, geeft op de laatste rechtdag aan 
dat zij afzien van de eis, en de schout en het gerecht van Berkenwoude in de vredige “possesie” van hun 
rietveld laten. 
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Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-11-1740 
In het openbaar wordt onder andere een zelling verkocht, die grenst aan het land van de weduwe van 
Pieter Eeuwoutsz van Herk. 

 
#k1488 van der Grijp, Cornelis Engelbrechtsz (zoon van Engelbrecht Cornelisz van der 
     Grijp en Margriet Celofse)  ─> k2976 
 Beroep: Notaris te Dordrecht van 1668 tot 1688 
 ~ 11-03-1646 te Ridderkerk 
 † voor 02-05-1706 te Lekkerkerk ? 
o 27-06-1677 te Dordrecht 
x 13-07-1677 te Dordrecht     zie gezinskaart 10741 
#k1489 Jansons / Jans Sijons, Johanna (dochter van Jan Sijons en Neeltje  
      Pauwels)  ─> k2978 
 Later getrouwd op 02-05-1706 te Ouderkerk a/d IJssel (09-04-1706 (o) te Lekkerkerk) 
 met Jan Jansz Molenaar 
 ~ 23-04-1656 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis van der Grijp en Johanna Jansons): 
o NN  *   †  
o Johannes    ~ 27-11-1680 te Dordrecht  †  

   x 18-06-1702 te Molenaarsgraaf met Lijsje Jans Goverts Spuij 
   zie ─> k2919 

o Paulus ~ 21-01-1693 te Lekkerkerk  † 02-02-1778 te Krimpen ad IJssel 
 x 04-08-1715 te Ouderkerk ad IJssel met Ariaantje Leenderts van Dam 
 zie ─> k744 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Johanna Jansons en Jan Molenaar): 
o NN  *   †  

 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 313/34     Blz 63  d.d. 23-02-1652: 
(notaris Gerrit van der Hout) 
NL-RtSA_18_313_0032.jpg - NL-RtSA_18_313_0033.jpg 
Franchoijs Eversdijck, weduwnaar van Barbar van de Meer, wonende te Willemstadt, legateert aan 
Elisabet Celosse, te Willemstadt, huisraad en kleding, een zilveren schaal met het wapen van zijn 
grootvader, en een zilveren kelk met een gouden ring; daarnaast nog een bedrag van 4.800 gulden; tevens 
een legaat van 600 gulden aan Maria van der Grijp, jongste dochter van Engebrecht van der Grijp, 
secretaris van Rijderkerck, onder conditie dat als ze overlijdt zonder kinderen na te laten, dit bedrag aan 
Cornelis van der Grijp, de oudste zoon van Engebrecht, vervalt. Verder nog een zelfde bedrag van 600 
gulden aan Sara, Hester en Jacobmijna van der Grijp tezamen. 
 
Notarieel arch. Ridderkerk Nr. 15/355     Blz 490  d.d. 27-09-1673: 
(notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp) 
NL-RtSA_1277_15_f454-507-s051.jpg - NL-RtSA_1277_15_f454-507-s052.jpg 
Cornelis van der Grijp, notaris te Dordrecht, verklaart op verzoek van Ariaentge Herberts wonend te 
Krimpen aan de Lek dat hij maandag 3 augustus 1671 in de namiddag bij Pieter Leendertsz van der Linde 
wonend te Krimpen aan de Lek op order van Bastiaen Ariensz Borsje, heemraad, is geweest. Zij zouden 
zich vervoegen in het huis van Borsje waar deze ziek te bed lag en iets persoonlijks wilde zeggen nl. dat hij 
een testament wilde laten maken. Genoemd de kinderen van Jan Andriesz en Grietge Ariense die hem zijn 
vrije wil wilden benemen en hem daardoor zeer onrustig maakten. Ik wil dat Ariaentge Herberts het huis en 
de grienden krijgt, strekkende van de Meunbode tot aan de Boesemkade, omdat zij 14 jaar bij mij heeft 
gewoond en gediend. Zij zal daarvoor 100 gulden dienen in te brengen, in drieën gedeeld aan de kinderen 
van Herbert - Jan en Grietge Ariens. 

  
 
 
Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3484/62     Blz 203 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 12-09-1691: 
(notaris Cornelis Brouwer) 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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Zijtje Ariens Seeuw (zie k4591), weduwe van Roelant Pietersz Versloot (zie k4590), wonend aan de 's 
Gravenweg te Capelle op d'IJssel, machtigt Cornelis de Grijp, procureur te Dordrecht, om namens haar 
op te treden in de zaken die zij voor de gerechten van Ouderkerk op d'IJssel en andere zal voeren, tegen 
wie dan ook. 
 
Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3484/146     Blz 465 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 09-06-1694: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Sijtje Ariens Zeeuw (zie k4591), weduwe van Roelandt Pieter Versloot (zie k4590), ziek liggend bij 
haar dochter Merritje Roelen Versloot in Ouderkerk op d'IJssel, herroept haar acte van revocatie van 19-
05-1693 voor notaris Laurens Balbian te Gouda, en benoemt genoemde dochter tot erfgename, naast haar 
andere kinderen Arij Roelen Versloot en Annitje Roelen Versloot. Arij Roelen Versloot en Willem 
Maertense San, de man van Annitje, krijgen verder samen 240 gulden, waarvan zij ieder de helft aan 
Marritje moeten geven. Willem krijgt nog 2000 gulden. Dit geld is afkomstig van een huis en erf enz. in de 
polder van de Sijde on het ambacht van Ouderkerk, die zij op 23-05-1693 heeft verkocht aan de broers 
Cornelis Gerritsz en Bartholomeus Gerritsz Baes te Bergambacht voor 5.527 gulden. Deze hoeve was 
eerder aan Merritje beloofd in het testament van 14 -09-1691 voor notaris Cornelius van der Grijp te 
Dordrecht. Hij was toen belast met 3000 gulden. Als Merritje de 2400 niet snel krijgt dan herroept zij ook 
het testament voor Van der Grijp. Voogden: haar zoon Arij Roelen Versloot en Cornelis Foppe, meester 
timmerman te Lekkerkerk, neef van de kinderen. Willem Maertensz San is daarmee van zijn voogdijschap 
ontlast. NB. De testatrice heeft verklaard boven de 4000 gulden in de 200e penning bekend te zijn.  
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 09-07-1697 / 10-09-1697 / 03-12-1697 / 
  15-04-1698 / 03-09-1698 / 25-11-1698 / 06-01-1699 / 07-04-1699 / 08-09-1699 
Johanna Jans, weduwe van Cornelis van der Grijp, in zijn leven notaris en procureur, eiseresse en 
declarante, contra Marrichje Willems, weduwe van Arien Floren Lommert, voor zichzelf en voor haar 
kinderen, gedaagde. Tot condemnatie en taxatie op de overgeleverde declaratien. 
dd 07-04-1699: Adriaan Nieupoort, schout en herbergier te Ammerstol, arrestant op alle zodanige 
penningen als de kinderen en erfgenamen van Marrigje Willems zaliger, in haar leven weduwe van Arien 
Floren Lommert, schuldig zou mogen zijn aan Johanna Jans, weduwe van Cornelis van der Grijp, won. 
te Lekkerkerk, contra de voornoemde kinderen: verzoek om geen penningen weerloos te maken, voor de 
arrestant van zijn geëiste somme zal zijn voldaan. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437    dd. 30-07-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Neeltje Pouwelis, weduwe van Jan Sijontsson, won. te Hardinxveld, gezond, prelegateert aan haar 
zoon Zijon Jansz Backer, en bij zijn vooroverlijden aan diens nakomelingen, een huis en erf met alle 
gereedschap van de bakkerij, staande te Hardinxveld. Dit ter egalisatie van 450 gulden en nog 45 gulden 
verlopen rente die Cornelis van der Grijp zalr, in zijn leven getrouwd geweest met Johanna Jans, 
dochter van Neeltje Pouwelis, had bijde voogden van de weeskinderen van Gijsbert Jaspersz zalr. Dit 
bedrag had Neeltje Pouwelis betaald, en aan haar dochter Johanna Jans in de vorm van prelegaat 
kwijtgescholden. 
Verder benoemt zij tot erfgenamen Zijon Jansz Backer en Johanna Jans, haar zoon en dochter, ieder voor 
de helft. Tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemt zij Johannis van der Grijp, predikant te 
Berkenwoude, en haar zoon Zijon Jansz Backer. 
 

 
#k1490 van Dam, Leendert Pietersz (zoon van Pieter van Dam en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † 25-10-1728 te Capelle aan den IJssel 
x +/- 1675 te Capelle aan den IJssel ??    zie gezinskaart 10742 
#k1491 Vervoorn, Lijsbet Cornelis (dochter van Cornelis Vervoorn en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † 14-03-1741 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 28-06-1693 te Capelle ad IJssel     † 02-02-1759 te Krimpen ad IJssel  

  x 04-08-1715 te Ouderkerk ad IJssel met Paulus Cornelisz van der Grijp 
  zie ─> k745 

 

 
#k1492 Bakhuijzen, Pieter Jansz (zoon van Jan Arnoutsz Backhuijsius en Soetgen 
     Pieters)  ─> k2984 
 Beroep: Schepen van Polsbroek Noord 
 ~ 20-06-1649 te Molenaarsgraaf 
 † voor 07-02-1699 te Polsbroek 
x +/- 1680 te ???      zie gezinskaart 10743 
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#k1493 Leenderts, Grietje (dochter van Leendert Ariensz en Beligje Hendricks) 
      ─> k2986 
 ~ 13-09-1651 te Polsbroek 
 † na 12-05-1708  te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert     * +/- 1690 te Polsbroek  †  

     x 14-12-1721 te Berkenwoude met Ariaantje Willems Trekkan / de Kroon 
     zie ─> k746 

 
Recht. archief Polsbroek ? 605 331   dd 04-03-1685 
voor mr. cornelis van straelen *(tek)(schout), gijsbert claesz schijff (tek. met gijsbert clasen rijdder) en ot 
hendriksz van oosten (tek. met ot hendrijck van ootte) (heemraden) stellen pieter jansz backhuijssen (voor 
de helft) en claes cornelisz oosterdam, jan cornelis oosterdam en jacob willemsz oostervliet erfgn. van 
cornelis claesz cup (voor de wederhelft) verkocht te hebben aan de heer mr. bartholomeus botter (oud 
schepen en vroedschap te schoonhoven, en drossaart van de heerlijkheid van zuid polsbroek) 4m land te 
bonrepas. Strekt van uit het waterschap tot de halve seijchsloot. Belend ten noorden de heer .....(open 
gelaten) groenendijk en ten zuiden de advocaat mr. martinus de graaff. De koopsom van 825 gl. is betaald. 
Is mede getekend door a.g. bullick. 
 
Recht. archief 18 Polsbroek fol. 91v  d.d. 17-05-1685 
Pieter Jansz. Backhuijsen, mede-schepen alhier, transporteert aan Mels Dircks Ruijgeweijer, won. op de 
Noordzijde van Polsbroek, seecker 12 hont eijgen landt, belend oostwaarts Melchior de Bruijn, met gelijcke 
8 morgen, en westwaerts Pieter Jansz. Backhuijsen; volgt de schuldbrief voor 500 car.gld.; afgelost 16 mei 
1724 door de kinderen en erfgenamen van Mels Dirckse Ruijgeweijer. 
 
Recht. archief 34 Polsbroek   d.d. 07-02-1699 
Mels Dirxz. Ruijgeweijer, metselaer en herbergier alhier op de Noortsijde van Polsbroek, is 400 gld. 
schuldig aan Pietertje Pieters Vaandrager, huijsvrouw van Anthonis Pieters van Ouwerkerck, onderpand op 
12 hondt eijgen landt met de huijsinghe ende getimmerde daerop staende, gelegen op de Noortsijde van 
Polsbroek, streckende gesamentlijck voorzigt de Polsbroekerwatering aff tot achter het landt van de 
weduwe van Pieter Jansz. Backhuijsen, belend ten oosten Jan Ariensz. Verseijl met 8 morgen en ten 
westen de voorn. Verhoeff (schepen) met zijn hofstede. 
 
Recht. archief 3 Polsbroek fol. 10  d.d. 12-05-1708 
Grietje Leenderts, weduwe van zalr. Pieter Jansz. Backhuijsen, won. Noord-Polsbroek, voor de helft, 
en Jan Pieters Backhuijsen, Cornelis Jacobs van der Graef, geh. met Baelichje Jans Backhuijsen, Aert 
Pieters Coijman geh. met Soetje Pieters Backhuijsen, Arent Backhuijsen als oom en voogd van Leendert 
Pieters Backhuijsen, voor de andere helft 

 
#k1494 Trekkan / de Kroon, Willem Cornelisz (zoon van )  
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 ?? te Berkenwoude ??    zie gezinskaart 10744 
#k1495 Wiggers, Jannigje  (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 26-12-1695 te Berkenwoude  †  

  x 14-12-1721 te Berkenwoude met Leendert Pietersz Bakhuijzen 
  zie ─> k747 

 

 
#k1496 Vermeer, Cent Ariensz  (zoon van Arien Vermeer en ) 
 * +/- 1650 te Moordrecht 
 † 26-06-1720 te Moordrecht 
x 16-03-1687 te Moordrecht     zie gezinskaart 10745 
#k1497 Voet, Neeltje Ariens  (dochter van Arien Voet en ) 
 * +/- 1658 te Moordrecht 
 † 19-11-1748 te Moordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik  * +/- 1705 te Moordrecht  † 07-07-1746 te Moordrecht 

  x 13-02-1735 te Moordrecht met Maria Abrahams Koot 
  zie ─> k748 
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#k1498 Koot, Abraham Willemsz zelfde als ─> k1426 
x 
#k1499 Soos, Apolonia Maartens zelfde als ─> k1427 
 
#k1500 Block, Klaas Franken  (zoon van Frank Jacobsz Block en Marijtje Jans
     van der Cijs)  ─> k3000 
 ~ 09-11-1692 te Moordrecht 
 † ??? te ??? 
x 27-02-1718 te Moordrecht     zie gezinskaart 10747 
#k1501 van Eijk, Cornelia Joris (dochter van Joris Jorisz van Eijk en ) 
 Eerst getrouwd met Gerrit Willemsz Uijttenbroek 
 * +/- 1682 te Moordrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelia van Eijk en Gerrit Uijttenbroek): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het eerste huwelijk (Klaas Block en Cornelia van Eijk): 
o NN  *   †  
o Frank ~ 16-10-1718 te Moordrecht  † 22-09-1787 te Moordrecht 

 x 10-01-1742 te Moordrecht met Adriana Antonis Schepens 
 zie ─> k750 

 

 
#k1502 Schepens, Antonij Jansz (zoon van Jan Schepens en ) 
 * +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 08-03-1710 te Raamsdonk (gaarder)    zie gezinskaart 10748 
#k1503 Bosser, Anneke Peters (dochter van Peter Bosser en ) 
 * +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriana  * +/- 1718 te Raamsdonk  † na 24-02-1756 te ??? 

  x 10-01-1742 te Moordrecht met Frank Klaasz Block 
  zie ─> k751 

 

 
#k1504 te Rehorst, Dirck Hendriksz (zoon van Hendrick te Rehorst en Aeljen NN) 
      ─> k3008 
 ~ +/- 1657 te Dinxperlo 
 † ??? te ??? 
x 08-02-1685 te Dinxperlo     zie gezinskaart 10749 
#k1505 Bolant, Geertruijd Wessels (dochter van Wessel Geertsz Bolant en Geesken 
     Siebelinck)  ─> k3010 
 ~ +/- 1659 te Dinxperlo 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * te Megchelen /  ~ 17-08-1704 te Dinxperlo † 23-05-1771 te Berkenwoude 

 x 27-07-1732 te Berkenwoude met Sybilla Jans Brants 
 zie ─> k752 

 

 
#k1506 Brantse, Jan  (zoon van ) 
 * +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 ?? te Burk (Beieren, Dld) ??    zie gezinskaart 10750 
#k1507 Willems, Christina (dochter van ) 
 * +/- 1679 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sybilla  * +/- 1705 te Burk (Beieren Dld ?)  †  

  x 27-07-1732 te Berkenwoude met Willem Dircksz te Rehorst 
  zie ─> k753 

 

 
#k1508 Potuit, Dirk Barentsz (zoon van Barent Dircksz en Marrigje Dircks Evengroen) 
      ─> k3016 
 ~ 21-11-1683 te Berkenwoude 
  09-10-1752 te Berkenwoude 
x 25-04-1723 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10751 
#k1509 Capteijn, Marrigje Paulus (dochter van Paulus Cornelisz Capteijn en  
     Teuntje Ariens Schoonder)  ─> k3018 
 ~ 20-04-1699 te Berkenwoude 
  13-10-1745 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Paulus ~ 05-03-1724 te Achterbroek   † 18-07-1803 te Berkenwoude 

 x 05-03-1752 te Ouderkerk ad IJssel met Lijntje Hendriks Verstoep 
 xx 20-11-1774 te Berkenwoude met Sara Dirks Kooij 
 zie ─> k754 

 

 
#k1510 Verstoep, Heijndrik Pietersz (zoon van Pieter Heijndriksz en Lijntje Huijgen) 
      ─> k3020 
 ~ 11-06-1684 te Lekkerkerk 
 † 14-08-1767 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 01-01-1712 te Lekkerkerk (zie ook Giessen Oudekerk)  zie gezinskaart 10752 
#k1511 Ariens, Marrigje (dochter van Arien Huijgen en Ariaentje Leenderts) 
      ─> k3022 
 ~ 27-03-1689 te Giessen Oudekerk 
 † 10-01-1775 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter ~ 20-03-1720 te Lekkerkerk doopget. Neeltje Pieters 
o Ariaantje ~ 22-02-1722 te Lekkerkerk doopget. Cundertje Ariens 
o Lijntje ~ 20-02-1724 te Lekkerkerk  † 03-05-1773 te Berkenwoude 

 doopget. Neeltje Pieters 
 x 05-03-1752 te Ouderkerk ad IJssel met Paulus Dirksz Potuit 
 zie ─> k755 

o Huijg ~ 17-02-1726 te Lekkerkerk doopget. Bastiaantje Ariens 
o Kuijndertje ~ 08-02-1728 te Lekkerkerk doopget. Annigje Ariens 
o Merrigje ~ 27-08-1730 te Lekkerkerk doopget. Bastiaantje Ariens 
o Cornelia ~ 16-03-1732 te Lekkerkerk doopget. Bastiaantje Ariens 

 
Weeskamer Arch. Nr. 13 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-05-1775 
Inventaris van de boedel van Marrigje Ariens, in leven weduwe van Hendrik Verstoep, won. en 
overleden 07-01-1775 te Ouderkerk ad IJssel, opgesteld door Pieter Verstoep, Huijg Verstoep en Jan 
Captein, op grond van de acte van surogatie dd 19-08-1773 voor het gerecht van Ouderkerk ad IJssel, als 
voogden van de nagelaten minderjarige erfgenamen. Dit volgens opgave van Maria Verstoep, 
meerderjarige jongedochter en mede erfgenaam, waar zij inwonend was. Op wens van de overledene 
wordt de boedel gedeeld door Huig Verstoep en Maria Verstoep. 
De boedel omvat oa: 
- ½ in een bouwhuis, 2 schuren, berg, erf, boomgaard en dijk in de Hoge Nesse. 
- ½ van het rijs- en boezemland aldaar 
- ½ van 5 kampen land aldaar 
- ½ in 1 kamp land in weer 15 
- ½ van 5 kampen land in de weren 16 en 17 
- ½ van 1 kamp land in weer 19 
- ½ van 1 kamp land in weer 22 
- ½ van een boomgaard of hennipwerf in weer 23 
- ½ van 2 kampen land in weer 23 
- ½ in een huis, erf, schuur, boomgaard en 4 hennipwerven in de Hoge Nesse. 
- is boter te Gouda verkocht voor 6 ½ stuiver per pond. 
- het roerend goed was in het voorhuis, kamertje, voorzolder, kamer, acherhuis, het kamertje en 
 kelder, ooster zoldertje, achterzolder, schuurtje, “door het huis” en buiten het huis. 
 De levende haaf omvat 13 koeien, 4 vaarsen, 5 hokkelingen, 1 kalf, 1 paard en 1 jong kalf 
- kleren 
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- inschulden, oa van Huig Verstoep ontvangen aan huishuur f 20,- 
- schulden totaal ongeveer f 539,-, met oa: 

o aan Maria Verstoep over 1 jaar huur f 50,- 
o aan Maria Verstoep nog 46 weken huurloon f 44,- 
o aan Maria Verstoep voor huwelijks goed als haar broers al gehad hebben f 200,- 
o aan Carel van Banen knechtsloon van aug 1774 tot 23-03-1775 f 62,- 

 
#k1512 Dekker, Cornelis Jacobsz  zelfde als ─> k528 
x 
#k1513 Gouwens, Ariaantje Dirks  zelfde als ─> k529 
 
#k1514 de Jong, Arie Cornelisz  zelfde als ─> k530 
x 
#k1515 de Vries, Annigje Ariens  zelfde als ─> k531 
 
#k1516 Stolker, Cornelis Cornelisz  zelfde als ─> k532 
x 
#k1517 Voorweer, Annetje Pieters  zelfde als ─> k533 
 
#k1518 de Jong, Antonius Laurensz  zelfde als ─> k534 
x 
#k1519 Muijss, Marrigje Huggo  zelfde als ─> k535 
 
#k1520 van Herk, Govert Jansz  zelfde als ─> k1434 
x 
#k1521 van de Ruijt, Marijtje Zijmons  zelfde als ─> k1435 
 
#k1522 van de Graaf, Hendrik Cornelisz zelfde als ─> k1430 
x 
#k1523 Beck / Bekke, Marrigje Cornelisse zelfde als ─> k1431 
 
#k1524 Lans, Willem Cornelisz (zoon van Cornelis Engelen Lans en   
     Francijntje Willems)  ─> k3048 
 ~ 03-03-1669 te Gouderak 
 † 04-02-1739 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 15-03-1699 te Ouderkerk aan den IJssel (att.)    zie gezinskaart 10753 
#k1525 Proos, Annetje Jans (dochter van Jan Huibertsz Proos en Leentje Hendriks) 
      ─> k3050 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 28-09-1664 te Gouderak 
 † 14-09-1747 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ 17-10-1706 te Ouderkerk ad IJssel  † +/- 1754 

 x 11-12-1740 te Ouderkerk ad IJssel met Willemijntje Ariens de Boer 
 zie ─> k762 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 24-08-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Willem Cornelis Lans, 28 jaar, en Arij Janse, 20 jaar, won. te Gouderak, leggen een getuigenis af op 
verzoek van Maerten Roock, steenbakker, wonende te Gouderak, dat op 21 juni 1697 er een 
meningsverschil was tussen Maarten Rook en Hendrik Jacobs Breur over het ‘sloten’ van het weiland dat 
Maarten Rook huurt van Hendrik Jacobs Breur. Het was niet in de huur bedongen dat Maarten Rook dit 
zou doen, maar Hendrik Jacobs Breur is ook niet van plan om dit te doen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-01-1701 
Willem Cornelisz, getrouwd met Annetje Jans Proos, Jan Jansz Proos, Aart Jansz Proos, Pieter Maartensz 
Goudka, getrouwd met Marrigje Jans Proos, Pieter Pietersz, getrouwd met Grietje Jans Proos en Geerlof 
Jansz Proos, allen broers en zussen en erfgenamen van Willem Jansz Proos, geven aan dat Willem Jansz 
Proos aan hun oom Dirk Hendriksz een onbekend bedrag schuldig was. Daarom verkopen zij nu aan hun 
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oom Dirk Hendriksz het ¼ deel van een kampje boezemland, groot 10 hond, in de Nessen boezem, ter 
waarde van 40,- gulden, waarmee de schuld vereffend is. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-11-1707 
Rechtdag gehouden 09-11-1707 
Joost Vassen van Ardennen, eiser, contra Willem Cornelisz Lans, gedaagde, om getuigenis der waarheid 
te geven. Willem Cornelisz Lans gaat daarmee akkoord mits hij een daggeld krijgt. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Willem Cornelisz Lans koopt van Aart Jansz Proos een half huis, erf en griend-akkertjes in de polder de 
Nesse. Bedrag 500,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711 
Willem Cornelisz Lans is schuldig aan Annetjen Hendriks (zie k2817), weduwe van Jacob Jansz Pols 
(zie k2816), wonende te Gouderak, het bedrag van 500 gulden dat hij geleend heeft. Rente 3,75 %. Hij 
verhypothequeert daartoe een huis, erf en griend-akkers in de polder de Nesse, waarvan hij op heden voor 
de helft het eigendom heeft verkregen. In de kantlijn is vermeld dat de schuld is afgelost op 10-08-1722. 

 
 
Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3484/271     Blz 855 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 27-08-1711: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Willem Cornelisz Lans en zijn vrouw Anntije Jans Proos, wonend onder het ambacht van Ouderkerk op 
d'IJssel, benoemen elkaar tot voogd over hun na te laten kinderen. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-07-1718 
Willem Cornelisz Lans, getrouwd met Annetje Jans Proos, Pieter Pietersz, getrouwd met Grietje Jans 
Proos, Jan Jansz Proos, Maarten Pietersz Bakker namens zijn moeder Marrigje Jans Proos, weduwe van 
Pieter Goudkade, zijn de erfgenamen van Aart Jansz Proos die in Ouderkerk ad IJssel heeft gewoond en is 
overleden. Zij verkopen aan Marrigje Jacobs, weduwe van Jan Cornelis Ouwejan een huis, erf en akkertje 
in de polder de Nesse, aan de Groenendijk. Bedrag 330,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-08-1718 
Willem Cornelisz Lans, getrouwd met Annetje Jans Proos, Pieter Pietersz, getrouwd met Grietje Jans 
Proos, Jan Jansz Proos en Marrigje Jans Proos, weduwe van Pieter Goudkade, zijn de erfgenamen van 
Aart Jansz Proos die in Ouderkerk ad IJssel heeft gewoond en is overleden. Zij verkopen aan Jan Jacob 
Brandsz, heemraad te Ouderkerk ad IJssel, een kamp land in de polder de Hogen Nesse, groot vijf hond. 
Bedrag 110,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-12-1729 
De erfgenamen van Jacob Pietersz Brandsz verkopen in het openbaar twee huizen, waarvan het ene 
tegenwoordig tot een schuur is gemaakt, met het erf daarbij, in de polder de Hoge Nesse. Koper is Willem 
Cornelisz Lans voor 248 gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-01-1735 
Jan Jansz Proos, won. te Gouderak, verkoopt in het openbaar een akker rijsland, een nog 2 akkers, in de 
polder de Nesse. In totaal groot 250 roeden. Koper is Willem Cornelisz Lans voor 40 gulden. 
Daarnaast wordt ook een oude huiswerf met erf, akker en een partij land verkocht in de polder de Nesse, 
groot 3 hont. De koper van dit laatste land zal moeten gedogen dat Willem Cornelisz Lans aan de 
boezemkade op het nieuwe land altijd zijn rijs zal mogen snoeien, mits voor 1 mei alle rijs, hout en takken 
ontruimd zijn. Koper is Dirk Jansz Bakker voor 80 gulden. 

 
#k1526 Boer, Arie Willemsz   zelfde als ─> k1414 
x  
#k1527 Trouwborst, Neeltje Ariens  zelfde als ─> k1415 
 
#k1528 Speksnijder, Gijsbert Theunisz zelfde als ─> k1280 
x  
#k1529 van Baaren, Lommigje Dirks  zelfde als ─> k1281 
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#k1530 Mak, Jakob Klaasz   zelfde als ─> k1282 
x  
#k1531 Ariaans, Wijntje   zelfde als ─> k1283 
 
#k1532 de Wit, Dirk Pietersz   zelfde als ─> k1284 
x 
#k1533 Hoogewerf, Neeltje Jans  zelfde als ─> k1285 
 
#k1534 Kortland, Klaas Gijsbertsz  zelfde als ─> k1286 
x 
#k1535 de Kovel, Barbara Janse  zelfde als ─> k1287 
 
#k1536 Eijckelboom, Arie Pietersz (zoon van Pieter Ariensz Eijckelboom en Grietje 
     Cornelis)  ─> k3072 
 ~ 24-02-1658 te Molenaarsgraaf 
 † voor 1730 te ??? 
x +/- 1675 te ???       zie gezinskaart 10754 
#k1537 Eijckelboom, Grietje Cornelis  (dochter van Cornelis Cornelisz  
     Eijckelboom en Aantje Ariens)  ─> k3074 
 * na 1649 te Gijbeland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arij ~ +/- 1690 te Gijbeland  † 07-10-1758 te Brandwijk 

 x 09-04-1714 te Nieuwland (zie Brandwijk) met Annigje Thijse van Muijlwijk 
 zie ─> k768 

o Ariaantje 
 was doopgetuige bij Arie, kind van Arij Ariensz Eijckelboom 

o Annigje 
 was doopgetuige bij Grietje, kind van Arij Ariensz Eijckelboom 

o Cornelis 
 genoemd in de lidmatenlijst van Gijbeland 

 
Uit Gezinsreconstructies Brandwijk, Gijbeland en Molenaarsgraaf  door H. de Bruin: 
Arien Pietersz Boom ook Eijckelboom, getrouwd met Grietje Cornelis Cornelis Eijckelboom, beide lidmaat 
op Gijbeland 1689 en 10-11-1698. Kinderen; oa. Cornelis. 
 
Recjht. Arch. nr 27 Bleskensgraaf  dd 25-05-1719 
Nagelaten door Hugo Jongeneel, schout en secretaris, die in Bleskensgraeff zonder wettige nakomelingen 
overleed. Susanna Jongeneel als eenige erffgename doet de aengevinge.  
1/3 van twee rentebrieven Dordregt namelijk: 2000.- ten name van Hilleken Aryens, weduwe van Joost 
Vassen. fol. 4596 vo. van 21.8.1641. 
1000.- ten name van Barent Gerritsz fol. 5097 van 23.6.1643. 1/3 dus 1000.-. 
Een hypotheecqbrieff 150 gld op half huys in Bleskensgraeff ten laste van Hendrick Meyer en Johanna 
Ouwerkerck van 7.11.1716. 
Helft van hypotheeckbrieff van 200 gld. ten laste van Jan Hendricxsz van den Bergh van 7.4.1709 op half 
huys en erven met 2 morgen daeraen behorende, westsijde van de Rijsebrugh. 
Op Gijbelant ( schout en heemraden van Gijbelant 7.6.1719): 2 m op Gijbelant in een weer van 6 m. Oost: 
Pieter Aryensz Broer, West: Jan Theunisz de Jongh. 25.-. (getekend: A. van Ardennen, A.P. Eyckelboom, 
Aert Lopick). 
Op Molenaersgraeff (schout en heemraden van Molenaersgraeff 24.7.1719): 13 m 150 roeden 
Oost: Adriaen Groenevelt, west: de weduwe van Ary Cornelisz; schrael mager en met heremoes besmet, 
nagelaten door Hugo Jongeneel, in sijn leven schout van Molenaersgraeff!, wonende in Bleskensgraeff, 
overleden z.w.n. 200 gld. 
In Ottelant (schout en schepenen van Ottelant onder de Baronnye van Liesvelt): half huysinge en bergh en 
helft van 5 m daerachter gelegen, dus 2 m 3 h Noortsijde van Ottelant sijnde het weer groot 5 m. Oost: 
Antony Jongeneel, west: Teunis Aryensz den Besten. Streckende van de Graeff af noort op door 
Overwaertsen Boesem tot de Caedesloot tegens achterlant toe. 325.-. Helft van 1 m 150 r, is: 3 h 75 r in 
een weertje van 5 m noortsijde van Ottelant, oost: Claesz Willemsz, west: Teunis Jongeneel, streckende ... 
als voorgaende. 50 gld. 

 
#k1538 van Muijlwijk, Thijs Jansz (zoon van Jan Dionijsz / Nijsz van  
     Muijlwijk en Maaijken Beernts)  ─> k3076 
 Later getrouwd met Feijtje Dircks 
 * +/- 1660 te ??? 
 † +/- 1725 te Nieuwland 
x +/- 1690 te Nieuwland ??     zie gezinskaart 10755 
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#k1539 NN, Adriana   (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ???  
 † +/- 1688 te Nieuwland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Thijs van Muijlwijk en Adriana NN): 
o Annigje  ~ +/- 1692 te Nieuwland † 17-06-1747 te Brandwijk 

  x 09-04-1714 te Nieuwland (zie Brandwijk) met Arij Ariensz Eijckelboom 
  zie ─> k769 

o Johanna  * te Nieuwland ? 
o Jan  * te Nieuwland ? (is lidmaat van de kerk in Nieuwland) 

  bron lidmatenregister Nieuwland door B. de Keijzer 
o Ariaantjen ~ +/- 1700 te Nieuwland 
o Maria  * te Nieuwland ? 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Thijs van Muijlwijk en Feijtje Dircks): 
o geen gevonden 

 
Recht. Archief nr 425 Gorinchem   dd 14-04-1708 
Tijs Janse van Muijlwijck wonende op Nieuwland transporteert aan Willemke Ariense, weduwe van Arien 
Vinck za. en haar zoon Arien Ariense Vinck wonende op Nieuwland 5 morgen 1 hont land op Kort Nouland. 
Bedrag 900 gulden. 
 
Not. Archief nr 4073 Gorinchem   dd 19-12-1712 
Tijs Janse van Muijlwijck wonende te Nieuwland voor zijn broer Lambert Janse van Muijlwijck, 
weduwnaar van Heijltie Vassen za. als gewezen moeder van Pieter Sijmense, te eenre en Klaes Pieterse 
Backer en Vas Pieterse Backer voor hun zelf en voor hun moeder Bastiaentie Klaes, weduwe van Pieter 
Sijmense Backer za. wonende te Nieuwland, etc; deling. 
 
Not. Archief nr 4165 Gorinchem   dd 27-05-1720 
Tijs Janse van Muijlwijck, getrouwd met Feijtie Dirxs wonende in Nuland testeren. Erfgenamen zijn 
Feijtie Dirxs en haar zuster Gerritie Dircxs. 
 
Not. Archief nr 4172 Gorinchem   dd 28-04-1721 
In acte: Tijs Janse van Muijlwijck als vader van Jan Tijsse van Muijlwijck en Vas Cortsen (Coenen?) allen 
wonende te Nieuwland. 

 
#k1540 Verbraak, Dirk Damisz  (zoon van Daem Dircksz Verbraak en Ariaentje 
     Jans Deught)  ─> k3080 
 Eerst getrouwd op 27-05-1696 te Alblasserdam met Aartje Willems 
 ~ 02-04-1670 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
x 31-08-1698 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10756 
#k1541 Willems, Maijke  (dochter van ) 
 * +/- 1670 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Verbraak en Aartje Willems): 
o Jan  ~ 21-10-1696 te Alblasserdam 

  doopget. Damis Dircksz en Arijaentje Jans 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Verbraak en Maijke Willems): 

o Willem  ~ 02-08-1699 te Oud Alblas  † 
  doopget. Arij Willemsz, Bastiaen Damisz, Jannigje Willems 
  x +/- 1733 te Molenaarsgraaf met Jacomijntje Willems van der Kemp 
  zie ─> k770 

o Arij  ~ 24-01-1701 te Oud Alblas doopget. Cornelis Andriesz, Andries Arijensz, 
      Claartje Willem Andriessen 

o Arij  ~ 18-06-1702 te Oud Alblas doopget. Cornelis Joppen, Andries Arijensz, 
       Claartje Willems 

o Jacob  ~ 05-12-1703 te Oud Alblas doopget. Cornelis Andriesz, Andries Willems, 
        Claartje 

o Willemtje  ~ 01-01-1705 te Oud Alblas doopget. Willem Andriesz, Lijsbeth Jans 
o Arijaantje  ~ 21-03-1706 te Oud Alblas doopget. Pleuntje Pieters, Ariaentje Jans, 

       Bastiaen Damisz 
o Jacob  ~ 08-04-1708 te Oud Alblas doopget. Willem Andriesz, Claertje Arents 
o Leendertje ~ 09-05-1709 te Oud Alblas doopget. Jan Jongbloet, Lijsbet Jans 

 
#k1544 Brandwijk, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Brandwijck en ) 
 * +/- 1673 te Giessen Oudekerk 
 † voor 22-11-1739 te ??? 
x 23-12-1700 te Giessen Oudekerk    zie gezinskaart 10758 
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#k1545 Krawaat, Teuntje Jacobs (dochter van Jacob Andriesz Krawaat en Sijke 
     Ariens ?)  ─> k3090 
 * +/- 1680 te Giessen Oudekerk 
 † 08-09-1762 te Giessen Oudekerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 20-01-1715 te Giessen Oudekerk † 21-09-1762 te Giessen Oudekerk 

 x 25-01-1739 te Giessendam met Marigje Ariens Krijger 
 zie ─> k772 

 

 
#k1546 de Krijger, Arien Jansz zelfde als ─> k948 
x 
#k1547 de Jong, Aartje Jans  zelfde als ─> k949 
 
#k1548 Heemskerck(e), Cornelis Pietersz (zoon van Pieter Heemskerck(e) en ) 
 * +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 te ???      zie gezinskaart 10760 
#k1549 Vinck, Maria Aerts  (dochter van Aert Theunisz Vinck en Nelleke  
     Pieters)  ─> k3098 
 * +/- 1670 te Giessen Oudekerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aard ~ 27-09-1708 te Giessen Nieuwkerk  † na 07-01-1748 

 x 28-06-1733 te Giessen Oudekerk met Annighje Claesen Puijker 
 zie ─> k774 

 

 
#k1550 Puijcker, Claes Bastiaensz (zoon van Bastiaen Claesz en Swaentje Gerrits)  
      ─> k3100 
 * +/- 1670 te Peursum 
 † ??? te ??? 
x 10-12-1694 te Giessen Nieuwkerk    zie gezinskaart 10761 
#k1551 Jacobs, Jannigje (dochter van Jacob Pietersz en ) ─> k3102 
 * +/- 1670 te Peursum 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pietertje  ~ 18-09-1695 te Giessen Oudekerk get. Gerrit Gerritsz, Ingentje Bastiaens 
o Neeltje ~ 03-11-1697 te Giessen Oudekerk get. Cornelis Pietersz, Lijsje Cornelis 
o Marrigje ~ +/- 1700 te Nieuwland 

 trouwt met Adriaan Wouters op 27-02-1726 te Wijngaarden 
o Bastiaan ~ +/- 1705 

 trouwt met Neeltje Ariens van der Meijden 
o Annigje * +/- 1710 te Giessen Oudekerk  † na 07-01-1748 

 x 28-06-1733 te Giessen Oudekerk met  Aard Cornelisz Heemskerck 
 zie ─> k775 

o Jan ~ 30-06-1715 te Giessen Oudekerk   get. Bastiaan Claesz Puijker, Gerrigje Bastiaans 
 
Not. Arch. 4066 Gorinchem   dd 06-12-1694 
Claes Bastiaen Puijker jm. op Peursum, bruidegom met zijn ouders Bastiaen Claesse en Swaentge 
Gerrits en zwager Claes Hendricks van Es en Jannichie Jacobs bruid jd. met vader Jacob Pieterse, 
oom Cornelis Pieterse en zwager Meus Roeloffs. huwelijksvoorwaarden. 
 
Not. Arch. 4161 Gorinchem   dd 17-04-1711 
Marie Jacobs en Jan Jacobse, Cornelis Jacobsz, getrouwd met Fijke Jacobs, Claes Bastiaensz, getrouwd 
met Jannichie Jacobs, Peter Roelen Bos, getrouwd met Ariaentie Jacobs, kinderen en erfgenamen voor 
1/5 van hun vader Jacob Pieters zalr, overleden te Neder-Slingeland; deling. 

 
#k1552 Vervoorn, Herman Dircksz (zoon van Dirck Vervoorn en ) 
 Eerst getrouwd +/- 1648 met Jannetje Leenderts 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ..-05-1671 / voor 04-10-1671 te Arkel 
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x +/- 1653 te Arkel ?? 
#k1553 van IJseren, Teuntje Teunis (dochter van Teunis Cornelisz van IJseren  
     en Cuijntje Willems)  ─> k3106 
 * +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Herman Vervoorn en Jannetje Leenderts): 
o Petronella ~ 07-03-1649 te Arkel   get. - 

Opmerking: op 7 maart zijn twee kinderen gedoopt, namelijk 
Maeijken, dochter van Hermen Dircksz 
Petronelle, dochter van Dirck Dircksz 
Maar omdat bij de dopen van de kinderen van Willem Hermensz Vervoorn (zie k776) meerdere 
malen een Pieternelle Hermens Vevoorn doopgetuige is, is de aanname dat degene die deze 
dopen heeft ingeschreven per ongeluk de namen van de kinderen heeft verwisseld. 
Bovendien wordt in de acte dd 19-05-1676 melding gemaakt van zijn twee voorkinderen, met 
namen Pieternel en Gerrit. 

o Gerrit  ~ 17-07-1650 te Arkel   get. - 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Herman Vervoorn en Teuntje Teunis): 

o Jenneken   ~ 29-11-1654 te Arkel   get. - 
o Peterke   ~ 14-04-1656 te Arkel   get. - 
o Peterken   ~ 07-07-1658 te Arkel   get. - 
o Dirck   ~ 01-08-1660 te Arkel   get. Dirck Dircksz, Anneken Fredericks 
o Arien   ~ 26-12-1663 te Arkel   get. Cornelis Teunisz van IJseren, Neeltje Gerrits 
o Cuijntje   ~ 30-05-1666 te Arkel   get. Anneken Teunis 
o Willem   ~ +/- 1668 te Arkel ?? † 01-07-1715 te Arkel 

   x met Stijntje Hendriks van Waardenburg 
  xx tussen 15-04-1697 en 16-02-1698 te Arkel ? met Aartje Gijsberts van Eijseren 
   zie ─> k776 

o Mariken  ~ 23-02-1670 te Arkel   get. - 
o Herman  ~ 04-10-1671 te Arkel   get. Dirck Dircksz, Jan Dircksz, Eelke Aelberts 

  Bij deze doop staat dat Hermen Dircksz voor de geboorte is overleden. 
 
Not. Archief 4007 Gorinchem   dd 31-05-1660 
Thonis Corneliss van IJseren, weduwnaar van Cuijntje Willemsdr zalr, te eenre en Hermen Dircksz 
getrouwd met Theuntje Thonis van IJseren, Cornelis Thonisz van  IJseren en Arien Corneliss van Osch, 
getrouwd met Anneke Teunis van IJseren, allen kinderen en erfgenamen van eerst genoemd echtpaar, te 
andere. Scheiding 
 
Not. Archief 4075 Gorinchem   dd 19-05-1676 
Dirck Dircxse Goes als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen van Hermen Dircksz Vervoorn 
zalr, ter eenre en Gerrit Hermensz Vervoorn en Pieternel Hermense Vervoorn zijnde voorkinderen van de 
voornoemde Hermen Dircksz Vervoorn, ter andere zijde; de twee voorkinderen beloven de twee 
nakinderen op te voeden waartegen de twee voorkinderen in eigendom zullen houden de erfenis die de 
twee nakinderen toegekomen zijn door dode van hun moeije Marichje Dircxs. 

 
#k1554 van Eijseren, Gijsbert Huijgen  (zoon van Huijg van Eijseren en ) 
 Beroep: waarsman van Rietvelt 
 * +/- 1640 te ??? 
 † na 31-08-1705 te ??? 
x +/- 1668 te Arkel ?? 
#k1555 de Gelder, Maeijcke Cornelis (dochter van Cornelis de Gelder en ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † voor 31-08-1705 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Huijgh  ~ 19-10-1670 te Arkel get. Joost Huijbertsen, Huijbert Huijgen,  

      Maijken Huijberts. 
o Aertie ~ +/- 1672 te Rietveld (Arkel)  † na 21-11-1717 

 x tussen 15-04-1697 en 16-02-1698 te Arkel ? met Willem Hermensz Vervoorn 
 xx 08-11-1716 te Arkel met Cornelis Dircksz van Sleeuwenhoek 
 zie ─> k777 

o Marij  ~ Pasen 1674 te Arkel get. Arien Stevens 
o Eva  ~ 26-07-1676 te Arkel get. Margriet Jansse 
o Johanna Marij ~ 04-02-1680 te Arkel get. Maria Boelse hvr. van captein Watties  

 
Not. Archief 4027 Gorinchem   dd 14-04-1681 
Gijsbert Huigen van IJseren treedt op als waarsman van Rietvelt. 
 
Not. Archief 4070 Gorinchem   dd 18-07-1695 
Gijsbert Huijgen van Eijseren en Maeijcken Cornelis de Gelder wonende op Rietvelt wijzen elkaar als 
erfgenaam aan. 
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Not. Archief 4034 Gorinchem   dd 15-04-1697 
Willem Hermense Vervoorn, weduwnaar wonende op ’t Clooster Ouden-Hage onder Nuland, als 
bruidegom, te eenre en Aertie Gijsberts van IJseren jd geassisteerd met haar ouders Gijsbert Huigen 
van IJseren en Maeijcke Cornelis de Gelder waersman te Rietvelt, te andere; huwelijkse voorwaarden. 
Inbreng bruidegom; 3 morgen te Spijk plus bouwgereedschap etc. 
 
Not. Archief 4070 Gorinchem   dd 12-03-1705 
Gijsbert Huijgen van Eijseren wonende te Rietvelt testeert. 
 
Not. Archief 4070 Gorinchem   dd 31-08-1705 
Gijsbert Huijgen van Eijseren, weduwnaar van Maeijke Cornelis zalr wonende op Rietvelt, te eenre en 
hun kinderen Huijgh Gijsberse van Eijseren, Willem Hermensz Vervoorn, getrouwd met Aertie 
Gijsberts van Eijseren, Huijbert Ariens van Arckel, getrouwd met Maria Gijsbers van Eijseren, Willem 
Dupper, getrouwd met Eva Gijsbers van Eijseren en Pieter Melsen, getrouwd met Anna Maria Gijsbers van 
Eijseren. Scheiding en wel als volgt: 
Willem Hermensz Vervoorn: 7 hont op Rietvelt 
Huibert Ariensz van Arkel: 5 morgen op Rietvelt 
Willem Dupper: 2 morgen op Nieuwland 
Pieter Melsen: 4 hont genaamd “de boerewal” 

 
#k1556 van Arkel, Jan Teunisz (zoon van Teunis Teunisz van Arkel en Sijken 
     Teunis)  ─> k3112 
 ~ 05-10-1642 te Arkel 
 † voor 15-06-1687 te ??? 
x ..-..-1674 te Arkel 
#k1557 Huijberts, Maijken  (dochter van Huijbert Ariensz en )  ─> k3114 
 Later getrouwd (voor 15-06-1687) met Gijsbert Sijmensz Vermeulen 
  (zij laten 15-056-1687 hun eerste kind, Sjimon, dopen te Arkel) 

 * +/- 1650 te ??? 
 † voor 20-05-1708 te Arkel ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan van Arkel en Maijken Huijberts): 
o Teunis ~ eind 1675 te Arkel doopget. geen † 

 x +/- 1704 te Arkel  met Lammertie Jans Goetmoet 
 zie ─> k778 

o Cornelis ~ 23-07-1679 te Arkel doopget. geen 
  opmerking: hier staat de achternaam ‘van Arkel’ bij. 

o Huibert ~ 14-06-1682 te Arkel doopget. Peeterke Huiberts 
o Sijken  ~ 07-01-1685 te Arkel doopget. Arien Theunis en Maijken Huiberts zijn vfrouw 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maijken Huijberts en Gijsbert Vermeulen): 
o Sijmon ~ 15-06-1687 te Arkel doopget. Peterke Huiberts 
o Jan ~ 29-01-1690 te Arkel doopget. Arien Theunisz en Maijke Huiberts, zijn vrouw 
o Joost ~ 02-03-1692 te Arkel doopget. Bastiaentje Eijmerse 

 
Not. Archief 3981 Gorinchem   dd 31-01-1669 
Teunis Teunisz, ziek, weduwnaar van Sijke Teunisdr salr, wonende aan de Haer testeert. Erfgenamen 
zijn Willem Teuniss, zoon van Teunis Teuniss de Jonge zalr, zijnde testateurs zoon, en testateurs zonen 
Arie en Jan Teuniss. 
 
Not. Archief 4074 Gorinchem   dd 22-08-1672 
Adriaen Teunisz van Arckel en Jan Teunisz van Arckel, broers, beiden wonende te Arkel (Jan Teunisz is 
ziek) testeren. Zij stellen elkaar tot erfgenaam en ook hun broeders zoon Willem Teuniss. 
In kantlijn: Adriaen Theunis van Arckel revoqueert bovenstaand testament 
 
Not. Archief 4024 Gorinchem   dd 19-05-1674 
Jan Teunisse wonende te Arkel als bruidegom geassisteerd met zijn broer Arien Teunisse en zijn oom 
Dirck Matheeuse en Isaack van Rijswijck schout te Arkel, te eenre en Maijke Huiberts als bruid ook 
wonende te Arkel geassisteerd met haar vader Huijbert Arienss, te andere; huwelijkse voorwaarden. 
 
Not. Archief 4024 Gorinchem   dd 19-05-1674 
Jan Teuniss wonende te Arkel verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Arien Teunisse ook wonende te 
Arkel 350 gulden. 
 
Not. Archief 4027 Gorinchem   dd 02-04-1682 
Aelbert Hendricxs gewesene ouderling, Aert Thomass, Jannigje Wilms Quackernaeck, weduwe van 
Thomas Aertse zalr, Cornelis van Odijck en Maijke Huiberts, getrouwd met Jan Tonis verklaren op verzoek 
van de drossaert van Arkel dat omtrent de kerkdienst van 24-08-1681 te Arkel met de nu gesuspendeerde 
predikant Ketelanus, etc. 
 
Not. Archief 4071 Gorinchem   dd 20-05-1708 
Gijsbert Sijmense Vermeulen, weduwnaar van Maijke Huijberts zalr, die eerder weduwe was van 
Jan Teunisz zalr, gewoond hebbende te Arkel, als vader van zijn twee kinderen Jan Gijsberts Vermeulen 
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en Joost Gijsberts Vermeulen, ter eenre en Teunis Janse van Arckel, Cornelis Janse van Arckel, Huibert 
Janse van Arckel en Frans Philips van Maeswael, getrouwd met Fijke Jans zijnde voorkinderen van Maijke 
Huijberts zalr, ter andere zijde; scheiding. 

 
#k1560 de Groot, Bastiaan Jansz (zoon van Jan de Groot en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † voor 08-02-1678 te ??? 
x +/- 1668 te Hoogblokland ?? 
#k1561 Thijmans, Willemken  (dochter van ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † na 21-09-1694 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Fas ~ +/- 1670 te Hoogblokland (aan de Bazeldijk) † 08-07-1719 te Hoogblokland 

 x 26-01-1698 te Hoogblokland met Megteld Hendriks Liefholland 
 zie ─> k780 

o Barbara 
o Jannetje 
o Anneke 

 
Not. Archief 3997 Gorinchem   dd 08-02-1678 
Willemke Theijmans, weduwe van Bastiaen Janss za wonende aan de Baseldijk machtigt Johan Boon haar 
te vertegenwoordigen. 
 
Not. Archief 3983 Gorinchem   dd 21-09-1694 
Willemken Thijmanss, weduwe van Bastiaen Janss zalr wonende aan de Baseldijk (ziek) testeert. 
Erfgenamen zijn: 
a) haar oudste zoon Fas Bastiaenss. Hij krijgt een prelegaat van 500 gulden 
b) haar jongste dochter Anneke Bastiaensdr (die een lamme arm heeft) krijgt ook een prelegaat van 500 
gulden. 
c) elk ¼ part krijgen de 2 eerder genoemde kinderen en Barbara Bastiaens en Jannetje Bastiaens. 

 
#k1562 Liefholland, Hendrik Claasz (zoon van Claas Jaspersz Liefholland en Hilleke 
     Hendricks)  ─> k3124 
 * +/- 1635 te ??? 
 † na 03-02-1709 te ??? (was toen nog doopgetuige Jannigje, kind van Megteld Hendriks) 

 † 07-11-1724 te Schelluinen 
x +/- 1662 te Arkel ?? 
#k1563 van der Voort, Jannigje Adriaans (dochter van Arien Adriaensz van der 
      Voort en Machteltje Lourisse)  ─> k3126 
 * +/- 1640 te ??? 
 † na 23-10-1701 te ??? (was toen nog doopgetuige bij Claas, kind van Megteld Hendriks) 
 † 27-02-1708 te Schelluinen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Claes  ~ 23-09-1663 te Arkel  get.. Hilleken Hendricks, Jan Claesse, Laurens Ariense 
o Jasper  ~ 19-04-1669 te Arkel get. - 
o Jasper  ~ 12-04-1671 te Arkel get. Metje Claes 
o Megteld * +/- 1675 te De Haar (gem. Gorinchem) † 02-03-1718 te Hoogblokland 

 x 26-01-1698 te Hoogblokland met 
 zie ─> k781 

o Neeltje  was doopgetuige bij Jannigje, kind van Megteld Hendriks 
 
Not. Archief 3980 Gorinchem   dd 30-07-1663 
Henrick Claes en Jannetge Ariensdr wonende op de Haer wijzen elkaar als erfgenamen aan. 
 
Not. Archief 3993 Gorinchem   dd 14-05-1668 
Wouter Joosten van IJseren wonende aan de Haer, te eenre en Hendrick Claess mitsgaders Lauwerens 
Arienss, getrouwd met Metge Claes kinderen en erfgenamen van Claes Jasperss zalr ook wonende aan 
de Haer; overeenkomst over een stuk dijk om inboesemen van water te voorkomen. 
 
Not. Archief 4022 Gorinchem   dd 01-10-1668 
Hendrick Claessen wonende op de Haer verklaart op verzoek van Gijsbert van Arkel burger te Gorichem 
dat hij dinsdag jl. gezien heeft dat de hond van Jan Meeuse Groen wonende op Quackernaack onder 
Schelluinen schapen dood gebeten heeft in de weide van deposant te Scheijwijk, etc. 
 
Not. Archief 4022 Gorinchem   dd 24-11-1670 
Arien Ariense en Lauwerens Ariense wonende op de Haer verklaren dat Hendrick Claesse mede 
wonende op de Haer gehuurd heeft van de Heer Commandeur Floris van Amerongen 7 morgen op de 
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Haer laatst gebruijckt door Jan Meuse Groen en 3 morgen 2 hont op Lang-Scheijwijk laatst gebruijckt door 
Isaack van Rijswijck en nog 4 morgen laatst gebruijckt door rentmeester De With. 
 
Not. Archief 4075 Gorinchem   dd 17-08-1676 
Cornelis Pietersen van IJseren en de mondige en de voogden van de onmondige kinderen van Arien 
Wouterss van IJseren verkopen aan Hendrick Claes wonende aan de Haer 7 hont aan de Haer aan de 
zidzijde van het Pappersgat, voor 250 gulden. 
 
Not. Archief 4075 Gorinchem   dd 29-08-1678 
Hendrick Claess, Lauwerens Arienss, getrouwd met Metje Claes en Adriaen Joosten getrouwd met 
Marichje Claes, allen erfgenamen van Jan Claess zalr, overleden te Schelluinen, verklaren verkocht te 
hebben aan Gerardt Willemss 2 morgen op Schelluinen. 
 
Not. Archief 4045 Gorinchem   dd 11-01-1698 
Fas Bastiaense jm wonende op de hoek van de Baseldijk onder Hoog-Blokland als bruidegom 
geassisteerd door zijn zwager Jan Aertse mede wonende aldaar, te eenre en Machtelken Hendricxs jd 
als bruid geassisteerd door haar vader Hendrick Claesen wonende achter de Haer, te andere; huwelijkse 
voorwaarden. Inbreng bruidegom: de helft van een hofstede gemeen met zijn zuster; nog 8 morgen 2 hont 
achter Arkel op de hoge beempt en onder Nuland. 
 
Not. Archief 4103 Gorinchem   dd 09-09-1702  
Jan Corneliss Kuijper, weduwnaar van Hilligie Lourens van der Voort zalr wonende te Schelluinen, te eenre 
en Claes Lourense, Cornelis Gerritss Craij, getrouwd met Geertie Lourens en Adriaen Lourense jm 
(meerderjarig) allen wonende te Schelluijnen; mitsgaders Cornelis Arienss van der Voort en Hendrick 
Claese beiden wonende op de Haer als voogden van Jasper en Marichie Lourens en nog deselfde 
Cornelis Arienss van der Voort als oom van vaderszijde en daarom bloedvoogd van Mettie Lourens zijnde 
de 2e comparantes minderjarige zuster van halve bedde, tesamen erfgenamen van Hilligie Lourens van 
der Voort ab intestato, te andere; deling. 

 
#k1564 Kars, Claes Huijbertsz  (zoon van Huijbert Kars en ) 
 Later getrouwd op 07-05-1719 te Gellicum met Jenneke Jans van Wijk 
 ~ +/- 1655 te Heijkop 
 † ??? te ??? 
x voor 1695 te ???       zie gezinskaart 10768 
#k1565 de Vosch, Lijsje Willems (dochter van Willem Jansz de Vosch en  
     Gijsbertje Daems)  ─> k3130 
 * +/- 1650 te Zijderveld 
 † voor 1719 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Claes Kars en Lijsje de Vosch): 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1675 te Gellicum  † 24-11-1729 te Schoonrewoerd 

 x 05-05-1709 te Schoonrewoerd met Teuntje Teunisse Cool 
 zie ─> k782 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Claes Kars en Jenneke van Wijk): 
o NN  *   †  

 

 
#k1566 Cool, Teunis Teunisz  (zoon van Teunis Cornelisz Cool en Ariaentje 
     Theunis)  ─> k3132 
 Later getrouwd te Schoonrewoerd (31-07-1707 att. te Leerdam) met Swaentje 
 Gijsberts Vermeer 
 ~ +/- 1649 te Schoonrewoerd 
 † voor 1728 te ??? 
x 16-08-1673 te Leerdam     zie gezinskaart 10769 
#k1567 Sterk, Maijke Reijers  (dochter van Reijer Sterk en ) 
 * +/- 1653 te Schoonrewoerd 
 † voor 31-07-1707 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis Cool en Maijke Reijers): 
o Teunis  ~ 02-05-1675 te Schoonrewoerd doopget. Geerke 

 (de vader wordt genoemd als Teunis Teunisz op den heuvel) 
o Reiert  ~ 01-01-1678 te Schoonrewoerd doopget. Grietje Fransse 

 (de vader wordt genoemd als Teunis Munster ipv Teunis Cool) 
o Teuntje  ~ 26-09-1680 te Schoonrewoerd † voor 01-1725 

 doopget. Grietje van den Heuvel, vaders broer vrouw 
 x 05-05-1709 te Schoonrewoerd met Willem Claesz Kars 
 zie ─> k783 

o Jan  ~ 18-11-1683 te Schoonrewoerd doopget. Ariaantje 
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o Claas  ~ 03-03-1687 te Schoonrewoerd doopget. Ariaantje Cnelis Cool  
  (de vader wordt genoemd als Teunis Abrams Cool) 
 (opm: Er doopt ook een Teunis Abrahamsz Cool x Aafje Huiberts in Schoonrewoerd in 
 de periode 1674 tm 1681. De vraag is nu of de naam van de vader foutief is 
 ingeschreven, of de naam van de moeder (Maeijke Reijerts) 
 De doopgetuige zou een dochter kunnen zijn van Cornelis Teunisz Cool) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teunis Cool en Swaentje Vermeer): 
o NN * 

 
#k1568 Hagendijk, Gijsbert Aartsz (zoon van Aart Hagendijk en ) 
 Eerst getrouwd met Leentje Jans 
 Beroep: Schoenmaker 
 * +/- 1630 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
o 30-07-1662 te Alblasserdam 
x 10-09-1662 te Dordrecht (zie Alblasserdam)   zie gezinskaart 10770 
#k1569 Ariens, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ 03-11-1634 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gijsbert Hagendijk en Leentje Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gijsbert Hagendijk Neeltje Ariens): 
o NN  *   †  
o Aart Gijsz ~ 21-08-1667 te Nieuw Lekkerland  †  

  x 12-11-1702 te Molenaarsgraaf met Maaijke Meertens 
  zie ─> k784 

 

 
#k1576 Boerman, Leendert Jansz (zoon van Jan Cornelisz Boerman en Mechtelt 
     Rochus)  ─> k3152 
 * +/- 1655 te Nieuw Lekkerland 
 † na 2-04-1706 te ??? 
x +/- 1682 te Nieuw Lekkerland ?? 
#k1577 Blieck, Neeltje Ariens  (dochter van Arien Claesz Blieck en NN) 
      ─> k3154 
 * +/- 1660 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † voor 28-04-1706 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Joosje ~ 24-10-1683 te Nieuw Lekkerland  doopget. Claes Ariensz, Maike Ariens,  

       Lijsbet Cornelis 
o Machtelt ~ 30-12-1685 te Nieuw Lekkerland doopget. Jan Boerman, Anneken Meertens 
o Arij ~ +/- 1687 te Nieuw Lekkerland † na 10-06-1743 

 doopget. - 
 x +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ?? met Maaike Gijsberts 
 zie ─> k788 

 
Herleiding naar ouders van Leendert Jansz Boerman: 
Op 21-02-1666 wordt in Nieuw Lekkerland Willem gedoopt, zoon van Jan Cornelisz Boerman en Mechtelt 
Rochus. Ditzelfde echtpaar laat ook Arien dopen dd 26-12-1668. Omdat Mechtelt ook als dochter 
terugkomt bij de kinderen van Leendert Jansz Boerman, en de dopen van Nieuw Lekkerland vóór 1666 
niet bewaard zijn gebleven, is de conclusie dat Jan Cornelisz Boerman en Mechtelt Rochus ook de ouders 
moeten zijn van Leendert Jansz Boerman, en dat hij voor 1666 gedoopt is in Nieuw Lekkerland. 
 
Herleiding naar ouders van Neeltje Ariens Blieck: 
In het rechterlijk archief nr 11 van Nieuw Lekkerland is in 1639 sprake van een Arien Claesz Blieck. Hij 
transporteert dan land, en is dan dus al meerderjarig. Later komt hij nog terug in een andere acte dd 1645 
en in het weeskamer archief in 1649. Omdat hij al in 1639 volwassen is, en Neeltje Ariens Blieck naar 
schatting in 1660 is geboren, zou dat betekenen dat hij dan minimaal 45 geweest moet zijn. Maar dat is 
natuurlijk niet onmogelijk. De doopgetuigen Claes Ariensz en Maike Ariens zouden ook kinderen van hem 
geweest kunnen zijn. Van Arien Claesz (Blieck) zijn geen dopen bekend van kinderen na 1666, dus Neeltje 
zal dan wellicht één van de jongste kinderen geweest kunnen zijn. 
Opm: in diverse andere acten is naast Arien Claesz Blieck ook sprake van een Oth Claesz Blieck en Jan 
Claesz Blieck, en de vader van deze drie zou Claes Otten Blieck kunnen zijn. In 1631 is sprake van ‘de 
kinderen van Claes Ottens Blieck’. 
 
Weeskamer Archief 7 Nieuw Lekkerland  dd 28-04-1706 
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Compareerde Leendert Jansz. Boerman wedr. van Neeltje Aryens Blieck. Meerderjarige dochter is Joosje, 
getrouwd met Jan Jacobsz. en verder zijn er minderjarige kinderen (voogden Willem Jansz. Boerman en 
Claes Ariens). 

 
#k1578 Jacobsz, Gijsbert  (zoon van ) 
 * +/- 1635 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Nieuw Lekkerland ?? 
#k1579 Cornelis, Gerritjen  (dochter van Cornelis Sijmonsz en NN)  
      ─> k3158 
 * +/- 1640 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marichje ~ 04-12-1667 te Nieuw Lekkerland 

 doopget. Cornelis Cornelisz, Jannigjen  Jacobs,Jacopjen Cornelis 
o Ariaentje ~ 01-01-1670 te Nieuw Lekkerland   

 doopget. Meerten Jacops, Marigje Cornelis, Martijntje Lenarts 
o Maeijke ~ 02-11-1681 te Nieuw Lekkerland  † 

 doopget. Gerrit Arentsz, Maike Jacobs 
 x +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ?? met Arij Leendertsz Boerman 
 zie ─> k789 

o Cornelis ~ 25-02-1685 te Nieuw Lekkerland 
 doopget. Cornelis Cornelisz, Maritje Cornelis 

 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 03-12-1643 
Jan Sijmonsz als bloetvoogd van Ghijsbert Jacobs weeskind van wijlen Anna Sijmonsdr ende bloedvoogd 
van Heijltgen Gerrits weeskind van salr Gerrit Sijmonsz mitsgaders Ariaentgen Cornelis weduwe van 
salr Sijmon Cornelisz. haer sterck maeckende voor haer soon Cornelis Sijmonsz. Verwijzing naar 
testament by Sijmon Cornelisz gemaeckt 06-05-1643 voor schout en schepenen van Nieu-Leckerlant. 
Jan Sijmonsz en Cornelis Sijmonsz sullen behouden de goederen van Sijmon Cornelisz, mits 
uitbetalende aen Ghijsbert Jacobs en Heijltgen Gerrits elk de somma van 6 gulden te betalen vier 
maanden na overlijden van Sijmon Cornelisz den 24-04-1643, onderpand de helft van 8½ morgen met de 
halve huijsingh, van outs genaemt Arien Ghijsen weer. Annetge Sijmons was geass. met haer vader 
Sijmen Voppen mitsgaders Jacob Ghijsberts, vader van Ghijsbert Jacobs. 
 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 24-11-1672  
Cornelis Cornelisz., Ariaentge Cornelis. getrouwd met Crijn Leendertsz, Jaepgie Cornelis, getrouwd met 
Theunis Ariensz, Gijsbert Jacobs, getrouwd met Geerigie Cornelis mitsgaders Coen Gerritsen als 
bestorven bloetvoogd van de 3 minderjarige kinderen van Cornelis Sijmonsz geprocreëert bij Anna van 
Wesel, alle voor en de nakinderen van Cornelis Sijmonsz voorn. en erfgenamen ab testamento van Coen 
Sijmonsz zalr, transporteren aan Anneke Sijmons weduwe van Gerrit Sijmonsz, allen erfgenamen van 
voorn. Cornelis Sijmonsz, 250 roeden lants sijnde haer gerechte in de erfenisse van Coen Sijmonsz int 
Elshout, gelegen in een weer gen. Theunis Theunisz. weer, in Nieuw-Leckerland. 

 
#k1580 Verhaar, Cornelis Ariensz (zoon van Arien Verhaar en ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Schelluinen ???     zie gezinskaart 10776 
#k1581 Jans, Aaltje  (dochter van ) 
 * +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jasper * +/- 1686 te Schelluinen  † 14-07-1761 te Nieuw Lekkerland 

 x 06-02-1718 te Langerak met Sara Knelisse Capteijn 
 zie ─> k790 

 

 
#k1582 Capteijn / de Groot, Cornelis Claasz (zoon van Claas Theunisz Capteijn en 
     Sara Cornelis de Groot)  ─> k3164 
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1687 te Langerak ??     zie gezinskaart 10777 
#k1583 Dirks van Groot Ammers, Lijsje (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o Claas ~ 27-05-1688 te Langerak doopget.- Bij deze doop de achternaam ‘De Groot’ 
o Ariaantje ~ 29-09-1689 te Langerak doopget. - 
o Cornelia ~ 08-06-1691 te Langerak doopget. - 
o Teunis ~ 26-12-1693 te Langerak doopget. - 
o Sara ~ 01-09-1695 te Langerak  † 05-08-1760 te Nieuw Lekkerland 

 doopget. - 
 Bij deze doop de achternaam ‘Capteijn’ en ‘van Groot Ammers’ 
 x 06-02-1718 te Langerak met Jasper Cornelisz Verhaar 
 zie ─> k791 

o Cornelis ~ 09-11-1696 te Langerak doopget. -   Bij deze doop de achternaam ‘Capteijn’ 
o Dirckje ~ 22-10-1698 te Langerak doopget. -   Bij deze doop de achternaam ‘De Groot’ 
o Dirck ~ 01-12-1700 te Langerak doopget. -    Bij deze doop de achternaam ‘De Groot’ 
o Dirckje ~ 08-03-1705 te Langerak doopget. - 

 
#k1584 Boer, Pieter Cornelisz  (zoon van Cornelis Maertensz en Lijsbeth  
     Huijgens)  ─> k3168 
 ~ 25-05-1636 te Oud Alblas 
 † 22-09-1724 te Oud Alblas 
x 17-12-1662 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10778 
#k1585 Mels, Neeltge  (dochter van Mels Joppen en Marijke Willems  
    Ouwerkerker)  ─> k3170 
 ~ 04-05-1642 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * te Bleskensgraaf /~ 25-06-1684 te Oud Alblas  † na 10-02-1745 

 x 20-10-1715 te Oud Alblas met Tijssina Tijssens Muijlwijk 
 zie ─> k792 

 

 
#k1586 Muijlwijk, Tijs Egbertsz (zoon van Egbert Pietersz van Muijlwijk en  
     Ariaantje Cornelis Sterrenburg)  ─> k3172 
 ~ 31-12-1656 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 24-03-1684 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10779 
#k1587 Tijs, Anneke  (dochter van Tijs Arijensz en Marijchje Willems Verhoek) 
      ─> k3174 
 ~ 04-06-1656 te Oud Alblas 
 † 29-12-1710 / 29-12-1740 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Tijssina  ~ 23-11-1687 te Oud Alblas  † 10-02-1745 te Oud Alblas 

  x 20-10-1715 te Oud Alblas met Willem Pietersz Boer 
  zie ─> k793 

 

 
#k1588 Huijgen, Jacob  (zoon van Huig Jacobsz en Barbara Claas)  ─> k3176 
 ~ 07-04-1669 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o ..-10-1691 te Streefkerk     zie gezinskaart 10780 
#k1589 Leenderts, Annetjen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijg ~ 05-04-1693 te Streefkerk   †  

 x 30-01-1718 te Streefkerk met Aaltje Pieters Hogendijk 
 zie ─> k794 

 
Recht. Arch. Bleskensgraaf  d.d. 20-02-1715 
Cornelis Ariensz, wonende Wieldregt, Jan Ariensz, wonende Streefkerck, Pleun Ariensz, wonende 
Alblasserdam, Bastiaen Ariensz, wonende Oost-IJsselmonde, Teunis Cornelisz, getrouwd geweest met 
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Judith Ariens, als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Neeltie Teunis, Jan Cornelisz, gehuwd met 
Bastiaentie Ariens, wonende Alblas, allen kinderen en kindskinderen van Marigie Cuijpers, wonende en 
overleden tot Alblasserdam, stiefzus van Martijntie Claes, sulcx tesamen erfgenamen voor een kwart van 
Martijntie. Jacob Huijgen, wonende Streefkerck, en Dirck Bouwensz, gehuwd met Neeltie Huijgen, 
wonende Streefkerck, kinderen van Huijg Jacobsz en Barber Claas, beiden overleden, volle zus van 
Martijntie. Samen voor de helft van 3 vierde parten (de andere helft van die 3/4 is van de koper deses, 
Gijsbert Aertsz Lopick die getrouwd is met Bastiaentie Huijgen, en van Huijg Jansz, getrouwd met Huijgatie 
Huijgen, wonende Crimpen, beide meisjes kinderen van Barber Claas) dragen over aan Gijsbert Aertsz 
Lopick 2½ x ¼ van (huijs plus 2 m) zijnde die 2 m, achter de huijsinge gelegen weij, hoij en kennipland 

 
#k1590 Hogendijk, Pieter Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz Bosen / Hogendijk en
     Marrigje Cornelis)  ─> k3180 
 ~ 30-01-1670 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te ???       zie gezinskaart 10781 
#k1591 Joosten, Annigje  (dochter van Joost Dircksz en Marchje Jacobs) 
      ─> k3182 
 ~ 21-01-1671 te Lekkerkerk 
 † na 02-02-1743 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aaltje  ~ +/- 1695 te Streefkerk  †  

  x 30-01-1718 te Streefkerk met Huijg Jacobsz Versluijs 
  zie ─> k795 

o Ariaantjen ~ 04-05-1698 te Streefkerk 
  doopget. Dirk Joosten, Pietertje Joosten, Annigjen Cornelis 

o Cornelia  ~ 21-01-1703 te Streefkerk 
  doopget. Cornelis Cornelisz, Ariaantje Cornelis, Pietertje Joosten 

 
Herleiding naar de ouders van Annigje Joosten: 
Helaas is tot nog toe nog geen huwelijk van haar gevonden met Pieter Hogendijk, en is daardoor nog geen 
officiële vermelding van haar geboorteplaats bekend. De doopgetuigen Dirk Joosten en Pietertje Joosten 
zijn zeer waarschijnlijk de broer en zus van Annigje Joosten. En in Lekkerkerk hebben het echtpaar Joost 
Dircksz en Marichje Jacobs kinderen laten dopen die deze namen droegen. Daarom de aanname gedaan 
dat zij inderdaad de ouders van Annigje zijn. 
 
Herleiding naar de ouders van Pieter Hogendijk: 
Helaas is tot nog toe nog geen huwelijk van hem gevonden met Annigje Joosten, en is daardoor nog geen 
officiële vermelding van zijn geboorteplaats bekend. De doopgetuigen Annigjen Cornelis, Cornelis 
Cornelisz en Ariaantje Cornelis zijn zeer waarschijnlijk de broer en zussen van Pieter Hogendijk. En in 
Streefkerk hebben het echtpaar Cornelis Jansz en Marrigje Cornelis kinderen laten dopen met deze 
namen, met uitzondering van Annigje. Vooralsnog de aanname gedaan dat zij de ouders van Pieter zijn. 

 
#k1592 van der Werken, Korstiaan Jansz (zoon van Jan van der  Werken en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 ?? te Schoonrewoerd ??     zie gezinskaart 10782 
#k1593 Gerrits, Woutertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barent ~ 03-06-1688 te Schoonrewoerd  † na 26-03-1732 te Hoornaar ?? 

 x 01-12-1715 te Hoornaar met Annigje Jans Sterrenburg 
 zie ─> k796 

 

 
#k1594 Sterrenburg, Jan Ariensz (zoon van Arien Cornelisz Sterrenburgh en  
     Maijken Cornelis)  ─> k3188 
 Eerst getrouwd op 19-01-1676 (o) te Hoornaar met Lijntje Theunis 
 ~ 17-09-1651 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
x 07-12-1687 te Hoornaar     zie gezinskaart 10783 
#k1595 Houweling, Pietertje Willems (dochter van Willem Ariensz van   
    Houwelingen en Maeijcke Reiniers)  ─> k3190 
 * +/- 1665 te Giessen Bovenkerk 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Sterrenburg en Lijntje Theunis): 

o NN  *   †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Sterrenburg en Pietertje Houweling): 

o NN  *   †  
o Annigje  ~ 05-08-1691 te Hoornaar  † na 26-03-1732 te Hoornaar ?? 

  x 01-12-1715 te Hoornaar met Barent Korstiaansz van der Werken 
  zie ─> k797 

 

 
#k1596 Streveland, Barent Jansz (zoon van Jan Streveland en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 10784 
#k1597 Melis, Daempje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Melis ~ 04-03-1683 te Nieuw Lekkerland  †  

 x +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ?? met Sijgje Gerrits 
 zie ─> k798 

 

 
#k1600 Meerkerk, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz Meerkerck   
   (Cuijper) en Neeltje Aerts van der Graeff)  ─> k3200 
 * +/- 1668 te Bleskensgraaf 
 † 30-07-1728 te Bleskensgraaf 
o 02-01-1694 te Bleskensgraaf 
x 21-01-1694 te Hoornaar     zie gezinskaart 10786 
#k1601 Schoonderwoert, Metje Wouters (dochter van Wouter Maesse   
   Schoonderwoert en Adriaantje Willems)  ─> k3202 
 ~ 04-10-1665 te Hoornaar 
 † 27-10-1746 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 29-07-1703 te Bleskensgraaf † 13-03-1744 te Bleskensgraaf 

  x 25-04-1731 te Bleskensgraaf met Marrigje Jacobs van der Laan 
  zie ─> k800 

 

 
#k1602 van der Laan, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis Pellen van der Laan 
   en Maeijken / Marighje Jacobs de Groot)  ─> k3204 
 ~ 14-08-1678 te Bleskensgraaf 
 † 09-09-1719 te Bleskensgraaf 
o 25-04-1705 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10787 
#k1603 Korporaal, Hillegien Dirksen  (dochter van Dirck Bastiaansz Korporaal 
     en Lijsbeth Cornelisse)  ─> k3206 
 ~ 18-03-1682 te Bleskensgraaf 
 † 22-12-1745 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 23-03-1710 te Bleskensgraaf † 29-09-1759 te Bleskensgraaf 

  x 25-04-1731 te Bleskensgraaf met Cornelis Hendriksz Meerkerk 
  xx 23-03-1747 (o) te Bleskensgraaf met Teunis Ariensz Sterk 
  zie ─> k801 

 

 
#k1604 Brandwijk, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Brandwijk en ) 
 OF Brandwijk, Jan Jansz 
 ~ 12-03-1656 te Goudriaan 
 † voor 23-02-1700 te ??? 
o 13-05-1685 te Noordeloos 
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x 03-06-1685 te Goudriaan     zie gezinskaart 10788 
#k1605 Corstiaens, Annigje  (dochter van ) 
 OF van der Giessen, Adriaantje 
 * +/- 1660 te Noordeloos 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +-/ 1694 te Brandwijk  † 24-01-1761 te Brandwijk 

 x 25-11-1731 te Brandwijk met Jannigje Bastiaanse de Jong 
 zie ─> k802 

 

 
#k1606 de Jongh, Bastiaan Pietersz (zoon van Pieter Jansz de Jongh en ) 
 * voor 1678 te Sliedrecht 
 † 28-08-1750 te Sliedrecht / Naaltwijk 
x +/- 1695 te ???       zie gezinskaart 10789 
#k1607 Backer, Jannigje Pieters (dochter van Pieter Pietersz Backer en Barber 
     Ariens Paep)  ─> k3214 
 * +/- 1672 te Giessen-Oudekerk 
 † voor 1730 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  * +/- 1698/1699 te Sliedrecht / Naaltwijk 

      † 15-02-1791 te Brandwijk 
  x 12-07-1726 (o) te Brandwijk met Vas Ariensz van Ardenne 
  xx 25-11-1731 te Brandwijk met Arie Jansz Brandwijk 
  zie ─> k803 

 

 
#k1608 Corporaal, Dirck Bastiaensz (zoon van Bastiaen Corporael en ) 
 * +/- 1650 te Hofwegen (Bleskensgraaf) 
 † 30-01-1698 te ??? 
x 30-01-1678 te Hofwegen     zie gezinskaart 10790 
#k1609 Vries, Lijsbeth Cornelisse (dochter van Cornelis Jacobsz Vries en ) 
 * +/- 1655 te Wijngaarden 
 † 21-08-1721 te Hofwegen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hillegien    ~ 18-03-1682 te Bleskensgraaf  † 22-12-1745 te Bleskensgraaf 

    o 25-04-1705 te Bleskensgraaf met Jacob Cornelisz van der Laan 
    zie ─> k1603 (kwartier 3) 

o Bastiaan    * te Hofwegen / ~ 08-05-1689 Bleskensgraaf † 27-04-1767 te Oud Alblas 
    x 01-01-1719 te Bleskensgraaf met Grietien Cornelis 
    zie ─> k804 (kwartier 3) 

 

 
#k1610 Adriaensz, Cornelis (zoon van ) 
 Eerst getrouwd met Marijchje Jacobs 
 ~ +/- 1645 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
o 19-06-1689 te Bleskensgraaf 
x 04-07-1689 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10791 
#k1611 Dirks, Mettien  (dochter van Dirck Cornelisz (Romeijn ?) en Trijntje  
    Cornelis (Cors))  ─> k3222 
 ~ +/- 1660 te Bleskensgraaf 
 † 19-01-1732 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Adriaensz en Marijchje Jacobs): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Adriaensz en Metjen Dirks): 
o NN  *   †  
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o Grietien  ~ 23-12-1689 te Bleskensgraaf † 12-09-1729 te Bleskensgraaf 
  x 01-01-1719 te Bleskensgraaf met Bastiaan Dircksz Corporaal 
  zie ─> k805 (kwartier 3) 

o Maria / Marigje ~ 27-03-1695 te Bleskensgraaf † na 14-03-1734 te Streefkerk ?? 
  x 18-02-1720 te Bleskensgraaf met Sijmon 
  zie ─> k807 (kwartier 3) 

 

 
#k1612 van de Berg, Joost Sijmonsz (zoon van Sijmon Gorisz van de Berg en Jannigje 
     Sijbrands)  ─> k3224 
 ~ 31-07-1652 te Bergambacht 
 † ..-11-1697 te ??? 
x 15-05-1678 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10792 
#k1613 Cornelis, Trijntje  (dochter van Cornelis Ariensz en Sijgje Gillis)  
      ─> k3226 
 ~ +/- 1652 te Bleskensgraaf 
 † ..-..-1691 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje ~ 26-01-1681 te Bleskensgraaf  †  

 x 17-02-1704 te Bleskensgraaf met Maarten Jillisz Boer 
 zie ─> k2765 (kwartier 2) 

o Sijmon ~ 05-09-1683 te Bleskensgraaf  † na 14-03-1734 te Streefkerk ?? 
 x 18-02-1720 te Bleskensgraaf met Maria / Marigje Cornelis 
 zie ─> k806 (kwartier 3) 

 
Weeskamer arch nr 1 Bleskensgraaf fol.76v d.d. 06-01-1687: 
Willem Jongeneel, Schout, Willem Tuenisz. president heemraad van Bleskensgraaf, Cornelia Jansdr. 
weduwe van Gielis Cornelisz, won. te Bleskensgraaf en geassisteerd met Arijen Arensz Decker, won. in 
Sliedrecht, in huwelijk hebbende Marichjen Jansdr, en Arijen Cornelisz in huwelijk hebbende Annichje 
Jans, haar zusters, en gecoren voogden ten eenre en 
Cornelis Ariensz, grootvader, en Joost Sijmonsz van den Bergh als in huwelijk hebbende Tijntjen 
Cornelisdr, als naaste bloedvoogden van de 8 nagelaten weeskinderen, het oudste Sijchje 13 jaar, het 
jongste Meert… Gielisz. 1¾ jaar oud.  
Genoemd huwelijkse voorwaarden van 10-03-1673 voor notaris N. van Neten, Dordrecht. Gemeenschap 
van goederen uitgesloten. Zij zal de kinderen bij 18 jaar of huwelijk, samen 400 gld. geven. 
 
Weeskamer arch nr 1 Bleskensgraaf fol.79 d.d. 16-04-1691: 
Joost Sijmonsz als vader van de 5 weeskinderen geproc. bij Trijntge Cornelisdr zalr. zijn hvr. ter ene, en 
Cornelis Arijensz als grootvader van voornoemd weeskind ter andere zijde, verklaren als volgt: De vader 
houdt het bezit van de goederen en voedt de kinderen op: Sijgie 13 jaar, Jannigie 10 jaar (zie k2765), 
Sijmon 7 jaar (zie k806), Arijaentie 5 jaar, Marij 3 jaar. 

 
#k1614 Adriaensz, Cornelis  zelfde als ─> k1610 
x  
#k1615 Dirks, Mettien   zelfde als ─> k1611 
 
#k1616 van Casant, Claes Pietersz (zoon van Pieter Willemsz van Casant en Geertje 
     Cornelis)  ─> k3232 
 * +/- 1632 te ??? 
 † 16-12-1702 te ??? 
x +/- 1660 ?? te Nieuwland ??     zie gezinskaart 10794 
#k1617 de Jonge, Aechje Cornelis (dochter van Cornelis Berentsz en Neeltje  
     Thonis)  ─> k3234 
 * +/- 1621 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1670 te Nieuwland  † 18-03-1715 te Nieuwland 

  x +/- 1698 te Nieuwland met Teuntje Dircks de Greef 
  zie ─> k808 

 
Recht. Arch. 373 Gorinchem   dd 03-06-1652 
Arien Arienss, getrouwd met Mechtelke Cornelis, Huigh Corneliss Smith, getrouwd met Adriaentge 
Cornelis en Claes Peterss van Casant, getrouwd met Aechje Cornelis, tesamen kinderen en elk voor ¼ 
part erfgename van hun vader za Cornelis Berntss in zijn leven won te Nuland en transporteren aan 
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Pieter Arienss de Groot van Goudriaen wom in Nuland ¾ part in een hofstede groot 4 m op Lang-Nuland 
waarvan het resterende ¼ part reeds aan voorn Pieter Arienss toekomt. 
(tevens comp Neeltje Thonis weduwe van voorn Cornelis Beerntss). 
 
Recht. Arch. 381 Gorinchem   dd 12-04-1660 
Teunis Cornelis wonende op Arkel voor zich zelve en als voogd van de kinderen van Haesken Cornelis, 
zalgr.die getrouwd was met Willem Laurens wonende in't Oppereinde van Spijck, Huijgh Cornelis, 
getrouwd met Adriaentgen Cornelis wonende Gorcum, Pieter Ariens de Groot, getrouwd met Marichje 
Cornelis, Claes Pieters van Casant, getrouwd met Aechje Cornelis, Dirck Thomas, getrouwd met 
Bertge Cornelis, Willem Claes, getrouwd met Teuntge Cornelis, Maria van Slingeland weduwe van Johan 
Spranger, zalgr. transport hebbende van Arien Ariens wonende Recht van Leede, getrouwd met Mechtelke 
Cornelis alle erfgen. van Neeltge Teunis wede van Cornelis Berendts zalgr. en transporteren aan 
Elisabeth van Santen, weduwe van Nicolaas Smijter zalgr. 14 hont op Langh Nuland. 
 
Recht. Arch. 614 Gorinchem   dd 01-07-1666 
Jacob Dircxs voor zichzelf en voor Tonis Dircxs, Cornelis Corneliss van Alblas en voor Willem Jansen, nog 
Claes Peters van Casant procuratie hebbende van zijn vader Peter Willems van Casant, te eenre, en 
Gerrit Cornelis, Ds Laurentius Hartongh predicant te Nieuwland procuratie hebbende van Jacob Cornelis, 
Roel Ariens, Cornelis Fredericxs en de kinderen van Gerrit Jacobs, te andere, tesamen erfgenamen van de 
vaste goederen van voorn Thonis Willems, deling als volgt: Jacob Dircxs cum suis: 3½ morgen op 
Quackernaeck op de polder Meerkerk, Gerrit Cornelis cum suis: een huis in de Haerstraat te Gorcum. 
 
Recht. Arch. 4 Meerkerk   dd 13-05-1668 
Claes Petersen van Casant won aan de Achterdijk voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn moeder 
Geertien Cornelis en als oom en voogd van de onmondige kinderen van zijn broers Willem Petersz en 
Cornelis Petersz, geassisteerd door de toeziende voogd heer Cornelis Flooren schout van Nieuwland; 
mitsgaders compareerde tevens Jan Andriesz won in de Weverswijk gehuwd hebbende Aeffien Aerts als 
moeder en voogdesse van de onmondige kinderen van Willem Petersz van Casant, transporteren aan Jan 
Cornelis Cremer won in ’t Recht van Leede, 8 hont op Quackernaack alhier. 
 
RA NA Gorinchem, H. de Bruin   dd 28-8-1668 
Cornelis Floren van de Burggraef, schout en waersman te Nieuwland, Claes Pieterse van Casant als last 
en zich sterkmakende voor Geertje Cornelis wede van Pieter Willems en nog voor Aert Cornelis, te 
Nieuwland en voor Gerrit Cornelis, uijtlandig, Willem Pieters van Casant, alle erfgen. van Pieter Willems 
van Casant. transport 
 
RA NA Gorinchem, H. de Bruin  dd 09-01-1679 
Faas Willems oud 59 jaar en Herman Geerits oud 76 jaar beide wonende Baseldijk verkl. ten behoeve van 
Hendrik van Osch, Aart Coenen van Muijlwijck, Dirk Pieters Bicker, Gerardt Gerardts, Thijman Dircksz, 
Jacob Cornelis, Gerardt Adriaans, Jan Thomas, Adriaan de Greef, Claas Peters van Casant en Gijsbert 
Petersz, enz 
 
Recht. Arch. 5 Meerkerk   dd 31-08-1688 
Merkus Jeroot (Jerou?) voor zich zelf en voor zijn zuster Neeltgen Jerou (?), alsmede Aertgen Aerts, 
tesamen erfgenamen voor de helft van Jacob Dircksz Lapper, en Willem Dircksz Cruijff, getrouwd met 
Grietjen Cornelis, Jan Theunisz, getrouwd met Aentgen Cornelis, tesamen kinderen van Cornelis 
Cornelisz; mitsgaders Claes Pietersz van Casant voor zich zelf, Pieter Jansz Schram, Barent Roeien van 
Beusecum, Cornelis Jansz Schram en Lijsbeth Peters weduwd van Teunis Hermensz Broeder, zich allen 
sterk makende voor de kinderen van Seger Willemsz; alsmede Aeffjen Aerts weduwe van Jan Andriesse 
zich sterk makende voor haar kinderen Aert en Lijsbeth Willems en Jacob Cornelisz, getrouwd met Claesje 
Willems; tesamen erfgenamen van Teunis Willemsz in leven gewoond hebbende te Nieuwland, 
transporteren aan Willem Pietersz Lam, 2½ morgen op Quackernaack. 

 
#k1618 de Greef, Dirck Ariensz (zoon van Arien de Greef en ) 
 OF 
 de Greef, Dirck Berentsz (zoon van Berent de Greef en ) 
 * +/- 1640 te Nieuwland 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Nieuwland      zie gezinskaart 10795 
#k1619 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1645 te Nieuwland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje  * +/- 1675 te Nieuwland  † na 21-07-1722 

  x +/- 1698 te Nieuwland met Cornelis Claesz van Casant 
  zie ─> k809 

 

 
#k1620 Westerhout, Adriaen Jansz (zoon van Jan Westerhout en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1670 ?? te Schoonrewoerd ??    zie gezinskaart 10796 
#k1621 van Nuijssenburg, Jannette Adriaans (dochter van Adriaan van Nuijssenburg 
     en Martijntje Claes Vogelsangh)  ─> k3242 
 ~ 29-07-1649 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ 29-10-1676 te Schoonrewoerd 

   † tussen 01-11-1716 en 27-11-1718 te Schoonrewoerd ?? 
 x 16-10-1698 te Acquoy met Hendrickje Gerrits van Drent 
  zie ─> k810 

 

 
#k1622 van Drent (van der Endt), Gerrit Hermansz (zoon van Herman Aartsz en ) 
 ~ 28-03-1647 te Culemborg 
 † ??? te ??? 
o 30-04-1668 te Culemborg 
x te Schoonrewoerd      zie gezinskaart 10797 
#k1623 Kool, Lijsbeth Teunis  (dochter van Teunis Cornelisz Kool en Ariaentje 
     Theunis Munster)  ─> k3246 
 Eerst getrouwd (tussen 29-01-1662 en 22-06-1665) met Roelof Cornelisz de Vosch 
  (29-01-1662 wordt hij nog als JM genoemd, en 22-06-1665 is zij weduwe, beide in ORA  
         Everdingen) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † na 1715 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Lijsbeth Kool en Roelof de Vosch): 
o 1 kind (m) naam onbekend * +/- 1664 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gerrit van Drent en Lijsbeth Kool): 
o Herman  ~ 21-04-1670 te Culemborg  doopget. - 
o Hermpje  ~ 24-04-1671 te Culemborg  doopget. - 
o Florisje  ~ 10-10-1672 te Culemborg  doopget. - 
o Harman  ~ 26-08-1674 te Culemborg  doopget. - 
o Florina Margreta ~ 19-11-1676 te Culemborg  doopget. - 
o Elisabeth Charlotte ~ 07-03-1678 te Culemborg  doopget. - 
o Teuntje  ~ 07-03-1678 te Culemborg  doopget. - 
o Antoni  ~ 16-10-1679 te Culemborg  doopget. - 
o Hendrickje ~ 22-12-1680 te Culemborg  †  

  doopget. - 
  x 16-10-1698 te Acquoy met Arij Adriaensz Westerhout 
  xx 27-11-1718 te Acquoy met Isaac Dirks van Zijderveld 
  zie ─> k811 

o Harmijntje ~ 22-01-1684 te Culemborg  doopget. - 
 
Oud Recht. Arch. Everdingen     dd 22-06-1665 
Lijsbeth Tonissen Cool, weduwe van Roelof Cornelisz de Vosch en Jan Claesz van Corttenoever als oud-
oom en voogd van het onmondige kind van eerst genoemd huwelijk, verkopen aan Reijer Dircksen van 
Suijddam, getrouwd met Aer(=l?)tgen Dircx de Vosch 2 m orgen land op Neder- Zijderveld en nog 2 
morgen aldaar. (Grenst o.a. aan Tonis Tonisz Cool). 
 
Oud Recht. Arch. Everdingen    dd 26-06-1668 
Lijsbeth Antonisz Cool weduwe van Roeloff Cornelisz de Vosch als moeder en voogdesse van hun 
onmondige kind, geassisteerd door haar vader Tonis Cornelisz Cool, beide instaande voor haar 
tegenwoordige man Gerrit Hermensz, die absent is; item Jan Claesz Cortenoever als oud-oom en 
naaste bloedvoogd van de voorn onmondige zoon, transporteren aan Hessel Jaspersz een huis en 
hofstede en boomgaard gelegen op Zijderveld. 

 
#k1624 de Hartogh, Teunis / Anthonie  (zoon van Willem Sebastiaansz Hartog en 
      Neeltje Claes de Waal)  ─> k3248 
 Later getrouwd op 10-07-1706 te Ameide met Catharina Otten van Snellenberg 
 ~ +/- 1670 te Ameide 
 † ??? te ??? 
o 03-05-1699 te Langerak 
x 21-05-1699 te Langerak     zie gezinskaart 10798 
#k1625 Stout, Beertje Cornelis (dochter van Cornelis Cornelisz Stout en  
     Annigje Teunis Alblas)  ─> k3250 
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 ~ +/- 1678 te Langerak 
 † voor 14-08-1726 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis de Hartogh en Beertje Stout): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 05-04-1705 te Ameide  † 01-08-1766 te Haastrecht 

  x voor 14-08-1726 te ??? met Cornelia Willems Blokland 
  zie ─> k812 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teunis de Hartogh en Catharina van Snellenberg): 
o NN  *   †  

 

 
#k1626 Blokland, Willem Teunisz (zoon van Teunis Willemsz Blokland en  
     Hendrikje Corssen)  ─> k3252 
 ~ +/- 1675 te Langerak 
 † ??? te ??? 
o 17-01-1705 te Noordeloos 
x 01-02-1705 te Langerak     zie gezinskaart 10799 
#k1627 Best / den Besten, Marrigje Gerrits (dochter van Gerrit Ariensz den Besten
     en Geertie Cornelis Verleck)  ─> k3254 
 ~ 16-08-1682 te Noordeloos 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ 22-08-1706 te Langerak  † 11-10-1741 te Haastrecht 

  x voor 14-08-1726 te ??? met Cornelis Teunisz de Hartogh 
  zie ─> k813 

 

 
#k1628 Boonstoppel, Cornelis Willemsz (zoon van Willem Jacobsz Boonstoppel
     (alias Buul) en Marritje Cornelis)  ─> k3256 
 ~ 13-06-1660 te Goudriaan 
  18-12-1737 te Goudriaan 
o 07-12-1681 te Meerkerk (zie Goudriaan)   zie gezinskaart 10800 
#k1629 van de Burghgraaf, Neeltjen Aarts (dochter van Aert Jansz van den 
   Burghgraeff en Sijchje Leenderts van Meteren)  ─> k3258 
 ~ 11-06-1665 te Meerkerk 
 † 06-04-1734 te Goudriaan 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 10-11-1686 te Goudriaan  † 17-08-1758 te Goudriaan 

 x 30-12-1708 te Goudriaan met Barber Jans Brandwijk 
 zie ─> k814 

 

 
#k1630 (Brandwijk) Boer, Jan Pietersz (zoon van Pieter Boer (Brandwijk) en ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 ?? te Goudriaan ??     zie gezinskaart 10801 
#k1631 Huijberden, Lijsje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barber  ~ 27-10-1688 te Goudriaan  † 30-04-1761 te Goudriaan 

  x 30-12-1708 te Goudriaan met Willem Cornelisz Boonstoppel 
  zie ─> k815 

 

 
#k1632 de Haan, Cornelis Aertsz (zoon van Aert Cornelisz de Haan en ) 
  OF (zoon van Adriaen Aertsz de Haan en Neeltje Arijens)  ─> k3264 
 ~ 10-02-1647 te Molenaarsgraaf 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te ???       zie gezinskaart 10802 
#k1633 de Vries, Eijgje Meertens (dochter van Meerten Jacobsz de Vries en  
     Anneke Pieters)  ─> k3266 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † voor 30-08-1717 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert ~ 05-08-1677 te Molenaarsgraaf  † 1752 te Nieuw Lekkerland 

 x +/- 1709 te Nieuw Lekkerland ?? met Pietertje Cornelisse 
  zie ─> k816 

 

 
#k1634 Ariensz, Cornelis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Molenaarsgraaf ??     zie gezinskaart 10802b 
#k1635 Cornelis, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~ 11-03-1683 te Nieuw Lekkerland † 18-12-1758 te Nieuw Lekkerland 

  x +/- 1709 te Nieuw Lekkerland ?? met Aert Cornelisz de Haan 
  zie ─> k817 

 

 
#k1636 van der Graaf, Willem Pietersz  (zoon van Pieter Roken van der Graaf en 
      Teuntje Arijens)  ─> k3272 
 ~ 21-07-1658 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o 01-01-1684 te Bleskensgraaf 
x 23-01-1684 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10803 
#k1637 Quakernaak, Jannichje Huijgen (dochter van Huijch Cornelisz  
   Quakernaak / Boer en Annitje Foppen)  ─> k3274 
 * +/- 1662 te Bleskensgraaf 
 † na 02-10-1729 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huig ~ 23-11-1692 te Bleskensgraaf † 18-08-1776 te Nieuw-Lekkerland 

 x +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ?? met Willempje Aerts Verleck 
 zie ─> k818 

 
Recht. Arch. 4 Bleskensgraaf  dd 24.02.1701 / 03-04-1721 
Neeltjen Dircks, weduwe en boedelhoudster van Sijmen Ariensz met haar soon: Cornelis Sijmonsz, 
alsmede Aert Gerritsz (haeren swager) gehuwd met Sijchjen Symons, (wonende Wijngaerden) erkennen 
schuld aan en ten behoeve van Cornelis Foppen (wonende Leckerkerck) van 800 gulden. Stellen pand: 
huis en 9 morgen land te Bleskensgraeff.  
Op 03-04-1721 verklaren Willem Pietersz van de Graeff, en Maeycken Huygen Quakernaeck, weduwe 
van Jan Hendricx [van den Berg], de erfgenamen, 800 gld. te hebben ontvangen van Cornelis Symonsz en 
Sijgje Symons, weduwe van Aert Gerritsz. 

 
#k1638 Verlek, Aart Willemsz  (zoon van Willem Aertsz Verlek en Wilmken 
     Schalken van Es)  ─> k3276 
 Eerst getrouwd op 05-07-1670 te Alblasserdam met Maaijken Foppen 
 * +/- 1645 te Nieuw Lekkerland 
 † voor 17-04-1704 te ??? 
x +/- 1688 te ???       zie gezinskaart 10804 
#k1639 Melis, Weintje  (dochter van ) 
 Eerst getrouwd op 22-02-1671 te Lekkerkerk met Arijen Gerritsz Boer 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Aart Verlek en Maaijken Foppen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Weintje Melis en Arijen Boer): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Aart Verlek en Weintje Melis): 
o NN  *   †  
o Willempje ~ 11-06-1689 te Nieuw-Lekkerland  †  

  x +/- 1715 te Nieuw Lekkerland ?? met Huijg Willemsz van der Graaf 
  zie ─> k819 

 
ONA Dordrecht 210/211 - 1-9-1670: 
“Contract ante-nuptiael” In minne ende vruntschap overeengekomen dat Fop Huijgen heeft ingebracht de 
helft van 10 morgen land, genaamd Fop Huijgen weer in Leckerlant, 3 melkkoeien en een bedde met 
toebehoren of daarvoor 54 cargld. Aert Willemsz. brengt in de helft van 14 morgen land met de helft van 
het huis daarop, liggende in 5 distincte weren, deels in Streefkerck, deels in Leckerlant, belast met 500 gld. 
 
ONA Dordrecht 216/389 - 22-12-1676: 
Mutueel testament. De langstlevende universeel erfgenaam, de kinderen elk 200 gld. i.p.v. hun legitieme 
portie. 
 
ONA Dordrecht 206/65v - 23-10-1665: 
Aert Willemsz ontvangt een legaat van 1000 gld, volgens testament van Claes Ariensz. Starrenburch en 
Annichen Schalcken te Alblasserdam “in recompense van hun getrouwe dienst tot beneficie van de 
bouwerije”. Het meervoud slaat op Annichien Ariensdr die eveneens 1000 gld krijgt. 
 
RA Nieuw-Lekkerland 14/23 - 31-1-1680: 
Aert Willemsz transporteert samen met zijn zwager Cornelis Foppen, als erfgenamen van Fop Huijgensz. 
za. 3 morgen land te Nieuw-Lekkerland. 
 
RA Nieuw-Lekkerland 14/56 - 23-9-1685: 
Aert Willemsz koopt 1 morgen 3 hont land in Huijbert Leenderts weer. 
 
RA Nieuw-Lekkerland 14/62 - 26-2-1686: 
Cornelis Foppen transp. aan zijn zwager Aert Willemsz. 3 morgen 3 hont land met een gedeelte van het 
huis en 5 morgen land in Ael Fop Huijgen weer. 
 
RA Nieuw-Lekkerland ?? 
Op 21-3-1707 wordt er een contract opgemaakt tussen: Weijntje Melis, laatst weduwe van Aert Willemsz 
Verleck, won. Nw.-Lekkl., Arijen Claesz. van Es, won. Streefkerk, samen met eerstgenoemde voogden 
over Willempje Aerts Verleck, t.e.z., Gijsbert Pijl, gehuwd met Maria Aerts Verleck, dochters van Aart 
Willemsz. za. en Maeijcke Foppen. Genoemd wordt een testament van 21-3-1695 voor Nots. van der Grijp 
te Dordrecht. Zij wonen op de hofstede te Nw.-Lekkerland. Maria Aerts heeft 10 morgen land in beheer van 
Weijntje Melis. Genoemd de boogaard buitendijks en een vrijstaande karnmolen op het erf. Er is een 
schuldrentebrief t.g.v. Johan Schonenburg dd. 29-2-1692 en een vordering op de boedel van Jan Gerritsz. 
Den Dool, schout van NW.-.Lekkerland. 

 
#k1640 Dekker, Jacob Dirksz  zelfde als ─> k1056 
x 
#k1641 Decker, Jannetje Cornelis zelfde als ─> k1057 
 
#k1642 Gouwens, Dirk Pietersz zelfde als ─> k1058 
x 
#k1643 Buijs, Jannetje Ariens  zelfde als ─> k1059 
 
#k1644 de Jong, Cornelis Ariensz zelfde als ─> k1060 
x 
#k1645 de Jong, Lijntje Thijsse zelfde als ─> k1061 
 
#k1646 de Vries, Arie Jansz  zelfde als ─> k1062 
x  
#k1647 Geerloffs, Cornelia  zelfde als ─> k1063 
 
#k1648 Rietveld, Herbert Pleune (zoon van Pleun Herbertsz Rietveld en Marrigje 
     Claasse Maat)  ─> k3296 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † 12-11-1739 te ??? 
x 07-01-1693 te Noordeloos ??     zie gezinskaart 10808 
#k1649 van Brugge, Merrigje Teunis (dochter van Teunis van Brugge en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
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 † 25-04-1741 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pleun ~ 25-12-1694 te Noordeloos  † 26-08-1747 te Noordeloos 

 x 18-03-1725 te Noordeloos met Annigje Dingemans van Muijlwijk 
 zie ─> k824 

 

 
#k1650 van Muijlwijk, Dingeman Jacobsz (zoon van Jacob Dingemansz van  
   Muijlwijk en Annigje (Aantje) Pieters van den Dool)  ─> k3300 
 Beroep: Schepen van Nieuwpoort 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † 10-10-1726 te ??? 
x 13-08-1702 te Nieuwpoort ??     zie gezinskaart 10809 
#k1651 Verdriel (alias Beusekom), Marrigje Thijsse  (dochter van Thijs Jansz Verdriel 
     (van der Wiel) en Jannigje Jans)  ─> k3302 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † 30-04-1743 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje  ~ 17-12-1702 te Noordeloos    † +/- 1754 of 27-05-1793 te Noordeloos 

  x 18-03-1725 te Noordeloos met Pleun Herbertsz Rietveld 
  zie ─> k825 

 
Weeskamer Noordeloos     dd 09-07-1725 
Hr. Martinus van Barneveld, drossaard, Dingeman Jacobsz van Muijlwijck en Hendrik Ariensz, 
schepenen. Etc. 

 
#k1652 Kooijman, Arien Dirksz (zoon van Dirk Aertsz Kooijman en Jannigje  
     Dirks Corevaar)  ─> k3304 
 ~ +/- 1685 te Peursum / ~ 02-11-1687 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
x +/- 01-1706 / 02-1706 te Peursum (Giessendam)  zie gezinskaart 10810 
#k1653 Verwiel, Maria Gerrits  (dochter van Gerrit Jansz Verwiel en Marichje 
     Cornelis)  ─> k3306 
 ~ +/- 1685 te Peursum 
 † ??? te ??? 
 

Uit ‘Gezinnen Ottoland 1629-1732’ door H. de Bruin: mbt doop en ouders van Arien Dirksz Kooijman: 
Dirck Ariens/Aarts Koeijman, wedr. van Ariaentje Teunis den Besten 
Ottoland, otr. / tr. 11-3 / 26-3-1684 Ottoland 
Jannigje Dircks Corevaar, j.d. in Laagblokland, att. na Giessen Oudkerk 1684 
kind: Arien ~ 02-11-1687 te Ottoland  get. Dirck Teunis Corevaar en Gerrichje Theunis grootouders, 
        Claes Dirckse Toom 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Dirk * te Peursum, ~ 07-11-1706 te Giessen Oudekerk † na 12-10-1755 
 doopget. Aert Dircksz en Jannigje Gerzens ? 
 x 04-03-1731 te Giessen Nieuwkerk met Eijgje Ariens Baartman 
 zie ─> k826 

o Gerrit ~ 17-05-1708 te Giessen Oudekerk doopget. Cornelis Verwiel en Teuntje Verwiel 
o Gerrit ~ 23-03-1710 te Giessen Oudekerk doopget. Cornelis Gerrits en Teuntje Gerrits 
o Jannigje ~ 28-08-1712 te Giessen Oudekerk doopget. Aert Koijman en Maria de Jong 
o Marigje ~ 10-02-1715 te Giessen Oudekerk doopget. Jannigje Gerrits en Jan Gerritsz 
o Jan ~ 26-01-1716 te Giessen Oudekerk doopget. Jan Gerritsz en Jannigje Gerrits 
o Teunis ~ 20-02-1718 te Giessen Oudekerk doopget. Arie Dirksz en Wijntje Dirks 
o Marigje ~ 03-09-1719 te Giessen Oudekerk doopget. Jannigje Gerrits en Jan Gerritsz 
o Jan ~ 30-08-1722 te Giessen Oudekerk doopget. Jan Gerritsz Verwiel en Jannigje

        Gerrits Verwiel 

 
#k1654 Baartman, Arien Ariensz (zoon van Arien Ariensz Baartman en Neeltje  
     Pieters)  ─> k3308 
 Eerst (voor 1706) getrouwd met Aeltjen Cornelis 
 ~ +/- 1679 te Schelluinen 
 † na 25-11-1750 te Giessen Nieuwkerk 
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o 08-12-1708 te Giessen Nieuwkerk 
x 22-12-1708 te Giessen Nieuwkerk    zie gezinskaart 10811 
#k1655 Sterrenburg, Jannigje Ariens (dochter van Arien Jansz Starrenborgh en  
     Pietertje Pieters Bauman)  ─> k3310 
 ~ 12-06-1686 te Giessen Nieuwkerk 
 † na 25-11-1750 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien Baartman en Aeltjen Cornelis): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien Baartman en Jannigje Sterrenburg): 
o NN  *   †  
o Eijgje  ~ 02-08-1711 te Giessen Nieuwkerk  † na 12-10-1755 

  x 04-03-1731 te Giessen Nieuwkerk met Dirk Ariensz Kooijman 
  zie ─> k827 

 
Not. Achief 4165 Gorinchem    dd 24-08-1722 
Arien Baertman en Jannichie Ariense Starrenburch wonende te Giessen-Nieuwkerk testeren. (Gerefereerd 
wordt aan testamenten dd 22-11-1710 en 26-10-1716 verleden voor Nots Johan Van Asperen te 
Giessendam). 

 
#k1656 Slob, Wouter Willemsz  (zoon van Willem Woutersz Slob en Teuntje  
     Willems)  ─> k3312 
 ~ 20-01-1675 te Hoornaar 
 † 29-06-1759 te Hoornaar 
x 22-12-1709 te Hoornaar     zie gezinskaart 10812 
#k1657 Stichter, Hermtje Goverts (dochter van Govert Cornelisz Stichter en Metje 
     Leenderts)  ─> k3314 
 ~ +/- 1685 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Govert ~ 17-08-1712 te Hoornaar  † 18-01-1788 te Hoornaar 

 x 11-05-1741 te Hoornaar met Heiltje Gerrits Stek 
 zie ─> k828 

 

 
#k1658 Stek, Gerrit Gijsz  (zoon van Gijs Stek en ) 
 ~ 10-12-1676 te Jaarsveld 
 † +/- 1726 te Tienhoven 
x +/- 1705 te ???      zie gezinskaart 10813 
#k1659 van der Griend, Lijntje Eijmerden (dochter van Eijmert van der Griend en ) 
 ~ +/- 1683 te ??? 
 † +/- 1718 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Heiltje ~ 01-12-1715 te Lakerveld (zie Lexmond) † 22-10-1777 te Hoornaar 

 x 11-05-1741 te Hoornaar met Govert Woutersz Slob 
 zie ─> k829 

 

 
#k1660 van Dueren, Cornelis Jansz (zoon van Jan van Dueren en Lijsbeth Booij) 
      ─> k3320 
 ~ 04-09-1693 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
o 30-01-1716 te Hoornaar 
x 16-02-1716 te Hoornaar     zie gezinskaart 10814 
#k1661 Houweling, Ariaantje Ariens (dochter van Arien Willemsz Houweling  
     en Lijntje Gerrits Beusekom)  ─> k3322 
 Eerst getrouwd op 12-06-1707 te Hoornaar met Arien Jacobsz 
 ~ +/- 1690 te Lage Giessen (Hoornaar) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Ariaantje Houweling en Arien Jacobs): 
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o NN  *   †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis van Dueren en Ariaantje Houweling): 

o NN  *   †  
o Arie ~ 22-03-1716 te Hoornaar  † 29-04-1792 te Peursum 

 x 19-04-1745 te Giessen Oudekerk en Peursum met Maria Cornelis Hakkesteeg 
 zie ─> k830 

 

 
#k1662 Hakkesteeg, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Hakkesteeg en ) 
 * +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1715 ?? te Peursum ??     zie gezinskaart 10815 
#k1663 Berende, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria * te Peursum / ~ 10-03-1720 te Giessen Oudekerk 

      † 13-10-1810 te Peursum  
 x 19-04-1745 te Giessen Oudekerk en Peursum met Arie Cornelisz van Dueren 
 zie ─> k831 

 

 
#k1664 Damsteeg, Arien Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Damsteeg en ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 ?? te Groot Ammers ??    zie gezinskaart 10816 
#k1665 Koot, Grietje Pieters  (dochter van Pieter Koot en ) 
 * +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 22-10-1686 te Groot Ammers  † 15-08-1742 te Langerak 

 x met NN 
 xx +/- 1709 te Langerak met Marrigje Maartens 
 xxx 13-06-1722 (o) te Langerak met Marigje Huibertse Smit 
 zie ─> k832 

 
ora Ammers Graveland 5  d.d. 25-6-1699 / 28-4-1701 
Arien Gysbertse Damsteeg is schepen van Ammers Gravelant, Achterlant en Peulwijk 

 
#k1666 Bruijne / Smith, Huibert Jacobsz (zoon van Jacob Bruijne / Smith en ) 
 * +/- 1660 te Langerak ?? 
 † ..-01-1707 te Langerak 
x +/- 1690 ?? te Langerak ??     zie gezinskaart 10817 
#k1667 Compeer, Neeltje Theunis (dochter van Teunis Cornelisz Compeer en ) 
      ─> k3334 
 Later getrouwd, na 28-12-1712 (huw.voorw.), te Langerak met Bastiaan Bastiaansz
 de Heer 
 * +/- 1665 te Giesen ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Huibert Bruijne / Smith en Neeltje Compeer): 
o Mergje / Marigje ~ 25-08-1695 te Langerak  † +/- 1779 te Langerak 

  x 13-06-1722 (o) te Langerak met Pieter Ariensz Damsteeg 
  zie ─> k833 

o Japick  ~ 05-03-1699 te Langerak 
o Lijsje  ~ 20-11-1701 te Langerak 

is doopgetuige bij de doop van Huibert, Grietje en Neeltje, kinderen van Marigje Huiberts Smit 
o Sijgje  

is doopgetuige bij de doop van Ariaantje, kind van Marigje Huiberts Smit 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Neeltje Compeer en Bastiaan de Heer): 

o geen 
 
Recht. Arch. 27 Langerak    dd 28-07-1712 
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Huwelijkse voorwaarden tussen Bastiaen Bastiaens de Heer laatst weduwnaar van Lijsge Jacobs ende 
Neeltje Teunis Compeer weduwe van Huijbert Jacobs Bruijne. 
 
Archnr ? Gemeente ? f109  dd 19-02-1666 
Lootcedullen kinderen Cornelis Cornelis Compeer, Thonis Cornelis Compeer, won. aende Giessen, Arie 
Aelberts Bonser won. Willige Langerak man en voogd van Ariaentgen Cornelis (Compeer), Bastiaen Claes 
won. alhier man en voogd van Niesken Cornelis (Compeer), Adriaen Claes Vinck, won. alhier man en 
voogd van Crijntgen Cornelis Compeer, alle kinderen van Cornelis Cornelis Compeer zalgr. ende 
Eechtgen Thonis Boon. 

 
#k1668 Slingeland, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Slingeland en ) 
 * +/- 1645 te Slingeland 
 † na 10-04-1693 te Ottoland ?? 
o 29-12-1674 Goudriaan 
x te Goudriaan 
#k1669 Broere, Annichje Ariens (dochter van Arien Pietersz Broere en Ariaentje 
     Gerrits)  ─> k3338 
 ~ 01-06-1653 te Goudriaan 
 † na 10-04-1693 te Ottoland ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: (Bron Gezinnen Ottoland 1629-1732 door H. de Bruin) 
o Cornelis  ~ 10-07-1678 te Laag Blokland  get. Gerrit Cornelis oom, Annichje Cornelis 

  tante van Slingeland, Cornelis Ariens (Broere) oom 
 De vrouw van Cornelis is doopgetuige bij Anna, kind van Gerrit Slingeland 

o Pieter  ~ 01-12-1680 te Laag Blokland  get. Aart Pieters Broere oud oom van 
 Noordeloos, Ariaantje Gerrits van Goudriaan grootmoeder, Dirck Cornelis 
 Groenevelt out oom. 

o Anna  ~ 21-02-1683 te Laag Blokland  get. Annichje Gerrits out tante,  
     Cornelis Cornelis Slingeland oom 

o Gerrit +/- 1685 te Ottoland  † 03-03-1763 te Ottoland 
 x +/- 23-03-1715 te Ottoland (gaarders) met Cornelia Abrahams Prins 
 xx 26-12-1719 te Ottoland (zie Goudriaan) met Susanna Teunisse Spek 
 zie ─> k834 

o Ariaantje  ~ 24-07-1689 te Laag Blokland  get. Cornelis Ariens, Teuntje Ariens oom en 
       tante van Goudriaan 
 Ariaantje is doopgetuige bij Cornelis en Annigje, kinderen van Gerrit Slingeland 

o Anna  ~ 03-02-1692 te Laag Blokland  get. Gerrit Cornelis Slingeland oom van  
  Goudriaan, Annichje Gerrits out tante, Stijntje Ariens out schoutin 

o Heijltje  ~ 10-04-1693 te Laag Blokland  get. Gerrit Slingeland oom, Annichje Cornelis 
         tante 

 
#k1670 Speksnijder, Theunis Aartse (zoon van Aert Gijsbertsz Speksnijder en  
     Maria Teunisse Terlouw)  ─> k3340 
 * +/- 1671 te Goudriaan 
 † na 03-1740 te ??? 
o 03-09-1695 te Ammers Graveland    zie gezinskaart 10819 
#k1671 Cortland, Cornelia Gijsberts (dochter van Gijsbert Bastiaensz Cortland en 
     Susanna Cornelis de Groot)  ─> k3342 
 * te Gelkenes 
 ~ 02-09-1674 te Ammers Graveland 
 † na 08-1735 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Susanna  ~ 18-12-1695 te Ammers Graveland † 23-06-1756 te Ottoland 

  xx 26-12-1719 te Ottoland (zie Goudriaan) met Gerrit Jansz Slingeland 
  zie ─> k835 

o Aart  ~ 24-02-1697 te Ammers Graveland †  
  x 22-04-1724 te Giessendam met Marigje Jacobs van der Meijde 

o Cornelis  ~ 21-12-1698 te Ammers Graveland †  
o Arien  * te Groot Ammers ~ 16-01-1701 te Ammerstol †  

  doopget. Neeltje Jans 
o Cornelis  ~ 05-08-1703 te Ammers Graveland †  

  x 22-03-1733 te Krimpen ad Lek met Aeltje Pieters de Sleghte 
o Arij  ~ 04-01-1705 te Ammers Graveland †  
o Annigje  ~ 08-05-1707 te Langerak  †  

  x 15-05-1739 (o) te Ammers Graveland met Aart Ariensz Corevaer 
o Arij  ~ 15-12-1709 te Langerak  †  
o Gijsbert  ~ 21-02-1712 te Noordeloos  †  

  doopget. Geertje Klaas, vrouw van Aart Gijsbertsz Kortland 
  x 25-03-1736 te Brandwijk met Annigje Eeuwits Groenevelt 
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o Geertje  ~ 07-01-1714 te Noordeloos  †  
  doopget. Neeltje Aarts, vrouw van Pieter Hendriksz 
  x 20-07-1738 te Ammers Graveland met Cornelis Cornelisz van der Wal 

 
Reconstructie ouders van Cornelia Gijsberts Cortland: 
 
1. In de periode dat Cornelia geboren is, zijn er twee personen met de naam Gijsbert Cortland: 

- Gijsbert Bastiaensz Cortland 
- Gijsbert Ariensz Cortland (zie ook k2572) 
 

2. Gijsbert Ariensz Cortland is getrouwd in Groot Ammers op 24-06-1674, dus in theorie zou hij de vader 
van Cornelia kunnen zijn. 
 

3. Gijsbert Bastiaensz Cortland laat in Groot Ammers kinderen dopen in de periode 1664 tm 1685. 
Eén van die kinderen is Aart, gedoopt juli 1685. De vrouw van Aart Gijsbertsz Kortland is doopgetuige 
bij Annigje, dochter van Theunis Aartsz Speksnijder en Cornelia Gijsberts Cortland, dd 21-02-1712 
 

4. Gijsbert Bastiaensz Cortland trouwt in Groot Ammers op 06-05-1663 (o) met Susanna Conelis de 
Groot. De naam Susanna komt voor bij het eerste kind van Theunis Aartsz Speksnijder en Cornelia 
Gijsberts Cortland. Zij is dus vernoemd naar haar grootmoeder van moederszijde. 
 

5. Op basis van bovenstaande is de conclusie dat de ouders van Cornelia Gijsberts Cortland zijn: 
Gijsbert Bastiaensz Cortland en Susanna Cornelis de Groot. 

 
#k1672 van Wengarden, Bouwen Barentsz (zoon van Barent van Wengarden en ) 
 * +/- 1680 te Woerden 
 † ??? te ??? 
o 09-04-1711 te Woerden 
x 26-04-1711 te Woerden     zie gezinskaart 10820 
#k1673 Houthorst, Maritje Abrahams  (dochter van Abraham Houthorst en ) 
 Eerst getrouwd op 26-06-1707 te Woerden met Jan Hendriksz Boekhout 
 * +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Maritje Houthorst en Jan Hendriksz Boekhout): 
o geen gevonden 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Bouwen van Wengarden en Maritje Houthorst): 
o Barent ~ 12-07-1711 te Woerden doopget. - 
o Geertje ~ 15-07-1714 te Woerden doopget. - 
o Barent ~ 30-09-1716 te Woerden  † 13-02-1774 te Gouderak 

 doopget. - 
 o 13-01-1741 te Bodegraven met Pietertje Leenderts van der Graaff 
 zie ─> k836 

o Abraham ~ 11-09-1718 te Woerden doopget. - 
 Bij deze doop wordt de achternaam ‘Houthorst’ gebruikt bij Maritje Abrahams 

o Abraham ~ 24-11-1720 te Woerden doopget. - 
o Aagje ~ 05-10-1723 te Woerden doopget. - 

 Bij deze doop wordt de achternaam ‘Houthorst’ gebruikt bij Maritje. 
o Pieter ~ 18-05-1727 te Woerden doopget.  

 Bij deze doop wordt de achternaam ‘Houthorst’ gebruikt bij Maritje 

 
#k1674 van der Graaf, Leendert Cornelisz (zoon van Cornelis Wiggersz van der  
    Graaf en Neeltje Hendriks Lagewaard)  ─> k3348 
 Eerst getrouwd op 13-04-1705 te Ouderkerk a/d IJssel met Willemtje Wiggers van 
 der Tak 
 ~ 27-08-1673 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 19-01-1742 te ??? 
x 27-01-1709 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10821 
#k1675 Kersbergen, Marrigje Dirks  (dochter van Dirk Huijbertsz Kersbergen 
      en Grietje Simons)  ─> k3350 
 ~ 27-07-1679 te Benschop (Bij haar huwelijk vermeld als ‘van Ouderkerk) 
 † ??? te ??? 
 

Herleiding ouders Marrigje Dirks Kersbergen: 
Volgens haar huwelijksinschrijving is zij ‘van Ouderkerk’, en zij heeft een broer Aard (doopgetuige bij haar 
dochter Grietje en zoon Dirk). 
In 1734 overlijdt een Aart Kersbergen in Ouderkerk, dus ook hij heeft zeer waarschijnlijk in Ouderkerk 
gewoond. In Ouderkerk zijn geen dopen van een vader Dirk te vinden van zowel een dochter Marrigje als 
een zoon Aard. 
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De dopen die wel te vinden zijn: 
o Aert ~ 10-12-1656, vader Dirck Jansz, moeder Neeltgen Meeus 
o Marchje ~ 11-04-1677, vader Dirck Dircksz, moeder Pietertje Cornelis 
o Marchje ~ 23-07-1679, vader Dirck Cornelisz, moeder Grietje Ariens 

De namen van deze drie moeders, Neeltgen, Pietertje en Grietje, komen alledrie terug in de kinderen van 
Leendert van der Graaf en Marrigje Kersbergen, dus dat biedt geen aanknopingspunt. 
Op internet worden op diverse genealogische sites Aard en Marrigje gekoppeld aan Dirk Huijberts 
Kersbergen en Grietje Simons, en zouden zij, samen met andere broers en zus, gedoopt zijn in Benschop. 
Maar ik heb geen harde aanwijzigingen kunnen vinden dat dit gezin, of leden van dit gezin, uit Benschop 
naar Ouderkerk gekomen zijn. Niettemin worden drie van deze kinderen, waaronder Aard en Marrigje, en 
daarnaast ook Claas, genoemd in de huwelijken van Ouderkerk ad IJssel en van Stolwijk, alledrie als ‘van 
Ouderkerk’. Daarnaast overlijdt een Dirk Huijbertsz (zonder patroniem) in 1710 in Ouderkerk, en geeft hij in 
1707 het overlijden van ‘zijn vrouw’ aan (haar naam is dus niet vermeld). Aard Dirksz Kersbergen trouwt in 
1707, en laat een maand na het overlijden van zijn vermeende moeder een dochter dopen met de naam 
‘Grietje’. 
In november 1695 staan Dirk Huijbertsz en Grietje Simons nog als lidmaat ingeschreven in de 
gereformeerde kerk in Benschop. Wel zijn hun namen daar doorgehaald. Dat zou kunnen betekenen dat zij 
inderdaad verhuisd zijn, in de periode na 1695. In de lidmatenlijst van 1717 – 1719 tref ik geen van de 
kinderen aan van Dirk Huijbertsz en Grietje Simons, wat dus nog een aanwijzing is dat dit gezin is 
weggetrokken. (In 1695 is de oudste zoon Aart 24 jaar, en de jongste zoon Huijbert 14 jaar). 
In het Notarieel archief van Ouderkerk ad IJssel op 23-10-1712 en 13-11-1712 wordt uiteindelijk wel een 
verband gelegd tussen deze diverse personen, en ligt er ook een link naar Benschop. 
 
Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert van der Graaf en Willemtje van der Tak): 

o NN 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Leendert van der Graaf en Marrigje Kersbergen): 

o Neeltje  ~ 01-12-1709 te Ouderkerk a/d IJssel 
  doopget. Hendrik Cornelis, Maria Cornelis 

o Cornelis  ~ 09-08-1711 te Ouderkerk a/d IJssel 
  doopget. Wigger Cornelisz, Eegje Ariens 

o Grietje  ~ 18-09-1712 te Ouderkerk a/d IJssel 
  doopget. Aard Dirks Kersbergen, Leentje Ariens 

o Pietertje  +/- 1715 te Ouderkerk a/d IJssel † 07-07-1795 te Gouderak 
  doopget. - 
  o 13-01-1741 te Bodegraven met Barent Bouwensz van Wengaarden 
  zie ─> k837 

o Dirk  ~ 28-03-1717 te Ouderkerk a/d IJssel 
  doopget. Aard Dirks Kersbergen, Leentje Ariens 

o Jannigje  ~ 18-09-1718 te Ouderkerk a/d IJssel 
  doopget. Hendrik Cornelisz van der Graaf,    
    Dieuwertje Wiggers van der Graaf 

o Willemijntje  ~ 12-11-1719 te Ouderkerk a/d IJssel 
  doopget. Marijtje Cornelis 

o Jaapje  ~ 14-09-1721 te Ouderkerk a/d IJssel 
  doopget. Neeltje Jacobs 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 26-04-1705 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Cornelisz en Willempje Wiggers van der Tak, man en vrouw, won. te Ouderkerk, beiden gezond, 
stellen hun testament op. Leendert Cornelisz legateert aan zijn vrienden en erfgenamen zijn kleren, en 
Willempje Wiggers legateert aan haar zus Neeltje Wiggers van der Tak haar kleren. En over alle andere na 
te laten goederen benoemen zij elkaar tot hun erfgenaam. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 23-10-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Cornelisz Graaf, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Gerrit Claasz, won. te Benschop, 
als voogd over Magteltje Dirks Kersbergen, minderjarige dochter van Dirk Huibertsz Kersbergen, 
overleden te Ouderkerk ad IJssel, het bedrag van 800 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4%. 
Compareerde mede Aart Dirksz en Claas Dirksz (de laatse naam is doorgehaald in de acte), broer, die zich 
borg stelt en tekent met 'Aert Dirksz Kersbergh'. 
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Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 13-11-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Aart Dirksz Kersbergen en Aagje Dirks, weduwe van Claas Dirksz Kersbergen, Leendert Cornelisz Graaf, 
getrouwd met Marrigje Dirks Kersbergen, kinderen en erfgenamen van Dirk Huibertsz, gewoond hebbend 
en overleden te Ouderkerk ad IJssel, geven te kennen dat zij naast Gerrit Claasz, won. te Benschop, als 
voogd over de onmondige dochter van Dirk Huibertsz, mede erfgenaam, de nagelaten boedel te gelde 
gemaakt hebben. Na aftrek van schulden is daarvan over 1.111 gulden 9 stuivers 8 penningen. De drie 
eerste partijen krijgen daarvan 92 gulden 12 stuivers 8 penningen, zodat er voor de onmondige dochter 
833 gulden 12 stuivers overblijft, waarvan 800 gulden is geleend door Leendert Cornelisz Graaf. 

 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1734 
Adriaan van der Graaf en Adriaan van Knijnenburg, getrouwd met Cornelia van der Graaf, kinderen van 
Neeltje Ariens Verschoor, en Jan Westerveld, getrouwd met Maria van der Reit en Leendert van der 
Graaf, Jan Willemsz Kors en Nanne Boer, als voogden over de minderjarige kinderen van Anna 
Verschoor, aan haar verwekt door Adriaan van der Reit, allen kindskinderen en erfgenamen van Adriaan 
Verschoor, gewoond hebbend en overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkopen in het openbaar diverse 
landerijen te Ouderkerk ad IJssel en een woning en diverse landerijen te Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-01-1742 
Leendert Cornelisz van der Graaf verkoopt in het openbaar een huis en erf in de polder de Cromme. Koper 
is Wiggert de Jongh voor 90 gulden. Verder wordt verkocht een werf die gekocht wordt door Gerrit van den 
Dussen voor 32 gulden. 

 
#k1676 van Esser, Bernardus (zoon van ) 
 * +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1705 ?? te Dordrecht ??     zie gezinskaart 10822 
#k1677 NN, Johanna  (dochter van ) 
 * +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerhardus/Gerrit * +/- 1710 ?? te Dordrecht  † 19-09-1763 te Gouderak 

  x 11-12-1740 te Bleiswijk met Maria Pieters Hoornwegh 
  zie ─> k838 

 

 
#k1678 Hoornwegh, Pieter Jacobsz (zoon van Jacob Pietersz Hoornwegh en Neeltje 
     Gerrits Leeflang)  ─> k3356 
 ~ 07-06-1693 te Bleiswijk 
 † 30-03-1777 te Bleiswijk 
x 26-11-1713 te Sluipwijk     zie gezinskaart 10823 
#k1679 van Vlaardingen, Sara Ariens (dochter van Arien Harmensz van Vlaardingen en
     Dirkje Leenderts van Ravensbergh)  ─> k3358 
 ~ +/- 1693 te Sluipwijk 
 † 27-02-1771 te Bleiswijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria  ~ 19-07-1716 te Bleiswijk  † 04-09-1794 te Gouderak 

  x 11-12-1740 te Bleiswijk met Gerhardus / Gerrit van Esser 
  zie ─> k839 

 

 
#k1680 van Herk, Govert Jansz  zelfde als ─> k1434 
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x  
#k1681 van de Ruit, Maria Zijmons  zelfde als ─> k1435 
 
#k1684 van Walsem, Evert Aertsz  (zoon van Aert Dirksz van Walsum en 
      Dirckje Theunis)  ─> k3368 
 Later getrouwd op 17-10-1723 te Ouderkerk aan den IJssel met Barber Claas 
 Visser 
 ~ 19-11-1684 te Nijmegen 
 † 23-06-1773 te Krimpen aan den IJssel 
x 16-01-1718 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10825 
#k1685 Bane, Teuntje Luijtens  (dochter van Luijt / Lucas Bane en Barber Claes) 
      ─> k3370 
 Eerst getrouwd op 10-01-1712 te Ouderkerk aan den IJssel met Cent Claasz Luijt 
 * +/- 1692 te Stormpolder 
 † 18-11-1722 te Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teuntje Bane en Cent Luijt): 
o NN  * 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Evert van Walsem en Teuntje Bane): 
o Arnoldus  * te Krimpen a/d IJssel / ~ 14-01-1720 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 19-10-1767 te Stormpolder (Krimpen ad IJssel) 
  doopget: Dirk van Walsum, Elizabeth van Walsum 
  x 25-02-1748 te Ouderkerk ad IJssel met Aafje Pieterse den Hoed 
  zie  ─> k842 

o Lucas  ~ 09-11-1721 te Ouderkerk ad IJssel doopget. Jaapje Jans, Claas Luijten 
Kinderen uit het derde huwelijk (Evert van Walsem en Barber Visser): 

o Claas  ~ 10-12-1724 te Ouderkerk ad IJssel doopget. Willemijntje Claas Visser 
o Dirkje  ~ 12-05-1726 te Ouderkerk ad IJssel  doopget. Elsje van Walsum 
o Willemijntje ~ 14-09-1727 te Ouderkerk ad IJssel  doopget. Willem Leendertsz Lans, 

       Ariaantje Claas Visser 
o Maria  ~ 26-06-1729 te Ouderkerk ad IJssel  doopget. Ariaantje Klaas Visser 
o Klaas  ~ 13-12-1733 te Ouderkerk ad IJssel  doopget. Ariaantje Klaas Visser 
o Anna  ~ 02-10-1745 te Ouderkerk ad IJssel  doopget. Ariaantje Klaas Visser 
o Anna  ~ 19-11-1738 te Ouderkerk ad IJssel  doopget. Teuntje Klaas Visser 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 10-11-1721 
Notaris Samuel Guldemont. 
Evert van Walsem en Teuntje Banen, echtelieden, won. te Stormpolder, stellen hun testament op, waarbij 
ze als voogden over na te laten minderjarige erfgenamen aanstellen Lucas Banen, vader van Teuntje 
Banen, en Claas Banen, haar broer. 

 
 
#k1686 den Hoed, Pieter Claasz (zoon van Claas Cornelisz den Hoet en Niesje 
     Pieters Cocq / Kock)  ─> k3372 
 ~ 15-08-1683 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
x 25-04-1716 te Ammerstol (zie Ouderkerk aan den IJssel) zie gezinskaart 10826 
#k1687 van der Linden, Deliaantje Jacobs (dochter van Jacob Leendertsz van der 
      Linden en Aefje Jacobs)  ─> k3374 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 21-03-1688 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 29-06-1769 te Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) 
 bij overlijden genoemd als Deliana Japiks Bravenboer, wed van Pieter Klaasz den Hoed 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aafje  * te Krimpen ad IJssel / ~ 26-06-1718 te Ouderkerk ad IJssel 

       † na 1754 
  x 25-02-1748 te Ouderkerk ad IJssel met Arnoldus Evertsz van Walsem 
  zie ─> k843 
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Recht. arch nr 25 Ammerstol    dd 01-08-1686 
Op huijden den 1 aug 1686, compareerde voor ons onderschr. Schout ende Schepenen van Ammerstol, 
Jan Pieters Cocq ende Wouter Hendricx van Asperen, getrouwt hebbende Maertje Pieters Cocq, Wouter 
Pieters Cocq, Willem Pieters Cocq en Claes Cornelisse den Hoet, getrouwt hebbende Niesje Pieters 
Cocq, Jan Cornelis Verbaan, getrouwt hebbende Jannitgen Pieters Cocq, de welcke alle bij legate off 
donatie van lieberale gifte is gemaeckt ofte over gegeven van Cornelis Janse Cocq haer luijden Oom, al 
sulcke goederen gelijck in de acte gemaeckt voor den Notaris Johan van der Putte in dato den 12 junij 
1684, is vermelt ofte gepasseert, welcke voorsch. donatie hij aen comparanten aen nemen ij sijn geheele 
forme naer te comen en tot versekerheijt, dan alsoo de voorsch. Oom sijn leven langh jaerlijkx een belofte 
is gedaen, van haer alle, om aen hem jaerlijkx te geven de somme van 100 gld in twee termijnen te 
betalen, te weten den 23 dec 1684, de eene helft, ende de andere helft den 24 julij 1685, ende omme dat 
hij voorn. Cornelis Janse Cocq, haeren Oom, versekert van sijn 100 gld. jaerlijksx souden wesen, soo 
verbinden sij alle ende een ider voor t sijne, de voorn. donatie, of alle de voorschr. gemaeckte goederen, 
omme die ten allen tijde bij hem te mogen aen sprecken ofte aen vaerden als sijn eijgen goet, voor soo 
veel aen de geseijde 100 gld. imant mogte in gebreken sijn gebleven ende hebben wij voorsch. 
comparanten dese alle ten overstaan van Adriaen Niepoort Schout, Cornelis Willemse den Hoet, Herman 
Teunisse de Vries, Schepenen tot Ammerstol onderteijkent op dato als boven. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 03-05-1728 
Claes Cornelisse den Hoed en Louwens Tuijnenburge, getrouwd hebbende Margie Claesse, voor zo 
veel, voorts zij heeft Pieter Claesse een meerderj. zoon van Cornelis den Hoed, voor ons bekent en 
aan van de overgifte van den boedel en goederen van zijn overleden moeder te desisteren en afstand te 
doen van zijn vader en moeders goederen bij dese te cederen transporteren in vrije eijgendom op te 
dragen aan Hendrik Jan Dubbeldam, won. alhier, zekere huisinge en erve, staande en gelegen op dese 
dorpe, met een boomgaard aan de oostelijke zijde gelegen, belast met Coolwijk, zoals het zelve uit 
gecavelt legt volgens de cavelcedulle daar van zijnde. 
 

 
#k1688 Muijs, Goossen Willemsz (zoon van Willem Gerritsz Muijs en Cornelia  
     Cornelis)  ─> k3376 
 ~ 27-10-1686 te Stolwijk 
 † 29-11-1763 te Stolwijk 
o 03-12-1707 te Stolwijk 
x 18-12-1707 te Stolwijk      zie gezinskaart 10827 
#k1689 Buijs, Geertje Wouters  (dochter van Wouter Leendertsz Buijs en Fijgje 
     Jacobs Verheul)  ─> k3378 
 ~ 09-03-1687 te Stolwijk 
 † 16-08-1751 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacobus  * te Stolwijk / ~ 13-06-1723 te Ammerstol 

      † 19-05-1800 te Stolwijk 
  o 04-02-1752 te Stolwijk met Ariaantje Willemse Koolwijk 
  zie ─> k844 

 

 
#k1690 Koolwijk, Willem Jansz (zoon van Jan Cornelisz Koolwijk en Ariaantje 
     Cornelis Loore)  ─> k3380 
 Later getrouwd op 07-01-1751 (o) te Stolwijk met Neeltje Johannisse Ooms 
 Beroep: gezworene van Stolwijk 
 ~ 12-11-1702 te Stolwijk 
 † 12-01-1789 te Stolwijk 
o 08-01-1723 te Bergambacht (zie ook Stolwijk) 
x 24-01-1723 te Bergambacht (zie ook Stolwijk)   zie gezinskaart 10828 
#k1691 van Dijk, Marrigje Ariens (dochter van Arien van Dijk en ) 
 ~ +/- 1700 te Bergambacht 
 † 21-02-1750 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Koolwijk en Marrigje van Dijk): 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~09-01-1729 te Stolwijk  † na 26-07-1767 

  o 04-02-1752 te Stolwijk met Jacobus Goossensz Muijs 
  zie ─> k845 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Koolwijk en Neeltje Ooms): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 29-04-1731 
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Jan Cornelisz Blonck, Neeltje Leenderts Blonck en Marijtje Willems Blonck verkopen aan Willem Jansz 
Coolwijck een vogelkooi in Benederheul (Stolwijk), groot 3 hont. Bedrag 80 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 19-01-1732 
Hendrick Pool verkoopt aan Willem Jansz Coolwijck een hofstede met huis, berg en schuur, groot 6 
morgen, een stuk wei- en kennipland groot .... morgen (blad afgescheurd) en 1 hont, een stuk hooiland 
groot 2 morgen 3 hont, alles te Coolwijck (Stolwijk). Bedrag 900 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 04-04-1735 
Willem Koolwijk wordt genoemd als gezworene en getuige bij het opstellen van het testament van Aart 
Cornelisz Schipper en Aaltje Teuni Lugtenburg door Secretaris Cornelis Haak. 
 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 23-12-1750 
Willem Jansz Coolwijk verklaart dat zijn vrouw Marigje Ariens van Dijk is overleden zonder een 
testament te hebben opgesteld of voogden te hebben benoemd over haar minderjarige kinderen. Behlave 
de meerderjarige dochter Aagje Willems Coolwijk, getrouwd met Pieter Jansz van Vliet, zijn er ook nog 5 
minderjarige kinderen, genaamd Arij, Ariaantje, Jan, Jan en Cornelis. Willem Jansz Coolwijk wil nu 
hertrouwen. Bepaald wordt dat hij de boedel behoudt, en dat hij zijn kinderen wanneer zij 25 jaar zijn of 
trouwen, elk 1 gulden geeft. 

 
 
#k1692 Hoogendoorn, Gerrit Claasz (zoon van Claas Cornelisz Hoogendoorn en  
     Ariaantje Gerrits)  ─> k3384 
 ~ 02-10-1704 te Giessen Oudekerk 
 † 19-12-1769 te Lekkerkerk 
o 12-12-1728 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10829 
#k1693 Jans, Aagje  (dochter van Jan Huijgen en Trijntje Cornelis) 
      ─> k3386 
 ~ 17-02-1704 te Lekkerkerk 
 † 31-01-1752 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Ariaantje  ~ 12-01-1729 te Lekkerkerk doopget. Jannigje Jacobs, Merrigje Jans 
o Jan  ~ 12-01-1729 te Lekkerkerk  † 30-12-1779 te Bergambacht 

 doopget. Jannigje Jacobs, Merrigje Jans 
 o 08-03-1754 te Ammerstol met Willemijntje Willems Saane / Zanen 
 zie  ─> k846 

o Jan  ~ 18-12-1729 te Lekkerkerk doopget. Merrigje Jans 
o Cornelis  ~ 23-09-1731 te Lekkerkerk doopget. Ariaantje Gerrits 
o Ariaantje  ~ 13-09-1733 te Lekkerkerk doopget. Jannigje Jacobs 
o Kornelia  ~ 11-03-1736 te Lekkerkerk doopget. Ariaantje Gerrits 
o Trijntje  ~ 31-01-1740 te Lekkerkerk doopget. Gerrigje Jans 
o Theuntje  ~ 08-03-1741 te Lekkerkerk doopget. Ariaantje Huijgen 
o Neeltje  ~ 22-07-1742 te Lekkerkerk doopget. Annigje Huijgen 
o Teuntje  ~ 19-07-1744 te Lekkerkerk doopget. Ariaantje Huijgen van Dam 
o Klaas  ~ 24-07-1745 te Lekkerkerk doopget. Marij van Steren 

 
#k1694 Saan, Willem Cornelisz (zoon van Cornelis Willemsz Saan en Lijsbeth 
     Hendriks Spijkerman)  ─> k3388 
 Beroep: Schepen en Burgemeester van Ammerstol 
 ~ 29-03-1699 te Ammerstol 
 † 29-05-1769 te Bergambacht 
o 23-07-1728 te Ammerstol 
x 05-09-1728 te Ammerstol     zie gezinskaart 10830 
#k1695 Pater, Anna / Johanna Ariens   (dochter van Arien Govertsz Pater en  
     Maria Claas Beenhacker)  ─> k3390 
 ~ 08-02-1699 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willemijntje ~ 06-02-1729 te Ammerstol  † 05-01-1750 te Bergambacht 

  o 08-03-1754 te Ammerstol met Jan Gerritsz Hoogendoorn 
  zie ─> k847 

 
Weeskamer arch nr 3 Ammerstol   d.d. 19-02-1736 
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Willem Cornelisz Saen, won. Ammerstol, weduwnaar van Johanna Arijens Pater, als vader van de drie 
weeskinderen, met namen: Willemijntje ca 7 j, Marija ruim 5 j en Cornelis Willemsz ruim 3 j, ter eenre en 
Hendrik Zaene en Govert Pater als test. voogden over de kinderen. Willem onderhoudt de kinderen. 
Bij mondigheid krijgen zij 2 gouden ringen, een rist bloetkraelen met een goude boodt, 2 goude spelde, 
enz. Hij krijgt de boedel. 
 
Recht. arch nr 33 Ammerstol    dd 10-07-1747 
Uit deze akte blijkt dat Willem Sanen en Jan Wouterse Kok Burgemeesters zijn van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 21-04-1749 
Voor de Schout en Willem Sanen en Willem Snel Schepenen van Ammerstol comp. Jacobus Hes, welke 
verklaard nagedane publ. veilinge verkocht te hebben in volle vrije eigendom aan Dirk Blanken won 
Bergambacht een huis schuur en erve, staande op dese dorpe. 
 
Recht. arch nr 17 Ammerstol    dd 06-10-1750 
De Heer Adriaan van Groenendijk, oud Burgemeester van de stad Gouda, Mr. Mechior Sebastiaan van der 
Kerkhoven, Secr. van de Weeskamer der voorn. stad, als in huwelijk hebbende Margreta van Groenedijk, 
hebben verpagt: 
Zeven hont 4 jarig rijsgewas, leggende aan de Kerkweg bij de Hem, gepacht door Hendrik Sanen (zie 
k1164) voor 41 gulden. Borgen: Willem Fransen en Willem Sanen. Nog omtrent 7 hont 4 jarig rijsgewas, 
gepacht door Willem Sanen voor 66 gulden. Borgen; Jacobus den Bonsert en Hendrik Sanen. Aldus deze 
verpachting gedaan 6 oct. 1750. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 27-07-1750 
Staat en inventaris van de boedels goederen en ettecten met de baten en lasten van dien nagelaten bij 
wijlen Arij Goverde Pater, en Maria Beenhacker, in leven egteluijden, gewoont hebbende en overleden 
te Amm. in schrift gebragt bij mij Jan Braat Secr. 
Meijnsie de Pater, Hendrik Saan (zie k1164), als in huwelijk hebbende Cristina de Pater, Dirk de Pater, 
Cornelis Loore als in huwelijk hebbende Goverina de Pater, en Willem Saan als in huwelijk gehad 
hebbende Anna de Pater, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en Maria 
Beenhacker, dewelke verklaarde de voorstaande staat en inventaris te hebben doen maken en 
beschrijven na haar beste kennis en wetenschap, sonder iets agter gehouden te hebben. Gedaan en 
gepasseert ter regtskamer van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 02-11-1750 
Meijnsje de Pater, Hendrik Saan (zie k1164), als in huwelijk hebbende Cristina de Pater, Dirk de Pater, 
Cornelis Looren als in huwelijk hebbende Goverina de Pater, en Willem Saan als in huwelijk gehad 
hebbende Anna de Pater, nog de voorn. Dirk de Pater en Hendrik Saan in qualiteit als voogden over het 
minderj kind van wijlen Govert de Pater, allen te zamen erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en 
Maria Beenhacker, de welke verklaren in die qualiteitt na gedane publ. veilinge, verkocht te hebben in 
volle vrije eigendom aan Abraham Rustman, won alhier, een huis en erve, staande en gelegen onder deser 
Ambagts heerlijkheid aan de Agterweg, met nog een hoekje land, gelegen benoorden Boeistoep, belast 
met omtrent 2½ roede Schoordijk op het Ammerse Schoorerve boven het huis van Arij Claesse. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 27-09-1751 
Willem Sanen en Heijndrik Sanen (zie k1164), kinderen en erfgenamen van wijlen hun vader Cornelis 
Sanen, verkopen aan de erfgenamen van wijlen Neeltje Janse t Hooft, in haar leven, wed. van Arij 
Streeflant, een huis, schuur, erf, boomgaard en griend in Ammerstol, met al het land dat wijlen Cornelis 
Sanen onder deze heerlijkheid gehad en nagelaten heeft. 
 
Recht. arch nr 27 Ammerstol    dd 23-05-1751 
Willem Sanen ende Hendrick Sanen (zie k1164), kinderen en erfgenamen van haar vader Cornelis 
Sanen, overleden te Ammerstol, verkopen aan Jan Harrelaer, getrouwd met Maria Streeflant, en Jan 
Harrelaer, Aart Lagewaart en Arij Schenk als voogden over de minderjarige erfgenamen van Neeltje Jans t 
Hooft, in haar leven wed. van Arij Streeflant., een huis, schuur, erf, boomgaard en griend in Ammerstol, 
met een stuk weiland, groot 8 hont, genaamd den Butterkamp. Item nog 1½ morgen weiland, gelegen als 
voren, met een griendje, gelegen buitendijks, voor hett voornoemde land, groot omtrent een ½ hont. Item 
nog een kennipakker, groot omtrent een hont, gelegen als voren. Item 1½ hont kennipland, zijnde twee 
akkers, gelegen als voren. Nog een hont kennipland, gelegen als voren. Item ½ hont griend, met nog 75 
roede griend, nog een hont griend met omtrent ½ quartier daernaast gelegen. Nog een ½ hont griend, nog 
25 roede griend en nog omtrent een hont griend, alle gelegen onder Ammerstol en zijnde alle hetgeen 
Cornelis Sanen heeft nagelaten. 
Item omtrent een hont griend, onder sHeeraertsberge, met nog een hont griend gelegen onder 
Bergambacht. Item nog omtrent 2½ hont griend, gelegen buijtendijks onder Bergambacht. Met nog 
tweemaal een ½ hont griend gelegen mede buijtendijks, als voren. 
Bedrag 450 gulden voor het huis en het land in Ammerstol, en voor de landen onder sHeeraertsberge en 
Bergambacht een bedrag van 150 gulden. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 26-05-1754 
Minuutakte van testamant. 
Voor Subt. Secr. Pieter Smit, en Hermanus-Snel en Cornelis Kruijt, Schepen van Ammerstol, compareren 
op 26-5-1754 Huijg Kok 67 jaar, Cornelis Joosten Boogjes 60 jaar, Willem Saenen 53 jaar, Sijbert Backer 
52 jaar, Hendrik Saanen 49 jaar (zie k1164), Adriaan Janse 40 jaar en Jacob Cornelis Boogjes 23 jaar, 
als getuijgen bij het testeren van Willem Franse de Jong en Merritgje Janse Verbaan, Merritgje ziek te 
bedde liggende. 
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Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 03-03-1763 
Minuutakte van testament. 
Op 3-3-1763 compareerden voor Pieter Smit Subt. Secr. en Jacob Boogje en Frans de Jong Schepenen 
van Ammerstol, Willem Saanen 62 jaar, Cornelis de Jong 52 jaar, Jacob Louwen de Jong 47 jaar, 
Cornelis de Bruijn 36 jaar, Jan Saanen 26 jaar, Cornelis Saanen 24 jaar en Barent Saanen 22 jaar, allen 
wonende in deser dorpe, verklaarden te zijn geweest ten huijse van en ten behoeven van Cornelis Janse 
Ruijter en Annigje Heijmans, egtelieden. Annigje ziekelijk sijnde, dog beijde haar verstant en de sinnen 
magtig. Zij stellen tot voogden over hunne natelaten minderjarige kinderen aan, Cornelis Willemse den 
Hoed, wonende te Ammerstol en Jan Lambert de Ruijter wonende op de sluijs van Groot-Ammers. 
 

#k1696 de Waard, Leendert Teunisz (zoon van Teunis de Waard en ) 
 ~ +/- 1686 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1720 te Ammerstol      zie gezinskaart 10831 
#k1697 Jans, Baartje / Beertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1695 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teunis ~ 09-02-1721 te Ammerstol  † 25-04-1794 te Ammerstol 

 x 18-07-1745 te Brandwijk met Cornelia Groeneveld 
 xx 18-09-1763 te Ammerstol met Maria Cornelis den Toom 
 zie ─> k848 

 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 17-12-1741 
Bastiaan Kooij out sijnde 60 jaar, Joost Verschoor 54 jaar, Cornelis Jansz Verschoor 4 2jaar, allen 
woonende te Ammerstol, Willem Teunisz de Jong 70 jaar, Leendert Tonisz de Waert 55 jaar, Teunis Jans 
van der Pijl 39 jaar en Arij Willem de Jong ruijm 25 jaar allen wonende te Bergambacht, dewelke attesteren 
ter requisitie van Lijsje Jans Capiteijn woonende onder Bergambacht, dat zij comp. op vrijdag 15 deser 
smorgens de klocke vier uren zijn geweest ten huijse van Cornelis Clase Visser, egteman van de req. in 
deser, en dat zij aldaar Aaltje Jans Capiteijn ziekelijk te bedde leggende, haar zuster benoemde tot 
erfgename. 

 
#k1698 den Toom, Cornelis Cornelisz  (zoon van Cornelis Dircksz den Toom en 
      Lijntje Willems Verhoef)  ─> k3396 
 ~ 14-11-1694 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
o 18-12-1717 te Ottoland 
x 09-01-1718 te Ottoland     zie gezinskaart 10832 
#k1699 van Houwelingen, Willempje Willems (dochter van Willem van Houwelingen 
      en NN)  ─> k3398 
 ~ +/- 1695 te Giessen Nieuwkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria  ~ 30-06-1720 te Giessen Nieuwkerk † 12-12-1767 te Ammerstol 

  x 01-12-1747 (o) te Ammerstol met Reijer Verbaan 
  xx 18-09-1763 te Ammerstol met Teunis Leendertsz de Waard 
  zie ─> k849 

 

 
#k1700 Stout, Goris Jansz  zelfde als ─> k892 
x 
#k1701 Bree, Marija Maartens  zelfde als ─> k893 
 
#k1702 Houweling, Jan Paulusz (zoon van Paulus Houweling en ) 
 ~ +/- 1710 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1740 ?? te Zevender / Willige Langerak ??   zie gezinskaart 10833 
#k1703 van Vuren, Annigje Jillisse (dochter van Jillis van Vuren en ) 
 ~ +/- 1715 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 393 Datum: 19-Feb-23 

o NN  *   †  
o Gerrigje ~ 08-09-1743 te Willige Langerak  †  

 o 31-03-1769 te Vlist met Maarten Gorisz Stout 
 zie ─> k851 

 

 
#k1704 van der Wal, Cornelis Pietersz  (zoon van Pieter Cornelisz van der Wal en 
      Marrighjen Ariens Brouwer ?)  ─> k3408 
 ~ 14-03-1677 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 30-05-1705 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10834 
#k1705 Verhoef, Grietje Aarts  (dochter van Aart Verhoef en ) 
 ~ +/- 1680 te Ammers Graveland (Groot Ammers) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij * te Ammers Graveland / ~ 10-12-1713 te Nieuwpoort †  

 o 16-09-1746 te Ammerstol met Anna Aerts Ooms 
 zie ─> k852 

 

 
#k1706 Ooms, Aert Jansz   zelfde als ─> k1166 
x 
#k1707 van der Linden, Geertje Hermans zelfde als ─> k1167 
 
#k1708 de Kogel / Kovel, Willem Teunisz (zoon van Teunis de Kovel en ) 
 ~ +/- 1705 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1735 ?? te Groot Ammers ??    zie gezinskaart 10835 
#k1709 de Beel, Aaltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1710 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~26-02-1740 te Groot Ammers † 16-12-1814 te Nieuwpoort 

  x 21-10-1764 te Groot Ammers met Lijntje Aartse Verkerk 
  zie ─> k854 

 

 
#k1710 Verkerk, Aart Pietersz  (zoon van Pieter Jansz Verkerk en Lijntje Willems
     van der Veer)  ─> k3420 
 ~ 12-10-1710 te Ammerstol 
 † 26-01-1787 te Schoonhoven 
x 22-01-1736 te Ammerstol     zie gezinskaart 10836 
#k1711 Natzeijl, Annigje Simons (dochter van Simon Natzeijl en ) 
 ~ +/- 1714 te Gelkenes 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijntje  ~ 10-01-1745 te Groot Ammers † 22-03-1805 te Groot Ammers 

  x 21-10-1764 te Groot Ammers met Bastiaan Willemsz de Kogel 
  zie ─> k855 

 
Recht. arch nr 13 Ammerstol    dd 14-12-1752 / 18-12-1752 
Onder conditien en voorwaarden hebben de erfgenamen van wijlen de wed. Pieter Verkerk publijcq 
verkocht en geveijld, de meubilaire goederen, waarvan het montant van de boelcedulle bedraagt181.13.0. 
Aldus deze verkoping gedaan ten overstaan van Pieter den Bonsert en Cornelis Kruijt, Schepenen van 
Ammerstol den 14e dec. 1752. In kennisse van mij Secr. Jan Braat. 
Wij onderschr. Willem Verkerk en Aart Verkerk, bekennen voor ons zelve en voor de verdere erfgenamen 
van wijlen onse moeder, de wed. Pieter Verkerk, van de boelcedulle voldaan te sijn 18 dec 1752. 
Willem Verkerk en Aart Verkerk 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 30-12-1752 
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Willem Verkerk, Hannis Verkerk, Aart Verkerk, Gerrit Verkerk, Grietje Verkerk, Adriaan Boltra als in 
huwelijk hebbende Aaltje Verkerk, Lijntje Verkerk, Pieter Verkerk en Hendrik Verkerk, allen te zamen voor 
hun zelve en nog als haar sterk makende voor Pieter Verkerk, mitsgaders Burgm. als Weesmannen voor 
Gerigje Verkerk, Jacob Verkerk, en Lijntje Verkerk en Teuntje Verkerk, alle te zamen minderj. kinderen van 
wijlen Arij Verkerk en allen te zamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Verkerk 
en Lijntje van der Veer, de welke verklaarden in hun qualiteit en na gedane publ. veilinge, verkocht, en 
gecedeerd te hebbende aan Pieter Verkerk, won. alhier, een huis en erve, staande onder Ammerstol in de 
Kleijne Straat. 

 
#k1712 Visser, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Teunisz Visser en Arijaantje 
     Willems de Bruijn)  ─> k3424 
 Eerst getrouwd op 09-09-1741 (o) te Ammerstol met Annigje Aalberts de Bas 
 ~ +/- 1710 te Ammerstol 
 † 01-01-1789 te Ammerstol 
o 17-10-1749 te Ammerstol 
x te Ammerstol       zie gezinskaart 10837 
#k1713 van Gelder, Anna Adriaans (dochter van Adriaan van Gelder en ) 
 ~ +/- 1720 te Amsterdam 
 † 09-03-1796 te Ammerstol 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik Visser en Annigje de Bas): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik Visser en Anna van Gelder): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 25-04-1751 te Ammerstol  †  

 o ..-10-1777 te Ammerstol met Cornelia Brantse Koutstaal 
 zie ─> k856 

 
Recht. arch nr 14 Ammerstol    dd 18-02-1769 
Onder conditien en voorwaarden hebben Hendrik Cornelisse Visser voor een vierde part, Harmen Ooms 
als getrouwd hebbende Niesje Cornelisse Visser, mede voor een vierde part, Cornelis den Ruijter als 
getrouwd hebbende Grietje Bruijne de Bruijn, te vooren wed. en erfgename van Jacob Cornelisse Visser 
voor een achtste part. Bruijn Jacobse Visser, Arij de Man als getrouwd hebbende Arijaantje Jacobse 
Visser, mitsgaders Schout en Weesmannen van Ammerstol als Oppervoogden over Willem en Neeltje 
Jacobse Visser, te zamen mede voor een achtste part, ende voorn. Schout en Weesmannen als 
Oppervoogden over de 6 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Teunis Cornelisse Visser voor het 
resterende vierde part. Erfgenamen van Cornelis Teunisse Visser en Arijaantie Willemse de Bruijn, in 
leven egtelieden en beijde te Ammerstol overleden. 
Publiek voor gereed geld, meubilaire goederen verkocht, met een opbrengst van 84.7.0. 
Aldus deze verkooping gedaan, ten overstaan van Pieter Smits Schout, Frans de Jong en Pieter den 
Bonsert den 18e feb. 1769. 
 
Recht. arch nr 10 Ammerstol    dd 25-02-1769 
Voor Schout en Schepenen is gekomen en gecompareerd, Hendrik Cornelisse Visser voor een vierde 
part, Harmen Ooms getrouwd hebbende Niesje Cornelis Visser, mede voor een vierde part, Cornelis de 
Ruijter getrouwd hebbende Grietje Bruijne de Bruijn, bevorens wed. en erfgenaam van Jacob Cornelisse 
Visser, voor een achtste part, Bruijn Jacobse Visser, Arij de Man getrouwd hebbende Arijaantje Jacobse 
Visser, mitsgaders Schout en Weesmannen als Oppervoogden over Willem en Neeltje Jacobse Visser, 
kinderen van Jacob Cornelisse Visser, te zamen voor een achtste part, ende nog Schout en weesmannen 
als Oppervoogden over de 6 minderjarigen nagelaten kinderen van wijlen Teunis Cornelisse Visser voor 
het resterende vierde part, kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Cornelis Teunisse Visser en 
Arijaantje Willemse de Bruijn, in leven egtelieden en beijde alhier overleden. 
Verklaren comparanten in opgemelde qualiteijt te hebben verkogt en getransporteerd ten behoeven van 
Pieter de Jong onse inwoonder, zeeker huijs en erve, staande te Ammerstol op de Berm, agter de hoge 
dijk. 
 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 18-04-1769 
Hendrik Cornelisse Visser voor een vierde part, Harmen Ooms als getrouwt hebbende Niesje Cornelis 
Visser, mede voor een vierde part, Cornelis denRuijter getrouwt hebbende Grietje Bruijne de Bruijn, 
bevoorens wed. en erfgename van Jacob Cornelisse Visser voor een achtste part, Bruijn Jacobse Visser, 
Arij de Man als getrouwt hebbende Arijaantje Jacobse Visser, mitsgaders Schout en Schepenen van 
Ammerstol als Oppervoogden over Willem en Neeltje Jacobse Visser, te samen mede voor een achtste 
part. Ende de Schout en Weesmannen als Oppervoogden over de 6 minderjarige nagelaten kinderen van 
wijlen Teunis Cornelisse Visser voor het resterende vierde part, kinderen ende erfgenamen van Cornelis 
Teunisse Visser ende Arijaantje Willemse de Bruijn, in leven egte lieden, beijde te Ammerstol 
overleden, hebben publijcq verkocht: 
Een huijs en erf, gelegen te Ammerstol op den Berm agter de hoge dijk. Dit huijsje bij de week verhuurt 
aan Dirk Wouterse Versluijs voor 4 st. per week, waarvan de huur heden ten voordeele van de cooper zal 
ingaan. 
Hoogst int bod bij Pieter de Jong voor 23 gld. Borge: Cornelis Kruijt en Cornelis de Jong. 
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Item een hont 12 halve roede griend met de steeg daar neffens gelegen in Broeders weer, met nog een 
hont kennipland in Pelle hofstede. Met nog een hont 10 roede griend int Molen weer. Nog 21 roede griend 
in de Groote Geer. 
Hoogst int bod bij Cornelis Kruijt voor 105 gld. Borge; Jaques de Jong en Cornelis de Jong. 
Item twee hont 25 roede griend onder sHeeraartsberg. Belast met 5 en halve voet dijk, tussen de palen no 
28 en 29 gelegen. 
Hoogst int bod bij Hendrik Schouten op 86 gld. Borge; Jan Smits en Louris Speksnijder. 
Item een giend omtrent 50 roede in Sijbrant Janse weer. 
Met nog een hont 8 roede griend, in Rossen hofstede. 
Hoogst int bod bij Jacob Swens op 80 gld Borge; Hendrik Schouten en Wouter Verhek. 
Nog een mergen 50 roede weijland, in Gerrit Andriesse weer, met de oosterse helft van een rietveld, 
beneden de Snackertsteeg, belast met winning opt Broeksteegseschoor.  
Hoogst int bod bij Cornelis Kruijt op 190  gld. 
Aldus deze verkooping gedaan ten overstaan van Pieter Smits Schout Frans de Jong en Pieter den 
Bonsert, Schepenen van Ammerstol op den 18e april 1769. 
 
Recht. arch nr 23 Ammerstol    dd 27-02-1769 
Reekening, bewijs ende reliqua, mitsgaders, scheijding ende verdeeling van de naarlatenschappen van 
Cornelis Teunisse Visser, ende Ariaantje Willemse de Bruijn, in leven egtelieden, overleden beijde te 
Ammerstol. (Voor de verdere details, zie k3424). 
 

#k1714 Koutstaal, Brant Jansz  (zoon van Jan Ariensz Koutstaal en Lijntje  
     Jacobs Schrijver)  ─> k3428 
 ~ 07-07-1720 te Ottoland (bron H. de Bruin Ottoland gezinnen 1629-1732) 
 † 05-01-1801 te Bergambacht 
o 21-07-1747 te Bergambacht 
x 13-08-1747 te Bergambacht     zie gezinskaart 10838 
#k1715 Baras, Tona Goverts  (dochter van Govert Matthijsz Baras en Cornelia 
     Teunis Visser)  ─> k3430 
 * te Bergambacht 
 ~ 17-03-1726 te Ammerstol 
 † na 09-01-1798 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  * te Bergambacht / ~ 19-01-1749 te Ammerstol 

      † 25-01-1796 te Bergambacht 
  o ..-10-1777 te Ammerstol met Willem Hendriksz Visser 
  zie ─> k857 

 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 01-03-1747 
Govert Baras en Cornelia Tonis Visser, echtelieden, testeren. Govert ziekelijk zijnde, maar beiden hun 
verstand gebruikende. Zij testeren elkaar, onder conditie dat de langst levende de kinderen zal 
onderhouden, met name Niesje, Grietje en Tona Goverts Baras. Daarnaast stellen zij tot vogoden over de 
minderjarigen Cornelis Baras, won. te Streefkerk, broer van Govert Baras, en Cornelis Visser, won. te 
Ammerstol, broer van Cornelia Tonis Visser. 
 
Recht. arch nr 10 Ammerstol    dd 07-04-1762 
Jan Koutstaal voor sig selve, Teunis Janse Koutstaal, Jan Janse Koutstaal, Johannes Janse Koutstaal, 
Gijsbert Dekker als getrouwd hebbende Catrijn Janse Koutstaal, Jacobus de Bruijn, als getrouwd 
hebbende Marrigje Janse Koutstaal ende Phillippus van Nederveen als getrouwd hebbende Ariaantje 
Janse Koutstaal, meerderjarigen, ider voor haar selven, en hen samen sterk makende ende rato 
caverende voor Brant Janse Koutstaal, mitsgaders Schout en Weesmannen als Oppervoogden over 
Jacob Janse Koutstaal, minderjarigen kinderen van Lijntie Jacobsd. Schrijver, verwekt bij voorn. Jan 
Koutstaal. 
Welke verklaarden te hebben getransporteerd aan Johannes Janse Koutstaal, een huis en erf onder 
Ammerstol, met nog twee hoekjes tuin daar achter. Item nog drie grienden, een stuk hooiland, groot 
anderhalve hont. 
 
Recht. arch nr 23 Ammerstol    dd 07-07-1762 
Reekening, bewijs en reliqua, die doende sijn Jan Arijense Koutstaal, Teunis, Jan en Johannes Janse 
Koutstaal, Gijsbert Dekker als getrouwd hebbende Catrijna Janse Koutstaal, Jacobus de Bruijn als 
getrouwd hebbende Marrigje Janse Koutstaal ende Philippus Nederveen, als getrouwd hebbende 
Arijaantie Jans Koutstaal, meerderj. Ider voor sig selven, en hen tsamen sterk makende voor Brant Janse 
Koutstaal. Mitsgaders Schout en Weesmannen van Ammerstol als Oppervoogden over Jacob Janse 
Koutstaal minderj. kinderen van wijlen Lijntje Jacobs Schrijver, verwekt bij de voorn. Jan Ariense 
Koutstaal, ende dat van de voorn. boedel van de voorn. Jan Ariense Koutstaal ende hun overleden 
moeder. 
 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 17-07-1762 
Jan Koutstaal voor sig selve, Teunis Janse Koutstaal, Jan Janse Koutstaal, Johannes Janse Koutstaal, 
Gijsbert Dekker als getrouwt hebbende Catrijna Janse Koutstaal, Jacobus de Bruijn als getrouwt hebbende 
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Marrigje Janse Koutstaal, ende Philippus van Nederveen, als getrouwt hebbende Arijaantie Janse 
Koutstaal, meerderjarige, ider voor haar selve, en hen te samen sterk makende voor Brant Janse 
Koutstaal, met Schout en Weesmannen van Ammerstol, als oppervoogden over Jacob Janse Koutstaal, 
minderjarige, kinderen van wijlen Lijntie Jacobs Schrijver, verwekt bij de voorn. Jan Coutstaal, hebben 
verkocht: 
Een huis en erf met tuintje onder Ammerstol in den Hoeff, met nog 2 hoekjes tuin, twee grienden, een stuk 
hooiland van twee halve hont, met nog een kennipwerf groot 75 roede, met nog 4 hoekjes hoge dijk. 
Hoogst int bod bij Cornelis den Hoet voor 95 gld. Item drie stukjes hooiland en griending. 
Aldus deze veijling gedaan ten overstaan van Pieter Smits Schout Willem Snel en Adriaan Janse Bode, 
Schepenen van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 14 Ammerstol    dd 17-07-1762 
Onder conditien en voorwaarden, waarnaar Jan Koutstaal voor sig selven, Teunis Janse Koutstaal, Jan 
Janse Koutstaal, Johannes Janse Koutstaal, Gijsbert Dekker, als getrouwd hebbende Marrigje Janse 
Koutstaal, ende Phillippus van Nederveen als getrouwd hebbende Ariaantie Koutstaal, meerdejarige, ider 
mede voor haar selve, en hen sterk makende, ende rato caverende voor Brant Janse Koutstaal, 
mitsgaders Schout en Weesmannen van Ammerstol, als Oppervoogden over Jacob Janse Koutstaal, 
minderjarige kint van Lijntie Jacobse Schrijver, verwekt bij de voorn. Jan Koutstaal, sijn van meeninge 
omme publiek om gereed geld te verkopen: 
Planken, takken, spaanderen, brandhout, een snijbank, baggerbeugel, rommeling, een schrobbe, een 
sloothaak, een snippenet, een mast, emmers, aardewerk, ketels, rakken, lepels, schotels, glazen, tafels, 
stoelen, kasten, gordijnen, spiegels, kleeding, bedden en peulen, tsamen voor de opbrengst 61-16-0. 
Aldus deze verkooping gedaan, ten overstaan van Pieter Smits Schout, Willem Snel, ende Adriaan Janse 
Bode, Schepenen van Ammerstol den 17e julij 1762. 
 
Recht. Arch. Nr. 93 en 94 Bergambacht   d.d. 05-01-1798 
Brand Coutstaal en Tonia Baras, echtelieden, stellen hun testament op. Zij benoemen elkaar als hun 
erfgenaam. Verder testeren zij na het overlijden van de langst levende, hun huis en erf aan de Achterweg, 
aan hun dochters Niesje Brands Coutstaal en Ariaantje Brands Coutstaal. Als voogden over minderjarige 
erfgenamen stellen zij aan Jan Coutstaal, hun zoon, won. te Stolwijk, en Dirk van Claveren, hun behuwde 
zoon. 

 
#k1716 Groeneveld, Leendert Cornelisz (zoon van Cornelis Groeneveld en  
      Machiela / Giela Moret)  ─> k3432 
 Later getrouwd op 06-12-1782 te Krimpen aan de Lek met Cornelia Ariens Boer 
 ~ 07-04-1738 te Krimpen aan de Lek 
 † 08-03-1836 te Krimpen aan de Lek 
x 26-08-1764 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 10839 
#k1717 Pak, Jannigje Ariens (dochter van Arij Geenen Pak en Maria Cornelis Eerland) 
      ─> k3434 
 ~ 19-02-1736 te Krimpen aan de Lek 
 † 29-08-1775 te Krimpen aan de Lek 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert Groeneveld en Jannigje Pak): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 30-06-1765 te Krimpen adLek 

     † voor 18-11-1831 te Krimpen ad Lek 
  x 06-09-1782 te Krimpen ad Lek met Gerrigje Cornelisse van Vliet 
  zie ─> k858 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Leendert Groeneveld en Cornelia Boer): 
o NN  *   †  

 
Gaarders Trouwen / Begraven Krimpen aan de Lek  d.d. 29-08-1775 
Leendert Groeneveld ondertekent de overlijdensaangifte van zijn vrouw: 

 
 

 
#k1718 van Vliet, Cornelis Jansz (zoon van Jan Jansz van Vliet en Marrigje Dirks) 
      ─> k3436 
 ~ 18-12-1734 te Berkenwoude 
 † ??? te Krimpen aan de Lek 
x 12-12-1762 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 10840 
#k1719 Paauwe, Ariaantje Leenderts (dochter van Leendert Pietersz Paauwe en  
     Gerrigje Willems Becke)  ─> k3438 
 ~ 19-05-1737 te Krimpen aan de Lek 
 † 31-08-1798 te Krimpen aan de Lek 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Gerrigje  ~ 16-01-1763 te Krimpen ad Lek † 17-11-1831 te Bergambacht 

  x 06-09-1782 te Krimpen ad Lek met Cornelis Leendertsz Groeneveld 
  zie ─> k859 

 

 
#k1720 van den Heuvel, Hendrik Arijensz  zelfde als ─> k1316 
x  
#k1721 Noorlander, Claasje Abrahams  zelfde als ─> k1317 
 
#k1722 van de Graaf, Willem Cornelisz (zoon van Cornelis van de Graaf en ) 
 ~ +/- 1685 te Gijbeland 
 † ??? te ??? 
o 08-06-1715 te Brandwijk 
x 29-06-1715 te Brandwijk     zie gezinskaart 10842 
#k1723 van de Donk, Beatrix Ariens (dochter van Arien van de Donk en ) 
 ~ +/- 1690 te ??? (won. op de Donk) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis  ~ 10-07-1717 te Brandwijk  †  

  doopget. Cornelis Dircksz, Anna Cornelis de Graaf 
o Geertruij  ~ 11-06-1719 te Brandwijk  †  

  doopget. Paulus Claasz Baartman, Willemijntje Cornelis de Graaf 
o Arie  ~ 22-06-1721 te Brandwijk  †  

  doopget. Arie Jacobsz van de Donk, Pietertje Ariens van de Donk 
o Jacomijntje ~ 04-06-1724 te Brandwijk  † 01-05-1806 te Ottoland 

  doopget. Jannigje Cornelis de Graaf 
  x 17-04-1746 te Brandwijk met Jacob Claasz Verlek 
  xx 16-11-1760 te Brandwijk met Arie Hendriksz van den Heuvel 
  zie ─> k861 

o Arie  ~ 20-01-1726 te Brandwijk  †  
  doopget. Annigje Ariens van de Donk 

o Pietertje  ~ 18-05-1727 te Brandwijk  †  
  doopget. Aertje Jacobs 

o Arie  ~ 15-01-1730 te Brandwijk  † overleden voor 15-01-1730 (voor 
        de doop) 
  doopget. Annigje Ariens  

o Arie  ~ 18-03-1731 te Brandwijk  †  
  doopget. Annigje Ariens 

o Arie  ~ 02-11-1732 te Brandwijk  †  
  doopget. Annigje Ariens 

o Arie  ~ 11-04-1734 te Brandwijk  †  
  doopget. Annigje Ariens 

o Arie  ~ 26-05-1737 te Brandwijk  †  
  doopget. Annigje Ariens van de Donk 

 

 
#k1724 de Jong, Teunis Jansz  (zoon van Jan de Jong en ) 
 ~ +/- 1690 te Gijbeland 
 † ??? te ??? 
o 22-11-1721 te Ottoland 
x 14-12-1721 te Ottoland     zie gezinskaart 10843 
#k1725 Groen, Marrigje Jans  (dochter van Jan Jansz Groen en Aaltje Dirks 
     Groeneveld)  ─> k3450 
 ~ 01-11-1699 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 13-12-1733 te Molenaarsgraaf  † 26-08-1790 te Bleskensgraaf 

 x 04-04-1762 te Giessen Nieuwkerk met Pietertje Claasse de Kluijver 
 zie ─> k862 

 

 
#k1726 de Kluijver, Claas Jacobsz (zoon van Jacob Ariensz de Kluijver en Grietje 
     Mattijsen Terlouw)  ─> k3452 
 ~ 08-11-1705 te Giessen Nieuwkerk 
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 † 29-10-1781 te Bleskensgraaf 
o 06-03-1734 te Giessendam     zie gezinskaart 10844 
#k1727 Verheul, Dirkje Huijberts (dochter van Huijbert Ariensz Verheul en  
     Pietertje Cornelis)  ─> k3454 
 ~ 24-07-1712 te Giessen Nieuwkerk 
 † 23-10-1782 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  * te Peursum /  ~ 01-04-1736 te Giessen Oudekerk 

      † 11-07-1804 te Bleskensgraaf 
  x 04-04-1762 te Giessen Nieuwkerk met Pieter Teunisz de Jong 
  zie ─> k863 

 

 
#k1728 Mudde, Jacob Jansz   zelfde als ─> k1380 
x 
#k1729 van Rheenen, Hester Ernst  zelfde als ─> k1381 
 
#k1730 Klerk, Dirk Jacobsz (zoon van Jacob Ariensz Klerk en Ariaantie Ariens  
    Visser)  ─> k3460 
 ~ 29-10-1702 te Lekkerkerk 
 † 30-12-1777 te Lekkerkerk 
o 29-04-1729 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10846 
#k1731 Boon, Neeltje Dirks (dochter van Dirk Jansz Boon en Aantje Bastiaans Vink) 
      ─> k3462 
 ~ 31-07-1707 te Lekkerkerk 
 † 19-12-1785 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marie ~ 11-09-1740 te Lekkerkerk  † 04-05-1789 te Lekkerkerk 

 o 11-08-1766 te Lekkerkerk met Jan Jacobsz Mudde 
 zie ─> k865 

 

 
#k1732 Hofmans, Lambrecht  (zoon van ) 
 ~ +/- 1705 te Rosendaal (Haastrecht ?) 
 † 23-11-1776 te Lekkerkerk 
o 03-11-1731 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10847 
#k1733 van der Hoek, Anna Cornelisse (dochter van Cornelis van der Hoek en ) 
 ~ ~ +/- 1707 te Lekkerkerk 
 † 01-01-1795 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bart ~ 07-09-1732 te Lekkerkerk  † 12-11-1811 te Lekkerkerk 

 x 06-05-1759 te Lekkerkerk met Theuntje Leenderts Neven 
 zie ─> k866 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 29-11-1785: 
Annigje Cornelis van der Hoek, weduwe van Lambert Hofman geeft te kennen dat in hun testamen, 
gepasseeerd dd 03-01-1760 noor Notaris Petrus Verhoef, de langstlevende was aangesteld tot voogd, en 
daarnaast ook haar zoon Bart Hofmans. Zij wil na haar eigen overlijden als extra voogd aanwijzen haar 
schoonzoons Job Kleijn, te Rotterdam, en Johannes de Gruijter, te Lekkerkerk. 

 
#k1734 Neven, Leendert Cornelisz (zoon van Cornelis Jacobsz Neven en Teuntje 
     Pauwels Pak)  ─> k3468 
 ~ 04-02-1703 te Lekkerkerk 
 † 02-12-1784 te Lekkerkerk 
o 26-12-1727 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10848 
#k1735 Kooiman, Pietertie Ariens (dochter van Arij Jacobsz Kooiman en Lijntje 
     Huijgen)  ─> k3470 
 ~ 20-08-1702 te Lekkerkerk 
 † 23-07-1781 te Lekkerkerk 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Theuntje  ~ 19-02-1734 te Lekkerkerk  † 31-12-1801 te Lekkerkerk 

  x 06-05-1759 te Lekkerkerk met Bart Lambrechtsz Hofmans 
  zie ─> k867 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 25-06-1777: 
Lideweij Neef, weduwe van Arij Jansz de Jong, won. te Lekkerkerk, legateert aan haar neef Cornelis 
Jacobsz Neef 50 gulden, en ook aan haar nicht Neeltje Jacobs Neef hetzelfde bedrag. Verder benoemt zij 
tot haar universele erfgenaam haar broer Leendert Cornelisz Neef, onder conditie dat hij haar gedurende 
zijn leven het nodige onderhoud zal bewijzen. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 22-02-1780: 
Lideweij Cornelis Neef, weduwe van Arij Jansz de Jong, won. te Lekkerkerk, wil bij leven aan haar broer 
Leendert Cornelisz Neef schenken een huis en erf, gelegen op het dorp, en voorts alle meubelen die zij 
bezit. Dit onder conditie dat haar broer Leendert, of bij diens overlijden zijn erfgenamen, verplicht zullen 
zijn haar gedurende haar leven te onderhouden. 

 
#k1736 van der Wouden, Jan Dirksz (zoon van Dirk Woutersz van der Wouden en  
     Teuntje Jans de Vries)  ─> k3472 
 ~ 18-01-1711 te Lekkerkerk 
 † 28-12-1770 te Lekkerkerk 
o 02-02-1731 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10849 
#k1737 de Jong, Barber Kuijnen  (dochter van Kuijn Hendriksz de Jong en Leentje 
     Huijgen van der Velden)  ─> k3474 
 ~ 14-05-1706 te Lekkerkerk 
 † 04-10-1781 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannes ~ 12-07-1733 te Lekkerkerk  † 13-07-1792 te Lekkerkerk 

  x 03-10-1762 te Lekkerkerk met Neeltje Leenderts Neven 
  xx 14-04-1769 (o) te Lekkerkerk met Marrigje Pieters de Jong 
  zie ─> k868 

 

 
#k1738 de Jong, Pieter Ariensz (zoon van Arien Jansz de Jong en Marchje  
     Pietersz Lighthart)  ─> k3476 
 ~ 09-10-1711 te Lekkerkerk 
 † 08-09-1777 te Lekkerkerk 
o 09-05-1738 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10850 
#k1739 Nobel, Martijntje Hendriks (dochter van Hendrik Pietersz Nobel en Pleuntje 
     Huijgen)  ─> k3478 
 ~ 28-07-1715 te Lekkerkerk 
 † 16-12-1775 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 29-03-1739 te Lekkerkerk  † 16-02-1816 te Lekkerkerk 

  x 14-04-1769 (o) te Lekkerkerk met Johannes Jansz van der Wouden 
  zie ─> k869 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 16-12-1775: 
Pieter Ariensz de Jong, weduwnaar van Martijntje Nobel, geeft te kenen dat in het testament van hem 
en zijn overleden vrouw dd 23-12-1738 voor notaris Maurits Guldemont te Ouderkerk gepasseerd, de 
langstlevende van hen was aangesteld tot voogd over minderjarigen. Vanwege het overlijden van zijn 
vrouw stelt hij tot voogden aan zijn zoon Hendrik Pietersz de Jong en Arij Arijensz de Jong, zijn halfbroer. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 27-12-1777: 
Hendrik Pietersz de Jong geeft te kennen dat hij door wijlen zijn vader Pieter Ariensz de Jong bij acte dd 
16-12-1775 voor de schout van Lekkerkerk gepasseerd, naast Arij Ariensz de Jong was aangesteld tot 
voogd over minderjarige erfgenamen. Omdat Arij Ariensz de Jong ook is komen te overlijden, benoemt hij 
nu als voogd Jacobus Leendertsz Moret. 

 
#k1740 Breedveld, Adriaan Bouwensz  (zoon van Bouwen Breedveld en ) 
 Eerst getrouwd met Neeltje Janse 
 * +/- 1710 te Streefkerk 
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 † 28-03-1769 te Bergambacht 
o 27-05-1741 te Bergambacht 
x 18-06-1741 te Bergambacht     zie gezinskaart 10851 
#k1741 Smoor, Ariaantje Joosten (dochter van Joost Smoor en ) 
 * +/- 1715 te Bergambacht 
 † 09-09-1762 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Adriaan Breedveld en Neeltje Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Adriaan Breedveld en Ariaantje Smoor): 
o NN  *   †  
o Bouwe  ~ 27-01-1743 te Bergambacht † na 27-09-1784  

  x 23-01-1774 te Bergambacht met Lena Johannisse de Jong 
  zie ─> k870 

 

 
#k1742 de Jong, Johannis Jansz (zoon van Jan Pietersz de Jong en Marigje  
     Koenen Muijlwijk)  ─> k3484 
 * +/- 10-1705 te Gijbeland 
 ~ 04-10-1705 te Brandwijk 
 † 10-11-1766 te Berkenwoude 
x 22-03-1733 te Berkenwoude     zie gezinskaart 10852 
#k1743 Potuijt, Wijntje Dirks  (dochter van Dirk Ariensz Potuijt en Geertje  
     Barents)  ─> k3486 
 * +/- 03-1710 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 ~ 30-03-1710 te Berkenwoude 
 † 06-05-1761 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lena  ~ 20-05-1736 te Berkenwoude † 27-09-1784 te Berkenwoude 

  x 12-08-1765 te Berkenwoude met Teunis Stoppelenburg 
  xx 23-01-1774 te Bergambacht met Bouwe Adriaansz Breedveld 
  zie ─> k871 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 12-12-1751 
Dirck Barentsz, won. te Achterbroek, is bij testamente van Dirk Pottuijt, gewoond en overleden in de 
Achterbroek, op 17-01-1733 aangesteld, naast Arij Woutersz, tot voogd over de minderjarige nagelaten en 
gebrekkelijke zoon Arij Dircksz Pottuijt. Arij Woutersz is overleden, en het verzoek is een andere voogd 
aan te stellen. Arij Dircksz Pottuijt is de zoon van Dirk Potuijt en Geertje Barents, beiden overleden. Als 
nieuwe voogd wordt aangesteld Barent Dircksz Potuijt, won. in het westeinde van de Achterbroek, naast 
voornoemde Dirk Barentsz. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 17-01-1752 
Cornelis Dircksz Potuijt, Barent Dircksz Potuijt, Johannes de Jong, getrouwd met Weijntje Dircks 
Potuijt, Claas Pietersz Visser, getrouwd met Marrigje Dircks Potuijt, Arij van Aldenhoven, getrouwd met 
Aafje Dircks Potuijt, allen meerderjarige erfgenamen van wijlen hun broer Arij Dircksz Potuijt, overleden te 
Achterbroek. Zij geven aan dat hun broer Arij Dircksz Potuijt een simpel en gebrekkelijk persoon was, 
buiten staat tot het doen passeren van enige acten, is komen te overlijden zonder dat voogden zijn 
aangesteld over hun minderjarige zus Aagje Dircks Potuijt, en verzoeken om voogden aan te stellen. Tot 
voogden worden aangesteld Dirk Barentsz en Barent Dircksz Potuijt. 

 
#k1744 Verwaal, Willem Bastiaansz (zoon van Bastiaan Jansz Verwaal en Neeltje  
     Tijssen)  ─> k3488 
 ~ 23-05-1683 te Bergambacht 
 † na 08-09-1748 te ??? / 18-06-1776 te Lekkerkerk 
o 04-11-1707 te Bergambacht     zie gezinskaart 10853 
#k1745 Schrijver, Eijbertje / Huijbertje Claasse (dochter van Claas Schrijver en ) 
 * +/- 1685 te ??? 
 † 07-01-1752 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ 26-10-1727 te Bergambacht † 15-07-1803 te Bergambacht 

  x 20-12-1750 te Bergambacht met Ariaantje Janse de Groot 
  zie ─> k872 

 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 1741 / 1742 
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Bastiaan Jansz, weduwnaar van Neeltje Tijssen zaliger, won. aan de Hogen Dijk, stelt tot voogden over 
minderjarige erfgenamen zijn zoon Willem Bastiaansz Verwaal, won. in de Hoek, en Cornelis Arijensz 
Verwaal, zijn kleinzoon, won. in Benedenberg. Aldus gedaan ten huize van de comparant. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 08-09-1748 
Willem Verwaal en Huijbertje Claas, echtelieden, testeren. Huijbertje Claas is ziek te bedde liggende, 
maar beiden hebben hun verstand en zinne. Zij testeren elkaar, en stellen na het overlijden van de langst 
levende tot voogden over minderjarigen hun twee zoons met namen Tijs en Claas Willemsz Verwaal. 

 
#k1746 de Groot, Jan Ariensz  (zoon van Arien de Groot en )  
 * +/- 1700 te ??? 
 † tussen 1747 en 1749 te ??? 
x voor 1729 te ???      zie gezinskaart 10854 
#k1747 van Wijk, Hermeijntje  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 13-04-1749 te Willige Langerak met Pieter Leendertsz Sliedrecht 
 * +/- 1705 te ??? 
 † 29-03-1791 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan de Groot en Hermeijntje van Wijk): 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 11-12-1729 te Willige Langerak † 04-06-1796 te Bergambacht 

  x 20-12-1750 te Bergambacht met Bastiaan Willemsz Verwaal 
  zie ─> k873 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hermeijntje van Wijk en Pieter Sliedrecht): 
o NN  *   †  

 

 
#k1748 Borsje, Herbert Ariensz (zoon van Arien Borsje en ) 
 * +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 26-07-1703 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 10855 
#k1749 van Holst, Trijntje Gerrits (dochter van Gerrit van Holst en ) 
 * +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 07-02-1706 te Krimpen ad Lek † 08-09-1763 of 29-11-1764 te Lekkerkerk 

 o 04-10-1730 te Krimpen ad Lek met Grietje Dirks Vermeulen 
 zie ─> k874 

 

 
#k1750 Vermeulen, Dirk Teunisz (zoon van Teunis Vermeulen en ) 
 Trouwde later op 18-03-1725 te Zevenhuizen met Kornelia Jans Brillenburg 
 * +/- 1675 te Zevenhuizen 
 † ??? te ??? 
x 28-08-1709 te Zevenhuizen     zie gezinskaart 10856 
#k1751 in ‘t Hout, Pleuntje Ariens (dochter van Arien Pietersz In ’t Hout en  
     Margrietje Dircks Keet) ─> k3502 
 * +/- 1675 te Zevenhuizen 
 ~ 29-03-1709 te Zevenhuizen (als ‘bejaarde dochter’) 
 † voor 18-03-1725 te Zevenhuizen ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Vermeulen en Pleuntje in’t Hout): 
o Grietje  ~ 01-03-1711 te Zevenhuizen  † 25-02-1754 te Lekkerkerk 

  doopget. Pietertje Klinkkerd 
  o 04-10-1730 te Krimpen ad Lek met Gerrit Herbertsz Borsje 
  zie ─> k875 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Vermeulen en Kornelia Brillenburg): 
o Annetje  ~ 27-01-1726 te Zevenhuizen  †  

  doopget. Maritje Teunis Vermeulen 
 

 
Arij Pietersz in’t Hout doet op 21-09-1711 aangifte van het overlijden van zijn broer Pieter Pietersz in’t 
Hout. 
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#k1752 van Herk, Cornelis Ariensz (zoon van Arien van Herk en ) 
 * +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 06-04-1747 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 15-04-1696 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10857 
#k1753 Segwaard, Joosje Willems (dochter van Willem Jacobsz Segwaard en  
     Lijsbet Pieters)  ─> k3506 
 ~ 08-12-1675 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 30-08-1745 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cent ~ 29-03-1711 te Ouderkerk ad IJssel     † 09-07-1791 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 31-03-1748 te Ouderkerk ad IJssel met Ariaantje Cornelisse Verkaik 
  zie ─> k876 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-04-1710 
Cornelis Ariensz van Herk en zijn vrouw Joosje Willems Segwaard, wonend te Ouderkerk ad IJssel, 
eigenaars van de na te noemen losrentebrief volgens het transport daarvan door Marrigje Huigen, weduwe 
van Arij Pietersz Steere, voor schout en heemraden van Krimpen ad Lek dd 11-04-17.., verkopen aan Huig 
Evertsz van Rheda de losrentebrief ten bedrage van 500,- gulden ten laste van het gemene land van 
Holland en Westvriesland. Huig Evertsz van Rheda betaalt hen hiervoor 410,- gulden. 

 

 
 
#k1754 Verkaik, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Gerritsz Verkaik en Cornelia 
     Cornelis)  ─> k3508 
 Later getrouwd (1) op 05-09-1717 te Ouderkerk aan den IJssel met Marrigje Theunis 
 Timmer. 
 Later getrouwd (2) op 30-10-1729 te Ouderkerk aan den IJssel met Emmetje 
 Bastiaans. 
 ~ 07-10-1685 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-03-1742 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 28-06-1711 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10858 
#k1755 Verlek, Marrigje Krijnen (dochter van Krijn Claesz Verlek en Ariaantje NN) 
      ─> k3510 
 * +/- 1685 te Giesen Ouderkerk 
 † 02-05-1717 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Verkaik en Marrigje Verlek): 
o NN    *   †  
o Ariaantje    ~ 16-08-1711 te Ouderkerk ad IJssel     † 27-11-1777 te Ouderkerk ad IJssel 

    x 31-03-1748 te Ouderkerk ad IJssel met Cent Cornelisz van Herk 
    zie ─> k877 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Verkaik en Marrigje Timmer): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Cornelis Verkaik en Marrigje Emmetje Bastiaans): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-03-1718 
Anna Centen, weduwe van Jan van Wijmers, in zijn leven chirurgijn, verkoopt in het openbaar 5 morgen 2 
hont 63 roeden land in de polder de Zijde.  
Een deel hiervan, een akker of werf, en een kamp land, groot in totaal 1 morgen 75 roeden wordt gekocht 
door Cornelis Coelendauw en Cornelis Jacobsz Verkaik voor 44 gulden. 
Ook wordt een akker of griend verkocht, groot 4 hont 63 roeden. Kopers zijn Cornelis Jacobsz Verkaik en 
Hendrik Jacobsz Verkaik, voor 30 gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-12-1722 
Samuel Guldemont, schout, als curator van de boedel van Cornelis Teunisz Lagewaard, gewoond 
hebbend en overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt in het openbaar twee kampen land, boomgaarden 
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en kennipwerven in de polder de Zijde. De twee kampen hooiland, groot 10 hont, worden gekocht door 
Cornelis Verkaik voor 1 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-01-1726 
Cornelis Jansz van Overijssel, Willem Jansz van Overijssel, Neeltje Jan van Overijssel, weduwe van Pieter 
Jacobsz Prins, Ariaantje Jans van Overijssel, weduwe van Willem Alphenaar, allen kinderen en 
erfgenamen van Jan Willemsz van Eeten, verkopen in het openbaar 5 morgen 3 hont land in de polder de 
Zijde. Een deel hiervan, een kamp hooiland groot 7 hont, wordt gekocht door Cornelis Verkaik voor 300 
gulden. Nog een kennipwerf groot 2 hont, wordt gekocht door Cornelis Verkaik voor 150 gulden. 

 
#k1756 Lancert, Leendert Klaasz (zoon van Claas Lancert en ) 
 ~ +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
x ..-1716 te ??? (Alblasserwaard)     zie gezinskaart 10860 
#k1757 Brandwijk, Annigje Ariens (dochter van Arien Brandwijk en ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Klaas ~ 03-11-1720 te Oud Alblas  † 30-07-1793 te Lekkerkerk 

 x 16-05-1745 te Lekkerkerk met Marrigje Hendriks Neef 
 zie ─> k878 

 

 
#k1758 Neef/Neven, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Gorisz Neef/Neven en
      Marchje Hendriks)  ─> k3516 
 ~ 25-06-1684 te Lekkerkerk 
 † 16-12-1749 te Lekkerkerk 
o 11-05-1709 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10862 
#k1759 de Jong, Marrigje Hendriks  (dochter van Hendrik Jansz de Jong en
      Marchje Huigen)  ─> k3518 
 ~ 22-08-1683 te Lekkerkerk 
 † 12-09-1776 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 25-09-1712 te Lekkerkerk  † 13-03-1794 te Lekkerkerk 

  o 11-05-1742 te Lekkerkerk met Marijgje / Maria Gerrits van Wijnen 
  zie ─> k880 (kwartier 3) 

o Marrigje  ~ 28-09-1721 te Lekkerkerk  † 01-11-1786 te Lekkerkerk 
  x 16-05-1745 te Lekkerkerk met Klaas Leendertsz Lancert 
  zie ─> k879 (kwartier 3) 

 

 
#k1760 Neef/Neven, Hendrik Cornelisz zelfde als ─> k1758 
x 
#k1761 de Jong, Marrigje Hendriks  zelfde als ─> k1759 
 
#k1762 van Wijnen, Gerrit Gabrielsz (zoon van Gabriel Dirksz van Wijnen en Jaapje 
     Ariens)  ─> k3524 
 ~ 02-12-1682 te Lekkerkerk 
 † 17-05-1747 te Lekkerkerk 
o 08-03-1710 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10863 
#k1763 Verboom, Lijntje/Leentje Cornelis (dochter van Cornelis Jaspersz Verboom
      en Barber Jans)  ─> k3526 
 ~ 04-08-1686 te Lekkerkerk 
 † 21-05-1748 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Merrigje ~ ~ 03-10-1710 te Lekkerkerk  † 04-02-1739 te Lekkerkerk 

   o 05-12-1732 te Lekkerkerk met Barend Jansz van Zanten 
  zie ─> k1349 (kwartier 2) 

o Marijgje / Maria ~ 31-05-1717 te Lekkerkerk  † 14-11-1771 te Lekkerkerk 
  o 11-05-1742 te Lekkerkerk met Cornelis Hendriksz Neven 
  zie ─> k881 (kwartier 3) 
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#k1764 Knuijstingh / Knuijsten, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter Knuistingh en
      Tanneke Houck)  ─> k3528 
 ~ 24-01-1698 te Rotterdam 
 † 09-04-1767 te Rotterdam 
o 16-03-1721 te Rotterdam 
x 02-04-1721 te Rotterdam     zie gezinskaart 10864 
#k1765 Lockerbol, Maria / Marijtje Huijberts (dochter van Huijbert Huijbertsz 
   Lockerbol en Judith Barents van der Lelij)  ─> k3530 
 ~ 23-12-1696 te Rotterdam 
 † 23-01-1771 te Rotterdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 28-05-1730 te Rotterdam  † 16-08-1768 te Lekkerkerk 

  x 29-06-1760 te Nieuwpoort met Catharina Johannesse Goethart 
  zie ─> k882 

 

 
#k1766 Goedhart, Johannes Reijersz (zoon van Reijer Cornelisz Goedhart en Aaltjen 
     Willems Mick)  ─> k3532 
 Eerst getrouwd (1) (laatste gebod op 26-12-1723 te Lopik) met Pieternella van Buren 
 Later getrouwd (3) op 22-04-1742 te Lopik met Geertruij Jans Scherpenzeel 
 ~ tussen 16-03-1696 en 09-06-1696 te Lopik 
 † 18-10-1771 te Lopik 
o 18-07-1727 te Lopik 
x 03-08-1727 te Lopik      zie gezinskaart 10865 
#k1767 Bijlandt, Geertruij Sijmons (dochter van Sijmon Claesz Bijlandt en Catharina 
     Buijs) 
      ─> k3534 
 ~ +/- 1705 te Lopik 
 † 17-10-1740 te Lopik 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Johannes Goedhart en Pieternella van Buren): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Johannes Goedhart en Geertruij Bijlandt): 
o NN  *   †  
o Catharina ~ 26-11-1739 te Lopik  † 28-09-1809 te Lekkerkerk 

  x 29-06-1760 te Nieuwpoort met Cornelis Cornelisz Knuijstingh 
  xx 17-04-1775 te Lekkerkerk met Jan Jacobsz Taks 
  zie ─> k883 

Kinderen uit het derde huwelijk (Johannes Goedhart en Geertruij Scherpenzeel): 
o NN  *   †  

 

 
#k1768 Pruijt, Jan Willemsz (zoon van Willem Jansz Pruijt en Jannetje Teunis) 
      ─> k3536 
 Beroep: glazemaker 
 ~ 16-01-1678 te Hellevoetsluis 
 † 03-05-1742 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 24-07-1707 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10866 
#k1769 Barentse, Anna (dochter van Barent Centen en Trijntje Jans Besemer) 
      ─> k3538 
 ~ 28-03-1683 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 12-05-1772 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barend ~ 31-03-1720 te Ouderkerk ad IJssel  † 16-07-1804 te Lekkerkerk 

 x 16-07-1747 te Ouderkerk ad IJssel met Maria Gerrits Snoeij 
 zie ─> k884 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 25-05-1710 
Jan Pruit koopt van Willem Leendertsz Kors de jonge, voor de ene helft, en Leendert Cornelisz van 
Ardennen, Adriaan Rijkaard, getrouwd met Cornelia Cornelis, Jan Pietersz Hovenier, getrouwd met Neeltje 
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Cornelis, Dirk Aartsz Huurman, getrouwd met Lijsbet Cornelis, en Jan Pietersz Hovenier en Willem 
Leendertsz Kors de oude als voogden over Vas Cornelisz van Ardennen, voor de andere helft, een 
gedeelte van een huis en twee erven op het dorp. Bedrag 410,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 26-11-1714 
Jan Pruit, glazemaker, is schuldig aan Maggeltje Jacobs, weduwe van Joost Vassen van Ardennen, het 
bedrag van 350,- gulden. Dat is vanwege geleverde materialen en arbeidsloon door haar man zaliger 
verstrekt en verdiend in het timmeren van het huis van Jan Pruit. Rente 4%. Hiertoe verhypothequeert hij 
het huis en twee erven gelegen op het dorp. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1717 
Samuel Guldemont, schout, als curator van de boedel van David Jacobsz Smit, gewoond hebbend en 
overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt in het openbaar een huis en erf staande op het dorp. De koper 
zal moeten gedogen dat Jan Jansz Koij met zijn huisgezin in het verkochte zal blijven wonen tot mei 1718 
zonder iets daarvoor te betalen. Koper is Jan Willemsz Spruijt voor het bedrag van 283 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-03-1718 
Johan van Hoogstraten, koopman te Dordrecht, en Petronella van Hoogstraten, weduwe van Jacobus van 
den Blaake, als erfgenamen van Margrieta Schonken, in haar leven vrouw van Adriaan Verschoor, 
verkopen in het openbaar een woning met huis, berg en 7 morgen 3 hont land, nog een kamp land groot 2 
morgen 3 hont, en twee kampen land ieder groot 5 hont, met een gedeelte van een huis en erf, een tuin en 
tuinhuis, alles in de polder de Zijde. 
Als eerste wordt verkocht een half huis en werf op het dorp. Koper daarvan is Jan Pruit voor 140 gulden. 
Borg is (zijn schoonvader) Barend Centen. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-03-1718 
Anna Centen, weduwe van Jan van Wijmers, in zijn leven chirurgijn, verkoopt in het openbaar 5 morgen 2 
hont 63 roeden land in de polder de Zijde.  
Een deel hiervan, twee kampen land, groot 8 hont wordt gekocht door Jan Willemsz Spruit voor ¼, 
Bastiaan Jansz van der Linden voor ¼ en Jan Pietersz, IJzaak Pietersz en Leendert Leendertsz Schout 
(zie k1046) voor de helft, voor het bedrag van 3 gulden (?). 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 02-05-1718 
Jan Willemsz Pruit, glazemaker te Ouderkerk ad IJssel, koopt van Johan van Hoogstraten, koopman te 
Dordrecht, en Petronella van Hoogstraten, weduwe van Jacobus van den Blooke, wonend te Dordrecht, als 
erfgenamen van Margaretha Schouten, in haar leven vrouw van Adriaan Verschoor, een half huis en werf 
op het dorp. Bedrag 140,- gulden. 
 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 08-05-1721 
Jan Jansz Pruijt, won. te Briele, voor zichzelf en namens Cent Jansz Pruijt, won. te Zwartewaal, Jan 
Willemsz Pruijt, voor zichzelf en namens Cornelis Hogeraed, getrouwd met Baeltje Willems, en voor Ds. 
Step, predicant te Biezelinge en voor Ds. Abaham Schrevel, predikant te ’s Gravenpolder, Ariaentje Jans, 
weduwe van Joost Pietersz de Vink, mede namens Cornelis Arijensz Klerk, Cent Leendertsz ’t Gilde, zoon 
van Leentje Jans, tesamen legetarissen van Elisabet Pruijt, verkopen tijdens een openbare verkoping dd 
06-02-1721: 
- aan Cornelis Weggeman een partij rietveld in de piolder Langeland. Bedrag 370 gulden. 
- aan Pieter Centen Zantrak een partij rietveld in de polder Langeland. Bedrag 210 gulden. 
- aan Pieter Wegman een partij rietveld in de polder Langeland. Bedrag 420 gulden. 
- aan Cornelis Jansz Mul, won. te Ouderkerk, 2 partijen land en een binnenrol in de polder Langeland. 
      Bedrag 145 gulden. 
- Pieter Centen Zantrak een kamp land en een partij land in de polder Langeland, tesamen groot 2 morgen 
     4 hont. En een werf met hoekje rietveld. Bedrag 170 gulden. 
- aan Cornelis Jansz Mul, won. te Ouderkerk, 1 morgen 3 hont land in ‘Jan de Metselaers weer’, met de 
     kennipwerf portie in de dijk en put. Bedrag 145 gulden. 
- aan de kinderen van Willem Leendertsz Kors, en aan Arijen Jansz Wegman, 1 morgen 5 hont 50 roeden 
     land in de polder Langeland. Bedrag 60 gulden. 
- aan Jan Jansz Amoureus een huis, schuur, dijk en erf in de polder Langeland. Bedrag 300 gulden. 
Dezelfde legetarissen van Elisabet Pruijt kopen op 08-05-1721 van Aert Egbertsz van Vliet en Hendrikje 
Huijgen een partje rietveld in de polder Langeland. Bedrag 94 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-02-1723 / 10-03-1723 
Pietertje Pieters Vaandrager, 56 jaar, weduwe van Teunis Pietersz Ouwerkerk, Neeltje Teunis Ouwerkerk, 
21 jaar, dochter van Teunis Pietersz Ouwerkerk en Pietertje Pieters Vaandrager, Jan Teunisz Visser, 25 
jaar, Jan ten Holt, 28 jaar, IJefje Pieters, 39 jaar en vrouw van Huijg Cornelisz van der Veer, Abram 
Abramsz, 70 jaar, Jan Willemsz Parreman, 26 jaar, Marija Marcus, 35 jaar en vrouw van Pieter Ariensz 
Koster, IJgje Jans Versluijs, 21 jaar en Damis Tijsz Rolois, 42 jaar, getuigen tbv de baljuw van Zuid Holland 
ivm de kwestie dat de vrouw van Evert Rheda (nakomeling van Evert Hermansz Reede (zie k4454)), 
namelijk Elizabeth Cornelis Klip, eind oktober 1722 onderdak zocht van wegen “den kwaden tractement” 
van haar man niet thuis durft de blijven. 
Na de nacht dat Klip thuis in het huis van Pietertje Pieters Vaandrager en Neeltje Teunis geslapen had, 
kwam Rheda, die de middeldeur in stukken brak. Klip vluchtte, en ontstond een woordenwisseling. Rheda 
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greep een stuk hout, waarop Klip een “luijwage” vatte en Rheda daarmede in zijn gezicht sloeg zodat zijn 
neus bloedde. De deur werd gerepareerd door Pieter Willemsz Timmer, doch onbekend in wiens opdracht. 
Anderen verklaren dat op 13-12-1722 (zondags) in de namiddag onder de tweede predikatie, Rheda en 
Klip zaten op een bank voor het rechthuis, staande naast de kerk. Zij werd door haar man geweldig 
geslagen, en hij dwong haar om te blijven. Jan Teunisz Visser heeft haar toen ontzet. 
Abram Abramsz was toen onderkoster en de predikant vroeg hem tijdens de predikatie wat er aan de hand 
was. 
In begin 1723 haalde Rheda Jan Willemsz Parreman, de smidsknecht, om het huis wat Rheda gekocht had 
uit de boedel van Cent Jansz Beeld, en wat leeg stond, open te breken of steken. Maar Jan Willemsz 
Parreman antwoordde dat er naar zeggen mensen in het huis zouden zijn, en dat dus de grendel er wel op 
zou zitten, waarna Rheda zei dat hij het dan mocht open slaan. Die heeft het toen aan de achterkant 
gedaan. Rheda vond zijn vrouw niet in dit huis. Hij zei zou hebben gezegd dat hij haar zou vermoorden, 
maar Jan Willemsz Parreman en Marija Marcus konden dat niet bevestigen. 
De predikant van Binnevest waarschuwde Rheda over zijn goddeloos leven en daden, welke antwoordde 
dat zhij zich liever met zijn preekstoel moest bemoeien. 
IJgje Jans Versluis woont sedert begin 1723 in het huis van Evert Rheda. Zij zag dat begin 1723 Evert 
Rheda zijn vrouw een tang om haar hals had gewrongen. Begin januari 1723 vluchtte Klip naar het huis 
van Damas Tijsz Rolois om huisvesting. In de nacht van 7 op 8 januari werden de glazen van Damas Tijsz 
Rolois, getrouwd met Neeltje Wiggers, ingeslagen. De volgende dag zei Rheda dat ze op zijn kosten 
gemaakt konden worden. Ze werden hersteld door Jan Pruijt de glazenmaker.  
Een aantal van de getuigen bevestigt dat Rheda sinds zijn huwelijk met Elizabet Cornelis haar vaak heeft 
geslagen en gedreigd de hals af te snijden, het hart af te steken, en met het haar voor de schout zijn deur 
te slepen. Klip is al diverse keren voor haar man gevlucht, en heeft zich bij meerdere mensen verborgen, 
zoals bij Pietertje Pieters Vaandrager, Damis Tijsz Rolois, en ook bij Barend Centen en Jan Pietersz in de 
Cromme, en in het lege huis van Rheda. 
Rheda zou op de bruiloft van Adriaan Maus, in november 1722, met Willemijntje Leendert Luijt, ten huize 
van de bruidegom, zijn vrouw met haar ketting de keel hebben toegeknepen, antwoorden variëren van “ja” 
tot “neen”. De bruidegom liep hierbij ook nog verwondingen op. 
Klip zou Rheda geen aanleiding gegeven hebben voor de diverse mishandelingen door hem haar 
aangedaan. 
Pieter Willemsz Timmerman, 28 jaar, Pietertje Krijnen, 33 jaar, weduwe van Pieter Leendertsz Schout, Jan 
Pruijt (glazenmaker), 44 jaar, Jacob Leendertsz Luijt, 30 jaar, Cornelis Koelendauw, 39 jaar, en Cornelis 
Hendriksz Opschoor, 54 jaar, getuigen tbv de baljuw van Zuid Holland ivm de kwestie vermeld in de acte 
dd 10-02-1723. Pieter Willemsz Timmerman heeft de deur gerepareerd in opdracht van Joost Jansz van de 
Berg. Van een betaling door Rheda weet hij niets van. Het inzetten van de glazen is volgens deze 
verklaring gebeurd in opdracht van Damis Tijsz Rolois, en dat Evert Rheda hem daar niet voor heeft 
betaald. Rheda liep steeds met messen op zak. Jacobus Leendertsz Luijt ontzette Klip op het huwelijk van 
Adriaan Maus de Jongste, toen Evert Rheda haar bij de keel of ketting vatte en zij riep “Lievenheer zal mij 
dan niemant ontzetten?”, en toen hij haar heeft ontzet, dat Rheda hem toen aanvatte en een knoop van 
zijn hemdrok rukte. De bruidegom heeft Rheda toen buiten de deur gezet. Rheda worstelde met de 
bruidgom, beschadigde zijn kleren en ‘bloetriste’ hem in het aangezicht. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-01-1735 
Jan Willemsz Pruit verkoopt in het openbaar 2 hont 27 ½ roede land, maar er is geen gegadigde, dus blijft 
het in eigendom van Jan Willemsz Pruit. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-01-1735 
Jan Willemsz Pruit, getrouwd met Anna Barends, Willem Pietersz van der Tak, getrouwd met Maria 
Barends, en Neeltje Barends, weduwe van Arij Leendertsz, alle kinderen en erfgenamen van Barend 
Centen, verkopen in het openbaar een huis, erf, boomgaard en hooiland in de polder de Zijde. 
Ten eerste wordt een half huis en erf verkocht. Koper is Pieter Centen voor 475 gulden. (Op 07-01-1735 is 
de kanttekening gemaakt dat het door Arij de Haas is gekocht). 
De boomgaard, groot 4 hont, wordt gekocht door Cornelis Ariensz voor 185 gulden. 
Het hooikampje, groot 2 hont 50 roeden, wordt gekocht door Tijs Weggeman voor 57 gulden. 
En tot slot nog een boomgaard, groot 2 hont, wordt gekocht door Jacobus Ruighoofd voor 110 gulden. 

 
#k1770 Snoeij, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz Snoeij en Maria Dirks 
     de Baers)  ─> k3540 
 ~ 18-11-1696 te Gouderak 
 † 22-07-1738 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 01-11-1722 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10867 
#k1771 Verbie, Anna Ariens (dochter van Arien Leendertsz Verbie en Annitje Melle) 
      ─> k3542 
 ~ 24-10-1694 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-03-1760 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria  ~ 22-08-1723 te Ouderkerk ad IJssel † 21-07-1801 te Lekkerkerk 

  x 16-07-1747 te Ouderkerk ad IJssel met Barend Jansz Pruijt 
  zie ─> k885 
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#k1772 van der Wal, Lambert Johannesz (zoon van Johannes Lambertsz van der 
    Wal en Neeltje Cornelis van der Zijde)  ─> k3544 
 ~ 02-03-1704 te Lekkerkerk 
 † 17-10-1780 te Lekkerkerk 
o 01-10-1727 te Lekkerkerk      zie gezinskaart 10868 
#k1773 Klerk, Lijsbeth / Lijbje Jans (dochter van Jan Jansz Klerk en Ariaantje  
     Willems)  ─> k3546 
 ~ +/- 1705 te Lekkerkerk 
 † 08-07-1783 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannes ~ 30-10-1729 te Lekkerkerk  † 13-01-1797 te Lekkerkerk 

  x 04-03-1759 te Lekkerkerk met Lijntje Melis de Blaauw 
  xx 08-05-1769 (o) te Lekkerkerk met Burgje Jans de Lange 
  zie ─> k886 

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 22-01-1783: 
Ariaantje Lamberts van der Wal, meerderjarige ongehuwde dochter, won. te Lekkerkerk, benoemt tot 
universele erfgenaam haar moeder Lijsje Klerk, weduwe van haar vader Lambert van der Wal. 

 
#k1774 de Lange, Jan Gerritsz  (zoon van Gerrit de Lange en ) 
 * +/- 1705 te Willige Langerak 
 † 1783 te Willige Langerak (Bron: lidmatenlijst) 
o 01-12-1730 te Lekkerkerk 
x 24-12-1730 te Willige Langerak    zie gezinskaart 10868b 
#k1775 Pak, Geertje Pieters  (dochter van Pieter Gerritsz Pak en Wijve Aarts) 
       ─> k3550 
 ~ 13-09-1709 te Lekkerkerk 
 † 1782 te Willige Langerak (Bron: lidmatenlijst) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gerrit ~ 25-12-1733 te Willige Langerak  †  

 doopget. Willemeintje Fredriks Brouwer 
o Wijve ~ 16-10-1735 te Willige Langerak  †  

 doopget. Willemeintje Fredriks Brouwer 
o Pieter ~ 08-09-1737 te Willige Langerak  †  

 doopget. Willemijntje Fredriks Brouwer 
o Burgje ~ 22-11-1739 te Willige Langerak  †  

 doopget. Willemijntje Brouwers 
o Wijntje ~ 04-03-1742 te Willige Langerak  †  

 doopget. Lena Huigen 
o Burgje ~ 01-01-1744 te Willige Langerak † 29-03-1810 te Lekkerkerk 

 doopget. Willemijntje Brouwer 
 o 08-05-1769 te Lekkerkerk met Johannes Lambertsz van der Wal 
 zie ─> k887 

o Marrigje ~ 19-09-1745 te Willige Langerak  †  
 doopget. Willemijntje Brouwer 

o Marrigje ~ 11-09-1746 te Willige Langerak  †  
 doopget. Willemijntje Brouwers 

o Marrigje ~ 24-09-1747 te Willige Langerak  †  
 doopget. Marrigje de Groot 

o Arije ~ 06-10-1748 te Willige Langerak  †  
 doopget. Marrigje de Groot 

o Arije ~ 11-01-1750 te Willige Langerak  †  
 doopget. Marrigje Cornelis de Groot 

o Joost ~ 06-01-1752 te Willige Langerak  †  
 doopget. Marrigje Cornelis de Groot 

 

 
#k1776 Noirlander, Willem Claesz (zoon van Claes Willem Barende en Annitge  
     Cornelis)  ─> k3552 
 ~ 28-10-1683 te Langerak 
 † ??? te ??? 
x +/- 1708 te ???       zie gezinskaart 10870 
#k1777 Hendriks, Sara  (dochter van Hendrik Jansz Watson en Cornelia  
    Thonis Alblas)  ─> k3554 
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 * 19-08-1682 te IJsselstein 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Claas    ~ 11-10-1711 te Langerak  †  

    x 20-04-1732 te Langerak met Lijntje Jaspers Bouwman. 
    xx +/- 1758 met Lijntje Harmens Bode 
    (Laten zoon Willem dopen dd 29-03-1733 te Langerak, doopget. Sara Hendriks) 
    (Laten dochter Sara dopen dd 11-11-1736 te Langerak, doopget. Sara Hendriks) 
    (De achternaam 'Noorland(er) komt nergens voor.) 

o Cornelia    ~ 18-09-1712 te Langerak  †  
o Cornelis    * +/- 1713 te Langerak  † 

    x 01-01-1741 te Langerak met Teuntje Jochems Kolijn. 
    xx 16-11-1760 te Langerak met Pieternel van der Graaf 
    (Laten zoon Willem dopen dd 21-07-1743 te Langerak, doopget. Saartje) 
    (Laten dochter Marrigje dopen 25-12-1748 te Langerak, doopget. Saartje Hendriks) 
     (Laten dochter Sara dopen dd 04-11-1751 te Langerak, doopget. Kornelia Noorland) 
 ... (Bij het huwelijk en bij de dopen wordt de achternaam 'Noorland' gebruikt.) 

o Hendrik    * +/- 1714 te Langerak  † 
    x 22-04-1742 (o) / 08-05-1742 te Rotterdam met Ariaantje Corsse Streefland.   
     (Hendrik Willemsz Noordland, geb. te Langerak, en Ariaantje Corsse Streefland, 
  geb. te Meerkerk. (Ariaantje Streefland begraven 25-09-1745 te Rotterdam)) 
    xx 01-05-1746 (o) / 17-05-1746 te Rotterdam met Engelina Sijberts 
     (Laten dochter Sara dopen dd 25-05-1749 te Rotterdam en op 06-11-1753 te  
     Rotterdam. Bij de doop van 25-05-1749 is getuige: Sara Watson) 

o Merrigje    ~ 05-07-1716 te Langerak  †  
o Annigje    ~ 25-06-1719 te Langerak  †  
o Willemtje    ~ 29-11-1720 te Langerak  †  
o Barend    * +/- 1721 te Langerak † 25-12-1809 te Bergambacht 

    x 05-01-1744 te Bergambacht met Fijgje Frederiks Keesjebreur 
    xx 17-11-1754 te Bergambacht met Maggeltje Gerrits van der Heeden 
    (Laten dochter Sara dopen dd 11-05-1749 te Bergambacht) 
 zie ─> k888 

o Jan    ~ 01-02-1722 te Langerak  †  
o Willem    ~ 14-11-1723 te Langerak  †  
o Jan    ~ 10-12-1724 te Langerak  †  

    x 31-01-1751 Langerak met Annigje Jans de Bruijn. 
     (Laten dochter Sara dopen dd 12-02-1752 te Streefkerk, doopget. Cornelia Willems 
  Noordtlandt) 
    (Laten zoon Willem dopen dd 12-09-1756 te Streefkerk, doopget. Annigje Willems 
  Noorlant) 
 (Bij het huwelijk wordt de achternaam 'Noorland' gebruikt, bij dopen 'Noordtlandt')) 

o Annigje    ~ 07-07-1726 te Nieuwpoort  †  
    doopget. Henrikje Aalten 
    x 18-01-1750 te Langerak met Abraham Jacobsz de Ridder 
    (Bij het huwelijk wordt de achternaam 'Noorland' gebruikt.) 

 
Het is nog niet zeker wie de ouders zijn van Willem Claesz Noorlander. 
Het is in ieder geval wel zeker dat hij niet de zoon is van Claes Abrahamsz Noirlander (zie k4976) en 
Annitge Pieters Versloot (zie k4977), waarbij hij geboren zou zijn +/- 1665 te Ouderkerk aan den IJssel. 
Dat echtpaar had vijf kinderen, waaronder geen Willem voorkwam. Ook is een Willem Claesz Noirlander 
nooit doopgetuige bij de kinderen van die vijf. 
 
Een enkele aanwijzing dat hij afkomstig is uit Langerak en omgeving: 

Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6236     d.d. 14-02-1684 
Notaris Willem van Zijll 
Ene Jan Claesz Noorlant, won. te Nieuwpoort, legt een verklaring af. 
Blijkbaar woonde er ook toen al een 'Noorland' in de Alblasserwaard. 

 
 
Not. Arch. Nr. Nieuwpoort 1711 - 1724   d.d. 16-10-1723 
Willem Klaasz Barende, te Langerak, is schuldig aan de diaconie armen van Nieuwpoort, het 
bedrag van 150 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4%. Pieter van de Graaff en Bastiaan 
Cornelisz den Haan, beiden won. te Langerak, stellen zich borg. 
Is Willem Klaasz Barende dezelfde is als Willem Claesz Noorlander? Dat zou er dan op kunnen 
duiden dat hij de zoon is van Claes WIllem Barende en Annitge Cornelis) 
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#k1778 Keesjebreur, Frederik Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz Keesjebreur 
      en Marritje Barten)  ─> k3556 
 ~ 14-08-1701 te Bergambacht 
 † 12-08-1734 te Bergambacht 
x niet gehuwd       zie gezinskaart 10871 
#k1779 Cornelis, Margje (dochter van ) 
 * +/- 1705 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit deze relatie: 
o NN  *   †  
o Fijgje  * te Bergambacht /  ~ 05-05-1722 te Schoonhoven 

      † 04-09-1753 te Bergambacht 
  x 05-01-1744 te Bergambacht met Barend Willemsz Noirlander 
  zie ─> k889 

 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 17-03-1722 
Cornelis Ariensz Ceesjebreur en Frederick Cornelisz Ceesjebreur, deszelfs zoon ter eenre, en Wouter 
Verkaeijk en Joost Cornelisz Boogje, vrienden en voogd van Margje Cornelis, ter andere, geven te kennen 
dat de minderjarige Frederick Cornelisz Ceesjebreur heeft vleselijke conversatie gehad met Margje 
Cornelis, zodat zij zwanger is, maar hij is niet genegen om met haar te trouwen. Daarom verklaart 
Cornelis Ceesjebreur dat hij het kind dat uit deze zwangerschap ter wereld zal komen, zal alimenteren en 
onderhouden in kost, kleding, etc, en hij zal Margje Cornelis uitkeren het bedrag van 45 gulden 10 stuivers, 
met een paar lakens en een hemd. 

 
#k1780 Gelderblom / van Gelder, Wiers Jansz (zoon van Jan Wiersz Gelderblom en  
      Maeijke Aelbers Waeij)  ─> k3560 
 * +/- 1692 te Bergambacht 
 ~ 11-06-1697 te Schoonhoven 
 † 25-09-1749 te Bergambacht 
o 04-12-1722 te Bergambacht 
x 20-12-1722 te Bergambacht     zie gezinskaart 10872 
#k1781 Verkaik, Annigje Gerrits (dochter van Gerrit Lauwe Verkaik en Marrigje 
     Cornelis Verkaeijck)  ─> k3562 
 * +/- 1695 / 17-02-1701 te Bergambacht 
 † 08-11-1779 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 10-10-1723 te Bergambacht  † na 15-06-1795 

 x 08-07-1749 te Bergambacht met Janna / Johanna Joosten Heijkoop / Oukoop 
 zie ─> k890 

 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 30-03-1729 
Wiers Jansz en Annigje Gerrits, echtelieden, willen testeren. Annigje Gerrits ligt ziek te bedde. Zij willen 
elkaar testeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 05-04-1749 
Wiers Jansz Gelderblom en Annigje Gerrits Verkaijk, echtelieden, beide gezond en hun verstand en 
zinnen machtig, willen elkaar testeren. 

 
#k1782 Heijkoop, Joost Woutersz (zoon van Wouter Heijkoop en ) 
 Eerst getrouwd (1) op 05-01-1707 te Ameide met Ariaantje Cornelis van Veen 
 Daarna getrouwd (2) na 1719 met Hendrikje Gerrits den Uijl 
 * +/- 1682 te Jaarsveld 
 † na 27-09-1759 te ??? 
o 11-08-1725 te Lopikerkapel 
x 26-08-1725 te Lopikerkapel     zie gezinskaart 10873 
#k1783 van Weert, Jannichje Frans (dochter van Frans van Weert en ) 
 * voor 1700 te Jaarsvelderkapel 
 † 27-09-1759 te Jaarsveld 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Joost Heijkoop en Ariaantje van Veen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Joost Heijkoop en Hendrikje den Uijl): 
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o NN  *   †  
Kinderen uit het derde huwelijk (Joost Heijkoop en Jannichje van Weert): 

o NN  *   †  
o Janna * te Jaarsveld / ~ +/- 1729 te Jaarsveld † 15-06-1795 te Rozendaal (Haastrecht) 

 x 08-07-1749 te Bergambacht met Gerrit Wiersz Gelderblom 
 zie ─> k891 

 

 
#k1784 Stout, Jan Wiggertsz zelfde als ─> k1116 
x 
#k1785 Pieters, Jannigje zelfde als ─> k1117 
 
#k1786 de Bree, Maarten Eldertsz (zoon van Eldert Pietersz de Bree en Marichje 
     Cornelis van der Graaff)  ─> k3572 
 ~ +/- 1673 te Bleskensgraaf 
 † 03-08-1748 te Bleskensgraaf 
o 26-02-1702 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10875 
#k1787 Jillis, Lena  (dochter van Jillis Cornelisz en Cornelia Jans) 
      ─> k3574 
 ~ 06-09-1676 te Bleskensgraaf 
 † 28-03-1722 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 07-02-1712 te Bleskensgraaf  † 21-12-1753 te Bergambacht 

 x 07-09-1732 te Bergambacht met Goris Jansz Stout 
 zie ─> k893 

 

 
#k1788 de Man, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis Dirksz de Man en Trijntje  
     Jacobs Goossen)  ─> k3576 
 ~ 17-11-1669 te Ottoland 
 † ..-04-1724 te Ottoland 
x 26-12-1695 te Goudriaan / +/- 1697 te Giessen Oudkerk zie gezinskaart 10876 
#k1789 Covel, Neeltje Joosten  (dochter van Joost Jansz Covel en Janneken 
     Teunis Broer)  ─> k3578 
 ~ 13-12-1671 te Goudriaan 
 † +/- 1724 te Goudriaan 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 18-10-1708 te Ottoland  † 29-02-1772 te Ottoland 

  x +/- 1739 te Ottoland met Neeltje Cornelis van der Souwe 
  zie ─> k894 

 

 
#k1790 van der Souwe, Cornelis Gijsbertsz (zoon van Gijsbert van der Souwe en ) 
 * +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1715 ?? te Noordeloos ??      zie gezinskaart 10877 
#k1791 Hartog, Lijntje Ariens  (dochter van Arien Hartog en ) 
 * +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 02-07-1719 te Noordeloos  † 18-01-1772 te Ottoland 

  x +/- 1739 te Ottoland met Cornelis Jacobsz de Man 
  zie ─> k895 

 

 
#k1792 Kroos, Dirck Paulusz  (zoon van Paulus Kroos en ) 
 ~ +/- 1645 te Sliedrecht 
 † ??? te ??? 
x 08-11-1676 te Westmaas     zie gezinskaart 10878 
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#k1793 Schelling, Pietertje Claas (dochter van Claas Schelling en ) 
 ~ +/- 1650 te Westmaas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1688 te Westmaas  † 25-02-1720 te Ridderkerk 

 x 30-09-1714 te Ridderkerk met Anna Aerde Roskam 
 zie ─> k896 

 

 
#k1796 van Olm, Pieter Foppen (zoon van Fop van Olm en ) 
 ~ +/- 1670 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 26-10-1698 te Ridderkerk 
x 16-11-1698 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10880 
#k1797 Mijnvriendt, Bastiaantje Cornelis (dochter van Cornelis Mijnvriendt en ) 
 ~ +/- 1675 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 06-04-1710 te Ridderkerk  †  

 o 22-04-1730 te Heerjansdam met Jannigje Arijens van der Giessen 
 zie ─> k898 

 

 
#k1798 van der Giessen, Arie Pietersz  (zoon van Pieter Hendricksz van der  
    Giessen en Geertruij Jans van de Grient)  ─> k3596 
 Later getrouwd op 06-03-1711 te Heerjansdam met Stijntje Leenderts Klootwijk 
 ~ 11-12-1674 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
o 25-11-1704 te Heerjansdam 
x 14-12-1704 te Heerjansdam     zie gezinskaart 10881 
#k1799 Levering, Annigje Willems  (dochter van Willem Wichartsz Levering 
      en Jannigje Ariens)  ─> k3598 
 ~ 08-09-1680 te Heerjansdam 
 † voor 06-03-1711 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie van der Giessen en Annigje Levering): 
o NN  *   †  
o Jannigje  * te Kleine Lindt /  ~ 07-03-1706 te Heerjansdam †  

  o 22-04-1730 te Heerjansdam met Gerrit Pietersz van Olm 
  zie ─> k899 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie van der Giessen en Stijntje Klootwijk): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Nr. 1277/9 Rijsoord  acte 42 fol. 90 – 92 d.d. 26-01-1734 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_9_f073-144-s023.jpg tm NL-RtSA_1277_9_f073-144-s025.jpg 
Arien Pieterse van der Giessen en Stijntie Leendertse Klootwijk, echtpaar wonende in de Kleine Lindt, 
annuleren alle voorgaande testamenten. Arien benoemt tot zijn erfgenamen: het kind genaamd Jannetje 
Ariensz van der Giessen uit zijn eerste huwelijk met Annetie Willems Levering; zijn huidige echtgenote 
en de kinderen uit dit huwelijk geboren. Stijntie benoemt hem tot haar enige erfgenaam. Tot voogden 
benoemen zij Hendrik Pietersz van der Giessen te Heerjansdam, zijn broer, en Hendrik van der Gijp 
wonende in de Kleine Lindt, neef van Stijntie. 

 

 
#k1808 Muijen, Huijbert Claesz (zoon van Claes / Cleijs Cornelisz Muijen en  
     Ningentge Huijberden)  ─> k3616 
 ~ 17-12-1656 te Oud Alblas 
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 † 28-12-1732 te Oud Alblas 
  03-01-1733 te Oud Alblas 
x 27-06-1688 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10886 
#k1809 de Graaf, Steijntje Dirks (dochter van Dirk Cornelisz de Graaf en Grietjen 
     Dircks Kalis)  ─> k3618 
 ~ 12-08-1663 te Oud Alblas 
 † 10-01-1739 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 09-03-1692 te Oud Alblas  † 22-08-1748 te Oud Alblas 

  o 05-01-1732 te Oud Alblas met Ariaantje Jans van den Herik 
  zie ─> k904 

 

 
#k1810 van den Herik, Jan Koensz (zoon van Koen van den Herik en ) 
 ~ +/- 1665 te Gouda 
 † 26-02-1744 te Oud Alblas 
o 19-03-1695 te Bleskensgraaf 
x 10-04-1695 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10887 
#k1811 Brand, Teuntje Cornelis (dochter van Cornelis Brand en ) 
 ~ +/- 1670 te Bleskensgraaf 
 † 27-09-1747 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 26-01-1698 te Bleskensgraaf † 02-10-1770 te Oud Alblas 

  o 05-01-1732 te Oud Alblas met Cornelis Huijbertsz Muijen 
  zie ─> k905 

 

 
#k1812 Bezemer, Bastiaan Crijnen (zoon van Crijn Marijnisz Bezemer en Maijken 
     / Marrighje Ariens)  ─> k3624 
 ~ +/- 1677 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 08-02-1699 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10888 
#k1813 van der Sijden, Sara Nannings (dochter van Nanning Cornelisz van der
      Sijden  en Aertjen Roelen)  ─> k3626 
 ~ 20-10-1675 te Oud Alblas 
 † 21-01-1751 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Kleijs ~ 07-02-1717 te Oud Alblas  †  

 x 10-03-1740 te Oud Alblas met Baligje Jans Verhoef 
 xx 18-07-1750 (o) te Oud Alblas met Willemijntje Pieters van der Giessen 
 zie ─> k906 

 

 
#k1814 van der Giessen, Pieter Ariensz (zoon van Arien van der Giessen en ) 
 ~ +/- 1700 te Gijbeland 
 † ??? te ??? 
o 25-01-1727 te Brandwijk 
x 16-02-1727 te Brandwijk     zie gezinskaart 10889 
#k1815 Boom, Maria Pieters  (dochter van Pieter Boom en ) 
 ~ +/- 1705 te Gijbeland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willemijntje ~ 12-01-1730 te Molenaarsgraaf  †  

  xx 18-07-1750 (o) te Oud Alblas met Kleijs Bastiaansz Bezemer 
  zie ─> k907 
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#k1816 van Genderen, Pieter Chielen  (zoon van Michiel Petersz van Genderen
      en NN de Bruin)  ─> k3632 
 * +/- 1696 te Sliedrecht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1719 te Sliedrecht      zie gezinskaart 10890 
#k1817 Boer, Marichje Lauwrens  (dochter van Lauwrens Willemsz Boer en 
      Marigje Jacobs Foppen)  ─> k3634 
 * +/- 1694 te Sliedrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Louwe  ~ 29-06-1727 te Sliedrecht  †  

  x voor 17-10-1751 te ??? met Jacomijntje Pieters Bloesem 
  xx 28-04-1758 te Sliedrecht met Maijke Jans in ’t Veld 
  zie ─> k908 

 

 
#k1818 Bloesem, Pieter Nanningsz (zoon van Nanning Bloesem en ) 
 ~ +/- 1695 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1725 ?? te Sliedrecht ??      zie gezinskaart 10891 
#k1819 Teeuw, Hazerijna Claas (dochter van Claas Teeuw en ) 
 ~ +/- 1700 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacomijntje ~ 24-04-1729 te Sliedrecht † tussen 25-11-1753 en 28-04-1758 

  x voor 17-10-1751 te ??? met Louwe Pietersz van Genderen 
  zie ─> k909 

 

 
#k1824 Kruithof, Cornelis Ariensz (zoon van Arie Cornelisz Kruithof en Marijtje  
     Mattheus van der Laan)  ─> k3648 
 ~ 03-10-1677 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 02-12-1701 te Charlois 
x 18-12-1701 te Charlois     zie gezinskaart 10894 
#k1825 Verschoor, Pietertje Bastiaans (dochter van Bastiaen Doensz Verschoor 
     en Pleuntje Pieters Verschoor)  ─> k3650 
 ~ 12-10-1669 te Charlois (won. te Katendrecht) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit * te Katendrecht /  ~ 09-11-1704 te Charlois  † voor 06-05-1789 

 x 09-05-1728 te Charlois met Dirkje Dirks Spek 
 zie ─> k912 

 

 
#k1826 Spek, Dirck Ariensz  (zoon van Arien Aertsz Spek en )  ─>k3652 
 * te Opperstok (Groot Ammers) 
 ~ +/- 1666 te Opperstok (Groot Ammers) 
 † ??? te ??? 
o 30-12-1691 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10895 
#k1827 Jans, Marigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te Streefkerk (NIET 20-03-1667 te Streefkerk. Díe Marrigje Jans is k1219) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirkje  * te Streefkerk / ~ 29-08-1700 te Groot Ammers 

      † 06-05-1789 te Katendrecht  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 414 Datum: 19-Feb-23 

  x 09-05-1728 te Charlois met Gerrit Cornelisz Kruithof 
  zie ─> k913 

 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 23-10-1691 
Notaris Willem van Zijll 
Cornelis Aartsz, won. te Goudriaan, Jan Aertsz, won. te Graveland, Teunis Pietersz, getrouwd met 
Aarjaantje Aerts, en Leendert Aartsz (zie k1878), alle kinderen en erfgenamen van Aart Jansz Speck 
(zie k3756) en Barber Everts, in hun leven echtelieden en in Achterland overleden, met Arien Ariensz 
voor zichzelf, Dirk Ariensz en Wouters Ariensz, namens Fop Ariensz, hun uitlandige broer, kinderen van 
Arien Aartsz (zie k3652), en daardoor mede erfgenamen van Aart Jansz Speck en Barber Everts, hun 
grootouders zalr, komen een boedelscheiding overeen. 
Cornelis Aartsz krijgt voor zijn vijfde deel 2 morgen land in Graveland en 2 morgen 1 ½ hont land in 
Achterland in de hofstede van Evert Woutersz, en 1/5e deel van 4 morgen land in Peulwijk. En een koe en 
125 gulden. Hij neemt tot zijn last de hypotheek van 600 gulden die op dit land staat, en de rente daarop. 
Jan Aartsz krijgt een zwart 'kolt vullen' en 150 gulden 
Teunis Pietersz krijgt een melkoe en 150 gulden. 
de kinderen van Arien Ariensz krijgen een melkkoe en 150 gulden. 
Leendert Aartsz krijgt het huis, berg etc, staande op de hoeve van zijne hoogheid de Prins van Nassau, 
baron van Liesvelt, en de lopende jaren huur van dezelfde hoeve, inclusief alle huisraad door hun ouders 
nagelaten. Hij betaalt de voorgaanden de bedragen zoals die hiervoor genoemd zijn. 

 
 

 
#k1828 Didde, Willem Aertsz  (zoon van Aert Didde en ) 
 * +/- 1677 te Sittard 
 † voor 18-08-1752 te ??? 
o 06-07-1708 te Charlois 
x 29-07-1708 te Charlois     zie gezinskaart 10896 
#k1829 van Wingerden, Marijtje Pleunen (dochter van Pleun van Wingerden en ) 
 Eerst getrouwd op 08-05-1695 te Charlois met Jan Jansen van der Mast 
 * +/- 1675 te Charlois 
 † 18-08-1752 te Charlois 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Marijtje van Wingerden en Jan van der Mast): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Didde en Marijtje van Wingerden): 
o NN  *   †  
o Aart  ~ 02-12-1708 te Charlois  † 02-04-1801 te Charlois 

  x 16-10-1733 (o) te Charlois met Jaapje Frans van der Steen 
  xx 04-10-1740 (o) te Charlois met Jannetje Jacobs Lievaert / Lieveld 
  zie ─> k914 

 

 
#k1830 Liefaert, Jacob Jansz  (zoon van Jan Jacobsz Liefaert en Jenneke  
     Pieters)  ─> k3660 
 * te Oost Barendrecht 
 ~ 11-10-1693 te Barendrecht 
 † na 24-03-1756 te ??? 
x 03-11-1715 te Barendrecht     zie gezinskaart 10897 
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#k1831 Roseboom, Trijntje Goverts (dochter van Govert Stoffelsz Roseboom  
     en Ariaentje Jans)  ─> k3662 
 * te Carnisse (West Barendrecht) 
 ~ 23-05-1688 te Barendrecht 
 † na 28-01-1737 te ??? / 11-12-1777 te Hillegersberg 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje  ~ 29-10-1719 te Barendrecht  † 16-11-1773 te Charlois 

  x 04-10-1740 (o) te Charlois met Aart Willemsz Didde 
  zie ─> k915 (kwartier 4) 

o Jan  * te IJsselmonde / ~ 23-04-1730 te Barendrecht 
      † 18-12-1793 te Ridderkerk 
  o 17-05-1754 te IJsselmonde met Annigje Thijssen de Mooij 
  zie ─> k988 (kwartier 4) 

 
Not. Arch. Nr. 5002/18 IJsselmonde acte 24 fol. 77 – 81 d.d. 11-11-1729 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_5002_077.jpg - NL-RtSA_18_5002_081.jpg 
Testament van Jacob Jans Lievaert en Trijntie Govers Rooseboom, won. te West IJsselmonde. Jacob 
Jansz Lievaert is ziekelijk. De langstlevende erft alles, en moet de kinderen alimenteren en onderhouden. 
Wanneer ook de langstlevende overlijdt, worden als voogd aangesteld Jan Jacobs Lievaert, won. te West 
IJsselmonde en Stoffel Govertsz Rooseboom, won. te Leiden 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277/9 Rijsoord acte 90 fol. 203 – 205 d.d. 28-01-1737 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_9_f145-236-s065.jpg - NL-RtSA_1277_9_f145-236-s067.jpg 
Testament van Lijntie Govertse Rooseboom, huisvrouw van Willem Maasdam, te West IJsselmonde 
vernietigt hierbij de gemaakte akte van huwelijksvoorwaarden verleden bij notaris Lieshout te IJsselmonde 
op 25 juni 1725. Zij legateert diverse zaken aan: 
- Jannigie Gijsbertse Moerkerken, dochter van haar halfzuster Annigie Goverts, 50 gulden. 
- Maaijken Joosten Noteboom, dochter van haar zuster Jannigie Goverts, een gouden hoefring (?) en haar 
beste zwarte mantel 
- Aariaantie Joosten Noteboom, ook een dochter van Jannigie Goverts, een tas met een zilveren beugel, 
een bloedkoralen ketting en een goud steenringetje. 
- Trijntie Goverts haar halfzuster, haar kerkbijbeltje met zilverbeslag en sloten 
- Willemijntie Koenen van der Waal, dochters dochter van haar voornoemde echtgenoot, haar ijzer met 
gouden stukken 
- Het kind van Leendert van der Waal, met name Leendert, 12 gulden 
Als universele erfgenamen benoemt zij voor 1/4 deel: 
- Stoffel Govertse Roseboom, haar broer. 
- Meijnsie Govertse Roseboom, haar zus. 
- De voornoemde twee dochters van haar overleden zus Jannigie Goverts. 
- Trijntie Goverts Roseboom, haar halfzus. 
Tot voogden over eventuele minderjarige kinderen benoemt zij: 
- Stoffel Goverts Roseboom, haar broer en Leendert van der Waal, haar eerste man zusters zoon. 
 
Not. Arch. Nr. 1277/12 Rijsoord acte 9 fol. 16 – 17 d.d. 24-03-1756 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_12_f001-086-s017.jpg - NL-RtSA_1277_12_f001-086-s019.jpg 
Testament van Christoffel Roseboom, weduwnaar van Aagie Vlasvelt te West IJsselmonde. Hij legateert 
aan: 
- Aagie Hendrikse Vlasvelt te Leiden, dochter van Hendrik Vlasvelt, zijn overleden vrouws broer, waarover 
hij peet is, een bedrag van 100 gulden 
- Gerrit Vlasvelt te Leiden, zoon van Cornelis Vlasvelt, zijn overleden vrouws broer, een bedrag van 300 
gulden en een zilveren lepel 
- Christoffel Klaasse Vlasvelt te Leiden, een bedrag van 100 gulden en zijn rotting 
- de kindskinderen van zijn overleden halfzuster Annigie Roseboom, met name Govert, Marijgie, Jannigie 
en Gijsbert Dirkse Pouw, een zodanig bedrag van 200 gulden als hun vader Dirk Evertsz Pouw volgens 
obligatie van 3 maart 1737 aan hem testateur verschuldigd is en de verlopen interesse 
- de Armen van Barendrecht 50 gulden 
- Maaijken en Aariaantie Joosten Neuteboom, kinderen van zijn zus Jannigie Roseboom, ieder een bedrag 
van 500 gulden 
- de zoon van voornoemde Aariaantie met name Joost van der Waal, zijn gouden hemdknopen 
- Jannigie Jacobs Lievaart, Aariaantie Jacobs Lievaart en Jan Jacobsz Lievaart, ieder een gouden 
ducaton. 
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Over zijn overige na te laten goederen benoemt hij Jacob Janse Lievaart tot zijn erfgenaam, zijn 
zwager, of bij voor overlijden van hem aan Aariaantie Jacobse Lievaart - zijn dochter - die getrouwd is met 
Jan Cornelisse de Keijser. 
Tot voogden benoemt hij Gerrit Vlasvelt en Pieter Janse Lievaart wonende te Sandelingen Ambacht. 

 
 
#k1832 Luijten, Frederik Isaacsz (zoon van Isaac Luijten en ) 
 ~ +/- 1678 te ??? 
 † na 1749 te Ammerstol 
x ..-..-1703 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 10898 
#k1833 Verstraeten, Ariaantje Hendriks (dochter van ) 
 ~ 23-10-1678 te Capelle aan den IJssel 
 † na 1745 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacobus     ~ 02-11-1704 te Krimpen ad Lek † 24-06-1747 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 25-10-1733 te Ouderkerk ad IJssel met Lidewij Willemse Timmer 
  zie ─> k916 

 

 
#k1834 Timmerman, Willem Ariensz (zoon van Arien Pietersz Timmerman en Reijmpje 
     Willems) ─> k3668 
 ~ +/- 1659 / 1660 te ??? 
 † 25-08-1733 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1686 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 10898 
#k1835 Ruijghooft, Trijntje Jacobs (dochter van Jacob Cornelisz Ruijghooft en  
     Jannetje Claes)  ─> k3670 
 ~ 25-04-1660 te Capelle aan den IJssel 
 † 14-01-1733 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lidewij    ~ 22-07-1703 te Ouderkerk ad IJssel     † 24-03-1749 te Ouderkerk ad IJssel 

     x 25-10-1733 te Ouderkerk ad IJssel met Jacobus Fredericksz Luijten 
     zie ─> k917 

 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-12-1667 
Neeltje Jacobs Ruijchooft, weduwe van Dirck Herbertsz, won. te Krimpen aan de Lek, met Willem 
Cornelisz Ruijchooft, Wigger Jansz Backer, getrouwd met Annitgen Cornelis Ruijchooft, won. te Oduerkerk 
ad IJssel, en dezelven als oom en voogd, met Pieter Jansz Zeeuw als voogden over Trijntje Jacobs, 
Claes Jacobsz en Jaepje Jacobs, minderjarige weeskinderen van Jacob Cornelisz Ruijchooft, te 
Capelle ad IJssel, voor de ene helft, en Pieter Jansz Houmes, getrouwd met Merritgen Adrijaens Zeeuw, 
won. te Hekendorp, Neeltgen Arijaens Zeeuw, weduwe van Witte Maertensz, en Jan Maertensz Koevoet, 
als voogd over Arijen Willemsz Zeeuw, nagelaten minderjarige weeszoon van Willem Adrijaensz Zeeuw, te 
Capelle, tesamen voor de andere helft, erfgenamen van Aerjaentjen Arijaens Ruijchooft van ’s vaders 
zijde, overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkopen in het openbaar een schone woning met huis, berg, 
schuur en 15 morgen 3 hont land, in de polder de Zijde, en ook nog 2 ½ morgen boezemland in 
Lekkerkerk. 
Koper is Lidewij Gerrits, te Krimpen ad IJssel, voor 8000 gulden. Zij is moeder van Willem Cornelisz 
Ruijchooft die borg voor haar staat (Opmerking: zij is daarmee ook moeder van Jacob Cornelisz Ruijchooft. 
Lidewij is vernoemd in de dochter van Trijntje Jacobs Ruijchooft). Lidewij Gerrits, weduwe van Cornelis 
Jacobsz Ruichooft, koopt verder ook nog de 2 ½ morgen boezemland voor 310 gulden per morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1675 
Andries Pietersz Timmerman, voor zichzelf, en Willem Dircksz Keijser, getrouwd met Merritje Pieters, 
Neeltje Pieters, weduwe van Sent Adriaensz Backer, geassisteerd met Andries Pietersz Timmerman 
voornoemd, DIrck Ariensz Timmerman voor zichzelf en namens de verdere broers en zussen, alle kinderen 
van Ariaentje Pieters, laatst weduwe van Aert Maertensz, won. te Capelle ad IJssel, en voornoemde 
Andries Pietersz Timmerman als vaderlijke oom en voogd van Willem Adriaensz (zie k1834) en Pieter 
Adriaensz, nagelaten minderjarige zonen van Adriaen Pietersz Timmerman (zie k3668), allen kinderen 
en kindskinderen van Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336) zalr, overleden te Ouderkerk ad IJssel, 
verklaren de onroerende goederen gekaveld te hebben zoals Pieter Andriesz Timmerman die nagelaten 
heeft. De nalatenschap bestaat uit 5 hont weiland aan de westkant van de kerkweg, 3 hont hooiland en 
akkers teelland, aan de westkant van de kerkweg,de helft van een huis en erf waarin Arij Pietersz 1/18e 
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deel bezit, staande op het dorp, en tot slot de helft van een huis, erf, werf en landerijen groot 6 morgen 
(dus zijnde 3 morgen), alles in de polder de Zijde. 
Bij loting is aan Andries Pietersz Timmerman en de twee kinderen van Adriaen Pietersz Timmerman 
tesamen te beurt gevallen eerstelijk het halve huis en erf op het dorp, de 5 hont weiland en de drie hont 
hooiland.  
Aan Willem Dircksz Keijser, Neeltje Pieters en Ariaentje Pieters is te beurt gevallen de halve woning met 
drie morgen land, met erf en werf. Zij betalen aan Andries Pietersz Timmerman 100 gulden als vereffening. 
 
Recht. Arch. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-04-1687 
Reijmpje Willems, laatst weduwe van Arijen Abrahamsz Timmerman, verkoopt in het openbaar de helft van 
een huis en erf op het dorp van Ouderkerk, buitendijks, waarvan de wederhelft toebehoort aan Willem 
Arijenz en Pieter Arijensz, timmerluijden. Willem Arijensz koopt het voor 900 gulden. Pieter Ariensz 
Timmerman en mr Jan Wijmers zijn borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 28-05-1688 
Jacob Leendertsz Roorijs, voor zichzelf en als voogd van Jan Cornelisz van Alphen, Jan Cornelisz van 
Crimpen, voor zichzelf en names zijn zus Neeltje Cornelis, Willem Cornelisz Ruijchooft, mede namens 
Annitje Cornelis Ruijchooft, Claes Jacobsz Ruijchooft, Willem Arijensz Timmerman, getrouwd met 
Trijntje Jacobs Ruijchooft, en voornoemde Willem Cornelisz Ruijchooft als voogd van Jaepje Jacobs 
Ruijchooft, Danck Arijensz, Arijen Bruijnen, voorgaande Danck Ariensz namens Annitjen Ockers, weduwe 
van Bruijn Arijensz, Aerjaentjen Ariens, Cornelis Arijensz, Pieter Ariensz van Oordt, en Merritgen Ariens, 
verkopen in een tweetal acten het volgende: 

o aan Willem Cornelisz Jongebreur en Tijs Ariensz in de Cromme, 4 hont lant in de polder 
Langeland. Bedrag 106 gulden. 

o aan Fop Arijen Jacobsz 7 hont land in de polder Langeland. Bedrag 100 gulden. 
Verder kopen Claes Jacobsz Ruijchooft, Willem Arijensz, getrouwd met Trijntje Jacobs Ruijchooft, Jaepje 
Jacobs Ruijchooft, samen voor 1/3e deel, Willem Cornelisz Ruijchooft, voor 1/3e deel en Annitgen Cornelis 
Ruijchooft, voor 1/3e deel, van de anderen, 4 hont 50 roeden in de polder Korteland, in de woning waar 
Cornelis Jacobsz Ruijchooft placht te wonen. Bedrag 229 gulden 14 stuivers 8 penningen. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 11-01-1689 tm 22-07-1693 
Notaris Everard Maes 
Willem Ariensz Timmerman ondertekent 7 actes als getuige. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 18-03-1690 
Notaris Everard Maes 
Reijmpje Willems en Willem Ariensz Timmerman, haar zoon, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, 
machtigen Gijsbert de Jager, procureur voor de hoge vierschaar van Zuid Holland, om namens hen proces 
te voeren tegen Pieter Ariensz van der Zijde en Hendrick Ariensz van der Zijde, mede won. te Ouderkerk 
ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-08-1691 
Willem Arijensz en Pieter Arijensz, timmerlieden, verkopen aan de vier kinderen van Andries Pietersz 
Timmerman zalr de helft van een half huis en erf op het dorp. Bedrag 325 gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-01-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Cornelis Dircksz de Jongh, oud 63 jaar, Jan Centen, oud 58 jaar, Davit Jacobsz de Cuijper, oud 49 jaar, 
Jan Nannensz, oud 46 jaar, Jan Willemsz, oud 36 jaar en Willem Arijensz Timmerman, oud 34 jaar, 
allen won. te Ouderkerk ad IJssel leggen een verklaring af op verzoek van Hendrick Cornelisz opt 
Schoor (zie k5424) en Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), resp. oud waarsman en regerend 
waarsman van de polder de Zijde te Ouderkerk. Zij verklaren dat op 01-12-1687 door de genoemde 
waarsluiden hun omslag of rekening van de kosten deden in de kerk van Ouderkerk, en dat daar toen ook 
Joost Schiltman kwam, in zijn leven schout en substituut secretaris van Ouderkerk, en tegen de 
waarsluiden zei: “Wat doet ghij?”, waarop Verschoor zei: “Wij doen onsen omslagh”, waarop de schout zei: 
“Wel ick meende dat ick dat most doen, maer na dat ick sie doet ghij dat. Maer ick protesteer uijt den naem 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 418 Datum: 19-Feb-23 

van de vrouw Van de Lecq en den secretaris Schiltman tegens het doen van den gemelte omslagh”. De 
waarsluijden zijn vervolgens met de omslag verder gegaan, waarop de schout zei: “Bueren, staet ghij dat 
toe dat dese waersluijden soo den omslagh doen?” Maar niemand van de presente buren en ingelanden 
zei daar iets op. Na he doen van de omslag moest een andere waarsman worden aangesteld, en twee 
personen werden voorgesteld namelijk Huijbert Willemsz en Willem Cornelisz Ruijchooft, waarvan er één 
gekozen zou worden om naast één van de blijvende waarsmannen samen te gaan. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 14-06-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Claes Jacobsz Ruijchooft, Willem Arijensz Timmerman, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, en Arijen 
Dircksz, won. te Krimpen ad IJssel, zijn schuldig aan Arijen Arijenz Kreuckniet, won. te Krimpen ad IJssel, 
het bedrag van 900 gulden dat zij geleend hebben. Rente 3%.  
In de kantlijn staat een notitie dat dit is afgelost op 18-05-1698. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 17-05-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Claes Pietersz Croon, Jan Cornelisz Bos, getrouwd met Grietje Pieters Croon, Arijen Pietersz Baes, 
getrouwd met Neeltje Pieters Croon, mede namens Trijntje Pietersz Croon, en Jan Cornelisz Lingen (zie 
k1140) en Maartje Cornelis Lingen, allen won. te Capelle ad IJssel, Cornelis Arijensz, getrouwd met Trijntje 
Cornelis, Arijen Dircksz, getrouwd met Jaeptje Jacobs Ruijchooft, beiden won. te Krimpen ad IJssel, Claes 
Jacobsz Ruijchooft, Willem Arijensz Timmerman (zie k1834), getrouwd met Trijntje Jacobs Ruijchooft 
(zie k1835), won. te Ouderkerk ad IJssel, Dirck Huijbrechtsz, mede won. te Capelle, Jacob Pietersz, zoon 
van Pieter Huijbrechtsz zalr, won. te Kralingen, volmachten Wigger Pietersz Croon en Pleun Huijbrechtsz, 
mede won. te Capelle, om namens hen voor schout en schepenen van Kralingen aan Leendert Matijsz 
Schiltman te verkopen hun deel van 2 morgen land te Kralingen, gemeen met voornoemde Schiltman. Dit 
land is hen aanbestorven door het overlijden van Dirck Claesz van de Wech en Aegjen Huijberts, beiden 
zalr. 

 

 
 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 23-03-1695 
Willem Arijensz Timmerman, getrouwd met Trijntje Jacobs Ruijchooft, won. te Ouderkerk ad IJssel, 
verkoopt aan Claes Jacobsz Ruijchooft, zijn zwager, mede won. te Ouderkerk ad IJssel, 1/3e deel in een 
hofstede met huis, berg, schuur met een gelijk deel in 10 morgen 3 hont land, gemeen met de koper en 
met Arijen Dircksz, getrouwd met Jaepje Jacobs Ruijchooft, die tesamen de andere 2/3e deel bezitten, in 
de polder Kortland. Verder 1/3e deel van 3 morgen land, mede in de polder Kortland. Bedrag 500 gulden 
contant en een schuldbrief van 1700 gulden (rente 3 %). 
In de marge van de schuldbrief staat dat Willem Arijensz Timmermans op 16-05-1722 meldt dat de schuld 
volledig is voldaan door Cornelis Crijsman en de voogden over Dirk Arijensz. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-07-1695 
Rechtdag gehouden 13-07-1695 
Willem Arijensz Timmerman en Pieter Arijensz Timmerman, eisers, contra Pieter Arijensz van der Zijde en 
Hendrick Arijensz van der Zijde, gedaagden. Heemraden hebben de stukken en het advies van twee 
neutrale rechtsgeleerden uit Rotterdam bestudeerd, en verklaren dat Willem Arijensz Timmerman en Pieter 
Arijensz Timmerman als eisers en mede crediteuren van Reijmpje Willems prefereren, ten eerste met de 
som van 808 gulden, 13 stuivers en 12 penningen, over alimentatie en onderhoud van Willem Arijensz 
Timmerman en Pieter Arijensz Timmerman door hun voogden na aftrek van hetgeen zij voor hun 18 jaar 
hebben gewonnen of van hun moeder en stiefvader hebben gehad, en verder nog 200 en 207 gulden. 
 
Recht. Arch. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-11-1695 
Reijmpje Willems, laatst weduwe van Arijen Abrahamsz Timmerman, verkoopt aan Willem Arijensz 
Timmerman, haar zoon, de helft van een huis en erf op het dorp. Bedrag 900 gulden. 

 
 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 19-04-1696 
Claes Jacobsz Ruijghooft, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Arij Dirkcsz, zijn zwager, 2/3e deel in 
een hofstede met huis, berg, schuur, en een gelijk deel in 10 morgen 3 hont land waarvan Arij Dircksz het 
andere 1/3e deel bezig. Verder nog 2/3e deel in 3 morgen land. Alles in de polder Langeland. Bedrag 2500 
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gulden waarvoor een schuldbrief wordt opgesteld. Arij Dircksz neemt in die schuldbrief van 2500 gulden de 
schuldbrief van 1700 gulden over van Claes Jacobsz Ruijghooft, die hij schuldig is aan Willem Arijensz 
Timmerman, mede won. te Ouderkerk ad IJssel, die op 23-03-1695 is opgesteld. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 11-06-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Willem Ariensz Timmerman en Trijntje Jacobs Ruijghooft, echtelieden, beiden gezond, stellen hun 
testament op. Zij doen teniet alle voorgaande testamenten, en speciaal het testament dat zij dd 06-11-
1686 hebben opgesteld voor notaris Johan Crabeth te Gouda. De langstlevende is erfgenaam, en zal hun 
kind of kinderen moeten alimenteren, naar school laten gaan, een ambacht laten leren, en in de christelijke 
gereformeerde religie opvoeden. Bij meerderjarigheid of bij huwelijk zal ieder kind 25 gulden krijgen. Mocht 
de langstlevende hertrouwen, dan moet aan de kinderen 1/3e deel van de boedel gegeven worden. De 
langstlevende krijgt de voogdij over de kinderen, maar bij herhuwelijk of overlijden van de langstlevende 
zal de voogdij gaan naar Pieter Arijensz Timmerman, broer van Willem Ariensz Timmerman, won. te 
Delfshaven, en naar Claes Jacobsz Ruijghooft, broer van Trijntje Jacobs Ruijghooft, won. te Ouderkerk. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-09-1698 / 06-05-1699 
Rechtdag gehouden 03-09-1698 
Albertus van Brakel, procureur voor de vierschaar, eiser in cas van salaris, contra Willem Ariensz 
Timmerman en Pieter Ariensz Timmerman, gedaagden, om declaratie van kosten en salaris. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438   dd. 29-09-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Jacob Jansz de Roij, 54 haar, en Willem Ariensz Timmerman, 40 jaar, beiden won. te Ouderkerk ad 
IJssel, leggen een verklaring af op verzoek van Geertje Willems, weduwe van Gerrit Willemsz van Hoof, 
mede won. te Ouderkerk. Zij verklaren dat zij gekend hebben Willem van Hoof, halfbroer van de overleden 
Gerrit Willemsz van Hoof. Voor zover hen bekend, was Willem van Hoof nooit in Holland getrouwd 
geweest, en hen is niet bekend dat hij hele broers of zussen gehad heeft, maar alleen de genoemde 
halfbroer Gerrit Willemsz van Hoof, en een halfzus genaamd Annetje van Hoof. Zij hebben vernomen dat 
Willem naar Oost Indië gevaren is en daar overelden is. Gerrit Willemsz van Hoof en Geertje Willems 
hebben twee kinderen, genaamd Willem en Neeltje, die beiden nog leven. 

 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-12-1720 
De kinderen en kindskinderen van Lijsbet Ariens Groenewegen, in haar leven weduwe van Pieter Willemsz 
Vaandrager, verkopen in het openbaar een half huis, schuur, berg en erf, met 11 morgen 4 hont 50 roeden 
land, gelegen in de polder de Geer. 
Een deel daarvan, een kamp weiland groot 2 morgen, wordt in eerste instantie gekocht door Evert Rheda 
voor 500 gulden, maar uiteindelijk wordt het gekocht door Willem Romein en Willem Ariensz Timmerman. 
Een ander deel daarvan, een kamp land groot 2 morgen 2 hont, en de helft van een kennipwerf, wordt 
gekocht door Willem Ariensz Timmerman voor 535 gulden. 
Verder nog een deel daarvan, een boezem over de Oudelandse weg, met de helft van een oosterse viertel, 
groot 1 ½ morgen, en de westhelft van een stuk land dat eertijds een vogelkooi is geweest, groot 3 hont, 
wordt in eerste instantie gekocht door Cornelis van Lingen en Koen Cornelisz voor 30 gulden, maar 
uiteindelijk wordt het gekocht door Willem Ariensz Timmer. 
 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 26-05-1722 
Cornelis Krijsman, getrouwd met Maria Arijens, en Cornelis Willemsz Ruijghooft en Cornelis Wiggersz, als 
voogden over Dirk Arijensz. Maria Arijens en Dirk Arijensz zijn kinderen van Jaepje Jacobs Ruijghooft, in 
haar leven vrouw van Arij Dirksz, overleden te Krimpen ad IJssel. Zij zijn in het testemant van Jaepje en 
Arij dd 13-07-1709 voor notaris Willem Romeijn te Capelle ad IJssel gesteld als erfgenamen. De 
nalatenschap bestaat uit de helft van een woning groot 10 morgen 3 hont, en 1 ½ morgen land, alles in de 
polder Langeland, en 1 morgen 5 hont 25 roede in Ouderkerk ad IJssel. Deze erfenis is belast met een 
hypotheek van 650 gulden ten behoeve van de weduwe van Claes Jacobsz Ruijghooft, en een hypotheek 
(restant) van 850 gulden ten behoeve van Willem Arijensz Timmerman, en met een obligatie ten behoeve 
van de weduwe van Claes Jacobsz Ruijghooft van 300 gulden, inclusief de diverse achterstallige renten. 
Maria Arijens en Dirk Arijensz zijn niet in staat om dezelve lasten te voldoen, en zullen de woning en de 
landerijen verkopen aan de meest biedende. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-02-1725 
Samuel Guldemont, schout, als curator van de boedel van Pieter Jansz Mul, gewoond hebbend en 
overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt in het openbaar een gedeelte van een huis en erf op he tdorp, 
en 1/6e deel van een huis, erf, rietveld en zelling, en 4 morgen 4 hont land, in de polders Cromme, Geer en 
Zijde. Een deel hiervan, een kamp land groot 1 morgen in de polder de Cromme, wordt gekocht door 
Willem Ariensz Timmer voor 230 gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-07-1729 
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Johanna van Sunderen, moeder van haar twee minderjarige kinderen aan haar verwerkt door Johan van 
Hoogstraten, haar overleden man, en Pieter van Wel, getrouwd met Sara Elizabeth van Hoogstraten, en 
Hendrik Scholten, getrouwd met Aletta Adamina van der Blooke (?), tesamen erfgenamen van Margariete 
Schonken, eerste weduwe van Evert Maas, later vrouw van Adriaan Verschoor, verkopen in het openbaar 
een huis en erf op het dorp. Koper is Willem Ariensz Timmer voor 760 gulden. 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-12-1733 
De kinderen van Willem Ariensz Timmer, in zijn leven timmerman te Ouderkerk ad IJssel, verkopen in het 
openbaar twee huizen en erven, en een hoekje rijsland. 
Eerst een huis en erf op het dorp binnensdijks. Dit wordt gekocht door Jacobus Vink voor een bedrag van 
720 gulden. Verder een huis en erf in de polder de Geer. Dit wordt gekocht door Abraham de Goijer voor 
520 gulden. Tot slot een hoek els- of rijsland in de polder de Zijde, groot 1 hont 50 roeden. Dit wordt 
gekocht door Jan Teunisz Louter en Willem Udo voor een bedrag van 2 gulden. 

 
#k1836 Braniker, Pieter Willemsz (zoon van Willem Arijensz Braincker en Geertje 
     Teunis)  ─> k3672 
 ~ 22-07-1674 te Streefkerk 
 † voor 1745 te ??? 
x 04-05-1704 te Streefkerk     zie gezinskaart 10900 
#k1837 Aeldijck, Niesje Jans  (dochter van Jan Lauwen Aeldijck en Sara  
     Cornelis Blom)  ─> k3674 
 ~ 19-09-1683 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ 21-10-1714 te Streefkerk  † 15-09-1759 te Streefkerk 

 x 03-05-1739 te Woudrichem  met Geertruij Cornelis Buijk 
 zie ─> k918 

 

 
#k1838 Buijk, Cornelis Woutersz (zoon van Wouter Cornelisz Buijk en Teuntje  
     Ariens Driese van Beert)  ─> k3676 
 ~ +/- 1672 te Oudendijk 
 † 23-03-1728 te Woudrichem 
o 09-05-1704 te Woudrichem 
x 25-05-1704 te Woudrichem     zie gezinskaart 10901 
#k1839 van (der) Vught, Lijsbeth Aarts / Ariens (dochter van Aert Pietersz van 
    Vught en Geertruijt Aarts van NeerCassel)  ─> k3678 
 ~ 05-06-1675 te Woudrichem (won. te Rijswijk (NB)) 
 † 23-09-1724 te Woudrichem 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertruij  ~ 27-03-1715 te Woudrichem  † 01-10-1795 te Streefkerk 

  x 03-05-1739 te Woudrichem  met Arij Pietersz Braniker 
  zie ─> k919 

 

 
#k1840 van Wingerden, Dirk Jansz (zoon van Jan van Wingerden en ) 
 ~ voor 1686 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
o 10-10-1706 te Ridderkerk 
att. 26-10-1706 naar Oost Barendrecht    zie gezinskaart 10902 
#k1841 Brouwer, Lijsbeth Hendriks (dochter van Hendrik Brouwer en ) 
 ~ voor 1686 te Oost Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aard ~ 06-02-1718 te Ridderkerk  † tussen 1752 en 25-04-1783 te ??? 

 o 01-05-1739 te Ridderkerk met Marijtje Pieters van de Bijl 
 zie ─> k920 
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#k1842 van de Bijl, Pieter Laurensz (zoon van Laurens Jansz van de Bijl en Geertje 
     Jans ─> k3684 
 ~ +/- 1680 te West Barendrecht 
 † ??? te ??? 
o 11-04-1706 te Ridderkerk 
att. 01-05-1706 naar Barendrecht    zie gezinskaart 10903 
#k1843 van Lier, Pietertje Willems (dochter van Willem Jansz van Lier en Neeltje 
     Pieters Gelde)  ─> k3686 
 ~ 09-09-1685 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lourens  ~ 01-05-1707 te Ridderkerk † 21-06-1782 te Hendrik-Ido-Ambacht 

  o 07-05-1733 te Ridderkerk met Anna Jans Mulder 
  zie ─> k934 

o Marijtje  ~ 20-11-1712 te Ridderkerk  † 25-04-1783 te Ridderkerk 
  o 01-05-1739 te Ridderkerk met Aard Dirksz van Wingerden 
  zie ─> k921 

 

 
#k1844 de Kinder, Pieter Willemsz (zoon van Willem Jansz de Kinder en Liesbeth 
     Hendriks van den Berg)  ─> k3688 
 ~ 25-03-1685 te Ridderkerk 
 † 12-08-1719 te Ridderkerk 
o 11-11-1708 te Ridderkerk 
x 02-12-1708 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10904 
#k1845 de Jong, Cornelia Huijgen (dochter van Huijgh Huijghen de Jonge en  
     Jannigje Frans Danckerts)  ─> k3690 
 Later getrouwd 05-01-1748 te Ridderkerk met Gerrit Evertsz van den Berg 
 ~ 20-10-1686 te Ridderkerk 
 † 29-10-1774 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter de Kinder en Cornelia de Jong): 
o NN  *   †  
o Jannetje    ~ 19-02-1713 te Ridderkerk  † 14-11-1795 te Ridderkerk 

    o 03-01-1739 te Ridderkerk met Gerrit Jacobsz Bulsing 
    zie ─> k927 (kwartier 4) 

o Willem    ~ 02-01-1718 te Ridderkerk  † 14-12-1759 te Ridderkerk 
    o 22-02-1743 te Ridderkerk met Marijtje Ariens Dorsman 
    zie ─> k922 (kwartier 4) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelia de Jong en Gerrit van den Berg): 
o NN  *   †  

 

 
#k1846 Dorsman, Arij Hendriksz (zoon van Hendrik Aartsz Dorsman en ) 
 ~ 22-07-1691 te Rijsoord 
 † 31-01-1728 te Ridderkerk 
x 30-10-1712 te Riijsoord     zie gezinskaart 10905 
#k1847 Drogendijk, Annetje Joris (dochter van Joris Jansz Drogendijk en Marija 
     Jans)  ─> k3694 
 ~ 06-04-1692 te Rijsoord 
 † na 12-02-1728 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijtje  ~ 28-01-1722 te Rijsoord  † 09-12-1801 te Ridderkerk 

  o 22-02-1743 te Ridderkerk met Willem Pietersz de Kinder 
  zie ─> k923 

 
Not. Arch. Nr. 1277/8 Rijsoord  acte 101 fol. 365 – 366 d.d. 12-02-1728 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtGAR_1277_8_00402.jpg - NL-RtGAR_1277_8_00403.jpg 
Annigie Joris Droogendijk, weduwe van Arij Hendricksz Dorsman, wonende aan de Drogendijk te 
Ridderkerk, benoemt overeenkomstig met het testament van haar en haar man dd 09-09-1717 voor notaris 
Hendrik van der Stoep te Hendrik-Ido-Ambacht, haar oom Jan Willemse Kinder, wonende te Ridderkerk, 
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alsmede Leendert Nugteren, mede wonende te Ridderkerk, en Leendert Leendertse van Driel, wonende te 
Strevelshoek, tot voogden van haar na te laten minderjarige kinderen. 

 
 
#k1852 Bulsink, Jacob Willemsz (zoon van Willem Meine Bulsink en Mette Jacobs 
     Driessen)  ─> k3704 
 ~ 25-04-1675 te Dinxperlo 
 † ??? te ??? 
o 13-02-1698 te Dinxperlo 
x 06-03-1698 te Dinxperlo     zie gezinskaart 10908 
#k1853 Bennink, Trijne Coenders (dochter van Coendert Bennink en Willemken 
     Teube Ekinck)  ─> k3706 
 ~ 11-02-1677 te Dinxperlo 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 02-09-1708 te Dinxperlo  † 17-10-1794 te Ridderkerk 

 o 03-01-1739 te Ridderkerk met Jannetje Pieters de Kinder 
 zie ─> k926 

 

 
#k1854 de Kinder, Pieter Willemsz zelfde als ─> k1844 
x 
#k1855 de Jonge, Cornelia Huijgen zelfde als ─> k1845 
 
#k1856 van Goolen, Gerrit Jansz (zoon van Jan Gerritsz van Goolen en Annetje 
     Michiels van der Heij)  ─> k3712 
 ~ 27-03-1672 te Capelle aan den IJssel 
 † 05-08-1735 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 09-10-1701 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 10910 
#k1857 Ariens, Ingetje  (dochter van Arijen Leendertsz Balen en Fijtje Jans) 
        ─> k3714 
 * +/- 1681 te Krimpen aan den IJssel 
 † 26-01-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Arie ~ 05-03-1702 te Ouderkerk ad IJssel (zie Capelle ad IJssel) 
     † 08-12-1749 te Krimpen ad IJssel 
 x 19-08-1725 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Jans van der Voorde 
 zie ─> k928 

o Jan    ~ 14-12-1704 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Jan Gerritsz van Goolen en Annitje Michiels 

o Anna    ~ 26-01-1707 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Annitje Michiels 

o Johannes    ~ 06-04-1710 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Baaltje Ariens 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1717 
Gerrit van Golen koopt van Arij Cornelisz Broer het voorste gedeelte van een huis, en erf in de polder de 
Cromme, en verder nog het westelijkste akkertje rijsveld van de drie akkertjes die de verkoper daar heeft. 
Bedrag 195,- gulden 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 10-03-1718 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Ariensz van Herk, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziek te bed liggend, stelt zijn testament op. Hij 
legateert aan zijn moeder Fijtje Jans, weduwe van Arij Leendertsz van Herk, het bedrag van 150 
gulden, en hetgen hij deze winter met hoepmaken heeft verdiend. Aan zijn broer Jan Ariensz van Herk 
legateert hij 75 gulden die hij eerder aan hem had geleend, en een bedrag van 100 gulden die Jan Ariensz 
op rente geleend had van Cornelis Willemsz Lans, waarvoor Leendert borg had gestaan. Veder nog een 
paar laarzen en een spa. Aan Pieter Jansz Kalkman, zoon van Jan Pietersz Kalkman legateert hij een 
gebloemde hemdrok met zilveren knopen en twee zilveren gespen. Aan Jan Pietersz Kalkman legateert hij 
zijn serge broek. Aan Arij Gerritsz (zie k928), zoon van Gerrit Jansz van Gooolen (zie k1856 (getrouwd met 
Ingetje Ariens)) legateert hij een rode hemdrok met zilveren knopen en een paar gouden hemdknoopjes. 
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Tot slot benoemt hij tot erfgenamen in zijn verdere na te laten goederen zijn broers en zussen. Tot 
voogden over minderjarige erfgenamen benoemt hij Jan Pietersz Kalkman, zijn zwager, en Govert 
Cornelisz Boer, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel. 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-11-1728: 
Fijtje Jans (zie k3715), weduwe van Arij Balen (zie k3714), is overleden, nalatende oa minderjarige 
kindskinderen en erfgenamen. Tot voogden worden aangesteld Cornelis Willemsz en Gerrit van Golen, 
oom van moederswegen, resp. de vader van de kinderen, won. te Ouderkerk ad IJssel. Zij is overleden op  
10-11-1728 te Ouderkerk ad IJssel. Volgt de inventaris dd 29-11-1728 volgens opgave van dochter Aafje 
Ariens, waarin oa: 
- 1 morgen 1 ½ hont land in de Cromme en Geer in verscheidene percelen 
- Jan Ariensz Bart is f 140,- schuldig ivm de koop van een huisje, te betalen in 5 delen van 1 jaar zonder 
rente. 
- in contant geld 17 gulden 
- roerend goed: een bed, paulue, hoofdkussen, zeer oud, twee oude dekens, twee oude manteltjes, en 
verder van geen waardij. Een ijzeren pot, een koper keteltje, een koperen vuurpan, een tinnen kan, een 
oud troortje (?), een rooster, een oude stoel, een rouw kap (?). 
- te ontvangen enige huurpenningen van het land. 
Schulden: 
- Cornelis Willemsz, Jan Ariensz, Aafje Ariens en Gerrit van Goolen hebben recht op 100,- 
- doodschulden, zoals het kisten, begraven, grafmaken en klok luiden, 15-14-0 
- het graf in de kerk, 4,- 
- te betalen aan Aafje Ariens, ivm kostgeld, f 0-15-0 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1734 
Cornelis Willemsz, getrouwd met Baaltje Ariens, Aafje Ariens, weduwe van Jan Pietersz, Arij Gerritsz van 
Golen (zie k928), Anna Gerrits van Golen, Johannes Gerritsz van Golen, kinderen van Ingetje Ariens, 
Dirkje Ariens, weduwe van Jan Ariensz Bart, Jan Pietersz Kreuk (zie k572), getrouwd met Maggeltje 
Jans Bart (zie k573), gezamenlijk erfgenamen van Fijtje Jans (zie k3715), weduwe van Arij Balen (zie 
k3714), en erfgenamen van Cornelis Leendertsz, verkopen in het openbaar enkele landerijen. 
Ten eerste 11 hont 75 roeden in de polder de Kromme en Geer. Koper is Krijn Danen voor 50 gulden. 
Een kamp land groot 2 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 300 gulden. 
Een kamp hooiland groot 3 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 25 gulden. De twee laatste kampen land worden uiteindelijk gekocht door Cornelis Krul voor 
480 gulden. 
 

 
#k1858 van der Voorde, Jan Pietersz (zoon van Pieter van de Voorde en ) 
 ~ +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 04-04-1714 te ??? 
o 25-01-1697 te Krimpen aan de Lek (gaarders) 
x te Krimpen a/d Lek (att. 17-02-1697 van Ouderkerk a/d IJssel) zie gezinskaart 10911 
#k1859 Helleman, Ariaantje Jans (dochter van Jan Helleman en ) ─> k3718 
 ~ +/- 1675 te Krimpen aan de Lek 
 † na 04-04-1714 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 28-11-1700 te Krimpen ad Lek  †  

  x 19-08-1725 te Ouderkerk ad IJssel met Arie Gerritsz van Goolen 
  zie ─> k929 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 04-04-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Jansz Helman, won. te Krimpen ad Lek, stelt zijn testament op. Hij legateert aan zijn halfbroer Bruin 
Jansz, een zilveren ducaton. Verder benoemt hij tot zijn erfgenamen Roel Jansz, Leendert Jansz, Marrigje 
Jans, getrouwd met Teunis ….(niet vermeld), Trijntje Jans (zie k1045), weduwe van Pieter IJzaaksz, en 
Ariaantje Jans, weduwe van Jan Pietersz, zijn broers en zussen van hele bedde. 
 

 
#k1860 van der Zijde, Gerrit Jansz  (zoon van Jan Maertensz van der Zijde en  
     Lijsbeth Cornelis) ─> k3720 
 Trouwde later op 11-03-1714 te Ouderkerk aan den IJssel met Grietje Korsse  
      (overl. 28-03-1714 te Krimpen ad IJssel 
 Trouwde later op (?) met Marrigje Ariens Kok 
      (overl. 14-04-1737 te Krimpen ad IJssel) 
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 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 30-08-1676 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 10-02-1763 te Krimpen aan den IJssel 
x 16-12-1696 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10912 
#k1861 Jielis, Jannetje   (dochter van Gillis Hendricksz en Aeltge Floris) 
        ─> k3722 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 03-11-1658 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 11-03-1714 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth * te Krimpen ad IJssel / ~ 06-10-1697 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Cornelis Aertsz Stolck, Maria Jans van Zijden 
     † 02-05-1760 te Krimpen ad IJssel 
 x 12-07-1722 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Pietersz van der Tak 
, zie ─> k1343 (kwartier 2) 

o Jan * te Krimpen ad IJssel /  ~ 12-07-1699 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Teunis Jansz van Zijde, Maria Jans van Zijde  
    † 26-06-1775 te Krimpen ad IJssel 
 x 09-01-1732 te Ouderkerk ad IJssel met Magteltje Cornelis Slappendel 
 xx 04-12-1735 te Ouderkerk ad IJssel met Aaltje Jasperse Vos 
 zie ─> k930 (kwartier 4) 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 04-08-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening en bewijs van de boedel en goederen van Lijsbeth Leenderts (zie k7443), in haar leven 
gewoond en overleden te Ouderkerk ad IJssel, ten behoeve van de gemene erfgenamen, inclusief de 
ontvangsten en uitgaven sinds 21-06-1696. Het slot van de laatst gedane rekening bedraagd 45 gulden, 
dat door de erfgenamen is verdeeld. De ontvangsten bedragen 82 gulden 14 stuivers 2 penningen. De 
uitgaven bedragen 82 gulden 14 stuivers 2 penningen, zodat dit precies in balans is. Deze rekening is 
gedaan door de erfgenamen: Huijbert Cornelisz, Lijntje Cornelis, weduwe van Govert Leendertsz, Arij 
Jansz van Zijde, Gerrit Jansz van Zijde (zie k1860), voor zichzelf en voor hun meerderjarige broers en 
zussen, en Govert Willemsz Versluijs en Cornelis Claasz Noorlander (zie k2488), als voogden over de 
minderjarige kinderen van Lijsbeth Cornelis (zie k3721) zalr. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 04-08-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening en bewijs gedaan bij Cornelis Claesz Noorlander en Govert Willemsz Versluijs, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, als voogden over Gerrit Jansz van Zijde, gewezen minderjarige zoon van Jan 
Maartensz van Zijde (zie k3720) en Lijsbeth Cornelis (zie k3721), beiden zalr, van de goederen die zijn 
geërfd van Lijsbeth Leenderts (zie k7443), de grootmoeder van Gerrit Jansz van Zijde. Onder andere 
wordt vermeld dat op 11-01-1697 in het openbaar is verkocht het deel van Gerrit Jansz van Zijde in het 
land nagelaten door Lijsbeth Leenderts. Opbrengst daarvan is 34 gulden 16 stuivers 10 penningen. 
Gerrit Jansz van Zijde bedankt zijn voogden. 

 
 
#k1862 Vos, Jasper Gorisz (zoon van Goris Hendriksz Moijrock en Marritje van der 
    Vos) ─> k3724 
 Beroep: Herbergier 
 Alias: Moijrock 
 ~ 08-09-1669 te Gouderak 
 † 14-12-1714 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 11-05-1710 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 10913 
#k1863 Boer, Ingetje Pieters (dochter van Pieter Crijnen Boer en Nelletje Dirks) 
      ─> k3726 
 Eerst getrouwd op 10-11-1697 te Gouderak met Ocker Eldersz Kool 
 ~ 06-12-1671 te Gouderak 
 † 28-11-1724 te Ouderkerk aan den IJssel 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Ingetje Boer en Ocker Kool): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jasper Vos en Ingetje Boer): 
o NN  *   †  
o Aaltje  ~ 01-02-1711 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  x 04-12-1735 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Gerritsz van der Zijde 
  zie ─> k931 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 27-06-1704 
Goris Hendricksz (zie k3724), Oth Hendricksz, Jaapje Hendricks, Jacob Jansz Baes, getrouwd geweest 
met Meijntje Jaspers, en Marritje Jaspers, en Willem de Jong als curateur over de goederen van Crijntje 
Hendricks, allen kinderen of erfgenamen van de goederen van Hendrick Otten (zie k7448) zalr., verkopen 
aan Jasper Gorisz (zie k1862) en Jan Gorisz een huis en erf, berg en schuur, met een boomgaard en een 
rijsakker daaraan gelegen, groot vijf hont, staande in het Cranenpoer, te Gouderak. En nog een stuk 
weiland, groot vijf hont, en nog een halve morgen hooiland in het Middelblok van Gouderak. Bedrag 400 
gulden. 
Voorn. comparanten hebben nog verkocht aan Jasper Gorisz en Jan Gorisz een stuk hooiland, groot 8 
hont, gelegen in het Cranenpoer van Gouderak. Bedrag 160 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 27-06-1704 
Jasper Gorisz Vos en Jan Gorisz Vos, verkopen aan Dirck Jansz Keijser een stuk hooiland, groot 3 hont, 
gelegen in het Middelblok van Gouderak. Bedrag 30 gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 05-11-1708 
Notaris Samuel Guldemont. 
Okker Eldersz Kool en Ingetje Pieters, echtelieden, hij ziekelijk te bed liggend, stellen hun testament op. Zij 
benoemen de langstlevende als erfgenaam en voogd over hun kind(eren). De langstlevende zal hun 
kind(eren) moeten alimenteren, naar school laten gaan en een beroep laten leren. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 16-04-1710 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jasper Gorisz Vos, meerderjarig jongman, won. te Gouderak, toekomende bruidegom ter eenre, en Ingetje 
Pieters Boer, weduwe van Okker Eldersz Kool, won te Ouderkerk ad IJssel, toekomende bruid ter andere 
zijde, verklaren dat zij een wettig huwelijk aangaan op onderstaande voorwaarden: Zij brengen al hun 
goederen in, waarvan staat en inventaris zal worden opgemaakt. Er zal geen gemeenschap van goederen 
zijn. Mocht hij eerder overlijden dan zij, en er zijn levende kinderen, dan laat hij alles na aan haar. Zij moet 
dan de kinderen alimenteren, naar school laten gaan en een beroep laten leren. En bij meerderjarigheid of 
huwelijk van de kinderen moet zij dan 100 gulden aan hen geven in plaats van hun legitieme portie. Mocht 
Jasper overlijden zonder levende kinderen, dan erft Ingetje 300 gulden. Indien Ingetje eerder overlijdt dan 
Jasper, dan erft hij een kindsdeel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 30-05-1713 
Hendrick Willemsz Huerman verkoopt aan Jasper Gorisz Vos een huis en erf, staande op het dorp van 
Gouderak, genaamd de Herbergh van de Vos. Dit huis grenst aan het eigen van Goris Hendricksz 
Moijrock. Bedrag 1075 gulden, waarvan 300 contant, en het resterende deel via een schuldbrief die in de 
volgende acte is weergegeven. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 04-07-1713 
Jasper Gorisz Vos en Jan Gorisz Vos, verkopen aan Pieter Leendertsz Herst een stuk wei- en hooiland, 
groot 2 morgen en 3 hont, gelegen in het Kranenpoer te Gouderak. Bedrag 350 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-10-1714 
Jasper Gorisz Vos, getrouwd met Ingetje Pieters Boer, won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren op 
verzoek van de baljuw van Zuid Holland, hoe hij aan de wonden gekomen is waarvoor hij momenteel in 
bed ligt. Ingetje Pieters verklaart dat in de nacht van 29 op 30 sept 1714 om 11 a 12 uur kwam bij hen thuis 
een IJsbrandt Gerritsz, neef en knecht van Joris Groenland, biersteker te Moordrecht, en een onbekende 
bij hem, stoten Jasper aan, die op een stoel zat te slapen, wat Ingetje trachtte te beletten, om hem wakker 
te maken. Zij zei “laat mijn man slapen, ik salje wel drank geven” Maar IJsbrant Gerritsz hiield niet op groot 
getier te maken om haar man wakker te krijgen, terwijl hij tegen haar zei “als je een manspersoon was, ik 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 426 Datum: 19-Feb-23 

souje tegen je bek bruien”, waarop zij zei “dat kun je evenwel doen”. Uiteindelijk werd Jasper van al het 
kabaal wakker en IJsbrandt zei tegen Jasper “kom aan, jouw wijf heeft mij geschopt. wil jij ter voor op 
nemen”, dat Jasper toen antwoorde: “neen ik heb daar niet mede te doen”, waarop IJsbrandt tegen Jasper 
zei “Laat onds dan eens plukharen. Ik zet 10 stoop wijn tegen 2 stoop wijn”, wat Jasper weigerde.  Ingetje 
probeerde IJsbrant Gerritsz te bewegen naar zijn schip te gaan, maar hij wilde dat niet, en bleef 
aandringen om te plukharen. Toen zag Ingetje dat IJsbrant Gerritsz een bloot mes in de hand had en 
daarmee naar haar man stak of sneed, waarop zij zei “zo mandje dat heb je al weg” en liep met grote 
verbaasdheid naar haar kind. Enige tijd daarna hoorde zij haar man roepen “O God ik heb genoeg”, en zij 
hoorde IJsbrant roepen “waar donder Jas ben je ?”. Zij keuk uit haar zijdeur naar de steiger, van waar zij 
haar man zag komen, en de gemelde IJsbrant schrappen. Zij zei “man, kom in huis”, en zij trok hem 
binnen. En terwijl IJsbrant kort achter Jasper liep, kon zij ternauwernood de deur sluiten. Waarna IJsbrant 
riep “Waar ben je Jas? Wil je nog eens aan ?”.  
Jasper bevestigt wat zijn vrouw Ingetje zei, en dat hij uiteindelijk instemde om een stoop wijn te plukharen, 
en dat hij daarop naar buiten is gegaan en door IJsbrant Gerritsz is gestoken, waarna hij zei “Ik heb 
genoeg”, waarna hij, door IJsbrant achtervolgd, in zijn huis terug geraakte. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 04-12-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jasper Gorisz Vos en Ingetje Pieters, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, hij ziekelijk te bed, zij 
gezond, stellen hun testament op. Zij benoemen elkaar en hun kinderen tot hun erfgenaam. De kinderen 
zullen bij hun mondigheid 12 gulden krijgen. Hij stelt haar tot voogdes over de kinderen aan. Zij stelt haar 
neef Arij Dirksz Boer, en Aart Kool, haar zwager, beiden won. te Gouderak, tot voogden aan. Wanneer 
Jasper en Ingetje beiden overleden zijn, zal ook Jan Gorisz Vos, zij broer, en Huibert Pietersz Proos, 
beiden won. te Gouderak, voogden zijn. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 02-01-1715 
Notaris Samuel Guldemont. 
Ingetje Pieters, weduwe van Jasper Gorisz Vos, oud 43 jaar, David Jacobsz Smit, oud 67 jaar en 
Neeltje Ariens Kok, oud 43 jaar, alle won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van Willempje 
Pieters, vrouw van IJsbrand Gerritsz, won. te Moordrecht, dat Ingetje de twee anderen tot hulp in huis had, 
in de tijd dat haar man aan zijn kwetsuur, die hij op 29-09-1714 had bekomen, op bed lag en zij hem 
hielpen verbinden, dat zij de chirurgijn Jan Geerestein verschillende keren hebben horen zeggen dat hij de 
wond met Gods hulp wel hoopte te genezen, maar dat hij daar een andere chirurgijn of docter daarbij wilde 
hebben, maar dat Jasper Gorisz Vos dit telkens weigerde, zeggende dat hij zich aan zijn eigen chirurgijn 
vertrouwde en geen ander begeerde te hebben. Zij zeggen dat hij gedurende de zes eerste weken zeer 
‘gauw’ was, en lust tot tabak roken kreeg en ook enkele trekken uit een gestopte en aangestoken pijp 
deed. Mr Cornelis Geerestein, de vader van Jan Geerestein, heeft tegen Ingetje Pieters gezegd dat hij het 
nuttig vond dat de wond wat meer werd geopend, maar dat weigerde Jasper Gorisz Vos te laten doen. 
Twee weken voor het overlijden, kon er een operateur uit Dordrecht komen, en zij hebben allenJasper 
Gorisz gebeden en gesmeekt om toe te laten dat de operateur zijn ‘kunst aan hem te werk leide’, maar ook 
dat wilde hij niet, waarna Ingetje Pieters ‘schreiend’ uit het vertrek ging. Neeltje Ariens Kok bleef bij hem 
achter, en zij heeft hem eindelijk na veel smeken bewogen om de operateur toe te laten. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 02-07-1715 
Compareerde Ingetje Pieterse Boer, weduwe van Jasper Gorisz Vos. Welcke heeft verkogt aan Sijmon 
Dircxe Baars en Willem Jacobse Pols, als Voogden over Gerrit Hendricxe Huerman, Aart Hendrincxe 
Huerman, Hilletje Hendricxe Huerman, Annigie Hendricxe Huerman, Lijsbet Hendricxe Huerman, en Goris 
Pieterse als getrouwt hebbende geweest met Cornelia Hendricxe Huerman, een huijs en erve, staande opt 
dorp van Gouderak, genaamt de Herbergh van de Vos. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Gouderak    d.d. 03-03-1722 
Ingetje Pieters Boer, weduwe van Jasper Gorisz Moijrock voor de ene helft, en Jan Willemsz Versluijs 
als mede voogd over de minderjarige kinderen van Jasper Gorisz Moijrock, voor de andere helft, verkopen 
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aan Pieter Herst, mede voogd, een huij en erf, staande op een stuk houtland van drie hont, gelegen in de 
Cranenpoer te Gouderak. Bedrag 380 gulden. 
In de daarop volgende acte verkopen de twee voogden van de kinderen van Jasper Gorisz Moijrock aan 
Jan Koij 1 morgen 4 hont houtland, gelegen in het Middelblok van Gouderak. Bedrag 50 gulden. 

 
#k1864 van den Hoek, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Herbertsz (den Ouden)  
     Truijen en Leendertje Danckerts)  ─> k3728 
 ~ 24-10-1660 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † tussen 11-05-1739 en 15-01-1746 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x voor 02-01-1689 te ???     zie gezinskaart 10914 
#k1865 van Os / van Es, Grietje Aarts (dochter van Aart Herbertsz van Osch (ook wel 
     Truijen) en Maeijke Cornelis)  ─> k3730 
 ~ 15-06-1664 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † voor 26-08-1720 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 10-02-1697 te Hendrik-Ido-Ambacht 

   † tussen 11-05-1739 en 15-01-1746 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 x voor 04-07-1726 te ?? met Maria Otten de Ruit 
 xx 22-04-1729 (o) te Ridderkerk met Trijntje Ariens Spruijt 
 zie ─> k932 

 

 
#k1866 Spruijt, Arie Dircksz (zoon van Dirck Arijensz Spruijt en Aaltjen Ingens) 
      ─> k3732 
 ~ 03-03-1660 te Strijen 
 † 08-02-1742 te Ridderkerk 
x 23-04-1685 te Barendrecht     zie gezinskaart 10915 
#k1867 Welboren, Marijtje Coenen (dochter van Coenraed Pietersz Welboren en  
     Leentje Cornelis (Ver)Mijs)  ─> k3734 
 ~ 02-06-1664 te Zuidland 
 † 27-10-1730 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje  ~ 04-10-1699 te Ridderkerk 

   † tussen 11-05-1739 en 15-01-1746 te Hendrik-Ido-Ambacht 
  x 22-04-1729 (o) te Ridderkerk met Jan Jansz van den Hoek 
  zie ─> k933 

 

 
#k1868 van der Bijl, Pieter Lourensz zelfde als ─> k1842 
x 
#k1869 van Lier, Pietertje Willems zelfde als ─> k1843 
 
#k1870 Mulder, Jan Corstiaansz / Bastiaansz (zoon van Corstiaan / Bastiaan Mulder en) 
 ~ +/- 1680 te Wesel (Dld) 
 † tussen 07-07-1755 en 11-10-1756 te ??? 
x 04-03-1708 te Hendrik-Ido-Ambacht    zie gezinskaart 10917 
#k1871 de Jonge, Grietje Jans  (dochter van Jan de Jonge en ) 
 Eerst getrouwd op 05-11-1701 te Ridderkerk met Roos Dammisz Butterclomp 
 ~ +/- 1685 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † na 11-10-1756 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anna  ~ 13-01-1709 te Hendrik-Ido-Ambacht  †  

  o 07-05-1733 te Ridderkerk met Lourens Pietersz van de Bijl 
  zie ─> k935 

 

 
#k1872 Bakker, Huijbert Claesz  (zoon van Claes Bakker en NN Hermens) 
      ─> k3744 
 Eerst getrouwd (1) op 06-10-1669 te Nieuw-Lekkerland met Trijntje Leenderts 
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 Daarna getrouwd (2) op 08-04-1685 te Oud-Alblas met Barbara Bastiaans 
 Daarna getrouwd (3) op 14-09-1687 te Ridderkerk met Pleuntje Harmens 
 Later getrouwd (5) +/- 05-01-1719 te Ridderkerk met Lijsbeth Jacobs Soeteman 
 * +/- 1643 te Nieuw-Lekkerland / Ridderkerk 
 † 20-11-1734 te Ridderkerk 
o ..-11-1688 te Heerjansdam 
x ..-11-1688 te Heerjansdam     zie gezinskaart 10918 
#k1873 Grasdijk, Aagje Harmens (dochter van Harmen Aertsz Grasdijk en Maijken 
     Bastiaens)  ─> k3746 
 Eerst getrouwd op 07-08-1673 te Heerjansdam met Leendert Claasz Lodder 
 ~ 22-09-1652 te Ridderkerk 
 † tussen 02-03-1710 en 05-01-1719 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Huijbert Bakker en Trijntje Leenderts): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Aagje Grasdijk en Leendert Lodder): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Huijbert Bakker en Barbara Bastiaans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het vierde huwelijk (Huijbert Bakker en Pleuntje Harmens): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het vijfde huwelijk (Huijbert Bakker en Aagje Grasdijk): 
o NN  *   †  
o Pieter  ~ 23-08-1689 te Nieuw Lekkerland † 07-10-1750 te Ridderkerk 

  x 29-09-1709 te Ridderkerk met Ariaantje Leenderts Huijsert 
  xx 30-10-1729 (o) te Streefkerk met Neeltje Dirks van Soelen 
  zie ─> k936 

Kinderen uit het zesde huwelijk (Huijbert Bakker en Lijsbeth Soeteman): 
o NN  *   †  

 

 
#k1874 Huijser, Leendert Woutersz  (zoon van Wouter Leenderts Huijser en Ariaantje 
     Huijbrechts Achterkerk)  ─> k3748 
 Beroep: Schoenmaker 
 Later getrouwd (na) 26-04-1724 te Ridderkerk (zie Kralingen) met Annetje Jacobs
 van Alphen  (ondertrouwd 24-04-1724 te Ridderkerk 
 ~ 24-06-1663 te Ridderkerk 
 † 07-11-1729 te Ridderkerk 
x 26-05-1686 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10919 
#k1875 Gate, Huijbertje Denijs  (dochter van Denijs Willemsz Gate en Jenneke 
     Jacobs)  ─> k3750 
 ~ 26-03-1655 te Dordrecht 
 † 06-11-1721 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert Huijser en Huijbertje Gate): 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 11-10-1693 te Ridderkerk  † 16-08-1728 te Ridderkerk 

  x 29-09-1709 te Ridderkerk met Pieter Huijbertsz Bakker 
  zie ─> k937 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Leendert Huijser en Annetje van Alphen): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Nr. 1250\24 Berkel en Rodenrijs acte 19 fol. 48 – 162 d.d. 21-04-1724 
notaris Cornelis Schipper Nog te verifiëren 
Leendert Woutersz Huijser, weduwnaar van Huijbertie gaa-tie (Gatée) en wonende te Ridderkerk, is de 
aanstaande bruidegom van Annetie Jacobsdr van Alphen, weduwe van Gerrit Spaan en zij woont te 
Kralingen. Huwelijkse voorwaarden geformuleerd, dat bij mogelijke echtscheiding zij ieder hun eigen 
administratie voeren. Bij overlijden bruidegom krijgt zij 200 gulden en het gebruik van het huis in 
Ridderkerk en bij overlijden bruid krijgt hij uit haar nalatenschap een bedrag van 24 gulden per jaar. 
Bijgevoegd is een staat van inventaris d.d. 21 april 1724 van Leendert Woutersz Huijser, weduwnaar van 
Huibertie gaa-tie (Gatée), ingevolge de huwelijkse voorwaarden gesloten met Annetie Jacobsdr van 
Alphen, weduwe van Gerrit Spaan. Inhoudende huis, erf en tuin, gelegen in het dorp Ridderkerk waarin 
Leendert Huijser woont en twee mogen land. Bovendien een schoenmakerswinkel met toebehoren en 200 
pond leer. Roerende goederen en een bijbel. Annetie van Alphen brengt in: een huis en erf in Berkel en 
Rodenrijs en een huis in Kralingen, alsmede geld en roerende goederen, waaronder 14 boeken en een 
huisbijbel. 
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#k1876 Prins, Pieter Hendriksz (zoon van Hendrik Theunisz Prins en Annechjen 
     Pieters)  ─> k3752 
 Later getrouwd op 05-12-1698 (o) te Ammers Graveland met Neeltjen Aerts 
 Speksnijder 
 ~ 06-04-1659 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
o 26-10-1681 te Groot Ammers 
x 09-11-1681 te Groot Ammers     zie gezinskaart 10920 
#k1877 Speksnijder, Cornelia Bastiaans (dochter van Bastiaan Bastiaansz  
  Speksnijder en Pieternella Arrens / Arnouts Backhuijsius)  ─> k3754 
 ~ 15-01-1651 te Nieuwpoort 
 † voor 12-1698 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Prins en Cornelia Speksnijder): 
o NN  *   †  
o Jan ~ ..-12-1684 te Ammers Graveland  † na 11-09-1735 

 o 16-01-1717 te Groot Ammers met Ariaantje Leendertse Spek 
 zie ─> k938 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Prins en Neeltjen Speksnijder): 
o NN  *   †  

 

 
#k1878 Speksnijder, Leendert Aertsz  (zoon van Aert Jansz Spek en Barber  
      Everts)  ─> k3756 
 * +/- 1660 te Ammers Achterland 
 † ??? te ??? 
o 09-12-1691 te Groot Ammers 
x te Groot Ammers      zie gezinskaart 10921 
#k1879 van den Heerik, Jannigjen Arends (dochter van Arend van den Heerik en ) 
 * +/- 1665 te Ammers Achterland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 12-09-1695 te Ammers Achterland  † na 11-09-1735 

  o 16-01-1717 te Groot Ammers met Pieter Hendriksz Prins 
  zie ─> k939 

 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 21-03-1687 
Notaris Willem van Zijll 
Leendert Aetsz Speck, won. in het Achterland, namens zijn moeder, weduwe van Aert Jansz Speck, 
machtigt Hugo Pijlle, notaris en procureur te Schoonhoven, om de zaak waar te nemen die zij hebben 
tegen Cornelis Strijckhoven, pachter van de impost van de boter te Nieuwpoort. 

 
 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 23-10-1691 
Notaris Willem van Zijll 
Cornelis Aartsz, won. te Goudriaan, Jan Aertsz, won. te Graveland, Teunis Pietersz, getrouwd met 
Aarjaantje Aerts, en Leendert Aartsz, alle kinderen en erfgenamen van Aart Jansz Speck en Barber 
Everts, in hun leven echtelieden en in Achterland overleden, met Arien Ariensz voor zichzelf, Dirk Ariensz 
(zie k1826) en Wouters Ariensz, namens Fop Ariensz, hun uitlandige broer, kinderen van Arien Aartsz 
(zie k3652), en daardoor mede erfgenamen van Aart Jansz Speck en Barber Everts, hun grootouders zalr, 
komen een boedelscheiding overeen. 
Cornelis Aartsz krijgt voor zijn vijfde deel 2 morgen land in Graveland en 2 morgen 1 ½ hont land in 
Achterland in de hofstede van Evert Woutersz, en 1/5e deel van 4 morgen land in Peulwijk. En een koe en 
125 gulden. Hij neemt tot zijn last de hypotheek van 600 gulden die op dit land staat, en de rente daarop. 
Jan Aartsz krijgt een zwart 'kolt vullen' en 150 gulden 
Teunis Pietersz krijgt een melkoe en 150 gulden. 
de kinderen van Arien Ariensz krijgen een melkkoe en 150 gulden. 
Leendert Aartsz krijgt het huis, berg etc, staande op de hoeve van zijne hoogheid de Prins van Nassau, 
baron van Liesvelt, en de lopende jaren huur van dezelfde hoeve, inclusief alle huisraad door hun ouders 
nagelaten. Hij betaalt de voorgaanden de bedragen zoals die hiervoor genoemd zijn. 
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#k1880 Groeneveld, Beerend Arijsz  (zoon van Arij Groenevelt en ) 
 ~ +/- 1670 te Almkerk 
 † +/- 1709 te ??? 
o 05-05-1701 te Sleeuwijk 
x 29-05-1701 te Sleeuwijk     zie gezinskaart 10922 
#k1881 Groeneveld, Sijke Pieters (dochter van Pieter Groeneveld en ) 
 Later getrouwd +/- 1710 te Almkerk met Hendrik Weijssenberg 
 ~ +/- 1675 te Sleeuwijk 
 † +/- 1715 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Berend Groeneveld en Sijke Groeneveld): 
o NN  *   †  
o Arie * te Almkerk /  ~ 29-01-1702 te Sleeuwijk 

     † 18-06-1782 te Dubbeldam 
 x 22-07-1731 te Almkerk met Barber Jans Hagen 
 zie ─> k940 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Sijke Groeneveld en Hendrik Weijssenberg): 
o NN  *   †  

 

 
#k1882 Hagen, Jan   (zoon van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1695 ?? te Dubbeldam / Almkerk ??   zie gezinskaart 10923 
#k1883 NN  (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barber  ~ 10-09-1702 te Dubbeldam  † 05-01-1793 te ’s-Gravendeel 

  x 22-07-1731 te Almkerk met Arie Beerendsz Groeneveld 
  xx met Gerrit de Graaf 
  zie ─> k941 

 

 
#k1884 van den Berg, Arie Evertsz (zoon van Evert Hendriksz van den Berg en  
     Ariaentien Floris Tol)  ─> k3768 
 ~ 22-12-1675 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
x 17-05-1699 te Dubbeldam     zie gezinskaart 10924 
#k1885 Vermeulen, Maaike Joosten (dochter van Joost Vermeulen en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Floris ~ 21-10-1708 te Dubbeldam  † 13-06-1794 te Dordrecht 

 x 13-11-1735 te Dubbeldam met Jannetje Embrechts/Ingeberts Tol / Tolhuijs 
 zie ─> k942 

 

 
#k1886 Tolhuijs, Ingebrecht / Ingebert Jorisz (zoon van Joris Pietersz Tolhuijs en 
     Jannechie Pleunen Visser)  ─> k3772 
 Eerst getrouwd op 29-07-1703 te Dubbeldam met Annetje Gerrits Snoo 
 ~ 25-02-1680 te Strijen 
 † 16-03-1728 te Dubbeldam 
x 05-05-1709 te Dubbeldam     zie gezinskaart 10925 
#k1887 van der Linden, Neeltje Huijgen (dochter van Huijg van der Linden en ) 
 Later getrouwd op 18-05-1738 te Dubbeldam met Bastiaan van Gent 
 ~ +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Ingebrecht Tolhuijs en Annetje Snoo): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Ingebrecht Tolhuijs en Neeltje van der Linden): 
o NN  *   †  
o Jannetje  ~ 11-10-1711 te Dubbeldam  † 12-01-1759 te Dubbeldam  

  x 13-11-1735 te Dubbeldam met Floris Ariensz van den Berg 
  zie ─> k943 

Kinderen uit het derde huwelijk (Neeltje van der Linden en Bastiaan van Gent): 
o NN  *   †  

 
#k1898 de Jong, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 ?? te Giessen Oudekerk ?? 
#k1899 NN, Meijnsje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aartje ~ +/- 1670 te ???  †  

 x +/- 1692 ?? te Giessendam / Giessen Oudekerk ?? met Arien Jansz Krijger 
 zie ─> k949 

 

 
#k1900 Boelen, Laurens Gerritsz (zoon van Gerrit Ariensz Boel en   
     Janneken Laurens)  ─> k3800 
 Beroep: Herbergier, molenaar 
 ~ 15-03-1626 te Goudriaan 
 † voor 22-05-1675 te Langerak ?? 
o 10-03-1652 te Goudriaan 
x te Nieuwpoort       zie gezinskaart 10932 
#k1901 Jans, Maritje  (dochter van ) 
 Eerst getrouwd (1) (+/- 1645/1646),  te Langerak met Jan Cornelisz Bode 
 Daarna getrouwd (3) (+/- 1650) met Arien Herbertsz  
 ~ +/- 1626 te Cabauw ??? 
 † voor 12-05-1673 te Langerak ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Maritje Jans en Jan Bode): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maritje Jans en Arien Herbertsz): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Laurens Boelen en Maritje Jans): 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1663 te Langerak  †  

 x 27-02-1690 te Goudriaan met Leentje Jans Capiteijn 
 zie ─> k950 

 
Recht. arch nr 8 Langerak f208    d.d 19-09-1654 
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Lourens Gerritse Boelen eijser, als getrouwt hebbende Merrichje Jans.  
Bastiaen Herberts gedaegde (broer van haar ovl. man) 
 
Recht. arch nr 8 Langerak    d.d. 03/ 30-01-1655: 
Laurens Gerrits Boelen getrouwt met Merrigje Jans, eerder gehuwd geweest met Arien Herberts, eiser, 
contra Bastiaen Herberts en Teunis Cors Smit, als spec. last gehad van Herbert Bastiaens (Adriaens is 
doorgehaald) als grootvader en als voogd van Jan Ariensz, nagelaten weeskind van Arien Herberts 
geprocreert bij Merrigje Jans, gedaagde. Eiser eist 130 gulden over vier jaar mondkost en onderhoud van. 
Jan Ariensz, tot 07-06-1654. 
 
Recht. arch nr 8 Langerak    d.d. 02-08-1655: 
Bastiaen Herbertsz, eiser, contra Louris Gerritsz Boelen. Bastiaen Herbertsz toont een contract van 
uitkoop, gepasseerd bij hemzelf en Cornelis en Claes Jansz Stout, tesamen voogden van de voor- en 
nagelaten weeskinderen van Adriaen Herbertsz zalr., de eerste met namen Adriaentgen Adriaens, Jan 
Adriaensz en Claes Adriaensz, geprocreeert bij Engeltgen Jans, en na weeskind geprocreeert bij Maritgen 
Jans, genaamd Jan Adriaensz, ter eenre en Maritgen Jans, laatst wed. van Adriaen Herbertsz, ten aanzien 
van enkele obligaties. 
 
OA Langerak 85 Gemeenlandsrekening der Vrij heerlijkheid van Langerack 1662 - 1663 
De 3 watermolenaers zijn Lourens Gerritsz Boel (noorder), Bastiaen Cornelisz Alblas anders Broer Joosten 
(ooster) en Merten Gijsbertsz (wester) een half jaer te maelen geexpireert Augusty 1662 18 gld. elk. 
 
OA Langerak 85 Gemeenlandsrekening der Vrij heerlijkheid van Langerack 1663 - 1664 
De 3 watermolenaers zijn Lourens Gerritsz Boel, eerst molenaer van den noorder watermolen tot St. Pieter 
1663, later van den wester-, Bastiaen Cornelisz anders broer Joosten genaempt en Teeuntgen Adriaensz 
in plaets van Merten Gijsz, gewesen molenaer van den westersen watermolen, over een vierdel jaers 
maelloon dat hem noch resteerde met eene gulden 18 st. van dachgelden tesamen aen Teeuntgen 
Adriaens getransporteert 10 gld. 18 st. 
 
Weeskamer arch nr 2 Langerak f139    d.d. 26-06-1658 
Jan de Bode za. Maritje Jans huisvrouw van Laurens Boelen, voorheen wede van voorn Jan de Bode. Er 
was 1 weeskind Cornelis Jans 12 jaar, oom en bloedvoogd Cornelis Cornelisse van Langerack won. 
Hoogblokland. 
 
Recht. arch nr 22 Langerak f177   d.d. 19-02-1667: 
Laurens Gerrits Boel, herbergier procuratie hebbende van Johannes Oldenbroeck won. Amsterdam als 
man en voocht van Maritje Teunisse Snel die een dochter is van Teunis Jacobs Snel x Neeltje Jans van 
Meerpelt in die qualite een mede erfgenamen van Jan Cornelis van Meerpelt te Schoonhoven, dd. 28-12-
1666, transp. ten behoeve van monsr. Cornelis van den Burch. 
 
Recht. arch nr 26 Langerak f208    d.d. 02-05-1673 
Comp. Cornelis Jans, inwoner van Langerak zoon van Jan Cornelis Bode x Maritje Jans beijde za. schade, 
transp. aan goederen. Laurens Gerrit Boelen is zijn stiefvader. 
 
Recht. arch nr 22 Langerak f239    d.d. 22-05-1675 
Comp. Gerrit Lauwerens Boel mitsgaders Arien Gerrits Boel ende Bastiaen Jans tesamen oomen en 
boetvoochden over Arien, Dirck, Jan en Arientje Louweris Boel weeskinderen van Louris Geerits Boel en 
Maritjen Jans beide za. Transporteren aan Cornelis Jans alias Cees de bode een huijs aan de kerksteegh 

 
#k1902 Capiteijn, Jan Aertsz  (zoon van Aert Capiteijn en ) 
 ~ +/- 1625 te Goudriaan 
 † 27-12-1687 te Goudriaan 
o 11-04-1655 te Goudriaan 
x 18-04-1655 te Polsbroek     zie gezinskaart 10933 
#k1903 de Kovel ?, Janneke Jans  (dochter van Jan Jansz (de Kovel ?) en ) 
 ~ +/- 1630 te Noord Polsbroek 
 † 15-12-17?? te Goudriaan 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentje  ~ 29-09-1658 te Goudriaan  †  

  x 27-02-1690 te Goudriaan met Arien Laurensz Boelen 
  zie ─> k951 

 

 
#k1904 van Driel, Mels Jansz (alias ‘van der Hiel’) (zoon van Jan Dircksz van Driel
  (Timmerman) en Maijke Melsen Croonenburgh)  ─> k3808 
 ~ 08-11-1665 te Heerjansdam 
 † 26 03-1712 te Heerjansdam 
x +/- 1690 te Heerjansdam ?     zie gezinskaart 10934 
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#k1905 Salij, Arijaantje Arijens (dochter van Arie Arijensz Salij en Aeghjen  
     Joosten den Harden)  ─> k3810 
 ~ 14-04-1659 te Heerjansdam 
 † 12-10-1698 te Heerjansdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Steven  ~ 12-10-1698 te Heerjansdam † 10-02-1751 te Kleine Lindt 

  x +/- 1722 te ??? met Pietertje Ariens Eikelenboom 
  zie ─> k952 

 
Not. Arch. Nr. 1277/9 Rijsoord  acte 95   fol. 218 – 219 d.d. 05-05-1737 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_9_f145-236-s082.jpg - NL-RtSA_1277_9_f145-236-s083.jpg 
Steven Melsen van Driel, ter eenre en Arij Pieterse de Pee, getrouwd met Maaijken Melsen van Driel, ter 
andere zijde (allen wonende te kleine Lindt), geven te kennen dat zij als kinderen en behuwd kinderen 
van Aariaantie Ariense Salij (tijdens haar leven weduwe van Mels Janse van Driel) de nagelaten 
goederen in goede harmonie hebben verdeeld. Steven krijgt het huis, schuur en twee grienden gelegen in 
de kleine Lindt; Maaijken krijgt een huis, schuur en keet gelegen in de grote Lindt, inclusief 400 gulden die 
betaald zijn door Steven Melsen van Driel. 

 
 
#k1908 Pieterman (alias de Springer), Cornelis Ariensz (zoon van Arien  
      Leendertsz Pieterman en )  ─> k3816 
 Beroep: Boer te Groote Lindt, diaken, armmeester, kerkmeester van Groote Lindt 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † tussen 03-11-1698 en 10-05-1713 te Groote Lindt 
x +/- 1665 ?? te ???      zie gezinskaart 10936 
#k1909 van den Nes, Grietje Bastiaens (dochter van Bastiaan Cornelisz van den 
     Nes en  Pietertje Willems (de Weert))  ─> k3818 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ..-..-1716 te Groote Lindt 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arend/Arie ~ +/- 1691 te Groote Lindt  † ..-01-1730 te Groote Lindt 

  x 20-12-1716 te Groote Lindt  met Anna Cornelis van Nes 
  zie ─> k954 

 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 3-6-1684 
Steeven Ariensz Pieterman, schout van Heeroudelandsambacht, en Cornelis Ariensz Pieterman, beiden 
gebroeders, voor zich zelf en ook namens Leendert Ariensz en Neeltje Arijens Pieterman, en namens hun 
zusters kind genaamd Sintien Marisdochter, ook bij zekere akte van procuratie van d.d. 18-03-1675 bij hen 
verleden (niet te Heeroudelandsambacht gepasseerd) en vertoond en voorgelezen, gezamenlijk kinderen 
en erfgenamen van Arijen Leendertsen Pieterman, in leven stedehouder van Heeroudelandsambacht, 
transporteerden op 03-06-1684 aan Jasper Pleunen Velthoen een huis met schuur en erf en de melioratie 
en beteling van ‘de moolencaede’, zoals door het gerecht van Heeroudelandsambacht op 29-08-1595 
vergund was aan Jasper Ariensz, in het Hoofdambacht aldaar. Van de koopsom van 400 gld. werd 100 gld. 
kontant voldaan. Dezelfde dag werd voor het restant een schuldbrief opgemaakt t.b.v. de verkopers. Deze 
akte meldt nog dat het weeskind Cintien Maris een dochter was van Cuntien Arijensdr Pieterman. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 19-6-1687 
Leendert, Neeltien, Steeven en Cornelis Ariensz Pieterman, en ook ‘ons susters dochter’ Sintien Maris 
geprocreerd bij Kuntien Ariens Pieterman zaliger, allen kinderen en erfgenamen van Arijen Leendertsen 
Pieterman, transporteerden op 19-06-1687 aan Jorden Pietersen Wor 3 morgen 200 roeden land genaamd 
‘den hoeckcamp’ in het Hoofdambacht van Heeroudelandsambacht en dat blijkens de koopcedule van 28-
04-1687. 
 
GA Dordrecht, Not. Arch. inv. nr. 119, fol. 490 
Jannigien Geerits, huisvrouw van Leendert Ariensz Pieterman, voor de gelegenheid met procuratie van 
haar man van dd. 26-10-1698, Bastiaan Jacobsen Peuter, getrouwd met Josijntien Jans, nagelaten 
dochter van Cuijntien Ariens Pieterman, Hendrik Willemsen van Haren, Willem Willemsen van Haren, 
Corstiaan Cornelisen Ruijter, getrouwd met Lijntien Willems van Haren, nagelaten kinderen van Neeltien 
Ariens Pieterman, Aagien Bastiaan van den Nes, weduwe en boedelhoudster van Steven Ariensz 
Pieterman, en Cornelis Ariensz Pieterman, gezamenlijk erfgenamen van Arij Leendertsen Pieterman, hun 
vader en grootvader, en mede gezamenlijk nog voor Maaijken Willems van Haren, innocente dochter van 
voornoemde Neeltien Ariens Pieterman, transporteerden op 03-11-1698, na publieke veiling en verkoop, 
aan s(ingnieu)r Cornelis van Aalst, wonende aan den Langenstraat onder Hendrik-Ido-Ambacht, ca. 3 
morgen 300 roeden weiland aan den Munnickensteeg onder de jurisdictie van Heeroudelandsambacht. 
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Not. Arch. Nr. 1277\8 Rijsoord acte 67 fol. 239 – 242 d.d. 01-07-1726 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtGAR_1277_8_00276.jpg - NL-RtGAR_1277_8_00278.jpg 
Willem Bastiaanse van den Nes en zijn vrouw Maaijken Ariens, wonende te Groote Lindt, maken een 
langstlevende testament en herroepen hun testament van 11 juni 1696, gepasseerd bij notaris Justus 
Casteleijn te Puttershoek. 
Er worden bepalingen gemaakt ten aanzien van: 
- Stijntie Pieters van de Nes, dochter van Pieter Bastiaanse van de Nes, broer van de testateur, 75 gulden 
- Arij Cornelisse Pieterman, zoon van Grietie Bastiaanse van de Nes, zuster van de testateur, 75 
gulden 
- Berber Huijgen Dekker, dochter van Griettie Ariens, zuster van de testatrice 
- Griettie Jans Dekker, dochter van Johannis Huijgen Dekker, broer van de testatrice 
- Pietertie Ariens, zuster van de testatrice 
- Martijntie IJzaks en Maartie Franse de Lauw, nichten van de testatrice. 
 
Huijg Cornelisse van de Nes, neef van de testateur, en Johannis Huijgen Dekker worden benoemd tot 
voogden van de na te laten minderjarige erfgenamen. 

 
#k1910 van den Nes, Cornelis Bastiaansz (zoon van Bastiaan Cornelisz van den 
     Nes en Pietertje Willems)  ─> k3820 
 Eerst getrouwd +/- 1670 met Grietje Jans 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † voor 29-08-1723 te ??? 
x +/- 1688 te Groote Lindt ??     zie gezinskaart 10937 
#k1911 Moens, Neeltje Huijgen (dochter van Huijg Moens en ) 
 ~ voor 1672 te ??? 
 † na 22-03-1722 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis van Nes en Grietje Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis van Nes en Neeltje Moens): 
o NN  *   †  
o Anna  ~ +/- 1690 te Groote Lindt  † na 04-08-1751 

  x 20-12-1716 te Groote Lindt  met Arend/Arie Cornelisz Pieterman 
  xx 15-06-1732 te Groote Lindt met Adriaen Teunisz Visser 
  zie ─> k955 

 

 
#k1912 van Muilwijk, Pieter Cornelisz  (zoon van Cornelis Coenen van Muijlwijck en 
     Merrichjen Ariens Verhoef)  ─> k3824 
 ~ 11-08-1641 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
o 14-01-1672 te Hoornaar 
x 04-02-1672 te Hoornaar     zie gezinskaart 10938 
#k1913 Cornelis, Geertruijd  (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te Hoog Blijenburg (bij De Lier) ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien  ~ 22-10-1679 te Blokland (zie Hoornaar) † ??? te Hoornaar ? 

  x 23-02-1710 te Hoornaar met Lijsje Pieters Oskam(p) 
  xx 13-05-1714 te Hoornaar met Cundertje Rokus van den Heuvel 
  zie ─> k956 

 

 
#k1914 van den Heuvel, Rokus Gerritsz (zoon van Gerrit van den Heuvel en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 ?? te Sliedrecht ??     zie gezinskaart 10939 
#k1915 Jans, Merrichjen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Cundertje ~ +/- 1685 te Sliedrecht  † ??? te Hoornaar ? 
  x 13-05-1714 te Hoornaar met Arien Pietersz van Muilwijk 
  zie ─> k957 

 

 
#k1916 van Trooijen, Hendrik Willemsz (zoon van Willem van Trooijen en ) 
 Eerst getrouwd op 22-01-1690 te Bleskensgraaf met Marichje Ariens 
 * +/- 1670 te Giessen-Nieuwkerk 
 † ??? te ??? 
x 22-06-1698 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 10940 
#k1917 van Erkelens, Marijgje Jans (dochter van Jan van Erkelens en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik van Trooijen en Marichje Ariens): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik van Trooijen en Marijgje van Erkelens): 
o NN  *   †  
o Jan ~ 09-09-1708 te Molenaarsgraaf  † voor 26-03-1779 te Sliedrecht 

 o 07-04-1732 te Molenaarsgraaf met Lijsbeth Ariens Guijst 
 zie ─> k958 

 

 
#k1918 Guijs, Arien Teunisz  (zoon van Teunis Guijs en ) 
 Eerst getrouwd met Jannigje Pieters Couwenhoven 
 * +/- 1683 te Sliedrecht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1710 te ???      zie gezinskaart 10941 
#k1919 van den Heuvel, Neeltje Corssen (dochter van Cors Pietersz van den  
      Heuvel en ) 
 * +/- 1687 te Sliedrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien Guijs en Jannigje Couwenhoven): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien Guijs en Neeltje van den Heuvel): 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ 02-04-1713 te Sliedrecht  † 26-03-1779 te Sliedrecht 

  o 07-04-1732 te Molenaarsgraaf met Jan Hendriksz van Trooijen 
  zie ─> k959 

 

 
#k1920 de Koning, Fop Pietersz (zoon van Pieter Jansz de Koning en Aerjaentge 
     Foppen Molenaer)  ─> k3840 
 Eerst getrouwd (o) op 25-06-1689 te IJsselmonde met Geertje Cornelis Hordijk 
 Beroep: Scheepstimmerman  
 ~ +/- 1663 te IJsselmonde 
 † 10-08-1725 te IJsselmonde 
o 19-11-1696 te IJsselmonde (gaarder) 
x 09-12-1696 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10942 
#k1921 van Bol(n)es, Aeltjen Hermens (dochter van Hermen Cornelisz van  
   Bol(n)es en Marrighje Huijgs van der Waal)  ─> k3842 
 ~ 10-10-1660 te IJsselmonde 
 † 01-10-1747 te Oost-IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Fop de Koning en Geertje Hordijk): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Fop de Koning en Aeltjen van Bolnes): 
o NN  *   †  
o Johannes ~ 16-10-1701 te IJsselmonde     † 25-11-1789 te Oost-IJsselmonde 

  o 12-11-1728 te IJsselmonde met Jannetje Cornelis Drogendijk 
  zie ─> k960 

 
Gaarders Trouwen / Begraven IJsselmonde  d.d. 19-11-1696 
Fop Pietersz de Koning ondertekent de acte van zijn ondertrouw: 
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Notarieel arch. Rotterdam Nr. 921/323     Blz 1011    d.d. 01-05-1673 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 
 (notaris Philips Basteels) 
Fop Pietersz Molenaer (zie k7682), wonend op het Westeijnde van het dorp IJsselmonde, in het ambacht 
Oost-IJsselmonde, benoemt tot zijn erfgenamen, iedere partij voor een vijfde gedeelte:  
- Pieter Foppen, timmerman in Capelle aan den IJssel, zijn zoon,  
- Arij Foppen, molenaar in Krimpen aan den Lek, mede zijn zoon,  
- De kinderen van Aerjaentge Foppen (zie k3841), zijn dochter, vrouw van Tijs Simonsz, uit 
IJsselmonde,  
- De kinderen van Neeltge Foppen, zijn dochter, vrouw van Tijs Jansz, schipper uit IJsselmonde, en  
- Lijsbeth Foppen, mede zijn dochter, vrouw van Johannes Jacobsz, linnenwever uit IJsselmonde.  
Uit het deel van Aerjaentges kinderen wordt een prelegaat van 100 gulden vastgelegd, bestemd voor Fop 
Pietersz Coningh, voorzoon van Aerjaentge, verwekt door Pieter Jansz Coningh, haar overleden 
eerste man. Dit gaat wel gepaard met uitgebreide nadere voorwaarden voor zowel Aerjaentge als Neeltge 
Foppen, zijn beide hiervoor genoemde dochters.  
Executeurs van het testament, administrateurs van de goederen en voogden over de minderjarige 
erfgenamen zijn de beide zoons van de erflater, Pieter en Arij Foppen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 234\8 IJsselmonde acte 56 fol. 61 – 62 d.d. 07-08-1664 
Opgesteld door de weesmeesters van Oost IJsselmonde 
NL-RtGAR_8_234_061.jpg - NL-RtGAR_8_234_062.jpg 
Arijaentie Foppedr (zie k3841), weduwe van Pieter Jansz de Coninck (zie k3840), geassisteerd door 
haar vader Fop Pietersz en haar broer Pieter Foppen, ter eenre, en Mathijs Jansz, oom en voogd over Fop 
Pietersz de Koninck, oud 1 jaar, het nagelaten kind van Pieter Jansz de Coninck en Arijaentie Foppen, 
met de schout als oppervoogd aan de andere kant, komen tot uitkoop. Arijaentie mag de boedel en de 
goederen van haar overleden man behouden. Zij zal alle lasten voor haar rekening nemen. Verder zal zij 
haar zoon tot zijn 18e jaar onderhouden en hem dan 30 gulden als zijn vaderlijk goed uitkeren. 
 
Not. Arch. Nr. 4990\18 IJsselmonde acte 18 fol. 58 – 60 d.d. 30-12-1694 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4990_058.jpg - NL-RtSA_18_4990_060.jpg 
Fop Pietersz Koning, scheepstimmerman, won. te IJsselmonde is schuldig aan Johan Boogert, koopman te 
Dordrecht, het bedrag van 450 gulden als rest van gekocht timmermansgereedschap en timmerhout en 
vanwege een nieuw begonnen poonschuit. Rente 4 %. 
In de kantlijn staat dat de schuld is afgelost op 04-01-1726. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4991\18 IJsselmonde acte 27 fol. 70 – 71 d.d. 15-11-1696 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4991_070.jpg - NL-RtSA_18_4991_071.jpg 
Fop Pietersz Koning, scheepstimmerman, won. te IJsselmonde, weduwnaar van Geertje Cornelis Hordijck, 
hadden een testament vastgelegd bij notaris Pieter Rabus te Rotterdam dd 25-01-1691, waarbij de 
langstlevende een kindsgedeelte zou erven. Verder is op 08-11-1696 voor de huidige notaris Cornelis 
Jansz Lieshout vastgelegd tussen Jan Tijsse Waert, oom, en Pouwels Matthijsz Schipper, als voogden van 
de vier nagelaten minderjarige kinderen van Geertje Cornelis Hordijck, een uitkoop afgesproken. Fop 
Pietersz de Koning behoudt de boedel en neemt ook alle lasten op zich. Hij zal ook zijn kinderen 
alimenteren, genaamd Pieter Foppen de Koningh, oud 7 jaar, Hendrik Foppen de Koning, oud 4 jaar, 
Stijntje Foppen de Koning, oud 2 jaar en Ariaentje Foppen de Koning, oud 1 jaar. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4991\18 IJsselmonde acte 12 fol. 30 – 34 d.d. ..-..-1697 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4991_030.jpg - NL-RtSA_18_4991_034.jpg 
Inventaris, opgemaakt door Fop Pietersz de Koninck, als vader en voogd van zijn vier kinderen, nagelaten 
door zijn overleden vrouw Geertje Cornelis Hordijck. 
Een huis en scheepstimmerwerf in IJsselmonde, door Fop geschat ter waarde van 1200 gulden 
Verder de boedel ter waarde van 480 gulden, de inschulden ter waarde van 1200 gulden en de uitschulden 
ter waarde van 2550 gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4991\18 IJsselmonde acte 9 fol. 20 – 23 d.d. 09-10-1697 
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notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4991_020.jpg - NL-RtSA_18_4991_023.jpg 
Fop Pietersz de Koningh en Aeltje Hermens Timmermans, echtelieden, won. te IJsselmonde, stellen hun 
testament op. Fop is gezond van lichaam en Aeltje zit ziekelijk op een stoel bij het vuur. Aeltje zal een 
kindsdeel erven van Fop. Fop zal universele erfgenaam van Aeltje zijn. Wanneer er kinderen zijn, krijgen 
die ieder 3 gulden 3 stuivers. Mochten er geen kinderen zijn, dan zal Fop de kleren en het zilverwerk van 
Aeltje geven aan haar zussen Susanna Hermans Timmermans en Neeltje Hermans Timmermans. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4997\18 IJsselmonde acte 39 fol. 227 – 229 d.d. 05-10-1719 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4997_227.jpg - NL-RtSA_18_4997_229.jpg 
Fop Pietersz Koningh,-scheepstimmerman te IJsselmonde is schuldig aan Marijtje Cornelis Hordijk het 
bedrag van 450 gulden dat hij geleend heeft. Rente 3,5 %. 
In de kantlijn staat dat de schuld is afgelost op 04-01-1726. 

 
 
Not. Arch. Nr. 5000\18 IJsselmonde acte 9 fol. 33 – 38 d.d. 16-04-1725 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_5000_033.jpg - NL-RtSA_18_5000_038.jpg 
Fop Pietersz Koningh en Aeltje Hermens Boles, echtelieden, won. te IJsselmonde, stellen hun 
testament op. Zij legateren aan Harmen Foppen Koning en Johannes Foppen Koning het huis, loods, 
helling en scheepstimmerwerf, met al het gereedschap. Dit vanwege hun trouwe diensten die zij aan hen 
bewezen hebben. Harmen en Johannes moeten dan wel 1800 gulden uitkeren aan de algehele boedel, 
waarvan zij hun deel weer zullen mogen profiteren. Na het overlijden van de langstlevende, zullen Harmen 
en Johannes de helft erven. De andere helft wordt verdeeld onder Pieter Foppen Koning, Hendrik Foppen 
Koning, Stijntje Foppen Koning, Arjaentje Foppen Koning, Harmen Foppen Koning en Johannes Foppen 
Koning. 

 
 

 
#k1922 Droogendijk, Cornelis Hendriksz (zoon van Heijndrick Leendertsz  
    Droogendijk en Jannichje Cornelis)  ─> k3844 
 ~ +/- 1649 te Charlois 
 † na 08-06-1705 te ??? 
x 17-05-1704 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10943 
#k1923 Pleuns, Maike  (dochter van Pleun Dircksz en Arijaentje Claes) 
      ─> k3846 
 * te West Barendrecht 
 ~ 26-12-1670 te Barendrecht 
 † na 08-06-1705 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje  ~ 31-10-1706 te IJsselmonde    † 02-02-1780 te Oost-IJsselmonde 

  o 12-11-1728 te IJsselmonde met Johannes Foppen de Koning 
  zie ─> k961 

 
Notarieel arch. 1277/2 Rijsoord acte 95 fol. 333 – 336 d.d. 12-03-1675: 
(notaris Pieter van Gilst) 
NL-RtSA_1277_2_f296-435-s025.jpg - NL-RtSA_1277_2_f296-435-s027.jpg 
De scan op de site van Notariële acten van Rotterdam is helaas niet te ontcijferen (zwarte vlekken in de 
zwart-wit kopie) 
Elisabet Ariens Sperreboom, ± 28 jaar, Arijen Gerritsz Mijnlieff, heemraad in Oost IJsselmonde en Jan 
Dircksz, ± 26 jaar, wonende bij de voornoemde Mijnlieff. Cornelis Hendricxsz Drogendijck ± 26 jaar en 
Leentie Leendersz ± 28 jaar, beiden wonende ten huize van Cornelis Cornelisz in 't Velt - heemraad van 
Oost IJsselmonde. Zij leggen een verklaring af op verzoek van de edele heer Pompejus de Roovere, heer 
van Hardinxveld, baljuw van Zuid Holland etc. inzake het doorzoeken van het huis door bewapende 
pachters die op zoek waren naar eigen gebrouwen bier. 
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Not. Arch. Nr. 4992\18 IJsselmonde acte 95 fol. 318 – 321 d.d. 08-06-1705 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4992_318.jpg - NL-RtSA_18_4992_321.jpg 
Cornelis Hendriksz Droogendijk en Maeijken Pleunen, echtelieden, won. te West IJsselmonde, stellen hun 
testament op. Cornelis is gezond, Maijken is ziekelijk. De langstlevende erft alles, en zal de kinderen 
alimenteren en bij hun volwassenheid of huwelijk 25 gulden uitkeren als voldoening in hun deel van de 
erfenis van de overledene. Mocht de langstlevende hertrouwen, dan moet die 500 gulden uitkeren aan de 
erfgenamen van de eerst overledene. 

 
 

 
#k1924 Houmes, Cornelis Ariensz (zoon van Arij Hendriksz Houmes en Lijsbet  
     Gerrits Cranendonck)  ─> k3848 
 ~ +/- 1670 te IJsselmonde ?? 
 † na 16-08-1722 te ??? 
o 20-05-1701 te IJsselmonde (gaarders) 
x 21-05-1701 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10944 
#k1925 Swael, Neeltje Pieters  (dochter van Pieter Swael en ) 
 ~ +/- 1675 te West IJsselmonde 
 † na 16-08-1722 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ 12-03-1702 te IJsselmonde  † 20-10-1777 te West IJsselmonde 

 x 15-12-1747 te IJsselmonde  met Neeltje Leenderts Smeer 
  zie ─> k962 

 
Gaarders Trouwen / Begraven IJsselmonde   d.d. 20-05-1701 
Cornelis Houmes ondertekent de acte van zijn ondertrouw: 

 
 
Not. Arch. Nr. 4991\18 IJsselmonde acte 32 fol. 80 – 83 d.d.19-03-1698 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4991_080.jpg - NL-RtSA_18_4991_083.jpg 
Hendrik Ariensz Houmes, Gerrit Ariensz Houmes, Maria Ariens Houmes en Cornelis Ariensz Houmes, 
tesamen kinderen en erfgenamen van Arijen Hendriksz Houmes en Lijsbeth Gerrits Cranendonck, 
geassisteerd met Jan Houmes, schepen van IJsselmonde, Cornelis Gerritsz Cranendonck, schepen van 
Sandelingen Ambacht, en Antonij Outraet, schout en secretaris van Barendrecht, respectievelijk ooms van 
vaders- en moederszijde, en neef van voorgaande kinderen, hun voogden, cavelen en delen de boedel en 
goederen die hun voornoemde vader en moeder hebben nagelaten. 
Hendrik Ariensz Houmes krijgt 2 morgen 300 roede zaailand in het ouweland te IJsselmonde. 
Gerrit Ariensz Houmes krijgt 3 morgen land onder Hendrik-Ido-Ambacht. 
Maria Ariens Houmes krijgt 1 morgen 500 roeden en 1 morgen 350 roeden zaailand in het nieuweland van 
IJsselmonde. Dit is waart 1800 gulden, en zij zal daarom 550 gulden moeten uitkeren aan de boedel. 
Cornelis Ariensz Houmes krijgt 2 morgen 50 roeden weiland in het ouweland van IJsselmonde, en 1 
morgen land gelegen in het nieuweland van IJsselmonde, ter waarde van 1500 gulden. Hij moet daarvoor 
aan Hendrik Ariensz Houmes 150 gulden betalen en aan Gerrit Ariensz Houmes 100 gulden. 

 

 
 
Not. Arch. Nr. 4991\18 IJsselmonde acte 64 fol. 173 – 175 d.d.10-03-1699 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4991_173.jpg - NL-RtSA_18_4991_175.jpg 
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Hendrik Ariensz Houmes, jongeman, won. te IJsselmodne, stelt zijn testament op. Hij ligt ziek te bed. Hij 
stelt als zijn universele erfgenaam zijn jongste broer Cornelis Ariensz Houmes. Wel zal Cornelis dan 
moeten uitkeren aan Gerrit Ariensz Houmes, zij nbroer, 200 gulden, en aan Maria Ariens Houmes, zijn zus, 
800 gulden. 
 
Not. Arch. Nr. 4998\18 IJsselmonde acte 45 fol. 201 – 205 d.d.16-08-1722 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4998_201.jpg - NL-RtSA_18_4998_205.jpg 
Cornelis Ariensz Houmes en Neeltje Pieters Swael, echtelieden won. te West IJsselmonde, stellen hun 
testament op. Cornelis is gezond, Neeltje ligt ziek op bed. De langstlevende is de universele erfgenaam. 
Wanneer een kind volwassen wordt of trouwt, krijgt deze 4 morgen land en 500 gulden. 

 
 
#k1926 Smeer, Leendert Arijensz (zoon van Arij Leendertsz Smeer en Neeltje  
     Willems van Dijk)  ─> k3852 
 * te Katendrecht 
 ~ 20-02-1689 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 17-04-1716 te Charlois 
o 17-04-1716 te Katendrecht 
x 10-05-1716 te Charlois     zie gezinskaart 10945 
#k1927 Tuijnder, Lena Jans  (dochter van Jan Willemsz Tuijnder en Marij  
     Jacobs Tol)  ─> k3854 
 ~ 12-12-1688 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ 14-11-1717 te Charlois † 11-04-1779 te West IJsselmonde 

  x 15-12-1747 te IJsselmonde  met Arij Cornelisz Houmes 
  zie ─> k963 

 

 
#k1928 de Lijster, Isak  (zoon van ) 
 ~ +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1710 ?? te Ridderkerk ??     zie gezinskaart 10946 
#k1929 NN, Cornelia  (dochter van ) 
 ~ +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1714 te Ridderkerk  † 29-12-1786 te Ridderkerk 

 o 28-03-1749 te Ridderkerk met Rookje Ariens Baas 
  zie ─> k964 

 

 
#k1930 Baes, Arien Willemsz  (zoon van Willem Ariensz Baes en Susanne  
     Emonds Kunst)  ─> k3860 
 ~ 07-12-1687 te Ridderkerk 
 † voor 17-03-1768 te Ridderkerk 
o 03-04-1712 te Ridderkerk 
x 27-04-1712 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10947 
#k1931 van der Waal, Leentje Huijgen  (dochter van Huijg Woutersz van der  
   Waal en Roockjen Ariens / AertsKalis)  ─> k3862 
 ~ 15-08-1688 te Ridderkerk 
 † 17-03-1768 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Rookje  ~ 18-10-1716 te Ridderkerk  † 06-04-1787 te Ridderkerk 

  o 28-03-1749 te Ridderkerk met Pieter Isaksz de Lijster 
  zie ─> k965 

 

 
#k1932 Huijser, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1715 ?? te Ridderkerk ??     zie gezinskaart 10948 
#k1933 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1720 te Ridderkerk  † 24-05-1794 te Ridderkerk 

 o 02-05-1760 te Ridderkerk met Geertje Gerrits Vogelaar 
  zie ─> k966 

 

 
#k1934 Vogelaar, Gerrit Jansz  (zoon van Jan Pietersz Vogelaar en Geertje / 
     Geertruijdt Gerrits)  ─> k3868 
 ~ 18-06-1690 te Ridderkerk 
 † 11-01-1754 te Ridderkerk 
o 06-11-1712 te Ridderkerk 
x 27-11-1712 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10949 
#k1935 Swart, Grietje Bastiaans (dochter van Bastiaan Cornelisz Swart en  
    Jannigjen Ariens van Asperen)  ─> k3870 
 ~ 27-04-1692 te Ridderkerk 
 † 20-10-1777 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje  ~ 11-01-1722 te Ridderkerk  † 06-05-1799 te Ridderkerk 

  o 02-05-1760 te Ridderkerk met Jacob Jansz Huijser 
  zie ─> k967 

 

 
#k1936 de Boo(ij), Maarten  (zoon van ) 
 * +/- 1678 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1705 ?? te Oud Alblas / Langerak ??   zie gezinskaart 10950 
#k1937 NN, Jannigje  (dochter van ) 
 * +/- 1684 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik  * te Oud Alblas / ~ 21-12-1710 te Langerak † voor 25-02-1749 

  o 09-06-1736 te Oud Alblas met Christijntje Leenderts Erkelens 
  xx 15-05-1745 te Groot-Ammers met Martijntje Wouters Spruijt 
  zie ─> k968 

 

 
#k1938 Erkelens, Leendert Cornelisz  (zoon van Cornelis Jansz van Erckelens 
    en Elijsabeth Jans de Wilde)  ─> k3876 
 * te Oud Alblas 
 ~ 04-09-1689 te Rotterdam 
 † na 19-03-1751 / 21-04-1753 te Alblasserdam 
x 04-06-1713 te Oud Alblas     zie gezinskaart 10951 
#k1939 Boer, Wijntje Cornelis  (dochter van Cornelis Cornelisz Boer en  
     Ariaentje Leenderts)  ─> k3878 
 ~ 05-10-1687 te Bleskensgraaf 
 † 19-03-1751 te Alblasserdam 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Christijntje ~ 18-03-1714 te Oud Alblas  † 09-08-1743 te Alblasserdam 

  o 09-06-1736 te Oud Alblas met Hendrik Maartensz de Boo(ij) 
  zie ─> k969 

 

 
#k1940 Leentvaar, Arij Leendertsz  (zoon van Leendert Ariensz Leentvaar en  
    Neeltje Krijnen van de Graeff)  ─> k3880 
 Eerst getrouwd op 05-08-1691 te Ridderkerk met Lijdia Pieters Elseman 
 * +/- 1660 te Ridderkerk 
 † 07-12-1739 te Ridderkerk 
o 27-02-1701 te Ridderkerk 
x 13-03-1701 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10952 
#k1941 den Ouden, Pietertje Cornelis (dochter van Cornelis Hendricksz den  
    Ouden en Jannighje Cornelis)  ─> k3882 
 Eerst getrouwd op 20-05-1696 te Ridderkerk met Dirck Pleunen Huijser 
 ~ 01-11-1665 te Ridderkerk 
 † 12-02-1709 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Leentfaar en Lijdia Elseman): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pietertje den Ouden en Dirck Huijser): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Arij Leentfaar en Pietertje den Ouden): 
o NN  *   †  
o Dirk ~ 12-06-1707 te Ridderkerk  † 25-04-1792 te Alblasserdam 

 o 21-10-1729 te Alblasserdam met Pietertje Claasse van Batenburg 
 zie ─> k970 

 
Not. Arch. Nr. 1277\20 Ridderkerk acte 100 fol. 368 – 371 d.d.23-03-1692 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_20_f294-405-s055.jpg - NL-RtSA_1277_20_f294-405-s057.jpg 
De scan op de site van Notariële acten van Rotterdam is helaas niet te ontcijferen (zwarte vlekken in de 
zwart-wit kopie) 
Arij Leendertsz Leentvaer en Lidia Pieters Elsseman (zwanger zijnde) echtpaar wonende te Bolnes, 
benoemen elkaar tot erfgenaam. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4992\18 IJsselmonde acte 32 fol. 100 – 103 d.d.05-10-1702 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4992_100.jpg - NL-RtSA_18_4992_103.jpg 
Neeltje Crijnen, laatst weduwe van Arien Bastiaensz van de Nes, won. te Ridderkerk, testeert. 
Zij prelegateert aan haar dochter Annetje Leenderts Leentvaer 200 gulden vanwege haar goede diensten. 
Verder benoemt zij tot haar erfgenamen Annetje Leenderts Leentvaer, de kinderen van Arijen Leendertsz 
Leentvaer, en Crijn Leendertsz Leentvaer, ieder voor een derde deel. Arijen Leendertsz Leentvaer, haar 
zoon, zal de vruchten en bladeren mogen trekken, zijn leven lang. 

 
 
#k1942 van Batenburg, Klaes Lauwe  (zoon van Laurens Lievensz en Jannetje Pieters) 
      ─> k3884 
 ~ 19-09-1683 te Alblasserdam 
 † 28-01-1712 te Alblasserdam 
x 28-03-1706 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10953 
#k1943 Ariens, Neeltje  (dochter van Arien Cornelisz en Willempje Bouwen) 
      ─> k3886 
 Eerst getrouwd op 02-05-1694 te Alblasserdam met Ghijsbert Ariensz 
 ~ 11-12-1667 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~ 26-08-1708 te Alblasserdam † 12-12-1796 te Alblasserdam 

  o 21-10-1729 te Alblasserdam met Dirk Ariensz Leentfaar 
  zie ─> k971 

 

 
#k1944 de Roo(ij), Huijgh Dirksz (zoon van Dirk de Rooij en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 ?? te Oost IJsselmonde ??    zie gezinskaart 10954 
#k1945 Engels, Armpje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ +/- 1705 te Oost IJsselmonde † 15-11-1757 te Oost-IJsselmonde 

 o 22-02-1744 te Lekkerkerk met Willempje Barents Kalkman 
 zie ─> k972 

 

 
#k1946 Kalkman, Barent Florisz (zoon van Floris Gillisz Kalkman en Jannigje  
     Sijmons)  ─> k3892 
 Beroep: Schipper 
 Eerst getrouwd +/- 1705 te Lekkerkerk met Annigje Pleunen 
 ~ 26-09-1683 te Lekkerkerk 
 † na 21-11-1726 te ??? 
o 07-12-1708 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 10955 
#k1947 van der Woude, Jaapje Cornelis (dochter van Cornelis Woutersz van der 
     Woude en Trijntje Fredericks)  ─> k3894 
 ~ 24-06-1685 te Lekkerkerk 
 † 06-06-1732 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Barent Kalkman en Annigje Pleunen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Barent Kalkman en Jaapje van der Woude): 
o NN  *   †  
o Willempje ~ 01-10-1709 te Lekkerkerk † 21-01-1771 te Oost-IJsselmonde 

  o 22-02-1744 te Lekkerkerk met Arij Huijghen de Roo(ij) 
  zie ─> k973 

 

 
#k1948 van de Graaff, Hendrick Pietersz (zoon van Pieter Ariensz van de Graaff en 
     Trijntje Hendriks Boom)  ─> k3896 
 Later getrouwd op 30-09-1746 (o) te IJsselmonde met Cijtje Jacobs Schuijer 
 ~ +/- 1679 te IJsselmonde 
  09-12-1773 te IJsselmonde 
o 03-11-1713 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10956 
#k1949 Commijs, Pleuntje Jobs (dochter van Job Reijersz Commijs en Marijtje 
     Hendriks Kooijman)  ─> k3898 
 * te Oost Barendrecht 
 ~ 13-02-1684 te Barendrecht 
 † 22-07-1740 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrick van de Graaf en Pleuntje Commijs): 
o NN  *   †  
o Job ~ 03-05-1716 te IJsselmonde  † 16-08-1781 te Oost-IJsselmonde 

 o 18-10-1748 te IJsselmonde met Lijsbeth Adrianus Visser 
 zie ─> k974 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrick van de Graaf en Cijtje Schuijer): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Nr. 4995\18 IJsselmonde acte 57 fol. 205 – 209 d.d. 14-10-1710 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_205.jpg - NL-RtSA_18_4995_209.jpg 
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Trijntje Hendriks Boom, getrouwd met Willem Jansz Punt, won. te IJsselmonde, ligt ziek op bed en 
testeert. Zij benoemd tot haar enige en universele erfgenaam haar zoon Leendert Pietersz van der Graeff. 
Hij zal een jaar na haar dood 92 gulden moeten betalen aan haar man Willem Jansz Punt, en aan haar 
verdere kinderen, met namen Arij Pietersz van der Graeff, Hendrick Pieterz van der Graeff, Cornelisz 
Pietersz van der Graeff en Marijtje Pieters van der Graeff, ieder ook 90 gulden. Als voogden over 
minderjarige erfgenamen worden gesteld Arij Pietersz van der Graeff en Hendrick Pieterz van der Graeff. 

 
 
#k1950 Visser, Adrianus Pietersz (zoon van Pieter Visser en ) 
 ~ +/- 1680 te ??? 
 † 20-01-1733 / voor 28-11-1759 te IJsselmonde 
o 19-04-1715  te IJsselmonde     zie gezinskaart 10957 
#k1951 Hartog, Marrigje Jacobs (dochter van Jacob Hartog en ) 
 ~ +/- 1687 te ??? 
 † 18-01-1776 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  *   †  

  o 18-10-1748 te IJsselmonde met Job Hendricksz van de Graaff 
  zie ─> k975 

 
Gaarders IJsselmonde mbt ondertrouw 19-04-1715: 

 
 
Weesboek Nr. 234\8 IJsselmonde acte 123 fol. 133 – 135 d.d.28-11-1759 
Weesmeesters van Oost IJsselmonde 
NL-RtGAR_8_234_133.jpg - NL-RtGAR_8_234_135.jpg 
Fop van Driel, schepen, en Philip Vermaat, voogden over de 4 nagelaten kinderen van Trijntje Adriaansdr 
Visser, van wie Pieter Jansz Sparreboom de vader is, welke Trijntje de nagelaten dochter was van Adriaan 
Pietersz Visser (die overleden is te IJsselmonde) en van wie Marijtje Jacobsdr Hartogh de moeder is, aan 
de ene kant en genoemde Marijtje Jacobs Hartogh, grootmoeder van moederszijde van de 4 genoemde 
kinderen, aan de andere kant, komen tot uitkoop betreffende de nagelaten boedel van genoemde Adriaan 
Pietersz Visser. De 4 nagelaten kinderen zijn Jan Pietersz Sparreboom van 12 jaar, Adrianis Pietersz 
Sparreboom van 11 jaar, Geertje Pieters Sparreboom van 9 jaar en Teunis Pietersz Sparreboom van 8 
jaar. 
Marijtje mag de roerende en onroerende goederen behouden. Zij zal alle lasten voor haar rekening nemen. 
Verder zal zij aan de voogden van de 4 kinderen t.b.v de kinderen 4 gulden ineens uitkeren in plaats van 
de legitieme portie, die de kinderen uit de boedel van hun genoemde grootvader Adriaan Pietersz Visser 
toekomt. 

 
#k1956 Groenendijk, Eldert Eldertsz (zoon van Eldert Jacobsz Groenendijck en  
     Emmegertje Pieters)  ─> k3912 
 ~ +/- 1654 te Rhoon 
 † +/- 1691 te Rhoon 
x +/- 1679 te Rhoon      zie gezinskaart 10960 
#k1957 Hordijk, Neeltje Ariens  (dochter van Arien Hordijk en ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Otto ~ +/- 1680 te Rhoon †  

 x +/- 1720 met Ariaantje Gerrits van der Kost 
 xx 21-05-1724 te Rhoon met Maritje Cornelis Keijser 
 xxx 05-09-1728 te Rhoon met Pleuntje Pieters Klootwijk 
  zie ─> k978 

 

 
#k1958 Klootwijk, Pieter Woutersz (zoon van Wouter Pietersz Klootwijk en ) k3916 
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 ~ +/- 1665 te ‘s Grevelduin 
 † ??? te ??? 
x +/- 1695 te IJsselmonde ??     zie gezinskaart 10961 
#k1959 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pleuntje  ~ 28-06-1699 te West IJsselmonde  †  

  x 05-09-1728 te Rhoon met Otto Eldertsz Groenendijk 
  zie ─> k979 

 

 
#k1960 Moerkerke, Willem Hendriksz (zoon van Hendrik Moerkerke en ) 
 ~ +/- 1645 te Mijnsherenland 
 † ??? te ??? 
x 29-11-1676 te Dubbeldam (zie Barendrecht)   zie gezinskaart 10962 
#k1961 Leenheer, Lena Hendriks (dochter van Hendrik Cornelisz Leenheer en  
     Maijken Roken)  ─> k3922 
 ~ 05-02-1650 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Rokus  ~ 28-07-1697 te West Barendrecht  †  

  x 08-05-1735 te Barendrecht met Sijtje Jillis Verheij 
  zie ─> k980 

 

 
#k1962 Verheij, Jillis/Gillis Izaaksz (zoon van Isaak Abrahamsz Verheij en Cornelia 
     Cornelis Noteboom)  ─> k3924 
 ~ 06-04-1676 te Charlois  
 † ??? te ??? 
x 29-08-1704 te Charlois (Gaarders)    zie gezinskaart 10963 
#k1963 Munter, Hendrikje Bastiaans (dochter van Bastiaan Pietersz Munter  
    (Schouten) en Sijtje Doenen Verschoor)  ─> k3926 
 * te Katendrecht 
 ~ 17-10-1683 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sijtje  ~ 27-12-1711 te Charlois  †  

  x 08-05-1735 te Barendrecht met Rokus Willemsz Moerkerke 
  zie ─> k981 

 

 
#k1964 Meulendijk, Cornelis Gerritsz (zoon van Gerrit Ariensz Gielen Meulendijk en
     Willemtje Aerds)  ─> k3928 
 ~ 23-06-1669 te Ridderkerk (Vader wordt hier genoemd als Gerrit Arienz Gielen) 
 † ??? te ??? 
o 13-04-1696 te Charlois 
x 06-05-1696 te Charlois     zie gezinskaart 10964 
#k1965 van Gelder, Aaltje Jacobs (dochter van Jacob Claesz van Gelder en Stijntje 
     Hermans Grauwert)  ─> k3930 
 ~ 17-01-1672 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Herleiding naar ouders van Cornelis Gerritsz Meulendijk: 
In deze periode zijn er twee echtparen waarvan de man ‘Gerrit Meulendijk’ heet. 
Gerrit Dircksz Meulendijk, getrouwd op 18-05-1664 te Ridderkerk met Ariaentje Dircks op’t Dorp. 

Zij kregen twee kinderen, Hillighje, ~ 27-02-1667 te Ridderkerk, en Dirckje, ~ 17-03-1669 te 
Ridderkerk. Daarna is deze Gerrit overleden, want Ariaentje hertrouwt 15-02-1670 (o) te 
Ridderkerk met Teunis Ariensz van der Wiel. 
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Gerrit Ariensz Meulendijk, getrouwd  08-10-1645 (o) te Ridderkerk met Ariaentjen Willems en hertrouwd op  
26-11-1667 (o) te Ridderkerk met Willemtjen Aerts. 
Uit het eerste huwelijk: Arien, ~ 02-12-1646 te Ridderkerk, Willem, ~ 03-08-1653 te Ridderkerk 
Uit het tweede huwelijk: Cornelis, ~ 23-06-1669 te Ridderkerk, Ariaentjen, ~ 07-06-1671 te 
Ridderkerk.  

Uit voorgaande kan niet anders worden afgeleid dat Cornelis de zoon is van Gerrit Ariensz Meulendijk en 
Willemtjen Aerts. Cornelis heeft zijn moeder Willemtjen blijkbaar nooit vernoemd bij een dochter, maar wel 
komt dit terug in de naam van zoon Willem. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Gerrit  ~ 07-10-1696 te Charlois doopget: Claesje Jacobs 
o Jacob  ~ 16-03-1698 te Charlois † 29-12-1741 of 24-11-1762 te Charlois 

  doopget: NN: papier gescheurd 
  x 05-11-1724 te Charlois met Marijtje Pieters van Hamburg 
  zie ─> k982 

o Willem  ~ 04-04-1700 te Charlois doopget: Adriaentje Gerrits 
o Hermen  ~ 08-01-1702 te Charlois doopget: Claesje Jacobs 
o Arij  ~ 07-10-1703 te Charlois doopget: Claesje Jacobs 
o Stijntje  ~ 17-01-1706 te Charlois doopget: Claesje Jacobs 
o Hermen  ~ 15-04-1708 te Charlois doopget: Claesje Jacobs 
o Pieter  ~ 29-04-1711 te Charlois doopget: Leentje Jacobs 
o Gerrit  ~ 15-04-1714 te Charlois doopget: Adriaentje Gerrits 
o Gerrit  ~ 02-01-1718 te Charlois doopget: Lijdia Ariens 

 
 
#k1968 Reijerkerk, Cornelis Ariensz  (zoon van ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Mijnsheerenland ??    zie gezinskaart 10966 
#k1969 Engelen, Magteltje   (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 17-10-1694 te Mijnsheerenland  † na 1746  

 x 10-11-1720 te Heinenoord met Jannigje Crijnen Tuck / Tock 
 zie ─> k984 

 

 
#k1970 Tuck / Tock, Crijn Jansz (zoon van Jan Joosten Tuck en Leijntje Quirijnen 
     / Leijgje Krijnen Huijser)  ─> k3940 
 Later getrouwd (1) op 29-04-1702 (o) te Mijnsheerenland met Willemtje Cornelis 
 Rijderkerk 
 Later getrouwd (2) op 13-09-1705 te Westmaas met Maijke Andriesse de Kat 
 Later getrouwd (3) op 08-04-1714 te Mijnsheerenland met Arijaantje Teunis van 
 Santen 
 Later getrouwd (4) +/- 1719 met Neeltje Willems Weeda 
 ~ 07-11-1666 te Westmaas 
 † na 1720 te ??? 
x 17-02-1686 te Westmaas     zie gezinskaart 10967 
#k1971 Smit, Maria Jans (dochter van Jan Cornelisz Smit en Gieltje Jans) 
      ─> k3942 
 ~ +/- 1665 te Mijnsheerenland 
 † +/- 1701 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Crijn Tuck en Maria Smit): 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ 11-09-1689 te Westmaas  † 

  x 10-11-1720 te Heinenoord met Arie Cornelisz Reijerkerk 
  zie ─> k985 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Crijn Tuck en Willemtje Rijderkerk): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Crijn Tuck en Maijke de Kat): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het vierde huwelijk (Crijn Tuck en Arijaantje van Santen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het vijfde huwelijk (Crijn Tuck en Neeltje Weeda): 
o NN  *   †  
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Weeskamer. arch nr 1 Mijnsheerenland   d.d. 26-04-1702: 
Crijn Jansz Tuck, wonende aan de Westdijk en weduwnaar van Maritje Jans Smit, verklaart 
overeengekomen te zijn met Jan Cornelisz Smit, wonende op Mijnsheerenland, grootvader materneel en 
bloedvoogd der 4 nagelaten weeskinderen, aangaande de vertichting en uitkoop van de nagelaten boedel 
van Maritje. De kinderen zijn: Jan en Heijnrick Tuck sowie Jannetje en Seigje Tuck. Jannetje ontvangt bij 
voljarigheid een klein boekje met zilveren sloten en Seigje een gouden ring. De jongens ontvangen met 
hun meerderjarigheid ieder 1 zilveren rijksdaalder. 
 
Recht. arch nr 28 Mijnsheerenland   d.d. 27-10-1689: 
Gieltje Jans, huisvrouw van Jan Cornelisz Smit, Maria Jans, huisvrouw van Otto Pieters jonge Schout, 
Cornelia Claesdr, huisvrouw van Cornelis Kruijthof, Pieternel Gijsberts, huisvrouw van Dirk Tonisz Slooter, 
Neesje Pieters, huisvrouw van Timotheus Gijsbertsz Boer en Lijntje Pieters, weduwe van Heijndrick 
Jacobsz Zevenhuijsen, naaste buren van Maria Jans Maesdam, weduwe van Leendert Jacobsz 
Hoogewerff, leggen een verklaring af op verzoek van genoemde Maria Jans Maesdam, die wegens een 
kwaal 2 jaren op bed heeft gelegen, zonder dat de docters haar hebben kunnen helpen. Zij ligt nog steeds 
ziekelijk op bed en wordt sinds lang van bovengenoemde personen verzorgd. 
 

 
#k1972 Tack / Groenenboom, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Cornelisz  
    Groenenboom en Maijken Jans)  ─> k3944 
 ~ 18-03-1668 te Charlois 
 † voor 07-11-1737 te Charlois ?? 
o 14-10-1695 te Charlois 
x 06-11-1695 te Charlois     zie gezinskaart 10968 
#k1973 den Besten, Jannetje Dircks (dochter van Dirck Gerritsz den Besten  
     en Maijken Ariens van Cleeff)  ─> k3946 
 ~ 11-08-1667 te Charlois 
 † 07-11-1737 te Charlois 
 

Jannetje Dirks den Beste overlijdt 07-11-1737 te Charlois, en daarbij staat vermeld dat haar eerder 
overleden echtgenoot Cornelis Groenenboom heet. 
Bij de dopen van onderstaande kinderen wordt echter consequent de achternaam ‘Tack’ toegepast.  
Bij dochter Maijken staat vast dat zij gemengd de achternaam ‘Tack’ en ‘Groenenboom’ heeft gebruikt. 
Zie onderstaande reconstructie van het gezin en de te leggen verbanden via doopgetuigen. 
Op basis daarvan is te verdedigen dat Cornelis Jansz Groenenboom en Cornelis Jansz Tack dezelfde 
persoon zijn. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: Opm: achternaam van vader is ‘Tack’ bij alle onderstaande dopen 

o Maijken ~ 30-09-1696 te Charlois get: Pleuntje Jans 
 x 02-04-1719 te Charlois met Willem Jansz van Besoijen 
 † 15-03-1736 te Charlois 
 Jannetje Dirks den Beste was in 1726 doopgetuige bij Jannetje van Besoije 
 Jannetje Dirks den Beste was in 1729 doopgetuige bij Ariaantje van Besoije 
 Cornelia Cornelis Groeneboom was in 1732 doopgetuige bij Cornelis Besoije 

o Dirck ~ 26-10-1698 te Charlois get: Maijken Ariens van Cleef 
o Adriaentje ~ +/- 20-03-1701 te Charlois get. Lijntje Ariens 

 blad is afgescheurd op de plaats waar de datum stond. Laatste datum op de 
 voorgaande pagina was 13-03-1701, eerstvolgende datum op deze pagina is  
 27-03-1701. Aanname daarom: +/- 20-03-1701 

o Jan ~ 04-11-1703 te Charlois † na 15-07-1747 te Land van Stein  
 doopget. Willemtje Leenderts 
 x 28-06-1733 te Charlois met Cornelia Christiaans Vlasblom 
 zie ─> k986 

o Dirck ~ 06-06-1706 te Charlois get: Marij Bastiaanse 
 x 18-05-1742 te Charlois met Anna Dircks van der Veer 

o Gerrit ~ 11-08-1709 te Charlois get: Maijken Ariens 
o Cornelia ~ 28-03-1712 te Charlois get: Jan Jansz Tack en Martijntje Kortrijck 

 x 30-03-1739 te Charlois met Teunis Hendriksz Nicolaes 
 
Maijken Tack was in 1724 doopgetuige bij kind van moeder Martijntje Maartens Kortrijck 
Maijke Cornelisse Groeneboom was in 1730 doopget. bij kind van Martijntje Maartens Cortrijck 
Maijke Cornelisse Groeneboom was in 1731 doopget. bij kind van Martijntje Maartens Cortrijck 

 
#k1974 Vlasblom, Korstiaen Willemsz  (zoon van Willem Tobiasz Vlasblom en 
      Pietertje Corstiaens)  ─> k3948 
 ~ 18-03-1668 te Heerjansdam 
 † 01-05-1739 te Kijfhoek 
x 17-08-1691 te Heerjansdam     zie gezinskaart 10969 
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#k1975 Nugteren, Stijntje Gijsberts  (dochter van Gijsbert Jacobsz Nugteren 
     en Cornelia Jacobs van Vreem)  ─> k3950 
 * te Kleine Lindt 
 ~ 07-12-1670 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † na 1734 te Kijfhoek 
 

Kinderen uit dit huwelijk:  
o Willemijntje * te Kijfhoek, ~ 23-05-1693 te Heerjansdam 

  doopget: Arijaentje Schalcken 
o Gijsbrecht * te Kijfhoek, ~ 24-06-1696 te Heerjansdam 

  doopget. Martijntje Gijsbrechts 
o Willemijntje * te Kijfhoek, ~ 22-03-1699 te Heerjansdam 

  doopget. Marijtje Cornelis de Bruijn en Hendrik Arijens Hofland 
o Rochus  ~ 17-04-1701 te Heerjansdam  doopget. Juffr. Elisabeth van 

  Wesel, vrouw van dhr Petrus van Jan, en haar zoon sr. Rochus van Jan 
o Cornelia  ~ 14-02-1706 te Kijfhoek (zie Heerjansdam)  

     † 15-07-1747 te West-Barendrecht 
  doopget. Willempje Gijsbrechts Nugteren 
  x 17-11-1725 te Heerjansdam met Dirk Harmansz Swael  
  xx 28-06-1733 te Charlois met Jan Cornelisz Groenenboom 
  zie ─> k987 

o Willem  ~ 25-03-1708 te Kijfhoek (zie Heerjansdam)  
  doopget. Jacob Gijsbrechts Nugteren en Adriaentje Gijsbrechts Nugteren 

o Maaike  ~ 19-10-1710 te Heerjansdam  
  doopget. Ariaentje Gijsberts en Lijsbet Leenderts de Prins 

o Martijntje  ~ 19-10-1710 te Heerjansdam 
  doopget. Ariaentje Gijsberts en Lijsbet Leenderts de Prins 

 
Herleiding tot de ouders van Stijntje Gijsberts Nuchteren: 
In bovenstaande doopgetuigen worden genoemd: 
- Martijntje Gijsbrechts,  
- Willempje Gijsbrechts Nugteren  
- Jacob Gijsbrechtsz Nugteren 
- Adriaentje Gijsbrechts Nugteren  
 
Verder worden in onderstaande acten nog genoemd: 
- Jaepje Gijsberts Nugteren 
-  Maria Gijsberts Nugteren 
- Jacob Gijsberts Nugteren 
- Neeltje Gijsberts Nugteren  
- Gijsbert Jacobsz Nugteren 
 
In Ridderkerk laat Gijsbert Jacobsz Nugteren (met zijn vrouw Cornelia Jacobs) dopen: 
 Willemtje, ~ 19-01-1676 
 Arjaentje, ~ 01-01-1679 
 Jaepje, ~ 15-02-1682 
 Jacob, ~ 10-11-1686 
 
In Hendrik-Ido-Ambacht laat, volgens de bewerking van B. de Keijzer, een Gijsbert Jacobsz met zijn vrouw 
Cornelia Jacobs, dopen: 
 Martijntje, ~ 08-09-1663 
 Neeltje, ~ 08-11-1665 
 Marij, ~ 25-03-1668 
 Stijntje, ~ 07-12-1670 
Deze lijst van gedoopte kinderen stemt overeen met de lijst van doopgetuigen en andere gevonden actes. 
Daarom is de conclusie dat Gijsbert Jacobsz Nugteren en Cornelia Jacobs de ouders zijn van Stijntje. 
 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 209 fol. 377 – 385 d.d. 20-07-1668 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_377.jpg - NL-RtSA_18_4987_385.jpg 
Hendrick van Erckel, advocaat voor het hof van Utrecht, als rentmeester van Maximiliaen van Nerode, 
Markies van Westerloo, Graaf van Nerode, etc. etc., heer van Ridderkerk, verhuurt aan diverse personen. 
Onder hen bevinden zich ook Gijsbert Jacobsz Nuchteren en Arij Jacobsz Nuchteren. De huur betreft een 
periode van 5 jaar. Gijsbert Jacobsz Nuchteren huurt 3 morgen 320 roeden land. Arij Jacobsz Nuchteren 
en Cornelis Pietersz Bijkerk tesamen huren 7 morgen 481 roeden land. 

  
 
Not. Arch. Nr. 4989\18 IJsselmonde acte 91 fol. 272 – 274 d.d. 18-05-1693 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4989_272.jpg - NL-RtSA_18_4989_274.jpg 
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Mattheus Celossen, beurtschipper op Middelburg in Zeeland, won. te Rotterdam, verhuurt aan Gijsbert 
Jacobsz Nughteren, won. te Ridderkerk, 2 morgen 200 roeden land te Ridderkerk, voor de tijd van 14 
jaar voor 30 gulden per jaar. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\8 Rijsoord  acte 76 fol. 275 – 278 d.d. 27-12-1726 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtGAR_1277_8_00312.jpg - NL-RtGAR_1277_8_00314.jpg 
Cornelis Cornelisse Dikke de oude en zijn vrouw Maria Gijsberts Nugteren, wonende aan de Pruimendijk 
te Ridderkerk, maken een langstlevende testament. Zij benoemen elkaar tot voogd van hun na te laten 
minderjarige kinderen en bepalen dat hun zoon Cornelis Cornelisse Dikke de jonge en Jacob Gijsberts 
Nugteren, broer van de testatrice, na de dood van de langstlevende voogden zullen worden. 
 
Not. Arch. Nr. 1277\9 Rijsoord  acte 83 fol. 185 – 186 d.d. 14-06-1736 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_9_f145-236-s045.jpg - NL-RtSA_1277_9_f145-236-s046.jpg 
Neeltie Gijsbertse Nugteren, weduwe van Cornelis Maartense de Groot en wonende aan de Pruimendijk 
te Ridderkerk, benoemt tot voogden over haar minderjarige kindskinderen en verdere minderjarige 
erfgenamen Maarten Cornelisse de Groot en Gijsbert Cornelisse de Groot, haar zoons, tezamen met Jan 
Ariense Blaak, haar behuwdzoon. 
 
Not. Arch. Nr. 1277\11 Rijsoord acte 144 fol. 295 – 298 d.d. 17-03-1748 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_11_f253-331-s049.jpg - NL-RtSA_1277_11_f253-331-s051.jpg 
Jaapie Gijsbertse Nugteren, vrouw van Jan Bastiaanse Besteman, won. te Ridderkerk, testeert. 
Zij legateert aan: 
- haar nicht Neeltie Cornelisse Dikke, 50 gulden, haar gouden ring en damasten rok 
- Aariaantie Leendertse van Nes, dochter van haar nicht Marijgie Willemse Blaak, haar zilveren beugel met 
de tas daaraan. 
- Stijntie Swaal, dochter van haar nicht Cornelia Vlasblom, haar gouden bellen. 
- Stijntie Jans, dochter van haar nicht Martijntie Vlasblom, haar bloedkoralen ketting met gouden slot. 
- Grietie Slotboom, dochter van haar nicht Willemijntie Vlasblom, haar kerkbijbel met zilverbeslag en 
zilveren sloten. 
Haar overige nalatenschap vermaakt zij aan haar gezamenlijke vrienden. Tot voogden en executeurs 
benoemt zij haar neven Gijsbert Cornelisse de Groot en Geerit Slotboom. 

 
#k1976 Lievaart, Jacob Jansz   zelfde als ─> k1830 
x 
#k1977 Roseboom, Trijntje Goverts  zelfde als ─> k1831 
 
#k1978 de Mooij, Thijs / Mathijs Paulusz (zoon van Paulus Matthijsz de Mooij en 
      Anna Thijse)  ─> k3956 
 Eerst getrouwd op 14-05-1723 (o) te IJsselmonde met Willempje Arijens Compeer 
 ~ 01-01-1698 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
o 21-02-1727 te IJsselmonde     zie gezinskaart 10971 
#k1979 Leentvaar, Lijntje Jacobs (dochter van Jacob Jacobsz Leentvaar en Ingetje 
     Gerrits)  ─> k3958 
 ~ 10-03-1697 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Thijs de Mooij en Willempje Compeer): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Thijs de Mooij en Lijntje Leentvaar): 
o NN  *   †  
o Annigje ~ 19-08-1731 te IJsselmonde  † 03-01-1794 te Ridderkerk 

  o 17-05-1754 te IJsselmonde met Jan Jacobsz Lievaart 
  zie ─> k989 

 
Gaarders Trouwen / Begraven IJsselmonde   d.d. 14-05-1723 
Mathijs de Mooij ondertekent de acte van zijn ondertrouw met zijn eerste vrouw: 
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Gaarders Trouwen / Begraven IJsselmonde   d.d. 21-02-1727 
Lijntje Leentvaar ondertekent de acte van haar ondertrouw. 

 
 
Not. Arch. Nr. 5000\18 IJsselmonde acte 78 fol. 401 – 406 d.d. 14-10-1727 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_5000_401.jpg - NL-RtSA_18_5000_406.jpg 
Mattijs Pouwelsz en Lijntje Jacobs Leentvaer, echtelieden, won. te West IJsselmonde, testeren. Zij stellen 
elkaar tot hun erfgenaam. 

 
 
#k1984 van Oossanen, Pieter Gerbrandtsz (zoon van Gerbrandt Jacobsz van 
     Oossanen en Isabella Dircks)  ─> k3968 
 Eerst getrouwd in 1663 te Dordrecht met Appolonia Abrahamse 
 * +/- 1632 te Papendrecht 
 † ??? te ??? 
o 22-07-1668 te Dordrecht 
x 05-08-1668 te Papendrecht     zie gezinskaart 10974 
#k1985 Pieters, Lucretia / Cresia (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † 05-08-1719 te Dordrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter van Oossanen en Appolonia Abrahams): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter van Oossanen en Lucretia Pieters): 
o NN  *   †  
o Dirck ~ 20-04-1672 te Dordrecht  † 01-08-1720 te Dordrecht 

 x 25-07-1700 te Dordrecht met Jenneke Dirks van Tienen,  
 zie ─> k992 

 

 
#k1986 van Tienen, Dirck Joosten (zoon van Joost Claesz van Tienen en Jenneken 
     Dircks van Waarden)  ─> k3972 
 Beroep: Molenaar op de zaagmolen aan de Noordendijk te Dordrecht 
 ~ 12-12-1649 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
o 16-08-1671 te Dordrecht 
x 30-08-1671 te Dordrecht     zie gezinskaart 10975 
#k1987 Hals, Arijaanke Jans  (dochter van Jan Hals en ) 
 ~ +/- 1650 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jenneke  ~ 11-10-1676 te Dordrecht  † 31-05-1751 te Dordrecht 

  x 25-07-1700 te Dordrecht met Dirck Pietersz van Oossanen 
  zie ─> k993 

 
Not. Arch. Nr. 304\20 Dordrecht fol. 294  d.d. 26-02-1673 
notaris Gualtherus Waltherij 
GAD-0020-0304_00304.jpg - GAD-0020-0304_00305.jpg 
Dirck Leendertsz van de Lind, huistimmerman en luitenant van de compagnie van de Merwe, verklaart op 
verzoek van Cornelis van Beveren, heer van West IJsselmonde en baljuw van de Merwede het volgende:  
De vrouw van Dirck Leendertsz van de Lind heeft hem verteld dat de vrouw van Dirk Joosten, zoon van 
Joost Claesz van Thienen, moelnaar op de zaagmolen op de Noordendijk, tegen haar geklaagd en 
bekend had dat Dirk Joosten, haar man, mede handdadig is geweest aan het schellen (schillen) van de 
bomen omtrent de hofstede en laan van de heer Halling, maar dat hij daartoe zeer lelijk was misleid 
geweest. 
Dirk Leendertsz van de Lind verklaart verder dat wanneer hij met de verdere officieren naar de krijgsraad 
zou gaan, Joost de moutmolenaar op de Noordendijk hem is nagelopen, en hem met bekommernis had 
gezegd mede handdadig te zijn geweest aan het verhaalde feit, verzoekende de zaak zo veel mogelijk te 
verzwijgen en stil te houden als dat mogelijk was. Naderhand zijn de moutmolenaar en Joost Claesz van 
Thienen bij Van de Lind gekomen, en hebben met kommernis overlegd hoe deze zwarigheid het beste 
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verlicht kon worden, en deden het voorstel om de bomen te kopen, en of hij daarin kon bemiddelen. Dit 
weigerde hij. Verder verklaarde hij dat Pieter Tamboer van dezelfde companie heeft horen zeggen dat 
Wouter Laurensz van Evelingen, knecht op de molen van Jerefaes Francken, mede schuldig was aan het 
feit, en dat hij, toen hij in het korps van de garde van het molenhooft terugkwam, hij de basten van de 
bomen nog op zijn rug had hangen. 

 
#k1988 van Driel, Cornelis Foppen (zoon van Fop Danielsz van Driel en Maeijken 
     Pieters)  ─> k3976 
 Eerst getrouwd op 27-02-1655 te IJsselmonde met Elisabeth Gerrits Mijnlieff  
    (~ 11-10-1609 te Ridderkerk, overleden voor 05-04-1674) 
 Beroep: Dijkgraaf en Hoogheemraad van IJsselmonde. 
 * +/- 1635 te Barendrecht 
 † 10-04-1702 te IJsselmonde 
x voor 06-11-1680 te ???      zie gezinskaart 10976 
#k1989 Ouwens, Lijsbeth Clemens (dochter van Clement Pleunen Ouwens en  
    Jannitgen Arijens Sparreboom)  ─> k3978 
 * +/- 1655 te IJsselmonde ?? 
 † 20-01-1740 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis van Driel en Elisabeth Mijnlieff): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis van Driel en Lijsbeth Ouwens): 
o NN  *   †  
o Fop ~ 31-10-1683 te IJsselmonde  † 23-10-1730 te IJsselmonde 

 o 21-09-1708 te IJsselmonde met Lena Pieters Hupse 
 zie ─> k994 

 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 179 fol. 344 –345 d.d. 27-02-1655 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f453-543-s024.jpg - NL-RtSA_1277_14_f453-543-s025.jpg 
Cornelis Foppen van Driel, toekomstige bruidegom, geassisteerd door Fop Danielsz van Driel en 
Maijcken Pieters - zijn vader en moeder - wonende te Oost IJsselmonde, met Arijen Foppen van Driel, 
won. te Barendrecht, Cornelis Bouwensz Rooboll, getrouwd met Ariaentgen Foppen van Driel, won. te 
Klaaswaal en Dirck Cornelisz Bouwman wonende op het Zwijndrechtse Veer, getrouwd met Pietertgen 
Foppen van Driel - respectievelijk zijn broer en zwagers ter ene, en Elisabeth Gerrits Mijnlieff, 
toekomstige bruid te IJsselmonde, geassisteerd door Lenert Gerritsz Mijnlieff, heemraad te Ridderkerk, 
Huijch Gerritsz Mijnlieff te Oud Beijerland en Arijen Gerritsz Mijnlieff te IJsselmonde, ter andere zijde, 
verklaren dat zij gaan trouwen op huwelijkse voorwaarden. 
Cornelis brengt 4 morgen land in, met een woning, schuur, etc., met die conditie dat zijn ouders daar 
mogen blijven wonen. Hij moet dan wel 1500 gulden betalen. Hij mag ook de andere 16 morgen van zijn 
vader huren voor de komende 5 jaar. 
Elisabeth brengt in 8 morgen land, in verschillende percelen, en 300 gulden in geld en obligaties. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 207 fol. 391 –392 d.d. 09-01-1656 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f361-452-s035.jpg - NL-RtSA_1277_14_f361-452-s036-s025.jpg 
Cornelis Foppen van Driel en Elisabeth Gerrits Mijnlieff, echtpaar te IJsselmonde, zijn op 27 februari 1655 
op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Thans benoemen zij elkaar tot universeel erfgenaam. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 254 fol. 473 –474 d.d. 04-06-1657 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f453-543-s024.jpg - NL-RtSA_1277_14_f453-543-s025.jpg 
Fop Danielsz van Driel, oud heemraad te IJsselmonde, verkoopt diverse roerende zaken aan zijn zoon, 
Cornelis Foppen van Driel, welke goederen zijn zoon reeds sinds 17 november 1655 in zijn bezit heeft en 
waar hij destijds 792 gulden voor heeft betaald. Onder he tverkochte bevinden zich 2 merries met hun 
veulens, 5 koeien, een hokkeling, 2 wagens, etc. 
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Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 255 fol. 475 –476 d.d. 04-06-1657 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f453-543-s026.jpg - NL-RtSA_1277_14_f453-543-s027.jpg 
Fop Danielsz van Driel, oud heemraad te IJsselmonde, en Maertgen Pieters zijn huisvrouw, 
schenken aan Cornelis Foppen van Driel en Lijsbeth Gerrits zijn huisvrouw, hun zoon en 
schoondochter (bij wie zij tegenwoordig inwonen), diverse attributen zoals o.a. de karn met melkmouwen, 
tonnen, tobben, emmers, kaasvaten en al het andere toebehoren dat tot de melkerij behoort. Zij dienen wel 
de ouders tijdens hun verder leven te onderhouden. Na het overlijden van beide ouders zullen de overige 
erfgenamen hiermede genoegen hebben te nemen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 197 fol. 267 –268 d.d. 19-02-1667 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f250-316-s027.jpg - NL-RtSA_1277_15_f250-316-s029.jpg 
Maertgen Pieters, weduwe van Fop Danielsz van Driel, in zijn leven hoogheemraad te IJsselmonde, 
wonend te IJsselmonde, stelt haar testament op. Haar goederen worden onder de kinderen gedeeld: 
Cornelis Foppen van Driel krijgt 11 morgen land waar hij tegenwoordig op woont. Andere kinderen zijn 
Pietertgen Foppen van Driel, gehuwd met Cornelis Bastiaense Broeling, Ariaentgen Foppen van Driel 
gehuwd met Cornelis Bouwense Rooboll, Aeltgen Foppen van Driel gehuwd met Arijen Gerritse Mijnlieff. 
Zij legateert aan Aeffgen Arijense Mijnlieff, dochter van Aeltgen Foppen van Driel 100 gulden, bij haar zoon 
Cornelis Foppen van Driel op interest van 3 % belegd. Als voogd over de minderjarigen stelt zij aan de 
voornoemde Cornelis, haar zoon. 
Zij tekent met ‘Meijken Pijeters: 

 
 
Not. Arch. Nr. 4988\18 IJsselmonde acte 162 fol. 327 –328 d.d. 06-11-1680 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4988_327.jpg - NL-RtSA_18_4988_328.jpg 
Leendert Leendertsz Vrancken, dijkgraaf, weduwnaar van Jannitge Arijens Sparreboom, Jan Clemen 
Ouwens en Pieter Clemen Ouwens, nagelaten zoons van voorzeide Jannitge Arijens Sparreboom, 
geprocreeert bij Clement Pleunen Ouwens, haar eerste man zaliger, ter eenre, en Arije Clemen Ouwens, 
met Cornelis Foppen van Driel, hoogheemraad, getrouwd met Lijsbeth Clemen Ouwens, mede 
nagelaten kinderen en erfgenamen van Jannitge Arijens Sparreboom, geprocreeert bij Clement 
Pleunen Ouwens, alle won. te IJsselmonde, ter andere zijde. Zij doen boedelscheiding. Leendert 
Leendertsz Vrancken, voor de ene helft, en Jan Clemen en Pieter Clemen voor de andere helft behouden 
de gehele boedel en goederen zoals die zijn bezeten door Jannitge Arijens Sparreboom. Zij betalen 
daarom aan Arij Clemen Ouwens en aan Cornelis Foppen van Driel ieder 1000 gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4989\18 IJsselmonde acte 94 fol. 281 – 283 d.d. 22-07-1693 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4989_281.jpg - NL-RtSA_18_4995_283.jpg 
Cornelis Foppen van Driel, oud dijkgraaf van IJsselmonde, oud 58 jaar, legt samen met enkele anderen 
een verklaring af. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4990\18 IJsselmonde acte 66 fol. 177 – 179 d.d. 16-11-1696 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4990_177.jpg - NL-RtSA_18_4990_179.jpg 
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Johanna van Lansbergen, vroedvrouw van IJsselmonde, Lijsbeth Clemen Ouwens, vrouw van Cornelis 
Foppen van Driel, Pietertje Ariens, vrouw van Leendert Pleunen, en Trijntje Hendricks, vrouw van Pieter 
van der Graef, allen won. te IJsselmonde en van competente ouderdom, verklaren ter instantie van 
Pietertje Ariens Vinck, dat zij bij haar geweest zijn toen zij beviel van een zoontje, en dat zij verklaarde dat 
de vader Leendert Teunisz Spruijt is. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4995\18 IJsselmonde acte 23 fol. 77 – 79 d.d. 26-09-1709 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_077.jpg - NL-RtSA_18_4995_079.jpg 
Pieter Cornelisz van Driel, won. te Ridderkerk, is schuldig aan Pieter Clemen Ouwens, won. te 
IJsselmonde, het bedrag van 2000 gulden dat hij geleend heeft. Hij zal dit geld over een jaar weer terug 
betalen, met 4% rente. Lijsbet Clemen Ouwens, weduwe van Cornelis Foppen van Driel, stelt zich 
borg. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4992\18 IJsselmonde acte 90 fol. 299 –301 d.d. 16-02-1705 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4992_299.jpg - NL-RtSA_18_4992_301.jpg 
Geen Cornelisz Bravenboer is schuldig aan Arij Clemen Ouwens, schepen van IJsselmonde het bedrag 
van 998 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4 %. Lijsbet Clemen Ouwens, weduwe van Cornelis 
Foppen van Driel, stelt zich borg. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4915\18 Hillegersberg acte 240 fol. 994 –997 d.d. 17-03-1719 
notaris Nicolaes Kruijt 
van site Notariële acten Rotterdam – nog te verifiëren 
Lijsbeth Clementsz Ouwens, gehuwd geweest met wijlen Cornelis Foppen van Driel te Oost 
IJsselmonde, Clement Cornelisz van Driel, Cornelis de Lijster te Oud IJsselmonde, Fop Cornelisz van 
Driel, schoenmaker, Jan Clementsz Ouwens, Maria Cornelis van Driel, Pieter Cornelisz van Driel. 
 

 
#k1990 Hupse, Pieter Leendertsz (zoon van Lenaert Pietersz Hupse en   
     Marichjen Ariens)  ─> k3980 
 Later getrouwd op 18-05-1687 te Rijsoord met Marij Meeuwis 
 ~ 26-12-1638 te Rijsoord 
 † ??? te ??? 
o 01-10-1667 te Rijsoord 
x 23-10-1667 te Rijsoord     zie gezinskaart 10977 
#k1991 Ariens, Annetje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te Rijsoord 
 † voor 18-05-1687 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Hupse en Annetje Ariens): 
o NN  *   †  
o Lena  ~ 20-12-1682 te Rijsoord † 13-03-1741 te Oost - IJsselmonde 

  o 21-09-1708 te IJsselmonde met Fop Cornelisz van Driel 
  zie ─> k995 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Hupse en Marij Meeuwis): 
o NN  *   †  

 

 
#k1992 de Knijp, Willem Jansz  (zoon van Jan de Knijp en ) 
 Beroep: Soldaat in het garnizoen te Dordrecht 
 ~ +/- 1640 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
o 30-01-1667 te Dordrecht     zie gezinskaart 10978 
#k1993 Lievens, Annetje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1677 te Dordrecht  † 26-09-1724 te Dordrecht 

 o 04-12-1707 te Dordrecht met Jannigje Jans Hardeman 
 zie ─> k996 

 

 
#k1994 Hardeman(s), Jan / Johannes  (zoon van Hardeman Jansz en  
      Jacomijntje Jans)  ─> k3988 
 Beroep: Bierdrager, Soldaat onder capt. van Diemen 
 ~ 06-05-1652 te Dordrecht 
 † 07-03-1724 te Dordrecht 
o 11-09-1672 te Dordrecht 
x 25-09-1672 te Dubbeldam     zie gezinskaart 10979 
#k1995 Repelaer, Emmerentia (Meinsje) Hermens (dochter van Hermen Repelaer en 
       Teuntje Jans)  ─> k3990 
 * te Dordrecht 
 ~ +/- 1652 te Rotterdam of Dordrecht (tussen 1648 en 1651 laten Hermen Repelaer en 

   Teuntje Jans kinderen dopen in Rotterdam. Vanaf 1653 dopen in Dordrecht. 
   op 12-08-1649 wordt een Meijnsje gedoopt in Rotterdam, maar het is niet zeker of dit 
   Emmerentia is.  
 † 18-02-1721 te Dordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ 12-10-1683 te Dordrecht  † na 13-09-1742 

  o 04-12-1707 te Dordrecht met Jan Willemsz de Knijp 
  zie ─> k997 

 

 
#k1996 Cornelisz, Arien  (zoon van ) 
 Beroep: Timmerman 
 ~ +/- 1640 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
o 23-10-1672 te Dordrecht     zie gezinskaart 10980 
#k1997 Wessels, Heijltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te Dordrecht 
 † na 09-08-1699 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Boudewijn ~ 10-05-1676 te Dordrecht  † 30-08-1740 te Dordrecht 

  x 23-08-1699 te Dordrecht met Maria / Marijcken Mathijse Berkmans 
  zie ─> k998 

 

 
#k1998 Berckmans, Matthijs  (zoon van ) 
 Beroep: Wagenmaker 
 ~ +/- 1640 te Dordrecht 
 † 02-10-1731 te Dordrecht 
o 16-10-1672 te Dordrecht     zie gezinskaart 10981 
#k1999 Jans, Elsje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te Leiden 
 † 24-10-1747 te Dordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria  ~ 01-03-1675 te Dordrecht  † 26-11-1765 

  x 23-08-1699 te Dordrecht met Boudewijn Ariensz de Hart 
  zie ─> k999 

 

 
#k2000 Sparreboom, Pieter Jan Arentsz (zoon van Jan Arentsz Sparreboom en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te IJsselmonde ??     zie gezinskaart 10982 
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#k2001 Roocken, Jannigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1662 te IJsselmonde  † 06-08-1725 / 06-05-1735 te IJsselmonde 

 o 05-10-1703 te Charlois en IJsselmonde met Geertruij Hendriks van Mullem 
  zie ─> k1000 

 

 
#k2002 van Mullem, Hendrick Hendricksz (zoon van Hendrick Danielsz van Mullem 
      en )  ─> k4004 
 ~ +/- 1645 te Charlois 
 † ??? te ??? 
x 13-11-1672 te Charlois     zie gezinskaart 10983 
#k2003 de Groot, Lijsbeth Stoffels (dochter van Stoffel Jansz de Groot en Marijke 
     Maertens)  ─> k4006 
 ~ +/- 1650 te Charlois 
 † na 05-08-1708 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maritjen ~ 25-12-1672 te Charliis doopget. Neeltjen Stoffels 
o Marijtjen ~ 14-03-1674 te Charlois doopget. Trijntjen Hendricks 
o Ja...NN ~ 21-09-1675 te Charlois doopget. Marijtje Willems den Mullem 
o Neeltjen ~ ..-12-1676 te Charlois doopget. NN Stoffels 
o Hendrick ~ 12-03-1678 te Charlois doopget. Trijntjen Hendricks 
o Cornelis ~ 09-06-1680 te Charlois doopget. - 
o Catelijntje ~ 26-10-1681 te Charlois doopget. - 
o Geertruij ~ 18-04-1683 te Charlois  † 07-05-1770 te IJsselmonde 

 doopget. - 
 o 05-10-1703 te Charlois en IJsselmonde met Jan Pietersz Sparreboom 
 zie ─> k1001 

o Cornelis ~ 15-10-1684 te Charlois doopget. - 
o Adriaentje ~ 03-11-1686 te Charlois doopget. Lijntje Pleunen 
o Arij  ~ 10-10-1688 te Charlois doopget. Marijtje Hendricks 

 
#k2004 Huijser, Leendert Jansz (zoon van Jan Leendertsz Huijser en Neeltje  
     Maertens)  ─> k4008 
 ~ 22-05-1664 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 20-04-1691 te Pernis en Charlois 
x 06-05-1691 te Charlois     zie gezinskaart 10984 
#k2005 van den Berg, Beatris Jacobs  (dochter van Jacob Jacobsz van den  
    Berg en Jannetje Jans Verschoor)  ─> k4010 
 ~ +/- 1665 te ’s-Graven Ambacht (Pernis) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maarten ~ 17-02-1692 te Charlois  † 19-11-1751 te Ridderkerk 

 doopget. Neeltje Jans 
 x 30-04-1713 te Ridderkerk met Pietertje Schalken 
 xx 01-10-1719 te Ridderkerk met Marijtie Pieterse Siebedijck 
 xxx 03-04-1733 (o) te Ridderkerk met Pietertje Hendriks van der Kulck 
 xxxx 11-10-1737 (o) te Ridderkerk met Lijntje Leenderts Groenenboom 
 zie ─> k1002 

o Jannetje ~ 06-12-1693 te Charlois doopget. Maertje Jacobs 
o Jacob ~ 31-07-1695 te Charlois doopget. Susanne Jacobs 
o Neeltje ~ 03-03-1697 te Charlois doopget. Neeltje Leenderts 
o Grietje ~ 01-01-1698 te Charlois doopget. Neeltje Jans 
o Jan ~ 17-04-1701 te Charlois doopget. Neeltje Jans 
o Jacob ~ 28-09-1704 te Charlois doopget. Susanne Jacobs 
o Dirck ~ 15-08-1706 te Charlois doopget. Aeltje Jans 

 
#k2006 Siebedijck / Ziede Veedijck, Pieter Ariensz (zoon van Arien Pietersz  
    Siebedijck / Ziedewijdijck en Beatris Arijens)  ─> k4012 
 ~ na 26-03-1661 te Oost Barendrecht 
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 † 13-03-1727 te Ridderkerk 
o 19-09-1688 te Ridderkerk 
x 10-10-1688 te Barendrecht     zie gezinskaart 10985 
#k2007 Dorsman, Claertje Jans (dochter van Jan Ariensz Dorsman en Ariaentje 
     Meertens)  ─> k4014 
 ~ 04-05-1667 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijtje  ~ 13-02-1689 te Ridderkerk  † 02-07-1732 te Ridderkerk 

  x 03-12-1713 te Ridderkerk met Cornelis Pietersz Blok 
  xx 01-10-1719 te Ridderkerk met Maarten Leendertsz Huijser 
  zie ─> k1003 

 

 
#k2008 Pijl, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Abrahamsz Pijl en Lijsbeth 
     Foppes Bakker)  ─> k4016 
 ~ 19-08-1674 te Alblasserdam 
 † voor 1721 te ??? 
x 23-03-1701 te Alblasserdam     zie gezinskaart 10986 
#k2009 de Winter, Annigje Ariens (dochter van Arien Jansz de Winter en Sara  
     Pieters (of Dirks))  ─> k4018 
 Later getrouwd op 13-04-1721 te Bleskensgraaf met (en gescheiden van ) Dirk Dirksz 
 Stolwijk 
 ~ +/- 1675 te Brandwijk 
 † 01-03-1745 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Pijl en Annigje de Winter): 
o NN  *   †  
o Arie ~ 26-12-1701 te Alblasserdam  † 21-04-1740 te Alblasserdam 

 x 22-12-1726 te Alblasserdam met Dieuwertje Gijsberts Koot 
 zie ─> k1004 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Annigje de Winter en Dirk Stolwijk): 
o NN  *   †  

 

 
#k2010 Hotenkoot, Gijsbert Ariensz (zoon van Adriaen Hotenkoot en ) 
 ~ +/- 1660 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
x 08-11-1682 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 10513 
#k2011 Koijman / Huijsman, Grietje Teunis (dochter van Teunis Koijman / Huijsman 
      en ) 
 ~ +/- 1660 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dieuwertje ~ 27-04-1704 te Bleskensgraaf † 04-01-1752 te Alblasserdam 

  x 22-12-1726 te Alblasserdam met Arie Cornelisz Pijl 
  zie ─> k1005 

 

 
#k2012 Leentvaar, Arie Leendertsz  zelfde als ─> k1940 
x 
#k2013 den Ouden, Pietertje Cornelis  zelfde als ─> k1941 
 
#k2014 van Batenburg, Claas Lauwe  zelfde als ─> k1942 
x  
#k2015 Ariens, Neeltje    zelfde als ─> k1943 
 
#k2016 van Aefferden, Willem Gijsbertsz (zoon van Gijsbert van Aefferden en ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
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x 15-06-1690 te Deijl      zie gezinskaart 10990 
#k2017 Simonis, Meghtelt  (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert  ~ 15-01-1693 te Deijl  † 04-01-1755 te Ridderkerk 

  x 21-07-1720 te Ridderkerk met Marijgje/Maeijken Jans Dekker 
  zie ─> k1008 

 

 
#k2018 Dickken, Jan Theunisz  (zoon van Theunis Willemsz Dickken en  
     Barbertjen Joris)  ─> k4036 
 ~ 06-02-1650 te Ridderkerk 
 † 09-12-1717 te Ridderkerk 
o 12-11-1690 te Ridderkerk 
x 03-12-1690 te Ridderkerk     zie gezinskaart 10991 
#k2019 Driesprongh, Marijtje Gerrits (dochter van Gerrit Cornelisz Driesprongh en 
     Maeijcken Ariens Sparreboom)  ─> k4038 
 Eerst getrouwd op 22-12-1686 te Ridderkerk (zie ook Barendrecht) met Leendert 
 Jansz Koeck 
 * +/- 1667 te Oost Barendrecht 
 † 08-12-1753 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Marijtje Driesprongh en Leendert Koeck): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Dickken en Marijtje Driesprongh): 
o NN  *   †  
o Marijgje  ~ 14-02-1694 te Ridderkerk  † 12-11-1754 te Ridderkerk 

  x 21-07-1720 te Ridderkerk met Gijsbert Willemsz van Aefferden 
  zie ─> k1009 

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 322 fol. 439 –441 d.d. 24-06-1671 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f388-453-s076.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s077.jpg 
Gerrit Cornelisz Driesprong, weduwnaar van Maeijcken Arijens Sparreboom, wonend te Oost 
Barendrecht ter ene, en Arijen Jansz Sparreboom, dijkgraaf te IJsselmonde als grootvader en voogd van 
de twee nagelaten weeskinderen van Maeijcken Arijense Sparreboom uit haar huwelijk met Driesprong 
geboren, ter andere zijde, verklaren in der minne overeengekomen te zijn over uitkoop van de kinderen. Hij 
zal de twee kinderen genaamd Arijen Gerritsz (oud 6 jaar) en Maritgen Gerritse (oud 4 jaar) opvoeden en 
onderhouden zoals in het testament van 16 oktober 1666 was afgesproken. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\2 Rijsoord  acte 128 fol. 434 –436 d.d. 18-08-1676 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_2_f436-565-s007.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s077.jpg 
Arijen Jan Ariensz Sparreboom, dijkgraaf te IJsselmonde (ziek op bed) en Truijtgen Leenderts, zijn 
huisvrouw, bekrachtigen hierbij nogmaals hun testament van 12 augustus 1661 en de akte van 2 
december 1670, beide verleden voor notaris Engelbrecht van de Grijp. Bij deze akte voegen zij toe dat de 
nagelaten weeskinderen van Gerrit Cornelisz Driesprongh (verwekt bij Maijcken Ariens Sparreboom, 
zijn dochter) te weten: Arien Gerritsz en Maritgen Gerrits bij hun mondelinge dagen of bij huwelijk 100 
gulden dienen te ontvangen. 
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#k2020 de Jong, Sier Cornelisz (zoon van Cornelis Hendricksz de Jonghe en  
     Neeltjen Leenderts)  ─> k4040 
 Later getrouwd ??? te Charlois (10-11-1713 te Ridderkerk att. naar Charlois) met 
  Pleuntje Dirks Knegt 
 ~ 18-03-1668 te Ridderkerk 
 † 29-05-1740 te Ridderkerk 
x ongehuwd       zie gezinskaart 10992 
#k2021 van Dijk, Metje Cornelis (dochter van Cornelis van Dijk en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit de eerste relatie (Sier de Jong en Metje van Dijk): 
o NN  *   †  
o Sier ~ 09-09-1703 te Ridderkerk (onecht kind) † 21-04-1762 te Ridderkerk 

 x 09-05-1728 te Rijsoord met Pietertje Willems Schansheer 
 zie ─> k1010 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Sier de Jong en Pleuntje Knegt): 
o NN  *   †  

 

 
#k2022 Schansheer, Willem Simonsz (zoon van Simon Willemsz Schansheer en  
     Jannetje Cornelis)  ─> k4044 
 Eerst getrouwd (1) op 28-09-1685 te Rijsoord met Neeltje Leenders 
 Daarna getrouwd (2) op 25-12-1688 te Rijsoord met Pleuntje Ewouts van Prooijen 
 ~ 01-01-1662 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 † 15-02-1740 te Rijsoord (Ridderkerk) 
o 22-10-1695 te Rijsoord (Ridderkerk) 
x 06-11-1695 te Rijsoord (Ridderkerk)    zie gezinskaart 10993 
#k2023 Kuijper / Jongeruiter, Pleuntje Meeuwisse (dochter van Meeuwis Jansz  
    Jongeruiter en Claesje Hendriks)  ─> k4046 
 * te Barendrecht 
 ~ 07-05-1673 te Heerjansdam 
 † 08-07-1740 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Schansheer en Neeltje Leenderts): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Schansheer en Pleuntje Ewouts): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Schansheer en Pleuntje Kuijper / Jongeruiter): 
o NN  *   †  
o Geertje  ~ 23-05-1706 te Rijsoord  † 02-05-1763 te Rijsoord 

  o 10-05-1726 te Rijsoord met Gerrit Arijensz Velthoen 
  zie ─> k1017 (kwartier 4) 

o Pietertje  ~ 24-06-1708 te Rijsoord (Ridderkerk)  † na 01-02-1750 
  x 09-05-1728 te Rijsoord met Sier Siersz de Jong 
  zie ─> k1011 (kwartier 4) 

 
Not. Arch. Nr. 1277\8 Rijsoord  acte 77 fol. 283 – 286 d.d. 08-03-1727 
notaris Cornelis Reijnen 
NL-RtSA_1277_2_f436-565-s007.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s077.jpg 
Sijgie Sijmons Schansheer, weduwe van Jacob Eeuwoutse van Proijen, wonende aan de Drogendijk te 
Ridderkerk stelt haar testament op. Zij prelageteert: 
- aan haar zuster Lijsbeth Sijmonse Schansheer, haar kleijn linde (klein linnengoed ?) 
- aan Sijmon Willemse Schansheer, zoon van haar broer Willem Sijmonsz Schansheer: haar zilver oorijzer. 
Verder benoemt zij als haar erfgenamen: 
- haar broer Willem Sijmonse Schansheer voor 1/4e deel 
- haar zuster Lijsbeth Sijmonse Schansheer voor 1/4e deel 
- haar neef Sijmon Dircxe Schansheer en haar nicht Jannigie Dirxe Schansheer, samen voor 1/4e deel 
- Sijmon Willemsz Schansheer, voor 1/4e deel 

 
#k2024 Veerman, Jan Ariensz  (zoon van Arien Veerman en ) 
 ~ +/- 1660 te Kiefhoek (Kijfhoek) 
 † ??? te ??? 
o 16-05-1690 te Puttershoek 
x 16-06-1690 te Dordrecht (zie Puttershoek)   zie gezinskaart 10994 
#k2025 Theunis, Catharina  (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te Puttershoek 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij / Aart ~ 13-12-1690 te Puttershoek  †  

  x 21-12-1721 te Barendrecht met Aartje Joosten Vogelaar 
  zie ─> k1012 

 

 
#k2026 Vogelaar, Joost Pietersz (zoon van Pieter Vogelaar en )  ─> k4052 
 ~ voor 1655 te Oost Barendrecht 
 † ??? te ??? 
x 30-05-1688 te Barendrecht     zie gezinskaart 10995 
#k2027 van Kempen, Martijntje Jans (dochter van Jan van Kempen en ) 
 ~ voor 1655 te Oost Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aartje  * te Oost Barendrecht / ~ 15-09-1697 te Heerjansdam †  

  x 21-12-1721 te Barendrecht met Arij / Aart Jansz Veerman 
  zie ─> k1013 

 

 
#k2028 Dekker, Huijg Cornelisz (zoon van Cornelis Claesz en Barbara Claes) 
      ─> k4056 
 Eerst getrouwd te IJsselmonde (ondertrouw 05-05-1658 te Ridderkerk) met Marighjen 
         / Maijken Jans 
 Later getrouwd 07-05-1684 te Ridderkerk met Haesje Hendricks 
 Beroep: Rietdekker 
 ~ 19-10-1636 te Ridderkerk 
 † 06-04-1715 te Ridderkerk 
o 07-04-1663 te Ridderkerk 
06-05-1663 att. naar IJsselmonde    zie gezinskaart 10996 
#k2029 Leentvaar, Grietjen Aerts / Ariens (dochter van Aeren Lenaertsz Leentvaar
      en Gerritje Cornelis)  ─> k4058 
 ~ na 1636 te West IJsselmonde 
 † voor 1684 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Huijg Dekker en Marigjen Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Huijg Dekker en Grietjen Aerts): 
o NN  *   †  
o Johannes ~ 02-03-1681 te Ridderkerk  † 22-10-1737 te Ridderkerk 

  x 24-05-1716 te Ridderkerk met Marijgje Franse de Lauw 
  zie ─> k1014 

Kinderen uit het derde huwelijk (Huijg Dekker en Haesje Hendricks): 
o NN  *   †  

 

 
#k2030 de Lauw, Frans Jansz  (zoon van Johannes Jansz de Lauw en Lena  
     Willems)  ─> k4060 
 ~ 06-08-1663 te Steenbergen 
 † voor 22-11-1691 te ??? 
x 23-07-1684 te Heerjansdam     zie gezinskaart 10997 
#k2031 Veenboer, Trijntje Ariens (dochter van Arien Jansz Veenboer en Pietertje 
     Hendricks)  ─> k4062 
 Later getrouwd op 22-11-1691 te Heerjansdam met Goosen Pietersz 
 ~ +/- 1661 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Frans de Lauw en Trijntje Veenboer): 
o NN  *   †  
o Marijgje  ~ 14-11-1688 te Heerjansdam † 03-09-1750 te Ridderkerk 

  x 18-06-1713 te Barendrecht met Arijen Arijensz Compeer 
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  xx 24-05-1716 te Ridderkerk met Johannes Huijgen Dekker 
  zie ─> k1015 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Trijntje Veenboer en Goosen Pietersz): 
o NN  *   †  

 

 
#k2032 Velthoen, Arijen Pietersz (zoon van Pieter Cornelisz Velthoen en Stijntje 
     Theunis (Kranenburg))  ─> k4064 
 Beroep: Polderwerker in de Carnisse en Rhoonse polders 
 ~ +/- 1655 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 † 13-01-1697 te Carnisse (Barendrecht) 
x 22-10-1684 te Barendrecht     zie gezinskaart 10998 
#k2033 Rietveld, Neeltjen Ariens (dochter van Arien Gerritsz en Merrigje Jacobs
     of Arij Ariensz en Maertje Daenen)  ─> k4066 
 * te Oost Barendrecht 
 ~ 13-05-1657 of 28-03-1660 te Barendrecht 
 † 25-02-1735 te Carnisse (Barendrecht) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter ~ 05-08-1685 te Barendrecht  doopget. Joosje Pieters Velthoen 
o Stijntje ~ 24-11-1686 te Barendrecht  doopget. Joosje Pieters Velthoen 
o Maeijke ~ 24-10-1688 te Barendrecht  doopget. Mejinsje Aelberts 
o Marij ~ 08-03-1693 te Barendrecht  doopget. Neeltje Willems 
o Gerrit ~ +/- 1695 te Dubbeldam  † 26-04-1763 te Rijsoord 

 o 10-05-1726 te Rijsoord met Geertje Willems Schansheer  
 zie ─> k1016 

o Maeijke ~ 19-04-1711 te Dubbeldam  doopget. - 

 
#k2034 Schansheer, Willem Simonsz   zelfde als ─> k2022 
x 
#k2035 Kuijper / Jongeruiter, Pleuntje Meeuwisse zelfde als ─> k2023 
 
#k2036 Wensch, Jan Ariensz  (zoon van Arien Wensch en ) 
 ~ +/- 1670 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
att. 03-04-1699 te Alblasserdam 
x 05-04-1699 te Zwijndrecht     zie gezinskaart 10999 
#k2037 Vliegenthart, Maaijke Jans (dochter van Jan Maertensz Vliegenthart en  
     Neeltje Pieters)  ─> k4074 
 ~ 14-02-1666 te Zwijndrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien * te Hendrik-Ido-Ambacht /  ~ 27-07-1703 te Alblasserdam †  

 x 13-05-1731 te Zwijndrecht met Arjaantje Jans Huijsman 
 zie ─> k1018 

 

 
#k2038 Huijsman, Jan Corstiaansz (zoon van Corstiaan Jansz Huijsman en Sijtge 
     Gijsbrechts)  ─> k4076 
 ~ 18-10-1676 te Zwijndrecht 
 † ??? te ??? 
o 13-04-1708 te Zwijndrecht 
x 29-04-1708 te Zwijndrecht     zie gezinskaart 11000 
#k2039 van Es, Lijsbet Jans  (dochter van Jan Isaacksz van Es en Geertje  
     Adriaans Bijkerk)  ─> k4078 
 ~ +/- 1680 te Hendrik-Ido-Ambacht / Zwijndrecht ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Ariaantje ~ 09-06-1709 te Zwijndrecht  † 

 doopget. Daniël Los, Geertje Corse 
 x 13-05-1731 te Zwijndrecht met Arien Jansz Wensch 
 zie ─> k1019 
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o Jan ~ 16-08-1711 te Zwijndrecht  doopget. Isaack van Nes, Geertje Bijkerk 
o Corstiaan ~ 19-03-1713 te Zwijndrecht  doopget. Sijgje Huijsman 
o Geertje ~ 10-11-1715 te Zwijndrecht  doopget. Geertje Bijkerk, Herbert van Os 
o Gijsbert ~ 03-01-1718 te Zwijndrecht  doopget. Sijgje Baartman 
o Isaac ~ 20-03-1720 te Zwijndrecht  doopget. Neeltje van Es 
o Gijsbert ~ 28-06-1722 te Zwijndrecht  doopget. Daniël Los, Geertje Huijsman 

 
Recht. Arch. Hendrik-Ido-Ambacht, inv.nr. 4, fol. 220 e.v dd 17-01-1722 
Abraham Ariens Smith, getrouwd met Eva Janse van Esch, en Jan Huijsman, getrouwd met Lijsbet 
Janse van Esch, voor henzelf en als voogden over de minderjarige kinderen van IJsak Janse van Esch, 
tezamen kinderen en kindskinderen van Geertje Ariensen Bijkerken uit een voorgaand huwelijk met Jan 
IJsakse van Esch. Zij verklaarden op 05-09-1721 de gerechte helft van 400 roeden tuinland onder 
Hendrik-Ido-Ambacht te hebben verkocht. 

 
#k2040 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k2041 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k2042 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k2043 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
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Generatie 12; stamovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 2.048 tm 4.095 
 
#k2048 Rook, Jan Adriaensz (den Ouden) (zoon van Adriaen Jansz Roock en  
      Maertgen Jans)  ─> k4096 
 * +/- 1632 te Ouderkerk aan den IJssel 
 †  voor 28-05-1686 te ??? 
x +/- 1660 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11006 
#k2049 Jaspers, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1639 of 1642 te Ouderkerk aan den IJssel 
  13-09-1701 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jasper ~ 05-06-1661 te Ouderkerk ad IJssel † 1661 

 doopget. Jan Ariensz, Cornelis Gerritsz, Aechtgen Jaspers 
o Arien ~ 14-04-1664 te Ouderkerk ad IJssel † 16-01-1715 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Maerten Ariensz, Cornelis Gerritsz, Claesgen Arens 
 x voor 1690 met Pietertje Cornelis Berkouwer 
 xx 15-11-1693 te Ouderkerk ad IJssel (zie Stolwijk) met Lijsbeth Dirks Dekker 
 zie ─> k1024 

o Wijve * +/- 1665 te Ouderkerk ad IJssel ?  08-03-1751 te Ouderkerk aan den IJssel 
o Jan * +/- 1666 te Ouderkerk ad IJssel ? † voor 20-03-1698 
o Willem * +/- 1668 te Ouderkerk ad IJssel ? † voor 20-03-1698 

 
Recht. Arch. Nr. 9 en 10 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 21-08-1656. 4-9-1656, 06-11-1656 en 27-11-1656: 
Jan Arijensz. Roock contra Claes Leendertsz. Backer en Thonis Arijensz. Eiser zegt dat de gedaagden 
hadden aangenomen een heuvel te maken, leggende op Blankenburg en zij met de eiser zouden samen 
werken. Eiser (Roock dus) heeft aan de heuvel gewerkt. Te samen 100 schaft aarden aangebracht en 
schat per schaft de kosten op 17 stuivers, en het deel van Jan Arijensz Roock komt dan neer op 14 gulden, 
3 stuivers en 8 penningen. Ook heeft hij nog 30 schaft aan ander werk gearbeid, wat neerkomt op 4 gulden 
en 5 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 27-02-1665 
De weduwe van Sent Leendertsz Maetroosje zaliger, won. in de polder de Geer verkoopt in het openbaar 2 
koedragende koeien, 2 hokkelingen, divers huisraad, bouwgereedschap en andere zaken. 
Onder de kopers bevindt zich ook Jan Adriaensz Roock, die 2 schelpkommen koopt voor 6 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 27-04-1666 
Marij Jans, weduwe van Cornelis Foppen Vranckrijcker, verkoopt in het openbaar de kleren van de 
overledene, enig bouwgereedschap en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich ook de vrouw van Jan 
Adriaensz Roock, die een paar kousen koopt voor 11 stuivers. Haar schoonmoeder, de vrouw van Arij 
Roock, is borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 30-03-1667 
Isbrant Willemsz Bostelman verkoopt in het openbaar 2 kalfdragende koeien, een hokkeling, het hooi in de 
berg, een ijsslee, bouwgereedschap, en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich ook Jan Arijensz 
Roock, die een zwarte koe koopt voor 66 gulden, en 2 ‘lan’ hooi voor 13 gulden 10 stuivers, 2 emmers voor 
30 stuivers, een tobbe voor 15 stuivers, 2 (hooi)vorken voor 7 stuivers en 1 baggerbeugel voor 1 gulden 6 
stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 29-02-1668 
Ingetgen Mathijsen verkoopt in het openbaar 15 kalfdragende koeien, 2 kalfdragende vaarzen, 3 
hokkelingen, het hooi in de berg, een smalschouw, de kleren van Willem Mathijsz zaliger, en andere 
zaken. Onder de kopers bevindt zich ook Jan Arijensz Roock, die een oude vaars koopt voor 57 gulden 
10 stuivers. Borg is zijn vader Arij Jansz Roock. 
 
Notarieel arch. Gouda Nr. 248 folio 150  d.d. 13-8-1671 
Annetgen Jans Houmes, weduwe van Pieter Dircksz, won. aan Sgraefwegh, verhuurt aan Jan Arijensz 
Roock, won. te Ouderkerk op d’IJssel, 15 morgen en een half hont min een achtstedeel honts met de helft 
van het huijs en de (hooi)berg en schuur in Crimpen op d’IJssel in de polder van Cortlant. 
Het weiland mag gebruikt worden om te weiden, het hooiland om te hooien en op de hennipwerf mag 
hennip of kool geteeld worden. De verhuur is voor twee jaar afgesproken met een optie tot 6 jaar. 
Het eerste jaar is ingegaan op St Pieter ad Cathredam 1671. 
Het bedrag a 15 gulden en 5 stuivers per morgen land moet ieder jaar betaald zijn op St Pieter ad 
Cathredam (d.i. 22 februari) 
Jan Arijensz Roock ondertekent: 
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Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 1674-3083/175  d.d. 14-07-1674: 
Annitjen Jans Homes weduwe van Pieter Dirksz. (won. Ca/dIJ) machtigt Pieter Wiggersz. van Cappelle 
bode te C a/d IJ i.v.m. een proces voor de Hoge Vierschaar van Zuid Holland tegen Jan Ariensz. Roock 
(won. Cr a/d IJ). 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 08-12-1681 
De kinderen van Hendrick Crijnen Trompert en Neeltgen Pieters, beiden overleden, verkopen in het 
openbaar diverse landerijen en zellingen, waaronder ook drie kleine zellinkjes in Nieuwerkerk a/d IJssel, 
dicht bij de steenplaats van Arijen Jansz Roock zaliger. Een paar pagina’s verder wordt gesproken over 
de drie kleine zellinkjes nabij de steenplaats van de kinderen van Arijen Jansz Roock. Deze zellingkjes 
worden gekocht door Arijen Willemsz Decker voor 55 gulden, waarbij Jan Ariensz Roock zich borg stelt. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-05-1686 
Leendert Verbie (zie k5370), Tonis Arijensz. Verbie en deze tevens als voogd over de kinderen van 
Willem Ariensz. Verbie, Sent Jansz. Besemer x Aerjaentjen Arijensz. Verbie te samen voor de helft. 
Leendert Pietersz. Luijt, Cornelis Jacobsz. Timmerman, Huijch Pietersz. Metselaer, Leendert Luijten, Jan 
Arijensz. Roock en tevens voor Machteltje Arijensz. Roock en tevens als oom en voogd van de kinderen 
van Jan Arijensz. Roock den Ouden, Jacob Ingens ……, Cornelis Cornelisz. Broer te samen voor de 
andere helft, alle te samen erfgenamen van zalr. Cornelis Arijensz. Verbie en Willemke Cornelisdr., 
mitsgaders de voornoemde Leendert Luijten en Daniel Jacobs., als Heilige Geest armmeesters van 
Ouderkerk a/d IJssel, voor 1/18 part. Verkopen aan Leendert Leendertsz. Blonck (won. Ouderkerk a/d 
IJssel) een huis, berg, erf en werf in de Cromme met ¾ deel van de gehele zelling. Prijs f 287-4-0. 
(Opmerking: Maarten A. Roock in de acte niet vermeld, tekent deze wel). 
Jan Ariensz Roock den Ouden, Jan Ariensz Roock, Maarten Ariensz Roock en Machteltjen Ariensz Roock 
(allen geboren tussen 1630 en 1650) zijn de kinderen van Arien Jansz Roock (geboren ongeveer 1602) en 
Maertgen Jans Wijvedr. 
Jan Ariensz Roock (de jonge) en Maerten Ariensz Roock ondertekenen: 

 
 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 16-03-1699 
Notaris Samuel Guldemont. 
Pieter Jansz Mul en Jan Pietersz, getrouwd met Maartjen Jans, won. te Ouderkerk ad IJssel en enige 
erfgenamen van Lijsbeth Willems, in haar leven weduwe van Leendert Pietersz Luit, volgens het testament 
gepasseerd voor notaris Willem Romein te Capelle ad IJssel dd. 14-04-1695, ter eenre, 
en Jan Ariensz Rook de Jonge, Maarten Ariensz Rook, Jacob Ingensz, getrouwd met Claasjen Ariens 
Rook , voor zichzelf en voor de minderjarige weeskinderen van Maritjen Ariens Rook, en Arij Jansz Rook 
(zie k1024) en Abram Ariensz, getrouwd met Wijve Jans Rook, beiden kinderen van Jan Ariensz Rook 
den Ouden (zie k2048), alle kinderen of kindskinderen van Arien Jansz Rook (zie k4096), getrouwd 
geweest met Marritje Jans Timmerman (zie k4097), gewezen zuster van Arien Jansz Timmerman, voor 
3/4e deel, en Leendert Luiten, getrouwd met Jorisje Jacobs, Cornelis Jacobsz Timmerman voor zichzelf en 
voor de minderjarige weeskinderen van Maggeltje Jacobs, alle kinderen van Jacob Cornelisz, getrouwd 
gweest met Neeltje Cornelis, in leven halfzuster van voornoemde Arien Jansz Timmerman, voor het 
resterende 1/4e deel, erfgenamen van de eerder gemelde Arien Jansz Timmerman, ter andere zijde, 
geven te kennen dat er een geschil tussen hen gerezen was mbt de nalatenschap van Arien Jansz 
Timmerman en Lijsbeth Willems, waar kosten uit voortgekomen waren. Zij komen het volgende overeen: 
de comparanten ter eenre zien geheel af van de baten en lasten van de erfenis. De andere zijde neemt die 
baten en lasten van de erfenis, en betalen aan de eerste partij nog 500 gulden, en aan Pieter Jansz Mul 
komt de eiken kast toe, en aan Jan Pieters het greine spinnetje. Vanaf nu zijn de comparanten ter andere 
zijde de enige erfgenamen van de nalatenschap van zowel Lijsbeth Willems als van Arien Jansz 
Timmerman. 
Ondertekening onder andere door Jan Arijensz Roock (de jonge), Maarten Ariensz Roock, Jacob Ingensz, 
Claasje Ariens Rook (merk), Arij Jansz Rook, Abram Ariensz Hoogheijt en Wijve Jans Rook (merk): 
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#k2050 Dekker, Dirk Huijgensz (zoon van Huijg Dircksz en Ootje Jacobs Decker) 
      ─> k4100 
 ~ +/- 1627 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 27-01-1654 te Stolwijk  
x 11-02-1654 te Stolwijk     zie gezinskaart 11007 
#k2051 Jans, Marrigje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1629 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth ~ +/- 1668 te Stolwijk  † 22-11-1711 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 15-11-1693 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Adriaensz (den Ouden) Roock 
 zie ─> k1025 

 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 30-05-1672 
Cornelis Jansz Dus, Leendert Ghijsbertsz, weduwnaar van Leentje Jans, Dirck Huijghensz, getrouwd 
met Maritje Jans, Jan Claesz Bos, getrouwd met Maritje Leenderts, die een dochter is van voornoemde 
Leentjen Jans, en Dirck Jansz Dus en Nanne Pietersz als voogden over Dirck Leendertsz en Claes 
Leendertsz, minderjarige nagelaten weeskinderen van voornoemde Leentje Jans, geprocreeert bij 
Leendert Ghijsbertsz, verkopen aan Jan Cornelisz Clip een stuk land groot 1 ½ morgen te Benedenkerk. 
Bedrag 1012 gulden 10 stuivers. 
In de volgende acte verkopen dezelfde partijen aan Mees Cornelisz Clip een stuk land groot 2 hont 86 
roeden te Benedenkerk. Bedrag 289 gulden 5 stuivers 8 penningen. 
 

 
#k2052 Versluijs, Jan Willemsz (zoon van Willem Jan Govertsz en Marrigje  
     Teunis)  ─> k4104 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † voor 25-08-1680 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1650 te Ouderkerk aan den IJssel ???   zie gezinskaart 11008 
#k2053 Ariens, Marrigje  (dochter van Arie Damen Luijt en Sijgje Ariens) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie ~ +/- 1655 te Ouderkerk ad IJssel † 30-09-1745 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 07-09-1687 te Gouderak met Jannetje Aerts Huurman 
 zie ─> k1026 

o Theunis ~ 17-03-1669 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Willem Willemsz, mr Jan Houtijn, Leentgen Willems 

o NN *    †  
 
Not. Arch. Gouda 467 f36  dd. 25-08-1680  
Marrigje Teunis (zie k4105), weduwe van Willem Jan Goverts (zie k4104), won. te Ouderkerk ad IJssel, 
stelt haar testament op. 
Erfgenaam zijn haar 5 kinderen en de kinderen van haar zoon Jan Willemsz zalr. 
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Haar oudste zoon Govert krijgt voor zijn erfdeel 1350 gld., 
Willem Willems krijgt land in de polder Cromme, o.a. door zijn vader gekocht van Jan Centen Besemer, 
Barber Willems, haar oudste dochter., krijgt ook land in de polder Cromme, 
Wijve Willems krijgt 3 morgen 3 hont in de polder Cromme, 
Leentje Willems, getrouwd met Cornelis Ariens krijgt ook land aldaar. 
De kinderen van Jan Willemsz (zie k2052) krijgen o.a. het boezempje van Cornelis Ellerts Davidt en het 
oude land eertijds gekocht van Jacob Jans Cors gelegen in het land van Jan Centen Besemer. 
Marrigje Teunis heeft 2 huizen, een binnendijks en een buitendijks, die ook verdeeld worden. 
Over de kinderen van Jan Willemsz stelt zij Govert Willemsz tot voogd en de broers Jan Leendertsz en 
Willem Leendertsz, zoons van Leendert Jan Goverts, te Ouderkerk ad IJssel, tot toeziende voogden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd.10-01-1689 
Notaris Everard Maes 
Willem Willemsz Versluijs, getrouwd met Marrichje Arien Fransen, Cornelis Arien Fransen den ouden, 
getrouwd met Leentje Willems Versluijs, de een getrouwd met de zus van de ander, won. te Ouderkerk ad 
IJssel, verklaren dat in het jaar1688 Marrrichjen Tonis (zie k4105), weduwe van Willem Jan Govertsz 
(zie k4104), toen mede won. te Ouderkerk, bij haar huis heeft ontboden haar 5 kinderen en de kinderen 
van Jan Willemsz Versluijs, waar zij hen zei dat zij gekomen was tot een hoge ouderdom, en niet meer 
goed ter been (“niet wel ter gangh”) en daardoor onmachtig om haar landen en andere onroerende 
goederen langer te kunnen gebruiken. Daarom wil zij dit onder haar kinderen en kindskinderen verdelen. 
Zij heeft dit laten passeren voor notaris Wilhelmus Tombergen te Gouda dd 25-08-1680. Verder verklaren 
zij dat zij, samen met de meerder- en minderjarige kinderen van Arien Fransen en Neeltje Cornelis, beiden 
zalr, in hun leven gewoond te Ouderkerk, ten overstaan van schout en heemraden op 23-09-1681 hebben 
gedeeld alle onroerende goederen die hun vader en moeder na hun dood hebben nagelaten. Omdat 
sommige landen wat ongunstig gelegen zijn om te kunnen gebruiken, herverdelen zij dit nu. 
Cornelis Arien Fransen, getrouwd met Leentje Willems Versluijs, krijgt de landen met het huis, en Willem 
Willemsz Versluijs, uit hoofde van Marritje Tonis, krijgt alle effecten (obligaties en schuldbrieven). 
(Opmerking: Cornelis Arien Fransen ondertekent met ‘Cornelis Arijensen Verslus”) 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-03-1711 / 05-04-1711: 
Engebregt Willemsz Verbrugge en Cent Ariensz Versluis, curatoren in de boedel van wijlen Cornelis 
Ariensz Versluis en Annetje Aarts van Vliet, halen het contract van herloting aan dd 10-01-1689 voor 
notaris Everard Maes, tussen Willem Willemsz Versluijs en Cornelis Arien Fransen (tekent met Cornelis 
Ariensz Versluijs). Dit in verband met het feit dat e.e.a. openbaar verkocht zal gaan worden. Ook wordt 
aangehaald het testament van Marrichjen Tonis (zie k4105), weduwe van Willem Jan Goverts (zie 
k4104) voor notaris Wilhelmus Tombergen te Gouda dd 25-08-1680. Het testament luidt: 

Marrigje Teunis, weduwe van Willem Jan Govertsz zalr, won. te Ouderkerk ad IJssel, redelijk 
gezond, stelt vanwege haar hoge ouderdom haar testament op. Universele erfgenamen zijn haar 
vijf kinderen, en de nagelaten kinderen van Jan Willemsz, haar zoon zalr. Wel wil zij dat na haar 
overlijden de boedel als volgt zal worden verdeeld: 

▪ Govert Willemsz Versluis, haar oudste zoon, krijgt 1350 gulden. 
▪ Willem Willemsz krijgt de voorste kant van een breed stuk land gelegen in de polder 

de Cromme, en de achterste kant van de Oudelandse kamp, verder de helft van de 
boezem van Jan Centen Besemer, door zijn vader Willem Jan Goverts van Jan 
Centen Besemer gekocht, en tenslotte de helft van het binnenste huis waar Marrichjen 
Tonis nu woont. 

▪ Barbara Willems krijgt de hoogkamp naast het brede stuk gelegen, de hennipwerf 
aan de dijk, het voorste van de ‘pittekamp’ en het stuk land ‘de koij’ genaamd, met nog 
een halve morgen, en het 1/3e deel van het huis en de boomgaard buitendijks. 

▪ Wijvetje Willems krijgt 3 morgen 3 hont gelegen in’t breeweer in de polder de 
Cromme, 1/3e deel in het huis en de boomgaard buitendijks, en het oostelijke 
hennipwerfje. 

▪ Leentje Willems, vrouw van Cornelis Ariensz, krijgt het achterste deel van het eerder 
genoemde brede stuk land, het voorste deel van de Oudelandse kamp, de helft van de 
boezem en de helft van het binnendijkse huis. 

▪ de kinderen van Jan Willemsz (zie k2052)  zalr. krijgen de weikamp, liggende over 
de kleinwetering, het achterste deel van de pettekamp, een boezempje in het land van 
Jan Centen Besemer, en de westerse hennipwerf binnen de tiendeweg, en tot slot het 
1/3e deel van het buitendijkse huis met de boomgaard. 

▪ Alle meubels, etc. zullen in 6 gelijke delen verdeeld moeten worden. 
▪ De goederen die de kinderen van Jan Willemsz, haar zoon zalr, zullen komen te 

erven, moeten geadministreerd worden door Govert Willemsz en Willem Willemsz, 
haar zonen. Mocht er nog een deling plaatsvinden, dan zijn als subsidiaire voogden 
benoemd Jan Leendertsz en Willem Leendertsz, broers. 

 

 
#k2054 Huurman (Backer), Aert Willems (zoon van Willem Aerts Huurman en 
      Hilligje Hendriks)  ─> k4108 
 * +/- 1628 te ??? (woont Gouderak) 
 † voor 14-01-1669 te Gouderak ?? 
x +/- 1655 te Gouderak ???      zie gezinskaart 11009 
#k2055 Versnel, Aaltje Willems  (dochter van Willem Versnel en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 465 Datum: 19-Feb-23 

 † na ..-05-1686 te Gouderak ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje * †  

 x voor 12-03-1690 te Ouderkerk ad IJssel (?) / x 07-09-1687 te Gouderak met Arie 
  Jansz Versluijs 
 zie ─> k1027 

 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak   d.d. 23-11-1655 / 07-12-1655 / 01-02-1656 / 
      15-02-1656 / 14-05-1656 / 23-05-1656 
Rechtdag gehouden 23-11-1655 e.v. 
Engel Willemsz den Huerman, gehuwd met Machteltje Jans, eisers, contra Aert Willemsz Backer 
Huurman, gehuwd met Aeltje Willems, zijn halfbroer. De inhoud van de zaak is niet duidelijk gemaakt. 
Op 14-03-1656 verschijnen zij beiden, en verklaren dat de rechtszaak al enige tijd duurt, en al veel gekost 
heeft, en naar verwachting nog meer kosten mee zal brengen, en dat zij beiden de zaak willen stoppen, en 
laten het gerecht besliisen en zullen zich daarbij neerleggen. Het gerecht heeft op 11-04-1656 een 
beslissing genomen, maar die is niet gedocumenteerd. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    d.d. 19-06-1657 
Het gerecht van Gouderak besteedt aan Eldert Cornelisz Cool (zie k5042) om alle weken te halen de 
biljetten van de zetting van het brood en die te notificeren. Hij moet het gerecht schadeloos houden. Dit 
voor f 20,-. Borg staat Willem Pietersz Backer. Aert Willemsz Backer belooft de zetting mede te halen, 
naast Eldert Cornelisz. Leendert Pietersz Backer belooft de zetting mede te halen, naast Eldert Cornelisz  

 

. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak   d.d. 14-01-1669 
Jan Isbrantsz Cos en tevens namens zijn broers en zussen, kinderen en erfgenamen van Isbrant Jansz 
Cos, verkopen aan Aeltje Willems Versnel, weduwe van Aert Willemsz Backer, een huis en erf op het 
dorp van Gouderak in het Middelblok. Is belast met een custingbrief per resto van f 120,- met de rente tbv 
Thonis Jansz Steenbacker en Sijchje Cornelis. Prijs f 1116,- , waarvan f 830,- contant. 
In de acte erna de schuldbrief, groot f 286,-. Te betalen in 3 termijnen namelijk mei 1670, 1671 en 1672. 
De rente is 4 % 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak   d.d. 01-04-1670 
Aeltgen Willems, weduwe van Aert Willemsz Backer, te Gouderak, is schuldig aan Gerrit Pietersrz 
Verbos, te Rotterdam, een losrente vanf 32,- per jaar ivm een obligatie notariale dd 31-03-1670 voor 
notaris Jacobus Delfius te Rotterdam gepasseerd, en welke hiermede vervalt. 1e vervaldag is 01-04-1671. 
De hoofdsom is f 800,-. Als onderpand een huis en erf op het dorp van Gouderak in het Middelblok. 
 
Recht. arch nr 1 Gouderak    dd 14-12-1682 
De schout van Gouderak en Leendert Huijbertsz Proos en Jan Pleunen Coijman, namens het gerecht van 
Gouderak, leggen volgende verklaring vast van: 
Aeltje Willems, weduwe van Aert Willemsz Backer, won. te Middelblok van Gouderak, verklaart onder 
ede dat op zaterdag 5 december aan haar dochter genaamd Hilletge geroepen werd die bij haar achterop 
de plaats stond, dat zij aan haar moeder moest zeggen dat de pachters haar zwager Frans wel half dood 
geslagen hadden. Aeltje ging daarop naar het huis van haar zwager Frans Sijmonsz en werd door Cornelis 
van der Ka, Jacob van Sticht, Jan la Fors en nog een pachter van Schoonhoven, en Philips de Veth, Jan 
Schoon en Gerrit Maerlingh naar het huis van haar zwager gevolgd. Zij sprak met hevige woorden ‘Wie 
duijvel heeft mijn swager soo geslagen’. Zij zei tegen haar dochter Annetje Aerts, die de vrouw is van 
Frans Sijmonsz, dat zij haar deur zou sluiten. Zij ging daarna voor de deur staan en wilde de pachters niet 
binnen laten gaan zonder schout en gerecht, en Van der Ka scheurde haar schortekleed van haar lijf om 
haar zo van de deur te krijgen, waarna zij nog een keer vroeg wie het had gedaan, waarop gezegd werd 
door Van der Ka ‘Ick heb hem bruij gegeven, en hadde hij mijn stock niet vast gehouwen ick had hem nogh 
een bruij gegeven’. Verder heeft zij meerdere malen gezegd dat zij de schout en het gerecht zou halen om 
het huis te visiteren en bezien wat daar in was. 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 466 Datum: 19-Feb-23 

Pietertje Princen getuigt over dezelfde zaak dat zij Cornelis van der Ka heeft horen zeggen dat hij Frans 
Sijmonsz had geslagen, maar dat die hem eerst had geslagen. Ook Pietertje Pieters en Dirkje Pieters 
bevestigen deze getuigenissen. 
Frans Sijmonsz, won, in het veerhuis te Gouderak, verklaart zelf over deze zaak dat de genoemde 
pachters op de impost op de brandewijn hem beschuldigden dat hij brandewijn zou verkopen, waarop hij 
nee zei. Zij wilden daarop in zijn huis komen om te kijken. Van der Ka trok ‘de spinde’ open, waarna Frans 
hem daar van aftrok. Van der Ka schoot op hem af en gaf hem ‘een lustige stoot’ waarna Frans door Jacob 
van Sticht werd vastgehouden, waarna Van der Ka hem met een rotting een ‘wackere slagh’ op zijn hoofd 
gaf zodat hij neerviel en een grote buil op zijn hoofd had. Van der Ka wilde nog een keer slaan, maar de 
vrouw van Frans hield de rotting vast. Van der Ka liep verder het huis in, en trof bier in de kelder aan. 
Daarna vertrokken zij. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak   d.d. +/- ..-05-1686 
Jan Isbrantsz Kors verkoopt aan Aeltje Willems, weduwe van Aert Willemsz Backer, een hooischuur met 
een erf in het Middelblok van Gouderak. Bedrag 140 gulden. 

 
#k2056 Trompert, Philippus Joosten  (zoon van Joost Leendertsz Trompert en 
      Emmitgen Jans Croon)  ─> k4112 
 Later getrouwd op 20-04-1687 te Moordrecht met Teuntje Rijcke van Driel 
 * +/- 1625 te Gouderak 
 † na 03-02-1698 te ??? 
o 12-11-1656 te Moordrecht 
x 03-12-1656 te Moordrecht      zie gezinskaart 11010 
#k2057 Aerts, Niesje    (dochter van ) 
 * +/- 1630 te Gouderak 
 † 26-10-1686 te Moordrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Philippus Trompert en Niesje Aerts): 
o NN  *   †  
o Joost ~ 06-04-1659 te Gouderak  † 30-07-1723 te Gouderak 

 x 22-10-1684 te Moordrecht met Dirkje Ariens Koij 
 zie ─> k1028 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Philippus Trompert en Teuntje van Driel): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 22-05-1665 
mr Hendrik Croon, Arien Joosten Trompert, Dirk Joosten Trompert, Philippus Joosten Trompert, Arien 
Jansz Uijttenbroek als gekocht hebbende de erfenis van Johannes Joosten Trompert, en voornoemde Dirk 
namens zijn zuster Helena Joosten Trompert, alle mondige kinderen, en Cornelis Jansz Wiltvangh als 
voogd van Fredrick Joosten Trompert, Reijnier Joosten Trompert en Joosjen Joosten Trompert, onmondige 
weeskinderen van Emmitje Johannes Croon zaliger, in leven weduwe van Joost Leendertsz 
Trompert, gewoond hebbend in het Middelblok te Gouderak. Verkopen aan Geertje Thijsse een huis en erf 
in het Middelblok. Prijs f 1120,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 04-12-1666 
Arien Jansz Uijttenbroeck verkoopt aan Hendrik Joosten Trompert, Arien Joosten Trompert, Dirk Joosten 
Trompert, Philippus Joosten Trompert en Fredrik Joosten Trompert. Item Jacob Aertsz Buijs gehuwd 
met Helena Joosten Trompert en Reijnier Joosten Trompert en Joosjen Joosten Trompert, waarover voogd 
is Cornelis Jansz Wiltvangh, alle kinderen en mede erfgenamen van Emmitje Jans Croon, in leven 
weduwe van Joost Leendertsz Trompert, gewoond hebbend in het Middelblok, 1/9e (bij transport 
verkregen van Johannes Joosten Trompert, een zoon en voor 1/9e deel erfgenaam van voornoemde 
Emmitje Croon) in een steenplaats met ovens, loodsen, zellingen, huizen en land, met alle onroerende 
goederen van Emmitje Croon. Prijs is f 900,-. 
In de daarop volgende acte staat dat de kopers schuldig zijn aan Frans Davitsz Elecourt een losrente van  
f 131-5-0 per jaar, maar bij goede betaling f 106-5-0 per jaar. Het hoofdgeld is f 2500,- en de 1e vervaldag 
04-12-1667. Als onderpand de steenplaats met ovens, lootsen en huizinge daarop staande, met 8 morgen 
land daarachter gelegen in het Middelblok in de Kranepoort. Verder nog een zelling in het Kattendijksblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 07-11-1673 
Rechtdach gehouden 7 nov. 1673 
Judith Cornelia Wiltvangh eijseresse Contra Phillip Joosten Trompert ged. eijsch doende. 
De eijseresse seijt ende is waer, sat sij eenige tijt geleden van hem ged. heeft gecocht, de winterbrant voor 
de huijshouding van Dominee Wiltvangh, Predicant alhier. Concludeert dat de ged. sal werden 
gecondemneert aen haer te leveren de nombre van 33 manden drooge turf. Schepenen ordonneeren 
parthijen bij de andere te compareeren op hoope van accoort, ist doenlijck voor de eerste rechtdach. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 11-02-1676 
Rechtdach gehouden 11 febr. 1676 
Adriaen Louff Raet ende Vroetschap der stadt Goude, als getrout hebbende Maria Elecourt ende over 
sulcx mede erfgenaemen van Frans Davitse Elecourt, in dier qualite eijser. Contra Mr. Heijndrick Croon, 
Frederick Joosten, ende Rengenier Joosten Trompert geds. Mitsgaders noch eijser ende arrestant op 
seeckere Steenplaats sellinghe ende landen, gelegen in Gouderack, daer neffens de voorn. geds. mede 
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schuldich zijn voor te verantwoorden. Arien Joosten Trompert woonende onder Haestrecht, Phillipus 
Joosten Trompert, woonende onder Moordrecht, ende noch Jacob Aertse Buijs, getrout hebbende 
Helena Joosten Trompert, woonende tot Lekkerkerck. Omme daer aen, als mede aen de eerste geds. te 
verhalen, drie jaeren intresse tot 131-0-0. sjaers ende noch een jaer intresse tot 106-5-0. tlaetst 
verschenen den 9e dec. 1675. Balbian versoeckt decretatie vant gedaene arrest, ende wijders default. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 03-02-1698 
Item Phillipus Joosten Trompert als last ende procuratie hebbende van Joost Fredericxe Trompert en 
Hendrick van der Bergh, als in huwelijck hebbende Neeltie Fredericxe Trompert. Ende laatstelijck nog de 
gemelde Phillipus Trompert en Hendrick Verschuur als testamentaire Voogden over Emmetie Fredericxe 
Trompert, te samen kinderen van Weijntie Jacobs Boer, geprocreert bij Frederick Joosten Trompert, alle in 
dier qualite, Susters, en Broederssusters kinderen en erfgenamen van Marrittie Jacobse Boer zal. 
Welcke bekende int openbaar verkogt te hebben aan Mr. Cornelis van Outshoorn, Chirurgijn, wonende 
binnen Gouda. 
Een Hofstede met huijs, berg ende schuur, bepotinge en beplantinge daar op staande, gelegen int 
Cattendijkblok van Gouderak. Bel. ten oosten Aaltie Hoijmaijer ende ten westen Weijntie Ariens Boeren. 
Strekkende ten deele voor uijt de IJssel tot ten deele van de naar volgende selling tot de Landscheijdinge 
toe. Item nog de helft van de selling voor de hofstede, waarvan de wederhelft Maarten Rook is 
competeerende. Nog de helft van vijf mergen lands, gelegen als vooren, waarvan de wederhelft den Koper 
is compateerende. 

 
#k2058 Koij, Arien Cornelisz  (zoon van Cornelis Koij en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Nieuwerkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11011 
#k2059 Trompert, Teuntje Bastiaans (dochter van Bastiaan Tonisz Trompert en )  
     ─> k4118 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † voor 29-07-1685 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirkje ~ +/- 1660 te Nieuwerkerk ad IJssel  † 20-11-1730 te Gouderak 

 x 22-10-1684 te Moordrecht met Joost Philippusz Trompert 
 zie ─> k1029 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 23-02-1653 
Adriaen Cornelisz Coij, won. te Gouderak, verkoopt aan Bastiaen Tonisz, zijn vrouws vader, de helft 
van 4 morgen land met huis en berg. De koper bezit de wederhelft. Prijs f 512-10-0. Als koper of verkoper 
komt te overlijden en de langstlevende begerig is het land in het geheel te houden of te willen verkopen, 
dan mag deze dat doen. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 29-07-1685 
Rechtdag gehouden d.d. 29-07-1685 
Joost Phillipse Trompert, getrout hebbende Dirckje Ariense Coij, ende over sulcx mede erfgenaem van 
Teuntje Bastiaense Trompert ende Bastiaen Tonisse Trompert, sijn huijsvrouw Moeder ende 
Grootvader beijde zal. in dier qualite eijser. Contra Wiert Erasmisse ged. Om betaelinghe van 13 gld. 
spruijtende per reste over huijshuijr, verschenen meije 1685. De ged. neempt aen voor de naeste een 
procureur te stellen. 

 
#k2060 Rook, Jan Adriaensz (den Ouden)  zelfde als ─> k2048 
x 
#k2061 Jaspers, Neeltje    zelfde als ─> k2049 
 
#k2062 Dekker, Dirk Huijgensz   zelfde als ─> k2050 
x  
#k2063 Jans, Marrigje     zelfde als ─> k2051 
 
#k2064 Leckerkerck / de Swart  , Cornelis Dirksz (zoon van Dirk  Joosten en  
      Annigje Cornelis)  ─> k4128 
 ~ +/- 1640 te Lekkerkerk 
 † 13-12-1723 te Lekkerkerk 
x 23-11-1664 te Molenaarsgraaf 
#k2065 Meelhooft / Molenaar, Neeltje Cornelis (dochter van Cornelis Gerrits 
   Meelhooft / Molenaar en Marrigje Aerts)  ─> k4130 
 ~ 01-04-1640 te Molenaarsgraaf 
 † 29-11-1723 te Lekkerkerk 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Laurens ~ 22-02-1668 te Lekkerkerk  † 17-04-1745 te ??? 

 x 19-09-1699 (o)  te Bergambacht met Fijtge Cornelisse Beck 
 xx 07-06-1711 te Bergambacht met Aafje Ariens Treur 
 zie ─> k1032 

 

 
#k2066 Treur, Arie Claasz (zoon van Claas Treur en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te Bergambacht ?? 
#k2067 Jans, Crijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650  te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aafje ~ +/- 1685 te Bergambacht  † 15-01-1751 te Bergambacht 

 x 07-06-1711 te Bergambacht met Laurens Cornelisz de Swart  
 zie ─> k1033 

 

 
#k2068 Teeuw(alias Denatus), Dirck Ariensz (zoon van ArienTeeuw en ) 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk 
 Eerst getrouwd op 11-12-1665 (o) te Stolwijk met Leentje Jacobs 
 ~ +/- 1640 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x 07-01-1679 te Stolwijk      zie gezinskaart 11014 
#k2069 Dircks, Ootje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirck Teeuw en Leentje Jacobs): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirck Teeuw en Ootje Dircks): 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ 30-04-1684 te Stolwijk † 08-06-1760 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 13-04-1716 te Ouderkerk ad IJssel met Claas Cornelisz Noorlander 
,  zie ─> k1245 (kwartier 1) 

o Cornelis  ~ 12-01-1689 te Stolwijk  † 03-05-1760 te Berkenwoude 
  x 19-11-1713 te Stolwijk met Annetje Jansse Mes 
  zie ─> k1034 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 31-08-1680 
Gerrit Hendricksz Wout, won. te Zwammerdam, verkoopt aan Dirck Ariensz Teeuwen 3 morgen land in 
Bovenkerk. Bedrag 1100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 22-01-1684 
Dirck Ariensz Teeuwen tekent een acte als gezworene van Stolwijk. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 72 Stolwijk    d.d. 17-03-1696 / 06-05-1696 
Dirck Arijensz Teeuwen verkoopt openbaar een stuk weiland te Bovenkerk (Stolwijk) groot 1 morgen 4 
hont, een stuk hooiland te Coolwijk (Stolwijk), groot 1 morgen 5 hont, en een stuk hooiland in het 
kerkeland, groot 1 morgen 2 hont. Koper van het weiland is Marrijtje Willems (bedrag 300 gulden). Koper 
van het hooiland in Coolwijk is Aelbert Maartensz (bedrag 190 gulden). Koper van het laatste hooiland is 
Adriaan den Boer (bedrag 55 gulden). 

 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 25-05-1696 
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Dirck Arijensz Teeuwen verkoopt aan Arijen Gerritsz van Vliet een stuk weiland groot 3 morgen te 
Boverkerk. Bedrag 675 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 25-05-1696 
Dirck Arijensz Teeuwen verkoopt aan Marrijtje Willems, weduwe van Jacob Gerritsz, een stuk weiland 
groot 1 morgen 4 hont, te Boverkerk. Bedrag 300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 25-05-1696 
Dirck Arijensz Teeuwen verkoopt aan Aelbert Maartensz een stuk hooiland groot 1 morgen 5 hont te 
Coolwijk. Bedrag 190 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 25-05-1696 
Dirck Arijensz Teeuwen verkoopt aan Maarten Cornelisz Verkaijck een stuk hooiland groot 4 hont 16 
roeden en 8 voet, te Benederkerk. Bedrag 51 gulden 3 stuivers. 

 
#k2070 Mes, Jan   (zoon van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te Streefkerk / Stolwijk ? 
#k2071 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annetje ~ +/- 1690 te Streefkerk  † na 06-12-1733 te ??? 

 x 19-11-1713 te Stolwijk met Cornelis Dircksz Teeuw 
 zie ─> k1035 

 

 
#k2072 van Vliet, Floris  (zoon van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Berkenwoude ? 
#k2073 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1674 te Berkenwoude  † 07-07-1746 te Stolwijk 

 x 27-04-1692 te Berkenwoude met Maerten Ingensz de Lelij 
 zie ─> k2533 

o Teunis * voor 1675 te Berkenwoude  † voor 19-03-1729 te Berkenwoude ?? 
 x 07-04-1709 te Berkenwoude met Aaltje Cornelisse Hooijbou(w) 
 zie ─> k1036 

 

 
#k2074 Hoijbouw, Cornelis Cornelisz de jonge (zoon van Cornelis Cornelisz 
    Hoijbouw en Maritje Cornelis Los)  ─> k4148 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te Stolwijk / te Berkenwoude ??    zie gezinskaart 11017 
#k2075 Pieters, Marrigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ 09-10-1678 te Achterbroek  † na 19-03-1729 te Berkenwoude ?? 

 x 07-04-1709 te Berkenwoude met Teunis Florisz van Vliet 
 zie ─> k1037 

 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk   d.d. ..-..-1655 
Dirck Claesz Backer, Cornelis Cornelisz Jonge Los, voogden van de weeskinderen van Cornelis 
Cornelisz Hoijbou en Maritgen Cornelis zakiger, verkopen aan Grietgen Gerrits, weduwe van Willem 
Dircksz, 3 morgen land te Beijerse. Bedrag 1175 gulden. 
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Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 15-03-1661 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw, zijnde één van de weeskinderen van Cornelis Cornelisz Hoijbou en Maritgen 
Cornelis zakiger, is nu mondig geworden. Hij koopt van de voogden, met toestemming van de verdere 
broers en zussen, al de koeien, en het hooi in de berg, de karen, staren, emmers, kuipen, kaasborden, 
kaasvate, beugels, schouwen, viswant, ijsslede, zeisen, en al het andere dat tot de bouwerij behoort. 
Bedrag 625 gulden te betalen mei 1661. Mocht hij niet betalen, dan zal 4 % rente gerekend worden. 
In de marge staat dat de schuld voldaan is dd 02-06-1663. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk   d.d. 18-05-1661 
Cornelis Cornelisz Hoijbou (de oude) en Dirck Claesz Backer (zie k9376), voogd van de onmondige 
weeskinderen van Cornelis Cornelisz Hoijbou en Maritgen Cornelis, beiden zaliger, verkopen aan 
Cornelis Cornelisz Los 1/6e deel van 3 ½ morgen en 75 roeden land te Beijerse. Bedrag 220 gulden 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 18-05-1662 
Cornelis Cornelisz Los en Dirck Claesz Backer, als voogden over de onmondige kinderen van Cornelis 
Cornelisz Hooijbou en Marritgen Cornelis Los, beiden zaliger, leggen rekenschap af over de periode 15-03-
1661 tm 18-05-1662. De erfhuiscedulle bedraagt 230 gulden 9 stuivers. Verdeeld over de 5 kinderen is dat 
46 gulden 1 stuiver 8 penningen. Vier kinderen hebben hun deel reeds genoten, te weten Cornelis 
Cornelisz Hooijbou de oude, Cornelis Hooijbouw de jonge, Weijntje Cornelis Hooibou en Willempje 
Cornelis Hooijbou. Het jongste kind is Arijen Cornelisz Hooijbou. 
Inkomsten in de boedel: Cornelis Cornelisz Hooijbou de oude betaalt 300 gulden, 12 stuivers en 8 
penningen vanwege landpacht, en 525 gulden voor de koop van koeien, etc, en 25 gulden rente. 
Uitgaven onder andere 100 gulden 10 stuivers aan Gerrit Gerritsz, kleermaker, vanwege arbeidsloon en 
geleverde stoffen. Totaal aan uitgaven bedraagt 473 gulden 13 stuivers. 
Cornelis Cornelisz Los, één van de voogden, koopt van de weeskinderen een stukje land groot 3 hont. 
Bedrag 224 gulden. 
Tot slot wordt aan Gerrit Claesz, te Haastrecht, 204 gulden rente betaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 19-06-1662 
Dirk Arijensz van der Horden den ouden en Cornelis Arijensz, Gerrit Cornelisz Groenevelt, Willem Jacobsz 
en Jacob Maertensz verkopen 10 morgen 3 hont land met huis, berg en schuur aan de kinderen van 
Cornelis Cornelisz Hooijbou (zie k4148), gehuwd met Marritgen Cornelis Los (zie k4149), beiden 
zaliger. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 02-06-1663 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge is schuldig aan Cornelis Cornelisz Hooijbou de oude, zijn broer, 
het bedrag van 100 gulden dat hij geleend heeft. Rente 3,5 %. 
Mede-ondertekenaars zijn Cornelis Cornelisz Los en Dirck Claesz Backer, voogden van Cornelis Cornelisz 
Hooijbouw de jonge. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 02-06-1663 
Cornelis Cornelisz Los en Dirck Claesz Backer, als voogden over de onmondige kinderen van Cornelis 
Cornelisz Hooijbou en Marritgen Cornelis Los, beiden zaliger, leggen rekenschap af over de periode 
18-05-1662 tm 02-06-1663. 
Inkomsten in de boedel: Cornelis Cornelisz Hooijbou de oude betaalt 300 gulden, 12 stuivers en 8 
penningen vanwege landpacht, en 103 gulden 2 stuivers als restant van de koop van koeien, etc. 
Uitgaven onder andere 100 gulden betaald aan Cornelis Cornelisz Hooijbou de oude over mondkost en 
huisvesting van Arij Cornelisz Hooijbouw en Leendert Cornelisz Hooijbouw. 
Betaald aan Gerrit Claesz timmerman 136 gulden over 2 jaar renten. 
Betaald aan Cornelis Cornelisz Hooijbou de jonge 7 gulden 2 stuivers 12 penningen over verdiend loon. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd niet gedateerd 
De voogden van de onmondige weeskinderen van Cornelis Cornelisz Hooijbou en Marritgen Cornelis 
Los, beiden zaliger, leggen rekenschap af in aanwezigheid van de mondige kinderen. 
Ontvangsten onder andere van Pieter Cornelisz over de koop van 4 morgen 1 hont land, bedrag 800 
gulden. Verder van Jacob Jan Leendertsz over de eerste termijn van koop van 4 morgen land, bedrag 
2110 gulden. 
Uitgaven onder andere aan Gerrit Claesz Timmerman, te Haastrecht tot aflossing van een obligatie, 
bedrag 1904 gulden. 
Batig saldo is 900 gulden 10 stuivers, wat gedeeld voor de 5 kinderen uitkomt op 180 gulden 2 stuivers, 
waarvan de 4 mondige kinderen hun portie genoten hebben, en het vijfde deel, toekomend Arijen Cornelisz 
Hooijbou, nog onder de voogden blijft. 
Verdere inkomsten: Cornelis Cornelisz Hooijbou de oude betaalt 300 gulden, 12 stuivers en 8 penningen 
vanwege huur van de hofstede en land. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 02-06-1665 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw de oude en Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge, en IJsbrandt 
Anthonisz, schout, in opdracht van Weijntje Cornelis Hooijbouw, Willempje Cornelis Hooijbouw, Dirk 
Claesz Backer en Cornelis Cornelisz Los als voogden van Arijen Cornelisz Hooijbou, tesamen kinderen 
van Cornelis Cornelisz Hooijbou (zie k4148), gehuwd met Marritgen Cornelis Los (zie k4149), beiden 
zaliger, verkopen 4 morgen 1 hont pastorale landen. Koper is Pieter Cornelisz. Bedrag 800 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 02-06-1665 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw de oude en Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge, en IJsbrandt 
Anthonisz, schout, in opdracht van Weijntje Cornelis Hooijbouw, Willempje Cornelis Hooijbouw, Dirk 
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Claesz Backer en Cornelis Cornelisz Los als voogden van Arijen Cornelisz Hooijbou, tesamen kinderen 
van Cornelis Cornelisz Hooijbou (zie k4148), gehuwd met Marritgen Cornelis Los (zie k4149), beiden 
zaliger, verkopen 4 morgen aan Jacob Jan Leendertsz. Bedrag 4220 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 03-06-1665 
Cornelis Cornelisz Hooijbou de oude, Weijntje Cornelis, Willempje Cornelis en de voogden van Arijen 
Cornelisz Hooijbou, hebben gezamenlijk hun broer (Cornelis Cornelisz Hooijbou de jonge) uitgekocht uit de 
hofstede en landen die zij hebben. Bedrag 850 gulden, te betalen de helft contant en de andere helft mei 
1666. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 17-06-1666 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge verkoopt 1/5e deel van een hofstede met 7 morgen 1 ½ hont 
land met huis, berg en schuur. Kopers zijn zijn broers en zussen Cornelis Cornelisz Hooijbouw de oude, 
Arijen Cornelisz Hooijbouw, Weijntje Cornelis Hooijbouw, getrouwd met Teunis Arijensz, en Willempje 
Cornelis Hooijbouw. Bedrag 850 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 11-06-1669 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw tekent een acte als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 18-06-1666 
De voogden van de kinderen van Cornelis Cornelisz Hooijbou den Ouden en Marrichje Cornelis Los, 
beiden zaliger, doen rekening, bewijs en reliqua over de administratie. Vier van de vijf kinderen hebben 
hun portie genoten, en de vijfde portie, van Arijen Cornelisz, is door de voogden ontvangen, namelijk 422 
gulden. Dit bedrag bestaat o.a. uit 106 gulden 5 stuivers dat betaald is door zijn broer Cornelis Cornelisz 
Hooijbou de Jonge, over koop van het vijfde deel in een hofstede met 7 morgen 1 ½ hont land. 
De voogden, Cornelis Cornelisz Los en Dirck Claesz Backer, hebben alle penningen opgebracht die onder 
hen berustten. Verder heeft Cornelis Cornelisz Hooijbouw den Oude (blijkbaar zijn er een oude en jonge 
Cornelis onder de kinderen van Cornelis Cornelisz Hooijbou den Ouden en Marrichje Cornelis Los) brengt 
ook op hetgeen hij voor Arijen Cornelisz Hooijbouw had gehouden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 11-06-1669 
Pieter Jacobsz Vos, won. te Moordrecht, verkoopt 1/4e deel van 7 morgen 1 ½ hont land met huis, berg en 
schuur. Koper is Cornelis Cornelisz Hooijbouw de oude. Bedrag 400 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 09-09-1669 
Dirck Claesz Backer en Jan Leendertsz Versloot, als voogden over Leendert Cornelisz Hooijbouw, doen 
rekening en reliqua van de administratie. Leendert Cornelisz Hooijbouw had volgens het testament van zijn 
vader en moeder recht op 1000 gulden, waarvan hij nu 5 gulden ontvangen heeft uit handen van zijn broer 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw den Ouden en van Pieter Jacobsz Vos, getrouwd met Willempje Cornelis 
Hooijbouw. Doende de voorn. voogden tot voldoening van de 1000 gulden aanwijzing naar proportie van 
de vier kinderen die het geld schuldig waren, dat Arijen Cornelisz Hooijbouw en Teunis Arijensz Korver, 
getrouwd met Weijntje Cornelis Hoijbouw, ieder 250 gulden schuldig blijven. Alles conform het testament 
van 03-07-1653 dat gepasseerd is voor notaris Wouter Jpppens te Gouda. Leendert Cornelisz Hooijbouw, 
nu getrouwd zijnde, bedankt zijn voogden. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 08-06-1672 
Dirck Willemsz Cock, als vader en voogd van zijn minderjarige dochter, Neeltje Dircks, eiser, contra 
Marritgen Hoijbouw, gedaagde. De eiser zegt dat de gedaagde meerdere malen gezegd heeft dat Neeltje 
Dircks nu enige tijd geleden in haar huis is geweest en dat zij toen enig beschuit is kwijt geraakt. en dat er 
niemand anders rond die tijd in haar huis was, en dat zij dus schuldig moet zijn. De eiser eist dat de naam 
van zijn dochter zal worden gezuiverd. 
Marritgen Pieters, (de moeder van Marritgen Hoijbouw), verklaart dat zij Neeltje Dircks niet anders kent 
dan als eerlijk. 
Dirck Willemsz Cock, en Cornelis Cornelisz Hoijbouw, getrouwd met Marrichje Pieters, verklaren hun 
zaak wegens de kosten aan de uitspraak van de gezworenen voor te leggen, en die uitspraak na te zullen 
komen. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 21-12-1672 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge, eiser, contra Coen Dircksz en Marritje Harmens, gedaagden, 
om getuigenis der waarheid te geven. 
Interrogatien gedaan uit de naam van Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge, om onder ede Coen Dircksz 
en Marritje Harmens te horen en examineren. Coen Dircksz verklaart 34 jaar oud te zijn en Marrichje 
Harmens 24 jaar. Hen wordt gevraagd of zij op 10 juni van dit jaar hebben gezien dat Dirck Willemsz Cock 
de huisvrouw van Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge, genaamd Marrichje Pieters, die in de 
Achterbroek op de weg stond nabij het huis van Dirck Willemsz Cock, door die persoon is aangerand en 
met vuisten of handen niet zeer onfantsoenlijk in haar aangezicht geslagen heeft, zulks dat zij daardoor 
een blauw oog ontving. Coen Dircksz verklaart dat niet gezien te hebben. Marrichje Harmens verklaart, 
zonder de persoon of dag onthouden te hebben, maar in het jaar 1672 gezien te hebben dat Dirck 
Willemsz Cock de vrouw van Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge heeft geslagen. Merrichje Harmens 
verklaart veel geroepen te hebben, mogelijk om hulp van Coen Dircksz om Marrichje Pieters te ontzetten, 
zonder te weten welke woorden zij gebruikte. Beiden hebben niet gezien of gehoord dat Marrichje Pieters 
de voornoemde Dirck Willemsz Cock op enige manier eerst kwalijk bejegend of geslagen heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 19-12-1674 
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Er is een geschil ontstaan tussen Cornelis Cornelisz Hoijbouw de Jonge ter eenre, en Arien Jansz ter 
andere zijde over een schuld van 11 gulden van Arien Jansz aan Hoijbouw. Als pand heeft Hoijbouw een 
schouw. Nu verschenen Jan Ariensz jonge Jan en Cornelis Jansz die zich borg stellen voor de voldoening 
van de 11 gulden, mits te mogen betalen de ene helft mei 1675 en de andere helft St. Jacob in het zelfde 
jaar. (St Jacob is 25 juli) 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk   d.d. ..-..-1677 
Andries Dircksz van der Woude, weduwnaar van Neeltje Cornelis, Pieter Hermensz, getrouwd met Weijntje 
Cornelis, Jan Cornelisz, getrouwd met Hillighje Joppen, Weijntje Joppen, Jan Cornelisz en Arien 
Abrahamsz van der Horde als voogden over de minderjarige weeskinderen van Fijschje Joppen, kinderen 
en kindskinderen van Crijntje Cornelis, Cornelis Cornelisz Hoijbouw den Ouden, Cornelis Cornelisz 
Hoijbouw de Jonghe, en Arien Abrahamsz van der Horde namens Arien Cornelisz Hoijbouw, Thonis 
Ariensz Korver, getrouwd met Weijntje Cornelis, Pieter Jacobsz, getrouwd met Willempje Cornelis, 
kinderen van Cornelis Cornelisz Hoijbouw, geprocreert bij Maritje Cornelis, Gabriel Lievensz van der 
Roock, getrouwd met Ariaentje Ariens, Dirck Schalcken Soeteman, getrouwd met Maritje Ariens, kinderen 
van Arien Bruijnen, geprocreert bij Aeltje Cornelis, alle te samen erfgenamen van Cornelis Cornelisz Los, 
verkopen aan.....(gaat verder op folio 162v, maar deze pagina nog niet gezien) 

 
#k2076 van Sijderveld, Floris Teunisz  (zoon van Teunis van Sijderveld en ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te Lakerveld ? 
#k2077 Willems, Fijgje    (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joost * +/-1690 te Lakerveld  †  

 x ..-06-1717 te Lexmond met Hester Ariens van Dam 
 zie ─> k1038 

 

 
#k2078 van Dam, Arien   (zoon van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Oisterwijk ? 
#k2079 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hester * +/- 1695 te Oisterwijk †  

 x ..-06-1717 te Lexmond met Joost Florisz van Sijderveld 
 zie ─> k1039 

 

 
#k2084 Burger, Jan Nanningsz (zoon van Nanning Gerritsz Burger en Dirckje 
     Ockers)  ─> k4168 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in de periode 1701 / 1702 
 Later getrouwd op 21-09-1692 te Stolwijk met Marrigje Jacobs Loije 
 * +/- 1635 te Stolwijk 
 † 13-09-1709 te Stolwijk 
o 02-08-1662 te Stolwijk 
x te Gouda       zie gezinskaart 11022 
#k2085 Backer, Neeltje Dircks  (dochter van Dirck Commersen Backer en  
     Maritjen Leenderts)  ─> k4170 
 * +/- 1638 te Stolwijk 
 † voor 1692 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Burger en Neeltje Dircks): 
o NN  *   †  
o Dirk * +/- 1675 te Stolwijk  † 27-01-1725 te Stolwijk 

 x 07-12-1704 te Zuid Polsbroek met Susanna Claasse van der Koeij 
 zie ─> k1042 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Burger en Marrigje Loije): 
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o NN  *   †  
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk   d.d. 09-08-1692 
Ocker Nannensz, Cornelis Nannensz, Jan Nannensz, Jacob Maartensz, Gerrit Maartensz, en Bastiaen 
Visscher en Ocker Nannensz als voogden over de minderjarige kinderen van Claas Nannensz, en Claes 
Huijbertsz en Gerrit Cornelisz als voogden over de minderjarige kinderen van Marrijtje Nannens, Gerrit 
Cornelisz en Marrighje Cornelis, alle kinderen of erfgenamen van Dirckje Ockers, verkopen aan 
Cornelis Haeck een stuk hooiland groot 1 morgen 4 hont en 50 roeden te Benederkerk. Bedrag 155 
gulden. 
Compareerde mede Maarten Cornelisz Verkacijck die de aangrenzende 1 ½ hont land ook verkoopt aan 
Cornelis Haeck. Bedrag 26 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 08-03-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Ocker Nannensz, Cornelis Nannensz en Jan Nannensz, broers, won. te Stolwijk hebben onderling gedeeld 
de behuizing, schuur, landerijen en obligaties die zij hebben geërfd na het overlijden van hun vader en 
moeder, en die zij na verdeling met hun verdere broers en zus hebben gekregen. 
Cornelis Nannens zen Jan Nannensz krijgen tesamen een hofstede bestaande uit huis, schuur en 7 
morgen land, met daarin een vogelkooi, in Benedenheul te Stolwijk. Zij nemen tot hun last een rentebrief 
van 350 gulden op de hofstede en 7 morgen land, zoals Pieter Nannensz de Boer, Jan Nannensz de Boer, 
Bastiaen Nannensz de Boer, en Cornelis Nannensz B.K., getrouwd met Trijntje Nannens de boer tot last 
van hun moeder Dirckjen Ockers sprekende hebben. Deze rentebrief is 08-0-1687 gepasseerd voor schout 
en gezworenen van Stolwijk. Ook nemen zij nog een schuld op zich van 150 gulden ten gunste van de 
kinderen van Claes Nannensz Borger, en nog twee schulden, van 150 gulden van van 250 gulden. 
Ocker Nannensz krijgt een obligatie van 300 gulden ten laste van Jan Cornelisz Haar, won. te Stolwijk. 
Deze obligatie is gepasseerd voor notaris Jacobus Backel te Stolwijk dd 07-09-1681. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 09-03-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Cornelis Nannensz Borger en Jan Nannensz Borger, broers, won. te Stolwijk, zijn schuldig aan Cornelis 
Nannensz Bouggende, mede won. te Stolwijk, het bedrag van 150 gulden dat zij geleend hebben.  
Rente 4%. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk   d.d. 1701 / 1702 
Jan Nannensz Burger ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
#k2086 van der Koeij, Claas (zoon van ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te Zuid Polsbroek ??     zie gezinskaart 11023 
#k2087 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Susanna  * +/- 1680 te Zuid-Polsbroek  †  

  x 07-12-1704 te Zuid Polsbroek met Dirk Jansz Burger 
 zie ─> k1043 

 

 
#k2088 Visser, IJsaack  Ariensz (zoon van Arien Visser en ) 
 ~ +/- 1630 ?? te ??? 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1655 ?? te Ouderkerk aan den IJssel ??    zie gezinskaart 11024 
#k2089 Gerrits, Magteltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arien ~ 14-01-1657 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Pieter Jansz, Arien Corstiaensz, Mariken Willems 
o Pieter ~ 20-11-1661 te Ouderkerk ad IJssel † 04-02-1704 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Leendert Jansz, Pieter Jansz, Maritgen Ariens 
 x voor 03-12-1690 te Ouderkerk ad IJssel met Trijntje Jans 
 zie ─> k1044 

o Stijntgen ~ 25-11-1663 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Pieter Jansz, Annetgen Jacobs, Neeltgen Corsen 

 

 
#k2090 Helman, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1625 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Krimpen aan de Lek 
#k2091 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste / tweede huwelijk (Jan Helman en NN): 
o Jan  *   † na 04-04-1714 
o Roel  *   † na 04-04-1714 
o Leendert  *   † na 04-04-1714 
o Marrigje  *   † na 04-04-1714 

 x met Teunis NN 
o Trijntje * +/- 1665 te Krimpen ad Lek  † 08-02-1719 te Ouderkerk ad IJssel 

 x voor 03-12-1690 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter IJzaaksz Visser 
 zie ─> k1045 (kwartier 1) 

o Ariaantje * +/- 1675 te Krimpen ad Lek  † na 04-04-1714 te ??? 
 o 25-01-1697 te Krimpen aan de Lek met Jan Pietersz van der Voorde 
 zie ─> k1859 (kwartier 4) 

Kinderen uit het eerste / tweede huwelijk (Jan Helman en NN): 
o Bruin  *   † na 04-04-1714 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 04-04-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Jansz Helman, won. te Krimpen ad Lek, stelt zijn testament op. Hij legateert aan zijn halfbroer Bruin 
Jansz, een zilveren ducaton. Verder benoemt hij tot zijn erfgenamen Roel Jansz, Leendert Jansz, Marrigje 
Jans, getrouwd met Teunis ….(niet vermeld), Trijntje Jans (zie k1045), weduwe van Pieter IJzaaksz, en 
Ariaantje Jans (zie k1859), weduwe van Jan Pietersz, zijn broers en zussen van hele bedde. 
 

 
#k2092 Schout, Leendert  (zoon van ) 
 ~ +/- 1635 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 ?? te Ouderkerk aan den IJssel ??    zie gezinskaart 11026 
#k2093 Willems, Lijsbeth OF Jans, Jolijntje (dochter van ) 
 * +/- 1640 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert    * +/- 1672/1673 te Krimpen ad IJssel     † 10-02-1728 te Ouderkerk ad IJssel 

    x 12-04-1699 te Krimpen ad IJssel met Trijntje Ariaans van der Horst 
 zie ─> k1046 

 

 
#k2094 van der Horst, Arien Govertsz  (zoon van Govert van der Horst en ) 
 Later getrouwd met Cornelia Cornelis Borsje 
 ~ +/- 1635 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 ?? te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11027 
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#k2095 Jans, Ariaantje   (dochter van ) 
 * +/- 1640 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter ~ 27-03-1667 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Sent Senten, Aert Hendricksz, Pleuntgen Jans 
o Cornelis *    † 
o Trijntje ~ 26-02-1673 te Ouderkerk ad IJssel † 17-09-1711 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Jan Leenders Decker, Heijltje Govers, Madaleentje Leenders 
 x 12-04-1699 te Krimpen ad IJssel met Leendert Leendertsz Schout 
 zie ─> k1047 

o Dirkje *    † 
 x met Willem Leendertsz Schout 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 13-01-1702 
Notaris Samuel Guldemont. 
Trijntje Ariens, vrouw van Leendert Leendertsz, verklaart uit haar na te laten boedel uit te sluiten schout en 
gerecht van Ouderkerk, en stelt tot voogd over haar na te laten minderjarige kinderen haar man Leendert 
Leendertsz aan met Cornelis Ariensz van der Horst, haar broer. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6501  dd. 07-05-1713 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Leendertsz Schout, won. te Ouderkerk ad IJssel, weduwnaar van Trijntje Ariensz van der 
Horst ter eenre, en Cornelis Ariensz van der Horst, bij akte van voogdij door Trijntje Ariens van der 
Horst voor notaris Guldemont dd 07-02-1702 benoemd tot voogd over de vier minderjarige kinderen, ter 
andere zijde. Zij zijn overeengekomen dat Leendert Leendertsz Schout alle goederen zal behouden en zal 
zijn vier kinderen alimenteren, naar school laten gaan en een goed ambacht laten leren. De kleren van zijn 
vrouw zullen gebruikt worden voor zijn kinderen, dit in overleg met Dirkje Ariens van der Horst, vrouw 
van Willem Leendertsz Schout, zus van Trijntje en Cornelis Ariensz van der Horst. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 05-05-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelia Cornelis Borsje, weduwe van Arij Govertsz van den Horst, won. te Ouderkerk, ter eenre, en 
Willem Leendertsz Schout, getrouwd met Dirkje Ariens van der Horst, Heiltje Cornelis, weduwe van 
Cornelis Ariensz van der Horst, en Willem Leendertsz Schout en Pieter Govertsz Quik als voogden over de 
minderjarige kinderen van Trijntje Ariens van der Horst, verwekt door Leendert Leendertsz Schout, en 
het minderjarige kind van Pieter Ariensz van der Horst, alle kinderen en kindskinderen van Arij Govertsz 
van der Horst, ter andere zijde. Zij verdelen de goederen nagelaten door Arij Govertsz van der Horst. 
Cornelia Cornelis Borsje krijgt een half huis en erf in de polder de Zijde. Zij betaalt aan de kinderen 100 
gulden. De kinderen krijgen 3 morgen 4 hont hooi- en kennipland in de polder de Zijde. 
 

 
#k2096 van Eijck, Crijn Dircksz (zoon van Dirck van Eijck en ) 
 Beroep: Pijpenmaker 
 * +/- 1647 te Gouda 
  voor 18-05-1706 te Gouda 
x +/- 1680 te ???      zie gezinskaart 11028 
#k2097 Jans, Cornelia   (dochter van ) 
 * +/- 1650 te Gouda 
  18-05-1706 te Gouda 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck ~ 22-03-1682 te Gouda  † 23-11-1726 te Gouda 

 x 09-06-1710 te Gouda met Neeltje van der Schelde 
 xx 08-11-1716 te Gouda met Maria Rees 
 zie ─> k1048 

 

 
#k2098 van der Schelde, Adriaen (zoon van ) 
 ~ +/-1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/-1680 te Gouda ??      zie gezinskaart 11029 
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#k2099 Jans, Pietertje   (dochter van ) 
 ~ +/-1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 07-01-1685 te Gouda  † 14-04-1716 te Gouda 

 x 09-06-1710 te Gouda met Dirck Krijnen van Eijck 
 zie ─> k1049 

 

 
#k2112 Cornelisz, Dirck  (zoon van Cornelis Huijgensz en Grietge Dircks) 
      ─> k4224 
 ~ +/- 1599 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 13-05-1629 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11036 
#k2113 Jacobs, Juetgen (Judick) (dochter van Jacob Gorisz en NN Foppen) 
      ─>k4226 
 Eerst getrouwd op 24-07-1616 te Oud Alblas met Jan Ariaensz Ockersz 
 Daarna getrouwd op 06-07-1625 te Oud Alblas met Arijen Theunisz 
 * +/- 1605 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Juetgen Jacobs en Jan Ariaensz): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirck Cornelisz en Juetgen Jacobs): 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 06-09-1637 te Oud Alblas  † 

 x 20-04-1670 te Oud Alblas met Liedewij Gijssen  
  (zie -> k2596 / k2597) (kwartier 3) 
 xx 21-06-1682 te Oud Alblas met Jannetje Cornelis Decker 
  zie ─> k1056 (kwartier 1) 

Kinderen uit het derde huwelijk (Juetgen Jacobs en Arijen Theunisz): 
o NN  *   †  

 

 
#k2114 Decker, Cornelis Gerritsz (zoon van Gerrit Decker en ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † voor 06-06-1718 te ??? 
x +/- 1655 ?? te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11037 
#k2115 Jaspers, Aechtge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1631 te ??? 
 † na 06-06-1718 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jannetje  ~ 15-02-1660 te Ouderkerk ad IJssel †  

  doopget. Jan Ariensz, Neeltgen Jaspers, Ariaentgen Gerrits 
  x 21-06-1682 te Oud Alblas met Jacob Dircksz Dekker 
  zie ─> k1057  (kwartier 1, 2 en 3) 

o Maria  ~ 26-12-1661 te Ouderkerk ad IJssel † 29-07-1723 te Capelle ad IJssel 
  doopget. Claes Gerritsz, Neeltgen Gerrits, Ariaentgen Ariens 
  o 19-01-1688 te Capelle ad IJssel  met Jan Cornelisz Lingen 
,  zie ─> k1141 (kwartier 1) 

o Gerrit  ~ 13-07-1664 te Ouderkerk a IJssel †  
  doopget. Claes Gerritsz, Jan Ariensz, Lijsbeth Jans 

o Anneken  ~ 13-02-1667 te Ouderkerk a IJssel †  
  doopget. Leendert Ariensz, Neeltgen Jaspers, Maritgen Ariens 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-06-1718: 
Jasper Cornelisz Verboom, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, procuratie hebbend van zijn moeder Aagje 
Jaspers, weduwe van Cornelis Gerritsz Dekker, welke procuratie is gepasseert voor notaris Cornelis 
Evenblij te Wijngaarden dd 04-06-1718, verkoopt aan Leendert Cornelisz Schout een huis met erf in de 
polder de Cromme, buitendijks. Bedrag 70 gulden. 

 
#k2116 Gouwens, Pieter Dircksz (zoon van Dirck Pietersz Gouwens en Willempje 
     Centen)  ─> k4232 
 Trouwde 1. +/- 1640 met Aaltje Ewouts 
 Trouwde 3. op 15-07-1685 te Lekkerkerk met Cornelia Claas 
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 Trouwde 4. op 16-07-1690 te Lekkerkerk met Annichje Pleunendr 
 ~ +/- 1620 te Krimpen aan de Lek 
 † voor 1702 te Lekkerkerk 
o 27-01-1652 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11038 
#k2117 Dircks, Arijaentje  (dochter van Dirck Dircksz en ) 
 ~ +/- 1632 te Krimpen aan de Lek 
 † voor 15-07-1685 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o Hillichje ~ 11-09-1652 te Lekkerkerk get. Jacob Dircksz, Crijntje Dircks, Ariaentje Ariens 
o Dirk ~ +/- 1654/1655 te Lekkerkerk † 07-09-1731 te Lekkerkerk 

 x 10-02-1683 te Lekkerkerk met Jannitie Ariens Buijs 
 zie ─> k1058 (kwartier 1, 2 en 3) 

o Theuntie  * +/- 1660 te Lekkerkerk  † na 24-04-1711 te Lekkerkerk 
 x 11-05-1681 te Lekkerkerk met Dirk Leendertsz van der Graaf 
 zie ─> k1073 (kwartier 1) 

Kinderen uit het derde huwelijk: 
o Willemtje ~ 05-09-1688 te Krimpen a/d Lek (zie Lekkerkerk) get. Dirck Pietersz, Teuntje Pieters 

Kinderen uit het vierde huwelijk: 
o Ewout ~ 29-11-1690 te Lekkerkerk get. Dirck Pietersz, Crijntje Dircks 

 
#k2118 Buijs, Arie Aartsz  (zoon van Aart Aartsz Buijs en Aagje …) 
      ─> k4236 
 * +/- 1635 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Lekkerkerk      zie gezinskaart 11039 
#k2119 Roest, Ariaantje Heijndriks (dochter van Heijndrik Ariens Roest en Jannigje 
     Cornelis Prins)  ─> k4238 
 * +/- 1641 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannitie  ~ +/- 1660 te Lekkerkerk  † 15-09-1737 te Lekkerkerk 

  x 10-02-1683 te Lekkerkerk met Dirk Pietersz Gouwens 
  zie ─> k1059 

 

 
#k2120 de Jong, Arien Huigen  (zoon van Huijg Jans de Jonge en Aaltje  
     Leenderts) ─> k4240 
 Eerst getrouwd +/- 1660 te ??? met Pleuntje Pieters Molenaar 
 * +/- 1635/1639 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 ?? te Lekkerkerk ??      zie gezinskaart 11040 
#k2121 Boerman, Marchje Cornelis (dochter van Cornelis Boerman en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien de Jong en Pleuntje Molenaar): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien de Jong en Marchje Boerman): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 12-10-1670 te Lekkerkerk  † 14-01-1728 te Lekkerkerk 

  o 20-03-1705 te Lekkerkerk met Lijntje Thijse de Jong 
  zie ─> k1060 

 

 
#k2122 de Jong, Thijs Jansz  (zoon van Jan Huijgen de Jong en Marrigje 
     Hendriks Nobel) ─> k4244 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 ?? te Lekkerkerk ??     zie gezinskaart 11041 
#k2123 Claas, Rookje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
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 † 30-06-1704 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijntje ~ 08-02-1671 te Lekkerkerk  †  

 o 20-03-1705 te Lekkerkerk met Cornelis Ariensz de Jong 
 zie ─> k1061 

 

 
#k2124 de Vries, Jan Gielen  (zoon van Giel de Vries en ) 
 * +/- 1625 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Lekkerkerk  ??    zie gezinskaart 11042 
#k2125 de Jong / Groen, Annigie Huigen (dochter van Huijg Jans de Jonge en 
      Aaltje Leenderts) ─> k4250 
 * +/- 1630 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje ~ +/- 1660 te Lekkerkerk  † 30-07-1711 te Lekkerkerk 

 x 26-..-1688 te Lekkerkerk met Dirk Woutersz van der Wouden 
 zie ─> k3473  (kwartier 3) 

o Arie * +/- 1670 te Lekkerkerk  † 25-08-1753 te Lekkerkerk 
 o 05-10-1703 te Lekkerkerk / x te Nieuw Lekkerland met Cornelia Geerlofs Stam 
 zie ─> k1062  (kwartier 1, 2 en 3) 

 

 
#k2132 Voorweer, Huijbert  (zoon van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Lekkerkerk ??     zie gezinskaart 11046 
#k2133 NN, Annigje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1660 te Lekkerkerk  † 31-08-1711 te Lekkerkerk 

 x 02-02-1687 te Berkenwoude met Marijtje Jans Snoeij 
 zie ─> k1066 

 

 
#k2134 Snoeij, Jan Ariensz  (zoon van Arien Ariensz Snoeij en Thoontgen 
     Dircks Hartcoorn)  ─> k4268 
 Beroep: Schoenmaker 
 Later getrouwd (1) op 14-06-1682 te Berkenwoude met Stijntje Jans 
 Daarna getrouwd (2) op ??? te ???met Neeltje IJsbrants van der Tack 
 * +/- 1635 te Berkenwoude 
 † na 16-09-1699 / 1702 te ??? 
x +/- 1660 te Berkenwoude ??      zie gezinskaart 11047 
#k2135 Geeluwe / Geerlofs, Neeltje (dochter van Geerlof Arijens en Marrichje  
     Claes Bieman)  ─> k4270 
 * +/- 1643 te Berkenwoude ?? 
 † voor 14-06-1682 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijtje  * +/- 1662 te Berkenwoude  †  

  x 02-02-1687 te Berkenwoude met Pieter Huijbertsz Voorweer 
  zie ─> k1067 (kwartier 1 en 2) 

o Cornelis  ~ +/- 1665 te Berkenwoude † 22-10-1752 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 11-12-1695 te Berkenwoude met Maria / Maritje Dircks den Baers 
  zie ─>k2556 (kwartier 1 en 3) 

o Trijntje  ~ 05-04-1676 te Berkenwoude     † 20-03-1727 te Ouderkerk ad IJssel 
  x 23-08-1699 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Willemsz Kreuck(niet) 
  zie ─> k1145 (kwartier 1 en 2) 
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Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 17-01-1653 
Merrichgen Claes, weduwe van Geerlof Arijensz, met Claes Claesz den ouden, haar vader en voogd, 
geassisteerd met Claes Claesz Bijeman, zijn zoon, ter eenre, en Anthonis Arijensz als bloedvoogd van de 
5 onmondige weeskinderen door Geerlof Arijensz nagelaten en geprocreert bij Merrichgen Claes, 
geassisteerd met Huijch Arijensz, zijn broer, ter andere zijde. Merrichgen Claes zal voor de kinderen 
zorgen, te weten: Geertgen Geerlofs, oud 17 jaar, Arijen Geerlofsz, oud 14 jaar, Merrichgen Geerlofs, oud 
13 jaar, Neeltgen Geerlofs, oud 10 jaar en Marije Geerlofs, oud 8 jaar. Wanneer zij 18 jaar zijn, ontvangen 
zij 75 gulden. Merrichgen Claes behoudt de hele boedel, het land, de koeien, etc. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 27-11-1657 
Rekening gedaan bij Maerten Jansz van Sijde en Cornelis Dircksz Hartkoorn, voogden van de 
weeskinderen van zaliger Arien Ariensz Snoeij en Thoontgen Dircks, sinds de vorige afrekening dd 18-
12-1655 tot heden. Deze afrekening beslaat diverse pagina’s aan ontvangsten en uitgaven. 
Onder de uitgaven zijn ook uitgaven t.b.v. Jan Ariensz Snoeij: 
- 28-08-1656 en 23-01-1657 aan hem gegeven 2 gulden 10 stuivers 
- 13-10-1656 1 gulden 11 stuivers betaald voor een paar kousen en wanten 
- 30-10-1656 3 gulden 5 stuivers voor een gekleurde broek 
- (geen datum) aan Jacob Goossensz, schoenmaker te Bleskensgraaf, betaald 50 gulden 1 stuiver en 5 
penningen voor het feit dat hij aan Jan Ariensz Snoeij het ambacht van schoenmaker geleerd heeft. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 27-11-1657 
Maerten Jansz van Sijde, won. te Krimpen ad IJssel, en Cornelis Dircksz Hartkooren, won. te Giessen 
Oukerk, voogden van de weeskinderen van Arien Ariensz Snoeij en Thoontgen Dircks, beiden zaliger, 
vertonen een acte van uitkoop gemaakt door voornoemde Arien Ariensz Snoeij, gepasseerd voor de 
schepenen van Gorinchem dd 01-07-1646. Daarin belooft Arien Arienz Snoeij wanneer zij de ouderdom 
van 20 jaar bereiken, ieder 210 gulden te betalen als moederlijke erfenis. Daarnaast hebben ieder van de 
kinderen nog 40 gulden geërfd van hun overleden tante en grootmoeder, dus in totaal 250 gulden. En 
omdat Leentgen Ariens, Ariaentgen Ariens en Jan Ariensz Snoeij, drie van de weeskinderen, nu de 20 
jaar zijn gepasseerd, krijgen zij nu de 250 gulden uitgekeerd. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 11-01-1661 
Huijgh Arijensz en Claes Claesz Bijeman, voogden van de 3 weeskinderen van Geerlof Arijensz en 
Marritgen Claes, beiden zaliger, leggen rekenschap af van hun administratie over 1659 tm 1661. 
Er zijn geen ontvangsten. De uitgaven zijn dat de kinderen elkaar schuldig blijven het bedrag van 850 
gulden. Verder zijn Arijen Geerlofsz, Geertje Geerlofs en Marritgen Geerflofs, en Jan Arijensz Snoeij, 
getrouwd met Neeltjen Geerlofs, met elkaar overeengekomen dat Jan Arijensz Snoeij de uitkoop van de 
inboedel zal genieten, namelijk 24 pond groot, wat hem in mei 1661 betaald zal worden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 17-05-1661 
Arijen Cornelisz Theunen, Jan Cornelisz Theunen, Willem Meesz, getrouwd met Lijsbeth Cornelis 
Theunen, en Annitgen Cornelis Theunen, Cornelis Dirksz Hartcoorn en Arijen Leendertsz Bravenboer, met 
Cornelis Jansz Steenbakker, Cleijn Theunisz, Joost Lammertsz en Arijen Lourensz, tesamen erfgenamen 
van Theunis Cornelisz Backer, getrouwd met Neeltjen Harmens, beiden zaliger, verkopen een huis, erf, 
berg op de westzijde van de kerkstraat te Berkenwoude aan Jan Arijensz Snoeij. Bedrag 635 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 21-11-1664 
Jan Arijensz Snoeij, Neeltje Arijens Snoeij, getrouwd met Chiel Aertsz, Arijaentje Arijens Snoeij, 
meerderjarige dochter, Marija Arijens Snoeij, getrouwd met Cornelis Arijensz Schrevel, Leentje Arijens 
Snoeij, getrouwd met Arijen Willemsz Baertman, en Geertje Arijens Snoeij, getrouwd met Jan Jansz 
Sluijpicker, bedanken hun voogden voor hun goede zorg en administratie en geven aan van hun erfdeel 
ten volle voldaan en betaald te zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 30-05-1665 
Jan Arijensz Snoeij, Cornelis Arijensz Snoeij en Snoeij Arijensz Snoeij en Giel Aertsz, getrouwd met 
Neeltjen Arijens Snoeij, Arijen Willemsz Baertman, getrouwd met Leentje Arijens Snoeij, en voornoemde 
Jan Arijensz Snoeij in opdracht van Arijaentje Arijens Snoeij, Cornelis Arijensz Schrevel, getrouwd met 
Marritgen Arijens Snoeij, en Jan Jansz Sluijpicker, getrouwd met Geertje Arijensz Snoeij, welke na de 
verkoping van het land gefaileert en vertrokken. Item Maerten Jansz van Sijde en Pleun Pietersz, als 
bloedvoogden van Pieter Arijensz Snoeij, als onmondig weeskind, alle tesaemen kinderen van Arijen 
Arijensz Snoeij zaliger, verkopen 3 morgen 3 hont 50 roe 4 voet land. Koper is Louris Cornelisz Ooms. 
Bedrag 1219 gulden 10 stuivers. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd ..-..-1665 
Rekening gedaan door Maerten Jansz van der Sijde en Cornelis Dircksz Hartcoorn en Pleun Pietersz als 
bloedvoogden van de weeskinderen van Arijen Arijensz Snoeij en Thoontgen Dircks, beiden zaliger, en 
voogden van de weeskinderen van Snoeij Ariensz Snoeij, in aanwezigheid van de mondige kinderen. 
Ten eerste ontvangen van Louweris Cornelisz Ooms over koop van het land dat hij van de voornoemde 
kinderen heeft gekocht in Achterbroek voor het bedrag van 1350 gulden.  
Verdere gegevens uit deze akte niet hier vermeld. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 08-06-1668 
In de administratie bijgehouden door Floris Arijensz Schrevel, Willem Arijensz Schrevel en Huijgh Arijensz, 
als voogden van de vier weeskinderen van Aert Florisz en Merrigje Arijens Schrevel, beiden zaliger, wordt 
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onder andere Jan Arijensz Snoeij vermeld die 1 gulden 9 stuivers betaald krijgt voor nieuwe schoenen en 
voor het lappen van schoenen. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 20-05-1672 
Rekening door Jan Ariensz Snoeij als voogd over de minderjarige weeszoon van Arien Ariensz Snoeij, 
genaamd Pieter Ariensz Snoeij, sinds 28-05-1666 tot nu toe.  
Verdere gegevens uit deze akte niet hier vermeld. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 20-01-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Marritjen Ariens, weduwe van Frans Carstiaensz Penneweert, won. te Haastrecht, Claes Huijbertsz, 
getrouwd met Hilletjen Andries, won. te Beijerse onder Stolwijk, Joost Jansz de jonge, zoon van Jan 
Ariensz, won. te Berkenwoude, Fijtje Jans, won. te Ouderkerk ad IJssel en Jan Ariensz Snoeij, getrouwd 
met Stijntje Jans, won. te Berkenwoude, zijn door Lodewijck de Bas gedagvaard voor het hof van Holland 
wegens de nalatenschap van Maria Jacobs van Stralen. Zij machteigen Leendert Donselaar, won. te 
Woerden, Jan Pietersz Swart, won. te Nieuwerbrug en Gijsbert van Deijl, te Woerden, om namens hen op 
te treden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436    dd. 16-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Jan Ariensz Snoeij en Geerlof Jansz Snoeij, won. te Berkenwoude, machtigen Claes Jansz Snoeij, mede 
won. te Berkenwoude, om uit hun naam te manen, innen en ontvangen van Willem IJsbrantsz Pronck, 
gewezen schout van Berkenwoude, 81 gulden 10 stuivers voor Jan Ariensz Snoeij, en 11 gulden 16 
stuivers voor Geerlof Jansz Snoeij, volgens de rekeningen daarvan zijnde. 

 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 28-05-1698 
Jan Arijensz Snoeij, in huwelijk gehad hebbend Neeltje Geerlofs, voor de ene helft, Arij Geerlofsz, 
Cornelis Jansz Snoeij, Teuntje Jans Snoeij en Gerrigje Jans Snoeij, Maria Jans Snoeij (zie k1067), 
vrouw van Pieter Huijbertsz (zie k1066), Leendert Jansz Snoeij, Arij Geerlofsz als voogd over Trijntje 
Jans Snoeij (zie k1145), alle kinderen en erfgenamen van Neeltje Geerlofs, in echt bij voornoemde Jan 
Arijensz Snoeij geprocreeert, voor de andere helft, verkopen aan Claes Jansz Snoeij een huis, schuur en 
erf te Berkenwoude aan de kerkstraat. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438    dd. 16-09-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Jan Ariensz Snoeij ondertekent een acte als getuige. 

 
 
#k2138 van Mourik, Anthonie (zoon van Herman Jochemsz Molenaer en Anneken  
    Jans)  ─> k4276 
 Eerst getrouwd op 15-06-1659 te Hoornaar met Catalina de Reus 
 ~ 07-04-1623 te Gorinchem 
 † ??? te ??? 
x 17-06-1663 te Gorinchem     zie gezinskaart 11049 
#k2139 van der Graaf, Jannigje Matthijs (dochter van Matthijs Fransz van der 
     Graaf en Maria Hendriks)  ─> k4278 
 ~ 18-08-1644 te Meerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Anthonie van Mourik en Catalina de Reus): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Anthonie van Mourik en Jannigje van der Graaf): 
o NN  *   †  
o Geertje ~ 31-10-1673 te Gorinchem  † 09-01-1725 te Molenaarsgraaf 

 x 05-03-1702 te Molenaarsgraaf met Laurens Cornelisz de Jong 
 zie ─> k1069 

 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 24-09-1663 
Goossen Aertsz getrouwd met Marrigen Hendricks wde van Matthijs Franssen verkl ontvangen te 
hebben van heer Anthonis Van Houthorst getrouwd met Margareta van Lommesteijn, 3.000 cg als 
erflosrente tegen 5%/jaar, te nemen uit een huis en hofstede in Broek, groot 4m2½h waarin comparanten 
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nu wonen, nw Jan Otten Vermeer en zw Hendrick Lambertsz cs, en zoals comparantes 1e man heeft 
gekocht v/d erfgenamen van Sijmon Gijsbertsz volgens coopcedulle dd 23-5-1659; nog 2½m a/d 
Noordeloose weg, ow Hendrick Dircksz Tol en ww Jan Reijersz Verhoeff; nog 3½m op Middelbroek, zw 
Floris Hermansz Vinck en nw Marigen Dircks, strekk v/d meersloot over de dijk t/d sloot van Cornelis Jansz 
Verduijn. Marrigen Hendricks wde van Matthijs Franssen had reeds alhier op 19-12-1662 uitkoop 
gedaan tegen haar enige dochter Jannegen Matthijsen, etc. 

 
#k2140 Muijss, Leendert Pietersz (zoon van Pieter Cornelisz Muijss en Aeriaentgen 
     Leenderts)  ─> k4280 
 ~ 13-10-1639 te Alblasserdam 
 † voor 20-05-1682 te Molenaarsgraaf 
x 27-09-1668 te Ameide      zie gezinskaart 11050 
#k2141 van Dam, Trijntje / Catrina Cornelis Huigs (dochter van Cornelis Huijgen van
    Dam en Maeijken Cornelis Schouten)  ─> k4282 
 * +/- 1633 te Gijbeland 
 † na 12-02-1690 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hugo / Huijg * te Gijbeland / ~ +/- 1674 te Molenaarsgraaf † na 15-11-1726 te ??? 

  x +/- 1700 te Gijbeland (Brandwijk) met Cornelia Ariens van Dam 
  zie ─> k1070 

 

 
#k2142 van Dam, Arij Cornelis Huijgen (zoon van Cornelis Huijgen van Dam en 
     Maeijken Cornelis Schouten)  ─> k4284 
 * +/- 1632 te Gijbeland 
 † voor 06-01-1711 te ??? 
x +/- 1670 te ???      zie gezinskaart 11051 
#k2143 Egberts, Crijntgen (dochter van Egbert Willemsz van de Afterbroeck en ??) 
     ─> k4286 
 * +/- 1640 te ??? 
 † voor 1723 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia * +/- 1675 te Gijbeland  † voor 15-11-1726 te ??? 

 x +/- 1700 te Gijbeland (Brandwijk) met Huijg Leendertsz Muijss 
 zie ─> k1071 

 

 
#k2144 van der Graaf, Leendert Dircksz (zoon van Dirck Leenderts (Kalen Dirk)
     van der Graaf en Martijntje Jacobs)  ─> k4288 
 * +/- 1625 te Lekkerkerk 
 † 31-08-1743 te Lekkerkerk 
x 11-02-1652 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11052 
#k2145 Aerts, Aaltje Ariens (dochter van Arie Aerts en Grietje Jans Deudechem) 
      ─>k4290 
 * +/- 1634 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaentje * +/- 1657 te ???  † +/- 1709 te ??? 

  x 21-01-1682 te Lekkerkerk met Adriaen Cornelisz Bulk 
  zie ─> k2531 (kwartier 1) 

o Dirk  * +/- 1655 te Lekkerkerk  † 07-08-1741 te Lekkerkerk 
  x 11-05-1681 te Lekkerkerk met Theuntie Pieters Gouwens 
  zie ─> k1072 (kwartier 1) 

 

 
#k2146 Gouwens, Pieter Dircksz zelfde als ─> k2116 
x 
#k2147 Dircks, Arijaentje  zelfde als ─> k2117 
 
#k2148 Aartsz, Jillis / Gillis  (zoon van ) 
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 ~ +/- 1625 te ??? 
 † voor 07-06-1681 te Zuidbroek ?? 
x +/- 1655 te Zuidbroek / Lekkerkerk ??    zie gezinskaart 11053 
#k2149 Stam, Marrigje Floren  (dochter van Floris Pietersz Stam en Neeltgen 
     Cornelis) ─> k4298 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † voor 19-01-1700 te Zuidbroek ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aert *   † na 19-01-1700 
o Pieter ~ +/- 1657 te Zuidbroek  † 05-09-1720 te Lekkerkerk 

 x voor 07-09-1698 te ??? met Neeltje Jillis Stolck 
 zie ─> k1074 

 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 25-05-1668 
Geerlof Dircksz Rijsvelt, getrouwd met Pietertgen Bouwens Stam, Leendert Jansz Groenevelt, Jan Jansz 
Stellingh, smid te Woerden, en vader van zijn kinderen bij Marrije Bouwens Stam, Metje Jans, weduwe van 
Jan Bouwensz Stam, Philippus Geestdorp, burgemeester van Woerden en voogd over de kinderen van 
Cornelis Bouwensz Stam, kinderen en kindskinderen van Bouwen Pietersz Stam voor een vierde deel. 
Pieter Jansz Berckhout, Hugo Jansz namens Jan Cornelisz Berckhout en Pieter Fredericksz Hontselaer, 
grootvaders en voogden van Claesje Cornelis Berckhout, weeskind van Cornelis Jansz Berckhout, Pieter 
Willemsz van der Netu, namens Lijsbeth Jans Berckhout, kinderen en kindskinderen van Machtel Pieters 
Stam, voor een vierde deel. 
Pieter Flooren, Floor Gerritsz Verkaijck, vader van het weeskind van Lijsbeth Flooren, Ghielen Aertsz, 
getrouwd met Marrichgen Floren, Marja Flooren, weduwe, kinderen en kindskinderen van Flois Stam, 
voor een vierde deel. 
Pieter Gerritsz Stam, zoon van Gerrit Stam, voor het laatste vierde deel. 
Allen erfgenamen van Arijaentje Stam, verkopen aan Jacob Woutersz en Jan Cornelisz Verkaijck een stuk 
land groot 4 ½ morgen in Bovenberg. Bedrag 3150 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 07-06-1681 
Merrichgen Floren, weduwe van Jielis Aartsz, geassisteert met Aart Jielisz, haar zoon, beiden won. te 
Zuidbroek, verkopen aan Cornelis Laurensz, burgemeester van Bergambacht, een stuk weiland groot 11 
hont te Benedenberg. Bedrag 1225 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439    dd. 19-01-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Aert Jielisz, ter eenre, en Pieter Jielisz, ter andere zijde, beiden won. te Zuidbroek, onder Lekkerkerk, 
delen de erfenis die zij hebben gekregen na het overlijden van hun ouders Jielis Aertsz en Marrigje 
Floren. 
Aert Jielisz krijgt een huis, berg en schuur met twee kennipwerfjes daarbij, , en een stuk hooi, wei en 
kennipland van 4 morgen, te Zuidbroek. Pieter Jielisz krijgt een huis, erf, berg en schuur met 1 morgen 3 
hont land, zowel hooi- als kennipland, en nog een stuk hooi, wei en kennipland van 4 morgen, en een stuk 
hooiland groot 1 morgen 4 hont, een stuk weiland groot 1 morgen 3 hont, en een stuk hooi- en kennipland 
groot 2 morgen, te Zuidbroek. 

 
 

 
#k2150 Stolck, Jillis Claasz (zoon van Claas Stolck en ) 
 * +/- 1640 te Achterbroek 
 † tussen 27-10-1670 en 18-05-1687 te Zuidbroek ?? 
x +/- 1670 te ???       zie gezinskaart 11054 
#k2151 Gijsberts, Dina  (dochter van Gijsbert NN en Marrichje Jacobs) 
      ─>k4302 
 Later getrouwd op 18-05-1687 te Berkenwoude met Arie Joosten Verbrugge (zie ook 
 Lekkerkerk) 
 * +/- 1645 te Berkenwoude 
 † na 07-04-1690 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ +/- 1670 te Berkenwoude  † 09-12-1746 te Ouderkerk ad IJssel 

 x voor 07-09-1698 te ??? met Pieter Jilisz Stam 
 zie ─> k1075 

 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 19-06-1665 
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Dirk Jacobsz, getrouwd met Niesje Cornelis, en Jan Jacobsz, getrouwd met Marritgen Cornelis, en Jan 
Jacobsz en Willem Jansz de Jonge als bloedvoogden van Jacob Cornelisz, minderjarig weeskind, alle 
tesamen kinderen van Cornelis Jacobsz, getrouwd met Leentje Jans, beiden zaliger, verkopen een 
hofstede met 3 morgen 3 ½ hont land aan Gillis Claesz en Cornelis Gijsbertsz, zwagers. Bedrag 2900 
gulden. 
Gillis Claesz en Cornelis Gijsbertsz zijn schuldig aan het weeskind Jacob Cornelisz, 750 gulden ivm 
voorgaande koop. In de marge staat: 13-05-1690 Jacob Cornelisz roijeert deze brief. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 20-10-1668 
Cornelis Gijsbertsz, Wouter Aertsz, getrouwd met Niesje Gijsberts, Gillis Claesz, getrouwd met Dijna 
Gijsberts, en Thonis Baltisz in opdracht van zijn moeder Trijntje Jacobs, en Jacob Cornelisz, Jan Jacobsz, 
getrouwd met Marrichje Jacobs, Cornelis Damen voor zichzelf en in opdracht van Niesje Damen en Jan 
Damen, zijn zus en broer, en Jacob Kars in’t Houdt als voogd over Marrichje Jacobs, nagelaten weeskind 
van Jacob Damen, alle tesamen kinderen en kleinkinderen van Marrichje Jacobs en tesamen 
erfgenamen van zaliger Jan Jacobsz, verkopen 1 morgen land met huis, berg en schuur. Koper is Gijsbert 
Cornelisz. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 27-10-1670 
Gillis Claesz, won. te Zuidbroek, verkoopt een hofstede met 3 morgen 3 ½ hont land met huis, berg, 
schuur. Koper is Wouter Aertsz. Bedrag 2000 gulden. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 07-04-1690 
Dijna Gijsberts, boedelhoudster van Jielis Claesz, en laatst weduwe van Arien Joosten, won. te 
Zuidbroek, verkoopt aan de meerderjarige en minderjarige kinderen van Wouter Aertsz en Niesje Gijsberts, 
beiden zalr. 1 morgen 3 hont 50 roeden weiland in het oosteinde van de Achterbroek. 

 
#k2160 Schilt, Aard   (zoon van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 ?? te Sliedrecht ??     zie gezinskaart 11059 
#k2161 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1650 te Sliedrecht  † na 23-04-1705 te ??? 

 o 16-03-1680 te Giessen Nieuwkerk met Thomasje Luijten 
 zie ─> k1080 

 

 
#k2162 Adriaensz, Luijt  (zoon van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/-1650 te Giessen Nieuwkerk ??     zie gezinskaart 11060 
#k2163 Willems, Geertje of Sijmens, Annichje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thomasje * +/-1655 te Giessen Nieuwkerk † na 23-04-1705 te ??? 

  o 16-03-1680 te Giessen Nieuwkerk met Dirck Aartsz Schild 
  zie ─> k1081 

 
Not. Archief 3984 Gorinchem   dd 23-01-1640 
Luijt Arienss wonende aan de Giessen-Nieuwkerk als voogd van de nagelaten kinderen van Adriaentge 
Ariens en Claes Corneliss in hun leven gewoond hebbende te Ganswijk in de land van Althena machtigt 
Arien Pieterss voorzoon van de voornoemde Adriaentje Ariens de nagelaten boedel te verkopen. 
 
Not. Archief 4085 Gorinchem   dd 01(?)-04-1680 
Arien Luijten, Jan Luijten, Tonisje Luijten kinderen en erfgenamen van Luijt Ariense wonende op 
Giessen-Nieuwkerk, te eenre en Pieter Corneliss Bouwen wonende op Hardinxvelt als bij coop het recht 
vercregen hebbende van de erfgenamen van Annichjen Sijmens, te andere; deling van de goederen van 
Luijt Ariense en Annichje Sijmens en wel als volgt: 
1) de eerste comparanten: een griend buijtendijxs te Giessen-Nieuwkerk, en nog het oosterse hennipland 
en de steegh en het griendeke daarbij behorende, en nog de weijcamp binnen de wetering met nog het 
voorste weijkampje over de wetering, , alles gelegen in een weer op Giessen-Nieuwkerk groot tesamen 2 
morgen 4 hhont 50 roeden; 
2) Pieter Cornelis Bouwen: de westelijke hennipacker genaamd de lange acker met nog het rietplekje aan 
de oostzijde, alles gelegen op Giessen-Nieuwkerk groot tesamen 4 morgen 1 hont 50 roeden. 
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Not. Archief 4070 Gorinchem   dd 23-04-1705 
Aert Luijten wonende te Giessen-Nieuwkerk te eenre en Dirck Ariense Schilt, getrouwd met Teunisie 
Luijten mede wonende aldaar, erfgenamen van hun vader Luijt Ariense, te andere; deling. 

 
#k2176 Rook, Jan Adriaensz (den Ouden)  zelfde als ─> k2048 
x 
#k2177 Jaspers, Neeltje    zelfde als ─> k2049 
 
#k2178 Dekker, Dirk Huijgensz   zelfde als ─> k2050 
x 
#k2179 Jans, Marrigje     zelfde als ─> k2051 
 
#k2180 Versluis, Jan Willemsz    zelfde als ─> k2052 
x 
#k2181 Ariens, Marrigje    zelfde als ─> k2053 
 
#k2182 Huurman (Backer), Aert Willemsz  zelfde als ─> k2054 
x 
#k2183 Versnel, Aaltje Willems   zelfde als ─> k2055 
 
#k2184 Trompert, Philippus Joosten   zelfde als ─> k2056 
x 
#k2185 Aarts, Niesje     zelfde als ─> k2057 
 
#k2188 Rook, Jan Adriaensz (den Ouden)  zelfde als ─> k2048 
x 
#k2189 Jaspers, Neeltje    zelfde als ─> k2049 
 
#k2190 Dekker, Dirk Huijgensz   zelfde als ─> k2050 
x 
#k2191 Jans, Marrigje     zelfde als ─> k2051 
 
#k2192 van Dijk / de Swart, Cornelis   zelfde als ─> k2064 
x 
#k2193 NN      zelfde als ─> k2065 
 
#k2194 Treur, Arien     zelfde als ─> k2066 
x 
#k2195 NN      zelfde als ─> k2067 
 
#k2196 Teeuw, Dirk Ariensz    zelfde als ─> k2068 
x 
#k2197 Dirks, Ootje     zelfde als ─> k2069 
 
#k2198 Mes, Jan     zelfde als ─> k2070 
x 
#k2199 NN      zelfde als ─> k2071 
 
#k2200 van Vliet, Floris    zelfde als ─> k2072 
x 
#k2201 NN      zelfde als ─> k2073 
 
#k2202 Hoijbou(w), Cornelis Cornelisz  zelfde als ─> k2074 
x 
#k2203 Pieters, Marrigje    zelfde als ─> k2075 
 
#k2204 van Sijderveld, Floris Teunisz   zelfde als ─> k2076 
x 
#k2205 Willems, Fijgje     zelfde als ─> k2077 
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#k2206 van Dam, Arien    zelfde als ─> k2078 
x 
#k2207 NN      zelfde als ─> k2079 
 
#k2216 Visser, Jacob Leendertsz (zoon van Leendert Visser en ) 
 ~ +/- 1640 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x 18-03-1668 te Nieuwerkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 11072 
#k2217 de Bruijn, Maria Jacobs (dochter van Jacob de Bruijn en ) 
 ~ +/- 1645 te Moordrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gijsbert ~ 23-12-1668 te Nieuwerkerk ad IJssel  †  

 doopget. Leendert Jacobsz Visser, Maertje Ariens 
o Mertijntje ~ 19-10-1670 te Nieuwerkerk ad IJssel  †  

 doopget. Jan Jacobsz, Maertje Arijens, Pietertje Jans 
o Jacob ~ 19-02-1673 te Nieuwerkerk ad IJssel  †  

 doopget. Leendert Jacobsz Bos, Dirck Leendertsz Bos, Marrichje Arijens 
o Maria ~ 30-09-1674 te Nieuwerkerk ad IJssel  †  

 doopget. Leendert Jacobsz Visser, Gousje Leenders 
o Arie * +/- 1677 te Nieuwerkerk ad IJssel  †  

 x 14-01-1705 te Nieuwerkerk ad IJssel met Jannetje Pieters Leeflang 
 zie ─> k1108 

o NN *   †  
o Jacob ~ 13-07-1687 te Nieuwerkerk ad IJssel  †  

 doopget. Klaas Dircksz, Martijntje Jacobs 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 06-11-1678 
Notaris Albertus van Braeckel 
Jacob Leendertsz Visser ondertekent een acte als getuige. 

 

 
#k2218 Leeflang, Pieter Gielen  (zoon van Michiel IJsbrantsz Leeflang en 
      Ariaentje Jacobs Verduijn) ─> k4436 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † 06-08-1710 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x +/- 1675 te Nieuwerkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11073 
#k2219 Schouten Schenk, Aaltje Leenders (dochter van Leendert Ariensz Schouten 
      en Jannitje Jans van Swanla) ─> k4438 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † 25-08-1728 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje  * ..-09-1678 te Nieuwerkerk ad IJssel † 21-08-1744 te Nieuwerkerk ad IJssel 

  ~ 11-09-1678 te Zevenhuizen (“van Nieuwerkerk”) 
  doopget. Jan Leendertsz Schouten, Maartje Jans, Neeltje Leenderts Schouten 
  x 14-01-1705 te Nieuwerkerk ad IJssel met Arie Jacobsz Visser 
  zie ─> k1109 

o Aerjaentje ~ 05-09-1683 te Nieuwerkerk ad IJssel  † 02-11-1750 te Moordrecht 
  doopget. Jochem Maggielsz Leeflangh, Annigje Maggiels, Neeltje Leenderts  
        Schouten 

o Leendert  ~ 10-09-1696 te Nieuwerkerk ad IJssel  † 27-08-1779 te Moordrecht 
  doopget. Arij Jansz Kooij, Neeltje Gielen 
  x 07-02-1723 te Moordrecht met Jannigje Jans Blom 
  (deed aangifte van het overlijden van zijn moeder) 

 
Overgenomen uit Zuid-Hollandse Genealogieën II 
NA inv.nr. 6183 Nieuwerkerk ad IJssel dd 08-07-1704 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 09-07-1679 
Notaris Albertus van Braeckel 
Jan Willem Laurusz, oud 63 jaar, Jan Dircksz Overrijn, oud 62, Arij Jansz Sootje Visch, oud 34, en Pleuntje 
Pieters, oud 20 jaar, allen won. in Swalla te Zevenhuizen, verklaren op verzoek van Pieter Michielsz 
Leefflangh, als voogd over het nagelaten weeskind van Jannitje Jans, geprocreeert bij Lenert Ariensz 
Schoutten, beiden zalr, dat zij enige tijd geleden uit de mond van Jan Jansz van Zwalla, nu zalr, hebben 
gehoord dat hij uit krachte van zijn voogdijschap verstrekt door Jannitje Jans, na het overlijden van Pleun 
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Cornelisz van Alphen als vervanger heeft aangewezen Pieter Michielsz Leefflangh, om naast hem, Jan 
Jansz van Swalla, het voogdijschap uit te voeren. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1431   dd. 24-03-1680 
Notaris Albertus van Braeckel 
Pieter Michielsz Leefflangh, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, is schuldig aan Willem Ariensz Jongebreur het 
bedrag van 400 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5%. Ariaentje Jacobs, weduwe van Michiel IJsbrantsz, 
won. te Nieuwerkerk ad IJssel, stelt zich borg. 

 

 
 
#k2222 Schep, Paulus Pietersz (zoon van Pieter Adriaansz/Ariensz Schep en 
     Stoffeltje Willems Voorspuij)  ─> k4444 
 * +/- 1635 te Ammers Graveland (Groot Ammers) 
 † ??? te ??? 
o 12-01-1664 te Groot Ammers 
x 01-02-1664 te Groot Ammers 
#k2223 Laurens, Adriaentje  (dochter van ) 
 * +/- 1640 te Ammers Gelkenes (Groot Ammers) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje  ~ 11-10-1676 te Groot Ammers † 08-11-1758 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 relatie met NN Brouwer (?) 
 x 31-01-1711 te Groot Ammers met Cornelis Jansz Zuijdam 
 zie ─> k1111 

 

 
#k2224 Donker, Heimen Jansz  (zoon van Jan Doncker en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † na 19-05-1680 te ??? 
x +/- 1655 te Nieuwerkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11076 
#k2225 Simonsen, Maria  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis    * +/- 1659 te Nieuwerkerk ad IJssel    † 07-05-1721 te Ouderkerk ad IJssel 

 x voor 25-04-1688 te ??? met Geertruij Jans Besemer 
 zie ─> k1112 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1431   dd. 19-05-1680 
Notaris Albertus van Braeckel 
Pieter Jansz Schoenmaecker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, getrouwd met Marritje Cornelis Heijmans, 
stelt zich namens zijn vrouw borg voor twee obligaties, te weten: 
Jan Jansz Doncker, obligatie van 103 gulden ten behoeve van de kinderen van Annichje Jans Vermeul, 
d.d. 21-10-1674, rente 5% 
Heijman Jansz Doncker, obligatie van 96 gulden 5 stuivers ten behoeve van de kinderen van Annichje 
Jans Vermeul, d.d. 18-04-1674, rente 5%. 

 
#k2226 Besemer, Jan Pietersz  (zoon van Pieter Besemer en Maertgen Senten) 
      ─> k4452 
 Beroep: Wagenmaker 
 * +/- 1618 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 24-09-1679 te Ouderkerk aan den IJssel 
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x voor 06-01-1646 te ???      zie gezinskaart 11077 
#k2227 van Reede, Annetje/Annitge Everts (dochter van Evert Hermansz van Reede 
     en Hilleken Leenderts)  ─> k4454 
 * +/- 1620 te ??? 
 † voor 18-06-1689 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Trijntje    ~ +/- 1654 te Ouderkerk ad IJssel † 20-02-1731 te Ouderkerk ad IJssel 

    x +/- 1680 te Ouderkerk ad IJssel met Barent Centen 
    zie ─> k3539 (kwartier 3) 

o Geertruij    * +/- 1663 te Ouderkerk ad IJssel    † 07-12-1734 te Ouderkerk ad IJssel 
    x voor 25-04-1688 te ??? met Cornelis Heimensz Donker 
    zie ─> k1113 (kwartier 1) 

o Cornelis *   †  
 Is doopgetuige bij kind van Trijntje Jans Besemer 

 
Weesk. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-01-1646: 
Annetje Everts van Reeda, nagelaten dochter van Hillitgen Leenderts (zie k4455), waar de vader van 
is Evert Harmansz (van Reeda) (zie k4454). geeft te kennen dat zij nu is getrouwd met Jan Pietersz 
Besemer, en bedankt haar voogd en oom Pieter Leendertsz voor de bewezen diensten. Zij ontvangt uit 
handen van Evert Harmansz, haar vader, en Pieter Leendertsz, haar oom, f 536-10-0 en andere goederen 
uit de erfenis van Pouwelis Stevens. Jan Pietersz Besemer en Annetje Everts tekenen: 

 
Volgt de rekening van Evet Harmansz als vader, en Pieter Leendertsz, als oom en voogd van de drie 
nagelaten kinderen van Hillitgen Leenderts: 
Daaronder zijn de goederen door hun moeder nagelaten.  
Van het bedrag van 1090-6-0 uit de verkoop van meubelen en andere goederen, nagelaten door hun neef 
Pouwelis Stevensz en hun nicht Meijnsgen Stevens, krijgen de drie kinderen het 1/6e deel 181-14-0. 
Pouwelis en Meijnsgen lieten ook nog aan geld 9.139-10-0 na, waarvan de kinderen het 1/6e deel krijgen, 
is 1.523-5-0, dus in totaal 1.704-19-0.  
De uitgaven zijn 69-17-0 voor de schout, heemraden, secretaris en bode op het houden van het erfhuis, 
waarvan door de kinderen 1/6e deel betaald moeten worden, is 11-16-0 
De kosten van de advocaat en procureur in de zaak tegen de armmeesters van Ouderkerk ad IJssel: 15,- 
Nog diverse andere kleinere kosten. In totaal blijft er voor de kinderen 1609-11-0 over. Voor ieder van de 
drie kinderen is dat dan 536-10-0. 
Evert Hermansz van Reda tekent: 

 
 
Weesk. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-05-1650: 
Jan Evertsz en Leendert Evertsz, geassisteert met hun vader Evert Harmansz (zie k4454), zijn nu 
meerderjarig geworden. Bedanken hun voogd en oom Pieter Leendertsz en ontvangen 4 obligaties, 
namelijk één ten laste van Anthonis Jacobsz, groot f 300,- dd 13-05-1645, één ten laste van Louris Jansz 
groot f 400,- dd 01-07-1646, één ten laste van Jan Pietersz Besemer, groot f 200,- dd 06-01-1646 en één 
ten laste van Lendert Heijndrijksz Metselaer groot f 100,- dd 12-05-1646. Verder nog f 300,- ten laste van 
Evert Harmansz, haar vader volgens de uitkoop van 06-05-1629. De kinderen en hun vader tekenen de 
acte met hun geslachtsnaam ‘van Ree’ of ‘van Rede’. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-10-1652 – 02-12-1652: 
Jan Pietersz Wagemaker, eiser, contra Adrijaen Jacobsz Cars, gedaagde, eis doende om betaling van 5 
gulden 13 stuivers over het repareren van een wagen, en 18 gulden over  koop en leverantie van een 
loopwiel, 10 stuivers voor het maken van een zitbank en zes stuivers ‘van den evenaer’ volgens des eisers 
register. Eiser verzoekt om veroordeling tot betaling van deze bedragen, met aftrek van 11 gulden die hij 
de gedaagde op een ruiling heeft beloofd. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-11-1655: 
Jan Pietersz Besemer, wagenmaker te Ouderkerk ad IJssel, koopt van Geertjen Cornelis, wed. van Pieter 
Leendertsz, die geassisteerd wordt door haar zoon Ingen Pietersz,een erf dat grenst aan zijn eigen huis. 
Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-03-1660: 
Ingen Pietersz en Leendert Pietersz, broers, verkopen aan Adrijaen Cornelisz Wielmaker een erfje in de 
polder de Zijde, dat onder andere grenst aan Jan Pietersz Wagemaker. Bedrag 220 gulden, met nog 5 
gulden speldegeld, met een stoofje van 14 stuivers en een stoel van  gulden en 10 stuivers. 
Maar Adrijaen Cornelisz Wielmaker is door Jan Pietersz Besemer wettelijk aangesproken op het feit dat hij 
minder recht heeft op de koop (naasting) dan Jan Pietersz Besemer, wagemaker, getrouwd met Annichje 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 488 Datum: 19-Feb-23 

Everts, die een volle nicht is van Ingen Pietersz en Leendert Pietersz. Adrijaen Cornelisz Wielmaker gat 
hiermee akkoord en ziet dus af van de koop (desisteren). Jan Pietersz Besemer betaalt de 220 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-04-1664: 
Jan Pietersz Besemer, wagenmaker, en Dirck Cornelisz Schoenmaker, verkopen aan Leendert Evertsz 
van Reede, schoolmeester te Polsbroek, en Jan Evertsz van Reede, twee vijfde deel van een huis en erf 
op het dorp en twee vijfde deel van 2 morgen land met een erf in de polder de Zijde, en een jaarlijkse rente 
of erfpacht die op het huis en erf van Pieter Jansz Snijder staan, met zodanige rechten als Evert Hermansz 
van Reede (de schoonvader van Jan Pietersz Besemer, zie k4454) zaliger dat gebruikt en bezeten heeft. 
Bedrag 1.200 gulden. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3483/61     Blz 173 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 24-09-1679: 
(notaris Everard Maes) 
Annitjen Evers van Rhede, weduwe en boedelhoudster van Jan Pietersz Besemer, rade- en 
wagenmaker te Ouderkerk op d'IJssel, maakte met haar man in 1670 voor notaris Jacobus Backer te 
Stolwijk hun wederzijdse testament, met de clausule dat latere bepalingen over voogdij e.d. dezelfde 
waarde zouden krijgen. Daarom bepaalt zij nu dat voogden over haar minderjarige kinderen en 
kleinkinderen zullen zijn: haar broer Leendert Eversz van Rheede, schoolmeester te Polsbroek, en 
Hendricus Biesevelt Rademaker, de broer van haar overleden man, te Rotterdam. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3483/62     Blz 175 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 24-09-1679: 
(notaris Everard Maes) 
Annichjen Evers van Rhee, weduwe van Jan Pietersz Besemer, te Ouderkerk op d'IJssel, bevestigt het 
testament dat zij samen met haar man maakte op 16-09-1670 voor notaris Jacobus Backer te Stolwijk, 
alsmede haar voogdijakte van 17-09-1679, benoemt tot haar enige erfgenamen haar kinderen en het 
nagelaten zoontje van haar zoon Pieter Jansz Besemer. Mocht dit jongetje overlijden voor hij meerderjarig 
is, dan gaat zijn erfdeel naar haar andere kinderen, niet naar zijn moeder. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1689: 
Cornelis Jansz Besemer is schuldig aan Barent Senten, en aan Jan Pietersz Besemer, minderjarig 
weeszoontje van Pieter Jansz Besemer, het bedrag van 250 gulden, vanwege hun deel in het huis, schuur 
en erf op het dorp, die hij heeft gekocht. 
In de kantlijn staat dat op 18-12-1695 Huijgh Evertsz Rheeda, voogd van Jan Pietersz Besemer, verklaart 
dat de schuld voldaan is. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 10-09-1715 
Notaris Samuel Guldemont. 
Neeltje Pieters, weduwe van Cent Ariensz Bakker, oud 87 jaar, en Centje Cornelis, weduwe van Dirk 
Centen, oud 70 jaar, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van de kinderen van Jan 
Pietersz Besemer, Hendrik Hendriksz Biezeveld en Cornelis Abrahamsz Loendersloot dat zij hebben 
gekend de persoon van Maartje Centen, in haar leven weduwe eerst van Pieter Jansz Bezemer, 
schout, ten tweede van Hendrik Biezeveld, predikant, en ten laatste van Abraham Loendersloot, 
wagenmaker, alle te Ouderkerk, en dat zij altijd hebben gehoord dat Maartje Centen afkomstig is van de 
nieuwe herberg, behorende onder Capelle ad IJssel. Ook geven zij te kennen dat zij de personen van 
Jan Pietersz Besemer, Hendrik Hendriksz Biezeveld en Cornelis Abrahamsz Loendersloot hebben gekend, 
alle kinderen van Maartje Centen, en verklaren dat zij verscheidene jaren zowel met Maartje Centen als 
haar drie kinderen familiaire omgang hebben gehad en zich dat nog goed kunnen herinneren. 
Mr Cornelis Brouwer, schoolmeester, oud omtrent 74 jaar, verklaart dat hij sinds 1673 schoolmeester en 
voorlezer is geweest, en dat het in Ouderkerk gebruikelijk is dat de schoolmeester de notities bijhoudt van 
de dopen van de kinderen, en dat hij bij de start van zijn bediening geen oudere aantekeningen heeft 
gevonden dan het jaar 1655, en dat hij ten opzichte van het trouwen geen oudere aantekening heeft 
gevonden dan van het jaar 1666, en dat beide aantekenboeken nog onder zijn beheer zijn. Hij verklaart 
ook dat hij Jan Pietersz Bezemer en Cornelis Abrahamsz en hun moeder Maartje Centen gekend heeft. 
 

 
#k2232 Stout, Wiggert Jansz (zoon van Jan Wiggertsz Stout en Ariaentje Teunis  
    Corver)  ─> k4464 
 Later getrouwd op 02-03-1713 te Bergambacht met Grietje Aalberts van der Heijden 
 ~ 27-01-1647 te Bergambacht 
 † 14-03-1715 te Bergambacht 
x +/-1670 te Bergambacht     zie gezinskaart 11079 
#k2233 Goris, Bastiaantje (dochter van ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † voor 02-03-1713 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Wiggert Stout en Bastiaantje Goris): 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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o NN  *   †  
o Jan ~ 27-11-1672 te  Bergambacht  † 04-12-1741 te Bergambacht 

 o 26-11-1700 te Bergambacht met Jannigje Pieters 
 zie ─> k1116 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Wiggert Stout en Grietje van der Heijden): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 17-06-1699: 
Catharina Elisabeth de Cupre, weduwe van Gerard Bergeijk, in zijn leven burgemeester van Rhenen, 
verkoopt aan Wiggert Jansz Stout een griending groot 225 roede, te Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 04-08-1699: 
Dirk Cornelisz Ceesjebreur, als gaarmeester van het jaar 1697, eiser, contra Wiggert Jansz Stout, en acht 
anderen, om uitleg te begeren, ieder van het geen hij over de quotificatie over de familie is verschuldigd. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 11-04-1702: 
Johan Didericksz van Renesse en Christiaan Didericksz van Renesse, eisers, contra Wiggert Jansz Stout. 
De heren geven aan dat hun rentmeester de afrekening over het gebruik van kennipwerven heeft gemaakt, 
en bevonden heeft dat Wiggert Jansz Stout nog schuldig is 242 gulden, 11 stuivers en 8 penningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 21-11-1714 
Wigger Jansz Stout en Grietje Aelberts van der Heijde, echtelieden, willen testeren. Wigger Jansz Stout is 
ziekelijk, maar beiden gaande en staande en hun verstand volkomen machtig. Zij stellen tot universele 
erfgenaam de kinderfen van Tonis Jansz Stout, verwekt bij Jannigje Pieters. 

 
#k2236 Stolck, Jacob Ariensz  (zoon van Arien Stolck en ) 
 * +/- 1632 te Haastrecht 
 † 26-09-1706 te Bergambacht 
x 23-01-1656 te Montfoort     zie gezinskaart 11082 
#k2237 Jans, Annigje  (dochter van ) 
 * +/- 1635 te Willeskop 
 † 25-01-1699 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1665 te Stolwijk  †  

  x met Geertje Cornelis Verkaik 
  xx 06-02-1701 te Stolwijk met Marrichje Willems 
  zie ─> k1118 

o Aaltje  ~ +/- 1671 te Bergambacht  † 12-10-1751 te Bergambacht 
  x 05-05-1696 (o) te Bergambacht met Willem Pietersz Cort 
  xx 10-12-1700 (o) te Bergambacht met Leendert Pietersz van der Heck 
  zie ─> k1229 

 

 
#k2238 NN, Willem  (zoon van ) 
 ~ +/- 1650 te Stolwijk ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te Stolwijk ??      zie gezinskaart 11083 
#k2239 Dircks, Marrichje (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te Stolwijk ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrichje  ~ +/- 1680 te Stolwijk †  

  x 06-02-1701 te Stolwijk met Cornelis Jacobsz Stolk 
  zie ─> k1119 

 

 
#k2244 den Duif, Jasper Ariensz (zoon van Arien den Duif en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Lekkerkerk ??     zie gezinskaart 11085 
#k2245 Jans, Ariaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Claes ~ +/- 1648 te Lekkerkerk  † 15-02-1706 te Lekkerkerk 

 x 04-12-1678 te Lekkerkerk met Marchje Jacobs 
 xx 03-01-1682 (o) te Gouderak met Ariaentge Pieters 
 zie ─> k1122 

 

 
#k2256 Krijgsman, Pieter Centen (zoon van Cent Centen Krijgsman en Magdalena 
     Leendertdr Snoeck)  ─> k4512 
 ~ 13-08-1679 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 17-08-1757 te Hilligersberg 
x 02-03-1704 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11092 
#k2257 van der Meer, Eegje Joris (dochter van Joris Teunisz Vermeer en Stijntje 
     Willems)  ─> k4514 
 Eerst getrouwd op 19-05-1697 te Gouderak met Jacob Davidsz Kuijper 
 ~ +/- 1676 te Gouderak 
  26-02-1737 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Eegje van der Meer en Jacob Kuijper): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Krijgsman en Eegje van der Meer): 
o NN  *   †  
o Cent ~ 11-09-1707 te Ouderkerk ad IJssel  † voor 17-05-1750 te ??? 

 x 06-03-1729 te Ouderkerk ad IJssel met Jannigje Franse Vermeulen 
 zie ─> k1128 

 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-02-1702 
Neeltje Cornelis, wed. van Cent Centen Krijgsman, met Leendert Centen, en Leendert Luiten en 
Jacobus Diestenburg als voogden over Pieter Centen en het minderjarige nagelaten kind van Cornelis 
Centen, en Thomas Willemsz, getrouwd met Maria Centen, allen kinderen van Cent Centen Krijgsman, 
verkopen aan Marrigje Ariens, wed. van Leendert Jansz Kors een huis en erf op het dorp. Deze koop is 
gesloten op een openbare veiling dd 25-01-1702. Bedrag 350,- gulden. 

 
#k2258 Molenaer / Vermeulen, Frans Centen (zoon van Cent Molenaer en ) 
 * +/- 1658 te Berkenwoude 
 † voor 09-05-1716 te Berkenwoude 
o 13-02-1688 te Berkenwoude 
x 29-02-1688 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11093 
#k2259 de Weijter, Marrigje Cornelis (dochter van Cornelis de Weijter en ) 
 * +/- 1663 te Berkenwoude 
 † na 09-05-1716 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje    * te Berkenwoude / ~ 15-09-1706 te Lekkerkerk  †  

    x 06-03-1729 te Ouderkerk ad IJssel met Cent Pietersz Krijgsman 
    xx 17-05-1750 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Jansz Spruijt (zie ─> k1130) 
    zie ─> k1129 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 09-05-1716 
Schout en gezworenen stellen Barent ....(onleesbaar), won. te Ouderkerk, aan tot voogd over de 
onmondige kinderen van Frans Centen zaliger, overleden alhier, geprocreëerd bij Marrichje Cornelis. 

 
#k2260 Spruijt, Jan Leendertsz (zoon van Leendert Spruijt en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 ?? te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11094 
#k2261 Lans, Grietje Pieters  (dochter van Pieter Lans en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis ~ 25-01-1705 te Ouderkerk ad IJssel † 16-12-1789 te Krimpen ad IJssel 

 x 20-01-1726 te Ouderkerk ad IJssel met Annigje / Anna Maartens Stenra 
 xx 17-05-1750 te Ouderkerk ad IJssel met Jannigje Franse Vermeulen (zie ─> k1129) 
 zie ─> k1130 
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#k2262 Stenra, Maarten  (zoon van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 ?? te Elst ??       zie gezinskaart 11095 
#k2263 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje / Anna * +/- 1705 te Elst  † voor 17-05-1750 te ??? 

  x 20-01-1726 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Jansz Spruijt 
  zie ─> k1131 

 

 
#k2264 van Halewijn, Abraham (zoon van ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Krimpen aan de Lek ??    zie gezinskaart 11096 
#k2265 Croon, Kommertje  (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacobus  * +/- 1695 te Krimpen ad Lek       † 21-11-1770 te Krimpen ad IJssel 

  x 04-11-1725 te Krimpen ad Lek met Grietje Teunisse Karreman 
  zie ─> k1132 

 

 
#k2266 Karreman, Teunis Arijensz (zoon van Arijen Karreman en ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11097 
#k2267 Cornelis, Leentje  (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje * te Krimpen ad IJssel / ~ 26-12-1694 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 25-02-1770 te Krimpen ad IJssel 
 x 10-04-1718 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Cornelisse Noorlander 
 xx 04-11-1725 te Krimpen ad Lek met Jacobus Abrahamsz van Halewijn 
 zie ─> k1133 

 

 
#k2268 Jaspersz, Gerrit (zoon van ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Lekkerkerk  ??     zie gezinskaart 11098 
#k2269 Abrahams, Annigje (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert  ~ 14-02-1697 te Zijderveld  †  

  o 22-08-1721 te Lekkerkerk met Adriaantje Claas den Duif 
  zie ─> k1134 

 

 
#k2270 den Duif, Claes Jaspersz zelfde als ─> k1122 
x 
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#k2271 Pieters, Ariaentge  zelfde als ─> k1123 
 
#k2272 Jongste, Dirk Pleunen  (zoon van Pleun Dircx en Wijffge Dircs) 
      ─> k4544 
 * +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 29-04-1668 te Kethel      zie gezinskaart 11100 
#k2273 van der Burgh, Maertie Jans (dochter van Jan van der Burgh en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1680 te Kethel  †  

 x 29-11-1709 te Kethel met Claasje Claes Hoogerbaen 
 zie ─> k1136 

 

 
#k2274 Hoogenbael, Claes Leenderts   (zoon van Leendert Hoogenbael en ) 
 * +/- 1655 te Berkel 
 † ??? te ??? 
x 04-04-1683 te Berkel      zie gezinskaart 11101 
#k2275 van der Ende, Ariaentje Wouters (dochter van Wouter van der Ende en ) 
 ~ +/- 1660 te Berkel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claasje ~ 15-07-1685 te Berkel †  

 x 29-11-1709 te Kethel met Arie Dirksz Jongste 
 zie ─> k1137 

 

 
#k2276 van Hees, Pieter Pietersz (zoon van Pieter van Hees en ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 20-09-1665 te Vlaardingen     zie gezinskaart 11102 
#k2277 Jans, Jannetje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joris * +/- 1670 te Vlaardingen  †  

 x te Vlaardingen met NN 
 xx 18-05-1710 te Kethel met Maria Leendertsz Hofweg 
 zie ─> k1138 

 

 
#k2280 Lingen, Cornelis Cornelis Jansz (zoon van Cornelis Jans Neel Ingens en 
      Marijtje NN)  ─> k4560 
 ~ +/- 1623 te Capelle aan den IJssel 
 † 09-09-1691 te Capelle aan den IJssel 
x voor 1652 te Capelle aan den IJssel ???   zie gezinskaart 11104 
#k2281 Claes, Marritje   (dochter van ) 
 ~ voor 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 19-12-1655 te Capelle ad IJssel  † 26-04-1711 te Capelle ad IJssel 

 o 19-01-1688 te Capelle ad IJssel met Maria Cornelis Dekker 
 zie ─> k1140 

 
Notarieel arch. 555/18 Rotterdam  acte 125    fol. 236 - 237  d.d. 12-06-1654 
notaris Pieter Cornelisz van der Licht 
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NL-RtSA_18_555_0146.jpg - NL-RtSA_18_555_0147.jpg 
Arien Ariensz Zeeu, 59 jaar oud, wonende aan de s'Gravenweg in Capelle aan den IJssel en Gerrit 
Pietersz 40 jaar, wonende aan de s'Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel, verklaren opverzoek van 
Witte Maertensz, Gerrit Cornelisz Stolck en Jan Maertensz Koevoet wonende te Capelle aan den IJssel, 
dat zij op 25 Mei 1654 met veel andere personen naar de begrafenis van Adriaen Pietersz Zeeu die in 
Capelle aan den IJssel woonde, zijn geweest en daar gehoord hebben van Wigger Pietersz,secretaris en 
bode van Capelle, dat een akte die door de tegenwoordige ambachtsbewaarders en enkele schepenen, 
kerkmeesters en armmeesters in de maand Januari 1654 wel was opgemaakt en getekend maar door 
sommigen in onwetendheid en door anderen onder dwang en grote dreigementen, die de secretaris 
Wiggers op order van Willem Canter, rentmeester van Capelle had aangedaan.In geval zij niet wilden 
tekenen zou hij hen naar s'Gravenhage roepen. 
Arien Ariensz Zeeuw heeft Cornelis Cornelisz Linge, nu kerkmeester, zelfs horen zeggen dat hij de akte 
niet anders dan door onwetendheid had getekend, en wenste dat dat ook niet gebeurd was. 

 
#k2282 Decker, Cornelis Gerritsz zelfde als ─> k2114 
x 
#k2283 Jaspers, Aechtgen  zelfde als ─> k2115 
 
#k2288 Kreuk, Willem Pietersz  (zoon van Pieter Willemsz Kreuk en Neeltje Jans 
     Stolck)  ─> k4576 
 * +/- 1640 te ??? 
 † 24-01-1691 / voor 05-09-1696 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1666 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 11108 
#k2289 Beijer, Geertje Frederiks (dochter van Frederik Jorisz Beijer en Annetge 
     Ariens / Grietje Lagewaard)  ─> k4578 
 * +/- 1642 te ??? 
 † 03-10-1729 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pietertgen   ~ 06-04-1667 te Ouderkerk ad IJssel †  

    doopget. Dirck Willemsz, Neeltgen Jans, Deliaentgen Jans 
o Grietgen ~ 26-12-1668 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Frederick Jorisz, Annetgen Ariens, Dirckjen Davids 
o Aefjen ~ 14-12-1670 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Frederick Jorisz, Annetgen Ariens, Ariaentjen Ariens 
o Jorisjen ~ 13-11-1672 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Jan Pieters, Neeltjen Pieters 
o Pieter ~ 05-12-1674 te Ouderkerk ad IJssel † 05-10-1752 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Jan Pieters, Arij Cornelis, Neeltje Jans 
 x 23-08-1699 te Ouderkerk ad IJssel met Trijntje Jansse Snoeij 
 xx 11-05-1728 te Rotterdam met Willemijntje Heijkoop 
 xxx 24-11-1733 te Rotterdam met Jaapje Jacobs 
 zie ─> k1144 

o Trijntje ~ 03-01-1677 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Renger Pieters, Trijntje Fredericks, Marchje Zeuwe 

o Marijtje ~ 20-11-1678 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Pietersz, Pietertje Cornelis, Aeltje Jans 

o Jorisje ~ 13-04-1681 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Frederick Jorisz Beijer, Trijntje Fredericks, Neeltje Jans 

o Aefje ~ 01-01-1683 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Pietersz Kreuck, Trijntje Fredericks, Aeltje Jans 

o Pietertje ~ 04-03-1685 te Ouderkerk ad IJssel †  
  doopget. Jan Pietersz Kreuck, Jannichje Dircks, Maggeltje Ariens 

o IJefje ~ 15-02-1688 te Ouderkerk ad IJssel †  
  doopget. Jan Pietersz Kreuck, Niesjen Ingens 

 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 31-08-1666 
Pietertjen Aerts, weduwe van Jan Pietesrz Hoochboom verkoopt in het openbaar de kleren van haar 
overleden man, en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich ook de vrouw van Willem Pietersz 
Kreuck die een slaaplaken koopt voor 1 gulden 1 stuiver. Borg is haar moeder, de vrouw van Frederik 
Jorisz. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-08-1684: 
Willem Pietersz Creuck koopt van zijn zwager en schoonzus Hertoch Fredricksz en Trijntje Fredricks 
(kinderen van de overleden Fredrick Jorisz) tweederde deel van een huis en erf in de polder de Lage 
Nesse. Prijs f 67,-.  
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Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-09-1696 / 07-11-1696: 
Rechtdag gehouden 05-09-1696 
Gijsbert Pelt, koopman te Rotterdam, namens Hendrick Pouwelis Smit, eiser, contra Geertje Fredericks, 
weduwe van Willem Pietersz Kreuck, gedaagde, tot betaling van 12 gulden vanwege gehaalde 
winkelwaren. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-03-1699: 
Rechtdag gehouden 09-03-1699 
Jan Claesz Palesteijn, eiser, contra Geertje Fredericks, weduwe van Willem Pietersz Kreuck, gedaagde, 
tot kennen of ontkennen van een obligatie door haar ten behoeve van de eiser aangegaan, en tot betaling 
van 75 gulden met de rente van 4% jaarlijks, sinds 02-02-1692. Geertje Fredericks bekent de schuld. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-10-1729 / 17-10-1729: 
Aangesteld tot curator over de geabandonneerde boedel van Geertje Frederiks, in leven weduwe van 
Willem Pietersz Kreuk, wordt aangesteld de schout van Ouderkerk ad IJssel, namelijk Samuel 
Guldemont. In de acte aansulitend, dd 17-10-1729, wordt de inventaris van de boedel vermeld. Deze is 
opgesteld door Cornelis Eldersz Visser, bij wie zij overleden is. Het betreft alleen roerend goed.  
Volgt de rekening dd 31-10-1729. Het roerend goed is verkocht met een opbrengst van f 54-18-14, wat 
gelijk het gehele inkomen is. De uitgaven waren f 33-14-0. Het saldo wordt gegeven aan Cornelis Cornelisz 
Lagewaard, anders genoemd Visser, die de hogere doodschulden heeft betaald. 

 
#k2290 Snoeij, Jan Ariensz zelfde als ─> k2134 
x 
#k2291 Geeluwe, Neeltje zelfde als ─> k2135 
 
#k2292 van Herk, Arijen Leendertsz (zoon van Leendert Ariensz Balen van Herk en 
     Baeltien Cornelis Decker)  ─> k4584 
 * +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 21-01-1699 en 05-07-1711 te Ouderkerk aan den IJssel  
x 03-07-1665 te Stolwijk      zie gezinskaart 11110 
#k2293 Jans, Fijtje  (dochter van Jan Ariensz en ) ─> k4586 
 * +/- 1644 te Stolwijk 
 † 10-11-1728 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Baeltgen ~ 13-09-1671 te Ouderkerk ad IJssel † 18-04-1738 te Ouderkerk ad IJssel 

 Opm.: Bij deze doop wordt als vader Arijen Leendertsz Balen genoemd. 
 doopget. Cornelis Leenderts, Ariaentgen Cornelis, Geertgen Floris 
 x met Cornelis Willemsz 

o Leendert ~ 19-08-1674 te Ouderkerk ad IJssel † 23-03-1724 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Jan Leenders, Jan Ariens, Geertje Floren 

o Aefje ~ 14-01-1677 te Ouderkerk ad IJssel † 20-11-1739 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Jan Leendertsz, Jannetje Pieters, Marchje Ariens 
 x 25-03-1709 (att. O ad IJ naar Capelle ad IJ) met Jan Pietersz Kalkman 

o Arij ~ 15-09-1680 te Ouderkerk ad IJssel †voor 1695 ? 
 doopget. Jan Leendertsz, Jan Ariensz, Jannichje Pieters 

o Ingetje * +/- 1681 te Krimpen ad IJssel † 26-01-1727 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 09-10-1701 te Capelle ad IJssel met Gerrit Jansz van Goolen 
 zie ─> k1857 (kwartier 4) 

o Jan ~ 17-10-1683 te Ouderkerk ad IJssel † 02-10-1728 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Jan Leendertsz, Joost Jansz, Cornelia Gijsberts 
 x 06-02-1707 te Ouderkerk ad IJssel met Dirckje Ariens Bos 
 zie ─> k1146 (kwartier 1 en 2) 

o Cornelia ~ 18-05-1687 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Leendertsz, Jannigje Pieters, Neeltjen Ariens 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 13-05-1674 
Notaris Everard Maes 
Jan Leendertsz, Cornelis Leendertsz en Arien Leendertsz, broers, kinderen en erfgenamen van hun 
moeder Baeltje Cornelis, won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder de Cromme, verdelen de landen die zij 
hen heeft nagelaten. Jan en Cornelis krijgen 2 morgen land waarvan Hendrick Arien Centensz de 
wederhelft bezit, te Krimpen ad IJssel in de polder Langeland. Arien krijgt het bedrag van 300 gulden en de 
landerijgen in de polder de Cromme. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 21-01-1699 
Schout en heemraden hebben land getaxeerd, grenzend aan het land van Arij Balen. 
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Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 05-07-1711 
Het land van de weduwe van Arien Balen grenst aan twee kampen hooiland die door derden verkocht 
worden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 10-03-1718 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Ariensz van Herk, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziek te bed liggend, stelt zijn testament op. Hij 
legateert aan zijn moeder Fijtje Jans, weduwe van Arij Leendertsz van Herk, het bedrag van 150 
gulden, en hetgen hij deze winter met hoepmaken heeft verdiend. Aan zijn broer Jan Ariensz van Herk 
legateert hij 75 gulden die hij eerder aan hem had geleend, en een bedrag van 100 gulden die Jan Ariensz 
op rente geleend had van Cornelis Willemsz Lans, waarvoor Leendert borg had gestaan. Veder nog een 
paar laarzen en een spa. Aan Pieter Jansz Kalkman, zoon van Jan Pietersz Kalkman legateert hij een 
gebloemde hemdrok met zilveren knopen en twee zilveren gespen. Aan Jan Pietersz Kalkman legateert hij 
zijn serge broek. Aan Arij Gerritsz (zie k928), zoon van Gerrit Jansz van Gooolen (zie k1856 (getrouwd met 
Ingetje Ariens)) legateert hij een rode hemdrok met zilveren knopen en een paar gouden hemdknoopjes. 
Tot slot benoemt hij tot erfgenamen in zijn verdere na te laten goederen zijn broers en zussen. Tot 
voogden over minderjarige erfgenamen benoemt hij Jan Pietersz Kalkman, zijn zwager, en Govert 
Cornelisz Boer, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel. 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-11-1728: 
Fijtje Jans, weduwe van Arij Balen, is overleden, nalatende oa minderjarige kindskinderen en 
erfgenamen. Tot voogden worden aangesteld Cornelis Willemsz, oom van moederswege, en Gerrit van 
Golen (zie k1856), de vader van de kinderen, won. te Ouderkerk ad IJssel. Zij is overleden op 10-11-1728 
te Ouderkerk ad IJssel. Volgt de inventaris dd 29-11-1728 volgens opgave van dochter Aafje Ariens, 
waarin oa: 
- 1 morgen 1 ½ hont land in de Cromme en Geer in verscheidene percelen 
- Jan Ariensz Bart is f 140,- schuldig ivm de koop van een huisje, te betalen in 5 delen van 1 jaar zonder 
rente. 
- in contant geld 17 gulden 
- roerend goed: een bed, paulue, hoofdkussen, zeer oud, twee oude dekens, twee oude manteltjes, en 
verder van geen waardij. Een ijzeren pot, een koper keteltje, een koperen vuurpan, een tinnen kan, een 
oud troortje (?), een rooster, een oude stoel, een rouw kap (?). 
- te ontvangen enige huurpenningen van het land. 
Schulden: 
- Cornelis Willemsz, Jan Ariensz, Aafje Ariens en Gerrit van Goolen (zie k1856) hebben recht op 100,- 
- doodschulden, zoals het kisten, begraven, grafmaken en klok luiden, 15-14-0 
- het graf in de kerk, 4,- 
- te betalen aan Aafje Ariens, ivm kostgeld, f 0-15-0 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1734 
Cornelis Willemsz, getrouwd met Baaltje Ariens, Aafje Ariens, weduwe van Jan Pietersz, Arij Gerritsz 
van Golen (zie k928), Anna Gerrits van Golen, Johannes Gerritsz van Golen, kinderen van Ingetje 
Ariens (zie k1857), Dirkje Ariens, weduwe van Jan Ariensz Bart (zie k1146), Jan Pietersz Kreuk (zie 
k572), getrouwd met Maggeltje Jans Bart (zie k573), gezamenlijk erfgenamen van Fijtje Jans, 
weduwe van Arij Balen, en erfgenamen van Cornelis Leendertsz, verkopen in het openbaar enkele 
landerijen. 
Ten eerste 11 hont 75 roeden in de polder de Kromme en Geer. Koper is Krijn Danen voor 50 gulden. 
Een kamp land groot 2 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 300 gulden. 
Een kamp hooiland groot 3 morgen in de polder de Kromme en Geer. Koper is in eerste instantie Cornelis 
Willemsz voor 25 gulden. De twee laatste kampen land worden uiteindelijk gekocht door Cornelis Krul voor 
480 gulden. 
 

 
#k2294 Bos, Arien Brantsz  (zoon van Brant Cornelisz Bos en ) ─> k4588 
 Later getrouwd op (?) met Fijgje Maartens Poten 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1699-1701 
 * +/- 1650 te Bergambacht 
 † 11-04-1706 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1670 te ???       zie gezinskaart 11111 
#k2295 Versloot, Machteltje Roelens  (dochter van Roelof Pieters Versloot en 
      Sijtje Ariens Zeeuw)  ─> k4590 
 * +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 1683 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien Bos en Machteltje Versloot): 
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o Teuntje ~ 28-05-1673 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Brandt Cornelis, Fija Brande, Annetje Roelen 

o Beatrix ~ +/- 1676 te Ouderkerk ad IJssel †  
o Dirckje * te Ouderkerk ad IJssel / ~ 30-11-1680 te Nieuwerkerk ad IJssel 

     † 07-02-1763 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 06-02-1707 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Ariensz van Herk / Brouwer 
 zie ─> k1147 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien Bos en Fijgje Maartens): 
o Maggeltje ~ 31-10-1683 te Nieuwerkerk ad IJssel †  
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1431   dd. 05-09-1680 
Notaris Albertus van Braeckel 
Arij Brantsz Bos ondertekent een acte als getuige. 

 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3483/136     Blz 487 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 06-04-1682: 
(notaris Everard Maes) 
Sijetje Adriaens Zeeuw, weduwe van Roelant Pietersz Versloot en Cornelis Dircksz vant Ende, beide 
te Ouderkerk op d'IJssel, en Cornelis Ariensz te Nieuwerkerk op d'IJssel leggen een verklaring af op 
verzoek van Arien Brantsz Bos en Jan Hermensz. Het gaat om de verkaveling van een stuk land met huis 
enz. in Ouderkerk in de polder van de Zijde, vanouds genaamd "de hofstede van Volckje Jacobs". Sijetje 
en haar man hebben in 1679 dit land als huwelijksgeschenk gegeven aan hun 3 kinderen Machteltje en 
Marrichje Roeloffs Versloot en Adriaen Roeloffs Versloot. De requiranten en Adriaen waren daar heel blij 
mee. Op Paasmaandag 1681 waren de comparanten in het huis waar Jan Hermensz tegenwoordig woont, 
naast de requiranten en Adriaen Roeloffs Versloot. Er bleek onduidelijkheid over de grenzen. Die wordt nu 
minutieus omschreven. Jan Hermensz krijgt 110 gulden van de beide anderen, omdat zijn stuk minder 
goed bleek dan het hunne. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 06-05-1695 
Notaris Willem Romeijn 
Arijen Brantsz Bos, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Jan Cornelisz ouwe Jan, getrouwd met Fijgjen 
Branden, won. te Bergambacht, verdelen de behuizing, landerijen en contante gelden die zij geërfd hebben 
van hun overleden vader Brant Cornelisz Bos. Jan Cornelisz ouwe Jan krijgt en huis, erf en schuren te 
Bergambacht, een stuk land, een stuk weiland groot 1 morgen 2 hont 25 roeden, een stuk hooiland groot 5 
hont, de helft van een kennipwerf, en nog een kennipwerf, alles te Bergambacht, in totaal groot 4 morgen 
40 roeden. Arijen Brantsz Bos krijg het bedrag van 900 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-05-1695: 
Arijen Brantse Bos koopt van Pietertje Pieters Vaendrager, vrouw van Teunis Pietersz Ouderkerck, een 
hofstede met huis, erf, berg en schuur met 18 morgen land in de polder de Cromme. Bedrag f 1.425,- 
waarvan 1.175 gulden contant betaald wordt, en de resterende 250 gulden als schuld open blijft staan (zie 
ook de acte erna). In de kantlijn van die acte staat dat de schuld op 02-11-1706 is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht  d.d. 19-05-1696: 
Arien Branden, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Sijtge Branden, met speciale toestemming van 
Jan Cornelisz Oude Jan, haar man, dat de navolgende percelen land op haar naam zullen worden 
getransporteerd, een stuk land van 7 hont, de helft van 14 hont, gemeen met de koopster, te 
Benedenbergh, en 1/4e deel in een kennipakker, en de helft van 1 hont land, alles te Benedenberg, 
gemeen met de koopster. Bedrag 550 gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 06-03-1699 tm 19-11-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Arijen Brandsz Bos ondertekent  in deze periode 4 notariële akten als getuige. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-04-1699: 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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Arij Brandsz Bos ondertekent deze akte als heemraad: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 03-12-1699: 
Jan Cornelisz Ouwe Jan en Sijgte Brande, zijn vrouw, won. te Benedenberg, verkopen aan Arien Brandsz 
Bos, won. te Ouderkerk ad IJssel, een stuk land, groot 3 morgen 3 hont, een stuk weiland, groot 8 hont 25 
roeden, ee nstuk hooiland, groot 5 hont, een kennipakker van een halve hont, een stuk land groot 10 ½ 
hont, en een huis en schuur met 2 hont land. Alles te Bergambacht. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 12-04-1700 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Dirkse en Cornelis Jansz, won. te Clein-Ammers-tol, en Jan Wiggersz en Teunis Wiggersz, won. te 
Bergambacht, getuigen op verzoek van Arien Brandsz Bos, won. te Ouderkerk ad IJ, dat zij, de twee 
eersten, op order van Arien Brandsz Bos ongeveer 14 dagen geleden, en de twee laatsten in de 
afgekopen winter, voor kerst 1699, hebben gewerkt op de landerijen gelegen in Bergambacht, die Arien 
Brandsz Bos had gekocht van Jan Cornelisz Ouwejan en Fijtge Brande, zijn vrouw. De deposanten zijn 
voor die arbeid betaald, en zij zijn nu nog altijd in dienst bij Arien Brandsz Bos en werken nog altijd op die 
landerijen. Zij verklaren dat de Teuntjen Ariens, dochter van Arien Brandsz Bos, in de woning woont die op 
die landerijen staat. En ook andere kinderen van Arien Brandsz Bos zijn in die woning geweest heb 
hebben gebruik gemaakt van de beesten en meubelen, en die kinderen hebben de deposanten van 
voedsel en drank voorzien, en de deposanten hebben in die tijd niet gemerkt dat iets daarvan zou behoren 
tot Jan Cornelisz Ouwejan of Fijtge Brande. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 09-08-1703 
Notaris Samuel Guldemont. 
Arij Brandsz Bos verklaart dat hij voor zijn meederjarige en minderjarige kinderen, verwekt aan Maggeltje 
Roelen Versloot, naast Arij Maartensz, aan schout en heemraden van Ouderkerk een verzoek heeft 
ingediend om 3 morgen 3 hont land te verhuren aan Arij Maartensz. Dit land is gekomen van Zijtje Ariens 
Zeeuw, weduwe van Roeland Pietersz Versloot. Schout en heemraden hebben dit verzoek geaccordeerd. 
Bovendien wordt het voogdijschap over zijn minderjarige kinderen aan hem overgedragen door Arij Roelen 
Versloot en Willem Maartensz Sanvan. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 21-11-1705: 
Arij Brantsz Bos, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Arij Jansz Verkerck de helft van 1 hont 25 
roede, gemeen met Sijgje Brants. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 24-03-1706 
Notaris Samuel Guldemont. 
Arij Brandsz Bos en Fijtje Maartens, echtelieden, hij ziekelijk te bed liggend, stellen hun testament op. Arij 
Brandsz Bos stelt dat de kinderen uit zijn eerste huwelijk hun legitieme portie zullen krijgen, en ook zijn 
vrouw Fijtje Maartens krijgt een legitieme portie. Over het verdere zullen zijn kinderen uit het huidige 
huwelijk als universeel erfgenaam zijn. Fijtje Maartens benoemt als haar erfgenamen haar man en 
kinderen. De langstlevende wordt voogd over hun kinderen. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 16-04-1706 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Panken, won. te Vlist, getrouwd met Teuntjen Ariens Bos, en Leendert Govertsz, won. te 
Krimpen ad IJssel, getrouwd met Beatris Ariens Bos, kinderen van Arij Brandsz Bos zalr verwekt aan 
Maggeltje Roelen Versloot, ter eenre, en Fijtje Maartens, weduwe van Arij Brandsz Bos, geassisteerd 
met Jan Maartensz, won. te Bergambacht, en Jan Ariensz Verheul, won. te Stolwijk, ter andere zijde. Zij 
stellen dat in het testament gemaakt door Arij Brandsz Bos en Maggeltje Roelen Versloot, voor schout en 
schepenen van Nieuwerkerk ad IJssel dd 22-05-1682 de eerststervende aan de kinderen boven de 
alimentatie ook een bedrag van 200 gulden nalaat, en dat wanneer de langstlevende zou hertrouwen, die 
ten behoeve van de kinderen afstand zou moeten doen van de helft van de boedel. Maggeltje Roelen 
Versloot was de eerststervende, en Arij Brandsz Bos is hertrouwd. Hij heeft toen staat en inventaris van de 
boedel gemaakt, maar heeft alles als vader en voogd over zijn kinderen in gebruik gehouden. In zijn latere 
testament dd 24-03-1706 heeft hij zijn kinderen hun legitieme portie nagelaten. Teuntjen Ariens Bos en 
Beatris Ariens Bos zijn daarom nu voor 2/3e deel van de helft erfgenaam van alle goederen in de gemelde 
inventaris. opgesteld voor notaris Joris van Eik te Moordrecht dd 08-10-1683. De partij ter eenre doet 
volledig afstand van de erfenis, en laten die geheel ten bate en schade van Fijtje Maartens. Fijtje Maartens 
neemt alle schulden voor haar rekening. Fijtje Maartens betaalt aan de eerste partij 450 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-11-1706: 
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Fijtje Maartens, wed. van Arij Brandsz Bos, is schuldig aan Jannetje Jacobs, wed. van Arij Willemsz 
Brouwer, wonende te Capelle ad IJssel, het bedrag van 1.400,- gulden dat zij heeft geleend. Op 01-11-
1706 heeft Fijtje Maartens 1.000,- gulden ontvangen, en de overige 400,- gulden ontvangt zij op 01-05-
1707.  Rente 3,25 %.  Zij verhypothequeert een huis met schuur en berg, met 18 morgen land in de polder 
de Cromme. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 22-01-1707 
Notaris Samuel Guldemont. 
Fijtje Maartens, weduwe van Arij Brandsz Bos, ter eenre, en Dirkje Ariens (zie k1147), meerderjarige 
ongehuwde dochter van Arij Brandsz Bos en Maggeltje Roelen Versloot, ter andere zijde, verklaren dat 
Arij Brandsz Bos en Maggeltje Roelen Versloot in het testament dat zij hebben opgesteld voor schout en 
schepenen van Nieuwerkerk ad IJssel dd 22-05-1682 dat de eerststervende boven de alimentatie ook nog 
200 gulden nalaat, en dat wanneer de langstlevende hertrouwd, deze dan afstand moet doen van de helft 
van de gehele boedel, ten gunste van de kinderen. Aangezien Maggeltje Roelen Versloot is overleden en 
Arij Brandsz Bos is hertrouwd, en Arij wel de staat van de boedel heeft opgemaakt maar nooit gescheiden 
heeft, en Arij later op 24-03-1706 voor notaris Guldemont een ander testament heeft opgesteld waarin hij 
zijn kinderen alleen hun legitieme portie naliet, verklaart Dirkje Ariens nu dat zij alles uit de boedel overlaat 
aan Fijtje Maartens, zowel de goederen als de schulden. Fijtje Maartens zal aan Dirkje Ariens de 200 
gulden betalen. In de kantlijn staat de notitie, gedateerd ..-05-1708. dat Jan Ariensz (zie k1146), de man 
van Dirkje Ariens Bos, de 200 gulden ontvangen heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-06-1709 
Arij Maartensz Versloot, Jan Ariensz (zie k1146), getrouwd met Dirkje Ariens (zie k1147), Leendert 
Govertsz, getrouwd met Beatrix Ariens, Cornelis Panken, getrouwd met Teuntje Ariens, waarvan de drie 
vrouwen de kinderen zijn van Arij Brandsz Bos en Maggeltje Roelen Versloot, en daarmee 
kindskinderen en mede erfgenamen van Sijtje Ariens Zeeuw (zie k4591), weduwe van Roelof Pietersz 
Versloot (zie k4590) (het testament is gepasseerd voor notaris Cornelis van der Grijp te Dordrecht dd 19-
09-1691), verkopen aan Gijsbert van Outheusden, wonend te Rotterdam, drie morgen drie hont land, en 
twee kennipwerfjes, dijk en neuterdijk, alles in de polder de Nesse. Bedrag 575,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-01-1719 
Fijtje Maartens, weduwe van Arij Brandsz Bos verkoopt in het openbaar een woning met huis, schuur en 
18 morgen land in de polder de Cromme. Koper is Adriaan van der Geer voor 750 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1719: 
Fijtje Maartens, wed. van Arij Brandsz Bos, verkoopt aan Adriaan van der Geer, korenkoper, en Dirk Aartsz 
Huurman, grutter, een woning met huis, schuur en 18 morgen land in de polder de Cromme. Bedrag 750,- 
gulden. 

 
 
#k2298 Boer / Ouwerkerk, Arien Cornelisz (zoon van Cornelis Willemsz Boer en 
     Jannetje Pieters Jansz Koning) ─> k4596 
 ~ +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 27-11-1721 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 14-12-1701 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 11113 
#k2299 Beelde, Antonia Jans  (dochter van Jan Cornelisz Beelde en Trijntgen 
     Centen) ─> k4598 
 ~ 14-07-1669 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 11-08-1723 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis     ~ 04-06-1702 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  doopget. Govert Cornelisz Boer en Jannetje Pieters 
o Jan     ~ 09-09-1703 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  doopget. Jan Cornelisz Beelde en Centje Cornelis Beelde 
o Neeltje     ~ 07-12-1704 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  doopget. Govert Cornelisz Boer en Jannetje Pieters 
o Jan     ~ 26-06-1707 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  doopget. Cornelis Dirksz en Ariaantje Cornelis Beelde 
o Ariaantje    ~ 12-08-1708 te Ouderkerk ad IJssel     † 28-03-1775 te Ouderkerk ad IJssel 

   o 27-06-1726 te Capelle aan den IJssel met Harrmen Cornelisz van Dijk 
  doopget. Cornelis Dirksz en Ariaantje Cornelis Beelde 
 zie ─> k1149 

o Jan     ~ 29-03-1711 te Ouderkerk ad IJssel  †  
  doopget. Ariaantje Dirks 

o Willem     ~ 27-08-1713 te Ouderkerk ad IJssel  †  
  doopget. Govert Cornelisz Boer en Ariaantje Cornelis Boer 
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Reconstructie ouders Arien Cornelisz Boer: 
1. Govert Cornelisz Boer is de voogd van de minderjarige kinderen van Arij Cornelisz Boer en Toontje 

Jans Beelde. Bron: Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel - Openbare verkopen d.d. 25-02-1729. 
Govert Cornelisz Boer is daarom bijna zeker de broer van Arij Cornelisz Boer. 
 

2. In Ouderkerk ad IJssel is de enige Govert die daar gedoopt is als zoon van een Cornelis: 
23-10-1661 Govert, gedoopt als kind van Cornlis Willems en Jannetie Pieters. 
 

3. Govert Cornelisz Boer, Arij Cornelisz Boer en Ariaantje Cornelis Boer (e.a.) worden in een akte 
genoemd als kinderen van Cornelis Willemsz Boer en Jannetje Pieters. Bron: Recht. Arch. Nr. 27 
Ouderkerk a/d IJssel d.d. 03-12-1719. 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel    d.d. 05-11-1707 
Leendert van der Graaf en Neeltje Ariens Verschoor, echtelieden won. buiten Rotterdam, verkopen aan Arij 
Cornelisz Boer een werf, groot 1 hont, in de polder de Zijde. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel    d.d. 01-02-1713 
Pieter Claasz, getrouwd met Gerritje Pauwels Wegman, verkoopt aan Arij Cornelisz Boer een hoekje dijks- 
en buitenrol in de polder de Zijde. Bedrag 15 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1719 
Govert Cornelisz Boer, Pieter Cornelisz Boer en Arij Cornelisz Boer, met Cornelis Cornelisz Boer, Willem 
Cornelisz Boer, Ariaantje Cornelis Boer, meerderjarige ongehuwde dochter, en Govert Cornelisz Boer als 
voogd over Maria Cornelis Boer, alle kinderen en kindskinderen van Jannetje Pieters in haar leven weduwe 
van Cornelis Willemsz Boer, verkopen aan Govert Claasz een kamp land en een kennipwerf in de polder 
de Cromme, ter grootte van 1 ½ morgen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel - Openbare verkopen d.d. 25-02-1729 
Cornelis Ariensz Boom, Govert Cornelisz Boer en Cornelis Dirksz als voogden over de twee minderjarige 
kinderen van Arij Cornelisz Boer en Toontje Jans Beelt, zijn voornemens om openbaar aan de meest 
biedende te verkopen een huis, boomgaard en erf staande op het dorp. Leendert Cornelisz Schouten 
wordt de koper voor 1475 gulden. 

 
#k2300 Louwen, Arie  (zoon van Louris Jansz Pietersz en Weijntje Joppen) 
       ─> k4600 
 ~ +/- 1650 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † 04-12-1733 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1680 te Gouderak ??    zie gezinskaart 11114 
#k2301 Ariens, Crijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te Gouderak 
 † 25-08-1733 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arien ~ 17-08-1681 te Gouderak        †  

 doopget.  
o Job ~ 11-06-1684 te Gouderak        †  
o Kornelis * te Ouderkerk ad IJssel   ~ 13-01-1692 te Gouderak        †  

 doopget. Leentje Louwen 
o Laurens * te Ouderkerk ad IJssel   ~ 07-08-1695 te Gouderak        †  

 doopget. Aafje Louwen 
o Jan ~ 16-03-1698 te Ouderkerk ad IJssel      † 21-02-1803 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Pieter Jansz Pols en Aeltje 
  x 28-02-1723 te Ouderkerk ad IJssel met Maartje Jacobs Vonk 
  zie ─> k1150 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436     dd. 23-02-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Marritjen Ariens, weduwe van Willem Willemsz Versluijs, vroedvrouw te Ouderkerk ad IJssel, Annetje Jans, 
vrouw van Dirck Snoeijen, Annetje Nannens Cors, vrouw van Cent Ariensz, en Crijntjen Ariens, vrouw 
van Arij Louwen, allen van competente ouderdom, won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van 
Willem Dircksz Bos als vader van zijn minderjarige dochter Marritje Willems, mede won. te Ouderkerk, dat 
zij op 12-02-1697 zijn geweest ten huize van Willem Dircksz Bos, waar Marritje Willems in barensnood 
was. Zij verklaarde dat Cornelis Jacobsz de Roos de vader van het kind is. Daarna beviel zij van een 
dochter. Getuige van deze verklaring is onder ander Arij Louwen, de man van Crijntje Ariens. 
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Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel    d.d. 30-09-1699 
Pieter Louwen en Gerrit Jacobsz Ganseman, voor zichzelf en namens Dirk Jacobsz, Pieter Florisz en 
Jacob Florisz, en Marrigje Gijsen, weduwe nva Leendert Leendertsz, allen erfgenamen van Willem 
Gerritsz, verkopen aan Arij Louwen en Jacob Aalbertsz een kamp land groot 3 hont, en een kamp land 
groot 1 hont, in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 40 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439     dd. 28-01-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Jan Louwen, won. te Hekendorp, Pieter Louwen Groenlant, won. te Ruijge Weijde, Daem Louwen, Arij 
Dircksz Potuijt (zie k6972), getrouwde met Aefjen Louwen (zie k6973), Pieter Joppen, zoon van Jop 
Louwen, won. te Achterbroek, Arij Louwen (zie k2300), won. te Ouderkerk ad IJssel, Leentje Louris, 
weduwe van Pieter van der Togt, won. te Gouda, Frans Barentsz van der Dus, getrouwd met Aegje 
Louwen, won. te Stolwijk, alle kinderen en erfgenamen van Louris Jansz (zie k4600) en Weijntje Joppen 
(zie k4601), beiden zalr, delen de erfenis van hun ouders. 
Pieter Joppen krijgt voor zijn deel een partij land te Achterbroek met de kennipwerven. De zeven anderen 
behouden in gemeenschappelijk bezit, alle behuizing, wei-, hooi- en kennipland, al het contante geld, 
schulden, en al het andere dat door hun ouders is nagelaten. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel    d.d. 08-05-1700 
Cornelis Dirksz Bos, Maarten Geenen en Pieter Geenen, voogden over de nagelaten kinderen van Willem 
Dirksz Bos, en Geertje Maartens, weduwe van Leendert Abrahamsz, verkopen aan Arij Louwen een kamp 
land groot 1 morgen in de polder de Lage Nesse, en 1/8e deel van een werf aan de dijk. Bedrag 235 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel    d.d. 15-01-1703 
Willem Willemsz van Vliet, won. aan de 's Gravenweg, verkoopt aan Arij Louwen een huis en erf met 2 
boomgaardjes in de polder de Nesse. Bedrag 285 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel    d.d. 25-06-1705 
Arij Louwen verkoopt aan Cornelis Ariensz de Jong een huis en erf met 2 boomgaardjes in de polder de 
Lage Nesse. Bedrag 300 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Berkenwoude    d.d. 24-05-1706 
Arijen Lourisz, won. te Ouderkerk, verkoopt aan Jop Dircksz een partij land, met de 'wolvenwerfjes', 
gelegen in het Westeijnde van de Achterbroek. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel    d.d. 03-05-1707 
Jan Joosten Quant, erfgenaam van Michiel Pietersz Steenbakker, verkoopt aan Arij Louwen een kamp 
land met een kennipwerf daarin, groot 7 hont, in de polder de Nesse. Bedrag 500 gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 05-08-1705 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Claasz Palestein verhuurt aan Arij Louwen een woning bestaande uit een huis, schuur en 18 morgen 
land in de polders de Lage en Hoge Nesse. De huur  geldt voor de komende 5 jaar. Huurprijs is 190 gulden 
per jaar. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 01-04-1706 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Claasz Palestein, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Arij Cornelisz Jongebreur, won. te Nieuwerkerk ad 
IJssel, geven te kennen dat Arij Cornelisz Jongebreur vanwege het recht van naasting eigenaar is 
geworden van een woning en landerijen, die Jan Claasz Palestein op 17-08-1705 verkocht had aan Arij 
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Louwen. In de koopacte stond dat de koper Cornelis Claasz Palestein, broer van Jan Claasz Palestein, zijn 
leven lang zou moeten alimenteren en onderhouden. Nu is overeengekomen dat Arij Cornelisz Jongebreur 
in plaats van die alimentatie jaarlijks een bedrag van 144 gulden zal betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel    d.d. 17-06-1711 
Rechtdag gehouden 17-06-1711 
Annetje Cornelis, meerderjarige ongehuwde dochter, eiser, contra Margje Ariens, weduwe van Willem 
Willemsz Versluijs, vroedvrouw, en Crijntje Ariens, vrouw van Arij Louwen, Margje Jans, vrouw van 
Leendert Snoei, en Ariaentje Ariens, vrouw van Gerrit .., allen won. te Ouderkerk ad IJssel, om getuigenis 
der waarheid te geven. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502   dd. 25-06-1716 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis van der Hoop, baljuw van de Lek, verhuurt aan Jan Jacob Brandsz en Arij Lauwen, te Ouderkerk 
ad IJssel, ieder voor de helft de koren- en kenniptiende van de polder Hoge en Lage Nesse voor de tijd 
van 6 jaar, voor 36 gulden per jaar. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel - Openbare verkopen d.d. 13-02-1733 
Arij Lourisz verkoopt in het openbaar 3 morgen 4 hont land in de polders de Hoge en Lage Nesse, 
bestaande uit: 

o Een kennipwerf, groot 1 hont. Koper is Laurens Ariensz voor 41 gulden. 
o Een kamp rijsland, groot 8 hont. Kopers zijn Arij Ariensz en Cornelis Ariensz voor 200 gulden. 
o Een kamp land en kennipwerf, groot 7 hont. Koper is Cornelis Dirksz voor 370 gulden. 
o Een kamp land, groot 1 morgen. Koper is Fop Cornelisz Kalis voor 176 gulden. 

 
#k2302 Vonk, Jacob Willemsz  (zoon van Willem Jansz Vonk en Teuntje Jacobs) 
      ─> k4604 
 ~ +/- 1653 te Stormpolder 
 † 19-02-1738 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 21-04-1697 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 11115 
#k2303 Molenaar, Dijna Jans  (dochter van Jan Cornelisz Molenaar en Maertge 
     Claes) ─> k4606 
 ~ 16-01-1674 te Capelle aan den IJssel 
 † 13-09-1746 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willem ~ 11-05-1698 te Capelle ad IJssel        †  
o Jan ~ 02-08-1699 te Capelle ad IJssel        †  
o Teuntje ~ 19-09-1700 te Capelle ad IJssel        †  
o Maartje ~ +/- 1702 te Nieuwerkerk ad IJssel      † 03-12-1777 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 28-02-1723 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Ariensz Pols 
  zie ─> k1151 

o Willem ~ 10-09-1704 te Capelle ad IJssel        †  
o Johanna ~ +/- 1706                †  

  x 28-02-1734 te Ouderkerk ad IJssel met Willem Teunisz Kok 
o Margrieta ~ 04-03-1714 te Nieuwerkerk ad IJssel  †  

 doopget. Arij Jongeneel en Grietje Willems 
 

Reconstructie ouders Jacob Willemsz Vonk: 
1. Bij de dopen van hun kind Margrieta is doopgetuige Grietje Willems. 

 
2. Grietje Willems is gedoopt op 16-01-1656 te Ouderkerk ad IJssel en is dochter van Willem Jansz en 

Teuntje Jacobs. 
 

3. De eerste dochter van Jacob Willemsz Vonk is vernoemd naar Teuntje Jacobs. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1692 
Jan Nannensz voor de ene helft, Pietertje Jans Vonck, Dirck Willemsz Vonck, Jan Willemsz Vonck, Jacob 
Willemsz Vonck, Willem Engelen, getrouwd met Leentje Willems Vonck, Jan Arijensz Roock, getrouwd 
met Grietje Willems Vonck, Gerritje Willems Vonck en Marijtje Willems Vonck, Jacob Cornelisz van Vliet, 
getrouwd met Reijmpje Cornelis Vonck, en Arij Pouwelsz Weggeman en Gerritje Pouwels Weggeman, 
erfgenamen van Maria Jans Vonck voor de andere helft, verkopen aan: 

o Pieter Arijensz van der Zijde 1 morgen land met een derde deel van een dijkrol, kennipwerf en 
rietveld daarbij horend in de polder de Zijde. Bedrag 200 gulden. 

o Adriaan van Stavel, chirurgijn te Ouderkerk ad IJssel, een boomgaard groot een half hont in de 
polder de Zijde. Bedrag 140 gulden 

o Cornelis Cornelisz Volckert een schuur en erf aan de oostkant van het dorp. Bedrag 150 gulden. 
o Jan Nannensz een half huis en erf op het dorp, waarvan hij de andere helft al bezit. Bedrag 400 

gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-05-1694 
Pietertje Jans Vonck, voor 1/4e deel, Jacob Cornelisz van Vliet, getrouwd met Reijmptje Cornelis Vonck, 
won. te Nieuwerkerk ad IJssel, voor 1/4e deel, Jacob Willemsz Vonck, voor zichzelf en namens zijn broers 
en zussen, voor 1/4e deel, en Arij Pouwelisz Weggeman en Gerritje Pouwels Weggeman, voor 1/4e deel, 
verkopen aan Jan Nannensz de helft van 1 morgen 25 roeden land en de helft van een half hont rijsland, in 
de polder de Zijde. Bedrag 108 gulden. 

 
 
 

 
#k2304 Both, Claes Gijsbertsz  (zoon van Gijsbert Jorisz Both en Maeijke Claes) 
      ─> k4608 
 * +/- 1638 te Noordeloos 
 † 24-07-1708 te Noordeloos 
x 30-07-1662 te Polsbroek     zie gezinskaart 11116 
#k2305 Willems, Metie / Maijtgen (dochter van ) 
 * +/- 1639 te Polsbroek 
 † 10-09-1711 te Noordeloos 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1665 te Noordeloos  † 08-12-1752 te Stolwijk 

 x +/- 1690 te ??? met Meijnsje Jans Lekkerkerker 
 zie ─> k1152 

 
Oud archief Noordeloos   dd 27 november 1684 
Gegevens afkomstig van http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-
waard/genea/noordeloos1-01.htm#IV-c 
Joris en zijn broer Arie Gijsbertse Both, wonende te Noordeloos, testeren. Erfgenamen zijn hun 
half(?)zuster Ariaentje Gijse Both of haar kind, hun halfbroers Teuwe en Claes Gijse; de kinderen van hun 
halfzuster Anneke Gijse. 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos fol. 376-377  d.d. 30-11-1689 
Arien Gijsbertsz Both, won. Noordeloos, transporteert aan Teuw Gijse Bodt, Claes Gijsen Bodt en de 
twee kinderen van Anneke Gijsen Bodt, met name Gerichie en Marichie Ariens, ieder voor een gerecht 1/3 
part een hofstede bestaande in een huis, schuur en 9 morgen 4 hont 25 roeden land op Grootewaert, nog 
de helft van een kamp hooiland genaamt ‘den pape camp’ groot 3 morgen waarvan de wederhelft 
Jenneken Bastiaens toebehoort, en nog de helft in een hooikamp groot 2 morgen 1 hont. Bedrag 1.600 
gulden. 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos fol. 416-419  d.d. 19-02-1693 
Gijsbert Jacobsz den Besten, won. aan de Donck, als last & procuratie hebbende van Tomas Bastiaensz 
Donck, transporteert voor 150 gulden 1/3 deel aan Teuw Gijsen Both, 1/3 deel aan Niclaes Gijse Both en 
1/3 deel aan Nijs Cornelisz, getrouwd met Marichie Ariens en aan Gerichie Ariens, kinderen van Anneke 
Gijsen Both, van de helft in 13 hont hoooiland en de helft in 8½ hont weiland in de polder Grootewaert, die 
de de voorn. Tomas Bastiaensz aangekomen was als een mede-erfgenaam voor 1/3 deel van zijn zus 
Jenneke Bastiaens zaliger, overleden te Heukelum, getrouwd met Joost (moet zijn: Joris) Gijsen Both. 

 
#k2306 Lekkerkerker (Overleck), Jan Huijbertsz (zoon van Hubert Lekkerkerker 
       en) 
 Beroep: Burgemeester van Polsbroek 
 * +/- 1634 te Zuid Polsbroek 
 † ??? te ??? 
x ..-..-1646 te Polsbroek      zie gezinskaart 11117 
#k2307 Slappendel, Neeltje Wouters  (dochter van Wouter Slappendel en ) 
 * +/- 1626 te Zuid Polsbroek 
 † na 1696 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  

http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#IV-c
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#IV-c
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o Lena / Leentgen ~ 02-11-1659 te Polsbroek  † 02-05-1746 te Ammerstol 
  doopget. Hendrick Woutersz en zijn vrouw 
  x +/- 1680 te Lopik met Burgerdus Hendricksz Oskam 
  zie ─> k2747 (kwartier 2) 

o Meijnsje  ~ 17-10-1666 te Polsbroek  † 21-01-1735 te Stolwijk 
  x +/- 1690 te ??? met Jacob Claesz Both 
  zie ─> k1153 (kwartier 1) 

 

 
#k2310 Blonck, Pieter Jansz (zoon van Jan Cornelisz Blonck en Annigje  
    Pieters Pieba)  ─> k4620 
 ~ 01-06-1642 te Stolwijk 
 † 31-03-1721 te Stolwijk 
x 04-08-1663 te Stolwijk      zie gezinskaart 11119 
#k2311 Noorlander, Leentje Jans (dochter van Jan Abramsz Noorlander en 
     Marrigje Gerrits Burgers)  ─> k4622 
 ~ +/- 1640 te Beijerse (Stolwijk / Berkenwoude) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje ~ +/- 1675 te Beijerse (Stolwijk)  † 28-08-1720 te Stolwijk 

 x 07-08-1688 te Stolwijk met Willem Jansz van Rosse (Backer) 
 zie ─> k1155 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 28-05-1663 
Pieter Abramsz, won. te Berkenwoude, is schuldig aan het weeskind van Jan Abramsz, zijn broer, met 
name Leentje Jans, het bedrag van 1500 gulden mbt de koop van 1/4e deel van 12 morgen en 1 hont 
land, met huis, berg, etc daarop in het Oosteinde van Berkenwoude. Rente ca. 3,1 % (3 gulden 2 stuivers 
en 8 penningen van iedere 100 gulden) 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 28-03-1668 
Jacob Jansz verkoopt aan Pieter Jansz Bloncq een stuk land groot 1 ½ morgen en een stuk land groot 5 ½ 
hont, beide te Beijerse. Bedrag 1200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 23-05-1668 
Jan Reijersz verkoopt aan Pieter Jansz Bloncq 1 ½ morgen land te Beijerse. Bedrag 800 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 24-09-1670 
Pieter Abrahamsz voor zichzelf en met Roelant Pietersz Versloot (zie k4590) als voogden over de 
kinderen van Claes Abrahamsz (zie k4976), en Roelant Pietersz Versloot namens Pieter IJsbrantsz, en 
Pieter Jansz Bloncq, verkopen aan Cornelis Joosten een stuk land groot 1 ½ morgen te Bovenkerk, een 
stuk land groot 2 morgen te Benederheul en een stuk land groot 5 hont gelegen te Benederheul. Bedrag 
1200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 15-05-1671 
Jacob Jansz verkoopt aan Pieter Jansz Bloncq een hofstede met huis, berg en schuur, groot 9 morgen 
land, en een stuk land groot 4 morgen, beide te Beijerse. Bedrag 7000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 12-09-1675 
Nanne Gerritsz Borgher (zie k4168), IJefje Gerrtis, Cornelis Claesz Cocq, Arien Claesz Cocq, broer van 
Cornelis Claesz Cocq, kinderen van Grietje Gerrits, Nanne Sijmonsz (zie k4630) als vader en voogd over 
Fijchje Nannens, Pieter Jansz Bloncq, getrouwd met Leentje Jans, kinderen van Maritje Gerrits, alle 
te samen erfgenamen van Cornelis Gerritsz Kieman, verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt, wonend te 
Ouderkerk ad IJssel een losrentebrief van 63 gulden, te lossen met 1000 gulden, ten laste van Cornelis 
Jansz Coollwijck, waartoe zijn hofstede van 10 morgen te Coolwijck is verhypothequeert. Bedrag 825 
gulden. Cornelis Claesz Cocq stelt zich borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 15-05-1676 
Nanne Sijmonsz van Vliet (zie k4630) voor de ene helft, Pieter Jansz Bloncq voor een vierde deel, 
Lauris Claesz de Boer, Nanne Pietersz B.K. en Arien Aelbertsz, weesmannen en voogden over Fijchje 
Nannens (zie k2315), minderjarige nagelaten dochter van Maritje Gerrits (zie k4631 en k4623), 
geprocreert bij Nanne Sijmonsz van Vliet, verkopen aan Barbara Botter, weduwe van burgemeester 
Houtmans te Gouda, een stuk land groot 3 morgen 3 hont land te Benederheul. Bedrag 670 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 26-10-1679 
Notaris Albertus van Braeckel 
Pieter Jansz Blonck en Claes Jansz Blonck, broers, won. in de Beijerse buurt onder Stolwijk, beiden 
ooms van halven bedde van vaders zijde en daardoor mede erfgenamen van Gerrit Govertsz Blonck, 
overleden te Stolwijk, ter eenre, en Adriaen Govertsz Thoen, won. buiten Rotterdam, en Adriaen Dircksz 
van Nieuwerkerck (zie k5462), bode van Nieuwerkerk ad IJssel, beiden als procuratie hebbende van 
Govert Dircksz Thoen, die zoon is van Dirck Dircksz Thoen en Geertje Maertens, beiden zalr, en mede 
erfgenaam van Gerrit Govertsz Blonck, ter andere zijde, verklaren dat er tussen hen een geschil was over 
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de successie van een stuk leenland groot 3 viertel te Moordrecht, dat door Gerrit Govertsz Blonck is 
nagelaten. Om proceskosten te voorkomen, zijn zij overeen gekomen dat Pieter Jansz Blonck en Claes 
Jansz Blonck in het voorzeide leen voor 2/3e deel zullen opvolgen, ieder voor 1/3e deel, en dat Govert 
Dircksz Thoen in het laatste 1/3e deel zal opvolgen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 07-12-1680 
Pieter Jansz Bloncq en Claes Jansz Bloncq (zie k2390) verkopen aan Cornelis Ariensz Goethardt 4 
morgen 3 hont land met huis, berg en schuur daarop te Beijerse. Bedrag 1200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 23-02-1683 
Cornelis Claesz Cocq en  Claes Jansz Cocq verkopen aan IJefje Gerrits, Nanne Gerritsz, Pieter Jansz 
Bloncq en Fijchje Nannens een stuk land groot 1 morgn 2 hont, zowel wei- als kennipland, gelegen te 
Schoonouwen., een stuk land groot 4 hont gelegen te Bovenkerk, een stuk land groot 1 morgen 4 hont 
gelegen te Coolwijck, een stuk land groot 4 hont gelegen te Beijerse, een achtste deel van een stuk land 
groot 2 morgen gelegen te Benedenkerk. Bedrag 300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 05-03-1683 
Jacob Willemsz Block als mede voogd over de weeskinderen van Pieter Leendertsz van der Jacht, en 
namens de andere voogden, verkoopt aan Pieter Jansz Bloncq en Claes Jansz Bloncq (zie k2390) een 
stuk land groot 4 hont in Beijerse. Bedrag 35 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 24-06-1697 
Pieter Jansz Blonck en Cornelis Haeck, als curateurs van de boedel van Jan Cornelisz Kaar zaliger, 
verkopen aan Jacob Claasz van Soele en Trijntje Aerts, zijn zus, een hofstede met huis, berg en schuur, 
groot 4 morgen 3 hont en nog 1 morgen 1 hont hooiland, alles te Lang Schoonouwe. Bedrag 2.100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 05-04-1700 
Pieter Jansz Blonck en Cornelis Haeck, als curateurs van de boedel van Jan Cornelisz Kaar zaliger, 
verkopen aan Maarten Verhoef twee stukken hooi- en weiland groot 4 morgen 4 hont in Lang Schoonouwe 
(Stolwijk). 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 29-05-1700 
Brant Jansz Fijn, won. te Gouderak, verkoopt aan Pieter Jansz Blonck een stuk hooi- en kennipland groot  
8 hont in Beijerse (Stolwijk). Bedrag 190 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk   d.d. 19-11-1707 
Leendert Jansz de Reus en Pleuntje Jans, echtelieden, verkopen aan Pieter Jansz Blonck een stuk wei- en 
hooiland groot 3 morgen 4 hont en 50 roede te Beijerse (Stolwijk). Bedrag 400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 21-04-1714 
Hendrickje Gijsberts verkoopt aan Pieter Jansz Blonck een stuk hooiland groot 1 morgen en 75 roede in 
het Vrijland (Stolwijk). Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 20-09-1716 
Gerrit Arijensz Stolcker (zie k1178) verkoopt aan Pieter Jansz Blonck een stuk wei- en hooiland groot 3 
morgen te Beijerse (Stolwijk). Pieter Jansz Blonck betaalt met 3 gelijke morgen land, mede in Beijerse. 
Gerrit Arijensz Stolcker draagt dat land op aan zijn moeder Grietje Arijens (zie k2357). 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 20-09-1716 
Pieter Jansz Blonck verkoopt aan Grietje Arijens (zie k2357), weduwe van Arijen Willemsz Stolcker (zie 
k2356) een stuk wei- en hooiland groot 3 morgen in Beijerse (Stolwijk). Zij betaalt in ruil met 3 morgen 
land. 

 
#k2312 de Heer, Cornelis Teunisz (zoon van Thonis de Heer en Annigje Aerts) 
      ─> k4624 
 Eerst getrouwd op 15-12-1669 te Lekkerkerk met Lijntje Jacobs den Toom 
 ~ +/- 1645 / 1647 te Lekkerkerk 
 † voor 08-02-1688 te Lekkerkerk ?? 
o 21-05-1679 te Lekkerkerk 
x 21-05-1679  te Klein Ammers     zie gezinskaart 11120 
#k2313 Gerrits, Reijmtje (dochter van Gerrit Leendertsz en Grietje Theunis) 
      ─> k4626 
 Later getrouwd op 08-02-1688 te Lekkerkerk met Arij Pietersz Medelen 
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 ~ +/- 1655 / 1660 te Lekkerkerk 
 † 03-02-1736 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis de Heer en Lijntje den Toom: 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis de Heer en Reijmtje Gerrits): 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 29-04-1685 te Lekkerkerk  † 05-12-1764 te Bergambacht 

 x 19-07-1711 te Lekkerkerk met Marrigje Cornelis de Boer 
 zie ─> k1156 

Kinderen uit het derde huwelijk (Reijmtje Gerrits en Arij Medelen): 
o NN  *   †  

 

 
#k2314 Boer, Cornelis Aertsz  (zoon van Aert Hermensz den Boer en 
     Elisabeth Jans den Boer)  ─> k4628 
 ~ +/- 1656 te Bergambacht 
 † 10-04-1723 te Stolwijk 
x 27-11-1683 te Stolwijk      zie gezinskaart 11121 
#k2315 van Vliet, Fijgje Nannings (dochter van Nanne Sijmonsz van Vliet en  
     Marrigje Gerrits Burger)  ─> k4630 
 ~ +/- 1660 te Beijerse (Stolwijk) 
 † 30-10-1744 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aert  ~ 02-07-1684 te Stolwijk  †  

  doopget. Lijsbet Aerts, zus van de vader 
o Marrigje  ~ 26-12-1687 te Stolwijk  † 14-07-1764 te Stolwijk 

  doopget. Grietje, de vrouw van Aris Willemsz 
  x 19-07-1711 te Lekkerkerk met Gerrit Cornelisz de Heer 
  zie ─> k1157 

 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 12-09-1675 
Nanne Gerritsz Borgher (zie k4168), IJefje Gerrtis, Cornelis Claesz Cocq, Arien Claesz Cocq, broer van 
Cornelis Claesz Cocq, kinderen van Grietje Gerrits, Nanne Sijmonsz (zie k4630) als vader en voogd over 
Fijchje Nannens (zie k2315), Pieter Jansz Bloncq (zie k2310), getrouwd met Leentje Jans (zie 
k2311), kinderen van Maritje Gerrits (zij is zowel k4631 als ook k4623), alle te samen erfgenamen van 
Cornelis Gerritsz Kieman, verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt, wonend te Ouderkerk ad IJssel een 
losrentebrief van 63 gulden, te lossen met 1000 gulden, ten laste van Cornelis Jansz Coollwijck, waartoe 
zijn hofstede van 10 morgen te Coolwijck is verhypothequeert. Bedrag 825 gulden. Cornelis Claesz Cocq 
stelt zich borg. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Stolwijk   dd 15-05-1676 
Nanne Sijmensz van Vliet, won. in Beijerse onder Stolwijk, neemt 166 gulden 10 stuivers als geld op een 
obligatie, toekomende Fijchje Nannens. zijn dochter, geprocreeerd bij Maritje Gerrits. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 14-05-1718 
Vrouwe Regina van Neercassel, weduwe van de heer Nicolaas Doncker, in zijn leven heer van Oukoop, en 
de heer Gerrit Doncker, heer van Oukoop, en Arnoldus Kemp, medicine doctor te Gouda, verkopen aan 
Cornelis Aertsz Boer en Gerrit Cornelisz de Heer (zie k1156): 

o een hofstede met huis, schuur en twee bergen, groot 15 morgen, in Beijerse (Stolwijk),  
o 3 morgen hooiland in het Beijerse bosch (Stolwijk) 
o een stuk hooiland, groot 1 morgen 2 hont en 40 roede, in Beijerse (Stolwijk) 
o een stuk hooi- en kennipland, groot 1 morgen 4 hont in het Vrijland (Stolwijk) 

Bedrag 3.200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 12-05-1691 
Cornelis Willemsz Kock verkoopt aan Cornelis Aertsz Boer een hofstede groot 6 morgen met huis, berg en 
schuur te Beijerse. Compareerde mede Trijntje Jans, die verklaarde van bovenstaande hofstede afstand te 
doen. Bedrag 850 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 13-06-1698 
Pieter Cornelisz de Jongh, wonend te Nieuw Lekkerland, verkoopt aan Cornelis Aertsz Boer een hofstede 
met huis en schuur, groot 9 morgen te Beijerse. Bedrag 1.650 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Stolwijk   dd +/- 1719-1720 
Cornelis Aartsz Boer en Hendrick Aartsz Boer als mede erfgenamen van Hermen Aartsz Boer zaliger 
geven aan dat Hermen is overleden zonder testament na te laten, en dat er enkele onmondige erfgenamen 
zijn, en verzoeken om aanstelling van voogden over deze erfgenamen. Als voogden worden aangesteld 
Laurens den Boer en Claas Laurisz den Boer. 
Opmerking: Hermen Aertsz is overleden 22-09-1719 te Stolwijk 
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Weeskamer Arch. Nr. 5 Stolwijk   dd 04-05-1721 
Cornelis Aertsz, Hendrik Aertsz, Willem Baertman en Laurens den Boer als voogden over de minderjarige 
kinderen van Gerrit Aertsz Stolcker en Aefje Adriaens de Boer doen opgaaf van ontvangsten en uitgaven 
over de periode 1715 tm 1721. In deze zelfde acte wordt speciaal genoemd dat Cornelis Aertsz Boer de 
voogd is over Neeltje Gerrits. 
 
Weeskamer arch nr 5 Stolwijk    dd 22-10-1724 
Gerrit de Heer, namens zijn in 1723 overleden schoonvader Cornelis Aartsz Boer, en Hendrick Aartsz 
Boer, Willem Baartman en Laurens de Boer, als voogden over de onmondige kinderen van Gerrit Aartsz 
Boer en Aafje Adriaens de Boer, doen opgaaf van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1721 tm 1724. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 11-05-1726 
Jan Pietersz Vervliet, Leendert Pietersz Vervliet, Hendrick Pietersz Vervliet, Jan Jacobsz Baas als voogd 
over de minderjarige kinderen van Mees Pietersz Vervliet, verkopen aan Fijgje Nannings, weduwe van 
Cornelis Aartsz Boer, twee viertels land, groot 6 morgen, te Beijerse (Stolwijk). Bedrag 610 gulden. 

 
#k2316 de Groot (Hooglander), Cornelis Ariensz (zoon van Arie de Groot en 
     Neeltje Jans Verkaijck)  ─> k4632 
 Beroep: Mansman van Bergambacht 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † 28-06-1731 te Bergambacht 
x +/- 1681 te Bergambacht ??      zie gezinskaart 11122 
#k2317 Verkerck, Marrichje Gerrits (dochter van Gerrit Jansz Verkerck en Jannigje 
     Cornelis Verkaijck)  ─> k4634 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † 09-11-1696 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 18-01-1682 te Bergambacht  † 19-07-1762 te Bergambacht 

 o 24-08-1708 te Bergambacht met Trijntje Willems de Jongh 
 zie ─> k1158 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 28-03-1656 
Jacob Cornelisz Verkaeijck, als oom en voogd, en Jacob Hendricksz Davit, schout, als oppervoogd, van 
het nagelaten weeskind van Jannitgen Cornelis Verkaijck, eisers, contra Gerrit Jansz Verkerck, weduwnaar 
van voornoemde Jannitgen, gedaagde. Tot overlevering van de inventaris en staat van alle goederen door 
Jannitgen nagelaten. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 09-06-1676 
Rechtdag gehouden 09-06-1676 
Jacob Cornelisz Verkaijck als oom en voogd van Merrigje Gerrits Verkerk, nagelaten weeskind van 
Jannigje Cornelis Verkaijck, eiser, contra Annetje Joosten, gedaagde, om betaling van 700 gulden met 
rente tegen 3 ½ % sinds 03-06-1671 van een obligatie ten behoeve van Merrigje Gerrits Verkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 24-08-1676 
Annetje Joosten, weduwe van Nanning Gerritsz, is schuldig aan Merrigje Gerrits, nagelaten weeskind 
van zaliger Jannitje Cornelis Verkaijck, het bedrag van 900 gulden uit een obligatie door Annetje 
Joosten ten behoeve van voornoemde Merrigje Gerrits Verkerck verleden op 3 juni 1671. Rente 6 %. Zij 
verhypotheqeert hiertoe een stuk land groot 3 ½ morgen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 24-06-1677 
Jacob Cornelisz Verkaick als oom en voogd van het nagelaten weeskind van Janneken Cornelis, in 
echte geprocreert bij Gerrit Jansz Verkerk, doet opgaaf van de ontvangsten en uitgaven sinds zijn laatst 
gedane rekening van 10 mei 1672. De uitgaven bedragen 2960 gulden 14 stuivers, en de ontvangsten 
5315 gulden 2 stuivers 12 penningen. Als onderdeel van de ontvangsten staat vermeld dat Gerrit Jansz 
Verkerck in 1672 een obligatie heeft gepasseerd ten behoeve van het weeskind, ten bedrage van 1000 
gulden, en staat nog te ontvangen van Gerrit Jansz Verkerk de interest van deze obligatie, verschenen mei 
1673 – 1677, ieder jaar 30 gulden tesamen. 
Jan Teunisz Saen was schuldig aan Merrichgen Gerrits Verkerck uit 2 obligaties van 1200 en 400 
gulden, de interest van die obligaties, zijnde ieder jaar 60 gulden tussen mei 1672 en 1675. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht   d.d. 17-02-1682 
Rechtdag gehouden te Benedenberg dd 17-02-1682 
Arien Jansz Winter, won. te Brandwijk, eiser, contra Cornelis Ariensz de Groot, gedaagde, tot betaling van 
144 gulden vanwege koop en levering van 3 melk koebeesten. De gedaagde zie niet meer schuldig te zijn 
en zei voldaan te hebben, zowel met de 94 gulden als met de 50 gulden die hem is competerende van de 
weduwe van Aart Jansz over de landpacht, en concludeert daarom tot niet ontvankelijk. 
De eiser en de gedaagde zijn heden in de voorstaande zaak in questie door interferentie van het gerecht 
geaccordeerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 21-04-1682: 
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Jan Teunisz Saen, won. op de steenplaats, verkoopt aan Cornelis Ariensz de Groot, won. te 
Benedenberg, 3 ½ morgen land, bestaande uit wei- en hooiland en griending, te Bovenberg. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 29-06-1682 
Cornelis Ariensz de Groot, getrouwd met Merrichje Gerrits, bekent uit handen van Jacob Cornelisz 
Verkerk, voogd van het weeskind van Janneken Cornelis en Gerrit Jansz Verkerk, betaald te wezen 
met het bedrag van 2791 gulden, 16 stuivers en 4 penningen, zodat er geen schuld meer open staat. 
(Blijkbaar is Merrichje Gerrits dus het kind van Gerrit Jansz Verkerk en Janneken Cornelis) 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 08-07-1689 / 29-07-1689 
Cornelis Ariensz de Groot wordt in deze acten van de ‘Criminele rol’ genoemd als ‘mansman’ van 
Bergambacht. 
 
Weeskamerarch.. Nr. ?  Noordeloos (1661-1730) fol. 40-53  d.d. 27-05-1690 
Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool x Lesken Gerrits en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits 
minderjarige kinderen geass. met Joris Jansz Verkerck haar oom van vaderszijde en Gerrit Gerritsz van 
den Dool haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz 
Verkerck za. x Macheltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz Hooglander won. in Berch Ambacht x 
Marichie Gerrits Verkerck voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerck za. verdelen en 
verloten de goederen door hun vader za. nagelaten; 
a) Cornelis Ariensz Hooglander, 2 mrg hoijlant gelegen op noordzij van Noordeloos 3 hont 50 roe hoijlant 
gelegen als voren over de tient gemeen in 5 hont met Joris Ariensz en nog de noordhelft in een 
hennipacker groot 2 hont gelegen als voren; 
b) Hilleke, Anneke en Mecheltie Gerrits: de hofstede op Grootewaert groot 6 mrg met huijs en schuer, 2 
mrg 75 roe gelegen op Berch Ambacht, met nog 14 hont land gelegen op noordzijde; 
c) Jan Gerritsz Verkerck; het lege huijs met 5½ mrg land gelegen op Grootewaert; 
d) Arien Claesz van den Dool: 6 mrg 3 hont land gelegen op Blommendael. 
Verwezen wordt in de acte naar het testament van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 15-12-1681 voor notaris 
Brouwer te Gorinchem, vervolgens naar de nadere testamentaire dispositie van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 
12-12-1689 voor dezelfde notaris. Ook wordt vermeld het testament van Gerrit Jansz Verkerck x Mecheltie 
Gerrits d.d. 5-9-1657 voor notaris Adriaen Ooms in de Nieuwpoort. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 07-06-1692: 
Jan Gerritsz Verkerck, Cornelis Ariensz de Groot, getrouwd met Marchje Gerrits Verkerck, Arijen 
Claesz van der Dool, getrouwd met Lijsje Gerrits, Annitje Gerrits, vrouw van Gijsbert Nijsz, Machteltje 
Gerrits, geassisteerd met Joris Verkerck, haar oom, Gerrit Gerritsz van den Dool, oom van Machteltje 
Gerrits, verkopen aan Marchje Cornelis de Jongh, weduwe van Cornelis Jacobsz Schouten, 2 stukken 
weiland, het ene groot 5 hont en 3 kwartier, en het andere 1 ½ morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 13-05-1699 
Cornelis Ariensz de Groot, won. te Benedenbergh, verkoopt aan Jan Joosten, bode van ’s Heeraartsbergh, 
een kennipacker, groot 1 hont. Bedrag 34 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 30-10-1703 
Cornelis Arijensz de Groot verkoopt aan Jan Jansz Bos een kennipwerf met steeg, groot 1 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 28-04-1705 
Franck Cornelisz, Maggeltje Cornelis, vrouw van Willem Louweren de Jong, te Schoonhoven, Jan Reijnen, 
Aeltje Arijens, met haar vader Arij Gijsz van der Velden, Volckert Jansz van Hasten, getrouwd met Niesje 
Arijens, won. aan de Vaertse Rijn, verkopen aan Cornelis Ariensz de Groot, 2 morgen 2 hont en 40 
roede land, in verscheidene percelen met de behuizing daarop staande. Bedrag 400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 28-04-1705 
Reijn Cornelisz verkoopt aan Cornelis Arijensz de Groot 3 hont bouwland. Bedrag 40 gulden 30 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 18-06-1705 
Gijsbert Arijensz, getrouwd met Arijaentge Gerrits, Marija Gerrits, Gerrigje Gerrits, Jan Gerritsz, Pieter 
Gerritsz, Reijn Cornelisz en Jacob Fredericksz als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob 
Gerritsz zaliger, alle te samen kinderen van Jacob Gerritsz Verkaeijk, verkopen aan Cornelis Arijensz de 
Groot 8 hont weiland met een kennipwerf daarin. Bedrag 800 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 12-12-1720 / 28-02-1721 / 13-06-1721 / 
     30-10-1721 / 13-12-1721 / 19-03-1723 
Mr Jacob Baert, baljuw van Bergambacht, spant een rechtszaak aan tegen Egbert Ariensz Keesjebreur en 
Cornelis de Groot omdat zij de leiding hadden over het doodmaal van Dirk Cornelisz Keesjebreur dat zij 
hadden aangericht op 26 en 27 september 1720 ten huize van de overledene, waar een zeer groot aantal 
mensen was genodigd die 2 dagen achter elkaar gehouden werden, ingaande tegen de placcaten van de 
lande. Eis is daarom 100 gulden boete. De gedaagden ontkennen dat zij de leiding van het doodmaal 
hadden. Op 19 maart 1723 concluderen de mansmannen dat de eiser zijn eis en conclusie ontzegt wordt. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 07-04-1722 / 25-09-1722 
Mr Jacob Baert, baljuw van Bergambacht, spant een rechtszaak aan tegen Cornelis Ariensz de Groot 
omdat hij op 28 juni 1716 voor de heren burgemeesters van Schoonhoven verscheen om tegen een 
aanslag te protesteren aangezien hij verklaarde tot geen duizend guldens gegoed te zijn. Maar later is 
gebleken dat hij minstens 5000 guldig waardig was, en nog is. De baljuw eist daarom dat Cornelis de Groot 
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wordt veklaard te zijn meinedig, eerloos en infaam, en uit de landen van Holland en Westfriesland zal 
worden gebannen voor de periode van 6 jaar. 
 

 
#k2318 de Jongh, Willem Willemsz (zoon van Willem Willemsz de Jongh of Willem 
  Pietersz de Jong en Marrigje Claes den Boer)  ─> k4636 
 Beroep: Heilige Geest armmeester van Bergambacht in 1701, Mansman van 
 Bergambacht, Waarsman 
 Gezworene in 1681/1682 
 ~ 22-04-1646 te Bergambacht 
 † 30-05-1706 te Bergambacht 
x 22-06-1668 te Bergambacht     zie gezinskaart 11123 
#k2319 Claas, Meijnsje   (dochter van Claas Pieter Gerrits Pons en  
     Willempje Bouwens)  ─> k4638 
 ~ 04-06-1651 te Bergambacht 
 † 10-10-1728 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje ~ 24-12-1684 te Bergambacht  † 13-10-1760 te Bergambacht 

 o 24-08-1708 te Bergambacht met Arie Cornelisz de Groot 
 zie ─> k1159 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 04-01-1661 
Rechtdag gehouden 04-01-1661 
Claes Pietersz, eiser, contra Bouwen Pietersz, als grootvader en voogd van het nagelaten weeskind 
van Willemintje Bouwens, geprocreeert bij de voornoemde Claes Pietersz, gedaagde. 
De zaak wordt in deze acte verder niet beschreven. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 08-03-1667 
Bastiaen Woutersz is schuldig aan Meijnsgen Claes, minderjarige dochter van Claes Pietersz, 
waersman alhier, het bedrag van 200 gulden, n.a.v. 54 gulden resterende landhuur en verder geleend 
geld. Rente 5 %. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 02-05-1667 
Op verzoek van Meijnsgen Claes, minderjarige dochter van Claes Pietersz, en erfgename van Arijen 
Woutersz, zijn de goederen getaxeerd die door Arijen Woutersz zijn nagelaten. Het is een lange 
opsomming van landerijen en andere goederen, ter waarde van in totaal de helft van 6.600 gulden. 
Aangebracht door Claes Pietersz. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 18-06-1667 
Marija Magnus, vrouw van ’s Heeraertsberge, weduwe van Chistiaen de Cupre, is schuldig aan Meijnsgen 
Claes, minderjarige dochter van Claes Pietersz, het bedrag van 2500 gulden, dat zij geleend heeft.  
Rente 5 %. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Bergambacht   d.d. 05-11-1669 
Willem Willemsz de Jongh heeft de eed als waarsman afgelegd voor schout en gezworenen. 
De eed luidt: 
“Dat ende wensen wij waersluijden te wesen van de wel Ed. Heer van ’s Heeraertsberch, Bergambacht 
ende Ammerstol. Deselve Heer getrouwd te sijn, goede opsicht op reparatie van molens, sluijsen ende 
caede, dijcken, bruggen ende alel ambachtswerken. In alles te soecken den meesten oirbaer profijt ende 
de minste costen, geen importante wercken besteden of doen maecken, dan met consent ende voor 
wesen van de voorn. wel Edele Heere oft sijne gecommitteerde, ende voorts met alles te doen, dat wel 
getrouwd waersluijden schuldich sijn ende behooren te doen, soo waerlijck moste ons Godt Almachtich 
helpen.” 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 28-08-1671 
Claes Cornelisz verkoopt aan Willem Willemsz de Jong een kennopwerfje groot ¾ hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 25-06-1675 
Rechtdag gehouden 25-06-1675 
Willem Willemsz de Jong, eiser, contra Pieter Flooren, gedaagde, tot betaling van 12 gulden per reste van 
een jaar landpacht over 1764 en 64 gulden over 1675. De gedaagde bekent de schuld, en verzoekt uitstel 
van de executie voor de tijd van een half jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 12-11-1675 
Dirck Eeuwoutsz van Vliet draagt namens Cornelis de Vries aan Willem Willemsz de Jong het eigendom 
over van een huis en erf in Bovenberg. Bedrag 72 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 29-05-1676 
Jan Theunisz Saen verkoopt aan Willem Willemsz de Jong een hennipwerfje, groot 1 hont. 
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Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 09-11-1679 
Cornelis de Cupre, vrouw van Anthonij Sweferijn, door het gerecht van Utrecht gemachtigd over de 
administratie van de goederen van haar absente man, verkoopt aan Willem Willemsz de Jongh een stuk 
land groot 2 morgen 1 ½ hont wei- en hooiland in Benedenberg. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 25-08-1681 / 07-05-1682 / etc.: 
Willem Willemsz de Jongh wordt genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 17-04-1682 
Willem Willemsz de Jongh wordt in deze acte van de ‘Criminele rol’ genoemd als ‘mansman’ van 
Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht   d.d. 25-01-1684 
Rechtdag gehouden 25-01-1684 
Willem Willemsz de Jongh, getrouwd met Meijnsje Claes, eiser, contra Mergje Claes van Dam, als 
erfgename van Willem van Dam, haar broer, die borg is geworden voor Willem Jacobsz. De eiser 
concludeert dat de gedaagde 500 gulden moet betalen ter voldoening van een obligatie van 1000 gulden 
door Willem Jacobsz te Stolwijk als principale debiteur, en Willem Claesz van Dam als borg, ten behoeve 
van de vrouw van de eiser verleden heeft op 28-11-1665. Het gerecht condemneert de gedaagde als 
erfgename van haar broer Willem van Dam, die borg was voor Willem Jacobsz, tot effectuele voldoening 
van de rest van de obligatie, zijnde 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 15-05-1686 
Lijsje Ariens, weduwe van Cornelis Woutersz, is in naam van haar kinderen schuldig aan Willem Willemsz 
de Jongh, het bedrag van 1200 gulden dat zij geleend hebben. Rente 4 %. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 30-05-1690 
Willem Willemsz de Jong ontvangt 4 gulden 7 stuivers als Waarsman, uit de opbrengst van de verkoop van 
landerijen van Cornelis Woutersz. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 13-03-1691 
Willem Willemsz de Jong ontvangt 3 gulden en 8 penningen voor molengeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 12-05-1698 / 26-06-1702 / 02-10-1702 
Harmen Nederburg, schout en eiser, contra Willem Willemsz de Jong en tien anderen, als eigenaren van 
het weerland genaamd Jan of Arien den Boers Hofsteda. De eis is dat de eigenaren betalen het bedrag 
van 8 gulden over het doen maken van de Huijsweg in Bovenberg. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 11-05-1699 
Buijen Gerritsz, Jacob Aalbertsz, Cornelis Louwen, getrouwd met Leentje Aalberts, en Pieter Cornelisz 
Boer, Jan Cornelisz Boer en Aagje Cornelis Boer, nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz en Jannigje 
Gerrits, Louris Hubertsz (zie k7124), getrouwd geweest met Annigje Gerrits (zie k7125), en Gerrit 
Louwen (zie k3562), meerderjarige zoon van Louris Hubertsz, en Marrigje Louwen, zijn minderjarige 
dochter, Cornelis Dammisz, getrouwd geweest met Macheltje Aalberts, die een dochter was van Aalbert 
Jacobsz en Marrigje Gerrits, met Dammis Cornelisz, minderjarige zoon van Cornelis Dammisz, alle 
gezamenlijk kinderen en verdere erfgenamen van Aagje Jacobs, in haar leven weduwe van Gerrit 
Buijensz, verkopen aan Willem Willemsz de Jongh, won. te Bovenbergh, een hofstede bestaande uit een 
huis en erf, met 4 morgen land, te Bovenbergh. Bedrag 1950 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 09-06-1701 
Reijer Gijsbertsz Hoogeboom verkoopt aan de Heilige Geest armen, waarvoor als armmeesters 
gecompareerd zijn Jan Leendertsz Klaaren en Willem Willemsz de Jong, een 100 roeden wei- en 
kennipland te Bovenbergh. Bedrag 61 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 10-12-1701 / 16-12-1701 
Willem Willemsz de Jong wordt genoemd als armmeester en getuige van het feit dat Aert Louwen op 23 
oktober 1701 in bijzijn van anderen de schout en schepenen heeft gescholden als valsarissen, valse 
vonniswijzers, schelmen en andere onbetamelijke woorden meer. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. ..-05-1745 
Arij de Groot, Merrigje Jonkers, Teunis Jonkers, Teunis Huijsman en Dirk Pater, alle van competente 
ouderdom, verklaren op verzoek van Maria Goverts Welle, weduwe van Renier van Meijeren, als eigenaar 
van zeker huis en erf staande op het dorp, ten zuiden van Dirk Blanken. Arij de Groot verklaart, dat zijn 
vrouws moeder Meijnsje Claas in haar leven weduwe van Willem de Jong, in eigendom heeft gehad 
een werf liggende in Bergambacht, en dat door het overlijden van zijn schoonmoeder de voornoemde werf 
aan hem in eigendom is gekomen, en dat hij die werf weer heeft verkocht, en getransporteerd op 6 april 
1744 aan Dirk Blanken. Ook verklaart Arij de Groot dat zijn schoomoeder, wanneer hij op die werf ging 
werken, hem altijd heeft gezegd dat hij wel uit de sloot aan de noordkant van de werf mag baggeren, maar 
niet uit de sloot aan de zuidkant, of hij moet eerst Reijnier van Meijeren om toestemming vragen, en dat 
hem dat nooit is geweigerd. Ook de andere personen leggen verklaringen af over het baggeren in de 
betreffende sloot. 

 
#k2324 van Brakel, Jasper Schalken  (zoon van Schalk Gijsbertsz van Brakel 
      en Anna Aelberts)  ─> k4648 
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 ~ 11-09-1653 te Meerkerk 
 † tussen ..-11-1691 en 21-08-1692 te ??? 
x +/- 1685 te Meerkerk / Achthoven ??     zie gezinskaart 11126 
#k2325 van Hof, Maaghje Ariens (dochter van Arien Hendriksz van Hof en Maaike 
     Gerrits)  ─> k4650 
 Eerst getrouwd (1) met Aelbert Petersz Donk 
 Later getrouwd (3) met Pieter Klaesz van Dijck 
 ~ 05-04-1657 te Meerkerk 
 † na 18-02-1738 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Maaghje Ariens en Aelbert Donk): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jasper van Brakel en Maaghje Ariens): 
o NN  *   †  
o Jas(per) * te Achthoven / ~ 21-08-1692 te Meerkerk  † na 1728 te ??? 

 x 10-12-1719 te Benschop met Risje Meertens de Koning 
 xx 20-05-1725 te Lexmond met Pietertie Aarts de Jong 
 zie ─> k1162 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maaghje Ariens en Pieter van Dijck): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 16 Lexmond    d.d. 03-05-1725 
Maaijgje Ariens van Hoff en Pieter Claesz van Dijk, echtgenoten en wonend te Achthoven, stellen hun 
testament op. Klaes Petersz van Dijk, de voorzoon van Pieter Claesz van Dijk, en Arij Pietersz van Dijk, 
hun beider zoon, laten zij ieder een bedrag van 500 gulden na. Verder wensen zij dat hun leen (dd 11-12-
1724) van het leenhof van Vianen, gelijkelijk onder hun kinderen wordt verdeeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Lexmond    d.d. 18-03-1726 
Maaijgje Ariens van Hoff, laatst weduwe van Pieter Claesz van Dijk enerzijds, en anderzijds Klaes Petersz 
van Dijk, Theunis Krijgsman, als man van Annigje Pieters van Dijk, Cornelis Thomasz, als vader van zijn 
vijf minderjarige kinderen verwekt bij zijn vrouw Swaentje Pieters van Dijk zaliger, Arij Pietersz van Dijk en 
Jan Hendricksz van Milligen, getrouwd met Maijchije Pieters van Dijk, allen kinderen en kleinkinderen van 
Pieter Claesz van Dijk, hebben de erfenis volgens verloting verdeeld, waarbij Maaijgje Ariens van Hoff de 
hofstede van 16 morgen krijgt toebedeeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Lexmond    d.d. 03-02-1734 
Maaijgje Ariens van Hoff laatst weduwe van Peter Claesz van Dijk wonende op Achthoven testeert als 
enige erfgenaam haar zoon Arien Peters van Dijk. Wel moet hij binnen 6 weken na haar dood het bedrag 
van 200 gulden per persoon uitkeren aan Ariaentje Aelbertsdr Donk, Jasper Brakel, Maaijgje Peters van 
Dijk, en de 2 kinderen van Glorigje Donk met name Annigje en Maaijgje Dircks Coppelaer, allen kinderen 
en kleinkinderen van Maaijgje Ariens van Hoff in drie huwelijken verwekt. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Lexmond    d.d. 18-02-1738 
Compareerde Maaijgje Ariens van Hof laatst weduwe van Pieter Claasz van Dijk wonende op Achthoven, 
in bijzijn van haar 2 voorkinderen met naam Jasper Brakel en Ariaantje Donk, verkoopt aan haar nazoon 
Arien Pietersz van Dijk een hofstede, groot 16 morgen binnendijks, en een half morgen buitendijks, met 
huis, berg en verdere betimmeringen in de polder Achthoven voor het bedrag van 2.500,- gulden. 
Hij keert zijn moeder 500 gulden uit, en 900 gulden aan Nicolaas van der Pijl den oude als aflossing van 
een schuld die zijn moeder bij Nicolaas van der Pijll had, en 100 gulden aan de 2 onmondige kinderen van 
haar voordochter Glorigje Donk, die zij hadden geleend aan Maarijgje Ariens van Hof, en tot slot nog 1.000 
gulden aan ds Warmvliet ter aflossing van een schuld van zijn moeder. Verder zal Arien Pietersz van Dijk 
zijn moeder tot haar overlijden blijven onderhouden. 

 
#k2326 de Jong, Aert Teunisse (zoon van Teunis de Jong en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te Meerkerk      zie gezinskaart 11127 
#k2327 Cornelis, Maagje  (dochter van Cornelis Willemsz Neck en Teuntje 
     Euwitten de Bruijn)  ─> k4654 
 ~ 21-11-1658 te Lexmond 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertie  ~ +/- 1700 te Zijderveld  † na 1729 te ??? 

  x 20-05-1725 te Lexmond met Jasper Jaspersz van Brakel 
  zie ─> k1163 
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#k2328 Saen, Cornelis Willemsz (zoon van Willem Barents Saen en Marrechie 
     Cornelis Bas)  ─> k4656 
 Beroep: van 1719 tot 1721 Burgemeester Ammerstol; schepen van Ammerstol 
 * voor 1665 te Ammerstol 
 † 18-03-1739 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
o 12-09-1698 te Ammerstol 
x 28-09-1698 te Ammerstol     zie gezinskaart 11128 
#k2329 Spijkerman, Lijsbeth Hendricks (dochter van Hendrick Lammertsen  
   Schuijtmaker /  Spijkerman en Annichje Jans)  ─> k4658 
 ~ 28-01-1674 te Ammerstol 
 † 08-12-1733 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 29-03-1699 te Ammerstol    † 29-05-1769 te Bergambacht 

 x 05-09-1728 te Ammerstol met Anna / Johanna Ariens Pater 
 zie ─>  k1694 (kwartier 3) 

o Hendrik ~ 24-02-1704 te Ammerstol    † 07-05-1762 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
 x 06-03-1729 te Ammerstol met Christina Arijens Pater 
 zie ─> k1164 (kwartier 1) 

 
Weeskamer arch nr 2 Ammerstol   dd 02-06-1681 / 23-05-1692 
Hendrick Lammerts Schuijtmaker, weduwnaar van Annitje Jans za. ter eenre en Pieter Janssen, 
broeder van Annitje Jans za. als oom en bloedvoogd van het weeskind van Annitje Jans za. met name 
Lijsbeth Henderickx, oud tussen 7 en 8 j. met de Schout als oppervoogd ter andere zijde zijn 
overeengekomen: Henderick Lammerts zal alle goederen behouden; hij zal Lijsbeth Henderickx 
onderhouden. Mondig als moederlijk erfdeel:"een silvere plate kettingh met een haeck om op sij te dragen, 
noch twee kleijne kettingjes met een silverde oorijser, noch een meskoockertje met een silverde kettinghje 
daerin stekende, nog een gouden singenetringh en een goude hoepringh", welke in de weeskist zullen 
worden bewaard tot 't overlijden of de mondigheid van 't weeskind. 2-6-1681. 
Op 23-5-1692 is dit goud en zilver uit de weeskist gehaald met toestemming van de vader, Schout en 
Burgemeesters en Pieter Janssen, oom en bloedvoogd, en aan Lijsbet Henderixen overhandigd. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 20-02-1709 
Bastiaen Jueters Hoogendijk, Willem Hendricx de Bruijn en Cornelis Willemsz Saen verkopen aan de Heer 
Hendrik Eijbgenius. predikant van Ammerstol, 75 roeden land, achter het huis van de predikant. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 01-07-1709 
Cornelis Willemsz Saen verkoopt aan Wouter Huijgens Kock (zie k2622), een half huis en erf met een 
halve schuur en erf, op het dorp. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 01-07-1709 
Heijltje Jansse, wed. van Cornelis Gerrits Rootbaert, geass. met haar zoon Gerrit Cornelis Rootbaert, 
verkoopt aan Cornelis Willemsz Saen, 1½ morgen land in Ammerstol 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 13-01-1711 
Uit deze acte  blijkt dat Cornelis Willemsz Saen schepen van Ammerstol was. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 28-04-1713 
Hendrik Huijgens Kock verkoopt aan Cornelis Willems Saen, twee akkertjes genaamd "het steegh campje" 
groot 75 roeden, een griend groot 25 roeden en twee henniperfjes groot 1½ hont. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 04-05-1713 
Snel Janse Snel verkoopt aan Cornelis Willemsz Zaen een hennipwerf groot omtrent 5 kwartier, leggende 
in het Hoppelant. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 16-05-1713 
Uit deze acte  blijkt dat Cornelis Willemsz Saen schepen van Ammerstol was. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 09-11-1717 
Barent de Bruijn en Mr Hendricx de Bruijn voor haer selve en sterk makende voor Jan en Aeltie Hendricx 
voor een derde part, Cornelis en Arij Saenen voor een derde part en laestelijk Bastiaan Jans Ruijter in 
huwelijk hebbende Willemijntie Arijens en Jacobus van Pruijsen in huw. hebbende Arijaentie Arijens voor 
het resterende derde part, te zaman erfgenamen van Tonis Barendse zal. overleden alhier, verkopen aan 
Cornelis Willemsz Zaen een camp weijland, groot acht hont genaamd "den Buttercamp". 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 09-02-1718 
Cornelis Willemsz Zaen is schuldig aan Arij Pieters Streeflant een somma van 400 Carol gld, spruijtende 
ter zake van geleende penn. en verbindt specialijk een camp weijland groot acht hont land genaemd “den 
Buttercamp",. en voorts zijn persoon en verdere goederen. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 29-05-1720 
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Cornelis Willemsz Saen is schuldig aan Arij Pieters Streeflant een somma van 100 gulden dat hij geleend 
heeft. Hij verhypothequeert daartoe een huis, schuur en boomgaard. Item een hennipakker groot 125 
roeden, item een hennipakker groot een hont. 
 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 06-08-1721 
Ik onderschr. Cornelis Willemse Saan, wonende op Ammerstol. verclare bij deese aan Willem Janse de 
Jongh, mede wonende aldaar, te vergunnen voor hem en sijne naarkomelingen, t gebruijk van seeker stuk 
land, groot omtrent een halve hond, waarop denselve Willem Janse een huijsje getimmert heeft, mits dat 
Willem Janse den dijk, die daar vlak voor legt, als ook den dijksloot sal moeten onderhouden ende mits dat 
hij ider sullen moeten hebben de helft van de appelen en peeren, dewelke daarop jaarlijcx sullen wassen, 
ende ingevallen tselve huijsje mogte komen omverre te vallen, sal het den voorn. Willem Janse vrij staan, 
daar weder een nieuw huijs op te mogen setten, dog wanneer hij den dijk niet behoorlijk onderhoud, sal de 
eijgendom niet alleen vant land, maar ook vant huijs komen aan mij ondergeteekende. 
Actum Schoonhoven 6 aug. 1721. Gemerkt met kruijs, verklarende niet te kunnen schrijven. 

 
#k2330 Pater, Arij Govertsz (zoon van Govert Ariensz Pater en Dirkje Dirks van  
    Eijndhoven)  ─> k4660 
 Beroep: Schepen van Ammerstol, Gaardersmeester van Bergambacht en Ammerstol 
 Eerst getrouwd met Aeltje Ariens Broeren 
 * +/- 1654 te Ammerstol 
 † 30-01-1729 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
o 07-01-1691 te Oudewater 
x te Ammerstol       zie gezinskaart 11129 
#k2331 Beenhackers / Boonakker, Marija Claas (dochter van Claas Beenhackers
      en Meijnsje Jans)  ─> k4662 
 * +/- 1665 te Oudewater 
 † 12-05-1750 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Pater en Aeltje Broeren): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arij Pater en Marija Beenhackers): 
o NN  *   †  
o Anna / Johanna ~ 08-02-1699 te Ammerstol  † 

     x 05-09-1728 te Ammerstol met Willem Cornelisz Saen 
     zie ─> k1695 (kwartier 3) 

o Christina     ~ 12-12-1700 te Ammerstol      † 24-08-1762 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
     x 06-03-1729 te Ammerstol met Hendrik Cornelisz Saen 
     zie ─> k1165 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 09-06-1683 
Jan Harmensz Snel als oom van de onmondige kinderen van Cornelis Harmensz Snel, overleden te 
Ammerstol, Adriaan Nieupoort, schout te Ammerstol en Teunis Barentsz Saen, burgemeester te 
Ammerstol, als oppervoogden, verkopen aan Arien Govertsz Pater, te Ammerstol, 3 ¾ hont griending. 
 
Recht. arch nr 25 Ammerstol    dd 11-06-1683 
Ten versoecke van Arien Govertse Pater, als bij testament erfgenaam van sal. Pieter Ariens Boogje, 
overleden tot Ammerstol, soo hebben wij Schout ende Schepenen getaxeert de percelen, die bij testament 
sijn gemaeckt aen Arien Goverts Pater, getrouwt hebbende Aeltje Ariens Broeren, als volgt; 
Eerstelick een huijs ende erve gelegen aen de Achterwegh tot Ammerstol, getaxeert op 85-0-0. 
Noch een griendingh groot omtrent een hont, getaxeert op 25-0-0 
Aldus gedaen ende getaxeert bij Schout ende Schepenen den 11 junij 1683 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol    dd 08-01-1686 
Op 8-1-1686 compareert voor Schout en Schepenen ten verzoeken van Arie Goverts Pater, Claes 
Verhoogh, Gadersmr. over Bergam. en Ammerstol. 
Heeft verklaard bij zijn mannelijke waerheijt, als dat hem zeer wel geheught en in memorie is, dat hij voor 
het overlijden van Aeltje Ariens Broer, huisvrouw van de voorn. Arie Pater, bij haar geweest zijnde, 
en zij het hadden over de ongelden, wegens de erfgoederen van Pieter Boogje, waarop de voorn. Aeltje 
Ariens seeijden de goedern ofte landerijen van Pieter Oom, die zij hebben gedeelt tegens de kinderen van 
Cornelis Wouters, die hebben wij aen ons en komme ons toe, want ons volck ofte vaertje hebben mij of 
ons dat toe geleijt, en gij behoeftt bij ons volck om geen ongelt te gaan, dat sulle wij U betalen, alsoo t ons 
nu toe komt, presenteerd hij comparant dien noot sijnde met eede te versterken. 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol    dd 10-01-1686 
Op 10-1-1686 comp. voor Schout en de Schepenen Hermes Teunisse Vries en Teunis Ariens Saen, de 
personen Arien Ariens won. in de Heerlijkheijt van Nieuw Lekkerland, out 48 jaar, en Wouter Cornelisse 
won. in Bergam, out omtrent 30 jaar, verklarend bij hun manne waerheijt, waerachtigh te sijn, ten requisitie 
van Arien Goverts Pater, weduwnaar van Aeltje Ariens Broer, won. alhier, dat in de maand april 1684 
zij comp. Huijgh Ariens Broer en Jacob Ariens Broer, kinderen van Arien Ariens Broer, tijte, wanner de 
respectieve erfgenamen van sal; Pieter Ariens Boogje overleden tot Amm, de vaste goederen sonde 
grontlooten tegens de requirant hebben hooren seggen, in substantie, dese woorden: 
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Siet wat U lieden gedienstigh is, menede daarmede de resp. partijen van landerijen die de attestanten in 
de lootsedulle van dato 21-4-1684 onder letter B tegens Arien Ariens Broer hebben geloot. 
Eerstelijk in twee halve griendingen, gelegen in de Hooft, met de helft van breede van de Swarlcamp, aen 
de westsij, als mede een werfje en griending, gelegen aan de westzijde. 
Nog het noordeinde van de grient, genaamt Hoogsteegh, mede in de Hooft. 
Nog een grient komende zuid en noord aan de grient van Pieter Stam toe. 
Nog een griend genaamt, De Brede Hoeck, met zuideind in Jan Willems weer. 
Nog een grient gelegen aan de oostzij van de lange Ackker van Pieter Stam, nog het noordeind van de 
Steegh bij de Lijnbaan met de rietvelden, benoorden daaraan volgende gelegen zijnde. 
Nog twee hoeckjes grient gelegen achter het boogertje bij Pieter Stam, als oost en west van de Hooge 
Stoep, de Hoge Stoven. 
Als mede het huijs en erve gekomen van Teunis Jacob Blom is dat sodanigh als de eijgenaer van vermelt, 
nog de Hooijmergen gelegen in Pelleweer, nog in de Kleijne Geer een grienging met een halve steegh en 
achterpad, als mede de Hogendijck en griending daar buijtendijckx, strekkende alles van de dwarssloot 
van Govert Pater af, tot ten Snackert ofte Heeren griending buijtendijckx toe. 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol, Fol. 96   dd 08-04-1686 
Aan de Ed Heeren Schout, Burgmr. en Schepenen van Amm. vertoont met behoorlijk respoot, Arien 
Goverts Pater, won. alhier, dat hij supplt. in egte gehad heeft, Aaltje Ariens Broer, bij de welke hij 
supplt. een zoon heeft geproceert, met name Govert Ariens, en dat zijn huijsvrouw al over anderhalf jaar 
overleden is, en genegen was met de voogden van zijn voorn. kind te vertigten, hebbende te dien eijnde 
verscheijde aanmaningen gedaan aan Arien Ariens Broer, grootvader van zijn suppIt. kind van smoeders 
zijde en vervolgens de naaste bloedvoogd van t selve kind, ook dat op zijn verzoek bij Schout en Burgmr. 
van Amm, twee aanschrijvingen aan de voorn. Arie Ariens Broere zijn af gezonden. 
De één van dato 22-1-1686 en de andere 6-3-1686, dat wel op t voorn. aanschrijvingen met genoemde 
Broere ofte zijne gelaste, in het geregthuijs alhier zijn gecompareerd, maar dat agter de selve niet 
tegenstaande verscheiden interpellatien en verzoeken werden gedaan met de supplt. tot de voorn. 
vertigting niet hebben willern procederen. Dat niemand gemeens boedels als in huwelijk is gescheiden 
gelijk alhier in ons subject te sitten langer als de langste levende gekist is, en geconsidereerd, dat de 
Schout en Burgmr. van Amm. zijn oppervoogden van zijn supplt. kind en vervolgens uijt desselfs 
authorislijk de naaste zijn burehuijs van den bloedvoogden, omme de vertigting met de supplt. te doen 
nadat alvorens behoorlijk staat en inventaris is gemaakt en bij hun eed geresumeert, zo keert hij supplt. 
hem aan de verzoekende, dat de voorn. Schout en Burgmr. geliet willen te authoriseren, omme in haar 
qualiteit als oppervoogden de voorn. vertigting met hem supplt. nadat hij alvorens zal hebben gemaakt, 
pertinenten inventaris van den boedels goederen met een eed gesterkt in voegen voorn. te treden het welk 
doen de Schepenen van Amm, gezien hebbende de request aan haar gepresenteerd bij Arie Goverts 
Pater, won. alhier, bij Schout en Burgmr. Met verzoek van dezelve Arij Pater, als Arie Ariens Broer, 
desselve overleden huijsvrouw, verder afgezonden, de één van dato de 22-1-1686 en dander de 6-3-1686 
en ook de notulle daarvan de 31-1 en de 11-3-1686, respectueel gehouden en op de inhoud dier selve 
gelet hebbende, authoriseren de Schout en Burgmr. in qualiteit als oppervoogden met de voorn. Arie 
Govert Pater, nadat hij alvorens zal hebben gemaakt, inventaris van de goederen, die hij met zijn 
overleden vrouw zal hebben gepossideerd en dien selve inventaris met eede gesterkt, te procederen tot 
vertigting van deselve kindsgoederen, so hij best naar staat van der selve boedel bevinden sulle te 
behoren, actium Amm. In de geregtsplaets de 8-4-1686. 
 
Weeskamer arch nr 2 Ammerstol    dd 22-04-1686 
Accoord tussen Arien Govertsz Pater, inwoner van Ammerstol, weduwnaar van Aeltje Ariensz Broer 
ter eenre en Adriaan Cornelisz Nieupoort, Schout, Cornelis Jansz Cock en Pieter Teunisz Bonser, 
Burgemeesters alhier als speciale last hebbend van en geauthoriseerd door de Schepenen van Ammerstol 
volgens "appointement" van 8-4-1686 en als Oppervoogden van Govert Ariensz Pater, het weeskind van 
voorst. Aeltje Ariensz Broer verwekt door Arien Govertsz Pater ter andere zijde: 
Arien Govertsz Pater zal de boedel behouden, de lasten en schulden van deze boedel op zich nemen en 
zijn zoon, ± 5 j. oud, onderhouden. Mondig of in huwelijk: 
1. 2 halve griendingen in de Hoeff met de helft van 't brede van de Swartkamp aan de Westzijde. 
2. een werfje en een griending gelegen aan de Westzij. 
3. het noordelijk deel van de griend, genaamd Hoogh steegh, eveneens in de Hoeff. 
4. een griend, waarvan het Zuiden en Noorden komt tot aan de griend van Pieter Stam. 
5. een griendje genaamd den Breedenhoek, het Zuideinde in Jan Willemsz Weer. 
6. een griend aan de Oz. van de Langen Acker van Pieter Stam. 
7. het Noordeinde van de Steegh bij de Lijnbaen met de rietvelden ten N. daarvan. 
8. 2 stukjes griend achter het boomgaardje bij Pieter Stam. 
9. de hoge "stooven" ten 0. en W. van de Hoge Stoep. 
10. het huis en erf gekomen van Teunis Jacobsz Blom. 
11. de "hou mergen" gelegen in Pelle Weer. 
12. in de Kleijne Geer een griending met een halve steegh en achtste deel, alsmede de Hogendijck en 
griending daar buitendijks str. alles van de dwarssloot van Govert Pater af tot de Snackert of 
Heerengriendingh buitendijks toe, 
Welke voorst. gespecificeerde onroerende goederen Arien Govertsz Pater met zijn overleden huisvrouw 
ten huwlijk zijn gegeven door Arien Ariens Broer, vader van de voorst. Aeltje Ariensz Broer. 
Mocht Arien Govertsz Pater ("nogtans buijten vermoeden") uit het bezit van de onroerende goederen 
geraken, dan zal hij Govert Ariensz Pater, mondig geworden, een "eerlijcke uijtsettinge" naar z’n believen 
moeten geven. 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol, Fol. 97-98   dd 21-11-1686 
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Wij ondersch; Schout en Schepenen tot Amm. hebben ten versoeke van Arien Goverts Pater, won alhier, 
onder- staende percelen gepresieert, bestaende eerstelijk; 
twee halve griending, gelegen in de Hooft met de helft van t Breede van de Swarlkamp. 
Een werfje en griending gelegen aan de westzij t noordeinde van de grient, komende zuid en noord 
aan de grient van Pieter Stam. 
Nog een grient genaamt de Breede Hoeck, het zuideinde in Jan Willems weer. 
Nog een grient gelegen aan de oostzij van de Lange Acker. 
Nog het noordeinde van de steegh bij de lijnbaan, met de rietveldjes, benoorde aan volgende. 
Nog twee hoeckjes grient, gelegen achter het Boogjes van Pieter Stam. Als nog de hoge stoten oost en 
west van de Hooge Stoep. 
Nog de hooijmergen gelegen in Pelkweer, nog in de kleijne Geer, een grient met een halve steegh en 
achtste part. 
Nog de Hoogendijk en griending daar buijtendijckx, strekkende van de dwarssloot van Pater aff, tot ten 
Snackert toe, bestaande dese voorn. percelen in t geheel te samen in als groot te zijn, volgens het 
mergenboek, en zijn deze percelen en land etc. belooft met het maken en onderhouden van vier roeden 
Schoordijk. 
Nadat Schout en Schepenen deze percelen hebben getaxeerd, sustineren ten hoogste alle voorn. 
goederen waardig te zijn de somme van 200 glden wat belang bij het huijsing en erve gekomen van Teunis 
Jacobs Blom, sustineren het selve tegenwoordig waardig te zijn ten hoogste de somme van 60 gld, aldus 
deze prisering ofte taxatie gedaen bij ons Adriaen Nieupoort Schout, Pieter Gerrit Rootbaard en Hermen 
Teunisse Vries Schepenen tot Amm. 21 Nov. 1686 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 13-05-1687 
Jacob Teunisz Blom, te Ammerstol, verkoopt aan Arien Govertsz Pater, te Ammerstol, 2 akkertjes 
griending. Bedrag 75 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 30-11-1689 
Jacob Ariensz Broeren, won. te Lekkerkerk, namens de erfgenamen van Govert Ariensz Pater de Jonge, 
overleden te Ammerstol, verkoopt aan Arien Govertsz Pater, te Ammerstol, 1 morgen hooiland en een half 
hont griend, en 1 hont griend. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 01-12-1689 
Jacobus Arien Broeren van Leckerkerck transporteert als last en procuratie hebbend van de collaterale 
erfgenamen (acte dd 21-11-1684) van Govert Ariens Pater de Jonge, overleden in Ammerstol, aan Arien 
Goverts Pater in vrije eigendom: 
a) Huis en erf, gelegen aan de Achterwech. 
b) 3 grienden in de Hoeff: 
1e Bel. Z en N: Pieter Stam 
2e naast Arien Ariens griend 
3e Bel. Z en N: Pieter Stam alsmede het werfje ernaast. 
c) 6 perceeltjes griendjes, gelegen in Jan Willems weer, waarvan 5 aan de Oostzijde van de 
Iijnbaan en een aan het einde van de Lijnbaan, en nog een aan het einde van de Langen Acker 
d) Nog ruim ¼ in het boomgaardje, gelegen bij de Boogjesstoep op het eind van de Achterwegh, als mede 
de hoge stoven aan weerskanten van de Boogjesstoep. 
e) Griend, gelegen buiten- en binnendijks in de Kleine Geer beneden Ammerstol. 
f) 2 stukjes winning op Broecksteegh 
 
Recht. arch nr 25 Ammerstol    dd 26-01-1690 
Uit deze acte blijkt dat Arijen Goverts Pater schepen was van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 25-06-1692 / 25-09-1702 
Uit diverse acte blijkt dat Arijen Goverts Pater schepen was van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd  1694 -1698 
Uit diverse acten blijkt dat Arijen Goverts Pater schepen was van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 20-05-1737 
Op huijden den 20-5-1737 comp. voor mij Frederik Tieleman van Schelluijne, openbaar notaris bij den ED 
Hove van Holland geadmitteerd in Schoonhoven, residerende voor de nagenoemde getuigen,  
Maria Beenhakker, wed. en boedelhoudster van wijlen Arij Goverde Pater, won. tot Ammerstol, ter 
eene,en Teunis van Lit, als in huwelijk hebbende Neeltie Blanken won. tot Bergambacht, Teunis Pieterse 
Blanken won. tot Nieuwe Kerk op dIJssel, en Govert Pieterse Blanken won. tot Streefkerk, alle drie 
kinderen van van wijlen Sijgje Goverde Pater, in haar leven wed. van Pieter Blanken, mitsgaders Dirk 
Goverde Pater en Arij Goverde Pater, beijden won. tot Ammerstol, voogden over Maria en Leendert Kok, 
minderj. kinderen van wijIen Anthonia Pieterse Blanken, aan haar in egte verwekt door Leendert Kok, en 
nog dezelve Dirk en Govert Pater als voogden over Pieternella Pieterse van der Meijden, minderj. kind van 
wijlen Aagje Pieterse Blanken, in egte aan haar verwekt door Pieter van der Meijde, zijnde deselve 
Anthonia en Aagje Pieterse Blanken mede geweest kinderen van deselve Sijgje Goverde Pater ter tweede, 
en eindelijk nog den voorn. Dirk Goverd Pater voor hem zelve, en nog als erfgenaam van zijn overleden 
zuster Aagje Goverde Pater ten derde zijde. 
Te kennen gevende dat ruim 20 jaren geIeden tot Ammerstol overleden was, Dirkje Dirks 
Eijndhoven, in haar leven wed. van Govert Arijens Pater den Ouden, en tot haar enige en universele 
erfgenamen nalatende, haar vier kinderen, Arij, Sijgje, Dirk en Aagje Pater voorn. 
Dat dezelve vier kinderen de nalatenschap van haar voorn. moeder onder den anderen hadden verdeeld, 
en ieder zijn aanbedeelde zustelijk en broederlijk hadden beseeten en tot sig genomen Schrijven zekere 
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lootcedulle of acte van scheijdinge onder de hand, ieder als nog bevonden wierd en gedateerd den 27-1-
1729, doch maar door twee condividenten was ondertekend, dat zij comp. nodig oordeelde, dat elk te beurt 
gevallen en aanbedeeld was, en bij deze verklaren, dat aan de voorn. Arij Goverde Pater, den eerste 
comp. overleden man, aanbedeeld is geweest: 
Eerstelijk zeker stuk grientland gelegen onder Ammerstol genaamd de Kleijne Geer, groot omtrent 8 hont. 
Ten tweede nog een stuk grientland in hetzelfde weer groot een hont. 
Ten derde nog omtrent een hont grientland, mede gelegen onder Ammerstol in Gerrit Aarts weer, genaamd 
“Tureluer". 
Ten vierde nog omtrent een half hont buitendijks grient land, met een half steeg binnendijks, gelegen onder 
Ammerstol. 
Ten vijfde nog omtrent een hont buitendijks grientland gelegen onder Bergambacht,  
En eindelijk nog in contante penn. bij het doen der voorn. lotingen en scheidinge uit den boedel ontvangen, 
de somma van 450 gld. 
 
Weeskamer arch nr 3 Ammerstol akte 9   ongedateerd. +/- 1746-1751 
Geven te kennen: Meijnsje de Pater, Hendrik Sanen, getrouwd met Christina de Pater, Dirk de Pater, 
Cornelis Loren, getrouwd met Goverina de Pater, dat hun ouders za Arij Goverde Pater en Maria 
Beenhacker, enige minderj. kindskinderen hebben nagelaten. 
Verzoeken voogden aan te stellen, om samen met de overige erfgenamen, de roerende en onroerende 
goederen te verkopen. Voogden: Dirk de Pater en Hendrik Sanen, omen van de minderj. kindskinderen. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 27-07-1750 
Conditie ende voorwaarden waarnaar de erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en Maria 
Beenhacker van meeningen zijn, omme publijcq ten overstaan van Schout en Schepenen van Ammerstol 
te verkopen de hierna gespecificeerde huijsinge en landerijen. De copers sullen gehouden zijn hare 
uijtgelooffde cooppenn. te betalen den 2e nov 1750. De copers sullen de voorn. huijsinge en landerijen 
bevrijden van de ordinaire verpondinge, cavelgelt en binnenlandse omslag tot de jare 1749. De coopers 
sullen mede nog gehouden zijn te betalen den 10e penn. en 10e verhooging volgens de placate van haar 
Ed Gr Mog Heeren Staten van Holland. Op welke conditien man sal veijlen eerstelijk effecten onder 
Ammrstol. Een huijs en erve, staande aan de Agterweg, strekkende voor een gedeelte voor van de halve 
Agterwegsloot aff zuijd aan op tot de halve vuijver toe, bel; t.o. de dijk, t.w. tvolgende huijs met nog een 
koekje erf, belast met tweehalve roede schoordijk, boven het huijs van Arij Claasse. De coper sal moeten 
gedogen, dat Cornelis Loore met zijn familie in het voorn. huijs blijft woonen tot meij 1751, als me de dat 
Jacob den Bonsert het agterhuijs in huur sal moeten blijven behouden tot meij 1751, sonder dat de coper 
daarvoor eenige huur genieten sal. Hoogst in bieden Abram Rutman voor 215 f, borg Willem Verduijn. 
Item een huijs en erve, staande ende gelegen aan de Agterweg, belast met omtrent een halve roede dijk 
opt Ammerse Schoor. Voor Jacob Cornelisse Visser 225 f, borg Bruijn Barende Bruijn. 
Item 2 hont griendland, gemaamt Swaalkamp, belast met de oosterse helft van omtrent anderhalve roede 
dijk. Hoogst ingelegt bij Dirk Snel voor 35 f. Borg Jan Dubbeldam.  
Item een hont griendland, gelegen voor de Swaalkamp. Item een hont 25 roede griendland, genaamt 
Boonhoek, belast met de westerse helft van omtrent anderhalf roede dijk. Hoogst ingelegt Arie den Hoet, 
borg Jan Braat. 
Item 2 hont griendland, leggende onder de dijk bij Cornelis de Jong. Item een half hont griend genaamt de 
Hoogesteeg. Hoogst in bod bij Jacobus den Bonsert 60 f, borg Huijg Kok. 
Item 2 hont griend, met nog een hoekje tuijn, met nog een hoekje tuijn genaamt de Baansteeg. Hoogst in 
bod Wouter Huijge; borg Jan Dircxe de Bruijn. 
Item een hont griendland, gelegen over de Agterweg, met nog 75 roede genaamd de Turelueren. Hoogst 
in bod Cornelis Joosten Boogie. 
Item omtrent 125 roede griendland. Hoogst in bod Jacob den Bonsert voor 50 f. Borg Jan de Bruijn.  
Item omtrent 8 halve hont grientlant. Hoogst in bod Jacobus den Bonsert. 
Effecten gelegen onder Bergambacht. 
Eerstelijk omtrent een half hont grientlant, gelegen bij de Swaalkamp. Item een halve mergen grientlant. 
Hoogst in bod Jacob den Bonsert, borg Hendrik Saan. 
Item een hont grientlant buijten dijks. Item 2 stucken hooijland, tsamen groot een mergen, belast met een 
rente van 8 en halve stuijver sjaers, ten behoeven van tweeshuijs van Schoonhoven. Hoogst in bod 
Cornelis Joosten. 
Laatstelijk nog een stuk hooijland, gelegen in Tusschelanen, groot omtrent een hont 12 en halve roede. 
Hoogst in bod bij Willem Verduijn.  
Aldus dese verkooping gedaan ten overstaan van Pieter Smits Schout, Herman Snel, en Pieter den 
Bonsert Schepenen van Ammerstol 15 aug 1750. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 27-07-1750 
Staat en inventaris van de boedels goederen en ettecten met de baten en lasten van dien nagelaten 
bij wijlen Arij Goverde Pater, en Maria Beenhacker, in leven egteluijden, gewoont hebbende en 
overleden te Amm. in schrift gebragt bij mij Jan Braat Secr. 
Onroerende goederen. 
Twee huijsen staande te Amm. aan de Agterweg naast elkander, bel: t.o. de hoge dijk, t.w. Aaltje den 
Bonsert. 
5 Mergen 2 hont lant leggende onder Bergamb en Amm. aan diverse stukken. 
Item 2 hont lant buijtendijks. 
Huijsraat in de oosterse kamer. 
Een kast, een schoorsteenkleed, 2 gordijnen, een kapstok, een braadpan, een boeterpot. 
In de westerse kamer. 
Een kast, en een hangkastje, een etensspint, 2 rekken met schotels, een lepelhuijs met lepels, een 
kaasbord, een vuurpan, een lantaarn, een wekker, een spiegel, een meelbak, een soutbak, 7 
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kruijddoosen, 3 tinne olievaten, een tateltje, 2 clocken, een ronde tatel, een tobbe. 
Int kleijne kamertje. 
Een bed, 2 kussens, een kleed, 13 schotels. 
In de bakkamer, een spa, een coet, een trog, 4 schuijven, 2 teeketels, een rek met 7 lepels, een 
tateltje, 2 ketels, 2 ijsere potten, een gieter, een slaemmer, een emmer, een wasstoel, een schop, 5 
stoelen, een hengelboom. 
In de keuken. 
Een glasen rak, een teerak, een schilderijtie, een schoorsteenkleed, 27 groote en kleijne schotels, 7 
stoelen, een tatel, een kapstok, een hengel, een rooster, een haardijser, een schuijmspaan, 4 kleijnen 
tinne schotels. 
Buijtenhuijs 
Een partij takken, een partij spaanders, een partij hoepen. 
Schulden. 
Voor brood en winkelwaar van Heijndrik Verbaan. 20.3.4 , Van Arij Claase 34.15.0, Van Arij Arijentie van 
overlecq 2.11.4, Van Heijndrik Huijgen 3.1.12, Van Juffr. van Eerkel. 2.17.0, Van Anna den Decker. 6.18.6 
Van Reijer Huijgen. 84.2.0, Van Jannige Huijge. 18.16.4, Van Jan Hendrikse de Cluijn 41.7.14, Van 
Harmen Teunisse de Vries. 15.14.10, Van Annige Jacobse 56.14.6, Van Cornelis de Vries 105.13.4 
Van Klaas Perrese 32.17.4, Van Suffe Piet 5.16.6, Van Holle Kees. 10.19.1, Van Ariaantie den Boer. 5.5.1, 
Van Beertie Sijberts. 27.2.0, Van Arij Koutstaal. 29.15.4, Van Jan en Martijntie Koutstaal 21.13.0., Van 
Willem den Hoet 8.8.4, Van Cornelis Pieterse 27.5.0, Van Jan Hermanse Snel 15.9.6, Van Snel Janse. 
67.14.12, Van Willem Saan. 168.10.0 
Lasten des boedels 
Betaelt voor doodschulden 13.6.0, Comt de kerk voort begraven. 2.10.0, Comt Maria Koij voor winkelwaar 
op de begraffenisse 5.2.0, Comt de erfgenamen van de Heer Johannes van der Geer, blijkens reekening 
van geleverde granen. 100.0.0, De erfgenamen van Jan Schenk. 60.0.0, comt Dirk van Wijngaarden. 
11.8.0, Comt de Gaarmr. Jan Braat tot verponding. 43.7.2 
Comt Voor Schout en Schepenen Meijnsie de Pater, Hendrik Saan (zie k1164), als in huwelijk 
hebbende Cristina de Pater, Dirk de Pater, Cornelis Loore als in huwelijk hebbende Goverina de Pater, 
en Willem Saan als in huwelijk gehad hebbende Anna de Pater, alle kinderen en erfgenamen van 
wijlen Arij Goverde Pater en Maria Beenhacker, dewelke verklaarde de voorstaande staat en inventaris 
te hebben doen maken en beschrijven na haar beste kennis en wetenschap, sonder iets agter gehouden te 
hebben. Gedaan en gepasseert ter regtskamer van Ammerstol.  
 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 15-08-1750 
De erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en Maria Beenacker hebben publijck ten overstaan van 
Pieter Smits Schout, Hermanus Snel en Pieter den Bonsert Schepenen van Ammerstol, verkocht de 
navolgende huijsinge ende landerijen. Eerstelijk effecten onder Ammerstol. 
Een huijs ende erve aan de Agterweg, met een hoekje erf, benoordoosten Boeistoep. De coper sal moeten 
gedogen, dat Cornelis Looren met zijn familie in het voorn. huijs blijft wonen, tot meij 1751, sonder 
daarvoor iets te genieten. Als mede dat Jacobus den Bonsert het agterhuijs in huijr sal moeten blijven 
behouden tot meij 1751, sonder dat de coper daarvoor eenige huur genieten sal. Hoogst int bod bij 
Abraham Rustman op 275 gld. Borgen Willem Conijn. 
Item een huijs ende erve aan de Agterweg. De coper sal moeten gedogen, dat Cornelis de Jong int voorn. 
huijs tot meij 1751 blijft wonen. sonder daar voor iets te betalen. Hoogst int bod bij Jacobus Cornelisse 
Visser om 225 gld. Borgen de wed. Bruijn Barende de Bruijn en Eeuwit Dubbeldam. 
Item twee hont grientland, genaemt de Swaalkamp. Hoogst int bod gebleven bij Hendrik Dubbeldam om 75 
gld. Borge Eeuwit en Jan Dubbeldam. 
Item een hont grientland, gelegen voor de Swaalkamp. Item een hont 25 roede griend, genaamt de 
Boonkamphoek. Hoogst int bod bij Pieter den Bonsert om 60 gld. Borgen Herman Snel en Jan Braat. 
Item twee hont griend, Item een half hont griend, genaamt de Hoogsteeg. Hoogst int bod gebleven bij 
Jacobus den Bonsert om 60 gld. Borg Huijg Kok. 
Item twee hont griendland, met nog een hoekje tuijn, Als mede nog twee hoekjes samen groot omtrent 50 
roede. De coper sal moeten gedogen, dat Aart Joosten de jonge boontjes ter bequamen tijt uijt de voorn. 
tuijntjes haalt, als mede moeten toestaan, dat Aart Joosten en Cornelis de Jong de vruchten daarvan 
hebben, sonder daarvoor ietswes te genieten. Hoogst int bod gebleven bij Cornelis Joosten Erkel op 25 
gld. Borg Eeuwit Dubbeldam en Jan Dircxe de Bruijn. 
Item een hont griend over de Agterweg. Met nog 73 roede roeden, genaamt de Tureluer. Hoogst ingeset bij 
Cornelis Joosten Boogje om 73 gld. Borg geremitteert. 
Item omtrent 125 roede griendland. Hoogst int bod bij Eeuwit Dubbeldam om 51 gld. Borg Hendrik 
Dubbeldam en Jan de Bruijn. 
Item omtrent 8 en halve griendland, met nog een hont griend, leggende buijtendijks. Hoogst int bod 
gebleven bij Hendrik Dubbeldam om 230 gld.  
Effecten onder Bergambacht; 
Eerstelijk omtrent een half hont griend, leggende ten westen van de Swaalkamp, ,met nog een half hont, 
gelegen in de Swaalkamp, Met nog 75 roede opt ende van de Swaalkamp; Nog 75 roede griend, leggende 
aen de Kerkweg, Hoogst ingeset bij Jacobus den Bonsert om 25 gld. 
Item een half mergen griend, Hoogst int bod bij Herman Snel om 76 gld. 
Item een hont griend, buijtendijcx, Hoogst int bod bij Herman Snel om 51 gld. 
Item 2 stucken hooijland, tsamen groot een mergen, belast met een rente van 8 halve st. sjaars, ten 
behoeven vant weeshuijs van Schoonhoven, en met winning. De coper sal moeten presteeren de huur die 
Huijg Wouterse Kok, daarvan heeft tot St. Petri 1752, onder genieting vant jaar huur, dat ingaan sal St Petri 
1751. Hoogst int bod bij Cornelis Joosten om 67 gld. Borg geremitteert. 
Laatstelijk nog een stuck hoijland, gelegen in Tusschelane, groot omtrent 8 hont 12 halve roede. Hoogst int 
bod bij Willem Verduijn om 125 gld. 
Aldus deze verkoping gedaan den 15e aug. 1750. 
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Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 02-11-1750 
Meijnsje de Pater, Hendrik Saan, als in huwelijk hebbende Cristina de Pater, Dirk de Pater, Cornelis 
Looren als in huwelijk hebbende Goverina de Pater, en Willem Saan (zie k1694) als in huwelijk gehad 
hebbende Anna de Pater, nog de voorn. Dirk de Pater en Hendrik Saan in qualiteit als voogden over het 
minderj kind van wijlen Govert de Pater, allen te zamen erfgenamen van wijlen Arij Goverde Pater en 
Maria Beenhacker, de welke verklaren in die qualiteitt na gedane publ. veilinge, verkocht te hebben in 
volle vrije eigendom aan Abraham Rustman, won alhier, een huis en erve, te Ammerstol, met nog een 
hoekje land, gelegen benoorden Boeistoep, belast met omtrent 2½ roede Schoordijk op het Ammerse.  
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 24-11-1750 
Reekening bewijs en reliqua van de ontfang en uijtgeef, dewelke Dirk Pater en Heijndrik Saan (zie k1164) 
in huwelijk hebbende Cristina de Pater voor haar selve en nog als speciale lasten procuratie van de 
overige erfgenamen, en aangestelt zijnde tot voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Arij 
Goverde Pater en Maria Beenhacker gedaan hebben. 
Ontfang. 
Van Abraham Rustman over Coop van een huijs, gelegen aan de Agterweg. 215.0.0 
Van Jacob Cornelisse Visser over Coop van een huijs mede gelegen aan de Agterweg. 225.0.0 
Van Heijndrik Dubbeldam over Coop van 2 hont grient genaamt de Sware kamp. 75.0.0 
Van Pieter den Bonsert over coop van grient 60.0.0 
Van Jacob den Bonsert over coop van grient 60.0.0 
Van Cornelis Joosten Erkel over coop van grient 25.0.0 
Van 75 roeden genaamt de Tuerelure 73.0.0 
Ontfangen van Eeuwout Dubbeldam. 51.0.0 
Van Jacob den Bonsert over Coop van grient. 25.0.0 
Van Pieter den Bonsert van een half mergen. 76.0.0 
Van Herman Snel over Coop van een grient. 51.0.0 
Van Willem Verduijn over coop van hooijlant 125.0.0 
Ontfangen van Huijg Kok van lanthuur over 1750 8.0.0 
Uijtgeef. 
Aan Dirk Pater wegens doodschulden bet. 13.16.0 
Aan Maria Kooij voor winkelwaren op de begraffenisse 5.2.0 
Voor de doodkist. 6.0.0 
Per reste tot ordinaire verponding. 106.15.10 
Aan de erfgenamen van Adriaan van Gilst voor ongelden. 138.0.0 
Aan Pieter Smit voor cavelgeld. 17.17.6 
Aan de Waersman Pieter Kasteleijn voort molegeld. 10.13.8 
Aan Schout en Schepenen voor regtelijke costen gevallen omtrent deze reekening. 75.10.0 
Op de verkoping van de huijsen en landerijen aan gelag 13.17.0 
Den Secr. voor het opmaken van de ontfang en uijtgeef. 2.8.0 
Voor t zegel. 2.19.0 
Bet. aan Cornelis Looren voor het maken van de dijk. 3.15.0 
Comt Huijg Kok tgeen hij bet. heeft aant weeshuijs van Schoonhoven wegens rente. 0.7.8 
Aldus gedaan en gepasseert int regthuijs van Amm. ten overstaan van Schout en Schepenen. 

 
#k2332 Ooms, Jan Adamsz (zoon van Adam Jansz Ooms en Maritge Aerts de Bas) 
      ─> k4664 
 * te Opperstok (Groot Ammers) 
 ~ 15-01-1668 te Groot Ammers 
 † 01-08-1726 te Groot Ammers 
o 19-07-1687 te Groot Ammers 
x te Groot Ammers      zie gezinskaart 11130 
#k2333 Jans, Anna  (dochter van ) 
 * te Opperstok (Groot Ammers) 
 ~ +/- 1670 te Streefkerk 
 † na 01-10-1692 te Groot Ammers 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aart ~ 25-09-1689 te Groot Ammers  † +/- 1742 te ??? 

 o 20-02-1717 te Groot Ammers met Geertje Hermans van der Linden 
 zie ─> k1166 

 

 
#k2334 van der Linden, Harmen Huijgensz (zoon van Huijg Cornelisz van der Linden 
     en Janneken Hermansse)  ─> k4668 
 ~ 02-11-1651 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
x +/- 1683 te ???      zie gezinskaart 11131 
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#k2335 Leunen, Lijsbeth Ariens (dochter van Arie Cornelisz Leunen en Crijntje 
     Cors Spruijt)  ─> k4670 
 ~ 07-09-1659 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Arie * te Gelkenes / ~ 02-10-1689 te Groot Ammers † 28-11-1752 te Bergambacht 

 x 28-04-1714 (o) te Groot Ammers met Merritje Klaase Boef 
 x 05-12-1716 te Ammerstol met Willemijntje Wouters Kok 
 zie ─> k1310 (kwartier 2) 

o Geertje ~ 01-01-1696 te Groot Ammers  † 14-05-1772 te Ammerstol 
 o 20-02-1717 te Groot Ammers met Aart Jansz Ooms 
 xx met Dirk Snel 
 zie ─> k1167 (kwartier 1 en 3) 

 

 
#k2336 Dogterom, Otto Florisz (zoon van Floor Pietersz Floren Dogterom en 
     Geertgen Otten Vermeer)  ─> k4672 
 Eerst getrouwd met Joostje Hermans 
 Laatst getrouwd op 22-02-1693 te Leerdam met Anna Claas van Deventer 
 ~ ..-05-1639 te Meerkerk 
 † 02-09-1719 te Leerbroek 
x 25-01-1685 te ???       zie gezinskaart 11132 
#k2337 van der Lede, Cornelia Herberts (dochter van Herbert Jansz van der Lede
     en Aaltje Jans van Kerssen)  ─> k4674 
 ~ 01-09-1655 te Leerdam 
 † +/- 1692 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Otto Dogterom en Joostje Hermans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Otto Dogterom en Cornelia van der Lede): 
o NN  *   †  
o Herbert * te ’t Regt van der Lede / ~ 11-10-1691 te Leerdam †  

 x 17-09-1713 te Heij- en Boeicop met Jannigje Cornelis van der Aa 
 zie ─> k1168 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Otto Dogterom en Anna van Deventer): 
o NN  *   †  

 
Recht. arch nr 20 Leerdam    dd 02-02-1693 
Otto Floren Dogterom, weduwnaar van Cornelia Herberts van der Leede za. te eenre en Huibert Herbertsz 
van der Leede als oom en bloedvoogd van de 2 nagelaten weeskinderen, te andere; scheiding als volgt: 
Otto Floren Dogterom: 2 morgen 3 quartier op Cleijn Oosterwijk; nog een grient groot 1 hont op Bruijnsdel; 
nog 5 hont op HLBK gemeen met de weduwe van burgemeesterr Adriaen van der Leede za. 
Noot: de namen van de 2 weeskinderen zijn: Adriaentje en Herbert Floren (klopt niet met voornaam van 
vader). 

 
#k2338 van der Aa, Cornelis Gijsbertsz (zoon van Gijsbert van der Aa en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Meerkerk ??     zie gezinskaart 11135 
#k2339 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ 02-11-1684 te Meerkerk  †  

  x 17-09-1713 te Heij- en Boeicop met Herbert Otten Dogterom 
  zie ─> k1169 

 

 
Hier gebleven met verifiëren 
#k2340 den Bonser, Dirk Teunisz (zoon van Teunis Pietersz den Bonser en Aaltje 
     Wouters Stoel)  ─> k4680 
 Beroep: Zalmvisser, Schepen van Ammerstol 
 ~ +/- 1653 te Ammerstol 
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 † tussen 10-11-1715 en 13-04-1720 te Ammerstol 
o 17-12-1676 te Leiden       zie gezinskaart 11134 
#k2341 Servaes, Susanna Pietersz (dochter van Pieter Servaes en Maria Badts) 
      ─> k4682 
 ~ 22-08-1655 te Leiden 
 † 22-04-1736 te Ammerstol (zie Bergambacht) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anthonis  ~ 21-10-1677 te Ammerstol  † 13-03-1725 te Hillegersberg 

  x 08-05-1708 te Ammerstol met Judith Jacobs Casteel 
  xx 09-11-1723 te Rotterdam met Annetje Maartens Romein 
  zie ─> k1170 

 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 08-06-1648 
Rechtdach gehouden den 8e junij 1648. 
Thonis Pieters Bonser, als getrouwt hebbende Aeltge Woutersdr, eijser. Contra Ariaentge Cornelisdr 
wed. ende boedelhouster van Jan Wouterse, gedaagde. 
De eijser concludeert ter sine, de ged. sal worden gecondemneert aen de eijser te leveren, pertinente staet 
ende inventaris met de eede gesterckt, van alle de goederen soo roerende als onroerende, actie ende 
creditien goet niet uijtgesondert, sulcx die bij de voorn. Jan Wouters metten doot ontruijmt ende 
achtergelaten sijn, cum expensis.De eijser vermits de non comparitie van de ged. versocht dat ged. sal 
worden veroordeelt in het leveren van staet ende inventaris. 
Schepenen decerneren de ged. in het 1e default met een 2e citatie, vermits de non comparitie 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 12-05-1682 
Dirck Cornelisz Groenevelt, won. in Ottoland, heeft verkocht aan Dirck Teunisz Bonser een huis en erf in 
Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 14-08-1683 
Claes Ariensz, getr. met Aertjen Huijgen, wonende in Ammerstol, bekent schuldig te zijn aan Johannis 
Pietersz Servaes, wonende in Leiden, 300 car.g. Hij stelt als zekerheid: 
a) ½ mr. griending, gelegen in de Grote Geer. 
b) 1 h, griending, gelegen beneden de Groote Geer. 
c) 1 h en een quartier, griending, gelegen boven de Capellewegh. 
d) Hennepwerfje, gelegen boven de Cappellewegh. 
Als voogd van de genoemde Johannis Pietersz Servaes wordt genoemd Dirck Teunissen Bonser 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 12-03-1690 
1690 Ick onderschr. beken te hebben ontfangen de somme van 5.11.0. en dat van Jan Snel voor de 
kinderen van zijn broeder Cornelis Snel, en dat aen swart en wit linlaken gehadt te hebben den dato 12 
maert.  De huijsvrouw van Dirck den Bonser, Susanna 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 11-01-1715 en 10-11-1715 
Uit deze acten blijjkt dat Dirck den Bonser schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 13-04-1720 
In deze acte wordt een stuk land beschreven, grenzend aan de weduwe van Dirk den Bonsert. 
 
Recht. arch nr 13 Ammerstol    dd 26-11-1736 
Conditien ende voorwaarden waarnaar de meerderjarige ende de voogden over de minderjarige 
erfgenamen van Zusanne Servaes, wed. van Dirk den Bonsert zal. overleden te Ammerstol, van 
meening zijn, omme openbaarlijk te doen veijlen, huijsingen en landerijen in Ammerstol en Bergambacht. 
De coopers zullen haar beloofde cooppenn. moeten betaelen, heden over 4 weken ende dat vrij zonder 
eenige generale of speciale verbintenisse daarop staande. 
De vercopers zullen huijsinge en landerijen bevrijden van de ordinaire verpondingen tot de jaare 1735. 
De copers zullen moeten maken, ende uijtter schouwe moeten houden, alle zoodanige hooge dijke, 
winning, caden, ende verdere onwerken, als mede gedogen op en overpaden. 
Op welke conditien men zal veijlen, de effecten leggende onder Bergambambacht. 
Eerstelijk een grient, groot omtrent een hondt, leggende onder Bergambacht. Nog omtrent 25 roede. 
Onder Ammerstol: 
Een grient groot 50 roede. Item nog omtrent 75 roede grient. Item nog omtrent 120 roede griendland. Item 
2 hoekjes tsamen groot 25 roede. Item nog omtrent 75 roede grient of boomgaard. Item nog omtrent 75 
roede. Item nog 25 roede grient. Item nog 150 roede weijland, ende 256 roede griend. 
In bod gebragt bij Jacob den Bonsert op 35-0-0. 
Is coper gebleven Jan Schenk om 173-0-0. Borgen Eeuwout Jans en Tonis Kok. 
Item een huijs en erve, staande aan de hoge dijk alhier, belast met 16 stuijvers jaarlijks aan erfpacht ende 
nog 2-10-0. aan verponding. 
Is cooper gebleven Dirk Abeel op f 1075. Borge Adriaan van Wasboek ende Arij van der Linden. 
Item nog een huijs, staande in de Kleijne Straat, en zal zijn uijt en over pad hebben zoo na het oosten als 
westen, als de lijnen of paaltjes jegenwoordig zijn geslagen. 
Cooper is gebleven Aart Verkerk op 260-0-0. Borge Jacob en Dirk den Bonsert. 
Laatstelijk nog een huijs in de Kleijne straat, belast met 17 stuijvers 8 penn. aan erfpacht, ende 1-3-0 aan 
verponding. 
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Cooper gebleven Pieter Pieterse Verkerk op 309-0-0. Borge Gerrit Teunisse ende Arij van der Linden. 
Aldus gedaan ten overstaan van Pieter Smits Schout, Pieter Verkerk, ende Tonis Kock Schepenen van 
Ammerstol. 26 nov 1736. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 09-02-1737 
Voor Pieter Smits en Harmanus Snel en Pieter Verkerk, Schout en Schepenen van Ammerstol, 
compareerde Aeltie den Bonsert, Jacobus den Bonsert, Dirk den Bonsert en Dirk van den Abeelen, allen 
ieder voor zich zelf, mitsgaders den voorn. Jacobus den Bonsert in qualiteit als voogd met en beneffens 
Adrianus van Wasbeek, over de minderj. kinderen van Antonij den Bonsert zal. Mitsgaders de voorn. 
Aeltie den Bonsert in qualiteit als last en procuratie hebbende van Adrianus van Wasbeek, won. tot 
Utrecht, alle te zamen erfgenamen van Susana Servaes zal. wed. van Dirk den Bonsert zal., haar 
moeder en groot moeder, de welke zij comp. verklaarden te hebben gecedeerd, transporteerd in vrije 
eigendom aan Jan Schenk won alhier, eerstelijk een grient groot 50 roede liggende in de Kleijne Geer. 
Item nog omtrent 75 roede grient, liggende in het zelve weer, item nog omtrent 120 roeden grient, liggende 
in het Molenweer. Item nog twee hoekjes het samen groot omtrent 25 roe, liggende in Garrit Aards weer. 
Item nog omtrent 75 roe grient of boomgaard, liggende in Broedersweer. Item nog omtrent 75 roe grient 
liggende als voren, item nog omtrent 25 roe, liggende als voren,  item nog 150 roeden weijland, liggende 
als voren, item nog 256 roeden grient, liggende in het Capelle-weer. Laatstelijk nog omtrent 50 roeden 
Grient liggende boven de weg aan twee percelen, belast met omtrent 6 gld 12 st. 12 penn. jaarlijcx aan 
Coolwijk. 

 
#k2342 Kasteel. Jacob   (zoon van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te Leidschendam ??     zie gezinskaart 11135 
#k2343 Kellenaer, Jacomijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Judith ~ 19-04-1682 te Leidsendam  † 17-07-1722 te Hillegersberg 

 x 08-05-1708 te Ammerstol met Anthonis Dirksz den Bonsert 
 zie ─> k1171 

 

 
#k2344 Bakker, Willem Claasz  (zoon van Claas Dircksz Bakker en Marchje  
     Huijgen)  ─> k4688 
 ~ +/- 1672 te Stolwijk 
 † 04-10-1720 te Stolwijk 
o 27-01-1697 te Woerden 
att naar Stolwijk dd 16-02-1697 
x +/- 02-1697 te Stolwijk      zie gezinskaart 11136 
#k2345 van Vliet, Annigje Gerrits (dochter van Gerrit van Vliet en ) 
 ~ +/- 1675 te Breevelt 
 † 06-02-1741 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 25-05-1702 te Stolwijk  † 07-07-1761 te Stolwijk 

 x 02-01-1733 te Berkenwoude met Marrigje Ariens Teeuwen 
 zie ─> k1172 

 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 22-02-1700 
Lijsbeth Floore, weduwe van Jacob Leendertsz Trip, verkoopt aan Cornelis Willemsz Klip en Willem 
Claasz Backer 1 ½ morgen kennipland in Benederkerck (Stolwijk). Bedrag 335 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 29-03-1717 
Jan Fransz van der Dus, Teunis Fransz van der Dus (zie k2648), Cornelis Fransz van der Dus en Barent 
Fransz van der Dus verkopen aan Willem Claasz Backer en Ootje Claas Backer, een huis, erf en schuur in 
Benederkerck (Stolwijk). Bedrag 300 gulden. 

 
#k2346 Teeuwen, Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Teeuwen en ) 
 ~ +/- 1665 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † 27-04-1743 te ??? 
o 09-01-1694 te Berkenwoude 
x 31-01-1694 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11137 
#k2347 Leenders, Neeltje  (dochter van ) 
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 ~ +/- 1670 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * te Achterbroek / ~ 30-10-1701 te Berkenwoude  

      † 16-12-1773 te Stolwijk 
  x 02-01-1733 te Berkenwoude met Gerrit Willemsz Bakker 
  zie ─> k1173 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 26-05-1694 
Arien Cornelisz Teeuw verkoopt aan Maarten Dircksz van der Horden een stuk weiland groot 2 morgen, in 
het oosteinde van de Achterbroek. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 11-05-1707 
Dirck Cornelisz Teeuw, won. alhier, en Arien Cornelisz Teeuw, won. onder Reeuwijk, verkopen aan Arijen 
Woutersz, voor de helft, en Arijen Arijensz en Pieter Ariensz Potuijt, tesamen voor de wederhelft, een huis, 
schuur met 5 morgen 1 hont 50 roeden land in het oosteinde van de Achterbroek. 
 
Vierschaarboek inv.nr. 43 Reeuwijk   dd 17-12-1710 
Rechtdag gehouden 17-12-1710 
Vincent van Eijck, schout, als gaarder van de buurschattinge of dorpskosten over Reeuwijk, eiser, contra 
Arien Cornelisz Teeuwen, gedaagde, om betaling van 19 gulden 10 stuivers over de buurschattinge of 
dorpskosten van het jaar 1709. 

 
#k2348 van Dam / Kuijper, Arien Huijbertsz (zoon van Huijbert Kuijper en ) 
 Beroep: Armmeester van Stolwijk, Gezworene in 1725 / 1726 
 Eerst getrouwd op 28-04-1685 (o) te Stolwijk met Cornelia Gijsberts 
 ~ +/- 1655 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 ?? te Stolwijk ??      zie gezinskaart 11138 
#k2349 van Berge, Fijchje Jans  (dochter van Jan van Berge en ) 
 ~ +/- 1665 ?? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien van Dam / Kuijper en Cornelia Gijsberts): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien van Dam / Kuijper en Fijchje van Berge): 
o NN  *   †  
o Gijsbert  ~ 08-07-1696 te Stolwijk  † 28-03-1768 te Stolwijk 

  x 17-12-1724 te Polsbroek met Geertruij Cornelisse Kok 
  zie ─> k1174 

 
Recht. arch nr 60 Stolwijk    dd 19-11-1707 
Arijen Huijbertsz van Dam en Pieter Jacosz Berger, als armmeesters van Stolwijk, verkopen aan Crintje 
Jans, weduwe van Claes Butter, een huis en erf. Bedrag 60 gulden. 
 
Recht. arch nr 61 Stolwijk    dd 29-12-1725 / 20-05-1726 
Arien Huijbertsz van Dam ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

 
 
#k2350 Kok, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Kok en ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1695 ?? te Polsbroek / Vlist ??     zie gezinskaart 11139 
#k2351 Honcoop, Annetje Hendriks (dochter van Hendrik Honcoop en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertruij  * te Vlist / ~ 22-03-1699 te Polsbroek  † 21-04-1770 te Stolwijk 

  x 17-12-1724 te Polsbroek met Gijsbert Ariensz van Dam 
  zie ─> k1175 
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#k2352 van Baaren, Dirk Coenraatsz (zoon van Coenraat Dircksz van Baaren en 
     Trijntje Maartens)  ─> k4704 
 Beroep: Timmerman, Diaconie armmeester 
 ~ voor 1667 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † voor 30-12-1748 te ??? 
o 12-07-1687 te Berkenwoude 
x 03-08-1687 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11140 
#k2353 Kock, Neeltje Pieters  (dochter van Pieter Willems Kock en Marrigje 
     Cornelis de Herk / de Heer)  ─> k4706 
 ~ voor 1667 te Berkenwoude 
 † 30-12-1748 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maerten * te Achterbroek / ~ 20-01-1692 Berkenwoude † 08-05-1766 te Berkenwoude 

 x 13-08-1719 te Berkenwoude met Neeltje Leenderts Bakker 
 zie ─> k1176 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 13-07-1693 
Arij Joppen en Dirck Coenen, als diaconie armmeesters, lenen 400 gulden aan Pieter Joppen. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 19-06-1699 
Rekening door Tijs Cornelisz Bos en Arij Abramsz van der Horden als voogden over Dirck Cornelisz van 
der Horden, nagelaten weeskind van Cornelis Dircksz van der Horden over de periode van 06-02-1693 tm 
19-06-1699. Hierin wordt ook vermeld Dirck Coenen timmerman die 12 stuivers 8 penningen heeft 
ontvangen. 
 
Recht. arch nr 60 Stolwijk    dd 04-05-1703 
Dirck Koene van Baere en Goossen Gijsbertsz als executeurs van het testament van Leendert Goossensz 
Lievenheer verkopen aan Jan Teunisz van Vliet een stuk hooiland groot 4 hont en een stuk hooiland van 5 
hont, beide te Stolwijk. Bedrag 130 gulden. 
Ook verkopen zij 1 morgen, 2 hont en 50 roede land te Stolwijk aan Jan Fransz. Bedrag 190 gulden. 
Verder verkopen zij 1 morgen weiland te Stolwijk aan Cornelis Arijensz Goethart. Bedrag 310 gulden. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 11-05-1707 
Cornelis Jansz, won. te Ammerstol, als voogd over Wouter Claesz Backer, en Pieter Ariensz, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, ook voogd over Wouter Claesz Backer in plaats van de overleden Mees Pietersz, 
verkpen aan Dirck Coenen van Baren een partij land groot 1 morgen 3 hont 75 roeden, in het Oosteinde 
van de Achterbroek. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 27-11-1709 
Rekening door Tijs Cornelisz Bos en Willem Maartensz van der Horden als voogden over Dirck van der 
Horden, nagelaten weeskind van Cornelis Dircksz van der Horden. Hierin wordt ook vermeld Dirck 
Coenen van Baren, timmerman die 1 gulden en 19 stuivers heeft ontvangen over leverantie van hout en 
verdiend arbeidsloon. 
 
Weeskamer arch. nr 5 Stolwijk   dd 14-05-1711 / 22-06-1715 
Leendert Jacobsz Vermeul en Maarten Ariensz Boer als voogden over Aaltje Jacobs Meester doen opgaaf 
van ontvangsten en uitgaven over de periode 1708 – 1711 en 1711 – 1715. 
In beide periodes wordt Dirk Koene van Baere genoemd die als timmerman geld ontvangt wegens 
arbeidsloon en leverantie van hout. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 29-11-1716 
Aelbert Claesz de Groot, won. te Moordrecht, verkoopt aan Dirck Koenen van Baren, won. te Achterbroek, 
een huis, berg, schuur en erf op het dorp. 

 
#k2354 Bakker, Leendert Jacobusz (zoon van Jacobus Cornelisz Backer en Ariaantje 
     Leenderts)  ─> k4708 
 Beroep: Schoolmeester 
 ~ +/- 1665 / 1675 te Stolwijk 
 † 14-05-1757 te Bergambacht 
o 26-11-1695 te Bergambacht     zie gezinskaart 11141 
#k2355 Nederburg, Neeltje Bastiaens (dochter van Bastiaen Sijbrandsz Nederburg en 
     Neeltgen Hermens)  ─> k4710 
 ~ ..-12-1665 te Bergambacht 
 † 09-12-1706 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Neeltje ~ 23-08-1698 te Bergambacht  †  

 x 13-08-1719 te Berkenwoude met Maerten Dirksz van Baaren 
 zie ─> k1177 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 06-09-1697 
Gerrit Aartsz Stolker verkoopt aan Leendert Backer, schoolmeester, een schuldbrief van 1500 gulden ten 
laste van Jan Ariensz Verhoogh. Bedrag 1500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 13-11-1699 
Herman Nederburg, schout, en Harmen van der Putten, te Schoonhoven, namens Pieter Hendriksz 
Molenaar, verkopen aan Leendert Backer, schoolmeester, een huis en erf op het dorp. Bedrag 720 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 24-10-1701 
Jan Hendricksz, won. te Klein Ammers, is schuldig aan Leendert Backer, schoolmeester, een bedrag van 
136 gulden uit een obligatie die door zijn vader zaliger is gepaseerd ten behoeve van Bastiaan Sijbrandsz, 
met betrekking tot levering van koren en geleend geld. Rente 4 %. Hij verhypothequeert daartoe drie 
kennipakkers. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 23-11-1701 
Cornelis van Groenendijk, raad in de vroedschap en oud schepen van Gouda, en Gerad de Lange als 
executeur van Agneta Buijs zaliger, in haar leven weduwe van Jacob Bonser, in zijn leven burgemeester 
van Gouda, verkopen aan Leendert Backer, schoolmeester, een partij land, bestaande uit wei- en 
kennipland, griending en steeg, van 1 morgen 450 roede te Benedenbergh. Bedrag 570 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Bergambacht   d.d. 02-05-1703 
Leendert Backer, schoolmeester alhier, getrouwd met Neeltgen Bastiaens, eisers, contra Pieter 
Cornelisz Schilt. Tot voldoening van 14 gulden 10 stuivers 8 penningen hen competerende voor 2/3e deel 
van hetgeen de gedaagde is verschuldigd wegens gerekend geld van gepachte grienden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 15-11-1707 
Leendert Backer, schoolmeester, ontvangt 810 gulden 10 stuivers als voldoening van een schuldbrief, uit 
de verkoop van de eigendommen van Jan Cornelisz Ouwe Jan. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 02-06-1704 
Jan Cornelisz Ouwe Jan, won. te Schoonhoven, is schuldig aan Leendert Backer, schoolmeester, het 
bedrag van 700 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5 %. Hij verhypothequeert daartoe 3 morgen 3 hont 
land, een stuk weiland groot 8 hont 35 roede, een stuk hooiland groot 5 jhont, een kennipakker groot 10 ½ 
hont en een huis en schuur met 2 hont land te Benedenberg. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 05-05-1706: 
Jan Wiggerse Stout (zie k1116) is schuldig aan Leendert Backer, schoolmeester alhier, een bedrag 
van 125 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4%. Hij verhypothequeert daartoe een huis en erf te 
Bergambacht. Op 4 mei 1729 meldt Leendert Backer dat de de schuld is voldaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 17-07-1706: 
Floris Liedewij en Willem Arijensz Louwens zijn schuldig aan Leendert Backer, schoolmeester, een bedrag 
van 500 gulden dat zij geleend hebben. Rente 3,75 %. Zij verhypothequeren daartoe 4 morgen 3 hont 
land. 
 

 
#k2356 Stolker / UijtBeijerse, Arien Willemsz (zoon van Willem Dirksz en Grietje Gerrits 
      Stolcker)  ─> k4712 
 * +/- 1650 te Beijerse (Stolwijk) 
 † 25-04-1701 te Stolwijk 
o 05-01-1674 te Stolwijk 
x 21-01-1674 te Stolwijk      zie gezinskaart 11142 
#k2357 van Steijn, Grietje Ariens (dochter van Arien Harmensz van Steijn en  
     Baartje Jans Bos)  ─> k4714 
 * +/- 1650 te Stolwijk 
 † 12-09-1720 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit * te Beijerse / ~ 11-01-1682 te Stolwijk  † 17-12-1759 te Stolwijk 

 x 28-02-1706 te Nieuwerkerk ad IJssel met Merrigje Ariensz Versloot 
 xx 17-01-1717 te Stolwijk met Crijntje Dirks Boer 
 zie ─> k1178 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 19-01-1695 
Notaris Willem Romeijn 
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Dirck Willemsz Uijt Beijerse, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, Arij Willemsz Uijt Beijerse en Cornelis 
Willemsz Uijt Beijerse, won. in Beijerse onder Stolwijk, namens hun moeder Grietje Gerrits Stolcker, voor 
1/3e deel, Marritje Gerrits Stolcker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, mede voor 1/3e deel, en Cornelis 
Versloot, getrouwd met Neeltje Maartens Jongebreur, won. te Haastrecht, namens de weduwe van Dirck 
Jongebreur, voor het laatste 1/3e deel, verdelen een hofstede, behuizing, landerijen etc. die hen zijn 
aangekomen door de dood van Arijen Gerritsz Stolcker en Neeltje Gerrits Stolcker. 
Grietje Gerrits Stolcker krijgt een stuk land aan de ’s Gravenweg onder Nieuwerkerk in de Esse polder, 
groot 6 morgen, en een stuk land groot 1 morgen 3 hont. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 28-03-1702 
Hanneman den Boer verkoopt aan Grietje Arijens, weduwe van Arijen Willemsz: 

o een hofstede met huis, berg en schuur groot 4 morgen, te Bovenkerck (Stolwijk),  
o een stuk hooi- en kennipland, groot 3 morgen in het Hofland (Stolwijk), 
o  een stuk wei- en kennipland groot 3 morgen in Lang Schoonouwe (Stolwijk),  
o een stuk wei- en kennipland en griend groot 1 morgen 4 hont in Bovenkerk (Stolwijk), 
o  een stuk weiland groot 1 morgen te Benederkerk (Stolwijk),  
o 3 morgen weiland in het Vrijland (Stolwijk).  

Bedrag 5.700 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 27-09-1710 
Grietje Arijens, weduwe van Arijen Willemsz verkoopt aan Claas Cornelisz van Dam een huis met erf aan 
de Goudeweg te Stolwijk. Bedrag 300 gulden, waarvan 250 via een schuldbrief. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 21-09-1716 
Pieter Jansz Blonck (zie k2310) verkoopt aan Grietje Arijens, weduwe van Arijen Willemsz Stolcker een 
stuk wei- en hooiland groot 3 morgen in Beijerse (Stolwijk). Zij betaalt in ruil met 3 morgen land. (Voor de 
acte daarvan, zie k1178) 

 
#k2358 Boer, Dirk Aertsz (zoon van Aert Hermensz Boer en Elisabeth Jans den 
        Boer)  ─> k4716 
 Later getrouwd op 28-05-1695 te Stolwijk met Stijntje Ariens Verdoolt (zie -> k2777) 
 Dirk Aertsz Boer is doopgetuige bij de doop van Geertje (21-02-1701 te Stolwijk) dochter van Mels Claesz 
 en Cornelia Nannings (zie k1238 / k1239) 
 ~ 08-09-1652 te Bergambacht 
 † 01-11-1702 te Stolwijk 
o 03-08-1680 te Stolwijk 
x 25-08-1680 te Stolwijk      zie gezinskaart 11143 
#k2359 de Boer, Geertje Nannings (dochter van Nanne Nannensz Neleman en  
     Lijsbeth Nannens de Boer) ─> k4718 
 * +/- 1657 te Stolwijk 
 † tussen 24-03-1686 en 02-05-1695 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Boer en Geertje Nannings): 
o Nanne  ~ 16-11-1681 te Stolwijk † 01-06-1763 te Stolwijk 
o Lijsbeth  ~ 01-08-1683 te Stolwijk † 27-06-1761 te Stolwijk 

  doopget. Lijsbet, zus van Dirk Aertsz Boer 
  dopeling Lijsbeth is doopgetuige bij de dopen van Geertje (21-02-1701 te 
  Stolwijk) en Geertje  (11-11-1703 te Stolwijk), dochters van Mels Claesz en 
  Cornelia Nannings (zie k1238 / k1239) 

o Crijntje  ~ 24-03-1686 te Stolwijk  † 29-11-1746 te Stolwijk 
  doopget. Lijsbet Nannings 
  x 17-01-1717 te Stolwijk met Gerrit Ariensz Stolker 
  zie ─> k1179 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Boer en Stijntje Verdoolt): (zie -> k2777) 
o NN  *   †  

 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    dd 02-05-1695 
Dirck Aertsz, wont. te Bovenkerk, weduwnaar van Geertje Nannens ten eenre, en Pieter Nannensz den 
Boer en Nanne Nannensz, bloedvoogden van Nanne Dircksz, Lijsbet Dircks en Krijntje Dircks, 
weeskinderen van voorstaande Geertje Nannens en Dirck Aertsz ten andere, accorderen over de 
moederlijke erfenis. 
Dirck Aertsz geeft de kinderen: 
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o 10 ½ hont weiland, Hoogh Bilwijck, gekomen van de grootvader zaliger van de kinderen. 
o 10 ½ hont te Bovenkerk 
o linnen goed, etc., afkomstig van de grootvader en goud, zilver, etc, afkomstig van hun moeder. 

Dirck behoudt het overige in eigendom, behalve 100 gulden, die de kinderen moeten voldoen aan Neeltje 
Bastiaens. Pieter Nanne en Nanne Nannensz moeten de kinderen onderhouden. 
Dirck Aertsz ondertekent met ‘Dirck Aertsz Boer’ 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 14-07-1696 
Mees Claasz, getrouwd met Cornelia Nannens, en Pieter Nannensz den Boer, voogd van de minderjarige 
kinderen van Dirck Aartsz, nog in leven, en Geertje Nannens, zijn overleden huisvrouw, verkopen aan 
Sijbrant Ariensz Ceesjebreur een stuk land groot 2 morgen. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 03-12-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Nannensz de Boer, Jan Nannensz de Boer en Bastiaen Nannens de Boer, en Cornelis Nannensz 
den Bouggende, getrouwd met Trijntje Nannens de Boer, en Dirck Aertsz (zie k2358) en Tijs Cornelisz 
Slinger, door Pieter Nannensz en Jan Nannensz als tijdelijke voogden benoemd over Nanne Dircksz, 
Lijsbeth Dircks en Crijntje Dircks, minderjarige kinderen van Geertje Nannens zalr (zie k2359), in echt 
geprocreeert bij voornoemde Dirck Aertsz, waarvan Pieter Nannensz de Boer en Jan Nannensz de Boer bij 
testamente van Nanne Nannensz (zie k2478) en Lijsbeth Nannens (zie k2479), beiden zalr, als voogden 
zijn aangesteld, en nog Mels Claesz (zie k1238), getrouwd met Cornelia Nannens (zie k1239), allen 
won. te Stolwijk, verklaren met elkaar de goederen gedeeld te hebben, nagelaten door overlijden van 
Nannen Ariensz de Boer (zie k4958) en Crijntje Hendricks (zie k4959), hun vader en moeder resp. 
grootvader en grootmoeder. 
 (opmerking: Nannen Ariensz de Boer en Crijntje Hendricks zijn de grootouders van Cornelia 
 Nannens en Geertje Nannens, en daarmee de overgrootouders van de genoemde kinderen van 
 Geertje Nannens). 
Pieter, Jan en Bastiaen Nannens de Boer en Cornelis Nannens den Bouggende, getrouwd met Trijntje 
Nannens de Boer, krijgen een hofstede met 17 ½ morgen land, met behuizing, etc., nog 3 morgen 1 hont 
land, nog 4 morgen 4 hont 50 roeden land, nog 3 morgen 1 hont land, nog 2 morgen 4 hont 50 roeden 
land, nog 1 morgen 75 roeden land, nog 1 ½ morgen land, en nog 3 ½ morgen land, alles te Stolwijk, en 
nog 1 morgen 3 hont land en nog 1 morgen 3 hont land te Bergambacht, en 2 morgen 2 hont land te 
Berkenwoude, en tot slot een obligatie van 200 gulden ten laste van Pieter Ariensz, won. te Bergambacht. 
Dirck Aertsz (zie k2358) en Tijs Cornelisz Slinger, namens de minderjarige kinderen van Geertje 
Nannens (zie k2359) , voor de ene helft, en Mels Claesz (zie k1238) voor de andere helft, krijgen een 
hofstede met huis etc met 6 morgen 1 hont 50 roeden land, een kennipwerf, en 3 morgen land, te Stolwijk. 
En het bedrag van 622 gulden 1 stuiver, als opbrengst van 2 morgen land te Bergambacht dat verkocht is 
aan Elbert Ariensz Keesjebreur. 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436    dd. 20-12-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening en bewijs door Pieter Nannensz de Boer en Jan Nannensz de Boer als testamentaire voogden 
over de drie minderjarige kinderen van Geertje Nannens (zie k2359) zalr in echt geprocreeert bij Dirck 
Aartsz (zie k2358), van alle goederen die de kinderen zijn aanbestorven door overlijden van Lijsbeth 
Nannens hun grootmoeder (zie k4719/k2459), alsmede van Nannen Nannensz, hun oom. 
In de ontvangsten zijn o.a. genoemd de landhuur van de helft van 6 morgen 1 hont 50 roeden land en van 
2 morgen land te Bergambacht. Totale inkomsten ijn ruim 504 gulden. 
In de uitgaven wordt o.a. genoemd dat Lijsbeth Nannens heeft nagelaten 7 koeien, 1 vaars en 2 
hokkelingen, en een schouw. Dit is door Mels Claesz (zie k1238) gekocht voor 525 gulden. Deze 525 
gulden kwam de kinderen van Geertje Nannens toe, en met dat geld zijn diverse kosten betaald aan 
diverse personen. Daar bovenop is ook nog 457 gulden uitgegeven aan andere zaken. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436    dd. 20-12-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Inventaris van de goederen die Nannen Dircksz, Lijsbeth Dircks en Crijntje Dircks (zie k1179), 
minderjarige kinderen van Geertje Nannens zalr (zie k2359), in echt geprocreeert bij Dirck Aertsz (zie 
k2358), aangekomen door overlijden van Lijsbeth Nannens (zie k4719/k2459), hun grootmoeder zalr, en 
van Nannen Nannensz, hun oom zalr. De inventaris is opgesteld door Pieter Nannensz de Boer en Jan 
Nannensz de Boer, als voogden over de kinderen volgens het testament van Lijsbeth Nannens.  
Erfenis van Lijsbeth Nannens: genoemd worden o.a. de helft van een hofstede met huis, schuur, etc. met 
de helft van 6 morgen 1 hont 50 roeden land te Stolwijk, de heldt van een kennipwerfje te Stolwijk, de helft 
van 3 morgen land te Stolwijk, de helft van de opbrengst van de verkoop van 2 morgen land te 
Bergambacht. 
Erfenis van Nannen Nannensz: genoemd worden o.a. genoemd de helft van 4 morgen land, waarvan Mels 
Claesz de andere helft heeft, te Stolwijk. Bij de erfenis hoorde ook nog een paar schulden, waaronder 
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betaald aan Trijntje Nannens, weduwe van Nannen Nannensz het bedrag van 150 gulden. Mels Claesz 
heeft de andere 150 gulden betaald, dit wegens de overeenkomst dd 18-03-1696. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438    dd. 05-04-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en inventaris van de goederen Renger Nannensz, overleden te Stolwijk, en nagelaten aan Mels 
Claasz (zie k1238), getrouwd met Cornelia Nannens (zie k1239), voor de ene helft, en de kinderen van 
Dirck Aartsz (zie k2358), geprocreeert bij Geertje Nannens (zie k2359), voor de andere helft. Deze lijst 
is opgesteld door Mels Claesz, bij wie Renger Nannensz overleden is. Onder andere een hofstede met 
huis, berg en schuur met 7 morgen 1 hont land te Bovenkerk onder Stolwijk. Verder 3 morgen land te 
Bilwijk onder Haastrecht. Verder nog de diverse roerende goederen en contant geld. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438    dd. 05-04-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Mels Claasz (zie k1238), getrouwd met Cornelia Nannens (zie k1239), ter eenre, Pieter Nannensz de 
Boer en Jan Nannensz de Boer, als voogden over de minderjarige kinderen van Geertje Nannens (zie 
k2359), geprocreeerd bij Dirck Aarts (zie k2358), ter andere zijde, allen won. te Stolwijk, verklaren dat zij 
in 1697 hebben gedeeld hetgeen hen is aanbestorven door overlijden van Lijsbeth Nannens en Nanne 
Nannensz. Mels Claasz krijgt 7 morgen land te Stolwijk. de genoemde kinderen krijgen een hofstede 
bestaande uit een huis, berg, schuur en erf met 6 morgen 150 roede land te Stolwijk. Ook krijgen zij 1/5e 
deel van een obligatie ter waarde van 1100 gulden ten laste van Arij Jansz. 

 
Dirck Aertsz Boer tekent als getuige. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439    dd. 22-01-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening en bewijs door Pieter Nannensz de Boer en Jan Nannensz de Boer, als voogden over de drie 
minderjarige kinderen van Geertje Nannens zalr, geprocreeerd bij Dirck Aartsz, over de goederen die 
hen zijn aangekomen door het overlijden van hun grootmoeder Lijsbeth Nannens, en van hun oom 
Nannen Nannensz. Onder andere 54 gulden per jaar huuropbrengst van de hofstede met 6 morgen land. 
Dirck Aertsz (k2358) en Mels Claesz (zie k1238), tekenen als getuige. 

 
 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    dd 29-10-1702 
Testament voor secretaris Haeck: 
Dirck Aertsz Boer, ziek, en Stijntje Arijens, zijn vrouw, won. te Bovenkerk. stellen tot voogden aan voor zijn 
kant: Cornelis Aertsz, zijn broer, en Cornelis Nannensz de Boggende over zijn voorkinderen. Claes Aertsz 
Boer en Gerrit Aertsz Boer over zijn nakinderen. Voor haar kant: Cornelis Aartsz Verdoolt en Aart Arijensz 
Verdoolt. 
 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    dd 19-11-1704 
Stijntje Arijens Verdoolt (zie k2777), weduwe van Dirck Aartsz Boer, ten eenre, en Gerrit Aartsz 
Stolcker en Claas Aartsz Boer als voogden over Aart Dircksz en Arijen Dircksz ten andere, accorderen 
over de vaderlijke erfenis. Zij behoudt alles in eigendom en moet de kinderen onderhouden. Zodra zij 
mondig zijn, krijgt ieder 2 melkbeesten en zij samen een halve morgen hooi of hennipland, gelegen in 
Benedenkerk en verder 1 morgen 3 hont, liggende in Benedenkerk. 
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#k2360 Damen, Claas Jansz  (zoon van Jan Damensz en Hilligje Huiberts) 
      ─> k4720 
 ~ 06-11-1644 te Bergambacht 
 † 23-01-1726 te Bergambacht 
x +/- 1672 te Bergambacht     zie gezinskaart 11144 
#k2361 Casteleijn, Trijntje Paulus (dochter van Paulus Jansz Casteleijn en Teuntje 
     Ariens van den Bergh)  ─> k4722 
 ~ 24-09-1645 te Bergambacht 
 † 23-04-1726 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Paulus ~ 25-08-1675 te Bergambacht  † 16-10-1753 te Bergambacht 

 x 09-04-1713 te Bergambacht met Fijgje Jans Bakker 
 zie ─> k1180 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 20-05-1698: 
Henricus van Wijngaarden, getrouwd met Ariaantje Teunis, bezwaard met een zeker testament van Neeltje 
Cornelis zaliger, haar overleden moeder, maar met speciale toestemming van de staten van Holland en 
Westvriesland dd 10 juli 1681, verkopen aan Claas Jansz Dame een stuk weiland van 8 hont. Bedrag 400 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 10-12-1701 
Claes Jansz Damen wordt genoemd als getuige van het feit dat Aert Louwen op 23 oktober 1701 in bijzijn 
van anderen de schout en schepenen heeft gescholden als valsarissen, valse vonniswijzers, schelmen en 
andere onbetamelijke woorden meer. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 24-03-1703: 
De gezamenlijke erfgenamen van Sweer Cornelisz Mourick en Margje Huijberts Snoeije verkopen aan 
Claes Jansz Daemen een stuk wei- en hooiland en een griending, groot 2 morgen, 1 ½ hont griendland, en 
een ½ hont kennipland. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 19-06-1705: 
Gerrit Fredericksz en Franck Cornelisz, bewindvoerders over Frederick Gerritsz, verkopen aan Claes Jan 
Daemen voor de helft, en Sander Pouwelsz Casteleijn, Arij Pouwelsz Casteleijn, Marij Pouwels Casteleijn, 
en Geertruij Pouwels Casteleijn voor de wederhelft, 2 morgen 3 hont land te Benedenbergh. Bedrag 975 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 28-05-1707: 
Gerrit Fredericksz en Dirk Cornelisz Ceesjebreur als voogden over Grietje Sijberts, zijnde stom en doof, 
verkopen aan Claes Jansz Daemen een stuk hooiland groot 3 ½ morgen. 

 
#k2362 Bakker, Jan Pietersz (zoon van Pieter Willemsz Bakker en Neeltje Jans  
    Backer)  ─> k4724 
 Eerst getrouwd met Neeltje Paulus (zie huwelijk met Marrigje de Boer) 
 Beroep: gezworene van Bergambacht / ‘s Heeraertsbergh in 1683-1684 / 1686 / 
 1693-1694 / 1697 / 1699-1701 / 1704, Mansman in 1700 / 1708 
 ~ 30-10-1652 te Bergambacht 
 † 07-10-1720 te Bergambacht 
o 16-01-1682 te Stolwijk 
x 08-02-1682 te Stolwijk      zie gezinskaart 11145 
#k2363 de Boer, Marrigje Lourens (dochter van Lourens de Boer en Grietje Jans 
     Verkaick)  ─> k4726 
 ~ +/- 1660 te Schoonouwen (Stolwijk) 
 † voor 04-06-1706 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Bakker en Neeltje Paulus): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Bakker en Marrigje de Boer): 
o NN  *   †  
o Fijgje ~ 29-11-1682 te Bergambacht  † 02-06-1741 te Bergambacht 

 x 09-04-1713 te Bergambacht met Paulus Claasz Casteleijn 
 zie ─> k1181 

 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 19-05-1682 
Sijbrant Gijsz en Lijsbeth Gijsberts, kinderen van Gijsbert Sijbrantsz, verkopen aan Jan Pietersz Backer  
1 ½ morgen en 2/4 hont land te Tussenlane, met behuizing daarop. Bedrag 1515 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht  d.d. 03-09-1683 / 04-01-1684 / 22-01-1686 / 15-05-1693 
     / 16-04-1694. 
Jan Pietersz Backer wordt genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 03-03-1693 / 03-03-1699 / 05-10-1699 
Jan Pietersz Backer wordt in deze acten genoemd als gezworene. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 1697 / 1699 / 1700 / 1701 / 1704: 
Jan Pietersz Backer wordt in diverse acten genoemd als gezworene van ’s Heeraertsbergh / Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 21-06-1697: 
Willem Paulusz van Vliet verkoopt aan Jan Pietersz Backer een stuk land groot 8 hont en een quartier, te 
Tussenlane. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 08-03-1700 / 20-05-1701 / 24-07-1708 
Jan Pietersz Backer wordt genoemd als mansman in de Criminele Rol. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 16-11-1700: 
Aert Louwen verkoopt aan Jan Pietersz Backer, gezworene, een kennipakker achter de Steenplaats, groot 
2 hont. Bedrag 160 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 28-06-1701: 
Jan Hendriksz Boer, won. te Gelkenes, verkoopt aan Jan Pietersz Backer een kennipakker groot 2 hont, 
aan de Schoonhovense kerkweg, beneden de Hem. Bedrag 201 gulden 6 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 13-05-1705: 
Niesje Willems de Geus verkoopt aan Jan Pietersz Backer een stuk land groot 3 hont 87 ½ roede, in 
verschillende stukken. Bedrag 375 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 04-06-1706: 
Jan Pietersz Backer, vader en voogd over de twee minderjarige kinderen geprocreert bij Margje 
Louwens den Boer, en Jacob Louwensz den Boer, won. te Stolwijk, mede voogd, verkopen aan Claes 
Dircksz Baers en de weduwe van Jan Claesz, 1 morgen land te Bovenbergh. Bedrag 656 gulden. 
Opmerking:  
Op 29-11-1682 te Bergambacht laat Jan Bakker een dochter Fijgje dopen 
Op 24-12-1684 te Bergambacht laat Jan Bakker een dochter Emmigje dopen 
Op 01-06-1687 te Bergambacht laat Jan Pietesrz Bakker een dochter Neeltje dopen 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 04-06-1706: 
Gijsbert Arijensz, getrouwd met Arijaentge Gerrits, Marija Gerrits, Gerrigje Gerrits, Aefje Gerrits, Jan 
Gerritsz en Pieter Gerritsz Verkaeijk, en Reijer Cornelisz en Jacob Fredericksz als voogden over de 
minderjarige kinderen van Jacob Gerritsz zaliger, allen kinderen en erfgenamen van Jacob Gerritsz 
Verkaeijk, verkopen aan Jan Pietersz Backer een stuk land groot 2 morgen 3 hont. Bedrag 600 gulden. 

 
#k2364 Schenk, Jan Huijgen (zoon van Huijgh Pieters Schenk en Neeltje Pieters) 
      ─> k4728 
 ~ +/- 1645 te Lekkerkerk 
 † 26-12-1698 te Krimpen aan de Lek 
x 10-05-1671 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11146 
#k2365 van Krimpen, Ariaantje Ariens  (dochter van Arij Jansz van Krimpen en 
      Marrigje Jacobs)  ─> k4730 
 ~ voor 1651 te Krimpen aan de Lek 
 † voor 1704 te Krimpen aan de Lek 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1672 te Krimpen ad Lek  † 28-04-1753 te Bergambacht 

 o 17-08-1697 te Bergambacht met Marrigje Pieters de Jongh 
 zie ─> k1182 

 
Recht. arch nr 14 Krimpen aan de Lek   dd 07-02-1706 
Compareerde Jan en Arij Janse Schenk, onse inwoonders, soo voor haer zelve, als haar sterk makende 
voor Pieter Janse Schenk, hare broeder, woonende in Bergambagt, kinderen en eenige erfgenamen van 
Ariaentie Ariens, in haar leven wed. van Jan Huijgen Schenk, die een eenige dogter en universeele 
erfgenaam is geweest van Arij Jans hare vader zal., welke in dier qualiteijt hebben vercogt aan de 
Diaconie alhier, een rentebrief van 300 gld. Spreekende ten lasten van Balte Moret, ten behoeven van Arij 
Jans met de rente van dien. 

 
#k2366 de Jongh, Pieter Willemsz (zoon van Willem Willemsz de Jongh en Marrigje 
     Claas de Boer)  ─> k4732 
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 Beroep: Gezworene van Bergambacht in 1672 / 1673, Schepen van Bergambacht in 
  1684, Burgemeester van Bergambacht, Armmeester, Waarsman 
 ~ +/- 1639 te Bergambacht 
 † 03-04-1732 te Bergambacht 
x +/- 1670 te Bergambacht     zie gezinskaart 11147 
#k2367 Groenevelt, Neeltje Gerrits (dochter van Gerrit Cornelisz Groenevelt en  
     Marrigje Dirks)  ─> k4734 
 ~ +/- 1645 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje ~ 30-12-1674 te Bergambacht  † 02-04-1747 te Bergambacht 

 o 17-08-1697 te Bergambacht met Pieter Jansz Schenk 
 zie ─> k1183 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 23-09-1672 / 15-04-1673 / 09-09-1673 
Pieter Willemsz de Jong wordt genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. arch nr 24 Bergambacht   dd 14-04-1673 
Rechtdag gehouden 14-04-1673, waarbij onder andere aanwezig Pieter Willemsz de Jong als gezworene. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht   d.d. 26-05-1682 
Uit de verkoping van twee landerijen van Jacob de Cupre, tezamen groot 8 morgen 4 hont, ontvangt Pieter 
Willemsz de Jong als waarsman over 1681 het bedrag van 11 gulden 17 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 21-11-1684 
Pieter Willemsz de Jongh wordt genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht   d.d. 26-05-1682 
Rechtdag gehouden onder Benedenberg dd 07-08-1684 
Dirck Eeuwoutsz, als gaermeester, eiser, contra Pieter Willemsz de Jong, gedaagde, tot betaling van 7 
gulden 8 stuivers en 8 penningen over de binnenlandse omslag van 8 morgen 1 ½ hont land. De gedaagde 
zegt het bedrag te zullen voldoen mits de eiser onder ede verklaart het bedrag nooit eerder te hebben 
ontvangen. De eiser aanvaart dit. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 13-08-1688 / 29-07-1689 
Pieter Claesz, 50 jaar oud, gedetineerde, heeft bekend dat hij in 1688 Pieter Willemsz de Jong, 
armmeester, op de Groene Kerkweg aangesproken met “jou duijvel, bent gij daer, nu sal ik U bruijen, ik 
heb U lang op de weg alhier verwagt”. Toen hij hem aanviel, riep Pieter Willemsz de Jong om hulp, waarop 
enig volk aankwam, waarna hij hem heeft laten passeren. Pieter Claesz bekent verder dat hij dit deed 
omdat Pieter Willemsz de Jong als armmeester zijn broer en zus had laten dagvaarden over een 
schuldbrief, en het land dat daarin genoemd werd te laten verkopen ten behoeve van de crediteuren. 
Koper van dat land was Aart Louwen. Maar Pieter Claesz en zijn broer en zus hebben geweigerd het land 
over te geven en meermaals diverse mensen gedreigd. De mansmannen bannen Pieter Claesz uit het 
land, en stellen dat hij naar Suriname gezonden zal worden om aldaar aan de publieke werken of 
anderszins zal arbeiden. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 17-10-1730 
Joost Cornelisz Otten, oud tussen 85 en 86 jaren, Cornelis Hendricksz Rosweijden, oud omtrent 90 jaren 
en Pieter Willemsz de Jong, oud omtrent 91 jaren, oud burgemeester van Bergambacht, leggen een 
verklaring af op verzoek van Tonis Jansz van Wingaerden, als enige erfgenaam van Margje Willems Bles 
(zie k5013), Willem Dircksz Bles, Tonis Dircksz Bles en Maarten Dircksz Bles, kinderen van Dirk Willemsz 
Bles, Marrigje Cornelis Bles, Aegje Cornelis Bles en Pieter Cornelisz Bles, kinderen van Neeltje Willems 
Bles, en de armmeesters van Bergambacht namens Geertruij Aarts Bles, die de enige dochter is van Aart 
Willemsz Bles. De comparanten verklaren dat Annigje Willems Bles in haar vrijsterlijke staat in 
Bergambacht heeft gewoond bij haar ouders op het nedereinde van het dorp, en dat zij haar wel hebben 
gekend. Ook haar ouders, broers en zusters, met namen Aart, Dirk, Neeltje en Marrigje Bles. Dat Annigje 
nog ongetrouwd zijnde van Bergambacht is vertrokken en woonde omtrent Oduewater, wel 60 jaar 
geleden. Dat zij hebben gehoord dat Annigje te Oudewater getrouwd is, en vervolgens woonde in Noord 
Holland. 

 
#k2368 Verkaik/Lievenheer, Gijsbert Goossens (zoon van Goossen Leenderts 
    Verkaik / Lievenheer en Geertje Rijers)  ─> k4736 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † voor 20-04-1697 te ??? 
x voor 25-11-1669 te Stolwijk     zie gezinskaart 11148 
#k2369 Coelen / Kors, Trijntje Jacobs  (dochter van Jacob Pieters Coelen en 
    Heijndrickje Heijndricks Wouters)  ─> k4738 
 ~ +/- 1646 te Stolwijk 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Goossen  ~ +/- 1670 te Achterbroek † tussen 1724 en 28-08-1752 te ??? 

  x 21-09-1704 te Berkenwoude met Neeltje Ariens de Jongh 
  zie ─> k1184 

 
Weeskamer arch nr 2 Stolwijk    d.d. 10-12-1655 
Jacob Pietersz Coelen doet boedelscheiding jegens Gerrit Hendricksz als oom en bloedvoogd, en Huijch 
Dircksz als oudoom, en Jan Gerritsz als voogd van de 4 weeskinderen van Hendrickge Hendricks, bij 
namen Hendrik Jacobz Coninck, 12 jaar, Jan Jacobsz Coelen, 5 jaar, Trintge Jacobs, 9 jaar en Maritge 
Jacobs, 3 jaar. Hij onderhoudt de kinderen, en bij 18 jaar moet hij uitkeren de erfenis van hun moeder en 
grootouders: Een huis en erf op het dorp van Stolwijk en 3 morgen 1 ½ hont land te Benederkerk. De rest 
(3 morgen te Schoonouwen) behoudt hij. 
 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    d.d. 27-03-1669 
Jacob Pietersz Coelen is overleden en laat 3 minderjarige kinderen na, met namen: Trijntje, Marighje en 
Jan Jacobsz Coelen. Als voogden worden aangesteld: Gerrit Hendricksz Wout en Louris Claesz Boer, 
won. te Stolwijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 21-09-1669 
Gerrit Hendricksz Wout, Hendrick Jacobsz, meerderjarige zoon, Dirck Ariens en Cornelis Woutersz, 
voogden over Trijntje Jacobs, Jan Jacobsz en Marighje Jacobs, minderjarige nagelaten kinderen van 
Hendrickje Hendricks geprocreert bij Jacob Pietersz Coelen, verkopen aan Cornelis Joosten een stuk 
land groot 2 morgen en een half hont, te Coolwijck. Bedrag 1700 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    d.d. 25-11-1669 
Gijsbert Goossensz, getrouwd met Trijntje Jacobs, mede erfgenaam van Jacob Pietersz Coelen, haar 
vader, bedankt haar voogden Gerrit Hendricksz Woute en Laurens Claesz Boer. 
 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    d.d. 13-03-1671 
Rekening van Gerrit Hendricksz Wout en Louris Claesz Boer, voogden over Trijntje Jacobs Coelen, Jan 
Jacobsz Coelen en Maria Jacobs Coelen, weeskinderen van zaliger Jacob Pietersz Coelen, sedert zij in 
voogdij gesteld zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 07-09-1676 
Gijsbert Goossensz, getrouwd met Trijntje Jacobs Coele, voor 3/4, en Jan Jacobsz Coele, voor ¼, 
verkopen aan Cornelis Overduijn, won. te Maeslantsluijs, een stuk land groot 3 morgen 1 ½ hont te 
Benedenkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 18-06-1681 
Jan Jacobsz Coelen en Gijsbert Goossensz, getrouwd met Trijntje Jacobs Coelen, mede erfgenamen van 
Aeltje Pieters Coelen, mede namens de andere erfgenamen en met goedkeuring van de crediteren van 
Aeltje Pieters Coelen, verkopen aan Bastiaen Bastiaensz de helft van een stuk land groot 2 morgen 3 hont 
te Bovenkerk, de helft van een stuk land groot 1 morgen 3 hont, ook in Bovenkerk, de helft van een half 
huis, berg en schuur, met een kennipwerf groot omtrent 1 hont, ook te Bovenkerk. Bedrag 415 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 18-06-1681 
Gijsbert Goossensz, getrouwd met Trijntje Jacobs, Elisabet Willems, weduwe van Hendrick Jacobsz 
Coelen, kinderen en erfgenamen van Jacob Pietersz Koelen, verkopen aan Johan Botter, baljuw van 
Bergambacht, een hofstede groot omtrent 10 morgen 5 hont, zowel wei-, hooi- als kennipaldn, met huis, 
berg en schuur daarop, gelegen in Lang Schoonouwen. Bedrag 2.300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 20-04-1697 
Leendert Goosensz verkoopt aan Trijntje Jacobs, weduwe van Gijsbert Goosensz, een stuk land of griend 
groot 5 hont te Benederheul. Als betalingsregeling wordt afgesproken dat Trijntje Jacobs jaarlijks, zolang 
Leendert Goosensz leeft, 18 gulden aan hem betaalt. 

 
#k2370 de Jongh, Arien Ariensz (zoon van Arien de Jongh en ) 
 ~ +/- 1650 te Gouderak 
 † 21-03-1693 te Gouderak 
o 05-03-1678 te Berkenwoude 
x 27-03-1678 te Gouderak     zie gezinskaart 11149 
#k2371 Ariens, Ariaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † 17-09-1701 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Neeltje * te Achterbroek /  ~ 29-08-1683 te Gouderak † 28-08-1752 te Gouderak  
 x 21-09-1704 te Berkenwoude met Goossen Gijsbertsz Verkaik 
 zie ─> k1185 

 
Recht. arch nr 18 Gouderak    dd 09-10-1682 / 29-04-1683 / 07-06-1684 
Arien Ariensz de Jongh ondertekent diverse acten als gezworene van Gouderak 

 

 
 
#k2372 Jongeneel, Arien Willemsz (zoon van Willem Ariensz Jongeneel en Lijsbeth 
     Joppen)  ─> k4744 
 Beroep: Gezworene van Achterbroek (Berkenwoude) in 1665, 1672 en 1676 
 ~ +/- 1620 te Berkenwoude 
 † na 17-06-1676 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1649 te ???       zie gezinskaart 11150 
#k2373 Dobbel, Bijgje Goris  (dochter van Goris Ariensz Dobbel en Trijntje 
     Claas)  ─> k4746 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Daam ~ +/- 1678 te Achterbroek  † voor 29-03-1716 te Berkenwoude ?? 

 x 02-12-1708 te Berkenwoude met Grietje Foppe van der Hoek 
 zie ─> k1186 

 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude    d.d. 28-08-1658 / 13-11-1658 / 17-12-1658 / 05-02-1659 / 26-02-1659 
28-08-1658 
De kinderen van Willem Willemsz (zie k11290), in zijn leven secretaris, en van Ingetgen Willems (zie 
k11291), beiden zaliger, en de voogden van de weeskinderen van Willem Willemsz de Jonge, en van 
Marritgen Willems, geprocreeert bij Claes Leendertsz Esseboom, eisers, contra Arien Willemsz Jongeneel, 
om betaling van 30 gulden 4 stuivers 14 penningen, blijkens het boek. 
13-11-1658 
Arij Willemsz Jongeneel, eerst gedaagde, nu requirant, contra de erfgenamen van Willem Willemsz, eerst 
eisers, nu gerequireerden. 
17-12-1658 
Arij Willemsz Jongeneel, eerst gedaagde, nu requirant, contra de kinderen en erfgenamen van Willem 
Willemsz, eerst eisers, nu gerequireerden. Omdat de eisers niemand van harentwegen heeft gemachtigd, 
in het eerste default, met de kosten. 
05-02-1659 
De gezworenen hebben de partijen gehoord, maar vinden het lastig om te oordelen, niet wetende of de 
voorgaande gezworenen het vorige default van 18-12-1658 hebben toegewezen. 
26-02-1659 
Arijen Willemsz Jongeneel, eiser, contra de kinderen en erfgenamen van Willem Willemsz zaliger, 
gedaagden. Omdat het vorige gerecht volgens afspraak van het tegenwoordige gerecht van dato 5 februari 
getuigenis der waarheid heeft gegeven, verzoekt de eiser nu volgens dezelfde afspraak wordt 
gedisponeerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 25-05-1663 
Hendrick Willemsz en Pouwelsz Jacobsz, en Leendert Jacobsz, won. te Ouderkerk, verkopen 1 ½ morgen 
land aan Arijen Willemsz Jongeneel. Bedrag 1596 gulden 17 stuivers. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 02-01-1665 / 30-05-1665 / 20-05-1672 
Arien Willemsz Jongeneel wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude en Achterbroek. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 19-05-1665 
Jan Pietersz (zie k9200) en Arijen Jansz, Nannen Jansz en Louris Jansz (zie k4600), zijn drie zonen, 
dragen aan Arijen Willemsz Jongeneel (zie k2372) over 7 morgen 2 ½ hont 12 ½ roe land in het 
oosteinde van Achterbroek. E.e.a. was al vastgelegd dd 11-01-1656 en 22-01-1656 bij notaris Jacob van 
der Tocht. Bedrag 4000 gulden. 
Waarvan 2000 gulden via een rentebrief van 3 ½ %  (in de volgende acte beschreven). In de marge van de 
rentebrief staat dat deze 01-01-1670 is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 02-06-1665 / 05-05-1672 / 23-11-1676 
Arij Willemsz Jongeneel treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
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Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 09-06-1670 
Marrichje Cornelis Jongkindt, geassisteerd met Arijen Cornelisz Jongkindt, haar broer, verkoopt 1 ½ 
morgen ¾ hont land aan Arij Willemsz Jongeneel. Bedrag 1050 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 29-04-1675 
Er is een geschil ontstaan tussen Arijen Willemsz Jongeneel, Arijen Gorisz en Pietertje Alewijns met haar 
kinderen, ter eenre, en Ingen Florisz (zie k5064), ter andere zijde, wegens een gedaan arrest over de 
beesten en inboedel van Ingen Florisz, over zekere huurpenningen van huis en landerijen. 
Jacob Florisz en Hendrick Aertsz stellen zich als borg voor de voldoening van de 150 gulden, mits contant 
40 gulden te betalen, en de helft van het bedrag op St Jacob (25 juli) en de andere helft op Allerheiligen 
daarop volgend (1 november). 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 31-07-1675 
Grietje Leenderts, weduwe van Arien Cornelisz Jongkindt, geassisteerd met Engel Cornelisz, haar zwager, 
en Claes Leendertsz, haar broer, verkoopt 3 morgen 1 ½ hont land met kamertje en keldertje, en de helft 
van de berg. Kopers zijn Adriaan Willemsz Jongeneel en Job Willemsz Jongeneel. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 31-07-1675 
Merrichje Cornelis Jonghkint, weduwe van Dammis Leendertsz, geassisteerd met Claes Leendertsz, haar 
broer, verkoopt de helft van een huis en erf met de berg. De wederhelft is in eigendom van Arien Willemsz 
Jongeneel en Job Willemsz Jongeneel, die nu ook deze helft kopen. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 17-06-1676 
Huijbert Claesz verkoopt aan Adriaen Willemsz Jongeneel en Job Willemsz Jongeneel, broers, de helft van 
1 moregn 3 hont 75 roe land. Dit met goedvinden van Claes Huijbertsz, zijn zoon, en Dirk Foppen en 
Willem Hendriksz Coij, voogden over Annitjen Willems, nagelaten weesdochter van Weijntje Huijberts. De 
verkoop heeft plaatsgevonden op 03-01-1676 te Stolwijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 11-09-1676 
Arijen Arijensz, vervangende Jan Barentsz, kerkmeesters van Berkenwoude, Cornelis Gerritsz Haveman, 
Claes Jansz Palesteijn, Arijen Pietersz en Pauwelis Arijensz Jongeneel in opdracht van Lijsbet Joppen 
(k4745 ?), zijn grootmoeder, alle crediteuren van Marrichje Cornelis Jongkint, weduwe van Dammis 
Leendertsz, verkopen aan Leendert Goossensz Lievenheer 1 morgen 3 hont land. Openbare verkoping 20-
03-1676. Bedrag 110 gulden.  
Opm: Wanneer Pauwelis Arijensz Jongeneel de zoon is van Arijen Willemsz Jongeneel, dan is Lijsbet 
Joppen de moeder van Arijen Willemsz Jongeneel. 

 
#k2374 van der Hoek, Fop Gorisz (zoon van Goris Jacobsz van der Hoek en  
     Merchen Joosten)  ─> k4748 
 ~ ..-10-1650 te Lekkerkerk 
 † na 29-03-1716 / +/- 1727 te Lekkerkerk 
x 13-12-1671 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11151 
#k2375 ’t Riet, Aaltje Cornelis  (dochter van Cornelis Adrijaensz ’t Riet en  
     Grietje Ariens)  ─> k4750 
 ~ 25-04-1650 te Lekkerkerk 
 † ..-11-1705 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Goris ~ 22-02-1673 te Lekkerkerk get. Pieter Cornelisz, Jacob Gorisz, Weijntje Goris 
o Crijn ~ 23-05-1675 te Lekkerkerk  get. Pauwels Huijgen, Marchje Pauwels, Arij Cornelisz 
o Arien ~ 11-03-1677 te Lekkerkerk  get. Cornelis Ariensz, Aelbert Willemsz, Jannitge Jans 
o Grietje ~ 18-08-1680 te Lekkerkerk  get. Cornelis Aertsz, Jannitge Jans, Aeltje Leenderts 
o Grietje ~ 31-05-1682 te Lekkerkerk  get. Cornelis Ariensz, Jannitge Jans, Marchje Ariens 

   † na 27-01-1723 / 19-03-1735 te Lekkerkerk / Berkenwoude 
 x 02-12-1708 te Berkenwoude met Daam Ariensz Jongeneel 
 xx 11-09-1718 te Berkenwoude met Leendert Cornelisz Buijtelaar 
 zie ─> k1187 

o Jacob ~ 23-02-1684 te Lekkerkerk  get. Arij Gorisz, Claes Cornelisz ’t Riedt, Neeltge Ariens 
 Bij deze doop staat de achternaam van Aaltje Cornelis ‘t Riedt 

o Marij ~ 03-11-1686 te Lekkerkerk  get. Arij Gorisz, Weijntge Jans, Neeltge Ariens 

 
#k2376 Schilt, Dirk Aartsz   zelfde als ─> k1080 
x 
#k2377 Luijten, Thomasje   zelfde als ─> k1081 
 
#k2378 Molenaar, Cornelis Ariensz  zelfde als ─> k1082 
x 
#k2379 Aris, Hilligje    zelfde als ─> k1083 
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#k2380 Aartsz, Jillis    zelfde als ─> k2148 
x 
#k2381 Stam, Marrigje Floris   zelfde als ─> k2149 
 
#k2382 Stolck, Jillis Claasz   zelfde als ─> k2150 
x 
#k2383 Gijsberts, Dina    zelfde als ─> k2151 
 
#k2386 van Varick, Frank Alertsen Nout (zoon van Alert Nout van Varick en ) 
 * +/- 1644 te Beesd 
 † ??? te ??? 
x +/- 1669 te Kerk Avezaath     zie gezinskaart 11157 
#k2387 de Wit, Martjen   (dochter van Jan de Wit en Aletje NN) 
      ─> k4774 
 * +/- 1648 te Kerk Avezaath 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aletje ~ 26-02-1682 te Kerk Avezaath  † 

 x 29-04-1703 te Kerk Avezaath met Cornelis van Eck 
 zie ─> k1193 

 

 
#k2388 Boelhouder, Hendrik Abrahamsz (zoon van Abraham Hendricksz  
  Boelhouder en Jannitgen Gerrits van Velsen)  ─> k4776 
 * +/- 1658 te Berkenwoude 
 † tussen 27-09-1726 en 03-10-1749 te Zuidbroek 
o 15-02-1687 te Berkenwoude 
x 02-03-1687 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11158 
#k2389 Jans, Theuntje  (dochter van Jan NN en Weijntje Dirks)   ─> k4778 
 * +/- 1665 te Zuijdbroek (Lekkerkerk) 
 † tussen 27-09-1726 en 03-10-1749 te Zuidbroek 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abraham  * te Zuidbroek / ~ 13-03-1689 te Berkenwoude † 10-12-1731 te Stolwijk 

  x 01-02-1711 / 03-01-1711 te Lekkerkerk met Ariaantje Claasse Blonck 
  zie ─> k1194 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 09-11-1661 
Abraham Hendricksz, geassisteerd met Arijen Leendertsz Bravenboer, ter eenre, en Gerrit Willemsz als 
bloedvoogd van het onmondig weeskind van Jannitgen Gerrits, geassisteerd met zijn zoon Dirck Gerritsz, 
ter andere zijde. Abraham Hendricksz zal zorgen voor zijn weeskind, genaamd Hendrick Abrahamsz, oud 
omtrent 3 jaren. Wanneer hij mondig geworden is, krijgt hij 35 gulden als erfenis van zijn moeder. 
Abraham Hendricksz houdt de boedel, zoals huis, hof, land, koeien, etc. 
In de marge staat dd 19-03-1689: Hendrick Abramsz, won. te Zuidbroek, bekent betaald te zijn. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 19-03-1689 
Floris Hendricksz en Hendrick Abrams worden als bloedvoogden aangesteld over Cornelis Abramsz en 
Neeltje Abrams, nagelaten onmondige weeskinderen van Abram Hendricksz, geprocureert bij Ariaentje 
Cornelis. 
 
Oud Recht.  arch nr 5 Berkenwoude   dd 17-05-1690 / 21-06-1690 
Rechtdag gehouden 17-05-1690 
Leendert Cornelisz. Bravenboer contra Ariaentjen Cornelis weduwe van Abraham Hendricksz. en de 
meerderjarige kinderen en de voogden over de minderjarige kinderen van de voorn.Abraham Hendricksz. 
Rechtdach gehouden 21-6-1690 
Ariaentje Cornelis weduwe van Abraham Hendricksz. contra Leendert Cornelisz. Bravenboer, getrouwd 
met Maria Ariens, die een dochter en mede-erfgename was van Arien Leendertsz. Bravenboer en Grietge 
Flooren, beide zalr.  
Leendert Cornelisz. Bravenboer contra Ariaentje Cornelis weduwe van Abraham Hendricksz, en 
Hendrick Abrahams, Trijntie Abrahams meerderjarig en de voorn Hendrick Abrahams en Floris 
Hendricksz. als voogden over de minderjarige kinderen. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 07-03-1713 
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Hendrick Abramsz, won. te Zuidbroek, Cornelis Abramsz, Jannetje Abrams, won. te Berkenwoude, 
Rengenier Ariensz van Maijre (?), getrouwd met Trijntje Abrams, won. te Benschop, verkopen aan Aeltje 
Jans een kamp hooiland in het westeinde, groot 2 hont, en een kennipwerf. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 08-11-1713 
Hendrick Abramsz, won. te Zuidbroek, Cornelis Abramsz, Jannetje Abrams, won. te Berkenwoude, 
Rengenier Ariensz van Maeren (?), getrouwd met Trijntje Abrams, won. te Benschop, verkopen aan Maria 
Ariens een halve schuur en erf in het westeinde. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 03-06-1724 
Barend Dirksz, Hendrik Abramsz, getrouwd met Teuntje Jans, Leendert Danielsz Veth, nagelaten zoon 
van Maria Dirks, Jan Teunisz Nieuwsteeg, Arij Ariensz, getrouwd met Weijntje Ariens, en Dirk Pauwelsz 
Capteijn, getrouwd met Geertje Ariens, voor henzelf als voor Fop DIrksz, alle met Jan Ariensz erfgenamen 
van Aaltje Dirks, verkopen aan Jan Ariensz, hun mede erfgenaam 17/18e deel van de helft van het huis, 
berg, 2 schuren, erf en kennipland in Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 27-09-1726 
Barent Dircksz (zie k6974), Jan Tonisz Nieuwsteeg, Jan Arijensz, Dirk Pouwelsz, getrouwd met Geertje 
Arijens, Arij Arijensz, getrouwd met Weijntje Arijens, tesamen kinderen van Arij Dircksz, Leendert Danielsz 
Vet en Hendrik Abramsz, getrouwd met Toontje Jans, die een dochter is van Weijntje Dircks, voor de 
ene helft, en Dirck Cornelisz Bos, Louweris Cornelisz Bos, Clroenlis Louwen, Arij Cornelisz, getrouwd met 
Margje Louwen, Jan Louwen, Tonis Louwen, Lena Bos’ kinderen met namen Margje van Leuven en Gerrit 
van Leuven, Cornelis van Leeuwen en Dirk Bos als voogden over de minderjarige kinderen, en de kinderen 
van Marija Bos, met namen Johannes Tonisz en Sent Tonisz Verbruggen, voor de andere helft, alle 
tezamen erfgenamen van Fop Dircksz en Weijntje Cornelis, in hun leven gewoond hebbend in de 
Achterbroek, vrerkopen: 
- aan Barent Dircksz een kamp hooiland, groot 1 ½ morgen land. 
- aan Pieter Dircksz een hofstede met hooi- en kennipland groot 9 morgen 3 hont in de Achterbroek 
- aan Arij Cornelisz een stuk land groot 5 morgen 3 hont in de Achterbroek 
- aan Arien Arijensz een stuk wei-, hooi- en kennipland groot 1 morgen 3 hont 50 roeden in de Achterbroek 
- aan Arij Woutersz een stuk hooiland groot 4 morgen. 
 
Oud Recht. arch nr 7 Zuidbroek (Lekkerkerk)  dd 03-10-1749 
Cornelis Hendricxen Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Dirk Hendricksz. Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Jacobus Hendricxen Boelhouwer, voor 1/6e  part,  
Arij Hendrixen Boelhouwer, voor 1/6e part,  
Dirk Jansen Boelhouwer, ende Jannigje Jansen Boelhouwer, kinderen van Jan Henrixen Boelhouwer, 
mede voor 1/6e  part,  
Willem van Erk (zie k596), in huwelijk hebbende Wijntje Abrahams Boelhouwer (zie k597), ende 
Pieter Cornelisse van Vliet, als in huwelijk hebbende Aegje Abrahamse Boelhouwer, kinderen van 
Abraham Hendrixen Boelhouwer (zie k1194), voor het resterende 1/6e  part,  
kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Abrahams Boelhouwer, ende Teuntje 
Jans, in haere leven egtelieden, gewoont hebbende en overleden in Suijdtbroek, verklaeren dat door het 
overlijden van onsen voornoemde ouders ons in gemeenschap sijn aanbestorven seeckere gedeeltens in 
een hoffsteede, en landerijen, staende ende geleegen in den ambagte van Berkewouden, met nog 2 
huijsen en enige landerijen staende en gelegen in Suijdbroek, mitsgaerders noch enigen imboedel en 
huijscieraad, gelt, gemaekt goudt en silver.  
Gaat om een boedelscheiding. 
 

 
#k2390 Blonck, Claas Jansz  (zoon van Jan Blonck en ) 
 Beroep: Armmeester van Stolwijk 
 * +/- 1640 te Beijerse (Stolwijk) 
 † 14-01-1723 of 27-04-1724 te Stolwijk 
o ..-10-1667 te Gouderak 
x 30-10-1667 te Stolwijk (zie Gouderak)    zie gezinskaart 11159 
#k2391 Hartogh, Jannigje Leenderts (dochter van Leendert Jacobsz Hartogh en  
     Aechje Gerrits Coij)  ─> k4782 
 * +/- 1645 te Gouderak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje      ~ 05-09-1688 te Stolwijk  † 26-04-1762 te Stolwijk 

      x 01-02-1711 / 03-01-1711 te Lekkerkerk met Abraham Hendriksz Boelhouder 
      zie ─> k1195 

 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 17-05-1669 
Cornelis Dircksz Blom verkoopt aan Claes Jansz Bloncq een stuk land groot 3 morgen, te Beijerse. Bedrag 
1200 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 23-05-1670 
Wouter Aertsz verkoopt aan Cornelis Jansz en Claes Jansz Bloncq een stuk land groot 4 morgen 4 hont, in 
Beijerse. Bedrag 2340 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 22-05-1676 
Huijbert Claesz voor de ene helft, Claes Huijbertsz voor een vierde deel, Willem Hendricksz Koij en Dirck 
Foppen als voogden over Annichje Willems, nagelaten weeskind van Weijntje Huijberts geprocreert bij 
Willem Hendricksz Koij voor het laatste vierde deel, verkopen aan Claes Jansz Bloncq een hofstede met 
huis, berg en schuur, groot 9 morgen 1 hont, zowel wei-, hooi- als kennipland, te Beijerse. Bedrag 2000 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 22-05-1676 
Huijbert Claesz voor de ene helft, Claes Huijbertsz voor een vierde deel, Willem Hendricksz Koij en Dirck 
Foppen als voogden over Annichje Willems, nagelaten weeskind van Weijntje Huijberts geprocreert bij 
Willem Hendricksz Koij voor het laatste vierder deel, verkopen aan Claes Jansz Bloncq een stuk land groot 
5 ½ morgen en een stuk land groot 1 morgen, beide te Beijerse. Bedrag 850 gulden. 
 
Recht. arch nr 18 Gouderak    dd 23-05-1676 
Jacob Leendertsz Hartich, Claes Jansz Blonck, getrouwd met Jannichje Leenderts, en Jacobus 
Backer, secretaris van Stolwijk, getrouwd met Ariaentje Leenderts, alle kinderen van Leendert Jacobsz 
Hartich zaliger geprocreeert bij Aechje Gerrits Coij, hun vader en moeder, verkopen aan Arien Pietersz 
Molenaer, 3 morgen 3 hont land in het Veerstalblok te Gouderak. Bedrag 1000 gulden. 
 
Recht. arch nr 18 Gouderak    dd 08-12-1678 
Jan Jansz Vervliet, getrouwd met Iefjen Pieters, Claes Jansz Blonck en Pieter Jansz Blonck voor zichzelf 
en als voogden van de kinderen van Marrichje Rengerts, Pieter Ariensz Croon en Theunis Ariensz als 
procuratie hebbend van Geertje Pieters, gepasseerd voor schepenen van Reeuwijk, Jan Dircksz Boer, 
getrouwd met Geertje Pieters, Pieter Pietersz voor zichzelf en als voogd van de kinderen van Emmetje 
Pieters, Louweris Pietersz, Jacob Backer, secretaris van Stolwijk voor zichzelf en voor Arien Cornelisz 
Backer, Geertje Cornelis, Cornelis Ariensz Mol, getrouwd met Marrichje Cornelis, Ingetje Jacobs, Arien 
Jacobsz Pols, allen erfgenamen van Cornelis Cornelisz Meester en Marrichje Pieters, beide zaliger en in 
hun leven gewoond hebbend in Beijertse onder Stolwijk, verkopen aan mr. Samuel Sevenhuijssen, 
getrouwd met Marrichje Cornelis Meester, Jan Cornelisz Meester, Marrichje Theunis, weduwe van Willem 
Cornelisz Meester, en de kinderen van Jacob Cornelisz Meester, het zesde deel van 10 morgen land, en 
van een huis, berg en schuur in het Middelblok van Gouderak. Bedrag 261 gulden. 
 
DTB Stolwijk    dd 1679 
Claas Jansz Bloncq en Jannetje Leenderts Hartogh worden genoemd als lidmaten. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 07-12-1680 
Pieter Jansz Bloncq (zie k2310) en Claes Jansz Bloncq verkopen aan Cornelis Ariensz Goethardt 4 
morgen 3 hont land met huis, berg en schuur daarop te Beijerse. Bedrag 1200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 05-03-1683 
Jacob Willemsz Block als mede voogd over de weeskinderen van Pieter Leendertsz van der Jacht, en 
namens de andere voogden, verkoopt aan Pieter Jansz Bloncq (zie k2310) en Claes Jansz Bloncq een 
stuk land groot 4 hont in Beijerse. Bedrag 35 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 12-05-1691 
Cornelis Willemsz Kock verkoopt aan Claes Jansz Blonck en Cornelis Willemsz een stuk land groot 6 
morgen, zowel wei-, hooi- als kennipland, gelegen te Beijerse. Compareerde mede Trijntje Jans die 
verklaarde van dit stuk land afstand te doen. Bedrag 420 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 31-03-1694 
Alexander Kastelijn en Claas Jansz Blonck, als curateurs, in hun kwaliteit van armmeesters, van de 
geabandonneerde boedel van Jacob Jansz van Vliet, verkopen aan Pieter Kock een voorhuis met een 
berg, en de wester huiswerf, te Beijerse., te verongelden voor 2 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 31-03-1694 
Claas Jansz Blonck en Kornelis Schoonderwoert, als curateurs van de geabandonneerde boedel van 
Willem Claasz van der Sprongh zaliger, en Maria Cornelis Metzelaar en Pieter Jansz Vervliet, als mede 
curateur, verkopen aan Jan Dircksz Backer een huis te Bovenkerk. Bedrag 140 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 1699 
Maarten Jansz Decker, Claas Pietersz, Marrijtje Huijgen, weduwe van Lambert Hendricksz, verkopen aan 
Claas Jansz Blonck en Atris Pieters (zie k5299), weduwe van Arijen Fransz Caveljeir, 2 stukjes 
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kennipland, groot 1 ½ hont, te Hoflant.  
De pagina met daarop het bedrag en de datum is verloren gegaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 09-05-1699 
Adrianus Odeth voor de ene helft, Arijen Leendertsz Buijck, Jacob Jansz en Crijn Jansz, voor de andere 
helft, verkopen aan Claas Jansz Blonck een stuk hooi- en weiland groot 3 morgen in het Beijerse Bosch. 
Bedrag 350 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 05-05-1710 
Jan Arijensz Goethart, Adriaan Maartensz, Arijen Maartensz, Jacob Arijensz Goethardt, Jan Jacobsz van 
Vliet, Jacobus Jacobsz van Vliet, Pieter Willemsz Hillingswerff en Jan Willemsz verkopen aan Claas Jansz 
Blonck diverse stukken land in Beijerse (Stolwijk): 
- een stuk land groot 2 morgen 3 hont,  
- een stuk land groot 5 hont,  
- een stuk land groot 10 hont,  
- een achterhuis met een berg en varkensschuur,  
- een stuk land groot 4 morgen 3 hont,  
- een stuk land groot 1 morgen 1 ½ hont 
Bedrag 2.100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 05-06-1718 
Jacobus Jacobsz Dros verkoopt aan Claas Jansz Blonck een stuk land groot 6 morgen in Beijerse 
(Stolwijk). Bedrag 347 gulden. 

 
#k2392 Kloot, Jacob Jansz  (zoon van Jan Thonisz Kloot en ) 
 Eerst getrouwd met Heijltje Hendricks 
 * +/- 1617 te Gelkenes 
 † +/- 1695 te Groot Ammers 
o 28-11-1671 te Groot Ammers 
x 20-12-1671 te Groot Ammers     zie gezinskaart 11160 
#k2393 Advocaat, Weijntje Willems (dochter van Willem Advocaat en ) 
 * +/- 1640 te Liesveldseveer (Groot Ammers) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Kloot en Heijltje Hendricks): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacob Kloot en Weijntje Advocaat): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 18-12-1678 te Groot Ammers  † 10-05-1752 te Groot Ammers 

 x +/- 1699 te Groot Ammers met Neeltje Davids 
 zie ─> k1196 

 

 
#k2396 Neuteboom, Frans Cornelisz (zoon van Cornelisz Jansz Neuteboom en ) 
 ~ +/- 1628 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
o 15-12-1656 te Stolwijk      zie gezinskaart 11162 
#k2397 Jacobs, Martijntje (dochter van Jacob Huijbertsz en ) 
 ~ +/- 1630 te Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1665 te Stolwijk  †  

 x 14-01-1703 te Stolwijk met Jannetje Gerrits Streefland 
 zie ─> k1198 

 

 
#k2398 Streefland, Gerrit Jansz (zoon van Jan Streefland en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Polsbroek / te Meerkerk ??    zie gezinskaart 11163 
#k2399 Barten, Seligje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Jannetje  ~ 09-10-1667 te Polsbroek  †  
  x 14-01-1703 te Stolwijk met Jacob Fransz Neuteboom 
  zie ─> k1199 

 
Recht.Arch. Polsbroek d.d. 2-8-1763 
Gerrit Claasz. Streefland, won. thans in Noordpolsbroek, nagelaten soon van Claes Gerrits Streeflant, en 
Gerrit Jacobsz. Francien, won. onder Bruggen Tuijl, Jan Willemse van den Broek, won. Moordrecht, als in 
huwelijk hebbende Martijntje Jacob Francien, Arij Theunisz. Blonk, won. onder Reeuwijk, als in huwelijk 
hebbende Hendrikje Jacobs Francien, Selia Jacobs Francien ( ziek599), won. in Stolwijk, wedu van 
wijlen Jacob Kloot (zie k598), nagelaten kinderen van Jannigje Gerrits Streefland (zie k1199), in 
huwelijk verwekt aan wijlen Jacob Fransien (zie k1198), welke Claes Gerrits Streefland en Jannigje 
Gerrits Streefland, kinderen zijn van Seligje Barten, in huwelijk verwekt aan wijlen Gerrit Janse 
Streefland, alzo in qualité voorn. en nog zich sterk makende voor Jenneke Gravers, won. in Broeck onder 
Meerkerk, wedu en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen Pieter Jacobsz. Vuuren, nagelaten zoon van 
Jacob Jansz. Vuuren, die een nagelaten soon was van Grietje Barten, in huwelijk verwekt aan Jan 
Jacobsz. Vuuren, en welke voors. Seligje Barten, en Grietje Barten, zijn geweest susters van wijlen 
Cornelia Barten, die de moeder is geweest van wijlen Lijntje Jacobs Leenen, in huwelijk verwekt met Jacob 
Leenen, en welke Lijntje Jacobs Leenen is geweest de moeder van Theunis Willemsz. Blok, onlangs in 
deze heerlijkheid Noordpolsbroek overleden, in huwelijk verwekt aan wijlen Willem Blok etc.; waaraan 
toegevoegd een copie acte. 

 
#k2400 Honkoop, Frederick Cornelisz (zoon van Cornelis Corsz Honkoop en Annetje 
     Pieters)  ─> k4800 
 Eerst getrouwd op 04-01-1665 te Goudriaan met Geertje Teunis Wouters Terlouw 
 Beroep: Schepen van Goudriaan 
 * te Honkoop 
 ~ 24-02-1636 te Oudewater 
 † ??? te ??? 
o 30-01-1666 te Giessen Oudekerk (zie Goudriaan)  
x 21-02-1666 te Goudriaan     zie gezinskaart 11164 
#k2401 Cuijnders, Geertje (dochter van ) 
 Eerst getrouwd op 07-12-1664 te Giessen Oudekerk (zie Goudriaan) met Dirck 
 Ariensz 
 * +/- 1640 te Giessen Oudekerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Frederick Honkoop en Geertje Terlouw): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Geertje Cuijnders en Dirck Ariensz): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Frederick Honkoop en Geertje Cuijnders): 
o Annigje ~ 26-12-1666 te Goudriaan  †  

 x 29-02-1692 te Goudriaan met Cornelis Jansz Kock 
 zie ─> k2535 (kwartier 1) 

o NN  *   †  
o Dirk ~ 04-03-1685 te Goudriaan  † 11-02-1765 te Goudriaan 

 x 05-04-1706 te Goudriaan met Barber Pieters van der Wal 
 zie ─> k1200 (kwartier 1) 

 

 
#k2402 van der Wal, Pieter Cornelisz (zoon van Cornelis Pietersz van der Wal en Aartje 
     Jacobs Boonstoppel)  ─> k4804 
 ~ 08-01-1654 te Polsbroek 
 † 24-02-1731 te Goudriaan 
o 14-11-1676 te Goudriaan 
x te Goudriaan       zie gezinskaart 11165 
#k2403 Brouwer, Marighjen Ariens (dochter van Arien Ariensz Brouwer en Pleuntje 
     Braanker / Catelijntgen Gijsberts)  ─> k4806 
 ~ 05-03-1651 te Noordeloos 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 14-03-1677 te Goudriaan  †  

  o 30-05-1705 te Groot Ammers met Grietje Aarts Verhoef 
  zie ─> k1704 (kwartier 3) 
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o Barber  * +/- 1684 te Goudriaan  † na 29-09-1726 te ??? 
  x 05-04-1706 te Goudriaan met Dirk Fredericksz Honkoop 
  zie ─> k1201 (kwartier 1) 

 

 
#k2404 Versteeg, Jacob Joosten (zoon van Joost Jacobsz Versteeg en Ingetje  
     Floris van der Linden)  ─> k4808 
 ~ 27-03-1674 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x 24-09-1713 te Stolwijk      zie gezinskaart 11166 
#k2405 Vinck, Sara Jans  (dochter van Jan Andriesz Vinck en Marrigje  
     Dircks Kapel)  ─> k4810 
 ~ 01-08-1688 te Stolwijk 
 † 16-04-1717 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ +/- 1704 te Stolwijk of 30-10-1712 te Stolwijk (buitenechtelijk) 

      † 27-09-1744 te Stolwijk 
 o 14-09-1731 te Stolwijk met Anna / Annigje Dirks Burger 
 zie ─> k1202 

 

 
#k2406 Burger, Dirk Jansz   zelfde als ─> k1042 
x 
#k2407 van der Koeij, Suzanna Claas  zelfde als ─> k1043 
 
#k2408 Blom, Hendrik Jansz  (zoon van Jan Hendriksz Blom en ) 
 * +/- 1650 te Noordeloos 
 † ??? te ??? 
x 09-10-1681 te Noordeloos     zie gezinskaart 11168 
#k2409 Jans, Marrigje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 07-05-1682 te Noordeloos  †  

 x 08-03-1705 te Heikoop met Jacobje Pieters Maakop 
 zie ─> k1204 

 

 
#k2410 Maakop, Pieter Huijbertsz (zoon van Huijbert Maakop en ) 
 Beroep: Schoolmeester 
 * +/- 1650 te Hei- en Boeicop 
 † ??? te ??? 
x voor 1678 te ???       zie gezinskaart 11169 
#k2411 Jans, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacobje ~ 12-04-1684 te Heikoop  † 17-06-1722 te Noordeloos 

 x 08-03-1705 te Heikoop met Jan Hendriksz Blom 
 zie ─> k1205 

 

 
#k2412 de Heer, Claas Bastiaansz (zoon van Bastiaan de Heer en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 ?? te Langerak ??      zie gezinskaart 11170 
#k2413 Barents, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ +/- 1682 te Langerak  †  

  x 13-04-1710 te Ameide met Cornelia Jans Pals 
  xx 13-11-1717 (o) te Ameide met Annetje Theunis van de Graaf 
  zie ─> k1206 

 

 
#k2414 van der Graaf, Theunis Schalken (zoon van Schalk Wiggers van der Graaf
     en Annigje Gerrits Groeneveld)  ─> k4828 
 Later getrouwd op 05-04-1696 te Ameide met Marrigje Huijberts 
 ~ 31-12-1665 te Ameide 
 † na 22-10-1729 te ??? 
x 13-12-1688 te Ameide      zie gezinskaart 11171 
#k2415 Leenderts, Marrigje/ Maria (dochter van Leendert Pieter Leenderts en 
     Jannigje Jacobs Maaijen)  ─> k4830 
 ~ 08-11-1663 te Benschop 
 † 12-03-1695 te Hoogblokland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Theunis van der Graaf en Marrigje Leenderts): 
o NN  *   †  
o Annetje  ~ 06-07-1689 te Ameide † tussen 06-03-1727 en 22-10-1729 te ??? 

  x 13-11-1717 (o) te Ameide met Bastiaan Claasz de Heer 
  zie ─> k1207 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Theunis van der Graaf en Marrigje Huijberts): 
o NN  *   †  

 

 
#k2416 Kool, Cornelis Abrahamsz (zoon van Abraham Kool en ) 
 * +/- 1620 te Leerdam 
 † ??? te ??? 
x 12-02-1667 te Leerbroek     zie gezinskaart 11172 
#k2417 Ariens, Maijke   (dochter van ) 
 * +/- 1640 te Middelkoop 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abraham  * te Diefdijk (Leerdam) / ~ ..-12-1651 / 1665 te Leerdam †  

  x 20-03-1695 te Leerdam met Catharina Hendriks van Meteren 
  xx 20-10-1709 te Schoonrewoerd met Anna Pieters Kool 
  zie ─> k1208 

 

 
#k2418 van Meeteren, Hendrik Leendertsz (zoon van Leendert Willemsz en Catarina 
      Pietersen Rouwert)  ─> k4836 
 ~ 16-12-1632 te Everdingen 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te ???       zie gezinskaart 11173 
#k2419 Sterck, Jannigje Ariens  (dochter van Arien Sterck en ) 
 * +/- 1635 te Zijderveld 
 † 14-03-1695 te Everdingen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Catharina * te Diefdijk (Leerdam) /~ +/- 1670 te Leerdam † ..-03-1708 te Leerdam

  x 20-03-1695 te Leerdam met Abraham Cornelisz Kool 
  zie ─> k1209 

 

 
#k2420 van der Zeijden, Dirk Joosten (zoon van Joost Theunisz van der Zeijden en  
     Crijntje Cornelis Compeer )  ─> k4840 
 * +/- 1650 te Lopik 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te ???       zie gezinskaart 11174 
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#k2421 de Ridder, Aaltje Daams (dochter van Daam Hendriksz de Ridder en  
     Zwaantje Pieters Vermaat)  ─> k4842 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joost * +/- 1685 te Jaarsveld  †  

 o ..-08-1711 te Groot Ammers met Jannigje Paulus 
 zie ─> k1210 

 

 
#k2422 Maartensz, Paulus  (zoon van ) 
 * +/- 1655 te Langerak 
 ~ 20-10-1655 te Oud Alblas 
 † 06-02-1711 te Langerak 
x 08-11-1685 te Langerak     zie gezinskaart 11175 
#k2423 Cornelis, Annigje  (dochter van ) 
 * +/- 1660 te Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ 14-03-1686 te Langerak †  

  x 28-01-1707 (o) te Groot-Ammers met Dirk Pieters Nagtegaal 
  xx ..-08-1711 (o) te Groot Ammers met Joost Dirksz van der Zeijden 
  zie ─> k1211 

 

 
#k2424 Blom, Thomas Claesz  (zoon van Claes Bastiaensz Blom en Ariaantje 
     Thomas Pellen)  ─> k4848 
 Later getrouwd op 08-11-1668 te Lopik met Gerrichjen Cornelis 
 ~ 15-06-1638 te Lopik 
 † ??? te ??? 
x 16-12-1660 te Lopik      zie gezinskaart 11177 
#k2425 Lamberts, Eijchjen  (dochter van ) 
 * +/- 1635 te Benschop 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Thomas Blom en Eijchjen Lamberts): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 11-02-1666 te Lopik  † 02-10-1761 te Stolwijk 

  x +/- 1711 te Stolwijk met Jannigje Jans den Boer 
  zie ─> k1212 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Thomas Blom en Gerrichjen Cornelis): 
o NN  *   †  

 

 
#k2428 Ancker, Arijen Hendricksz (zoon van Hendrick Gerritsz Ancker en Marijtje 
     Jans)  ─> k4856 
 ~ +/- 1670 te Stolwijk 
  22-06-1706 te Stolwijk 
o 16-06-1703 te Stolwijk 
x 01-07-1703 te Stolwijk      zie gezinskaart 11179 
#k2429 Dionijs, Marijtje Willems (dochter van Willem Ariensz Dionijs en Duifje 
     Willems Ouderkerck)  ─> k4858 
 * +/- 1675 te Stolwijk 
  26-04-1712 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 01-01-1705 te Stolwijk  †  30-07-1764 te Stolwijk 

 x 23-12-1725 te Polsbroek met Lena Claase van der Neut 
 zie ─> k1214 

 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 07-11-1699 
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Willem Lacoriere verkoopt aan Jan Willemsz Dionijs, Otte Willems Dionijs, Neeltje Willems Dionijs, Cornelis 
Willemsz Dionijs, Maria Willems Dionijs, Arijen Willemsz Dionijs en Trijntje Willems Dionijs een stuk 
hooiland groot 3 morgen 3 hont te Lang Schoonouwe. Bedrag 700 gulden. 

 
#k2430 van der Neut, Claes Leendertsz (zoon van Leendert van der Neut en ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † voor 01-02-1707 te ??? 
x +/- 1699 te Vlist      zie gezinskaart 11180 
#k2431 van Dijk, Dirckje Jans  (dochter van Jan Fransz van Dijk en Neeltje  
     Dirckx)  ─> k4862 
 ~ 14-06-1666 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lena * te Vlist / ~ 12-10-1698 te Polsbroek  † 18-03-1777 te Stolwijk 

 x 23-12-1725 te Polsbroek met Willem Arijensz Ancker 
 zie ─> k1215 

 

 
#k2432 Gravelandt, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz (Graveland) 
      en NN)  ─> k4864 
 * +/- 1638 te Ammers Graveland 
 † ??? te ??? 
x 24-12-1662 te ???       zie gezinskaart 11181 
#k2433 Jans, Lijsbethgen  (dochter van ) 
 * +/- 1640 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 26-08-1668 te Ammers Graveland  † ??? te Groot Ammers 

  x +/- 1690 te Jaarsveld met Ariaentgen Frederiks Cats 
  xx 10-04-1698 te Jaarsveld met Maria Frans van der Kemp 
  zie ─> k1216 

 

 
#k2436 van Oostrum, Arien Ernstensz  (zoon van Ernst Adriaans van Oostrum 
      en Teuntgen Gijsberts)  ─> k4872 
 * +/- 1640 te Lopikerkapel 
 † ??? te ??? 
o te Lopik 
x 26-05-1661 te Lopikerkapel     zie gezinskaart 11183 
#k2437 Blom, Grietje Claassen (dochter van Claes Sebastiaanse Blom en  
     Adriaentje Thomasse Pellen)  ─> k4874 
 * +/- 1640 te Lopik 
 † na 1677 (+/- 1706) te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ernst * te Meerkerkersbroek / ~ 20-01-1670 te Meerkerk † 26-03-1751 te Lopik 

 x 02-03-1690 te Lopik met Merrigje Jans Donker 
 zie ─> k1218 

 

 
#k2438 Donker, Jan Bastiaansz (zoon van Bastiaan Hadewijn Donker en ) 
 * +/- 1635 te Groot Ammers 
 † na 1667 te Streefkerk 
o 18-11-1662 te Streefkerk     zie gezinskaart 11184 
#k2439 Cornelis, Neeltje (dochter van Cornelis Ariensz Baardman en Lijsken  
    Damasdr)  ─> k4878 
 * +/- 1640 te Bleskensgraaf 
 † na 1667 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Merrigje  ~ 20-03-1667 te Streefkerk † tussen 30-01-1729 en 26-03-1751 te ??? 

  x 02-03-1690 te Lopik met Ernst Ariensz van Oostrum 
  zie ─> k1219 

 

 
#k2446 Hogendoorn, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis Huijbertsz Hogendoorn en 
     Martijntje Gerrits)  ─> k4892 
 * +/- 1645 te Willige Langerak 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te ???      zie gezinskaart 11188 
#k2447 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ +/- 1680 te ???  † na 06-08-1712 te Willige Langerak 

 x +/- 1705 te ??? met Cornelis Jansz Vermeulen 
 zie ─> k1223 

 

 
#k2448 Ariensz, Jacob  (zoon van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Moordrecht     zie gezinskaart 11189 
#k2449 Engelen, Leentje (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * te Moortseveen / ~ 22-05-1672 te Moordrecht      † 14-05-1740 te Moordrecht 

 x 10-01-1700 te Moordrecht met Neeltje Aris Kraan 
 zie ─> k1224 

 

 
#k2450 Kraen, Aris Leendertsz (zoon van Leendert Willemsz Kraen en  
     Marrigje Aris)  ─> k4900 
 ~ 19-09-1649 te Moordrecht 
 † 16-11-1718 te Moordrecht 
x 18-12-1672 te Moordrecht     zie gezinskaart 11190 
#k2451 Col, Willempje Gerrits (dochter van Gerrit Cornelisz Col en Beijcgjen  
    Claes Haeckx)  ─> k4902 
 ~ 15-06-1653 te Moordrecht 
 † 12-12-1707 te Moordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * te Moortseveen / ~ 03-01-1677 te Moordrecht      † 01-06-1759 te Moordrecht 

 x 10-01-1700 te Moordrecht met Claes Jacobsz van Leeuwen 
 zie ─> k1225 

 

 
#k2452 Bruijn, Jacob Willemsz  (zoon van Willem Bruijn en ) 
 Eerst getrouwd met Martijntje Kornelis 
 ~ +/- 1625 te Moordrecht 
 † ??? te Moordrecht ?? 
x 08-11-1661 te Moordrecht     zie gezinskaart 11191 
#k2453 Ariens, Pieternelletgen / Pietertje (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te Moordrecht 
 † ??? te Moordrecht ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jaco Bruijn en Martijntje Kornelis): 
o NN  *   †  
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Kinderen uit het tweede huwelijk (Jaco Bruijn en Pietertje Ariens): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 02-07-1662 te Moordrecht  † 15-09-1724 te Moordrecht 

 x 22-01-1690 te Moordrecht met Marija Otten van der Veen 
 zie ─> k1226 

 

 
#k2454 van der Veen, Oth Cornelisz  (zoon van ) 
 OF van der Veen, Oth Jansz  
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Moordrecht ??     zie gezinskaart 11192 
#k2455 Willems, Marija   (dochter van ) 
 OF Willems, Dirkje 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marija ~ +/- 1670 te Moordrecht †  

 x 22-01-1690 te Moordrecht met Willem Jacobsz Bruijn 
 zie ─> k1227 

 

 
#k2456 van der Heck, Pieter Leendertsz (zoon van Leendert Ariensz van der Hek 
     en Ariaantje Ariens 'tLigchaam)  ─> k4912 
 * +/- 1650 te Ammerstol 
 † 21-11-1736 te Bergambacht 
x +/- 1679 te ???       zie gezinskaart 11193 
#k2457 Corsse, Leentje  (dochter van Cors Aertsz en Commerke Corssen) 
      ─> k4914 
 ~ 25-02-1655 te Molenaarsgraaf 
 † 04-10-1720 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ 10-12-1678 te Ammerstol  † 13-08-1751 te Bergambacht 

  o 10-12-1700 te Bergambacht met Aaltje Jacobs Stolwijck 
  zie ─> k1228 

 
RA Ammerstol 9    d.d. 01-07-1709 
Voor het gerecht van Ammerstol compareerden de Schout en Mr. Pieter Heck en Mr. Hendrick de Bruijn, 
weesmannen van Ammerstol en representeren de minderjarige weeskinderen van zal. Floor Hermens en 
Marija Hermens, en bekennen in qualiteit voorn. te hebben verkocht en getransporteerd aan Huijg Claesse, 
won. alhier, zekere halve schuijr en erve, staende en gelegen op dese dorpe. 

 
 
#k2458 Stolcker, Jacob Ariensz zelfde als ─> k2236 
x 
#k2459 Jans, Annigje   zelfde als ─> k2237 
 
#k2460 van der Giessen, Pieter Ariensz (zoon van Adriaen Cornelis Jansz en  
      Annigje Dircks Vinck)  ─> k4920 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Brandwijk ???     zie gezinskaart 11194b 
#k2461 van de Bergh, Jannigje Ariens  (dochter van Arien van de Bergh en ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ +/- 1670 te ???  † voor 1723 te Bleskensgraaf 

 x voor 15-10-1702 ?? te Brandwijk ?? met Grietje Gijsberts Huijsman 
 zie ─> k1230 
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#k2462 Huijsman, Gijsbert Jansz (zoon van Jan Gijsbertsz Huijsman en Marijke 
     Sijmons)  ─> k4924 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † tussen 01-01-1688 en 19-05-1689 / voor 1723 te Bleskensgraaf 
x tussen 01-05-1672 en 15-10-1702 te Brandwijk ??  zie gezinskaart 11195 
#k2463 van Dam, Marrigje Cornelis Huijgen (dochter van Cornelis Huijgen van Dam
     en Maijken Cornelis Schouten)  ─> k4926 
 Eerst getrouwd met Jan Ariensz van de Giessen 
 * +/- 1640 te Gijbeland 
 † 1723 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Marrigje van Dam en Jan van de Giessen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gijsbert Huijsman en Marrigje van Dam): 
o NN  *   †  
o Grietje * +/- 1665 te Gijbeland  † 1723 te Bleskensgraaf 

 x met Willem NN  
 xx voor 15-10-1702 ?? te Brandwijk ?? met Arie Pietersz van der Giessen 
 zie ─> k1231 

 
Brandwijk familiegeld 1674 f 1850,- betaald f 12,- 
Brandwijk GA. 200 penning 16? 
de weduwe van Gijsbert Jans Huijsman betaald voor 12 mgr. f 24,- 
Brandwijk GA. 1688 200 e penning, waarsman 1671, waterheemraad 1687 Brandwijk 
Brandwijk RA.2 26 19-5-1689, 3 mergen in een weer van 13 mergen te Brandwijk west de weduwe van 
Ghijsbert Huijsman, oost Dirck Pieters Hartcoorn 
RG.1 31. 18-1-1701 
Comp. Marrigje Cornelis, weduwe van Gijsbert Huijsman, is geld schuldig aan Adriaanus Kruijskercke, 
onderpand een hofstede etc. met 15 mergen land. 
Gorkum NA.4126, 1717/1721 minuutacten van testament. 9-1-1719 
Cornelis Gijsberts Huijsman, won. Gijbeland, zijn erfgen. zijn broeder Aart Gijsberts Huijsman, testament. 
RG31 18-1-1701 schuld op hofstede met 15 mergen lant 
 

 
#k2464 Verburg, Gerrit Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Aertsz Verburg en Aeltje  
     Glaude Hombrugge)  ─> k4928 
 * +/- 1610 te Benschop 
 † 08-10-1673 te Benschop 
x +/- 1644 te Benschop      zie gezinskaart 11197 
#k2465 Amersfoorder, Neeltje Jacobs (dochter van Jacob Adriaensz   
   Amersfoorder en Niesje Gorisse Boeff)  ─> k4930 
 * +/- 1621 te Benschop 
 † 05-11-1668 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan / Johannes ~ 23-09-1649 te Benschop  † 04-11-1730 te Benschop 

    o 27-02-1687 te Benschop / x te Brandwijk met Jannetje Willems Obergh 
    zie ─> k1232 

 

 
#k2466 Obergh, Willem Jansz  (zoon van Jan Obergh en ) 
 Beroep: onderwijzer te Brandwijk 
 * +/- 1625 te ??? 
 † +/- 1685 te Brandwijk 
x voor 1655 te ???       zie gezinskaart 11198 
#k2467 Dinghemans, Jaapje Jacomijntje (dochter van Dingeman Jacobsz en  
      Jannigje Jacobs Kars)  ─> k4934 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje ~ +/- 1657 te Brandwijk  † 03-04-1716 te Benschop 

    o 27-02-1687 te Benschop / x te Brandwijk met Jan Gerritsz Verburg 
 zie ─> k1233 
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#k2468 Baas, Dirk Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz Baas en Neeltje Quast) 
      ─> k4936 
 Later getrouwd met Annigje Versluijs 
 * +/- 1620 te Stolwijk 
 † 05-07-1689 te Stolwijk 
x +/- 1654 te Stolwijk      zie gezinskaart 11199 
#k2469 Treest, Marrigje Dirks (dochter van Dirk Jansz Treest en Ingetje Jans Deecken) 
      ─> k4938 
 * +/- 1625 te Stolwijk 
 † 21-08-1675 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Baas en Marrigje Treest: 
o NN  *   †  
o Ingen ~ +/- 1668 te Moordrecht / Stolwijk  † 22-09-1751 te Stolwijk 

 x +/- 1690 te ??? met Jannetje Theunisse van Dam 
 zie ─> k1234 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Baas en Annigje Versluijs): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 12-05-1659 
Antonis Cornelisz, man van Neeltgen Dircks, verkopen aan Dirck Cornelisz den Baes 16e deel van de 
helft van 10 morgen 1 ½ hont land te Benederheul., met het 1/6e deel van de helft van het huis, berg en 
schuur daarop staande, gemeen met de kopers, verkoper en de moeder van de kopers. Dit komt uit de 
erfenis van Dirck Jansz Treest (zie k4938). Bedrag 475 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 12-05-1659 
Dirck Arijensz Timmerman verkoopt aan Dirck Cornelisz den Baes 1/6e deel van de helft van een 
hofstede en landen groot 10 morgen en 1 ½ hont land te Benederheul, met het 1/6e deel van het huis, berg 
en schuur daarop, gemeen met de koper, en de moeder van de verkoper. Dit komt uit de erfenis van Dirck 
Jansz Treest (zie k4938). Bedrag 425 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 25-09-1666 
Claes Dircksz, won. te Achterbroek, verkoopt aan Dirck Cornelisz Baes het zesde deel van de helft van 
een hofstede, groot 9 morgen en ¼ hont land met het gedeelte van het huis, berg en schuur, gemeen met 
de koper en zijn schoonmoeder. Bedrag 400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 29-09-1668 
Commer Dircksz verkoopt aan Dirck Cornelisz Baes het 12e deel van een hofstede groot 9 morgen en ¼ 
hont land met het gedeelte van het huis, berg en schuur, gemeen met de koper. Bedrag 450 gulden. 

 
#k2470 van Dam, Theunis Claesz (zoon van Claes Jansz van Dam en Neeltje  
     Wiggerts)  ─> k4940 
 Eerst getrouwd op 03-12-1645 ((o) te Stolwijk) te Bergambacht met Lijsbeth 
 Brands 
 Beroep: Schepen van Bergambacht in 1652, Gezworene van Stolwijk in 1655, 1656, 
 1662, 1668 en 1674 
 * +/- 1614 te Bergambacht 
 † 22-04-1677 te Stolwijk 
x +/- 1650 te ???       zie gezinskaart 11200 
#k2471 Sijbrands, Grietje  (dochter van Sijbrant Jan Barendsz en Marrigje 
     Gijsberts)  ─> k4942 
 * +/- 1625 te ??? 
 † 22-01-1717 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Theunis van Dam en Lijsbeth Brands): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Theunis van Dam en Grietje Sijbrands): 
o NN  *   †  
o Pietertje  * +/- 1663 te Stolwijk  † 26-07-1752 te Stolwijk 

  x 24-09-1684 te Ammerstol met Willem Pietersz Cock 
  zie ─> k2505 

o Jannetje  ~ +/- 1671 / 1675 te Stolwijk  † 26-07-1752 te Stolwijk 
  x +/- 1690 te ??? met Ingen Dirksz Baas 
  zie ─> k1235 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht    d.d. 25-11-1652 
Thonis van Dam legt de eed af als schepen van Bergambacht 
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Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 11-05-1656 
Antonis Claesz van Dam verkoopt aan Mathijs Commersz een huis en erf staande op het dorp van 
Stolwijk. Antonis Claesz van Dam had dit huis zelf eerder gekocht van de weduwe van Arijen Arijensz 
Arijmaet dd 24-02-1646. Bedrag 1400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 1655 / 1656 / 1662 
Tonis Claesz van Dam tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 05-05-1662 
Dirck Cornelisz Prins, getrouwd met Merrichgen Sijbrants, en Thonis Claesz van Dam, getrouwd met 
Grietgen Sijbrants, beiden won. te Stolwijk, kinderen en erfgenamen van Merrichgen Ghijse zaliger, 
verkopen aan Dirck Fransz een stuk land, groot 1 ½ morgen te Tusschelanen. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 22-06-1668 
In deze acte fungeert Anthonis Claesse van Dam als geauthoriseerde schout te Stolwijk, in een periode dat 
Gideon Hasius geen schout meer is, en Adriaen Hendricksz de Boer nog niet benoemd is als nieuwe 
schout. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 28-03-1668 / 30-11-1668 / 12-07-1674 
Tonis Claesz van Dam tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 17-06-1710 
Willem Cornelisz Schouten, Eijbert Arijensz Ceesjebreur en Joost Cornelisz Schouten, armmeesters van 
Bergambacht, eisers, contra Zijbert van Dam, Cornelis van Dam, Claes Jorisz, getrouwd met Neeltje van 
Dam, Ingen Dircksz Baes, getrouwd met Jannigje van Dam, alle wonende tot Stolwijk, en Willem 
Pietersz Kock, getrouwd met Pietertje van Dam, tesamen kinderen van Tonis van Dam. 
Item CLaes van Dam, Andries van Dam, Willem Pietersz van Vliet, getrouwd geweest met Annigje van 
Dam, alle wonende te Bodegraven, Jacob de Kaesmaker, getrouwd met Neeltje Pieters van Dam, 
wonende te Nieuwpoort, tesamen kinderen van Pieter van Dam. 
Lijsbeth Gijsberts, weduwe van Claes Verhoogh, Jan Verhoogh, Sijgje Verhoogh, weduwe van Jop 
Zijbranden, alle wonende te Bergambacht. 
Willemptje Arijens Verhoogh, weduwe van Teunis Willemsz, te Lekkerkerk, en Catharina Verhoogh, 
weduwe van Leendert Arijensz Boer, te Stolwijk, tesamen kinderen van Neeltje Claes van Dam, in huwelijk 
gehad hebbende Arij Jansz Verhoogh, die tesamen erfgenamen zijn geweest van haar moeije Margje 
Claes van Dam, die enige erfgenaam was van Willem Claasz van Dam, haar broer, indertijd mede geweest 
armmeester van Bergambacht. De eisers stellen dat Willem van Dam als armmeester op eigen autoriteit uit 
de penningen van de armen heeft uitgezet aan Marije Jans Welle, weduwe van Jan Govertsz Welle, een 
kapitaal van 250 gulden op een obligatie, eisende vergoeding van de uitgezette penningen. 
 

 
#k2472 Verdoold, Willem Aertsz (zoon van Aert Cornelisz Verdoold en Aaltje  
     Jans Schouten)  ─> k4944 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in de perioden 1670 en 1681 
 ~ 26-05-1630 te Stolwijk 
 † na 04-07-1682 te Stolwijk 
o 02-03-1657 te Stolwijk 
x te Stolwijk       zie gezinskaart 11201 
#k2473 Clip, Annigje Jans  (dochter van Jan Claasz Clip en Aechte Ellerts 
     Aarts)  ─> k4946 
 * +/- 1636 te Stolwijk 
 † 13-09-1719 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Klaas ~ +/- 1670 te Stolwijk  † 17-01-1750 of 20-06-1750 te Stolwijk 

 x voor 14-12-1698 te ??? met Neeltje Claese Koolwijk 
 zie ─> k1236 
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Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 29-05-1669 
Goossen Lourisz, als vader, en Willem Aertsz Verdoolt en Cas Claesz Somer als voogden van het 
weeskind van Maghdaleentje Ariens, geprocreert bij Goossen Lourisz, verkoopt aan Jan Cornelisz Backer 
een kennipwerf groot 3 hont te Benedenkerk. Bedrag 565 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 20-05-1670 – 27-09-1670 
Willem Aertsz Verdoold tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 06-06-1671 
Cas Claesz Somer en Willem Aertsz Verdoolt, als voogden over he tweeskind van Magdaleentje Ariens 
zaliger, geprocreert bij Goossen Lourisz, verkopen aan Jan Laurisz de Roo een huis en erf op het dorp van 
Stolwijk. Bedrag 550 gulden. 
 
DTB Stolwijk    d.d. 1676 
Willem Aertsz Verdoolt en Annighje Jans Clippe worden genoemd als lidmaten. 

 

 
 
DTB Stolwijk    d.d. 1679 
Willem Aertsz Verdoolt en Annighje Jans Clippe worden genoemd als lidmaten, waarbij later Annigje Jans 
Clippe met haar dochter Stijntje worden vermeld op 08-09-1691. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 30-06-1681 – 08-12-1681 
Willem Aertsz Verdoold tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 12-11-1681 
Willem Aertsz Verdoolt en Cornelis Aertsz Verdoolt verkopen aan Pieter Adriaensz Romeijn een stuk land 
groot 1 morgen 3 hont gelegen te Bovenkerk en een stuk land groot 2 morgen 3 hont en 75 roede te 
Benedenkerk. Bedrag 350 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 24-12-1681 
Willem Aertsz Verdoolt verklaart “dat naer de ongelegentheijt des tijts sijne saecken in soodanighe staet 
waren vervallen dat hij niet maghtigh was sijne hofstede ende landen langher van oncosten te bevrijden 
alsoo deselve stonden om bij vervolgh bij execute te werden vercocht ende dat hij gaerne van alle de 
moeijelijckheden onlusten ende oncosten teenemael was ontlast, zoo is hij comparant mitsdien te raden 
geworden van sijne hostede ende verdere landen geleghen zoo in Stolwijck als in Haestrecht ofte waer die 
zoude moghen geleghen ijn, met alle van nu aff aen vrijwilligh aff te staen ende die te stellen ende over te 
geven in handen van sijne gehypothequerde crediteuren gelijck hij daer van, van nu aff aen haer vrijwilligh 
affstant ende overgifte doet bij desen”. Hij machtigt zijn twee grootste crediteuren, dr Arnoldus Kemp te 
Gouda, en Maerten Verhoef om zijn hofstede en landerijen en onroerende goederen ten profijte van de 
crediteuren te verkopen. in het openbaar of onderhands. 
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Hij tekent de acte: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 16-04-1682 
Dr Arnoldus Kemp en Maerten Verhoef, als gemachtigden van Willem Aertsz Verdoolt, verkopen aan 
Aegidius Groenincx een hofstede met huis, bergen en schueren, groot omtrent 8 morgen 1 ½ hont, zowel 
wei- als kennipland in Bovenkerk. Bedrag 2.400 gulden.  
Dr Kemp. getrouwd met Helena Ophove, geween weduwe vn mr Pieter Verwerff, bekent uit dit bedrag als 
aflossing van een rentebrief groot 1700 gulden, en 300 gulden als rente, makend samen 2000 gulden. 
Deze rentebrief was een hypotheek op deze hofstede. Ook koopt de heer Groenincx alle andere land van 
Willem Aertsz Verdoolt, zowel in Stolwijk als Haastrecht, voor een bedrag van 3.600 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 01-10-1682 
Dr Arnoldus Kemp en Maerten Verhoef, als gemachtigden van Willem Aertsz Verdoolt, verkopen aan 
Aegidius Groenincx een stuk land groot 1 morgen 4 hont en 50 roeden te Bovenkerk, belast met een rente 
van 12 stuivers per jaar, een stuk land groot 2 morgen 1 hont te Bovenkerk. Bedrag 1200 gulden. 
Maerten Verhoef bekent ontvangen te hebben deze 1200 gulden als aflossing van een rentebrief die hij op 
dit land sprekende had. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 11-08-1682 
Dr Arnoldus Kemp en Maerten Verhoef, als gemachtigden van Willem Aertsz Verdoolt, verkopen aan Jan 
Jansz Schouten een hofstede groot 1 ½ morgen, zowel wei-, hooi- als kennipland met 2/3e deel van het 
huis en de schuur, staande te Benedenkerk. Bedrag 375 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 04-07-1682 
Dr Arnoldus Kemp en Maerten Verhoef, als gemachtigden van Willem Aertsz Verdoolt, verkopen aan 
Maerten Cornelisz Verkaeijck een stuk weiland met een kennipwerfje, samen groot 1 morgen 63 roeden, 
gelegen te Benedenkerk. Bedrag 135 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 04-07-1682 
Dr Arnoldus Kemp en Maerten Verhoef, als gemachtigden van Willem Aertsz Verdoolt, verkopen aan 
Dirckje Claes Kemp een stuk hooiland groot 2 morgen te Benedenkerk. Bedraf 270 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 04-07-1682 
Dr Arnoldus Kemp en Maerten Verhoef, als gemachtigden van Willem Aertsz Verdoolt, verkopen aan Thijs 
Jacobsz Cool (zie k2630) een stuk hooiland groot 2 morgen, te Benedenkerk. Bedrag 115 gulden. 

 
#k2474 Koolwijk, Claes Jansz  (zoon van Jan Huijbertsz Koolwijk en ) 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1682 
 * +/- 1635 te Stolwijk 
 † 29-03-1692 te Stolwijk 
o 16-07-1661 te Stolwijk 
x te Schoonhoven      zie gezinskaart 11202 
#k2475 Mels, Barber   (dochter van Mels Dercksz en ) 
 * +/- 1640 te Giessendam 
 † 08-09-1728 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ +/- 1675 te Stolwijk ??  † 08-09-1728 te Stolwijk 

 x voor 14-12-1698 te ??? met Klaas Willemsz Verdoold 
 zie ─> k1237 (kwartier 1) 

o Mels  ~ +/- 1670 te Stolwijk † 17-11-1729 te Stolwijk 
 o 23-01-1694 te Stolwijk met Cornelia Nannings Neleman de Boer 
 zie ─> k1238 (kwartier 1) 

 
DTB Stolwijk    d.d. 1676 
Claes Jansz en Barber Melsen worden genoemd als lidmaten. 

 
 
DTB Stolwijk     dd 1679 
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Claes Jansz en Barber Melsen worden als lidmaten genoemd, met hun dochter Neeltje Claes. 

 
 
DTB Stolwijk  dd tussen 1694 en 1697 na vertrek ds Petrus Schermer naar Goes 
Barber Melsen wordt samen met haar kinderen Neeltje Claes en Mels Claesz als lidmaten genoemd, 
waarbij ook de vrouw van Mels Claesz genoemd is: Cornelia Nannings. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 20-11-1682 
In een acte van 30-03-1702 wordt verwezen naar een rentebrief van 20-11-1682. Tijdens  het opstellen 
van die rentebrief is Claes Jansz Coolwijck gezworene van Stolwijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 14-01-1684 
Claes Jansz Coolwijck verkoopt aan Willem Huijbertsz de helft van een stuk land groot 2 morgen 2 hont 
gelegen in Coolwijck. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 10-04-1682 – 22-11-1682 
Claes Jansz Coolwijck tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

 
 
#k2476 Koolwijk, Claas Jansz  zelfde als ─> k2474 
x 
#k2477 Mels, Barber   zelfde als ─> k2475 
 
#k2478 Neleman, Nanne Nannensz (zoon van Nanne Neleman en ) 
 ~ +/- 1630 te Stolwijk ?? 
 † 18-01-1696 te Stolwijk (bij dit overlijden vermeld als Nanne Nannensz Neleman) 
x 01-01-1656 te Stolwijk      zie gezinskaart 11203 
#k2479 de Boer, Lijsbeth Nannens  (dochter van Nanne Ariensz de Boer en 
      Crijntje Hendricks) ─> k4958 
 ~ +/- 1634 te Stolwijk ?? 
 † 21-04-1694 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Geertje  * +/- 1657 te Stolwijk  † tussen 24-03-1686 en 02-05-1695 te Stolwijk

  x 25-08-1680 te Stolwijk met Dirk Aertsz Boer 
  zie ─> k2359 (kwartier 1) 

o Nanne  *   † 
  x met Trijntje Nannens 

o Cornelia  ~ +/- 1665 te Stolwijk  † 06-07-1736 te Stolwijk 
  o 23-01-1694 te Stolwijk met Mels Claesz Koolwijk 
  zie ─> k1239 (kwartier 1) 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 03-12-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Nannensz de Boer, Jan Nannensz de Boer en Bastiaen Nannens de Boer, en Cornelis Nannensz 
den Bouggende, getrouwd met Trijntje Nannens de Boer, en Dirck Aertsz (zie k2358) en Tijs Cornelisz 
Slinger, door Pieter Nannensz en Jan Nannensz als tijdelijke voogden benoemd over Nanne Dircksz, 
Lijsbeth Dircks en Crijntje Dircks, minderjarige kinderen van Geertje Nannens zalr (zie k2359), in echt 
geprocreeert bij voornoemde Dirck Aertsz, waarvan Pieter Nannensz de Boer en Jan Nannensz de Boer bij 
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testamente van Nanne Nannensz (zie k2478) en Lijsbeth Nannens (zie k2479), beiden zalr, als voogden 
zijn aangesteld, en nog Mels Claesz (zie k1238), getrouwd met Cornelia Nannens (zie k1239), allen 
won. te Stolwijk, verklaren met elkaar de goederen gedeeld te hebben, nagelaten door overlijden van 
Nannen Ariensz de Boer (zie k4958) en Crijntje Hendricks (zie k4959), hun vader en moeder resp. 
grootvader en grootmoeder. 
 (opmerking: Nannen Ariensz de Boer en Crijntje Hendricks zijn de grootouders van Cornelia 
 Nannens en Geertje Nannens, en daarmee de overgrootouders van de genoemde kinderen van 
 Geertje Nannens). 
Pieter, Jan en Bastiaen Nannens de Boer en Cornelis Nannens den Bouggende, getrouwd met Trijntje 
Nannens de Boer, krijgen een hofstede met 17 ½ morgen land, met behuizing, etc., nog 3 morgen 1 hont 
land, nog 4 morgen 4 hont 50 roeden land, nog 3 morgen 1 hont land, nog 2 morgen 4 hont 50 roeden 
land, nog 1 morgen 75 roeden land, nog 1 ½ morgen land, en nog 3 ½ morgen land, alles te Stolwijk, en 
nog 1 morgen 3 hont land en nog 1 morgen 3 hont land te Bergambacht, en 2 morgen 2 hont land te 
Berkenwoude, en tot slot een obligatie van 200 gulden ten laste van Pieter Ariensz, won. te Bergambacht. 
Dirck Aertsz (zie k2358) en Tijs Cornelisz Slinger, namens de minderjarige kinderen van Geertje 
Nannens (zie k2359) , voor de ene helft, en Mels Claesz (zie k1238) voor de andere helft, krijgen een 
hofstede met huis etc met 6 morgen 1 hont 50 roeden land, een kennipwerf, en 3 morgen land, te Stolwijk. 
En het bedrag van 622 gulden 1 stuiver, als opbrengst van 2 morgen land te Bergambacht dat verkocht is 
aan Elbert Ariensz Keesjebreur. 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436    dd. 20-12-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening en bewijs door Pieter Nannensz de Boer en Jan Nannensz de Boer als testamentaire voogden 
over de drie minderjarige kinderen van Geertje Nannens (zie k2359) zalr in echt geprocreeert bij Dirck 
Aartsz (zie k2358), van alle goederen die de kinderen zijn aanbestorven door overlijden van Lijsbeth 
Nannens hun grootmoeder (zie k4719/k2459), alsmede van Nannen Nannensz, hun oom. 
In de ontvangsten zijn o.a. genoemd de landhuur van de helft van 6 morgen 1 hont 50 roeden land en van 
2 morgen land te Bergambacht. Totale inkomsten ijn ruim 504 gulden. 
In de uitgaven wordt o.a. genoemd dat Lijsbeth Nannens heeft nagelaten 7 koeien, 1 vaars en 2 
hokkelingen, en een schouw. Dit is door Mels Claesz (zie k1238) gekocht voor 525 gulden. Deze 525 
gulden kwam de kinderen van Geertje Nannens toe, en met dat geld zijn diverse kosten betaald aan 
diverse personen. Daar bovenop is ook nog 457 gulden uitgegeven aan andere zaken. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436    dd. 20-12-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Inventaris van de goederen die Nannen Dircksz, Lijsbeth Dircks en Crijntje Dircks (zie k1179), 
minderjarige kinderen van Geertje Nannens zalr (zie k2359), in echt geprocreeert bij Dirck Aertsz (zie 
k2358), aangekomen door overlijden van Lijsbeth Nannens (zie k4719/k2459), hun grootmoeder zalr, en 
van Nannen Nannensz, hun oom zalr. De inventaris is opgesteld door Pieter Nannensz de Boer en Jan 
Nannensz de Boer, als voogden over de kinderen volgens het testament van Lijsbeth Nannens.  
Erfenis van Lijsbeth Nannens: genoemd worden o.a. de helft van een hofstede met huis, schuur, etc. met 
de helft van 6 morgen 1 hont 50 roeden land te Stolwijk, de heldt van een kennipwerfje te Stolwijk, de helft 
van 3 morgen land te Stolwijk, de helft van de opbrengst van de verkoop van 2 morgen land te 
Bergambacht. 
Erfenis van Nannen Nannensz: genoemd worden o.a. genoemd de helft van 4 morgen land, waarvan Mels 
Claesz de andere helft heeft, te Stolwijk. Bij de erfenis hoorde ook nog een paar schulden, waaronder 
betaald aan Trijntje Nannens, weduwe van Nannen Nannensz het bedrag van 150 gulden. Mels Claesz 
heeft de andere 150 gulden betaald, dit wegens de overeenkomst dd 18-03-1696. 
 

 
#k2480 Huijgen, Jacob   (zoon van Huijch Derksz en Ootjen Jacobs) 
      ─> k4960 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1676 
 ~ +/- 1630 te Stolwijk ?? 
 † 12-01-1701 te Stolwijk 
o 22-06-1658 te Stolwijk      zie gezinskaart 11204 
#k2481 Jans, Marichje  (dochter van Jan Huijberden en Maritgen Jans) 
      ─> k4962 
 ~ +/- 1635 te Stolwijk ?? 
 † 05-01-1715 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ +/- 1660 te Stolwijk  † 10-02-1716 te Stolwijk 

 o 22-03-1687 te Stolwijk met Marrigje Ariens Hoogenboom 
 zie ─> k1240 

 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 06-02-1676 – 18-10-1676 
Jacob Huijgensz ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 
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Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 01-05-1677 
Jacob Huijghensz verkoopt aan Pieter Adriaensz Romeijn een kennipwerf groot 2 hont te Bovenkerk. 
Bedrag 160 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 29-06-1677 
Jan Anthonisz van Putten en Pieter Abrahamsz, als curateurs over de onroerende goederen uit de boedel 
van Jacob Huijghensz, volgens authorisatie van schout en gerecht van Stolwijk dd 19-06-1677, verkopen:  
- aan Arien Inghensz van Berck een stukje land groot 3 hont te Bovenkerk. Bedrag 26 gulden. 
- aan Jan Anthonisz van Putten een stuk land groot 1 morgen 4 hont met huis, berg en schuur, een stuk 
land groot 8 hont en een stuk land groot 7 hont. Alles te Bovenkerk. Bedrag 1200 gulden. 
- aan Pieter Abrahamsz twee kennipwerfjes, beide groot 1 hont en 25 roeden, te Bovenkerk. Bedrag 43 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 15-09-1677 
Jacob Huijghensz, getrouwd met Maritje Jans, dochter van Jan Huijbertsz, geprocreert bij Marrighje 
Jans, die een dochter is geweest van Geertje Jans en wijlen Jan Claes Goossensz, verkoopt aan 
Arien Inghensz van Berck de roerende en onroerende goederen die geërfd zijn na het overlijden van 
Geertje Jans. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. ..-04-1682 
Claes Jansz en Jan Jansz, voor zichzelf en als voogden over de minderjarige weeskinderen van Neeltje 
Jans, Huijbert Jansz, Cornelis Jansz Coolwijck, getrouwd met Aechje Jans, en Jacob Huijghensz, 
getrouwd met Maritje Jans, kinderen en erfgenamen van Jan Huijbertsz zaliger, verkopen aan de 
erfgenaam van de heer Jacob Leendertsz Verboom een hofstede met huis, berg en schuur, groot 14 
morgen 5 hont te Coolwijck en gedeeltelijk te Bovenkerk. Als betaling neemt de koper de schuld van 500 
gulden over die op deze hofstede stond, en nog 1000 gulden, die in een nieuwe schuldbrief is gepasseerd 
bij Johan van der Meer, ontvanger over Leiden en Rijnlant, als man en voogd van Anne Jacobs Verboom, 
dochter en erfgenamen van Jacob Leendertsz Verboom. 

 
#k2488 Noirlander, Cornelis Claesz (zoon van Claes Abramsz Noirlander en Anneken 
     Pieters) ─> k4976 
 Beroep: waarsman in de polder de Cromme en Geer in 1710, 1716 
  Heemraad in 1692, 1723, 1728, 1730 - 1732 
 ~ 05-02-1662 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 02-12-1740 te Ouderkerk aan den IJssel   
x voor 22-12-1686 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11208 
#k2489 Boertje, Lijsbeth Huijberts (dochter van Huijbert Leendertsz Boertje en  
     Claesje Willems Lans)  ─> k4978 
 * +/- 1664 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 02-02-1712 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Annitje ~ 22-12-1686 te Ouderkerk a/d IJssel †  

 doopget. Abraham Claasz Oirlander, Ariaentje Cornelis, Claesje Willems 
o Huijbert ~ 07-03-1688 te Ouderkerk a/d IJssel †  

 doopget. Jan Claesz Noirlander, Huijbert Cornelisz, Claesje Willems 
o Claas ~ 22-07-1691 te Ouderkerk ad IJssel  

    † na 09-11-1743 te ??? / 22-09-1751 te Stolwijk 
 doopget. Leendert Claesz Noirlander, Jan Jansz Amoureus, Belitje Cornelis 
 x 13-04-1716 te Ouderkerk ad IJssel met Lijsbeth Dirks Teeuw 
 zie ─> k1244 (kwartier 1) 

o Pieter ~ 12-04-1693 te Ouderkerk a/d IJssel †  
 doopget. Leendert Claesz Noirlander, Belitje Cornelis 

o Leendert ~ 09-12-1694 te Ouderkerk a/d IJssel †  
 doopget. Huijbert Cornelisz, Leendert Claesz Noirlander, Rusje Leenderts Boertje 

o Claasje ~ 01-03-1696 te Ouderkerk a/d IJssel †  
 doopget. Huijbert Cornelisz, Annitje Ariens 

o Leendert ~ 27-04-1698 te Ouderkerk ad IJssel † 14-09-1773 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Huijbert Cornelisz, Rusje Leenderts 
 o 27-12-1725 te Ouderkerk ad IJssel met Lijsbeth Andriese Verkaick / de Jong 
 att 20-01-1726 afgegeven te Ouderkerk aan den IJssel naar Arnhem 
 zie ─> k2714 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 27-01-1659 / 19-05-1659: 
Elias van der Vin, lakenkoper, eiser, contra Huijbert Leendertsz Boertgen, getrouwd met Claesje 
Willems Lans, gedaagde. Eis is de betaling van 7 gulden 16 stuivers en 12 penningen ter zake van 
geleverde winkelwaren. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 03-09-1692 
Notaris Willem Romeijn 
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Marritje Jacobs, weduwe van Jacob Dircksz, won. te Ouderkerk ad IJssel, verzoekt de notaris om zich te 
begeven naar Adriaen Veth, schout, Daniel Leendertsz Veth, Pieter Leendertsz, Cornelis Claesz 
Noorlander, Cornelis Wiggersz, Arijen Sijmonsz, Arien Leendertsz Cors en Cornelis Willemsz Ruijchooft, 
heemraden te Ouderkerk, om hen te verbieden enig transport of hypotheek toe te staan die Willem 
Cornelisz Ruijchooft op enige van zijn onroerende goederen zou trachten te doen, totdat zij door hem 
voldaan zal zijn van een obligatie van 500 gulden. Mochten de heren daarin in gebreke blijven, dan zal zij 
haar kosten op hen verhalen. Cornelis Claesz Noorlander geeft daarop als antwoord: “Voor soo veel als 
mijn aengaet, ick en sal het niet doen.” 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 25-05-1693: 
Cornelis Claesz Noirlander en Leendert Claesz Noirlander, broers, verkopen aan de heer Gijsbert van 
Outheusden 2 morgen 3 hont land in de polder Lagen Esse. Bedrag 600,- gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 15-06-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Leendert Claesz Noorlander en Cornelis Claesz Noorlander, broers, won. te Ouderkerk ad IJssel, 
verkavelen onderling 12 morgen 3 hont land met het getimmerte daarop, dat zij hebben geërfd van hun 
overleden ouders Claes Abramsz en Annetje Pieters. Een eerdere loting heeft tussen hun broers en zus 
plaatsgevonden, wat is gepasseerd voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 06-10-1682. (Opm: deze 
acte is helaas nog niet terug gevonden).  
Cornelis Claesz Noorlander krijgt het huis, berg, schuur en erf, met het rietveld , met de twee werfjes 
binnen de dijkwetering, in de polder de Cromme. Verder twee kampen land in de Cromme, en de boezem 
over het oude land. In totaal ter grootte van 7 morgen 1 hont 50 roeden. 
Leendert Claesz Noorlander krijgt twee kampen land in de Cromme, in totaal groot 5 morgen 1 hont 50 
roeden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-07-1696: 
Rechtdag gehouden 04-07-1696 
Albertus van Braackel, notaris en procureur te Waddinxveen, eiser, contra Cornelis Claesz Noorlander, 
gedaagde, om declaratie van kosten. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 21-04-1697: 
Cornelis Claesz Noirlander en Govert Willemsz Versluijs, als voogden van de minderjarige kinderen van 
Merritje Cornelis en Willem Arentsz, voor de ene helft, en Maerten Jansz van Zijde en zijn broers en 
zussen voor de andere helft, allen kinderen en kleinkinderen van Lijsbeth Leenderts (zie k7443), 
verkopen aan Cornelis Arijensz Versluijs en zijn broers, een dijkkamp groot 5 hont en 50 roeden, met 
daarin een kennipwerf, een rijsakkertje en nog 5 hont en 75 roeden land,  in de polder de Lagen Esse. 
Bedrag 418,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 24-05-1697: 
Cornelis Claesz Noirlander verkoopt aan Cornelis Aertsz Admirael anderhalf morgen hooiland in de polder 
de Cromme. Bedrag 100,- gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437    dd. 03-01-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Tijs Jansz Steenbacker en Pieter Eeuwoutsz van Herck (zie k1486), namens zijn moeder Jorisje Jans 
(zie k2973), weduwe van Eeuwout Willemsz van Herck (zie k2972) , beiden won. te Ouderkerk ad 
IJssel, ter eenre, en Cornelis Claasz Noorlander (zie k2488), getrouwd met Lijsbeth Huijberts (zie 
k2489), die een dochter is van Huijbert Leendertsz Boertje (zie k4978), mede won. te Ouderkerk, ter 
andere zijde, vermelden dat zij naast elkaar een erf hebben liggen in de polder de Cromme, en dat hun 
voorouders enige onroerende goederen verdeeld hebben die zij eerder gemeen hadden, conform de 
kavelcedulle voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 09-03-1640 (zie voor die acte bij Willem 
Ariensz Steenbacker (k5736) en bij Huijbert Leendertsz Boertge (k4738)). In die cedulle staat vermeld 
dat de voorouders van de eerste comparanten een erfje zouden hebben en in de daaropvolgende 25 jaren 
ten behoeve van Huijbert Leendertsz Boertje twee schuiten aarde zouden leveren, die Boertje daar zelf op 
de dam zou ophalen of laten ophalen met paard en kar die hem daartoe verstrekt zouden worden. Tussen 
partijen is een dispuut gerezen, maar door tussenkomst van vier personen (Daniel Huijbertsz, Daniel 
Leendertsz Veth, Jan Jacobsz en Hendrick Ariensz Back), zijn ze overeengekomen dat de nakomelingen 
van Huijbert Leendertsz Boertje het deel van het erf krijgen waar hij eerder zijn op- en afpad had, en dat de 
nakomelingen van Willem Ariensz en Pieter Flooren een ander erf als compensatie krijgen, dat ten oosten 
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van hun erf ligt. Verder krijgt Cornelis Claasz Noorlander uit handen van Tijs Jansz Steenbacker en Pieter 
Eeuwoutsz van Herck het bedrag van 50 gulden als voldoening van de twee schuiten aarde en het gebruik 
van kar en paard. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 23-04-1702 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Claasz Noirlander en Dirk Centen stellen zich borg voor Arij Cornelisz Boer ten behoeve van 
Jacob Ingensz in verband met de huur van een huis en erf. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 28-02-1703: 
Cornelis Claasz Noirlander verkoopt aan Cornelis Snoeijen een erfje met rijsakkers in de polder de 
Cromme. Bedrag 300,- gulden, waarvan 100 gulden contant, en 200 gulden in de schuldbrief volgend op 
deze akte. In de kantlijn daarvan staat dat deze schuld afgelost is op 14-10-1741. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-06-1710: 
Rechtdag gehouden 05-06-1710 
Daniel Hubertsz en Cornelis Claasz Noirlander, waarsluiden van de polder de Cromme en Geer, eisers, 
contra Jan Jacob Brandsz, Cornelis Jacobsz Roos, Hendrik Ariensz van der Zijden, regerende heemraden, 
en Cornelis Cornelisz Volkert, oud-heemraad, gedaagden, om getuigenis der waarheid af te leggen. 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-05-1716: 
Leendert Ariensz Langerak, 25 jaar oud, watermolenaar in de polder de Hoge en Lage Nesse van St 
Catrijn 1712 tot St Catrijn 1715, Aart Hendriksz Huurman en Adriaan Maus de Jonge, heemraden van 
Ouderkerk ad IJssel, Cornelis Claasz Noirlander en Jan Nannensz Kors, waarsluiden van de polder de 
Cromme en Geer. Verder Cornelis Dirksz, oud 44 jaar en Hendrik Ariensz Bak, oud 65 jaar, won. in de 
polder de Nesse, verklaren in het algemeen dat in eind maart of begin april 1714 in opdracht van de 
waarsluiden van de Nesse de watermolenaar is opgehouden met malen omdat in het binnenland er geen 
water meer te malen was. Vervolgens maalde de molenaar ter ontlasting van de grote boezem en daana 
ter ontlasting van de kleine boezem. Het boezemland in beide boezems lag toen ver boven het water. Er is 
van toen af niet meer gemaald tot in oktober 1714. In de andere polders werd toen nog wel gemalen. In de 
periode 01-05-1715 tm 04-05-1715 was er geen water uit het binnenland te malen en heeft toen de 
boezems leeg gemalen. Op heden is inspectie gehouden van de boezems te Gouderak, Ouderkerk ad 
IJssel en Krimpen ad IJssel. Het bleek dat alle boezems zoveel water hadden, dat het boezemland onder 
water lag, behalve die van de Nesse, waar het hooi en griendland boven water lagen. Het peil aan de 
binnenlandsesluis lag 4 ½ duim boven het water. Staat het water gelijk met dit peil, dan moet er gemalen 
worden. De watermolenaar verklaarde verder nooit de kaden van de boezem over gemalen te hebben, 
resp. zo hoog mogelijk gemalen te hebben, resp. daartoe opdracht te hebben gehad. Bij het huren van 
deze post werd altijd gezegd dat hij onder het peilteken moest blijven. Hij heeft 7 jaar voor hij molenaar op 
de Nesse was, aldaar gewoond. Dat toen de polder zwaar met water bezet was en de kaden toen veel 
duimen hoger werden opgekeurd. De peiltekens aan de molendeuren van beide molens zijn toen gesteld, 
ter gedachtenis van dat extra hoogmalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-12-1723 / 16-01-1728 / 28-01-1730 / 
       22-12-1731 / 21-01-1732 
Cornelis Claasz Noirlander ondertekent diverse acten waarin openbare verkopen zijn vastgelegd. 

 

 
 
#k2490 Teeuw, Dirk Ariensz   zelfde als ─> k2068 
x  
#k2491 Dirks, Ootje    zelfde als ─> k2069 
 
#k2492 Jacobsz, Mees   (zoon van ) 
 * +/- 1660 te Nieuw Lekkerland 
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 † ??? te ??? 
x voor 1690 te ???       zie gezinskaart 11210 
#k2493 de Graaf, Hilligje Wouters (dochter van Wouter de Graaf en ) 
 * +/- 1665 te te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wouter ~ voor 1704 te Nieuw Lekkerland  †  

 x +/- 1723 te Nieuw Lekkerland met Maria Ariens Boer 
 zie ─> k1246 

 

 
#k2496 Ancker, Arijen Hendricksz  zelfde als ─> k2428 
x 
#k2497 Dionijs, Marijtje   zelfde als ─> k2429 
 
#k2498 van der Neut, Claes Leendertsz zelfde als ─> k2430 
x 
#k2499 van Dijk, Dirckje Jans   zelfde als ─> k2431 
 
#k2500 Stierman (den Schipper), Jan Pietersz (zoon van Pieter Pietersz Stierman en 
      Jannigje Huijberts)  ─> k5000 
 * +/- 1665 te Giessen Bovenkerk 
 † 07-06-1726 te Ottoland 
x 26-09-1688 te Ottoland     zie gezinskaart 11212 
#k2501 Swartbol, Neeltje Pieters  (dochter van Pieter Huijbertsz Swartbol 
     en Reijmpje Lourens Brandt)  ─> k5002 
 * +/- 1665 te Gijbeland 
 † na 1708 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Louw ~ 01-02-1693 te Ottoland  †  

 o 18-12-1722 te Giessen Oudekerk met Neeltje Claas van Houwelingen 
 xx 27-10-1731 (o) te Molenaarsgraaf met Dirkje Teunis den Beste 
 zie ─> k1250 

 

 
#k2502 van Houwelingen, Claes Ariensz (zoon van Arien Goossensz van  
    Houwelingen en Neeltje Jacobs de Jong)  ─> k5004 
 * +/- 1670 te Giessen  Nieuwkerk 
 † ??? te ??? 
x 27-10-1695 te Giessen Nieuwkerk    zie gezinskaart 11213 
#k2503 Verheul, Ariaentje Ariens (dochter van Arien Claesz Verheul en Dirckje  
     Huijberts)  ─> k5006 
 * +/- 1669 te Giessen Bovenkerk 
 † na 1736 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 21-12-1698 te Hardinxveld  † 19-08-1728 te Ottoland 

 o 18-12-1722 te Giessen Oudekerk met Louw Jansz Stierman 
 zie ─> k1251 

 

 
#k2504 Kok, Willem Pietersz  (zoon van Pieter Jansz Cock en Marrigje Jans) 
      ─> k5008 
 Beroep: Weesman van Ammerstol, diaken 
 * +/- 1659 te Ammerstol 
 † na 1718 te ??? 
o 09-09-1684 te Ammerstol (zie ook Stolwijk 10-09-1684) 
x 24-09-1684 te Ammerstol     zie gezinskaart 11214 
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#k2505 van Dam, Pietertje Teunis (dochter van Teunis van Dam en Grietje  
     Sijbrants)  ─> k5010 
 * +/- 1663 te Stolwijk 
 † 26-07-1752 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Theunis ~ 23-06-1697 te Ammerstol  † 20-07-1764 te Bergambacht 

 x 11-05-1721 te Ammerstol met Marrigje Willems van Wijngaarden 
 zie ─> k1252 

 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 09-09-1669 
Rechtdach gehouden den 9e september 1669. 
Sijmon Arijens Pijper, eijser Contra Marrichie Jans, wed. van Pieter Janse Cock. gedaagde. 
Den eijser concludeerd ten sijne, de gedaagde sal worden gecondemneerd, als eijs te doen behooren 
vergoedingen ofte betalingen en sodanige of vrucht als den gedaagde heeft geploocken of doen plucken 
van seeckeren ooftboomen, staende op den binnenrol van de Hoogendijck, behoorende aan de huijsing 
ende erve bij hem eijser gekocht van Pieter Gerrits Stam, gelegen in dese gerecht van Ammerstol, ende 
dat tot taxatie ende prefatie van dese gerecht, ende dat costen den gedaagde sal worden geinterdiceerd, 
eenige van den vruchten van de voorn. ooftboomen te plucken ofte doen plucken. cum expensis. 
Bullick vermits de non comparitie van de gedaagde, ofte ijmant van haere t wege gemachticht, versochte 
het eerste "default" met de tweede citatie. In stato aen redene 
 
Recht. arch nr 25 Ammerstol    dd 01-08-1686 
Jan Pieters Cocq ende Wouter Hendricx van Asperen, getrouwt hebbende Maertje Pieters Cocq, Wouter 
Pieters Cocq, Willem Pieters Cocq en Claes Cornelisse den Hoet (zie k3372), getrouwt hebbende 
Niesje Pieters Cocq (zie k3373), Jan Cornelis Verbaan, getrouwt hebbende Jannitgen Pieters Cocq, de 
welcke alle bij legate off donatie van lieberale gifte is gemaeckt ofte over gegeven van Cornelis Janse 
Cocq haer luijden Oom, al sulcke goederen gelijck in de acte gemaeckt voor den Notaris Johan van der 
Putte in dato den 12 junij 1684, is vermelt ofte gepasseert, welcke voorsch. donatie hij aen comparanten 
aen nemen ij sijn geheele forme naer te comen en tot versekerheijt, dan alsoo de voorsch. Oom sijn leven 
langh jaerlijkx een belofte is gedaen, van haer alle, om aen hem jaerlijkx te geven de somme van 100 gld 
in twee termijnen te betalen, te weten den 23 dec 1684, de eene helft, ende de andere helft den 24 julij 
1685, ende omme dat hij voorn. Cornelis Janse Cocq, haeren Oom, versekert van sijn 100 gld. jaerlijksx 
souden wesen, soo verbinden sij alle ende een ider voor t sijne, de voorn. donatie, of alle de voorschr. 
gemaeckte goederen, omme die ten allen tijde bij hem te mogen aen sprecken ofte aen vaerden als sijn 
eijgen goet, voor soo veel aen de geseijde 100 gld. imant mogte in gebreken sijn gebleven ende hebben 
wij voorsch. comparanten dese alle ten overstaan van Adriaen Niepoort Schout, Cornelis Willemse den 
 
Recht. arch nr 36 Ammerstol    dd 27-09-1705 
Uit deze acte blijkt dat Willem Pietersz Cock diaken was. 
 
Weeskamer arch nr 2 Ammerstol   dd 04-07-1709 
Rekening van Willem Pietersz Kock en Jan Joppen als gestelde voogden over de minderjarige kinderen 
van Wouter Pietersz Kock za. in zijn leven gewoond hebbend in Ammerstol en daar overleden. De 
minderjarige kinderen zijn: Pieter Woutersz en Jop Woutersz. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 10-07-1709 
Uit deze akte blijkt dat Willem Pietersz Cock weesman is van Ammerstol. 
 
Weeskamer arch nr 2 Ammerstol   dd 23-08-1712 
Rekening van Willem Pietersz Kock en Jan Joppen, gestelde voogden naast de Schout als Oppervoogd 
over de minderjarige kinderen van Wouter Kock za. gewoond hebbend in Ammerstol en daar overleden. 
De rekening is gesloten in tegenwoordigheid van Corstiaen Pietersz, getrouwd hebbend Zoetje Woutersz. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 31-08-1718 
Jan Tonisz van Meijeren verkoopt aan Willem Pieters Kock, won. alhier, een huis en erf met een grientje 
gelegen buitendijks. 

 
#k2506 van Wijngaarden, Willem Jansz (zoon van Jan Theunisz van Wijngaarden 
      en Marrichje Willems Bles)  ─> k5012 
 Beroep: Gezworene van Bergambacht in 1725 
 * +/- 1665 te Bergambacht 
 † 25-06-1742 te Bergambacht 
x +/- 1692 te ???       zie gezinskaart 11215 
#k2507 de Vries, Aartje Gerrits (dochter van Gerrit de Vries en Hilligje Willems) 
      ─> k5014 
 * +/- 1660 te Bergambacht 
 † 03-01-1746 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Marrigje ~ 08-12-1697 te Bergambacht  † 14-04-1760 te Bergambacht 

 x 11-05-1721 te Ammerstol met Theunis Willemsz Kok 
 zie ─> k1253 

 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 01-02-1694 
Willem Jansz van Wijngaarden, getrouwd met Aertje Gerrits de Vries, en Willem Gerritsz de Vries, 
kinderen van Hilligje Willems, weduwe van Jacob Teunisz Berger, zijn op 28-01-1694 door schout en 
gerecht van Bergambacht gemachtigd om hun impotente moeders goederen te regeren en 
administrateren, en zijn schuldig aan Maria Willems Erkelens, weduwe van Bartholomeus Dobben, won. te 
Schoonhoven, het bedrag van 300 gulden dat zij geleend hebben. Rente 4,1 %. Zij verhypothequeren 
daartoe een hofstede met huis en 4 morgen land te Bovenberg, en nog 4 morgen land. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 07-02-1719 
Er is een kwestie gerezen tussen Willem de Vries en Willem Jansz van Wingerden over een greppel die 
gegraven moet worden op de kennipwerf van Willem de Vries, en de aarde die daar uit komt, en over het 
zetten van een ‘braekhut’ op die kennipwerf. Zij leggen deze zaak voor aan Harmen Nederburch, schout, 
Cornelis Verduijn, gezworene en Adriaan van Gilst, secretaris van Bergambacht. 
Zij doen dezelfde dag nog uitspraak: de greppel moet worden gegraven langs de palen die door de arbiters 
zijn geslagen, aan de oostzijde van die palen, ter wijdte en diepte van 18 duim. De aarde die er uit komt zal 
de ene helft worden ‘gesmackt’ aan de oostzijde en de andere helft aan de westzijde van de greppel. 
Willem de Vries en Willem Jansz van Wingerdan moeten samen de kosten dragen voor het graven en 
onderhouden.Willem Jansz van Wingerden zal de vrijheid hebben om een stenen of houten hut te zetten 
op de hoek van de kennipwerf van Willem de Vries. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 09-01-1725 
In deze acte wordt Willem Jansz van Wingerden genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 15-01-1725 
In deze acte wordt Willem Jansz van Wingaerden genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Bergambacht   d.d. 17-08-1731 
Criminele rechtdag 17 augustus 1731 
Mr. Jacob Baart, baljuw, eiser tegen Willem Moermans. De aanklager verzoekt uiting van advies en vonnis. 
Alzo de gedetineerde, geboortig van ’s Gravenhage, dat hij zich valselijk genoemd en uitgegeven heeft 
voor Willem van Aken en Willem van Erp. Dat hij op 27 december 1728 voor de Hoge Vierschaar is 
gebannen uit Holland en Westvriesland wegens landroverij en dieverij voor 15 jaren. Dat hij over een nieuw 
begaan delict op 20 augustus 1729 voor wel geboren mannen van Rijnland gegeseld en gebrandmerkt is 
en een verbanning van 30 jaar heeft gekregen. Dezelve verbanning heeft overtreden, hoezeer hij wist 
daarover strafbaar te zijn. Dat hij alle voorgaande delicten mede schuldig was, al het welke zaken zijn, 
dewelke in een land van justitie niet kan worden geleden. Zo is het dat Mansmannen van deze 
Heerlijkheden de gevangene Willem Moermans veroordeeld hebben, om gebracht te worden op het 
schavot, en gestraft te worden met het koord, tot de dood volgt, en zijn dode lichaam gehangen aan de 
buitengalg van Bergambacht, om aldaar te vergaan. Ondertekent door Willem van Wingerden, L. Stokker, 
Jacob Claasz de Jong, Jan van Rijn, Paulus Claasz Kasteleijn (zie k1180), Frans Willemsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 10-04-1743 
Aartje Gerrits de Vries, weduwe van Willem Jansz van Wingerden constitueert haar schoonzoon 
Teunis Kok speciaal om uit haar naam te innen en ontvangen van Maarten Buijense 800 gulden die hij 
aan haar verschuldigd is per reste van twee obligaties dd 23 sept 1738 en 30 mei 1741. 

 
#k2508 Trappenburg, Cornelis Aartsz (zoon van Aart Jansz van Trappenburg en  
     Crijntje Cornelis)  ─> k5016 
 * +/- 1670 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
o 13-12-1697 te Schoonhoven 
x 07-01-1698 te Schoonhoven     zie gezinskaart 11216 
#k2509 de Winter, Soetje Aarts  (dochter van Aart de Winter en ) 
 * +/- 1675 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aart * +/- 1705 te Bergambacht / ~ 31-01-1700 te Polsbroek 

      † 24-03-1790 te Bergambacht 
 x 26-08-1736 te Bergambacht met Neeltje Jacobs de Koning 
 zie ─> k1254 

 

 
#k2510 de Koning, Jacob Maartensz (zoon van Maarten Jacobsz / Sijmonsz de Koning 
     en ) ─> k5020 
 * voor 1682 te Bergambacht 
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 † 15-10-1748 te Bergambacht 
o 21-04-1702 te Bergambacht     zie gezinskaart 11217 
#k2511 van der Kleij, Marrigje Jacobs (dochter van Jacob Hendricksz van der Kleij en 
     Jannigje Tijmens Ketel)  ─> k5022 
 * +/- 1678 te Jaarsveld 
 † 09-02-1739 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 06-10-1709 te Bergambacht  † 04-07-1770 te Bergambacht 

 x 26-08-1736 te Bergambacht met Aart Cornelisz Trappenburg 
 zie ─> k1255 

 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 14-09-1748 
Jacob de Coning ter eenre, en Aart Trappenburg, getrouwd met Neeltje de Coning, dochter van 
Jacob de Coning, ten andere, geven te kennen dat Jacob door zijn hoge ouderdom, al reeds jaren bereikt 
hebbend, al enige tijd buiten staat is geweest zichzelf te wonen en helpen, en dat zijn boedel zo gering is, 
dat als hij zich bij iemand in de kost besteede, die persoon daaraan te kort zou komen. Dat hij in dat geval 
assistentie van de Armen nodig zou hebben. Om dat te voorkomen nemen Aart Trappenburg en Neeltje de 
Coning zijn boedel, met de lasten, over en hem zijn leven lang zullen onderhouden. Verder wordt aan de 
kleinkinderen van Jacob de Coning, kinderen van zijn overleden zoon Maarten de Coning, een bedrag van 
100 gulden uitgekeerd. De diakonie armmeesters en Heilige Geest armmeesters zijn het met deze regeling 
eens. 

 
#k2514 Trompert, Joost Philippusz zelfde als ─> k1028 
x 
#k2515 Koij, Dirkje Ariens  zelfde als ─> k1029 
 
#k2516 van Altena, Jacobus / Cobus Jansz (zoon van Jan van Altena en Neeltje NN) 
      ─> k5032 
 Beroep: Metselaar 
 ~ +/- 1660 te Dordrecht 
 † 28-09-1741 te Dordrecht 
o 13-07-1687 te Dordrecht 
x 27-07-1687 te Dordrecht     zie gezinskaart 11219 
#k2517 Jacobse, Lijsbet (dochter van Jacob Lambertsz en Dingena Krijnen) 
      ─> k5034 
 ~ 23-09-1663 te Dordrecht 
 † 06-12-1741 te Dordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannes ~ 30-12-1691 te Dordrecht  † 26-08-1729 te Dordrecht 

  x 30-06-1715 te Dordrecht met Anna / Annetje Claes van Megen 
  zie ─> k1258 

 

 
#k2518 van Megen, Claes / Nicolaas Jacobsz (zoon van Jacob van Megen en Cornelia 
      NN)  ─> k5036 
 Eerst getrouwd op 26-01-1676 te Dordrecht met Annichje Willems 
 Beroep: Soldaat in het garnizoen van Dordrecht, Arbeider 
 ~ +/- 1651 te ‘s Hertogenbosch 
 † na 26-12-1715 te ??? 
o 13-01-1686 te Dordrecht 
x 28-01-1686 te Dordrecht     zie gezinskaart 11220 
#k2519 Isaks, Willemina  / Jeremina  (dochter van ) 
 Eerst getrouwd op 23-12-1674 te Dordrecht met Roelant Gerritsz 
 ~ +/- 1650 te Dordrecht 
 † 26-12-1715 te Dordrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Claes van Megen en Annichje Willems): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Willemina Isaks en Roelant Gerritsz): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Claes van Megen en Willemina Isaks): 
o NN  *   †  
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o Anna ~ 08-09-1688 te Dordrecht  † 30-10-1753 te Dordrecht 
 x 30-06-1715 te Dordrecht met Johannes Cobusz van Altena 
 zie ─> k1259 

 

 
#k2520 de Jong, Jan Daniëlsz  (zoon van Daniël Jansz JongeJan en Neeltje  
     Dirks)  ─> k5040 
 ~ 01-08-1666 te Gouderak 
 † 26-03-1735 te Gouderak 
o 12-11-1694 te Gouderak 
x 28-11-1694 te Gouderak     zie gezinskaart 11221 
#k2521 Kool, Grietje Elderts  (dochter van Eldert Cornelisz Kool en Neeltje 
     Huijberts Proos)  ─> k5042 
 * +/- 1672 te Gouderak 
 † 05-04-1727 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Daniël ~ 10-08-1698 te Gouderak  † 03-02-1740 te Gouderak 

 x 27-01-1726 te Gouderak met Maria Teunisse Schouten 
 zie ─> k1260 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 05-11-1699: 
Neeltie Huijbertse Proos, weduwe van Eldert Cornelisse Kool, geass. met haar soon Aart Eldertse 
Kool, wonende int Middelblok van Gouderak. Welcke bekende schuldig te wesen aan Leendert Huijbertse 
Proos, haar broeder, mede wonende int voorn. blok. Een losrentebrief van 24 gld. sjaars. Spruijtende ter 
sake van deugdelijck geleende penn. ter somme van 600 car. gld. Tot verseekering der aflossinge heeft sij 
comparante specialijck bevestigt op een huijs schuur en erve, staande int voorn. blok, in de beneden 
Stolwijkse Bosem. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 14-06-1701: 
Neeltje Huijbertse Proos. weduwe van Eldert Cornelisse Kool, heeft bij donatie geschonken ende 
gegeven aan Aart Eldertse Kool, haar soon, geprocreert bij de voorn. Eldert Cornelisse Kool. 
Een huijs en erve, met een schouw en houtacker, leggende in de Stolwijkse Bosem, int Middelblok van 
Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 01-07-1710: 
Arien Maartense Jongeneel verkoopt aan Jan Danielsz de Jong, een huis en erf, bepotinge ende 
beplantinge daar op staande, benevens een schuur, daar naast staande, gelegen in het Middelblok van 
Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Gouderak     d.d. 01-05-1725: 
Aart Eldertse Kool verkoopt aan Jan Danielsz de Jongh, een half huis, erf en schuurtje, gelegen 
buitendijks op het dorp van Gouderak in het Middelblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Gouderak     d.d. 03-06-1732: 
Acte 149. Galenus Outshoorn verkoopt aan Jan Danielsz de Jongh, een huis, erf en schuurtje, staande in 
het Middelblok van Gouderak.  

 
#k2522 Schouten, Teunis Ariensz (zoon van Arie Cornelisz Schouten en Marija NN) 
      ─> k5044 
 * te Moortseveen (Moordrecht) 
 ~ 10-08-1664 te Moordrecht 
 † 02-03-1739 te Moordrecht 
x 16-02-1698 te Moordrecht     zie gezinskaart 11222 
#k2523 Alshoorn / Oltshoorn, Teuntje Cornelis (dochter van Cornelis Oltshoorn 
       en Cornelia NN)  ─> k5046 
 * +/- 1667 te Moortseveen (Moordrecht) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 17-01-1700 te Moordrecht  † 25-02-1735 te Gouderak 

 x 27-01-1726 te Gouderak met Daniël Jansz de Jong 
 zie ─> k1261 

 

 
#k2524 Bakker, Dirk Gerritsz  (zoon van Gerrit Cornelisz Bakker en Lijsbeth 
     Ariens Mol)  ─> k5048 
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 * +/- 1656 te Haastrecht 
 † 29-06-1726 te Gouderak 
o 10-04-1682 te Gouderak 
x te Gouderak       zie gezinskaart 11223 
#k2525 de Herk, Marritje Bouwens (dochter van Bouwen de Herk en ) 
 * +/- 1657 te Gouderak 
 † 17-08-1719 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Klaas ~ 19-02-1696 te Gouderak  † 20-11-1758 te Gouderak 

 x 28-05-1719 te Waddinxveen (zie Gouderak) met Geertruijd Adolphs Hartwijk 
 zie ─> k1262 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 14-02-1693: 
Cornelis Verhouff als mede erfgenaam van Juffr. Magdalena Vermeer zal., verkoopt aan Dirck Gerritsz 
Backer, een stuk land, groot 8 ½ morgen, met huis, berg en schuur, gelegen in het Cattendijkblok van 
Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 08-07-1693: 
Dirck Gerritsz Backer, wonende te Gouderak, verkoopt aan Crijn Pietersz Trompert, een huis en schuur, 
met 2 hont land, waar die op staan, gelegen in het Kattendijkblok van Gouderak. Bedrag 180 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 18-12-1696: 
Cornelis de Herk, voor zichzelf, en zich sterk makende voor Pieter Willemse Kock (zie k4704), als 
getrouwt hebbende Marrittie Cornelis de Herk (zie k4705), Anettie Cornelis de Herk, weduwe van Rut 
Dircxe, Geertruid Cornelisse de Herk weduwe van Aalbert Ariense Boer, en nog Maarten Cornelisse de 
Herk als voogd over het minderjarige kind van Willem Cornelisse de Herk, en Dirck Gerritsz Backer als 
getrouwd hebbende Marrittie Bouwense de Herk en Neeltie Aartse, weduwe van Claas Bouwense de 
Herk. Welke verklaarde onder de hand verkocht te hebben aan Cornelis Backer. Een stuk land, met een 
half huis, berg en schuur, bepotinge en beplantinge daar op staande. Groot 4 morgen 3 hond, gelegen in 
het Kattendijkblok van Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 09-05-1700: 
Neeltje Aarts, weduwe van Claas Bouwens de Heer, Arien Cornelisse, Dirck Koenen van Blaren, nettie den 
Heer, weduwe van Rut Dircxe, Geertie Cornelisden Heer, weduwe van Albert Ariense Boer, Pieter Pieterse 
Kock, Dirck Gerritse Backer, Willem Pieterse kock voor haar selve en nog als Voogt over Baartie 
Willemse den Heer, naar gelaten onmondige dogter van Willem Cornelisse den Heer en Neeltje Jans, alle 
erfgenamen van Maarten Cornelisse den Heer zal. Comparanten verklaarde onder de hand verkocht te 
hebben aan Simon Cornelisse Teeuw. De helft van een huis, berg, schuur, bepotinge en beplantinge daar 
op staande, met ongeveer 3 morgen 3 hont en 50 roeden land. Gelegen in het Thienviertelen van 
Gouderak, en nog 3 morgen 3 hont en 50 roeden, gelegen in het Kattendijksblok van Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 03-05-1703: 
Goossen Ghijsbertse en Dirck Koenen van Blaren, als executeurs van het testament van Leendert 
Goossens, verkopen diverse zaken, waaronder aan Dirck Gerritsz Backer, wonende in het Kattendijkblok 
van Gouderak, een stuk land, groot 1 morgen 3 hond, gelegen in het voorn. blok. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Gouderak    d.d. 08-01-1726: 
Acte 79. Boudewijn Dircxe Backer en Claas Dircxe Backer, kinderen ende mede erfgenamen van Dirck 
Gerritsz Backer, verkopen aan Leendert Meesz Bloot, hun zwager, Twee derde in een hofstede met huis, 
berg en schuur, bepoting en beplanting daar op staande, groot 7 morgen 3 hond, staande in het 
Kattendijkblok van Gouderak, en nog twee derde in een stuk hooi- en kennipland, groot ongeveer 8 hond, 
gelegen als voren. Tot slot nog twee derde in een stuk hooiland, groot 1 morgen 3 hond, gelegen als 
voren. 

 
#k2526 Hartwijk, Adolph Jansz  (zoon van Jan Hartwijk en ) 
 * +/- 1655 te ??? 
 † 05-09-1726 te Waddinxveen 
x 15-04-1685 te Waddinxveen     zie gezinskaart 11224 
#k2527 van der Schip, Maria Tijsse (dochter van Tijs Hubertsz Schipper en Annetje 
     Aarts Bosch)  ─> k5054 
 * +/- 1660 te ??? 
 † 07-07-1695 te Waddinxveen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertruijd ~ 12-08-1691 te Zuid Waddinxveen † 20-12-1757 te Gouderak 

  x 28-05-1719 te Waddinxveen (zie Gouderak) met Klaas Dirksz Bakker 
  zie ─> k1263 
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#k2528 Slappendel, Wouter Hendricksz (zoon van Hendrick Slappendel en Dirckje 
      Plancken)  ─> k5056 
 * 05-02-1651 te Polsbroek 
 † voor 1719 te ??? 
x 05-12-1694 te Polsbroek     zie gezinskaart 11225 
#k2529 Paulus, Marrigje (dochter van ) 
 * +/- 1660 te Polsbroek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Paulus ~ 17-07-1695 te Polsbroek  † 01-08-1775 te Berkenwoude 

 x 07-12-1721 te Polsbroek met Meijnsje Claas Kooijman 
 xx 28-11-1728 te Polsbroek met Aaltje Ariens Bulk / Bullick 
 zie ─> k1264 

 

 
#k2530 Bulk, Adriaen Cornelisz  (zoon van Cornelis Bulk en ) 
 * +/- 1660 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
x 21-01-1682 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11226 
#k2531 van der Graaf, Adriaentje Leenderts (dochter van Leendert Dirksz van der  
      Graaf en Aeltje Ariens Aertsz)  ─> k5062 
 * +/- 1657 te ??? 
 † +/- 1709 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ 30-11-1692 te Lekkerkerk  † 05-07-1748 te Stolwijk 

 x 28-11-1728 te Polsbroek met Paulus Woutersz Slappendel 
 zie ─> k1265 

 

 
#k2532 de Lelij, Maerten Ingensz (zoon van Ingen Floren de Lelij en Marrigje Aarts) 
      ─> k5064 
 * +/- 1670 te Stolwijk 
 † voor 1746 te ??? 
o 12-04-1692 te Berkenwoude 
x 27-04-1692 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11227 
#k2533 van Vliet, Neeltje Floren  (dochter van Floren van Vliet en ) 
      ─> k5066 
 * +/- 1674 te Berkenwoude 
 † 07-07-1746 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * te Stolwijk / ~ 12-12-1694 te Berkenwoude   † voor 21-02-1756 te Berkenwoude 

 x 29-10-1719 te Polsbroek met Annigje Cornelis Kock 
 zie ─> k1266 

 

 
#k2534 Kock, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Jansz Kock en Geertje Willems) 
      ─> k5068 
 ~ 06-07-1667 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 02-02-1692 te Goudriaan 
x 29-02-1692 te Goudriaan     zie gezinskaart 11228 
#k2535 Honcoop, Annigje Frederiks (dochter van Frederik Cornelisz Honcoop en  
     Geertjen Cuijnders)  ─> k5070 
 ~ 26-12-1666 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Annigje  ~ 10-05-1693 te Goudriaan †  

  x 29-10-1719 te Polsbroek met Jan Maertensz de Lelij 
  zie ─> k1267 

 

 
#k2536 Koster, Gijsbert Sijmensz (zoon van Sijmen Jansz Koster en Aaltje Jans 
     Vogelesangh (den Braker))  ─> k5072 
 Trouwde later op 10-09-1721 (o) te Reeuwijk met Grietje Leenderts Vermeul 
 * +/- 1681 te Sluipwijk 
 † 22-06-1767 te Sluipwijk 
x 10-11-1709 te Reeuwijk     zie gezinskaart 11229 
#k2537 Kleijn, Maria Jans  (dochter van Jan Pietersz Kleijn en Jaapje  
     Leenderts Dekker)  ─> k5074 
 ~ 20-09-1676 te Reeuwijk 
 † 05-01-1721 te Reeuwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gijsbert Koster en Maria Kleijn): 
o Jan * te Sluipwijk / ~ 12-10-1710 te Reeuwijk † 27-06-1794 te Sluipwijk 

 doopget. Anna Sijmens Koster 
 x 05-04-1733 te Sluipwijk met Adriaentje Stevens Matse 
 zie ─> k1268 

o Alette ~ 30-08-1711 te Reeuwijk   †  
 doopget. - 

o Sijmen ~ 25-09-1712 te Reeuwijk   †  
 doopget. Pieternelletje Stevens Versloot 

o Leendert ~ 11-03-1714 te Reeuwijk   †  
 doopget. Annetje Jans Klijn 

o Jaapje ~ 02-02-1716 te Reeuwijk   †  
 doopget. Annetje Jans Klijn 

o Jaapje ~ 03-01-1717 te Reeuwijk   †  
 doopget. - 

o Jaapje ~ 03-04-1718 te Reeuwijk   †  
 doopget. Willemtje Cornelis van Boutesteijn 

o Pieter ~ 05-11-1719 te Reeuwijk   †  
 doopget. Pleuna Sijmens Koster 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gijsbert Koster en Grietje Vermeul): 
o NN ~ 12-07-1722 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. - 
o Maria ~ 21-11-1723 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Annetje Jans Kleijn 
o Leendert ~ 18-03-1725 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Neeltje Pieters de Jong 
o Annichje ~ 24-03-1726 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Cornelia Ariens Hoog 
o Pleuna ~ 21-09-1727 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Maria Simens Coster 
o Martijntje ~ 02-07-1730 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Wijve Jans Versnel 
o Lena ~ 13-07-1732 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Aeltje Aerts van Leeuwen 
o Trijntje ~ 11-04-1734 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Ariaentje Stevens Matse 
o Catharina ~ 08-04-1736 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Weijntje Voorsteck (?) 
o Simen ~ 22-06-1738 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. Ariaentje Stevens Matse 
o Grietje ~ 26-03-1741 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  †  

 doopget. - Ariaentje Stevens Matse 
 

 
#k2538 Matse, Steven Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz Matse en Aegje Jans 
     Verhoog)  ─> k5076 
 Later getrouwd op 11-10-1716 te Sluipwijk met Trijntje Cornelis Spruijt 
 * +/- 1675 te Land van Stein 
 † 17-01-1735 te Sluipwijk 
x 15-12-1706 te Haastrecht (zie ook Sluipwijk)    zie gezinskaart 11230 
#k2539 Vermeul, Jannetje Pieters (dochter van Pieter Claesz Vermeul en Neeltje 
     Dircks Koster)  ─> k5078 
 * te Sluipwijk 
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 ~ 27-10-1675 te Gouda 
 † 03-03-1715 / 1716 te Sluipwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Steven Matse en Jannetje Vermeul): 
o NN  *   †  
o Adriaentje * +/- 1710 te Sluipwijk  † 27-12-1777 te Reeuwijk 

  x 05-04-1733 te Sluipwijk met Jan Gijsbertsz Koster 
  zie ─> k1269 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Steven Matse en Trijntje Spruijt): 
o NN  *   †  

 

 
#k2542 Hoogervorst, Claes Hendriksz  (zoon van Heijndrick Claesz Hoogervorst 
      en Ariaentje Jans Maes)  ─> k5084 
 ~ 03-05-1654 te Alphen aan de Rijn 
 † 18-02-1728 te De Meije / 18-02-1721 te Bodegraven 
x 29-04-1702 / 14-05-1702 te Zegveld    zie gezinskaart 11232 
#k2543 Knoppert, Maritje Jans (dochter van Jan Knoppert en ) 
 * +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrikje ~ 11-05-1705 te Zegveld  † 20-03-1783 te Sluipwijk 

  o 25-09-1729 te Zwammerdam met Hendrik Jansz Praagman 
  zie ─> k1271 

 

 
#k2544 van der Graaf, Daem Cornelisz (zoon van Cornelis Damen en ) 
 * 26-08-1685 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
x 20-01-1709 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 11233 
#k2545 Jacobs, Lijntje  (dochter van Jacob Simonsz en Jannigje Ariaens) 
      ─> k5090 
 * 02-11-1687 te Giessen Nieuwkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arij ~ 24-03-1709 te Molenaarsgraaf   † 15-11-1789 te Sliedrecht (zie Gaarders 

        Streefkerk) 
 doopget. Cornelis Damen en Ariaentje 
 o 07-01-1735 te Streefkerk met Anna Pieters Blom 
 zie ─> k1272 

o Fijgje ~ 08-02-1711 te Molenaarsgraaf †  
 doopget. Joost Cornelisz, Marigje Cornelis 

o Cornelis ~ 06-03-1712 te Molenaarsgraaf †  
 doopget. Marigje Cornelis 

o Fijgje ~ 17-03-1715 te Bleskensgraaf †  
 doopget. Marigje Cornelis 

o Jannetje ~ 31-10-1717 te Molenaarsgraaf †  
 doopget. Crijntje Japicks (Jacobs) 

o Japick ~ 08-09-1720 te Molenaarsgraaf †  
 doopget. Trijntje Japicks (Jacobs) 

o Willem ~ 21-02-1723 te Molenaarsgraaf †  
 doopget. Trijntje Jacobs 

o Neeltje ~ 17-06-1725 te Bleskensgraaf †  
 doopget. Marigje Cornelis 

o Koen ~ 14-03-1728 te Bleskensgraaf †  
 doopget. Arijaentje Hujibert Elderts vrouw 

o Koen ~ 13-11-1729 te Bleskensgraaf †  
 doopget. Arijaentje Koenen 

 

 
#k2546 Blom, Pieter Cornelisz  (zoon van Cornelis Pietersz Blom en Annigje  
     Gerrits de Bes)  ─> k5092 
 ~ 03-03-1686 te Streefkerk 
 † 04-02-1723 te Bergambacht 
o 30-12-1711 te Bergambacht     zie gezinskaart 11234 
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#k2547 den Toom, Adriana Dircks (dochter van Dirck Gerritsz den Toom en Metje 
     Maartens Bel)  ─> k5094 
 ~ 15-11-1689 te Schoonhoven 
 † 20-02-1720 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anna * te Streefkerk / ~ 15-01-1715 te Schoonhoven    † ..-02-1777 te Streefkerk 

 o 07-01-1735 te Streefkerk met Arij Daemen van der Graaf 
 zie ─> k1273 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 06-05-1720 
Pieter Blom, weduwnaar van Adriana Dircks Toom, geassisteerd met de schoud als oppervoogd over de 
minderjarige kinderen van Adriana Toom ter eenre, en Frederick Dircksz Admirael, getrouwd met Annigje 
Dircks, ter andere zijde. De partijen hebben gemeen een huis en landerijen te Bergambacht en Streefkerk, 
en doen nu boedelscheiding. Pieter Blom krijg een gedeelte van een huis, schuur en boomgaard, een stuk 
weiland groot 2 morgen, 1 morgen hooiland, 2 akkertjes kennipland, groot 2 hont, en een vierendeel 
segenwater op de Tempel. Alles te Bergambacht. Frederick Dircksz Admirael krijgt en deel van een huis en 
erf gelegen te Streefkerk, met 7 morgen 3 hont wei-, hooi-, kennip- en griendland. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 07-05-1720 
Pieter Cornelisz Blom, won. aan de hoge dijk buiten Schoonhoven, geeft aan dat zijn vrouw Adriana Dircks 
den Toom is overleden en verzoekt over de vier minderjarige kinderen aan te stellen tot voogden Frederick 
Dircksz Admirael en Gerrit Arijensz Toom, schoolmeester te Graveland. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 16-09-1720 
Adriana Dircks den Toom is overleden. Zij was getrouwd met Pieter Cornelisz, en laat na 4 kinderen 
met name Maerten 8 jaar, Anna 6 jaar, Gerrit 4 jaar en Cornelis Pietersz 2 jaar. Op 16-09-1720 verschijnt 
Pieter Cornelisz Blom ter eenre, en Frederick Arijensz Admirael en Gerrit Arijensz Toom als voogden ter 
andere zijde. Zij zijn overeengekomen dat Pieter Cornelisz Blom de boedel behoudt en dat hij zijn kinderen 
zal alimenteren en onderhouden tot de mondige dage of huwelije staat en hen uitkeert al het goud en zilver 
dat van hun moeder was, en daarbij 40 gulden.. 
 

 
#k2548 van der Graaf, Pieter Hendriksz (zoon van Hendrik Pietersz van der Graaf 
      en ) 
 * +/- 1675 te Wijngaarden 
 † ??? te ??? 
o 02-11-1697 te Wijngaarden 
x 24-11-1697 te Wijngaarden     zie gezinskaart 11235 
#k2549 Huijsman, Neeltje Pieters (dochter van Pieter Heijndricksz Huijsman en 
     Ariaentje Huijberts Swartbol)  ─> k5098 
 * +/- 1675 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik ~ 17-08-1704 te Stolwijk  † 26-11-1765 te Streefkerk 

 o 19-12-1729 te Streefkerk met Maria Pieters Burger 
 zie ─> k1274 

 

 
#k2552 Bullik, Jan Ariensz  (zoon van Arien Dircksz Bunnik / Bullik en  
     Marijtjen Heijndricks)  ─> k5104 
 Later getrouwd op 18-04-1718 te Berkenwoude met Arjaantje Pleune Evegroen 
 (zie k1374 / k1375 voor het tweede huwelijk) 
 ~ 24-10-1688 te Berkenwoude 
 † 18-01-1779 te Berkenwoude 
o 15-08-1709 te Lekkerkerk (Gaarders) 
x 01-09-1709 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11237 
#k2553 Capiteijn, Cornelia Paulus (dochter van Paulus Cornelisz Capiteijn  
     en Teuntje Ariens Schoonder)  ─> k5106 
 ~ 15-12-1686 te Berkenwoude 
 † voor 01-04-1718 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Bulk en Cornelia Paulisse): 
o NN *   † 
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o Paulus * te Achterbroek / ~ 13-11-1709 te Lekkerkerk † 15-07-1773 te Gouderak 
 x 17-01-1734 te Berkenwoude met Lijsbeth Goossens Verkaaijk 
 zie ─> k1276 (kwartier 1) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Bulk en Arjaantje Evegroen) (zie k1374 / k1375): 
o NN *   †  
o Marrigje ~ 06-01-1726 te Achterbroek (Berkenwoude) 

    † 22-03-1780 te Waarder 
 x 27-04-1749 te Berkenwoude (zie Polsbroek) met Cors van der Vlist 
 zie ─> k687 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 08-05-1715 
Claes Joppen Hogenes, schout, en Willem Romeijn, secretaris, als curateurs in de boedel van de 
overleden Pauwelis Willemsz Capteijn, verkopen aan Jan Ariensz Bullik en Dirck Pouwelisz Capteijn een 
huis, schuur en erf met 1 moregn kennipland, in het westeinde van Berkenwoude. 

 
#k2554 Verkaijk, Goossen Gijsbertsz  zelfde als ─> k1184 
x  
#k2555 de Jong, Neeltje Ariens  zelfde als ─> k1185 
 
#k2556 Snoeij, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Ariensz Snoeij en Neeltje Geerlofs) 
      ─> k5112 
 Trouwt later op 10-06-1731 te Ouderkerk aan den IJssel met Ariaantje Dirks 
 ~ +/- 1665 te Berkenwoude 
 † 22-10-1752 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 26-11-1695 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 11-12-1695 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11239 
#k2557 den Baers, Maria / Maritje Dircks (dochter van Dirck Arijensz den Baers en 
      Marrigje Gosen) ─> k5114 
 * te Ouderkerk aan den IJssel 
 ~ 24-09-1662 te Gouderak 
 † 26-01-1729 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gerrit * te Ouderkerk ad IJssel  ~ 18-11-1696 te Gouderak   

 doopget. Geerlof Snoeij, Trijntje Snoeij 
     † 22-07-1738 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 01-11-1722 te Ouderkerk ad IJssel met Anna Ariens Verbie 
 zie ─> k1770 (kwartier 3) 

o Jan ~ 06-04-1698 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Zijmon DIrcks den Baers, Neeltje Dircks den Baers 

o Arij * te Ouderkerk ad IJssel / ~ 03-05-1699 te Berkenwoude 
 doopget. Geerlof Jansz Snoeij, Teuntje Jans Snoeij 
     † 20-12-1777 te Krimpen ad IJssel 
 x 25-03-1736 te Ouderkerk ad IJssel met Lijsbeth Gijsberts Kalis 
 zie ─> k1278 (kwartier 1) 

o Neeltje ~ 02-05-1700 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Claes Jansz Snoeij, Gerritje Jans, Neeltje Dircks 

o Marijtje ~ 02-05-1700 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Claes Jansz Snoeij, Gerritje Jans, Neeltje Dircks 

o Jannetje ~ 04-09-1701 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Trijntje Jans Snoeij 

o Claas ~ 16-06-1706 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Maria Jans 

o Geertje ~ 25-03-1708 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Maria Jans 

o Dirk ~ 20-05-1709 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Maria Jans 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 28-05-1698 
Jan Arijensz Snoeij, in huwelijk gehad hebbend Neeltje Geerlofs, voor de ene helft, Arij Geerlofsz, 
Cornelis Jansz Snoeij, Teuntje Jans Snoeij en Gerrigje Jans Snoeij, Maria Jans Snoeij (zie k1067), 
vrouw van Pieter Huijbertsz (zie k1066), Leendert Jansz Snoeij, Arij Geerlofsz als voogd over Trijntje 
Jans Snoeij (zie k1145), alle kinderen en erfgenamen van Neeltje Geerlofs, in echt bij voornoemde Jan 
Arijensz Snoeij geprocreeert, voor de andere helft, verkopen aan Claes Jansz Snoeij een huis, schuur en 
erf te Berkenwoude aan de kerkstraat. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 28-02-1703: 
Cornelis Snoeijen koopt van Cornelis Claasz Noirlander (zie k2488) een erfje met rijsakkers in de polder 
de Cromme. Bedrag 300,- gulden, waarvan 100 gulden contant, en 200 gulden in de schuldbrief volgend 
op deze akte. In de kantlijn daarvan staat dat deze schuld afgelost is op 14-10-1741. 
Cornelis Snoeijen ondertekent de schuldbrief met Cornelis Janse Snoeijen: 
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Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 18-11-1713: 
Simon Dirksz den Baars, Pieter Dirksz den Baars en Arij Dirksz den Baars hebben op 01-11-1713 een huis 
met erf en rijs-akkers in de polder de Nesse verkocht aan Jacob Pieter Brandsz. Echter is het daarna 
genaast door Jan Cornelisz Wegman, en vervolgens door Cornelis Jansz Snoeij, beiden zwagers van 
Simon, Pieter en Arij Dirksz den Baars. De koper en de eerste naaster hebben goedgevonden van de koop 
en naasting af te zien, mits Cornelis Jansz Snoeij wel zou verklaren dat hij dit voor zichzelf heeft genaast, 
wat hij ook deed. Daarom wordt het huis met erf en rijs-akkers nu alsnog aan Cornelis Jansz Snoeij 
verkocht. Bedrag 290,- gulden, twee zilveren dukaten en twee halfvaten bier. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 19-03-1714: 
Cornelis Jansz Snoeij verkoopt aan Jan Cornelisz Wegman een huis met erf en rijs-akkers in de polder de 
Nesse. Bedrag 375,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-12-1727 
Willempje Ariens Jongeneel, weduwe van Jan Jacobsz Brandsz verkoopt in het openbaar een woning 
bestaande uit een huis, berg, schuur en 14 morgen land in de polder de Hoge Nesse. 
Een deel hiervan, een kamp land groot 1 morgen 2 hont 50 roeden, met een kennipwerf, wordt gekocht 
door Cornelis Jansz Snoeij voor 130 gulden. Dit wordt twee dagen later gewijzigd in Jan Koij. 
Ook een andere kamp land, groot 1 morgen 50 roe wordt door Cornelis Jansz Snoeij gekocht, voor 60 
gulden. Dit wordt twee dagen later gewijzigd in Jan Koij. 
Verder koopt hij een kamp land groot 2 morgen, ook voor 60 gulden. Dit wordt twee dagen later gewijzigd 
in Wigger Lauwen. 
Tot slot koopt hij een kamp land groot 1 morgen 2 hont, voor 30 gulden. Dit wordt twee dagen later 
gewijzigd in Wigger Lauwen. 

 
#k2558 Kalis, Gijsbert Foppen  (zoon van Fop Gijsberts Kalis en Lijsbet Krijnen 
     den Ouden)  ─> k5116 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in 1727, 1731, 1737 
 ~ 10-01-1683 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-03-1755 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 19-02-1712 te Lekkerkerk 
x 13-03-1712 te Lekkerkerk (zie ook Ouderkerk ad IJssel)  zie gezinskaart 11240 
#k2559 de Jong, Neeltje Pieters (dochter van Pieter de Jong en ) 
 * +/- 1688 te Lekkerkerk 
 † 12-10-1736 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth ~ 25-03-1714 te Ouderkerk ad IJssel    † 14-12-1774 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 25-03-1736 te Ouderkerk ad IJssel met Arij Cornelisz Snoeij 
 zie ─> k1279 

 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-02-1701 
Fop Gijsbertsz Kalis (zie k5116), getrouwd met Lijsbet Crijnen (zie k5117), is overleden. Hij laat twee 
kinderen na, namelijk Gijsbert Foppen, oud 18 jaar, en Cornelis Foppen, oud 14 jaar. Wouter Gijsbertsz 
Kalis, wonende te Papendrecht, is hun oom en voogd. Lijsbeth Crijnen en Wouter Gijsbertsz Kalis komen 
overeen dat zij de gehele boedel en goederen zal blijven bezitten en ook de schulden tot haar last zal 
behouden. Ook zal zij haar kinderen alimenteren en opvoeden in eten, drinken, klederen en ter school 
laten gaan, in de christelijke religie te doen onderwijzen en hen een goed handwerk te doen en laten leren. 
Dit alles tot hun mondige leeftijd van 25 jaar, of tot zij eerder getrouwd zijn. Dan zullen zij ook een bedrag 
van 25 gulden krijgen. Mocht een van hen voordien overlijden, dan zal Lijsbeth Crijnen tot haar lasten de 
begravenis betalen zonder dat dat ten koste gaat van de verzorging van de andere zoon.  
Mocht Lijsbeth Crijnen haar zoons niet behoorlijk alimenteren, dan zal de voogd, met kennis van de schout 
als oppervoogd, de kinderen elders mogen onderbrengen op haar kosten. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 05-03-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Gijsbert Foppen Kalis is samen met Wigger Barendsz van der Dus aangesteld tot voogden over de 
onmondige erfgenamen van zijn moeder Lijsbet Krijnen, in haar leven weduw evan Fop Gijsz Kalis, 
conform de acte van voogdij gepasseerd voor notaris Willem Romein te Capelle ad IJssel dd 07-11-1717. 
Ook is tot deelvoogd, in geval van scheiding en deling van de boedel, benoemd Jan Jacob Brandse. 
Aangezien zowel Wigger Barendsz van der Dus als Jan Jacob Brandse ondertussen overleden zijn, 
benoemt hij in plaats van Wigger Barendsz van der Dus Krijn Wiggersz van der Dussen. En in plaats van 
Jan Jacob Brandse benoemt hij Jacob Pieter Brandsz. 
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Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 05-03-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Inventaris van de nalatenschap van Lijsbeth Krijnen, in haar leven weduwe van Fop Gijsz Kalis, dd 05-03-
1720. Zij is overleden te Ouderkerk ad IJssel op 26-02-1720. De inventaris is opgesteld door Gijsbert 
Foppen Kalis, haar zoon. De nalatenschap bestaat uit: 

o een woning, met huis, berg en 2 morgen 5 hont land in de polder de Nesse. 
o een kamp land in de Nesse polder, groot 4 hont 
o een kamp weiland in de Nesse polder, groot 1 morgen 
o een kamp hooiland in de Nesse polder, groot 2 morgen 2 hont 
o een kamp weiland, groot 3 hont 50 roe 
o een kampje hooiland groot 2 hont 50 roe 
o een kamp hooiland, groot 3 hont 
o een kamp hooiland, groot 5 hont 50 roe 
o in de boedel is ook bevonden het eigendom van 450 roe land, maar dat behoort nu aan Gijsbert 

Foppen en de weduwe van Cornelis Foppen. 
o De dieren die genoemd worden, waren voor de helft van Lijsbet Krijnen en voor de helft van 

Gijsbert Foppen, zijnde: 6 koeien, drie oude vaarzen, twee jonge vaarzen, drie hokkelingen, een 
kuiskalf, 10 hoenderen en een haan. 

o Verder wordt het bouwgereedschap en de huisraad genoemd. 
o Aan contant geld is er 47 gulden 3 stuivers 8 penningen, waarvan de helft aan Lijsbet Krijnen 

toebehoorde. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 20-10-1720 / 27-10-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Gijsbert Foppen Kalis en Neeltje Centen, weduwe van Cornelis Foppen Kalis, ter eenre, en Jacob Jan 
Brandsz, Arij Jan Brandsz en Dirk Jan Brandsz, ter andere zijde, hebben een kamp land in 
gemeenschappelijk bezit, groot 9 hont in de polder de Nesse. Dit kamp land is veranderd in werven. Zij 
hebben dit nu onderling verdeeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-08-1727 / 13-12-1727 / 17-01-1728 /  
20-02-1728 / 28-12-1729 / 08-12-1731 / 21-01-1732 / 08-02-1732 / 31-01-1733 / 30-12-1733 / 05-03-1734 / 
 12-03-1734 / 17-12-1735 / 22-12-1735 / 21-12-1737 / 14-11-1739 / 08-01-1740 / 15-12-1741 
Gijsbert Foppen Kalis ondertekent als heemraad diverse acten mbt openbare verkopen. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-08-1727 / 23-11-1731 / 13-11-1737 
Gijsbert Foppen Kalis treedt op tijdens de rechtdagen als heemraad van Ouderkerk ad IJssel, en 
ondertekent: 

  
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 27-05-1741 
Voor het jaar 1741 en 1742 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met 
gereedschap op de dijk. Daarnaast zijn een aantal heemraden aangewezen om ook op de dijk te zijn.  
Aan dit overzicht is ook een lijst toegevoegd waarop aangegeven welke taken de diverse heemraden 
tijdens hun dienst hebben. Daaronder vallen de verantwoordelijkheid voor de geschierde mannen, de 
kavelrekening en de diverse schouwen. 
Jan Ariensz Rook en Gijsbert Foppen Kalis nemen de Adolphi schouw voor hun rekening. Anderen 
krijgen de Bamis schouw en de Spoor schouw toegewezen. 

 
#k2560 Speksnijder, Theunis Jansz (zoon van Jan Gijsbertsz Speksnijder en Lijsbeth 
     Teunis Terlouw)  ─> k5120 
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 Later getrouwd voor 03-1714met Metje Hendriks de Wit 
 ~ 14-08-1678 te Ammers Graveland 
 † 29-10-1720 te ??? 
x voor 04-1701 te ???       zie gezinskaart 11241 
#k2561 Cleijn, Aafje Claas  (dochter van Claas Cleijn en ) 
 * +/- 1680 te Ammers Graveland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Theunis Speksnijder en Aafje Cleijn): 
o NN  *   †  
o Gijsbert ~ 23-04-1701 te Nieuwpoort  † 30-05-1763 te Ammers Graveland 

 x voor 11-1727 te Groot Ammers met Lommigje Dirks van Baaren 
 zie ─> k1280 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Theunis Speksnijder en Metje de Wit): 
o NN  *   †  

 

 
#k2568 de Wit, Peter Aartsen  (zoon van Arien Willemsz de Wit en ) 
 * +/- 1660 te Lopik 
 † 24-03-1712 te Laag Blokland (Ottoland) 
x 06-03-1689 te Ottoland     zie gezinskaart 11245 
#k2569 Japiks, Grietje  (dochter van ) 
 * +/- 1667 te Laag Blokland (Ottoland) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk * +/- 1697 te Brandwijk of Laag Blokland  †  

 o 28-11-1722 te Neder Blokland (Ottoland) met Neeltje Jans Hoogewerf 
 zie ─> k1284 

 

 
#k2570 Hoogewerf, Jan (zoon van ) 
 * +/- 1665 te Nieuwland 
 † ??? te ??? 
x +/- 1695 te ???       zie gezinskaart 11246 
#k2571 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1701 te Nieuwland of Goudriaan 

 o 28-11-1722 te Neder Blokland (Ottoland) met Dirk Petersz de Wit) 
 zie ─> k1285 

 

 
#k2572 Kortland, Gijsbert Ariensz (zoon van Arie Kortland en ) 
 * +/- 1644 te Opperstok (Groot Ammers) 
 † ??? te ??? 
o 09-06-1674 te Groot Ammers 
x 24-06-1674 te Groot Ammers     zie gezinskaart 11247 
#k2573 Claes, Annechjen (dochter van ) 
 * +/- 1650 te Opperstok (Groot Ammers) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Leentje ~ 26-07-1676 te Groot Ammers  †  
o Klaas * te Opperstok (Streefkerk) / ~ 10-09-1679 te Groot Ammers 

      † 02-12-1748 te Groot Ammers 
 x 26-09-1700 te Groot Ammers met Marrigje / Jannigje Krijnen 
 xx 09-05-1721 (o) te Groot Ammers met Barbara Janse de Kovel 
 zie ─> k1286 
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#k2574 de Kovel, Jan Joosten  (zoon van Joost Jansz van Kovel en Janneke 
     Teunis Broer)  ─> k5148 
 ~ 22-04-1668 te Goudriaan 
  20-04-1742 te Groot Ammers 
o 29-12-1690 te Goudriaan 
x 14-01-1691 te Goudriaan     zie gezinskaart 11248 
#k2575 Sterreburch, Geertje Jans (dochter van Jan Paulusz Sterrenburgh en  
     Anna Cocquis) ─> k5150 
 * +/- 1665 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barbara  ~ 23-09-1696 te Groot Ammers †  

  x 09-05-1721 (o) te Groot Ammers met Klaas Gijsbertsz Kortland 
  zie ─> k1287 

 

 
#k2584 Broere, Arien Cornelisz (zoon van Cornelis Broere en ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Lekkerkerk  ??     zie gezinskaart 11253 
#k2585 Leenderts, Ariaentge  (dochter van ) 
 * +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 16-12-1682 te Lekkerkerk      † 12-06-1758 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 02-04-1713 te Lekkerkerk met Ariaantje Gerrits den Boon 
  o 06-05-1718 te Lekkerkerk met Ariaantje Roelen van der Zijde 
  zie ─> k1292 

 

 
#k2586 van der Zijde, Roelant Roelantsz (zoon van Roelant van der Zijde en ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Alblasserdam ??     zie gezinskaart 11254 
#k2587 Abrahams, Aeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 08-11-1693 te Alblasserdam     † 05-03-1777 te Ouderkerk ad IJssel 

  o 06-05-1718 te Lekkerkerk met Cornelis Ariensz Broere 
  zie ─> k1293 

 

 
#k2592 Goudriaan, Pieter Ariensz (zoon van Arien Jansz Pietersz Goudriaan en 
     Janneken Jacobs)  ─> k5184 
 ~ 28-05-1662 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 01-04-1690 te Stolwijk 
o 02-04-1690 te Stolwijk (zie Goudriaan) 
x 23-04-1690 te Goudriaan     zie gezinskaart 11257 
#k2593 Fransen, Marritje (dochter van Frans Cornelisz en ) 
 ~ +/- 1665 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Frans ~ 17-05-1693 te Gouderak  † 05-03-1765 te Gouderak 

 x 26-11-1713 te Gouderak met Sijgje Willems Capiteijn 
 zie ─> k1296 
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#k2594 Captein, Willem Teunisz  zelfde als ─> k1416 
x 
#k2595 Versluijs, Eva / Aafje Gerrits  zelfde als ─> k1417 
 
#k2596 Dekker, Jacob Dircksz  (zoon van Dirck Cornelisz en Juetgen (Judick) 
     Jacobs)  ─> k5192 
 Later getrouwd op 21-06-1682 te Oud Alblas met Jannigje Cornelis (zie -> k1056 / k1057) 
 ~ 06-09-1637 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 20-04-1670 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11259 
#k2597 Besemer, Lidue Gijsberts (dochter van Gijsbert Aertsz Besemer en Geertge 
     Ariens)  ─> k5194 
 ~ 15-01-1645 te Oud Alblas 
 † voor 21-06-1682 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Dircksz en Lidue Besemer): 
o NN  *   †  
o Jan  ~ 14-03-1677 te Oud Alblas  † 27-03-1765 te Molenaarsgraaf 

  x 11-10-1705 te Molenaarsgraaf met Marchje Cornelis Mourik / Mouris 
  zie ─> k1298 (kwartier 2) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacob Dircksz en Jannigje Cornelis) (zie -> k1056 / k1057): 
o NN  *   †  
o Cornelis   ~ 02-10-1689 te Oud Alblas  † na 1764 te ??? 

  o 04-02-1718 te Lekkerkerk met Ariaantje Dirks Gouwens 
  zie ─> k528 (kwartier 1) 

 

 
#k2598 Mouris, Cornelis Adriaensz (zoon van Arien Ariensz Maurits (Broer) en  
     Barbel Jans )  ─> k5196 
 Eerst getrouwd op 14-08-1667 te Ottoland (zie Hoornaar) met Annichje Theunis. 
  Bij dit eerste huwelijk staat dat Cornelis Adriaensz ‘van Ottoland’ is 

 ~ 06-04-1642 te Goudriaan 
 † na 1681 te Molenaarsgraaf 
x 01-06-1674 te Dordrecht     zie gezinskaart 11260 
#k2599 Meelhooft, Margje Cornelis  (dochter van Cornelis Gerritsz Meelhooft 
      en Marrigje Aerts)  ─> k5198 
 ~ 17-04-1645 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Mouris en Annichje Teunis): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Mouris en Margje Cornelis): 
o NN  *   †  
o Marchje  ~ 21-11-1677 te Ottoland  † 10-08-1752 te Molenaarsgraaf  

  x 11-10-1705 te Molenaarsgraaf met Jan Jacobsz Rootnat 
  zie ─> k1299 

 

 
#k2600 de Jong, Jan Leendertsz  (zoon van Leendert de Jong en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Lekkerkerk  ??     zie gezinskaart 11261 
#k2601 Cnelis, Pietertje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem  ~ 02-10-1672 te Lekkerkerk  † 16-09-1744 te Lekkerkerk 

  x 24-04-1695 te Lekkerkerk met Lijsje Ariens 
  xx 14-09-1698 te Lekkerkerk met Aagje Jans 
  zie ─> k1300 
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#k2608 de Boo, Bastiaan Jansz (zoon van Jan de Boo en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Sliedrecht ??     zie gezinskaart 11265 
#k2609 Broere, Adriaentje Damen (dochter van Daem Broere en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ +/- 1675 te Sliedrecht  † 23-09-1721 of ..-01-1728 te Bergambacht 

 o 10-12-1706 te Bergambacht met Ariaantje Jacobse Versee 
 zie ─> k1304 

 

 
#k2610 Versee, Jacob Ariensz  (zoon van Arien Gerritsz Versee en Sijburchjen 
     Jacobs) ─> k5220 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Bergambacht ??      zie gezinskaart 11266 
#k2611 Jans, Annigje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan  ~ 01-12-1666 te Bergambacht  †  
o Pieter  ~ 26-08-1668 te Bergambacht  †  
o Zijburg  ~ 31-08-1670 te Bergambacht  †  
o Sijburgje  ~ 01-07-1674 te Bergambacht  †  
o Pieternel  ~ 22-05-1678 te Bergambacht  †  
o Ariaantje  ~ 23-03-1681 te Bergambacht † 11-01-1750 te Bergambacht 

  o 10-12-1706 te Bergambacht met Arie Bastiaansz Bode 
  zie ─> k1305 

 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 02-02-1672: 
Rechtdag gehouden 02-02-1672 
Sijmon van der Meijden, last hebbende van de Heeren van Bergambacht, eiser, contra Jacob Verzee, 
gedaagde, tot betaling van 81 gulden 18 stuivers over kenniptiende in he tjaar 1670 bij de gedaagde in 
pacht gehad. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 19-08-1675: 
Rechtdag gehouden onder Bovenberg dd 19-08-1675 
Johan Botter, Baljuw, eiser, contra Wigger Pietersz en Jacob Ariensz Verzee, borgen voor Jan Wiggertsz, 
tot betaling van 18 gulden per reste van pacht van henniptienden door de voornoemde Jan Wiggertsz in 
het jaar 1669 ten overstaan van schout en gerecht gekocht. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 29-07-1687: 
Jacob Ariensz Versee verkoopt aan de kinderen van Bastiaen Sijbrantsz twee hont land, zowel kennip- als 
hooiland. 

 
#k2612 van Meijeren, Teunis Ariensz  (zoon van Jan Teunisz en ?? ) 
 ~ 13-05-1663 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Bergambacht ??     zie gezinskaart 11267 
#k2613 den Hoed, Margje Cornelis  (dochter van Cornelis den Hoed en ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ voor 1693 te Bergambacht  † 07-04-1781 te Bergambacht 

 x 20-02-1718 te Bergambacht met Neeltje Jansse Kersbergen 
 zie ─> k1306 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 05-10-1702: 
Aart Louwen verkoopt aan Teunis Ariensz van Meijeren een huis en erf op het dorp van Bergambacht. 
Bedrag 500 gulden dat Teunis van Meijeren schuldig blijft aan Aart Louwen tegen een rente van 4 %. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 05-02-1718 
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Tonis van Meijeren en Margje Cornelis, echtelieden, zijn overleden zonder testament, en omdat er nog 
onmondige kinderen zijn, moeten er voogden aangesteld worden. Dat zijn nu Cornelis den Hoet, won. te 
Ammerstol, en Renier Arijens van Meijeren, won. te Benschop. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 28-02-1718 
Cornelis den Hoet en Renier van Meijeren als voogden over de 3 minderjarige kinderen verwekt bij Tonis 
van Meijeren en Margje Cornelis, met namen Cornelia Tonis, Willem Tonisz, en Annigje Tonis, alsmede 
Jan Tonisz, meerderjarige zoon ter andere zijde. De partijen scheiden de boedel. Jan Tonisz behoudt 
de hele boedel met de schulden, en reikt de andere kinderen 200 gulden uit, ook alimenteert en 
onderhoudt hij zijn zus Anna van Meijeren tot zij 25 jaar is of trouwt. 
In de marge staat: 
dd 28-02-1718: Willem Tonisz van Meijeren bekent voldaan te zijn uit handen van Jan Tonisz van 
Meijeren. 
dd 06-11-1718: Joost Hendricksz, getrouwd met Cornelia van Meijeren, won. te Haastreht, bekent voldaan 
en betaald te zijn uit handen van Jan Tonisz van Meijeren met het bedrag van 200 gulden. 
dd01-08-1732: Anna Tonis van Meijeren bekent van de 200 gulden voldaan en betaald te zijn uit handen 
van Jan Tonisz van Meijeren. 

 
#k2614 Kersbergen, Jan Claasz (zoon van Claas Huijbertsz Kersbergen en  
     Neeltje Jan Daams de Lange)  ─> k5228 
 Later getrouwd op 13-03-1701 te Benschop met Annigje Jacobs 
 ~ 31-08-1660 te Benschop 
 † ..-..-1725 te Benschop 
x 22-11-1691 te Benschop      zie gezinskaart 11268 
#k2615 Theunis, Weijntje  (dochter van Theunis Aalbertsz en Trijntje Jans) 
      ─> k5230 
 ~ 29-10-1665 te Benschop 
 † 29-10-1698 te Benschop 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Kersbergen en Weijntje Theunis): 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 31-03-1695 te Benschop  † 01-10-1742 te Bergambacht 

 x 20-02-1718 te Bergambacht met Jan Teunisz van Meijeren 
 zie ─> k1307 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Kersbergen en Annigje Jacobs): 
o NN  *   †  

 

 
#k2616 Verzee, Arij Arijensz (zoon van Arijen Gerritsz Verzee en Sijburchjen Jacobs) 
      ─> k5232 
 Beroep: Schepen van Bergambacht in 1700, 1701 en 1703 
 ~ 11-04-1649 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Bergambacht ??     zie gezinskaart 11269 
#k2617 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ 27-03-1682 te Bergambacht † na 07-10-1734 te Bergambacht 

 o 24-01-1710 te Bergambacht met Ingje / Engeltje Jans Bonsert 
 zie ─> k1308 

 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 16-05-1685 
Gijsbert Sijbertsz verkoopt aan Arijen Arijensz Versee een huis en erf op het dorp. Bedrag 450 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 21-05-1694 
Joost Nannensz de Boer verkoopt aan Arien Ariensz Verzee een kennipwerf groot 1 hont 25 roeden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 26-11-1694 
Ingetje Frans, weduwe van Jan Geritsz, verkoopt aan Arien Ariensz Verzee een kennipakkertje groot 1 ½ 
hont te Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 03-04-1696 / 17-04-1696 
Arien Jonckers, eiser, contra Arien Ariensz Verzee, gedaagde. De eiser verlangt alsnog leverantie van 9 
voet hoepen. De gedaagde zie alleen de hoepen te hebben verkocht voor 16 gulden, en dat de eiser alleen 
naar 9 voets hoepen gevraagd heeft, en die zijn verkocht aan de eiser. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 08-06-1700 / 21-11-1700 
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Arien Ariensz Verzee wordt in deze acten genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 09-05-1701 
Arien Ariensz Verzee wordt in deze acte genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 11-05-1701 
Dirk Verweij, won. te Gouda, verkoopt aan Arien Ariensz Verzee 2 morgen 400 roede land, ten dele 
hooiland en ten dele griending. Bedrag 460 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Bergambacht   d.d. 10-12-1701 
Arij Versee wordt genoemd als schepen en getuige van het feit dat Aert Louwen op 23 oktober 1701 in 
bijzijn van anderen de schout en schepenen heeft gescholden als valsarissen, valse vonniswijzers, 
schelmen en andere onbetamelijke woorden meer. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 05-09-1702 
Maarten Jansz en Jacob Cornelisz Schouten verkopen aan Arien Ariensz Verzee een uitgevoerde 
kennipakker met een steeg, groot 2 hont. Bedrag 50 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 15-12-1702 
Harmen Nederburg, schot, en Hermanus van der Putte, majoor der stad Schoonhoven, namens Pieter 
Hendricksz Molenaar, en Maria Bastiaans, weduwe van Pieter Hendricksz Molenaar, verkopen aan Arijen 
Ariensz Versee een kennipwerf groot 3 quartier of 75 roede te Benedenbergh. Bedrag 60 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Bergambacht   d.d. 30-06-1700 / 30-09-1703 
Arien Ariensz Verzee wordt in deze acte genoemd als schepen van Bergambacht. 

 
#k2620 van der Linden, Harmen Huijgensz  zelfde als ─> k2334 
x 
#k2621 Leunen, Lijsbeth Ariens   zelfde als ─> k2335 
 
#k2622 Kock, Wouter Huijgen  (zoon van Huijg Leendertsz Kock en Jannichje 
     Reijers)  ─> k5244 
 Beroep: Schepen van Ammerstol 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † tussen 16-10-1722 en 30-11-1729 te Ammerstol 
o 12-07-1681 te Ammerstol 
x 27-07-1681 te Ammerstol     zie gezinskaart 11272 
#k2623 Lamberts, Jannichje  (dochter van Lammert Hendricksz Spijkerman en
     Marija Pieters)  ─> k5246 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willemijntje ~ 09-12-1691 te Ammerstol  † 04-11-1740 te Bergambacht 

  x 05-12-1716 te Ammerstol met Arie Harmensz van der Linden 
  zie ─> k1311 

 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 08-06-1648 
Arien Pietersz Visscher, Pieter Pietersz en Lammert Hendricxsz getrouwd met Marija Pieters hebben 
overgedragen aan Cornelis Leendertsz Vries de eigendom van een werfje aan de Achterwech. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 10-04-1653 
Lambert Hendricxsz getrouwd met Maritgen Pietersdr heeft overgedragen aan Leendert Jansz Vormer 
een griendje oostelijk van de Capellewech. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 13-02-1690 
Wouter Huijgensz Kock treedt op als getuige bij het vastleggen van een afspraak tussen Wouter Sijbertsz 
en zijn zus Beertje Sijberts. Wouter Huijgensz Kock tekent de acte. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 1697 
In 1697 compareerden voor Schout Adriaan Nieuwpoort en de Schepen Arien Govert Pater en Pieter 
Gerritsz Rootbaard, Wouter Huijgen Cock, Hendrik Lammersz (zie k4658) in huwelijk hebbende 
Marrigje Huijgen Cock, Reijer Huijgen Cock. Dirck Teunisz Waart, als getrout hebbende Lijntje Huijgen 
Cock, Claas Ariensz in huwelijk hebbende Aartje Huijgen Cock, Frans Willemsz in huwelijk hebbende 
Annigje Huijgen Cock, Hendrik Huijgen Cock en Arien Dirksz, als vader en voogd van zijn kinderen, 
geproc. bij Leentje Huijgen Cock, de welke comparanten verkogt ende in vrije eijgendom over gegeven aan 
ende ten behoeve van Sijmon Ariensz Pijper, een huijs ende erve, mitsgaders een boomgaard, agter de 
voorn. huijs gelegen op Ammerstol. 
Voor Schout Adriaan Nieuwpoort en de Schepen Arien Govert Pater en Pieter Gerritsse Rootbaard, 
compareerden dezelfde personen als in de voorgaande akte, plus Jacomina Huijgen Cock, allen 
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erfgenamen van Jannigje Reijers, weduwe van Huijg Leendertsz Cock, welke comparanten verkogt 
ende in vrije eijgendom over geven ten behoeve van Jan Teunis Bonser de Oude, ende Jan Teunis Bonser 
de Jonge, een acker gelegen op Ammerstol in het Hopplant, groot ofte verongeld drie quartier. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 09-06-1705 
Uit deze acte blijkt dat Wouter Huijgen Kock schepen was van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 01-07-1709 
Cornelis Willemsz Saen (zie k2328), won alhier, bekende te hebben vercogt en getransporteerd aen 
Wouter Huijgens Kock, sekere half huijs en erve met een halve schuijr en erve, staende en gelegen op 
dese dorpe, daer van de wederheIft toecomt den cooper. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 02-05-1711 
Wouter Huijgens Kock won. alhier, heeft verkocht getransporteerd aan Jacob van Wingerden won. tot 
Krimpen a/d Leck, zeker scheepje of schuijt, vaert een pennen maker met twijgen, want zo als den cooper 
tot zijn genoegen heeft gezien en bekent voorn. schuijt en zeijl en treije, ende gevolge van dien hij cooper 
voorn. en Pieter Jacobs van Wingerden, zoon van voorn. zeijde als last en ordre te hebben van zijn vader, 
beloops heeft te betalen op toecomende Aldenheilige feest 1711, de somme van 100 gld en een Ducaten 
daarboven, en bekende hij comp. van de voorn. Ducaten voldaan en betaald te zijn, wijders belooft, de 
resterende wege op Aldenheilige te betalen, met de jare van dien jegens 5 gld van 100 het jaar te 
recederen 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 18-05-1712 
De erfgenamen van zal. Arijaentie Hermen en Cornelis Janse bekennen in Qualiteit voorn. op te dragen 
aan Wouter Huijgens Kock, zekere boomgaard, groot omtrent een hont land. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 16-09-1715 
Harmen Willems (zie k2796) verkoopt aan Wouter Huijgens Cock, zekere gedeelte van een boomgaard 
gemeen met den cooper. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 30-05-1719 
Jannigje Leenders. wed. van Jan Dircxe Steenplaat onse inwoonster, en heeft gecedeerd en 
getransporteerd aan Wouter Huijgens Kock, vier grienden groot omtrent ½ mergen, gelegen in Dannes 
weer. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 03-04-1720 
Mr Jorissen en Cornelis Maerten van Vliet won. te Streefkerk en bekennen voor hunzelve en nog als 
voogden over de minderj. kinderen van Cornelis Pieters zal. te hebben verkocht en getransporteerd in vrije 
eigendom op te dragen aan Wouter Huijgens Kock, twee grienden, liggende achter Ammerstol als 
eerstelijk een grient groot 75 roe. Item 125 roeden, liggende aan de Capelle Laen. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 16-10-1722 / 30-11-1729 
Wouter Huijgens Kock onzer inwoner, bekent te hebben verkocht getransporteerd in vrije eigendom op te 
dragen aan Leendert Wouter Kock, een huis en erve met een schuur, staande en gelegen op dese dorpe. 
In de volgende acte de schuldbrief: Leendert Woutersz is schuldig aan Wouter Huijgens Kock het bedrag 
van 700 gulden. Randschrift: Wij ondergetekende kinderen en erfgenamen ven Wouter Huijgens Kock, 
verklaren bij deze ontvangen te hebben een somma van 200 gld in vermindering van een kusting brief van 
700 gld, get. 30-11-1729 Daniel Wouters Kock, Leendert Wouters Kock, Arij van der Linden (zie k1310), 
Huijg Wouters Kock. 

 
#k2624 Burger, Jan Nanningsz zelfde als ─> k2084 
x 
#k2625 Backer, Neeltje Dircks  zelfde als ─> k2085 
 
#k2626 van der Koeij, Claas  zelfde als ─> k2086 
x 
#k2627 NN    zelfde als ─> k2087 
 
#k2628 de Kroon, Arie Willemsz (zoon van Willem de Kroon en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 ?? te Berkenwoude ??    zie gezinskaart 11273 
#k2629 Abrahamsen, Machteltje (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1684 te Berkenwoude  † 28-09-1740 te Stolwijk 

 x 03-02-1709 te Berkenwoude met Martijntje Thijse Kool 
 zie ─> k1314 
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#k2630 Kool, Thijs Jacobse (zoon van Jacob Pietersz Kool en Arijaentje Centen) 
      ─> k5260 
 * +/- 1655 te ??? 
 † 31-01-1731 te Stolwijk 
x +/- 1685 te Stolwijk ??      zie gezinskaart 11273b 
#k2631 Claes, Niesje OF Cornelis, Marrigje (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Martijntje  * +/- 1690 te Stolwijk  † 20-10-1745 te Stolwijk 

  x 03-02-1709 te Berkenwoude met Jan Ariensz de Kroon 
  zie ─> k1315 

 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 30-05-1660: 
Claes Jacobsz Prins verkoopt aan Thijs Jacobsz Cool een voorhuis met erf te Benederheul in Stolwijk. 
Claes Jacobsz Prins blijft er wel met zijn vrouw in wonen. Bedrag 50 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 04-07-1682 
Dr Arnoldus Kemp en Maerten Verhoef, als gemachtigden van Willem Aertsz Verdoolt (zie k2472), 
verkopen aan Thijs Jacobsz Cool een stuk hooiland groot 2 morgen, te Benedenkerk. Bedrag 115 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 05-04-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Tijs Jacobsz Cool, won. te Stolwijk, is schuldig aan Cornelis Jansz Mul, won. te Ouderkerk ad IJssel het 
bedrag van 150 gulden, bestaande uit 81 gulden over 12 jaar rente van een rentebrief die hij op 04-07-
1682 heeft opgesteld ten behoeve van Jacob Pietersz Cool, in zijn leven gewoond te Ouderkerk. Die 
rentebrief heeft voornoemde Mul door huwelijk met Ariaentjen Centen, voormaals vrouw van Jacob 
Pietersz Cool, bekomen. Deze rentebrief is verleden dd 04-07-1682 voor schout en gezworenen van 
Stolwijk. De resterende 69 gulden heeft Tijs Jacobsz Cool geleend van Cornelis Jansz Mul. Rente 3,5%. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-02-1697 / 06-03-1697 / 03-04-1697 
Rechtdag gehouden 06-02-1697 / 06-03-1697 
Cornelis Ariensz Wegman, steenbakker, arrestant op de erfenis die Leendert Leendertsz, won. te 
Rotterdam, door dood van Jacob Pietersz Cool heeft geërfd, berustend bij Cornelis Jansz Mul, getrouwd 
geweest met Arijaentje Centen, eerder weduwe van Jacob Pietersz Cool, (later berustend onder Tijs 
Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren als executeurs van het testament van Jacob Pietersz Cool) 
eiser, contra Leendert Leendertsz en Cornelis Jansz Mul, (later Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van 
Bueren, won. te Stolwijk) gedaagden. Tot betaling van 49 gulden 2 stuivers als rest van de koop en 
leverantie van 36.000 onderstenen. Cornelis Jansz Mul stelt zich geen partij. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 04-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Cornelis Jansz Mul, weduwnaar van Ariaentje Centen, die eerder weduwe was van Jacob Pietersz Cool, 
won. te Ouderkerk ad IJssel, ter eenre, en Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, als executeurs 
van het testament van Jacob Pietersz Cool, won. te Stolwijk, ter andere zijde, hebben met elkaar gedeeld 
de rentebrieven en obligaties van Jacob Pietersz Cool. 
Cornelis Jansz Mul krijgt een rentebrief van 150 gulden ten laste van Tijs Jacobsz Cool, een obligatie van 
200 gulden ten laste van Goossen Meesz, etc. (nog vijf ter waarde van in totaal 865 gulden), en nog een 
stuk land van 2 hont te Bergambacht. 
Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, als executeurs van het testament van Jacob Pietersz 
Cool krijgen een obligatie van 400 gulden ten laste van Jacob Cornelisz van Bueren, won. te Stolwijk, etc. 
(nog 2 obligaties ter waarde van in totaal 699 gulden), en nog 3 hont land te Stolwijk. 
Blijft nog onverdeeld en gemeen een obligatie van 600 gulden ten laste van Jacobus Backer. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-03-1697 / 03-04-1697 
Rechtdag gehouden 06-03-1697 
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Dirck Willemsz Vonck, steenbakker te Capelle ad IJssel, en Neeltje Cornelis, won. in Stormpolder, 
tezamen in compagnie steen gebakt hebbend, arrestanten op de erfenis die Leendert Leendertsz, won. te 
Rotterdam, door dood van Jacob Pietersz Cool heeft geërfd, berustend bij Tijs Jacobsz Cool en Jacob 
Jacobsz van Bueren als executeurs van het testament van Jacob Pietersz Cool, eisers, contra Leendert 
Leendertsz, Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, gedaagden. De eis wordt in geschrifte 
ingediend, en wordt niet verder toegelicht. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-03-1697 / 03-04-1697 
Rechtdag gehouden 06-03-1697 
Hendrick Arijensz op Sijde, arrestant op de erfenis die Leendert Leendertsz, won. te Rotterdam, door dood 
van Jacob Pietersz Cool heeft geërfd, berustend bij Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren als 
executeurs van het testament van Jacob Pietersz Cool, eiser, contra Leendert Leendertsz, Tijs Jacobsz 
Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, gedaagden. De eis wordt in geschrifte ingediend, en wordt niet verder 
toegelicht. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 08-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening, bewijs en liquidatie tussen Cornelis Jansz Mul, won. te Ouderkerk ad IJssel, getrouwd geweest 
met Ariaentje Centen, die eerder weduwe was van Jacob Pietersz Cool, ter eenre, en Tijs Jacobsz 
Cool (zie k2630) en Jacob Jacobsz van Bueren, won. te Stolwijk, als executeurs van het testament van 
Jacob Pietersz Cool, ter andere zijde. De ontvangsten bedragen 2957 gulden 9 stuivers 6 penningen, en 
de uitgaven zijn in totaal 889 gulden 1 1stuivers 8 penningen. Het positieve saldo is 2067 gulden 17 
stuivers 14 penningen, waarvan de helft toekomt aan de twee genoemde executeurs. Daarnaast moet 
Cornelis Jansz Mul nog over de koop van koeien die hij van de executeurs kocht, nog 150 gulden betalen, 
dus in totaal krijgen zij nog van hem 1183 gulden 18 stuivers 15 penningen. Zij hebben dit bedrag nu 
ontvangen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-04-1697 
Rechtdag gehouden 03-04-1697 
Wouter van Oosten, mr scheepstimmerman in Stormpolder, arrestant en eiser, contra Leendert 
Leendertsz, Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, gedaagden. De eis wordt niet verder 
toegelicht. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 03-06-1697: 
Thijs Jacobs Cool en Jacob Jacobse van Bueren (won. Stolwijk) als executeurs van het testament van 
Jacob Pieterse Cool zaliger verkopen aan Cornelis Janse Mul (won. alhier) als universeel erfgenaam van 
Arijaentje Centen, zijn overleden vrouw, die weduwe was van Jacob Pieterse Cool voornoemd, een 
1/2 huis en erf met hooiberg met omtrent de helft van 7 morgen 3 hont hooi- en weiland daarachter 
gelegen, mitsgaders het gedeelte van de zelling daarvoor gelegen, alles gemeen met de kopers en Jan 
Crijnen c.s. Verder de helft van een boomgaardje ten oosten van voornoemd huis in de Cromme. Bedrag 
1000 gulden. 

 
 

 
#k2632 Verheuvel, Arie Woutersz (zoon van Wouter Maertensz Verheuvel en  
     Grietgen Jans)  ─> k5264 
 Eerst getrouwd op 01-04-1674 te Nieuwpoort met Margrita Pieters 
 * +/- 1645 te Langerak 
 † 02-04-1715 te Bergambacht 
x voor 04-12-1678 te ???      zie gezinskaart 11274 
 bron: Ons Voorgeslacht 671, nov. 2014 

#k2633 Teunis, Annitge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † 30-05-1712 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie Verheuvel en Margrita Pieters): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Verheuvel en Annitge Teunis): 
o NN  *   †  
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o Hendrik * +/- 1685 te Bergambacht  † 26-09-1752 te Stolwijk 
 x 27-11-1712 te Bergambacht met Claasje Abrahams Noorlander 
 zie ─> k1316 

 

 
#k2634 Noorlander, Abraham Claasz (zoon van Claes Abrahamsz Noorlander en  
   Annigje Pieters Jacob Roeloffs Versloot)  ─> k5268 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in de periode 1686 / 1687 
 ~ +/- 1651 / 1652 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-03-1734 te Bergambacht 
x voor 25-12-1677 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11275 
#k2635 Sost, Adriaantje Cornelis (dochter van Cornelis Jacobsz Sost en Marijtjen 
     Jacobs Schipper)  ─> k5270 
 ~ 06-08-1651 te Moordrecht 
 † 18-12-1726 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marchje / Meritje ~ 25-12-1677 te Ouderkerk ad IJssel † 12-07-1752 te Ouderkerk ad 

        IJssel 
 doopget. Cornelis Jacobsz Sost, Barber Claes, Ariaentje Cornelis 
 o 22-03-1705 te Nieuwerkerk ad IJssel met Teunis Pietersz Schouten / Weert 
 zie ─> k2709 (kwartier 2) 

o Annichje ~ 04-07-1683 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Jan Claesz Noirlander, Barber Claes Noirlander, Grietje Willems 

o Claes * 30-03-1685 
o Cornelis ~ 27-07-1687 te Ouderkerk ad IJssel   †  

 doopget. Claes Foppen Diestenburgh, Heijndrick Cornelisz op Schoor, Maria, de meid 
        van ds Taetse 

o Pieter ~ 03-06-1691 te Ouderkerk ad IJssel   †  
 doopget. Leendert Claesz Noirlander, Lijsbeth Huijberts 

o Claasje ~ 01-03-1695 te Ouderkerk ad IJssel  † 28-12-1759 te Bergambacht 
 x 27-11-1712 te Bergambacht met Hendrik Ariensz Verheuvel 
 zie ─> k1317 (kwartier 2 en 3) 

 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1674: 
Annetje Pieters (zie k4977), wed. van Claes Abramsz (zie k4976), geassisteerd door haar zoon 
Abraham Claesz, Thijs Pietersz Verspeuij, Pieter Thonisz, zoon van Thonis Pietersz, en Roelant Pietersz 
Versloot (zie k4590), kinderen en kleinkinderen van Pieter Jacob Roeloffsz (zie k9180) zaliger, Jan 
Sentensz, Huijch Herbertsz, Roelant Herbertsz, kinderen en erfgenamen van Trijntje Jacobs zaliger, en 
Jacob Cornelisz en Pieter Cornelisz die optreden namens Aechje Jacobs, hebben in gemeenschap twee 
woningen, waarvan 1 in Krimpen ad IJssel in de polder Langelant, groot 12 morgen en 1 in Ouderkerk ad 
IJssel in de polder Zijde, groot 14 morgen. Zij verkavelen dit onder elkaar als volgt: 
De kinderen van Pieter Jacobsz en van Trijntje Jacobs krijgen de 14 morgen met huis en berg in 
Ouderkerk a/d IJssel. Aechje Jacobs krijgt de 12 morgen met huis en berg in Krimpen ad IJssel 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 16-06-1675 
Notaris Everard Maes 
Annitjen Pieters, weduwe van Claes Abramsz Noorlander, won. te Ouderkerk ad IJssel, als principaal, 
en Cornelis Jacobsz Sost en Abram Claesz Noorlander, beiden won. te Ouderkerk, als borgen, is 
schuldig aan de diaconie arment te oduerkerk het bedrag van 200 gulden dat zij geleend heeft, en 
gekregen heeft uit handen van Cornelis Jacobsz Sost (zie k5270) en Dammis Ariensz, diaconie 
armbezorgers te Ouderkerk. 

 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 01-06-1680 
Abraham Claesz en Jan Claesz, voor zichzelf en voor hun twee onmondige broers en zus, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan Jacob Maertensz van Zijde 2 hont 75 roeden land in de polder 
Korteland. Bedrag 90 gulden en 5 zilveren ducatons tot speldegeld. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1680: 
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Abraham Claesz en Jan Claesz en hun twee onmondige broers en zus, tesamen kinderen van Claes 
Abramsz en Annitje Pieters, verkopen aan Geertje Maertens de helft van al het land en elsakkers waarvan 
Pieter Thonisz de andere helft heeft, in de polder de Zijde, groot 113 en een halve roede. Bedrag 31 
gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-06-1686: 
Abram Claasz (Noorlander) tekent een acte als heemraad. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 27-05-1688 
Notaris Everard Maes 
Jan Jacob Brantsz, Fop Gijsz Calis (zie k5116), Daniel Leendertsz Vet en Abram Claesz (zie k2634), alle 
van competente ouderdom, won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder de Nesse, verklaren op verzoek van 
Hendrick Ariensz Back, mede won. aldaar, dat enige dagen voor kerst 1687 op de Nessense stoep een 
buurstemme werd gehouden om een poldertimmerman aan te stellen. Daar was ook Joost Vassen van 
Ardenne aanwezig, timmerman te Ouderkerk ad IJssel, die getrouwd is met de enige dochter van Jacob 
Pietersz Molenaar, die ook meestemde. Door een andere ingelande werd hem gevraagd of Joost Vassen 
van Ardenne ook land heeft in de polder de Nesse, en dus ook ingelande is, waarop die bevestigend 
antwoordde dat het land achter Dirckjens gelegen aan hem behoort, en waarin ook Arien Pietersz 
Molenaar zalr (en nu diens erfgenamen) en Jacob Pietersz Timmerman voornoemd elk 1 ½ morgen land 
hebben, wat zij geërfd hebben van hun voorouders. 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 02-06-1688 
Notaris Everard Maes 
Gerrit Dircksz Luijt, huidige regerend heemraad, en Abram Claesz, oud heemraad te Ouderkerk ad IJssel, 
verklaren op verzoek van Hendrick Ariensz Back dat in de polder de Nesse een weerland gelegen is van 
12 morgen groot, genaamd het ‘weer achter Dirckje’, in welk weer dezelve Dirckje Cornelis, weduwe van 
Cornelis Pietersz geëigend is met 4 morgen, Lijsbet Cornelis met 1 morgen, Willem Willemsz Versluijs met 
2 morgen, Wigger Foppen en Marritje Foppen tesamen met 2 morgen, Arien Pietersz Molenaer zalr, of nu 
diens erfgenamen, met 1 morgen 3 hont, en tot slot Jacob Pietersz Molenaer met 1 morgen 3 hont. De 
laatste 1 morgen 3 hont behoort nu toe aan Joost Vasse van Ardenne, timmerman, getrouwd met de enige 
dochter van voornoemde Jacob Pietersz Molenaer, zoals Abram Claesz hem zelf heeft horen zeggen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-06-1690: 
Abraham Claesz Noordlander en zijn vrouw Aerjaentgen Cornelis, zijn schuldig aan de heer Gijsbert van 
Outheusden het bedrag van 3.300 gulden dat zij geleend hebben. Rente is 4%. Als onderpand 
verhypothequeren zij een achterhuis met 7 morgen land in de polder Lage Nesse, verder een stukl land 
van 7 morgen, met daarop huis, berg en getimmerte in de polder Lage Nesse. En nog 2 morgen en 1 hont 
en 38 roeden land in de polder Lage Nesse. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-05-1693: 
Abram Claesz Noirlander en zijn vrouw, verkopen aan de heer Gijsbert Outheuse een woning met 7 
morgen land, met huis, berg en schuur in de polder Lagen Esse. En nog 2 morgen en 1 hont en 38 roeden 
land in de polder Lagen Esse. En nog een achterhuis met 7 morgen land in de polder Lagen Esse. Bedrag 
3.550,- gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1696 / 06-02-1697 / 06-03-1697 /  
       03-04-1697 / 01-05-1697 
Rechtdag gehouden 05-12-1696 
Johannis van Wijmers, mr chirurgijn te Ouderkerk ad IJssel, arrestant op he tbedrag van 43 gulden 5 
stuivers die Abram Claesz Noorlander te pretenderen heeft uit de omslag bij Jan Claesz Palesteijn en 
Aelbert Jansz Quant, als waarsluiden van de polder de Nesse, gedaan op 17-11-1696, eiser, contra Abram 
Claesz Noorlander en de voornoemde Palesteijn en Quant. Tot betaling van 43 gulden en 13 stuivers over 
geleverde medicamenten en gedane visite en scheerloon, aan de gedaagde en diens familie gedaan, en 5 
gulden als rest over geleend geld. 
Op 01-05-1697 wordt Abram Claesz Noorlander door de heemraden veroordeeld tot het betalen van 48 
gulden 13 stuivers en verklaren de eerder gearresteerde penningen voor executabel. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437   dd. 08-01-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Abram Claasz Noorlander, oud 46 jaar, en Leendert Claasz Noorlander, oud 38 jaar, beiden won. te 
Ouderkerk ad IJssel, leggen een verklaring af op verzoek van Neeltje Cornelis, weduwe van Daniel 
Jacobsz, mede won. te Ouderkerk. Abram Claasz Noorlander verklaart dat Neeltje Cornelis als eigenaar 
van een woning met 8 morgen land in de polder Lage Nesse, een uijtterdijk of erfje heeft liggen voor een 
woning die Abram Claasz Noorlander aan Gijsbert Outheusden verkocht heeft. Die uijterdijk is gelegen aan 
een laantje waar aan de andere zijde Gijsbert Outheusden zijn bezittingen heeft. Hij weet dat Neeltje 
Cornelis en haar voorouders sinds 1673 tot 1697 aarde uit die uijtterdijk gehaald hebben, en dat hij noch 
zijn aanbehuwelijkte vader Cornelis Jacobsz Sost (zie k5270) enige pretentie op die uiterdijk had, en 
dat hij zich bewust was van het feit dat dit uiterland behoorde bij de woning en het land van Neeltje 
Cornelis. 
Leendert Claasz Noorlander verklaart dat hij 11 jaar bij de woningen van Neeltje Cornelis en de heer 
Outheusden woont, en dat hij gezien heeft dat Daniel Jacobsz en Neeltje Cornelis de aarde uit de uijterdijk 
haalde zoals een eigenaar zou kunnen doen. Ook heeft hij Daniel Jacobsz meerdere keren horen zeggen 
dat dit zijn eigendom was. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 14-06-1699 
Notaris Samuel Guldemont. 
Abraham Claasz Noorlander legt een getuigenis af over Arij Ariensz van Herkm die tegen hem heeft 
gezegd "er is geen ondeugender mens in de wereld dan ik, en ik heb enige tijd geleden nog enige kousen 
gestolen". 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 20-08-1699 
Notaris Samuel Guldemont. 
Abraham Claasz Noorlander, verklaart op verzoek van Teunis Willemsz Vesluis, won. te Bergambacht, dat 
zijn zoon Claas Abrahamsz Noorlander is geboren op de derde dag van het erfhuis dat gehouden is over 
de nagelaten goederen van Cornelis Willemsz, in zijn leven won. in de polder de Geer, wat op 30 maart 
1685 was. Zijn zoon is dit jaar 14 jaar geworden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 05-12-1711 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Teunisz, oud 69 jaar, en Abraham Claasz Noirlander, oud 60 jaar, beiden won. in de polder de Lage 
Nesse, getuigen op verzoek van de waarsluiden van de polders Cromme en Geer waar te zijn dat zij hun 
leven lang hebben gewoond in Ouderkerk ad IJssel. Jan Teunisz op de Berkouwse boezem en in de 
polder de Nesse, Abraham Claasz Noirlander in de polder de Cromme en Nesse, maar altijd nabij de 
Berkouwse Boeem. Zij getuigen dat zover hun geheugen strekt de Berkouwse west boezemkade nooit 
beweid is geweest, en dat dat zeer broze en lichte grond betreft, die onmogelijk kan worden dicht gemaakt 
of gehouden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-03-1712: 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 579 Datum: 19-Feb-23 

Abraham Klaasz Noirlander en Cornelis Pietersz Noirlander treden op als voogd van de minderjarige 
dochter van Lijsbet Pieters Boij en Jan Gerritsz Metzelaar, en verkopen uit dien hoofde samen met Huig 
Pietersz Boij en Jcaob Claasz, getrouwd met Leentje Pieters Boij, aan Neeltje Huigen, weduwe van Fop 
Diestenburg, een huis en erf op het dorp. Bedrag 1.250,- gulden. 

 
 
#k2636 Verbruggen, Pieter  (zoon van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 ?? te Gouda of Moordrecht ??   zie gezinskaart 11276 
#k2637 Barents, Marchje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijbert ~ ..-..-1676 te Gouda of Moordrecht (Moordregtse Tiendewegh) 

      † 09-03-1746 te Bergambacht 
 o 03-02-1702 te Bergambacht met Maria Ariens van der Graaff 
 zie ─> k1318 

 

 
#k2640 Trouwborst, Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Leendertsz den Jonge  
   Trouwborst en Jaepje Senten Maetroosje)  ─> k5280 
 * +/- 1640 / 1641 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 13-07-1724 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1676 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11363 
#k2641 Barents, Marchje (dochter van Barent Claesz en Merrichje Ariens) 
      ─> k5282 
 * +/- 1655 te ??? 
 † 17-09-1739 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jaepje ~ 13-06-1677 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Gerrit Gijsz, Meijnsje Barents, Ariaentje Cornelis 
o Cornelis ~ +/- 1679 te Ouderkerk ad IJssel † 07-03-1709 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 23-02-1707 te Ouderkerk ad IJssel met Zijtje Willems Bloot 
 zie ─> k1482 (kwartier 2) 

o Neeltje * +/- 1680 te Ouderkerk ad IJssel † 10-07-1755 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 03-08-1704 te Ouderkerk ad IJssel met Arie Willemsz Boer 
 zie ─> k1415 (kwartier 2) 

o Theunis ~ 27-10-1680 te Ouderkerk ad IJssel      † 17-12-1736 te Gouderak 
 doopget. Blonck (?) Leendertsz, Jan Gijsz, Ariaentje Cornelis 
 x 28-12-1704 te Ouderkerk ad IJssel met Leijntje Aarts Buijs 
 zie ─> k1320 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-04-1681 
Tijdens een openbare verkoop door Joost Schiltman, schout, als curator over de boedel van Cornelis 
Dircksz zaliger, is Arie Cornelisz Trouborst, ook wel Arie Keese Trouborst genoemd, borg voor Eldert 
Cornelisz Dircksz die een huis, erf en schuurtje koopt voor 101 gulden en 1 morgen rijsveld voor 201 
gulden. 
 
Not. Arch. Nr. 4995\18 IJsselmonde  acte 81 fol. 273 – 275 d.d. 14-12-1711 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_273.jpg - NL-RtSA_18_4995_275.jpg 
Jan Huijgen Versnel (zie k2856) is 400 gulden schuldig aan Arij Cornelsz Trouborst (zie ook k5464) 
dat hij geleend heeft. Rente 4 %. Als borg stellen zich Cornelis Ariensz Trouborst (zie k2732) en Isaack 
Ariensz Decker. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502   dd. 03-09-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Andriesz, oud 77 jaar, Arij Cornelisz Trouborst (niet zeker of dit k2640 is of k5464), oud 74 
jaar, en Neeltje Centen Quant, weduwe van Krijn Jacobsz, oud 82 jaar, allen won. te Ouderkerk ad IJssel 
aan de Groenendijk, verklaren op verzoek van Adriaan Maus den ouden dat zij van kindsbeen daar 
hebben gewoond en het land daar kennen. Zij beschrijven diverse stukken land met hun eigenaren en 
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belendingen, en geven aan dat dat land altijd een uit- en oppad heeft gehad aan de oude dijk of Lagewe, 
en dat er geen ander pad is. 

 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-01-1715 
Willem Andriesz, oud 77 jaar, Arij Cornelisz Trouborst, oud 74 jaar, en Neeltje Centen Quant, weduwe 
van Krijn Jacobsz, oud 82 jaar, alle wonende te Ouderkerk ad IJssel aan de Groenendijk, verklaren op 
verzoek van Adriaan Maus den Ouden, won. te Ouderkerk ad IJssel, voor notaris S. Guldemont te 
Ouderkerk ad IJssel op 03-09-1714 dat zij deposanten sinds kindsbeen wonen aan of omtrent de 
Groenendijk en kennen de gelegenheid van de landen tussen de Groenendijk en de Oudedijk, altans 
genaamd de Lageweg, en vooral het weer waarin zij mede geëigend zijn. Zij leggen een getuigenis af over 
de ligging en het eigendom van de landen ten behoeve van Adriaan Maus en met name over het feit dat er 
al sinds jaar en dag een bepaald overpad is geweest op het land dat nu van Adriaan Maus is, en dat er 
geen ander overpad was. 
Op 11-01-1715 verklaren zij tegenover schout en heemraden dat bovenstaand verslag waar is, zeggende 
“Zo waarlijk helpe mij God almagtig”. 

 
#k2642 Buijs, Aart Cornelisz  (zoon van Cornelis Buijs en ) 
 ~ +/- 1655 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 28-01-1682 te Lekkerkerk      zie gezinskaart 11279 
#k2643 Jacobs, Teuntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leijntje ~ 28-06-1682 te Lekkerkerk  † 11-06-1742 te Gouderak 

 x 28-12-1704 te Ouderkerk ad IJssel met Theunis Ariensz Trouwborst 
 zie ─> k1321 

 

 
#k2644 Wiltvang, Leendert Chielen (zoon van Michiel / Chiel Jansz Wiltvang en ) 
      ─> k5288 
 ~ +/- 1645 te Gouderak 
 † 22-09-1714 te Gouderak 
o 06-09-1674 te Gouderak 
x 23-09-1674 te Gouderak     zie gezinskaart 11280 
#k2645 van de Kuijk, Geertje Willems (dochter van Willem van de Kuijk en ) 
 ~ +/- 1650 te Gouderak 
 † 08-10-1711 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 19-02-1690 te Gouderak  † 13-02-1764 of 30-12-1765 te Gouderak 

 x 02-04-1719 te Gouderak met Teuntje Thijse van de Velde 
 zie ─> k1322 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak   d.d. 03-05-1712 
Leendert Hendricxe Decker, Arien Ariense Vurmer, soo voor sijn selve als hem sterck makende voor 
Geertie Leendertse, Anna Hendricxe, Cornelia Hendricxe, Leendert Ghielen Wiltvang, Ghiel Janse 
Wiltvang, Leentje Ghielen voor de eene helft, en Stintie Goossen Trompert voor de wederhelft, 
erfgenamen van Cornelis Rengertse Boer. Dirck Joosten Tom en Huijbert Pieterse Proos, de twee laatste 
als Voogden over Neeltie Jans Wiltvang, ende verklaarde naar voorgaande proclamatie in de Kerk van 
Gouderak gedaan, verkogt te hebben aan Cornelis Cornelisse Schoenmaker en Pieter Claasse Duijff. 
Eerstelijck een stuk land, groot vier mergen 50 roeden, en nog tweemergen en 25 roeden meteen half 
huijs, leggende gemeen met de verdere erfgenamen van zaliger Cornelis Rengertse Boer, gelegen int 
Cattendijkblok van Gouderak. 

 
#k2646 van der Velde, Thijs Willemsz (zoon van Willem van der Velde en ) ─> k5292 
 * +/- 1660 te Lange Weide 
 † 07-07-1723 te Gouderak 
o 27-11-1689 te Waarder 
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x 18-12-1689 te Waarder (met att. van Bergambacht)  zie gezinskaart 11281 
#k2647 Decker, Merritje Maertens (dochter van Maerten Decker en ) ─> k5294 
 * +/- 1665 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje * te Ouderkerk ad IJssel / ~ 17-09-1690 te Gouderak 

      † 10-02-1776 te Gouderak 
 x 02-04-1719 te Gouderak met Willem Leendertsz Wiltvang 
 zie ─> k1323 (kwartier 2) 

o Ariaantje ~ 03-01-1693 te Ouderkerk ad IJssel † 05-05-1760 te Gouderak 
 x 30-12-1714 te Gouderak met Willem Jochemsz Rietveld 
, zie ─> k1341 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 04-03-1701 
Frederick Maartensz, won. te Benedenberg, en Thijs Willemsz van der Velde, zijn zwager, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan Dirk Jansz Bos en Jan Jansz Bos, broers, een huis op het dorp. 
Bedrag 175 gulden. 

 
#k2648 van der Dus(sen), Teunis Fransz (zoon van Frans Barentsz van der  
     Dus(sen) en Aagje Lauwen)  ─> k5296 
 * +/- 1675 te Stolwijk 
 † na 16-01-1744 te ??? 
o 19-01-1703 te Stolwijk 
x 04-02-1703 te Stolwijk      zie gezinskaart 11282 
#k2649 Muijs, Elizabeth Claes  (dochter van Claes Jansz Muijs en Beatris  
     Pieters)  ─> k5298 
 ~ 15-01-1681 te Stolwijk 
 † 16-01-1744 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Frans ~ 27-05-1714 te Stolwijk † tussen 28-06-1748 en 30-04-1754 te Haastrecht ?? 

 o 06-05-1735 te Stolwijk met Neeltje Sijbrands Alblas 
 zie ─> k1324 

 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 30-11-1710 
Jan Claasz Muijs en Teunis Fransz van der Dus, getrouwd met Lijsbeth Claas Muijs, nagelaten 
kinderen van Claas Jansz Muijs, ontslaan van administratie en voogdijschappen de erven van Claas Jan 
Huijberde, de erven van Willem Gerritsz Muijs en Cornelis Willemsz Klip wegens de nalatenschap van hun 
vader Claas Jansz Muijs, waarmee zij met hun moeder Atris Pieters zijn overeengekomen. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 29-03-1717 
Jan Fransz van der Dus, Teunis Fransz van der Dus, Cornelis Fransz van der Dus en Barent Fransz van 
der Dus verkopen aan Willem Claasz Backer (zie k2344) en Ootje Claas Backer, een huis, erf en schuur 
in Benederkerck (Stolwijk). Bedrag 300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 11-12-1717 
Teunis Fransz van der Dus, Jan Fransz van der Dus, Cornelis Fransz van der Dus en Barent Fransz van 
der Dus verkopen aan Claas Cornelisz van Dam 1 hont land in Benederkerck (Stolwijk) waar een huis op 
heeft gestaan. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 27-06-1726 
Jan Fransz van der Dus, Teunis Fransz van der Dus, Cornelis van der Dus, en Jan Fransz van der Dus 
als voogd over de kinderen van Barent Fransz van der Dus, verkopen aan Willem Muijs een stuk wei- en 
kennipland, groot 2 morgen 3 hont, in Benederkerk (Stolwijk). Bedrag 825 gulden. 

 
#k2650 Alblas, Sijbrant Jansz  (zoon van Jan Adriaansz Alblas en Pietertje  
     Sijbrands Verkuijk)  ─> k5300 
 * +/- 1673 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1697 te Nieuwpoort ??     zie gezinskaart 11283 
#k2651 van der Staal / Staal, Baldijntje Hendriks (dochter van Hendrik Balthusz en
      Neeltje Everts)  ─> k5302 
 ~ 04-11-1674 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * te Langerak /  ~ 24-01-1712 te Nieuwpoort (Remonstrants) 

     † 28-06-1748 te Beneden-Haastrecht 
 o 06-05-1735 te Stolwijk met Frans Teunisz van der Dussen 
 zie ─> k1325 

 
Not. Arch. Utrecht Akte inv.nr.U183a2, aktenr. 10, d.d. 08-02-1730 
Notaris Meeus de Leeuw  
Sijbrand Jansz Alblas en Baldijntje Hendriks Staal, echtelieden won. te Langerak, waar Sijbrand gezond is 
maar Baldijntje ziek te bed ligt, stellen elkaar tot voogd over hun kinderen indien één van hen komt te 
overlijden. Als mede voogd wordt benoemd Kornelis den Haan, oud-schepen van Langerak en Evert den 
Deegen, oud-schepen van Ammers Graveland. 

 
 
Utrecht (?) dd 30-4-1754 
Verkoping door de kinderen en erfgen. van Baldewijntje van der Staal, weduwe van Sijbrand Alblas, 
hebben verkogt eenig vee, bouwgereedschap, meubilair te Langerak totaal / 238 ontvangen /226 1 st 10 
pen. 3-5-1754 (9 kantjes) getekend door: 
Hendrik Alblas, Aart de With, getrouwd met Pietertje Alblas, Mees van der Pijl, getrouwd met Johanna 
Alblas, en als voogden van Beatrix, Aagje, Sijbrand, Baldijntje en Teunis, kinderen van Frans van Dussen, 
getrouwd met Neeltje Alblas. 

 
#k2654 Pietersz, Jacobus  (zoon van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 ?? Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 11285 
#k2655 Isacks, Teuntje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje  ~ 15-02-1693 te Nieuw Lekkerland  † 

  x +/- 1720 ?? Nieuw Lekkerland ?? met Jan Gerritsz Hartog 
  zie ─> k1327 

 

 
#k2656 Geneugelijk, Arij Simonsz (zoon van Simon Dircksz Geneugelijk en  
     Neeltgen Ariens)  ─> k5312 
 Later getrouwd op 12-02-1681 te Hillegersberg met Pietertje Jans Nachtegael 
 ~ 06-06-1649 te Hillegersberg 
 † ??? te ??? 
o 28-02-1670 te Hillegersberg 
x 16-03-1670 te Hillegersberg     zie gezinskaart 11286 
#k2657 Kerckhof, Neeltje Ariens (dochter van Arie Kerckhof en ) 
 * +/- 1650 te Hillegersberg 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Geneugelijk en Neeltje Ariens): 
o NN  *   †  
o Arij * te Kralingen / ~ 30-07-1678 te Hillegersberg    † 13-03-1719 te Kralingen 

 x 12-05-1709 te Kralingen met Grietje Jacobs Boot 
 zie ─> k1328 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arij Geneugelijk en Pietertje Nachtegael): 
o NN  *   †  
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#k2658 Boot, Jacob Pietersz  (zoon van Pieter Boot en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 ?? te Capelle aan den IJssel ??    zie gezinskaart 11287 
#k2659 Berckelaer, Ariaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje ~ 01-09-1686 te Capelle ad IJssel  † 21-06-1768 te Kralingen 

 x 12-05-1709 te Kralingen met Arij Ariensz Geneugelijk 
 xx +/- 1723 met Jan Arendsz Knickman 
 zie ─> k1329 

 

 
#k2660 Lans, Willem Engelen  (zoon van Engel Leendertsz Lans en Dircksgen 
     Dircks Stam) ─> k5320 
 Eerst getrouwd op 02-02-1670 te Gouderak (zie ook ondertrouw Capelle a/d IJssel 
 12-01-1670) met Marijtgen Heijndricks. 
 ~ +/- 1645 te Gouderak 
 † ??? te ??? 
x 27-11-1675 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 11288 
#k2661 Vonck, Leentje Willems (dochter van Willem Jansz Vonck en Teuntje  
     Jacobs) ─> k5322 
 ~ +/- 1654 te Stormpolder 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (WIllem Lans en Marijtgen Hendricks): 
o Leendert ~ 07-09-1670 te Capelle ad IJssel  †  
o Dirckje ~ 08-11-1671 te Capelle ad IJssel  †  
o Cornelis ~ 04-01-1673 te Capelle ad IJssel  †  
o Arijaentge  ~ 18-03-1674 te Capelle ad IJssel  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (WIllem Lans en Leentje Willems): 
o Willem ~ 06-02-1678 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Grietje Willems, Dirck Willemsz, Arij Cornelisz Back 
o Arijaentje  * te Stormpolder / ~ 21-01-1680 te Capelle ad IJssel †  
o Engel * te Stormpolder / ~ 13-02-1684 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 15-03-1730 te Krimpen ad IJssel 
 doopget. Leendert Engelen Lants, Cent Jansz Lants, Grietje Aerts 
 x 10-04-1718 te Ouderkerk ad IJssel met Annigje Jans van der Dussen 
 zie ─> k1330 

o Jannichje ~ 06-10-1686 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Arij Pouwelsz, Maria Jans 

o Grietje ~ 14-03-1688 te Capelle ad IJssel  †  
o Arien ~ 27-11-1689 te Capelle ad IJssel  †  
o Jacob ~ 14-06-1693 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Jacob Willemsz Vonck, Merritje Willems Vonck 
 (Bij deze doop wordt de achternaam ‘Vonck’ bij Leentje Willems vermeld) 

 

 
#k2662 van der Dussen, Jan Pietersz (zoon van Pieter Teunisz van der Dus(sen) en 
     Annigje Hendriks)  ─> k5324 
 ~ +/- 1650 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
o 25-01-1681 te Stolwijk 
x 16-02-1681 te Stolwijk      zie gezinskaart 11289 
#k2663 Muijs, Aechje Gerrits (dochter van Gerrit Jansz Muijs en Trijntjen Gerrits) 
      ─> k5326 
 ~ +/- 1655 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Trijntje ~ 18-01-1682 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Willem Gerritsz, Marchje Gerrits, Hilligje Pieters 
o Annigje * te Krimpen ad IJssel / ~11-05-1684 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 01-08-1732 te Krimpen ad IJssel 
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 doopget. Cornelis Pietersz van der Dus, Jannigje Pieters van der Dus 
 x 10-04-1718 te Ouderkerk ad IJssel met Engel Willemsz Lans 
 zie ─> k1331 

o Marijtje ~ 22-02-1688 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Teunis Pietersz van der Dus, Aeltje Pieters van der Dus, Hillegont Pieters 
 van der Dus 

 
#k2664 Goudriaan, Pieter Ariensz  zelfde als ─> k2592 
x 
#k2665 Fransen, Marritje   zelfde als ─> k2593 
 
#k2666 Capiteijn, Willem Teunisz  zelfde als ─> k1416 
x 
#k2667 Versluijs, Eva / Aafje Gerrits  zelfde als ─> k1417 
 
#k2668 Rootnat, Jacob Dircksz  zelfde als ─> k2596 
x 
#k2669 Besemer, Lidewij Gijsberts  zelfde als ─> k2597 
 
#k2670 Mourik / Mouris, Cornelis Adriaensz zelfde als ─> k2598 
x 
#k2671 Meelhooft, Margje Cornelis  zelfde als ─> k2599 
 
#k2672 Boel, Maarten Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Maertensz Boel en Aechje 
     Peters Pors)  ─> k5344 
 Later getrouwd op 04-03-1708 te Charlois met Aegje Reijmerde de Roos 
 ~ 04-03-1666 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 28-06-1697 te Charlois 
x 14-07-1697 te Overschie     zie gezinskaart 11290 
#k2673 van de Vlught, Maritie Dircks (dochter van Dirck van de Vlught en ) 
 ~ +/- 1670 te Overschie 
 † 26-03-1702 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert  ~ +/- 1695 te Charlois  † 24-11-1783 te Charlois 

  x 31-03-1726 te Charlois met Dirkje Pleune Brugman 
  zie ─> k1336 

 
Not. Arch. Nr. 3864/18 Delfshaven acte 129 fol. 608 - 611 d.d. 10-06-1702 
notaris Gerrit Post 
Van site notariële archieven Rotterdam. Nog te verifiëren. 
Dirck Jansse Ligthart en de kinderen komen overeen dat de legaten die Arij Arijensse Boele, overleden in 
het proveniershuis te Schiedam, heeft vermaakt bij testament van 10-05-1700 voor notaris Gerrit van den 
Eelaert te Schiedam zullen worden uitgekeerd aan de kinderen van de legatarissen, zijnde: 
- Gijs Dingemansse Boele, Maritie Dingemans Boele, weduwe, Maerten Dingemansse Boele gehuwd met 
Maritie Pieters Schuijer, dochter van Pieter Claesse Scheuijer, Leendert Dingemansse Boele en Neeltie 
Dingemans Boele, kinderen van Dingeman Maartensse Boele,  
- Maerte Gijsbregse Boele, zoon van Gijsbregt Meertensse Boele,  
- Aerjaentie Leenders Boel, bejaarde dochter, Cornelis Leendersse van Tertoolen, gehuwd met Uijltie 
Leendersdr Boel, als vader en voogd van Uijltie Cornelisdr en Leendert Cornelisse, Lourens Pietersse, 
zoon van Ingetie Leendersdr Boele;  
- Lourens Hendricxs gehuwd met Uijltie Claesdr Scheuijer, Lijsbeth Hendricx, weduwe, dochter van Neeltie 
Maertens Swael, Euwout van Houte gehuwd met Hadewij Jacobs de Haeij, Maertie Arijens de Haeij, 
dochter van Arij Jacobsse de Haeij, Jacob Gijsse de Haeij, zoon van Gijsbregt Jacobsse de Haeij. 
Hadewij, Arie en Gijs Jacobsse de Haeij zijn kinderen van Leentie Gijsse Boele die een dochter was van 
Gijs Dingemansse Boele, die de partij ter andere zijde vormen. 
 
Not. Arch. Nr. 5000/18 IJsselmonde acte 68 fol. 356 - 361 d.d. 17-08-1727 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_5000_356.jpg -  NL-RtSA_18_5000_361.jpg 
Pieter Gijsbertsz Boel, getrouwd met Neeltje van Dijck, won. te Charlois, stelt zijn testament op, waarbij 
alle voorgaande testamenten vervallen, en speciaal ook de huwelijkse voorwaarden gemaakt met zijn 
vrouw voor notaris Cornelis Verschoor te Katendrecht dd 04-11-1712. Hij stelt zijn vrouw aan tot zijn 
universele erfgenaam. Mocht zij ook overlijden, dan zal Cornelis Gerritsz Outraet, won. te Charlois, 2 
morgen 100 roede land erven. Maar dan moet hij wel 1000 gulden uitkeren aan de kinderen van Lijsbet 
Gijsberts Boel, aan Maerten Gijsbertsz Boel en Wijvetje Gijsberts Boel (ieder voor 1/3e deel). 
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Gijsbert Maertensz Boel (zie k1336), won. te Charlois, erft 1 morgen 300 roede land. Maar dan moet hij 
wel 100 gulden moeten uitkeren aan Willem Cornelisz Verschoor, en 300 gulden aan de kinderen van 
Lijsbet Gijsberts Boel, aan Maerten Gijsbertsz Boel en Wijvetje Gijsberts Boel (ieder voor 1/3e deel). 
Willen Cornelis Gerritsz Outraet en Gijsbert Maertensz Boel geen gebruik maken van hun legaat, dan 
erven de eerder genoemde kinderen van Lijsbet Gijsberts Boel, aan Maerten Gijsbertsz Boel en Wijvetje 
Gijsberts Boel (ieder voor 1/3e deel). Tot voogd over minderjarige erfgenamen worden benoemd Gijsbert 
Maertensz Boel (zie k1336) en Jacob Pleunen Brugman. 
 
Testament, [comparant] Pieter Gijsberts Boel, man van: Neeltie van Dijck, te Charelois, [comparant] 
Neeltie van Dijck, vrouw van: Pieter Gijsberts Boel, te Charelois,Cornelis Verschoor (Caetendregt) -
notaris,Charlois (Schaerlois),Charlois (Schaerlois),Gijsbert Maertens Boel, te Chaerelois,Lijsbet Gijsberts 
Boel, [de kinderen van:..],Maerten Gijsberts Boel, zoon van: Lijsbet Gijsberts Boel,Wijvetie Gijsberts Boel, 
dochter van: Lijsbet Gijsberts Boel, [belending] Bastiaen Eenhoorn,Lijsbeth Clemen Ouwens, vrouw van: 
Geen Cornelis Foppe van Driel, [overleden], (belending) Jacob (de erfgenamen van: …..) 
Voeties,Robbenoort, Chaerlois,Charlois (Schaerlois), [belending] Jooris Baerendregt,Neeltie A van Dijk, 
vrouw van: Gijsbert Maertens Boel, te Chaerelois,Schalk Jacobs Kuijper, man van: Volkie A Leentvaer, te 
Ridderkerk,Willem Cornelis Verschoor,Gemeenelantsvliet, IJsselmonde,Gemeenelantswateringh, 
IJsselmonde, [voogd] Jacob Pleune Brugman,Charlois (Schaerlois), 

 
#k2674 Brugman, Pleun Dirkcsz (zoon van Dirck Brugman en ) 
 ~ +/- 1660 te Katendrecht ?? 
 † ??? te ??? 
o 28-03-1693 te Charlois 
x 19-04-1693 te Charlois     zie gezinskaart 11291 
#k2675 van den Bergh, Pietertje Jacobs (dochter van Jacob van den Bergh en ) 
 Eerst getrouwd met Arij Pietersz Gelttelder 
 ~ +/- 1660 te Katendrecht ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pietertje van den Bergh en Arij Gelttelder): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pleun Brugman en Pietertje van den Bergh): 
o NN  *   †  
o Dirkje * te Katendrecht / ~31-05-1700 te Charlois  † 18-10-1757 te Charlois 

 x 31-03-1726 te Charlois met Gijsbert Maartensz Boel 
 zie ─> k1337 

 

 
#k2678 van Sluijs, Paulus Jacobsz (zoon van Jacob Leendertsz van Sluijs en  
     Maeiken Paulus)  ─> k5356 
 * te West Barendrecht 
 ~ 18-04-1660 te Barendrecht 
 † ??? te ??? 
x 21-05-1690 te Barendrecht     zie gezinskaart 11293 
#k2679 Pieters, Marrighje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te West Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maijken ~ 21-09-1692 te West Barendrecht  †  

 x 24-11-1715 te Barendrecht met Hermen Jacobse Boer 
 xx25-01-1722 te Barendrecht met Aart Jansz van de Meule 
 zie ─> k1339 

 

 
#k2680 Dircksz, Joachim (zoon van Dirk Ruttensz en Marrichje Harmens) 
      ─> k5360 
 Beroep: Schepen van Gouderak 
 * +/- 1645 te Gouderak 
 † 20-03-1682 te Gouderak 
o 16-11-1675 te Gouderak 
x te Gouderak     zie gezinskaart 11415 
#k2681 Booij, Grietje Dircks  (dochter van Dirck Booij en ) 
 Later getrouwd op 14-04-1688 te Montfoort met Jacob Dirksz Groeneveld  
  (o 26-03-1688 te Gouderak) 
 * +/- 1650 te Stolwijk 
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 † na 14-04-1688 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Joachim Dircksz en Grietje Booij): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 31-01-1677 te Gouderak  † 08-11-1753 te Gouderak 

 x 30-12-1714 te Gouderak met Ariaantje Thijs van der Velde 
 zie ─> k1340 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Grietje Booij en Jacob Groeneveld): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 15-05-1656 
Marrichje Jans, weduwe van Gerrit Huijgensz, te Gouderak, is schuldig aan Marrichje Harmens, weduwe 
van Dirk Ruttensz, te Gouderak, een losrente van f 20-5-0 per jaar. Het hoofdgeld is f 450,-. Als 
onderpand 6 ½ morgen land in het Kattendijksblok in het Tienviertel met huis en berg. Verder op 2 morgen 
3 hont land in een stuk van 4 ½ morgen in het Kattendijksblok. 
In de marge staat: 03-05-1672 Rutt Dirksz en Jochum Dirksz, kinderen van Marrichje Harmens, 
verklaren dat de schuld is afgelost. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 22-05-1671 
Gijsbert Dirksz Timmerman en Willem Jansz, gehuwd met Marritgen Dirks, verkopen aan Jochem Dirksz  
- de helft van een stuk land, groot 10 morgen, met de helft van een huis, berg en schuur in het 
Kattendijksblok. 
- de helft van een stuk land bij de korenmolen, groot 5 hont min 75 roe in het Kattendijksblok. 
- de helft van een stukje land bij die korenmolen groot 1 morgen 1 hont land in het Kattendijksblok. 
Alles liggende gemeen met de erfgenamen van Leentgen Gijssen. Prijs f 3000,- contant. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 01-07-1671 
Jan Ariensz Hals, getrouwd met Brantje Coenen, won. te Dordrecht, en tevens in opdracht van Jan Koenen 
de Reus (procuratie dd 22-05-1671 te Gouderak). Item Grietje Koenen, weduwe van Arien Jansz Kutter, 
Maeijken Koenen, weduwe van Daniel Jansz de Wilt, Cornelia Coenen, meerderjarige JD, alle won. te 
Dordrecht, en voornoemde Brantje Coenen in opdracht van Cornelis Gijsbertsz den Beer, won. Vianen, 
(procuratie voor notaris Joost Jonas te Vianen dd 28-05-1671 oude stijl). Alle kinderen en erfgenamen van 
Leentgen Gijsberts, laatst weduwe van Gijsbert Gerritsz den Beer, in leven won. te Dordrecht, verkopen 
aan Jochum Dirksz hun helft van al het onroerend goed zoals het in voorgaande acte staat vermeld. Prijs 
f 3000,- contant. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 30-04-1672 
Jochem Dirksz tekent een acte als schepen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 12-06-1681 
Jochim Dircksz is schuldig aan de executeurs van het testament van Dirck Andriesz Blou, in zijn leven 
gewoond te Moordrecht, het bedrag van 64 gulden per jaar als losrente van een bedrag van 1600 gulden 
dat hij geleend had. Hij verhypothequeert daartoe een hofstede met huis, berg en schuur, met 10 morgen 
land in het Kattendijksblok te Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 11-05-1683 / 28-09-1684 
In deze acten wordt de weduwe van Jochim Dircksz genoemd in de belendende percelen van verkocht 
land. 

 
#k2682 van de Velde, Thijs Willemsz  zelfde als ─> k2646 
x 
#k2683 Decker, Martije Maartens  zelfde als ─> k2647 
 
#k2684 van der Tak, Pieter Wiggersz (zoon van Wigger Ariensz van van der Tack en 
     Aechtgen / Echtgen Cornelis)  ─> k5368 
 ~ 21-11-1655 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 30-12-1690 en 30-09-1691 te Ouderkerk aan den IJssel 
x voor 03-04-1684 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11294 
#k2685 Verbie, Cornelia Leenderts  (dochter van Leendert Ariensz Verbie en 
      Neeltje Gerrits)  ─> k5370 
 Later getrouwd op 12-12-1697 te Ouderkerk aan den IJssel met Jan Huigen 
 Crijgsman 
 ~ voor 1655 te Ouderkerk aan den IJssel 
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 † 05-11-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter van der Tak en Cornelia Verbie): 
o Wigger ~ 03-04-1684 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Arij Wiggersz van der Tack, Leendert Ariensz Verbie, Willemtje Wiggers van 
        der Tack 

o Eechje ~ 22-12-1686 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Dirck Wiggersz van der Tack, Willemtje Wiggers, Ariaentje Leenderts 

o Marrigje ~ 02-01-1689 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Claes Gerritsz, Marrigje Leenderts, Marchje Hendricks 

o Pieter ~ 30-09-1691 te Ouderkerk ad IJssel † 09-09-1765 te Krimpen ad IJssel 
 doopget. Leendert Ariensz Verbie, Merrichje Hendricks 
 x 12-07-1722 te Ouderkerk ad IJssel met Lijsbeth Gerrits van der Zijde 
 zie ─> k1342 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelia Verbie en Jan Crijgsman): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-01-1679 
Baertje Wiggerts, weduwe van Pouwels Goversz van der Trip, Wouter Thonisz, getrouwd met Grietje 
Govers van der Trip verkopen aan Arijen Wiggertsz van der Tack, Willempje Wiggerts van der Tack, Jan 
Wiggertsz van der Tack, Pieter Wiggertsz van der Tack (zie k2684), Dick Wiggertsz van der Tack en 
Neeltje Wiggertsz van der Tack, het deel van de roerende en onroerende goederen die hen door dood en 
overlijden van hun moeder Aechje Cornelis is aanbestorven, voor het bedrag van 80 gulden. In ruil nemen 
de kinderen van der Tack alle schulden en baten van hun moeder op zich. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-06-1685: 
Arijen Wiggertsz, Pieter Wiggertsz, Dirck Wiggertsz, Wouter Jansz, getrouwd met Wijve Wiggerts, 
Cornelis Gerritsz, getrouwd met Willempje Wiggerts, en Neeltje Wiggerts, allen kinderen en erfgenamen 
van Wiggert Arijensz van der Tack (zie k5368), alhier overleden, verkopen aan Jacob Pietersz Cool een 
erf of boomgaard in de polder de Kromme. Bedrag 160 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-01-1706: 
Arij Wiggersz van der Tak voor een vijfde deel, Neeltje Wiggers van der Tak voor een vijfde deel, Jan 
Huigen, getrouwd met Cornelia Leenderts Verbie, voor een vijfde deel, Jacob Cornelisz van Vliet, 
HeiligeGeest meester alhier, voor de kinderen van Dirk Wiggertsz van der Tak voor een vijfde deel, 
Hendrik Cornelisz Graaf (zie k1430), heemraad, zich sterk makende voor zijn broer Leendert Cornelisz, 
getrouwd met Willempje Wiggers, voor het laatste vijfde deel, verkopen aan Jan Pietersz Kooiman de 
boomgaard gelegen in de polder de Cromme. Bedrag 60 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-04-1717: 
Jan Huigen Crijgsman en zijn vrouw Cornelia Leenderts Verbie aan de ene zijde, en Wigger Pietersz 
en Aagje Pieters, kinderen van de voornoemde Cornelia Leenderts, verwekt bij Pieter Wiggertsz van der 
Tak zaliger, mede voor hun minderjarige broer Pieter Pietersz en zus Marrigje Pieters en halve zus Lijsbet 
Jans ter andere zijde, komen overeen dat de kinderen hun moeder Cornelia Leenderts Verbie haar leven 
lang zullen alimenteren en behoorlijk onderhouden in eten, drinken, kleden, etc. en na haar overlijden 
eerlijk te doen begraven, en dat hun ouders aan de kinderen overdragen het vijftiende deel van een 
steenplaats met ovens en loodsen in de polder de Cromme, met het vijftiende deel in drie zellingen in de 
jurisdictie van Nieuwerkerk aan den IJssel, en in 15 of 16 hont land in de polder de Cromme. Verder nog 
een vijfde deel in van een huis op de voornoemde steenplaats en het vijfde deel in diverse obligaties. 
Verder nog diverse kleine stukken land. 

 
 
#k2686 van der Zijde, Gerrit Jansz zelfde als ─> k1860 
x 
#k2687 Jielis, Jannitje   zelfde als ─> k1861 
 
#k2694 den Harder / Herder, Cornelis Sieren (zoon van Sier den Harder/Herder en ) 
 Eerst getrouwd met Aagje Jacobs 
 * +/- 1680 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
o 28-04-1712 te Lekkerkerk 
x 22-05-1712 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11301 
#k2695 Claase, Reimpje  (dochter van ) 
 * +/- 1685 te Lekkerkerk 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis den Harder en Aagje Jacobs): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis den Harder en Reimpje Claase): 
o NN  *   †  
o Annigje ~ 24-06-1714 te Lekkerkerk  † 05-09-1796 te Lekkerkerk 

 o 08-04-1746 te Krimpen ad Lek met Jan Cornelisz de Heer 
 zie ─> k1347 

 

 
#k2696 van Zanten, Jan Jansz  (zoon van Jan van Zanten en ) 
 Later getrouwd op 04-08-1709 te Elst (Gld) met Catrina Martens 
 ~ +/- 1665 te ??? (bij huwelijk genoemd als ‘van Luting’) 
 † ??? te ??? 
o 05-05-1695 te Elst (Gld) 
x 19-05-1695 te Elst (Gld)     zie gezinskaart 11302 
#k2697 van der Horst, Petronella (dochter van ) 
 Eerst getrouwd met Wilhelm van der Horst 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † +/- 1708 te Elst (Gld) ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Petronella van der Horst en Wilhelm van der Horst): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan van Zanten en Petronella van der Horst): 
o NN  *   †  
o Barend ~ 30-12-1703 te Elst (Gld)  †  

 x 10-01-1727 te Lekkerkerk met Merrigje Cornelis 
 xx 05-12-1732 (o) te Lekkerkerk met Merrigje Gerrits van Wijnen 
 zie ─> k1348 

Kinderen uit het derde huwelijk (Jan van Zanten en Catrina Martens): 
o NN  *   †  

 

 
#k2698 van Wijnen, Gerrit Gabrielsz  zelfde als ─> k1762 
x 
#k2699 Verboom, Lijntje/Leentje Cornelisse zelfde als ─> k1763 
 
#k2700 Klerksz, Willem (zoon van Klerk Jacobsz Metselaer en Grietje Willems) 
      ─> k5400 
 ~ 30-10-1667 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 15-05-1689 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11304 
#k2701 de Bruijn, Ariaantje Ariens (dochter van Arien de Bruijn en ) 
 * +/- 1665 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Clerk ~ 29-01-1696 te Lekkerkerk  † tussen 15-01-1734 en 13-03-1775 te ??? 

 x 26-01-1720 (o) te Lekkerkerk met Johanna Cornelia van de Graaf 
 xx 29-01-1721 (o) te Lekkerkerk met Lijsbet Cornelis Verboom 
 xxx 03-08-1727 te Ammerstol met Merrigie Bastiaans Ruijter 
 xxxx 15-01-1734 (o) te Lekkerkerk met Lijsbeth Gabriels van Wijnen 
 zie ─> k1350 

 

 
#k2702 van Wijnen, Gabriël Dirksz Harmansz (zoon van Dirk Harmansz van Wijnen en ) 
 * +/- 1645 te Leiden 
 † 30-12-1723 te Lekkerkerk 
x 10-11-1677 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11305 
#k2703 Ariens, Jaepje  (dochter van Arie Jacobsz van der Cade en Marrigje  
    Bastiaans de Hals) ─> k5406 
 * +/- 1650 te Lekkerkerk 
 † 27-09-1730 te Lekkerkerk 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marchje ~ 25-12-1677 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Claes Louwerisz, Marchje Ariens, Neeltje Ariens 
o Dirk ~ 17-09-1679 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Willem Jansz, Pouwel Pietersz, Annitje Ariens 
o Marij ~ 07-09-1681 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Arij Jacobsz, Neeltge Ariens, Neeltge Maerten Gosens 
o Gerrit ~ 02-12-1682 te Lekkerkerk  † 17-05-1747 te Lekkerkerk 

 doopget. Bastijaen Ariensz, Jan Ariensz, Gerrit Pietersz Pack 
 o 08-03-1710 te Lekkerkerk met Lijntje/Leentje Cornelisse Verboom 
 zie ─> k1762 

o Hermanus ~ 26-11-1684 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Bastijaen Ariensz, Cornelis Langeweij, Jannitge Ariens 

o Pieter ~ 20-04-1687 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Cornelis Ariensz, Pieter den Stalen, Jannitge Ariens 

o Pieter ~ 10-06-1691 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Arij Jacobsz, Cornelis Ariensz, Stijntje Willems 

o Lijsbeth ~ 18-07-1694 te Lekkerkerk  † 13-03-1775 te Lekkerkerk 
 doopget. Bastijaen Ariensz, Jannitje Ariens 
 x 15-01-1734 (o) te Lekkerkerk met Clerk Willemsz Klerk 
 zie ─> k1351 

 

 
#k2704 Twigt, Arien Ariensz (zoon van Arij Dircksz Twigt en Liedewijntje / Levijntje 
    Ariens van der Mast)  ─> k5408 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 05-06-1678 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x 01-06-1698 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11306 
#k2705 Jans, Ariaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * te Krimpen ad IJssel / ~ 22-12-1715 te Ouderkerk aan den IJssel 

     † 11-06-1797 te Krimpen ad IJssel 
 x 01-07-1742 te Ouderkerk ad IJssel met Aaltje Abrams van der Zijden 
 zie ─> k1352 

 

 
#k2706 van der Zijden, Abram Roelandts (zoon van Roelandt van der Zijden en ) 
      ─> k5412 
 Eerst getrouwd op 10-05-1716 te Ouderkerk aan den IJssel met Ariaantje Lourisse 
 Trouborst 
 ~ +/- 1690 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-10-1773 te Krimpen aan den IJssel 
x 12-02-1719 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11307 
#k2707 Ariens, Aagje  (dochter van ) 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ +/- 1695 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Abram van der Zijden en Ariaantje Trouborst): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Abram van der Zijden en Aagje Ariens): 
o NN  *   †  
o Aaltje * te Krimpen ad IJssel / ~ 30-06-1720 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 11-05-1776 te Krimpen ad IJssel 
 x 01-07-1742 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Ariensz Twigt 
 zie ─> k1353 

 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-11-1717: 
Rechtdag gehouden 03-11-1717 
Jacob Dirksz Verhoog, mr kleermaker, arrestant op de penningen berusende onder Cornelis Janz Mul, 
aankomende Abraham Roelen, eiser, contra Abraham Roelen, gedaagde, tot betaling van 5 gulden 11 
stuivers 8 penningen per reste van een groter bedrag volgens rekening. 
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#k2708 Schouten / Weert, Teunis Pietersz (zoon van Pieter Ariensz Schouten / 
    Weert en Leentje Pieters Scheepmaker)  ─> k5416 
 ~ 15-12-1680 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 09-12-1756 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 22-03-1705 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x te Nieuwerkerk aan den IJssel     zie gezinskaart 11308 
#k2709 Noorlander, Meritje / Marrigje Abrahams (dochter van Abraham Claesz 
    Noorlander en Ariaentje Cornelis Sost)  ─> k5418 
 ~ 25-12-1677 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 12-07-1752 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ 22-04-1719 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  x 12-05-1743 te Bergambacht met Arijaantje Hendrikse van den Heuvel 
 zie ─> k1354 

 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-02-1729 
De kinderen van Arien Jansz Rook (zie k1024) verkopen ten overstaan van schout en heemraden in het 
openbaar een huis met erf en 6 morgen 18 ½ roeden land in de polder de Kromme. 
Een deel daarvan, twee kampen hooiland, een kennipwerf, groot in totaal 2 morgen 1 hont, in de polder de 
Kromme, wordt gekocht door Leendert Cornelisz de Jong en Teunis Pietersz Schouten (zie k2708) voor 
10 gulden (?). 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 14-04-1734 
Rechtdag gehouden 14-04-1734 
De erfgenamen van Leendert Claesz Noirlander, eisers, contra Claas Cornelisz Noirlander (zie k1244), 
gedaagde, tot betaling van 40 gulden wegens restant van huurpenningen van land, door de gedaagde van 
de overledene gebruikt. Claas Cornelisz Noirlander verklaart dat hij en zijn vrouw onder ede willen zweren 
dat zij deze bedragen betaald hebben voor de huur tot 22-02-1734: 24-06-1733 25 gulden, 27-11-1733 15 
gulden en 05-01-1734 10 gulden. Ook hebben zij op 05-01-1734 al 10 gulden betaald voor de huur tm 22-
02-1735. 
De eisers gaan hiermee akkoord, en op dezelfde 14-04-1734 legt Claas Cornelisz Noirlander deze eed af, 
zeggende ‘Zo waarlijk helpe mij God almagtig’. Jacob Verkerk, Claas Claasz Noirlander en Teunis 
Pietersz Schouten, accepteren dit namens de gezamenlijke erfgenamen van Leendert Claasz Noirlander. 

 
#k2710 Schouten, Hendrik Ariensz  zelfde als ─> k1316 
x 
#k2711 Noirlander, Claesje Abrahams  zelfde als ─> k1317 
 
#k2712 Op ’t Schoor, Cornelis Hendriksz (zoon van Hendrik Cornelisz Jansz op ’t 
     Schoor en Macheltje Arijens Back)  ─> k5424 
 ~ 25-02-1680 te Ouderkerk aan den IJssel 
  Opmerking: in een tweetal acten wordt zijn leeftijd genoemd, en duiden die leeftijden erop dat  
  Cornelis Hendriksz op't Schoor rond 1670 geboren zou moeten zijn. Daarvan is echter geen  
  doop te vinden. 

 † 12-02-1730 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 04-04-1727 te Langerak 
att 24-04-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 27-04-1727 te Langerak     zie gezinskaart 11310 
#k2713 Ooms, Aaltje Cornelisse (dochter van Cornelis Adamsz Ooms en Jaapje 
     Cornelis)  ─> k5426 
 Later getrouwd op 18-12-1735 te Langerak met Pieter Pietersz Verkerk 
 ~ 01-10-1699 te Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis op ’t Schoor en Aaltje Ooms): 
o NN  *   †  
o Hendrik ~07-03-1728 te Ouderkerk ad IJssel † 23-08-1808 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 26-05-1749 te Ouderkerk ad IJssel met Lijsbeth Leenderts Noorlander 
 zie ─> k1356 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Aaltje Ooms en Pieter Verkerk): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 27-04-1710 
Notaris Samuel Guldemont. 
Barend Centen (zie k3538), oud 57 jaar, en Cornelis Hendriksz op Schoor, oud 40 jaar, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, getuigen op verzoek van de waarsluiden van de polder de Cromme en de Geer dat zij 
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in 1709 in de herfst langs de Ouderkerkse kaik of zuid boezemkade zijn gegaan, zijnde de scheiding 
tussen Ouderkerk en de Lekkerkerkse Loet, en dat zij zagen dat het water van de polder Cromme Geer en 
Zijde hoger was dan het water van de Lekkerkerkse Loet, maar dat het water in de Lekkerkerkse 
maalboezem zo hoog was opgemalen, dat die overliep en zij de kade niet verder konden passeren zonder 
nat te worden. 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-03-1723 
Pieter Willemsz Timmerman, 28 jaar, Pietertje Krijnen, 33 jaar, weduwe van Pieter Leendertsz Schout, Jan 
Pruijt (zie k1768), 44 jaar, Jacob Leendertsz Luijt, 30 jaar, Cornelis Koelendauw, 39 jaar, en Cornelis 
Hendriksz Opschoor, 54 jaar, getuigen tbv de baljuw van Zuid Holland ivm de kwestie vermeld in een 
acte dd 10-02-1723 (huiselijk geweld door Evert Rheda t.o.v. zijn vrouw Elizabeth Cornelis Klip). Pieter 
Willemsz Timmerman heeft de deur gerepareerd in opdracht van Joost Jansz van de Berg. Van een 
betaling door Rheda weet hij niets van. Het inzetten van de glazen is volgens deze verklaring gebeurd in 
opdracht van Damis Tijsz Rolois. Rheda liep steeds met messen op zak. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-12-1735 
Inventaris van de boedel van Cornelis Hendriksz Opschoor, getrouwd met Aaltje Cornelis Ooms. Hij is 
overleden in 1728 te Ouderkerk ad IJssel. Zij woont te Langerak. De voogden zijn Arij Hendriksz Opschoor 
en Willem Groenewoud, volgens het testament dd 07-08-1728 voor notaris S. Guldemont te Ouderkerk ad 
IJssel, en de langstlevende is erfgenaam, en moet de kinderen alimenteren plus elk geven f 7,-. Bij 
hertrouwen moet de langstlevende afstand doen van de helft van de boedel tbv de kinderen. Zij gaat nu 
hertrouwen. Komen overeen dat zij behoudt de inboedel en huissieraden plus de ½ van de netto revenuën 
van de hofstede met het land. Moet daarvoor het kind alimenteren 5 jaar lang, vanaf 01-05-1736 en totdat 
het 13 jaar oud is. Overlijdt het kind, dan behoudt zij alles. Het kind Hendrik Cornelisz Opschoor is nu 8 
jaar oud. In de inventaris is oa vermeld: de helft in 6 morgen 3372 roe land, de wederhelft is van Arij 
Hendriksz Opschoor en mr Jan Geresteijn, met gelijke portie in de huizinge, berg, schuur en erf, gelegen in 
de Zijde, strekkend van de IJssel tot de Oudelandseweg. Verder is vermeld geld, goud, zilver, roerend 
goed en de schulden, welke nog onbekend zijn. 

 
#k2714 Noorlander, Leendert Cornelisz (zoon van Cornelis Claasz Noorlander en 
      Lijsbeth Huijberts Boertje)  ─> k5428 
 ~ 27-04-1698 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-09-1773 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 27-12-1725 te Ouderkerk aan den IJssel (gaarders) 
o 27-12-1725 te Lekkerkerk 
att 20-01-1726 afgegeven te Ouderkerk aan den IJssel naar Arnhem.  zie gezinskaart 11311 
#k2715 Verkaick / de Jong, Lijsbeth Andriese  (dochter van Andries Gerritsz en 
       Arijaentje Wiggers)  ─> k5430 
 * te Zuidbroek (won. te Lekkerkerk bij huwelijk) 
 ~ 21-10-1696 te Berkenwoude 
 † 02-05-1741 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ 05-01-1727 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 26-05-1749 te Ouderkerk ad IJssel met Hendrik Cornelisz Opschoor 
  zie ─> k1357 

 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-02-1739 
Leendert Willemsz Boer, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, verkoopt in het openbaar 8 morgen 75 roeden 
land in de polder de Cromme en Geer. Een deel daarvan, een kamp hooiland groot 1 morgen 3 hont, en 
een kamp hooiland groot 3 hont, wordt gekocht door Leendert Cornelisz Noorlander voor 150 gulden. 

 
#k2716 Stolker, Cornelis Cornelisz  zelfde als ─> k532 
x 
#k2717 Pieters, Jannigje   zelfde als ─> k533 
 
#k2718 van de Graaf, Hendrik Pietersz zelfde als ─> k1274 
x 
#k2719 Burger, Maria Pieters   zelfde als ─> k1275 
 
#k2720 Bloot, Cornelis Willemsz (zoon van Willem Willemsz Bloot en Cornelia  
     Ariens)  ─> k5440 
 ~ 30-01-1678 te Ouderkerk aan den IJssel 
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 † ??? te ??? 
x 26-07-1699 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11313 
#k2721 Bakker, Pietertje Daniels (dochter van Daniël Aarts Bakker en Centje  
     Andries)  ─> k5442 
 ~ 16-08-1671 te Gouderak 
 † 31-08-1714 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aart ~ 28-01-1705 te Gouderak  † 19-10-1778 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 18-09-1729 te Ouderkerk ad IJssel met Maria Hendriks Lagewaard 
 zie ─> k1360 

 

 
#k2722 Lagewaard, Hendrik Willemsz  zelfde als ─> k1480 
x  
#k2723 van Crimpen, Neeltje Dirks  zelfde als ─> k1481 
 
#k2724 van der Dussen, Teunis Fransz zelfde als ─> k2648 
x 
#k2725 Muijs, Elizabeth Claes   zelfde als ─> k2649 
 
#k2726 Alblas, Sijbrant Jansz   zelfde als ─> k2650 
x 
#k2727 van der Staal, Baldijntje Hendriks zelfde als ─> k2651 
 
#k2728 Verboom / Dekker, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Verboom en ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † 30-06-1730 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x voor 24-10-1689 te Nieuwerkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11314 
#k2729 Cooij, Aaltje Barens  (dochter van Barent Jansz Cooij en Grietje  
     Willems Olshoorn)  ─> k5458 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † na 30-06-1730 te ??? (zij deed toen aangifte van het overlijden van haar man) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 23-09-1708 te Nieuwerkerk ad IJssel         † 21-04-1750 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 08-04-1736 te Nieuwerkerk ad IJssel met Leena Ariens van Dam 
 zie ─> k1364 

 

 
#k2730 van Dam, Arie Chielen  (zoon van Chiel van Dam en ) 
 ~ +/- 1665 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 19-02-1718 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x ..-04-1692 te Nieuwerkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11315 
#k2731 van Nieuwerkerk, Ariaantje Ariens (dochter van Adriaen Dircksz van  
   Nieuwerkerk en Annetje Goverts Thoen)  ─> k5462 
 ~ 15-12-1669 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † na 18-07-1736 te ??? (zij doet dan de overlijdensaangifte van haar zus in Nieuwerkerk) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leena ~ 01-11-1705 te Nieuwerkerk ad IJssel  † na 27-04-1764 te ??? 

 x 08-04-1736 te Nieuwerkerk ad IJssel met Jacob Gerritsz Verboom 
 zie ─> k1365 

 

 
#k2732 Trouborst, Cornelis Ariensz (zoon van Arien Cornelisz Trouborst  
     en Geertjen Jans Snoek)  ─> k5464 
 Eerst getrouwd op 30-12-1696 te Ouderkerk aan den IJssel met Neeltje Cornelis 
 Boer 
 ~ 16-10-1672 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 21-07-1748 te Ouderkerk aan den IJssel 
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x 16-03-1704 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11316 
#k2733 Dekker, Hilletje Ariens  (dochter van Arien Willemsz Dekker   
     en Lijsbet IJsaacs)  ─> k5466 
 ~ 16-10-1672 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 01-02-1749 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Trouborst en Neeltje Boer): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Trouborst en Hilletje Dekker): 
o NN  *   †  
o Jan ~ 25-12-1711 te Ouderkerk ad IJssel † 13-01-1753 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 16-04-1741 te Ouderkerk ad IJssel met Ariaantje Joppen Verheul 
 zie ─> k1366 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1715 
Cornelis Ariensz Trouborst koopt van Aart Hendriksz Huurman (voor de helft), Willem Aartsz Huurman, 
Dirk Aartsz Huurman, Teunis Aartsz Huurman en Ingetje Aarts Huurman (voor de andere helft) een kamp 
boezemland, groot 325 roeden in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 150,- gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 18-06-1719 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Ariensz Trouborst en Hilletje Ariens, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, hij ziekelijk te 
bed liggend, zij gezond, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam, en zal de kinderen 
alimenteren, opvoeden, naar school laten gaan en een ambacht laten leren. Mij meerderjarigheid krijgen 
de kinderen een zilveren ducaton. De langstlevende zal voogd zijn over de kinderen, en na diens overlijden 
zijn dat Willem Ariensz Dekker en Jan Pietersz Snoek. 

 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-08-1727 
De erfgenamen van Gijsbert Willemsz en Aaltje Jacobs verkopen in het openbaar een huis en erf in de 
polder de Hoge Nesse. Cornelis Wiggersz koopt dit tijdens de openbare verkoop voor 285 gulden. 
Daarbij staat aangetekend dat het op 28-08-1727 is doorverkocht aan Cornelis Ariensz Trouborst. 

 
#k2734 Verheul, Job Arijensz (zoon van Arijen Verheul en ) 
 ~ +/- 1680 te ??? 
 † 17-09-1727 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 31-08-1710 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11317 
#k2735 van der Dussen, Krijntje Teunise (dochter van Teunis Barendsz van der 
    Dussen en Ariaantje Paulus de Jong)  ─> k5470 
 ~ 26-05-1686 te Berkenwoude 
 † 28-09-1761 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis     ~ 26-10-1710 te Ouderkerk ad IJssel     †  

  doopget. Krijntje Ariens 
o Leendert     ~ 07-02-1712 te Ouderkerk ad IJssel     † 

  doopget. Teunis Barendsz van der Dussen, Geertje Claas 
o Ariaantje     ~ 04-08-1715 te Ouderkerk ad IJssel    † 27-09-1781 te Ouderkerk ad IJssel 

  doopget. Barent Teunisz van der Dussen, Leentje Teunis van der Dussen 
     x 16-04-1741 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Cornelisz Trouborst 
     zie ─> k1367 

 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-01-1702: 
Ariaantje Paulus de Jong is overleden en laat drie kinderen na, met name Crijntje Tonis, oud 16 
jaar, Leentje Tonis, oud 10 jaar, Barend Tonisz, oud 8 jaar, waarvan de vader is Tonis Barendsz van der 
Dus. Tonis Barendsz van der Dus komt overeen met de ooms en voogden van zijn kinderen, Frans 
Barendsz van der Dus en Huig Paulusz de Jong dat hij de gehele boedel en goederen zal blijven bezitten 
en ook de schulden tot zijn last zal behouden. Ook zal hij zijn kinderen alimenteren en opvoeden in eten, 
drinken, kleden en ter school laten gaan en hen een goed handwerk te doen en laten leren. Dit alles tot 
hun mondige leeftijd of tot zij eerder getrouwd zijn. Dan zullen zij ook een bedrag van 150 gulden krijgen. 
Mocht een van hen voordien overlijden, dan zal hij tot zijn lasten de begravenis betalen zonder dat dat ten 
koste gaat van de verzorging van de andere kinderen.  
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Als Tonis Barendsz van der Dus zijn kinderen niet behoorlijk alimenteert, dan zullen de voogden, met 
kennis van de schout als oppervoogd, de kinderen elders mogen onderbrengen op zijn kosten. 

 
#k2736 Geene, Arien  (zoon van ) 
 Beroep: Heemraad van Krimpen aan den IJssel in 1667, 1669, 1670, 1677, 1678,
    1687, 1689, 1693 – 1695, 1697, 1699 – 1702, 1709, 1712 
 * +/- 1635 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † 24-10-1714 te Krimpen aan den IJssel 
x +/- 1665 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 11318 
#k2737 Cornelis, Volckje (dochter van ) 
 * +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel / Krimpen aan den IJssel 
 † na 04-05-1718 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Geen * te Krimpen ad IJssel / ~ 09-12-1668 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 01-10-1748 te Krimpen ad IJssel 
 doopget. Jan Pietersz, Willem Cornelisz, Aechtgen Geenen 
 x 30-05-1706 te Ouderkerk ad IJssel met Maria Cornelis Bos 
 zie ─> k1368 

o Harpert ~ 08-03-1671 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Pieter Cornelisz, Lijntgen Cornelis, Jacob Pietersz 

o Gerrit ~ 18-03-1674 te Capelle ad IJssel †  
o Barber ~ 08-09-1680 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Pieter Cornelisz, Annichje Cornelis 
o Pieter ~ 18-07-1683 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Willem Cornelisz, Leentje Cornelis 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-06-1667 
Arijen Geene ondertekent een acte als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 15-06-1669 / 20-03-1670 
Arijen Geene ondertekent twee acten als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 15-06-1669 / 20-03-1670 / 21-06-1694 / 31-06-1694 
Arijen Geene wordt genoemd als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 18-09-1677 / 29-03-1678 / 09-01-1687 
Arijen Geene ondertekent diverse acten als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-12-1689 
Arijen Geene ondertekent een acte als heemraad van Krimpen a/d IJssel tijdens een openbare verkoop. 
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Recht. Arch. Nr.31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 20-05-1693 / 28-06-1694 / 23-03-1695 / 12-12-1699  
     08-03-1700 / 30-05-1701 / 15-06-1709 , etc. 
Arijen Geene ondertekent diverse acten als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 

  
 
Recht. Arch. Nr.31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 16-06-1696 
Arij Brantsz, Geen Brantsz en Willem Brantsz, won. te Krimpen ad IJssel, Jan Claesz, getrouwd met 
Baartje Brants, won. te Lekkerkerk, kinderen van Jannetje Jans, weduwe van Brant Arijensz, mede 
nemans Feijs Brantsz, Giel Arijensz, getrouwd geweest met Ariaentje Brants, en de kinderen van Hendrick 
Brantsz, verkopen aan Arij Geenen een boomgaardje met de binnenrol in de polder Kortland. Bedrag 170 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Krimpen a/d IJssel  d.d. 24-06-1697 / 21-10-1701 / 22-05-1702 / 05-05-1712 
Arij Geenen wordt tijdens diverse rechtdagen genoemd als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 03-05-1702 
Notaris Samuel Guldemont. 
Arij Geenen en Volkje Cornelis, man en vrouw, won. te Krimpen ad IJssel, hij ziek te bed liggend en zij 
gezond, stellen hun testament op. Arij Geenen laat zijn kind of kinderen alleen hun legitieme portie na, en 
zijn andere na te laten goederen laat hij na aan zijn vrouw. Volkje Cornelis verdeelt haar na te laten 
goederen in gelijke delen aan haar kinderen en haar man. De langstlevende wordt als voogd over de na te 
laten minderjarige kinderen aangesteld. 

 
 
Recht. Arch. Nr.31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 23-04-1705 
Adriaen van de Reijt en Anna Verschoor, echtelieden, won. te Gouda, verkopen aan Arijen Geenen  
3 morgen 4 hont 50 roede land in de polder Kortland. Verder in dezelfde polder een binnenrol, 1 roede dijk, 
rietveld en zelling. Bedrag 1500 gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 20-06-1708 
Notaris Samuel Guldemont. 
Arij Geenen, oud omtrent 73 jaar, oud heemraad te Krimpen ad IJssel, en Arij Pietersz Dorre, ook oud 
omtrent 73 jaar, heemraad te Krimpen ad IJssel, verklaren op verzoek van Pieter Pietersz Dubbeld, 
korenmolenaar te Krimpen ad Lek dat in Krimpen ad IJssel geen korenmolenaar is, en dat de 
dichtstbijzijnde korenmolens te Krimpen ad Lek en te Ouderkerk ad IJssel staan. Vanouds, en nog altijd, 
mogen inwoners van Krimpen ad IJssel hun koren laten malen in Krimpen ad Lek, mits een biljet gehaald 
wordt bij de collecteur van het gemaal van Krimpen ad IJssel. De pachter van het gemaal in Krimpen ad 
IJssel heeft ook de visitatie van de korenmolen van Krimpen ad Lek. Cent Jansz Beelt, de huidige pachter 
van de impost op het gemaal, bevestigt dit. 

 
 
Recht. Arch. Nr.31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 04-05-1718 
Johannis van der Vaert en Thomas Hogendijk, won. te Rotterdam, als executeurs van het testament van 
Pietertje Joppe, in haar leven gewoond en overleden te Krimpen ad IJssel, verkopen aan Volkje Cornelis, 
weduwe van Arijen Geenen, won. te Krimpen ad IJssel, een partij hooiland, groot 1 morgen 3 hont,  in de 
polder Kortland. Bedrag 510 gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 13-08-1721 
Notaris Samuel Guldemont. 
Geen Ariensz en Maritje Cornelis Bos, echtelieden, won. te Krimpen ad IJssel, stellen hun testament op. 
De langstlevende is erfgenaam, en zal de kinderen alimenteren, opvoeden, naar school laten gaan en een 
ambacht laten leren. Bij meerderjarigheid van de kinderen moet twee zilveren ducatons aan het kind 
gegeven worden. Bij herhuwelijk van de langstlevende moet die afstand doen van de helft van de boedel, 
en dat moet dan gaan naar de kinderen van de eerststervende. De langstlevende is voogd over de 
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kinderen, maar bij hertrouwen worden dat Gerrit Ariensz, broer van Geen Ariensz, en Jan Koenen, 
zwager van Maritje Cornelis Bos. 
 

 
#k2738 Bos, Cornelis Centen  (zoon van Cent Jansz Bos en ) 
 Beroep: Heemraad van Krimpen aan den IJssel in 1693, 1695, 1696, 1699 - 1701, 
       1703, 1708, 1710 
 ~ +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † 27-05-1713 te Krimpen aan den IJssel 
x +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k2739 Pieters, Leentjen (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † ..-06-1704 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria * te Krimpen ad IJssel / ~ 01-02-1671 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 30-05-1722 te Krimpen ad IJssel 
 doopget. Cent Jansz, Ariaentjen Cornelis, Annetgen Centen 
 x 30-05-1706 te Ouderkerk ad IJssel met Geen Ariensz 
 zie ─> k1369 

 
Recht. Arch. Nr.31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 31-01-1693 / 08-04-1695 / 11-08-1696 / 12-05-1699 
     05-05-1701 / 13-05-1703 / 20-11-1710 /  
Cornelis Centen Bos ondertekent diverse acten als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 7 Krimpen a/d IJssel  d.d. 26-10-1700 / 09-05-1701 
Cornelis Centen Bos wordt tijdens diverse rechtdagen genoemd als heemraad van Krimpen a/d IJssel. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 24-04-1704 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Centen Bos en Leentje Pieters, man en vrouw, won. te Krimpen ad IJssel, hij gezond en zij 
ziekelijk te bed liggend, stellen hun testament op. Zij laten hun kinderen hun legitieme portie na, en de 
overige na te laten goederen laten zij aan elkaar na. Mocht de langstlevende hertrouwen, dan dient die aan 
de kinderen de helft van de gehele boedel uit te keren. Het benoemen van een voogd wordt overgelaten 
aan de langstlevende. 

 
 
Recht. Arch. Nr.31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 29-11-1708 
Trijntje Wittens, weduwe van Claes Zoet, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, verkoopt aan Cornelis Centen 
Bos, heemraad alhier, een partij land in de polder Langeland, groot 1 morgen 25 roede. De verkoopster 
heeft het aan de koper voor niets verkocht. 

 
#k2744 van der Vlist, Cors Aertsz (zoon van Aert van der Vlist en ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Polsbroek / Bonrepas ??     zie gezinskaart 11322 
#k2745 den Backer, Margrietje Peters  (dochter van Peter den Backer en ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert * te Bonrepas / ~ 22-06-1698 te Polsbroek  †  

 x 16-06-1720 te Polsbroek met Neeltje Burgers Oskam 
 zie ─> k1372 
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#k2746 Oskam, Burgerdus Hendricksz (zoon van Hendrick Claesz Oscamp en
     Willempje Sanders van Lopick)  ─> k5492 
 Eerst getrouwd op 12-04-1674 te Lopik met Willempje Ariaens 
 Daarna getrouwd op 27-02-1676 te Willige Langerak met Jacomijntje Ariens Pols 
 ~ 01-08-1652 te Lopik 
 † 05-11-1715 te Lopik 
x +/- 1680 te Lopik      zie gezinskaart 11323 
#k2747 Lekkerkerker, Lena / Leentgen Jans (dochter van Jan Huijbertsz Lekkerkerker
     en Neeltje Wouters Slappendel) ─> k5494 
 ~ 02-11-1659 te Polsbroek 
 † 02-05-1746 te Ammerstol 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Burgerdus Oskam en Willempje Ariaens): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Burgerdus Oskam en Jacomijntje Pols): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Burgerdus Oskam en Lena Lekkerkerker): 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1695 te Zuid Polsbroek / Willige Langerak †  

 x 16-06-1720 te Polsbroek met Aert Corsz van der Vlist 
 zie ─> k1373 

 

 
#k2748 Bulk/Bullik/Bunnik, Arien Dircksz (zoon van Dirck Bunnik / Bullik en ) 
 * +/- 1650 te Berkenwoude (Achterbroek) 
 † ??? te ??? 
x 05-02-1679 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11324 
#k2749 Heijndricks, Marijtjen  (dochter van ) 
 * +/- 1655 te Berkenwoude (Achterbroek) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 24-10-1688 te Berkenwoude  † 18-01-1779 te Berkenwoude 

 x 01-09-1709 te Berkenwoude met Cornelia Paulus Capiteijn (zie k2552 / k2553) 
 xx 18-04-1718 te Berkenwoude met Arjaantje Pleune Evegroen 
 zie ─> k1374 

 

 
#k2750 Evegroen, Pleun Cornelisz (zoon van Cornelis Pleunen Evegroen en  
     Marichje Arijense de Duijf)  ─> k5500 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1700 en 1705 
 * +/- 1660 te Berkenwoude 
 † 03-07-1745 te Berkenwoude 
o 30-01-1686 te Berkenwoude 
x 17-02-1686 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11325 
#k2751 Arijens, Marrigjen  (dochter van ) 
 * +/- 1665 te Berkenwoude 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arjaantje  ~ 05-09-1688 te Berkenwoude    † voor 04-07-1735 te Berkenwoude ?? 

  x 18-04-1718 te Berkenwoude met Jan Ariensz Bulk 
  zie ─> k1375 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 17-05-1700 / 15-05-1705 / 02-08-1705 
Pleun Cornelisz Evegroen wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 06-05-1710 
Willem Wiggertsz de Jong, schoolmeester te Gouderak, verkoopt aan Pleun Cornelisz Evegroen 5 morgen 
3 hont land ten oosten van het dorp. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 16-05-1712 
Gerritje Jans Snoeij verkoopt aan Pleun Cornelisz Evegroen een voorhuis en erf, staande op het dorp. 
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#k2752 Oudenaarde, Goris Ariensz (zoon van Arien Pietersz Oudenaarde en 
     Ariaentje Pieters) ─> k5504 
 Eerst getrouwd op 18-05-1692 te Lekkerkerk met Neeltje Jans 
 ~ 16-08-1665 te Lekkerkerk 
 † 08-06-1734 te Lekkerkerk 
x 09-11-1712 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11326 
#k2753 Claas, Marichje  (dochter van Claas Cornelisz en Grietje Jaspers) 
      ─> k5506 
 * ..-01-1677 te Krimpen aan den IJssel 
 ~ 21-01-1677 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-04-1760 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Goris Oudenaarde en Neeltje Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweed huwelijk (Goris Oudenaarde en Marichje Claes): 
o NN  *   †  
o Claas ~ 10-10-1717 te Lekkerkerk  † 16-05-1748 te Lekkerkerk 

 o 29-07-1747 te Lekkerkerk met Marijtie van der Graaf 
 zie ─> k1376 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6501  dd. 20-10-1702 
Notaris Samuel Guldemont. 
Goris Ariensz Oudenaarde, weduwnaar van Neeltje Jans, won. te Lekkerkerk, toekomende bruidegom ter 
eenre, en Marrigje Claas, meerderjarige dochter, toekomende bruid ter andere zijde, verklaren met elkaar 
een wettig huwelijk aan te gaan op de volgende voorwaarden: zij brengen al hun goederen in het huwelijk, 
maar er zal geen gemeenschap van goederen zijn. Marrigje Claas brengt in het 1/3e deel van behuizing en 
landerijen nagelaten door Arij Cornelis Dirksz, gewoond en overleden te Ouderkerk ad IJssel, wat 
eerdaags zal worden verkocht, een paar gouden bellen, 2 gouden ringen, een zilver ijzer met gouden 
strikken, een bloedkoralen ketting met een gouden slot, een bed, kussens, etc. en verder huisraad en 
kleding, en 80 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel d.d. 18-11-1712: 
De erfgenamen van Arij Cornelis Dircksz, gewoond en overleden te Ouderkerk ad IJssel in de polder de 
Nesse, verkopen in het openbaar diverse huizen, grienden en landerijen. 
Een deel daarvan, 5 ½ hont rijsland in de polder de Hoge Nesse, wordt gekocht door Marrigje Claas, 
vrouw van Goris Ariensz Oudenaarde, voor 108 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Goris Ariensz Oudenaarde, getrouwd met Marrigje Claas, dochter van Claas Cornelisz, voor 1/3 deel, 
Annetje Cornelis voor 1/3 deel en Bastiaan Ariensz Kruit (zie k1438), getrouwd met Sijtjen Elders (zie 
k1439), Paulus Eldersz, Arij Eldersz, Cornelis Eldersz en Marrigje Elders, allen kinderen van Eldert 
Cornelisz (zie k2878), voor 1/3 deel, allen erfgenamen van Arij Cornelis Dirksz, verkopen aan Tijs Jansz 
van Herk, mr. steenbakker te Ouderkerk ad IJssel, 2 rijsakkers en 3 ½ hont rijsland in de Nessen Boezem. 
Bedrag 122,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Jan Cornelisz Wegman een huis en erf, met 
een boomgaard en griending, en een akkertje genaamd het Kraijenest, in de polder de Nesse. Bedrag 
282,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Jacob Pieter Brandsz een huis en erf in de 
polder de Hoge Nesse. Bedrag 54,- gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Govert Jansz van Herk (zie k1434), twee 
akkers rijsland, groot twee hond, in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 50,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Joost Vassen van Ardennen twee rijs-akkers 
groot 150 roeden in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 31,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Marrigje Claas, vrouw van Gerrit (dit moet 
zijn: Govert) Ariensz Oudenaarde 2/3 deel van 5 ½ hont rijsland in de polder de Hoge Nesse, waarvan zij 
zelf de overige 1/3 deel reeds bezit. Bedrag 108,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Cornelis Eldersz, Arij Eldersz en Bastiaan 
Ariensz Kruit (zie k1438) 4/5 deel van een erfje en zes rijs-akkers in de Nessen boezem, waarvan zij zelf 
1/5 deel bezitten. Bedrag 67,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Arij Eldersz en Bastiaan Ariensz Kruit (zie 
k1438) 13/15 deel van een boomgaardje met de dijk daaraan behorend, in de polder de Nesse, waarvan 
zij zelf 2/15 deel bezitten. Bedrag 50,- gulden. 

 
#k2758 van ’t Riet, Cornelis Claasz (zoon van Claas van ’t Riet en ) 
 * +/- 1675 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
o 27-11-1705 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11329 
#k2759 de Waard, Ariaantje Jans (dochter van Jan Gorisz de Waard en ) 
 * +/- 1680 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 30-06-1709 te Lekkerkerk  † 14-01-1795 te Lekkerkerk 

 o 05-01-1731 te Lekkerkerk met Willem Pietersz de Vries 
 zie ─> k1379 

 

 
#k2760 Muddi, Jan Thomasz / John Thomas Robert (zoon van Thomas Moodie en 
      Elizabeth Steven)  ─> k5520 
 Beroep: Voormatroos 
 * te Rotterdam (won. Schiedamsedijk bij zijn huwelijk) 
 ~ 05-05-1678 te Rotterdam (Schotse kerk) 
 † 24-05-1736 te Lekkerkerk 
o 21-02-1706 te Rotterdam 
x 09-03-1706 te Rotterdam     zie gezinskaart 11330 
#k2761 van Vliet, Neeltje Corsse (dochter van Cors Claase van Vliet en Meijnsje 
     Cornelisse Molenaar)  ─> k5522 
#k2761 van der Vlist, Neeltje Christiaens (zo vermeld tijdens haar huwelijk in Rotterdam) 
 ~ 30-06-1673 te Lekkerkerk 
 † 21-10-1750 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 10-07-1712 te Lekkerkerk  † 06-10-1781 te Lekkerkerk 

 o 09-08-1741 te Lekkerkerk met Hester Ernsten van Rheenen 
 zie ─> k1380 

 

 
#k2762 van Rheenen, Ernst Jansz (zoon van Jan van Rheenen en ) 
 Later getrouwd op 26-10-1729 (o) te Cool / 15-11-1729 Rotterdam met Lijsbet 
 Jacobs de Clerk 
 Won. in ’t Swaanshals op de Rotte 

Uit wikipedia: Het gebied dat nu het Oude Noorden heet, behoorde tot de 19e eeuw tot de 
ambachtsheerlijkheid Blommersdijk. Het Zwaanshals wordt al in de 16e eeuw vermeld. Dit was 
zowel het buurtje als de naam van een huis, De Swaenshals. De naam komt waarschijnlijk van 
de bocht die de Rotte hier maakt. Blommersdijk wordt al in de 13e eeuw genoemd. 

 Beroep: Biersteker, commenijwinkelier 
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 * +/- 1690 te Blommersdijck (Rotterdam) 
 † 05-02-1781 te Lekkerkerk 
o 18-02-1718 te Hillegersberg 
x 06-03-1718 te Hillegersberg     zie gezinskaart 11331 
#k2763 de Bruijn, Neeltje Leenderts (dochter van Leendert Pietersz de Bruijn en  
     Magdalena Ariens Post)  ─> k5526 
 ~ 06-05-1696 te Hillegersberg 
 † voor 1729 te Rotterdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Ernst van Rheenen en Neeltje de Bruijn): 
o NN  *   †  
o Hester ~ 14-02-1719 te Rotterdam  † 11-02-1773 te Lekkerkerk  

 o 09-08-1741 te Lekkerkerk met Jacob Jansz Mudde 
 zie ─> k1381 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Ernst van Rheenen en Lijsbet de Clerk): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 7 Lekkerkerk    d.d. 09-03-1773: 
Ernst van Rheenen, weduwnaar van Neeltje Leenderts, won. te Lekkerkerk, verklaart na zijn overlijden 
tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen aan te stellen zijn twee schoonzoons Wouter Boon, mr. 
Chirurgijn te Lekkerkerk, en Gerrit van de Agtersloot, won. te Papendrecht. 

 
#k2764 Boer, Maarten Jillisz (zoon van Jillis Cornelisz Boer en Cornelia Jans) 
      ─> k5528 
 ~ 15-04-1685 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
o 01-02-1704 te Bleskensgraaf 
x 17-02-1704 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 11332 
#k2765 van den Bergh, Jannigje Joosten (dochter van Joost Sijmonsz van den  
     Bergh en Trijntje Cornelis)  ─> k5530 
 ~ 26-01-1681 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joost ~ 13-03-1707 te Bleskensgraaf  †  

 x 10-04-1730 te Bleskensgraaf met Hendrikje Hendriks Vlot 
 x 29-03-1750 te Bleskensgraaf met Jannigje Daemen 
 zie ─> k1382 

 
Weeskamer arch nr 1 Bleskensgraaf fol.79 d.d. 16-04-1691: 
Joost Sijmonsz als vader van de 5 weeskinderen geproc. bij Trijntge Cornelisdr zalr. zijn hvr. ter ene, en 
Cornelis Arijensz als grootvader van voornoemd weeskind ter andere zijde, verklaren als volgt: De vader 
houdt het bezit van de goederen en voedt de kinderen op: Sijgie 13 jaar, Jannigie 10 jaar, Sijmon 7 jaar 
(zie k806), Arijaentie 5 jaar, Marij 3 jaar. 

 
#k2768 Ariensz, Cornelis (zoon van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 te Lekkerkerk ??      zie gezinskaart 11333 
#k2769 Cornelis, Neeltje (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thijs ~ 31-01-1706 te Lekkerkerk  † 04-12-1781 te Lekkerkerk 

 o 30-01-1739 te Lekkerkerk met Lijsbeth Huijgen 
 zie ─> k1384 

 

 
#k2770 Claasz, Huijg  (zoon van Claes Huijgen en Annitgen Gerrits) 
      ─> k5540 
 ~ 26-02-1668 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 03-02-1697 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11334 
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#k2771 Huijgen, Marrigje (dochter van Huijgh Pietersz en Theuntje Theunis) 
      ─> k5542 
 ~ 04-11-1668 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~24-09-1706 te Lekkerkerk  † 12-06-1777 te Lekkerkerk 

  o 30-01-1739 te Lekkerkerk met Thijs Cornelisz 
  zie ─> k1385 

 

 
#k2772 (de Jong) Leendertsz, Arie (zoon van Leendert (de Jong) en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † 04-08-1719 te Lekkerkerk 
x 10-03-1688 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11335 
#k2773 Jans, Agnietje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † 10-10-1714 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Egbert ~ 28-08-1689 te Lekkerkerk  † 27-05-1782 te Lekkerkerk 

 o 03-01-1721 te Lekkerkerk met Pietertje Willemse de Jong 
 zie ─> k1386 

 

 
#k2774 de Jong, Willem Jansz  zelfde als ─> k1300 
x 
#k2775 Jans, Aagje   zelfde als ─> k1301 
 
#k2776 Blonk, Claas Jacobsz  (zoon van Jacob Blonk en ) 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1710 en 1715 
 * +/- 1675 te Reeuwijk 
 † na 14-05-1712 te ??? 
o 22-11-1704 te Stolwijk 
x 14-12-1704 te Stolwijk      zie gezinskaart 11337 
#k2777 Verdoolt, Steijntje Ariens (dochter van Arie Ariensz Verdoolt en Fijgje  
     Pieters Stolcker)  ─> k5554 
 Eerst getrouwd op 28-05-1695 te Stolwijk met Dirk Aartsz Boer (zie -> k2358) 
 * +/- 1670 te Stolwijk 
 † 13-12-1753 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Steijntje Verdoolt en Dirk Boer) (zie -> k2358): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Claas Blonk en Steijntje Verdoolt): 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 05-07-1705 te Stolwijk  † 06-03-1752 te Stolwijk 

 x voor 16-10-1729 te ??? met Annigje Jacobse Meloij 
 zie ─> k1388 

 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    dd 19-11-1704 
Stijntje Arijens Verdoolt, weduwe van Dirck Aartsz Boer (zie k2358), ten eenre, en Gerrit Aartsz 
Stolcker en Claas Aartsz Boer als voogden over Aart Dircksz en Arijen Dircksz ten andere, accorderen 
over de vaderlijke erfenis. Zij behoudt alles in eigendom en moet de kinderen onderhouden. Zodra zij 
mondig zijn, krijgt ieder 2 melkbeesten en zij samen een halve morgen hooi of hennipland, gelegen in 
Benedenkerk en verder 1 morgen 3 hont, liggende in Benedenkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 14-05-1712 
Gerrit Aertsz Stolcker verkoopt aan Claas Jacobsz Blonck een stuk hooiland groot 2 morgen 3 hont in 
Bovenkerck (Stolwijk). Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 1710 / 1715 
Claas Jacobsz Blonk tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 
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Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 01-05-1728 
Gerrit de Heer (zie k1156) verkoopt aan Stintje Arijens Verdoolt een stuk weil-, hooi- en kennipland, 
groot 3 morgen 3 hont met de helft van het achterhuis en berg daarop staande, te Boverkerk (Stolwijk), en 
een stuk hooi- en kennipland groot 3 hont in het Kerckelant te Stolwijk. BNedrag 1.025 gulden. 
 

 
#k2778 Meloij / Looije, Jacob Claasz (zoon van Claas Jacobsz Loij en Dirckje  
     Cornelis)  ─> k5556 
 * +/- 1675 te Stolwijk 
 † tussen 20-08-1712 en 17-04-1717 te Stolwijk 
o 20-11-1704 te Stolwijk 
x 07-12-1704 te Stolwijk      zie gezinskaart 11338 
#k2779 Dirka, Geertje / Grietje Jans (dochter van Jan Dirka en ) 
 * +/- 1677 te Stolwijk 
 † na 17-04-1717 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje  ~ 24-04-1707 te Stolwijk  † 05-02-1775 te Stolwijk 

  x voor 16-10-1729 te ??? met Jacob Claasz Blonk 
  zie ─> k1389 

 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 08-05-1710 
Maarten Arijensz Boer verkoopt aan Jacob Claasz Loij een huis en erf op het dorp van Stolwijk. Bedrag 
257 gulden, 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 20-08-1712 
Goossen Jansz Verheul, Arijen Dircksz, Ingje Dircks, Neeltje Dircks, Cornelia Dircks, Grietje Dircks, Aart 
Dircksz en Gerrit Dircksz, Marrigje Jacobs Loij en Jacob Claasz Loij, (de twee laatsten voor de helft), alle 
erfgenamen van Maarten Arijensz den Boer en Hilletje Jacobs Loij, verkopen aan hun mede erfgenaam 
Maarten Arijensz Boer 5/6e in een huis en erf op het dorp van Stolwijk. Bedrag 341 gulden, 13 stuivers en 6 
penningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 20-08-1712 
Maarten Arijensz Boer, Arijen Dircksz, Ingje Dircks, Neeltje Dircks, Cornelia Dircks, Grietje Dircks, Aart 
Dircksz en Gerrit Dircksz, Marrigje Jacobs Loij en Jacob Claasz Loij, (de twee laatsten voor de helft), alle 
erfgenamen van Maarten Arijensz den Boer en Hillegje Jacobs Loij, verkopen aan hun mede erfgenaam 
Goossen Jansz Verheul 5/6e in een grient groot 75 roede in het Hofland (Stolwijk). Bedrag 12 gulden, 1 
stuiver, 10 penningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 17-04-1717 
Geertje Jans Dircka, weduwe van Jacob Claasz Loij verkoopt aan Jan Jansz Dircka, haar broer, een huis 
en erf op het dorp van Stolwijk. Bedrag 125 gulden. 

 
#k2780 Bredius, Adriaan Jacobusz ( zoon van Jacobus Philippusz Bredius en  
     Wilhelmina Adriaans Munter)  ─> k5560 
 ~ 23-08-1684 te Oudewater 
 † 19-12-1739 te Schoonhoven 
o 09-03-1714 te Schoonhoven 
x 02-04-1714 te Oudewater     zie gezinskaart 11339 
#k2781 Dobben, Fijgje Bartholomeus (dochter van Bartholomeus Dobben en 
     Marchje Willems Erkelens)  ─> k5562 
 ~ 30-12-1691 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bartholomeus ~ 10-02-1717 te Oudewater  † 22-09-1747 te Schoonhoven 

  x 22-05-1743 te Schoonhoven met Fransina Melscherts Kampman 
  zie ─> k1390 
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#k2782 Campman, Melschert Jansz (zoon van Jan Melschert Kampman en Ariaantje 
     Samsoms van der Graeff)  ─> k5564 
 ~ +/- 1690 te Rotterdam 
 † 26-11-1753 te Overschie 
o 02-03-1719 te Schoonhoven 
o 05-03-1719 te Rotterdam 
x 22-03-1719 te Schoonhoven     zie gezinskaart 11340 
#k2783 van Kempen, Johanna Joris  (dochter van Joris Jansz van Kempen en
     Maria Bort / Bortwesel)  ─> k5566 
 ~ +/- 1695 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fransina  ~ 20-07-1723 te Rotterdam  † 02-04-1748 te Schoonhoven 

  x 22-05-1743 te Schoonhoven met Bartholomeus Adriaansz Bredius 
  zie ─> k1391 

 

 
#k2784 Klip, Cornelis Meesz (zoon van Mees Cornelisz Klip en Niesge Adriaens  
    Maijloijen)  ─> k5568 
 Later getrouwd op 10-05-1716 te Stolwijk met Weijntje Gijsberts Snoeij 
 * +/- 1660 te Stolwijk 
 † 06-01-1719 te Stolwijk 
o 06-01-1690 te Berkenwoude 
x 29-01-1690 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11341 
#k2785 Rolloos, Marrigje Jans  (dochter van Jan Thomasz Rolloos en Lijsbeth 
     Cornelis)  ─> k5570 
 ~ +/- 1665 te Berkenwoude 
 † 05-01-1715 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Klip en Marrigje Jans): 
o NN  *   †  
o Mees * te Vlist / ~ 28-06-1693 te Berkenwoude † 05-11-1768 te Haastrecht 

 x 21-11-1717 te Polsbroek met Cornelia Willems Stolwijk 
 x 03-07-1721 te Haastrecht met Lijntje Christoffels Bontebal 
 zie ─> k1392 (kwartier 2) 

o Marij ~ 18-12-1707 te Stolwijk  † 14-03-1780 te Bergambacht 
 x 18-03-1725 te Bergambacht met Willem Teunisz de Bruin 
 zie ─> k1457 (kwartier 2) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Klip en Weijntje Snoeij): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch nr 72 Stolwijk    dd 03-04-1690 
Cornelis Meesz Klip, meerderjarige zoon van Mees Cornelisz Klip en Niesje Arijens, beiden zaliger, en de 
voogden van de minderjarige kinderen van Mees Klip en zijn vrouw, verkopen in het openbaar een stuk 
weiland groot 4 morgen, liggende in Coolwijk. Dit is leenland dat in het bezit is van het huis van Capelle a/d 
IJssel. Bij dit land hoort een jaarpacht van 21 gulden. Ook in de verkoop gaat een kennipwerf groot twee 
hont, met de helft van een steeg, gemeen met Jan Cornelisz Klip, en een kwart van een kennipwerf, groot 
50 roeden, gemeen met Jan Cornelisz Klip. Claes Joppen koopt de vier morgen voor 200 gulden. Nelletje 
Cornelis, weduwe van Arij Jansz van Berck, koopt de kennipwerf van 2 hont voor 150 gulden. Jan 
Cornelisz Klip koopt de 50 roeden kennipland voor 42 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 25-08-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Cornelis Meesz Klip ondertekent een acte als getuige. 

 
 
Leenkamer Capelle ad IJssel 1360 - 1700 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 1360-1700 
STOLWIJK 
51. 8 morgen land gelegen in Kollick achter Stollick, belend ten oosten: Willem Claesz., ten westen: Alijt 
Jacob Hermansz. met haar kinderen, ten zuiden: de dwerhoc, ten noorden: de Hollickerweg. 
Het leen 51 gesplitst in 51A en 51B. 
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51A. De helft van 8 morgen land, (1690: in, Coolwijck). Belend ten oosten: (1585: Reijm Jansz., 1690: 
Cornelis Bouwense), ten westen: (1585: Sijmon Jan Sijmonsz., 1690: Ingen van Berch). Strekkende (1682: 
van de voorweijsloot tot de rheesloot). 
 
3-5-1581: Cornelis Cornelisz. Jonge Brouck te Stollick, onmondig, vader: Cornelis Cornelisz. Brouck, na 
overdracht door Jan Geerlofsz. 
28-7-1585: Lenert Dammesz. na overdracht door Cornelis Cornelisz. Jongebroeck. 
27-7-1605: Lenert Dircxz. Buijs na overdracht door Dirck Hugensz. als gemachtigde van Lenert Dammasz. 
te Calis. 
21-6-1608: Lisbeth Jansdochter te Stolwijck, broer Claes Jansz., bij dode van haar man Lenert Dircxz. 
2-7-1612: Lijsbeth Jansdochter, broer Claes Jansz., met ledige hand. 
2-11-1616: Lijsbeth Jansdochter, broer Claes Jansz., met ledige hand. 
30-7-1634: Elisabeth Jans te Stolwijck, zoon Lenert Lenertsz. Duijge, met ledige hand. 
18-4-1642: Lenert Lenertsz. te Stollwijck, mede namens Dirck Commersz., gehuwd met Maritge Lenerts en 
Lenert Cornelisz., gehuwd met Maritge Willemsdochter, allen te Stolwijck, als erfgenamen van Elisabeth 
Jans, en draagt het leen over aan Adriaen Cornelis Maijlooijen. 
..-10-1655: Niesgen Adriaens Maijlooijen bij dode van haar vader Adriaen Cornelisz. Maijlooijen te 
Stolwijck. 
14-1-1682: Cornelis Meese Clip bij dode van zijn moeder Niesgen Adriaens Maeijlooijen, voogden: 
Claes Cornelisz. Clip, Jan Cornelisz. Loij en Willem Jansz. Buijs, allen te Stolwijck. 
19-4-1690: Claes Joppense Hogenes te Berckouw na overdracht door Cornelis Meese Clip te Berckouw. 

 
#k2786 Bontenbal, Christoffel Claasz (zoon van Claas Jansz Bontenbal en Lijntje  
     Theunis de Vliegh)  ─> k5572 
 ~ 22-02-1671 te Zevenhuizen 
 † +/- 1719 te Zevenhuizen 
x 23-10-1695 te Moerkapelle     zie gezinskaart 11342 
#k2787 van Santen, Ariaantje Jans (dochter van Johannes Jansz van Santen en 
     Neeltje Cornelis Backer)  ─> k5574 
 ~ 22-03-1671 te Zevenhuizen 
 † 29-06-1756 te Zevenhuizen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijntje ~ 08-04-1696 te Zevenhuizen  † 06-01-1786 te Haastrecht 

 x 03-07-1721 te Haastrecht met Mees Cornelisz Klip 
 zie ─> k1393 

 

 
#k2788 Karmosijn, Gijsbert Andriesz (zoon van Andries Karmosijn en ) 
 Eerst getrouwd met Engeltje Daniels 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 15-01-1700 te Schoonhoven 
x 02-02-1700 te Schoonhoven     zie gezinskaart 11343 
#k2789 de Jong, Elisabeth Ariens (dochter van Arien de Jong en ) 
 Eerst getrouwd met Johannes van Maastrigt 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gijsbert Karmosijn en Engeltje Daniels): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gijsbert Karmosijn en Elisabeth de Jong): 
o NN  *   †  
o Andries  ~ 01-12-1701 te Schoonhoven † voor 08-10-1735 te ??? 

  x 31-03-1726 te Schoonhoven met Niesje Cornelis van den Broek 
  zie ─> k1394 

 

 
#k2790 van den Broek, Cornelis Jansz (zoon van Jan van den Broek en ) 
 * +/- 1670 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
o ..-08-1700 te Schoonhoven 
x 04-09-1700 te Nieuwpoort     zie gezinskaart 11344 
#k2791 van Hees, Willempje Willems (dochter van Willem van Hees en ) 
 * +/- 1675 te Nieuwpoort 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Niesje ~ 23-01-1703 te Schoonhoven  † 05-07-1768 te Westmaas 

 x 31-03-1726 te Schoonhoven met Andries Gijsbertsz Karmosijn 
 xx 13-11-1735 te Schoonhoven met Jan Gerritsz Langstraten 
 zie ─> k1395 

 

 
#k2792 Kampsteeg, Rokus Teunisz (zoon van Teunis Kampsteeg en ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 18-05-1692 te Hardinxveld     zie gezinskaart 11345 
#k2793 Jans, Heijltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 04-11-1708 te Hardinxveld  † 21-02-1784 te Hardinxveld 

 x 03-12-1730 te Nieuwpoort met Adriaantje Ariens Jonkers 
 xx 22-11-1739 te Hardinxveld met Neeltje Cornelisse Bakker 
 xxx 15-05-1746 te Hardinxveld met Marigje Teunis Verheij 
 zie ─> k1396 

 

 
#k2794 Jonker, Arie Theunisz  (zoon van Theunis Ariensz Joncker en ) 
 ~ 07-08-1681 te Meerkerk 
 † ??? te ??? 
x 21-03-1700 te Nieuwpoort     zie gezinskaart 11346 
#k2795 Dirks, Marigje  (dochter van ) 
 * +/- 1680 te Nieuwpoort 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaantje ~ 25-01-1705 te Nieuwpoort  † 13-08-1739 te Hardinxveld 

  x 03-12-1730 te Nieuwpoort met Jan Rokusz Kampsteeg 
  zie ─> k1397 

 

 
#k2796 de Jong, Harmen Willemsz (zoon van Willem de Jong en Jannichje Fransen) 
      ─> k5592 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † na 1721 te ??? 
o 26-11-1701 te Ammerstol 
x 18-12-1701 te Ammerstol     zie gezinskaart 11347 
#k2797 Wouters, Pieternella  (dochter van Wouter Sijbertsen en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 20-03-1707 te Ammerstol  † 26-05-1762 te Bergambacht 

 o 14-12-1736 te Bergambacht met Eijgje / Ida Jansse de Bruijn 
 zie ─> k1398 

 
Recht. arch nr 6 Ammerstol   niet gedateerd. 
Harmen Willemse, getrouwt hebbende Pieternella Wouters, ende Jan Dircx, getrouwt met Magteltje 
Wouters, beijde woonende tot Ammerstol, interdicenten en eijsers.  
Contra Beertje Sijberts mede woonende alhier, geinterdiceerde en gedaagde. 
De eijsers dede conform de waarheijt seggen, dat Sijbert Wouters Backer, bij sijn testamentaire dispositie, 
in dato den 20e maart 1686 en t welke hij metter doot heeft geconfirmeert aen de voorn. Pieternella ende 
Magteltje Wouters in eijgendom heeft gelegateert en gemaakt een huijs en boomgaardt staende ende 
gelegen aen de suijtsijde van den Agterweg, alsmede het boomgaartje over de vaarsloot, voor de voorn. 
huijsinge, en nog een werfje alle alhier onder Ammerstol. 
Mits dat Wouter Sijberts haren vader, den proffijten daar van jaarlijcx wel mag treckende het huijs 
bewoonen, sijn leven lang geduurende, maar dat den eijgedom moet blijven en komen aen de voorn. 
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personen, dat den voorsch. Wouter Sijberts eenige tijt de voorn. proffijten ofte bewooninge van de selve 
goederen hebbende gehadt den selve behalve dat, door het niet behoorlijk gebruijken en repareren van 
dien en andersints van t voorn. vrugt gebruijk en bewooninge was versteken ofte vervallen, daarvan voor 
soo veel het nood sijt ten behoeven van den voorn. Pieternella en Magteltje Wouters volkomen afstant 
heeft gedaant dat of wel dien volgende de voorn. goederen vrij ende onbelast aan de eijsers nomine 
inparis waren vervallen, en effectiven sijne komende, om daarmede te doen en handelen haar vrijeijgen 
willen, sonder eenige spreken van ijemant, en sij eijsers hebbende getragt, die te aanvaarden, alsmede te 
doen repareeren, ten eijnden t voorsch. huijs niet quam in te storten, ende omver te vallen, soo als sij 
eijsers daatoe geregtigt sijn. Egter de gedaagde geen apparentelijk wordende aengedaan anderen, die 
hun sulx minst betaamde in het voorn. huijs tegens alle regt en reden tragt te blijven woonen en naar hare 
huwelijk heijt te gebruijken tot sooverre dat sij gedaagde naar veele en diverse aenmaninge ende selfs 
bedreijgingen van haar daar uijt te laten zetten, van t selve naarlatig en weijgerig blijft, alleen onder een 
pertext, dat den voorn. Wouter Sijberts en sij gedaagde een contract ofte accoort soude aangegaan 
hebben, daar immers en in alle gevallen door het met behoorlijk gebruijken met repareren van dien, het 
voorsch. insufficienten genieten van de proffijten, mitsgaders bewaaringe t eenemaal is vervallen en 
andersints, weshalve de eijsers genoodsaakt sijn geworden, de gedaagde geregtelijk te laten verbieden 
ende interdicteren, van t geene spruijten en vrugten van het voorsch. lant en goederen ofte plucken ofte 
haar eenig onderwint en handelinge dienthalve aan te matigen en voorts haar gedaagde alhier te doen 
citeren. 
Mits welke en andere reden nader (is t nood) te deduceren eijs doende, soo concludeerde de eijser 
alvoorens tot decretatie van de voorsch. gedaane interdictie als naar stijle ende dat de gedaagde sal 
werden gecondemneert, aanstonts uijt de voorsch. huijsinge metten waar te delogeren ende te vertreden, 
mitsgaders de eijsers daarmede als ook de voorsch. andere goederen te laten geworden ende doen der 
selve vrij eijgen wille soude dat sij gedaagde daarop eenig regt (voor veel het noot is) ofte aentaal is 
hebbende ofte behoudende en wijdens bij provisie tot adjudicatie van de voorsch. interdictie, cum 
expensis, damnis et intuuelle. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 16-09-1715 
Harmen Willems verkoopt aan Wouter Huijgens Cock (zie k2622), zekere gedeelte van een boomgaard 
gemeen met den cooper. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    d.d. 09-11-1717 
Jan Cornelisse en Willem Willemse en haer sterk makende voor Frans Willemse en Harmen Willemse en 
voorts het minderj. kind van Jan Willemse en bekennen te hebben gecedeerd en op gedragen aan Arij 
Corn. Looren, een erf gelegen aan den Hoogen Dijk binnen dese Ambagt. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    d.d. 1721 
Regtdag gehouden voor Schepenen van Ammerstol 1721 
Pieter Wouters Kok eijser Contra Harmen Willems gedaagde. Den eijser eijst betalinge van een somma 
van zowat 4 gld 15 st. over arbeijtsloon, en verzoekt dat de ged. zal worden gecondemeerd t geen ofte aan 
de eijser te voldoen cum expensis. Schepenen condemneren den ged de geeijste 4 gld 15 st. aan de eijser 
te voldoen. cum expensis. 

 
#k2798 de Bruijn, Jan Jansz  (zoon van Jan de Bruijn en ) 
 * +/- 1670 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 01-09-1697 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11348 
#k2799 Boer, Annigje Cornelis (dochter van Cornelis Maartensz Boer en IJgje 
     Foppen Boelen)  ─> k5598 
 ~ 23-02-1673 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Eijgje / Ida ~ 17-12-1713 te Streefkerk  † 29-04-1762 te Bergambacht 

  o 14-12-1736 te Bergambacht met Willem Harmensz de Jong 
  zie ─> k1399 

 

 
#k2806 van der Hammen, Adriaan (zoon van ) 
 ~ +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1710 ?? te Tilburg ??      zie gezinskaart 11352 
#k2807 Jans, Christiana  (dochter van ) 
 ~ +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Eva  ~ 13-01-1716 te Tilburg †  
 x 29-05-1735 te Tilburg met Willem Bain 
 zie ─> k1403 

 

 
#k2808 Groeneveld, Willem  (zoon van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 ?? te Leiden ??      zie gezinskaart 11353 
#k2809 Harmens, Jannetje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ 22-03-1711 te Leiden † tussen 15-09-1770 en 22-09-1770 te Leiden 

 x 24-02-1732 te Leiden met Jannetje Isaaks Maas 
 zie ─> k1404 

 

 
#k2810 Maas, Isaak   (zoon van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 ?? te Leiden ??     zie gezinskaart 11353 
#k2811 Brabant, Jannetje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje  ~ 30-09-1704 te Leiden  † 01-06-1776 te Leiden 

  x 24-02-1732 te Leiden met Dirk Willemsz Groeneveld 
  zie ─> k1405 

 

 
#k2816 Pols, Jacob Jansz (zoon van Jan Jacobsz Pols en Marritje Pieters) 
      ─> k5632 
 ~ +/- 1650 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 15-02-1695 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x na 07-12-1674 te Gouda (huw. voorw.not. Gouda)   zie gezinskaart 11356 
#k2817 Huurman, Huisman / Biersteker, Annetje Hendriks (dochter van Hendrik 
 Willemsz Huurman /Huisman / Biersteker en Magheltje Gerrits)  ─> k5634 
 ~ 23-04-1656 te Moordrecht 
 † 06-08-1718 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij * te Ouderkerk ad IJssel / ~ 27-03-1678 te Gouderak 

     † 07-03-1712 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 26-02-1702 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Cornelisse 
 zie ─> k1408 

 
Not. Arch. 251 Gouda fol 142   dd 07-12-1674 
Huwelijkse voorwaarden van Jacob Jansz Pols, JM van Ouderkerk ad IJssel, zoon van Jan Jacobsz Pols, 
en Annetje Hendriks, JD van Ouderkerk ad IJssel, dochter van Hendrik Willemsz Huisman. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-02-1676 
Tijdens een openbare verkoop door de kinderen van Pieter Jacobsz Kool, koopt Jacob Jansz Pols een 
boterkarn voor 7 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 15-02-1695 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en inventaris van de goederen die Marritje Pieters, overleden weduwe van Jan Jacobsz Pols, in 
haar leven gewoond en overleden te Ouderkerk ad IJssel in de polder Hoge Nesse, met de dood heeft 
ontruimd en nagelaten. Dit is op schrift gesteld door haar zoon Pieter Jansz Pols. In de boedel zijn een 
hofstede met behuizing en landerijen, conform het testament van Jan Jacobsz Pols en Marritje Pieters, 
volgens testament voor notaris Bartholomeus Tuijnenburg te Polsbroek dd 07-12-1685. Verder behoort tot 
de boedel een obligatie van 180 gulden ten laste van het gemene land van Holland en West Vriesland. 
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Deze obligatie is in totaal 320 gulden, en het restant komt toe aan Teunis Peijen en Hendrick Jacobsz 
Breur. Nog een schuldrentebrief ten laste van Frans Gerritsz Calis, te Bergambacht, groot 1100 gulden. 
Pieter Jansz Pols is de boedel nog 400 gulden schuldig over koop van koeien, bouwgereedschap en 
melkgereedschap, die hij kocht van Jan Jacobsz Pols en zijn vrouw, toen die stopten met de boerderij. 
Annetjen Hendricks (zie k2817), weduwe van Jacob Jansz Pols (zie k2816), is ook 400 gulden 
schuldig aan de boedel om dezelfde reden. Volgt een opsomming van alle roerende goederen waaronder 
huisraad en kleding. Tot slot nog contant geld ter waarde van 1534 gulden 3 stuivers 12 penningen, en 
divers ongemunt zilver en goud. 
Schulden in de boedel betreffen alleen de doodskosten, en de kosten gemaakt door Pieter Jansz Pols over 
het alimenteren van zijn moeder tot haar dood op de laatste dag van juli 1694. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 02-03-1695 
Notaris Willem Romeijn 
De erfenis van Marritje Pieters, weduwe van Jan Jacobsz Pols, wordt verdeeld tussen Pieter Jansz Pols 
voor de ene heflt, en de minderjarige kinderen van Jacob Jansz Pols zalr, in echt geprocreeert bij 
Annetjen Hendricks, voor de andere helft. Daniel Huijbertsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Hendrick 
Jacobsz Breur, won. te Gouderak, zijn voogden over de minderjarige kinderen. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 17-06-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Sijmon Dircksz Baars, won. te Gouderak, als principaal, en Hendrick Willemsz Biersteker (zie k5634), 
won. te Ouderkerk, als borg en principaal schuldenaar, zijn schuldig aan de minderjarige kinderen van 
Jacob Jansz Pols (zie k2816), in echt geprocreeert bij Annetje Hendricks (zie k2817), mede won. te 
Ouderkerk, het bedrag van 300 gulden dat Simon Dircksz Baars geleend heeft. Dit geld heeft hij ontvangen 
uit handen van Daniel Huijbertsz en Hendrick Jacobsz Breur, als voogden over de minderjarige kinderen, 
uit de goederen die hen waren toegekomen door overlijden van Marritje Pieters zalr (zie k5633), weduwe 
van Jan Jacobsz Pols (zie k5632). 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 15-09-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Willemsz Biersteker (zie k5634) en Magheltje Gerrits (zie k5635), echtelieden, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, beiden gezond, doneren aan hun dochter Annetje Hendricks, weduwe van Jacob 
Jansz Pols, een schuldbrief van 400 gulden ten laste van Cornelis Dircksz Heemskerck, won. te 
Nieuwerkerk ad IJssel, en een bedrag van 300 gulden in een schuldbrief van 4000 gulden ten laste van 
Gijsbert Willemsz Ham, die Marrighje Gerrits door overlijden van haar moeder Annetje Ariens (zie 
k11271) is aanbestorven. Deze donatie zal niet in mindering van de erfenis gebracht worden die Hendrick 
Willemsz Biersteker en Magheltje Gerrits eens zullen nalaten. Annetje Hendricks verklaart deze gift van 
haar ouders in dank te accepteren. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437   dd. 08-11-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Aert Hendricksz Huerman, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan de minderjarige kinderen van 
Jacob Jansz Pols, geprocreeert bij Annetje Hendricks, mede won. te Ouderkerk, het bedrag van 400 
gulden dat hij geleend heeft. Hij heeft dit geld ontvangen uit handen van Daniel Huijbertsz en Hendrick 
Jacobsz Breur, de voogden over de kinderen voor zover het de erfenis betreft die hen is aangekomen door 
overlijden van hun grootmoeder Marritje Pieters. Rente 3,5%. 
Hendrick Willemsz Huerman en Annetjen Hendricks, beiden won. te Ouderkerk, stellen zich borg. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.10-01-1699: 
In deze akte wordt de weduwe van Jacob Jansz Pols genoemd die in de polder de Hoge Nesse naast de 
hofstede woont van de overleden Jan IJsbrandsz Kors. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1711: 
Willem Cornelisz Lans (zie k1524) is schuldig aan Annetjen Hendriks, weduwe van Jacob Jansz Pols, 
wonende te Gouderak, het bedrag van 500 gulden dat hij geleend heeft. Rente 3,75 %. Hij 
verhypothequeert daartoe een huis, erf en griend-akkers in de polder de Nesse, waarvan hij op heden voor 
de helft het eigendom heeft verkregen. In de kantlijn is vermeld dat de schuld is afgelost op 10-08-1722. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1716 / 25-04-1717: 
Aart Hendriksz Huurman leent van (zijn zus?) Annetje Hendriks Huurman, weduwe van Jacob Jansz Pols, 
het bedrag van 1.150,- gulden. Rente 3,5 %. Hij verhypothequeert hiertoe een huis, erf en bierstal, en 
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daarnaast nog twee huizen en erven die daarnaast staan, gelegen in de polder de Hoge Nesse. Verder 
nog acht hont land in dezelfde polder. 
In de kantlijn staat dat Annetje Hendriks Huurman het huis en erf dat op het dorp staat, en waarin Teunis 
Aartsz Huurman woont, en dat door hem van zijn vader is geërfd, bij deze ontslaat uit de 
verhypothequeerde huizen. 

  
 
#k2818 Ingense, Cornelis (zoon van ) 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in de periode 1698, 1699, 1701, 1702, 
          1707, 1708 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † 16-10-1708 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1673 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11357 
#k2819 Ariens, Ariaantje (dochter van Arij Fransz van Nes en Neeltje Cornelis) 
         ─> k5638 
 ~ +/- 1649 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 26-06-1713 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje ~ 22-04-1674 te Ouderkerk ad IJssel † 01-03-1737 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Neeltje Cornelis, Arijaentje Ingens 
 x 26-02-1702 te Ouderkerk ad IJssel met Arij Jacobsz Pols 
 zie ─> k1409 

o Annetje ~ 10-10-1677 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jacob Ingensz, Claesje Ingens, Marchje Ariens 
 x met Cornelis Ariensz Verheul 

 

Reconstructie ouders Ariaantje Ariens: 
1. In Notarieel Archief 6501 van Ouderkerk ad IJssel dd 14-03-1712 wordt Ariaantje Ariens vermeld als 

weduwe van Cornelis Ingensz, en in diezelfde acte wordt een broer vermeld, zijnde Cent Ariensz 
Versluis. Op basis van die broer verder gezocht. 
 

2. In Notarieel Archief 6498 van Ouderkerk ad IJssel dd 27-03-1699 blijkt deze Cent Ariensz Versluis 
ook broer te zijn van ene Marigje Ariens, weduwe van Willem Willemsz. 
 

3. In Rechterlijk Archief 27 van Ouderkerk ad IJssel dd 25-03-1711 wordt Cent Ariensz Versluis vermeld 
naast: 

a. Cornelis Ariensz Versluis (overleden), en diens weduwe Annetje Aarts van Vliet 
b. de overleden Willem Willemsz Versluis, getrouwd geweest met Marrigje Arien Fransen, 
c. Cornelis Arien Fransen den ouden, getrouwd met Leentje Willems Versluis, 

zus van Willem Willemsz Versluis die getrouwd is met de zus van Cornelis Ariensz 
Fransen, namelijk Marrigje Ariens Fransen 

d. Arien Fransen, overleden vader van Cornelis Arien Fransen 
e. Neeltje Cornelis, overleden vrouw van Arien Fransen 

 
4. In Rechterlijk Archief 27 van Ouderkerk ad IJssel dd 06-05-1711 wordt Cent Ariensz Versluis vermeld 

naast: 
a. Cornelis Ariensz Versluis (overleden), en diens weduwe Annetje Aarts van Vliet 
b. Frans Ariensz Versluis 
c. Cornelis Ariensz Versluis (de jonge) 

 
5. In Rechterlijk Archief 27 van Ouderkerk ad IJssel dd 01-05-1711 wordt melding gemaakt van 'de 

kinderen van Arij Fransz van Nes' 
 
6. In Rechterlijk Archief 26 van Ouderkerk ad IJssel dd 04-05-1698 wordt melding gemaakt van 

onderstaande personen, die broers van elkaar genoemd worden: 
a. Frans Ariensz van Nes 
b. Cornelis Ariensz Versluis 
c. Cent Ariens Verckedrijver 
d. Cornelis Ariensz de Jonge 

 
7. In Rechterlijk Archief 26 van Ouderkerk ad IJssel dd 28-04-1692 is sprake van Cent Arijen Fransz. 
 
8. In Rechterlijk Archief 26 van Ouderkerk ad IJssel dd 27-12-1704 is sprake van Cornelis Ariensz 

Versluis de jonge. 
 
9. In Notarieel Archief 6501 van Ouderkerk ad IJssel dd 28-12-1710 is sprake van Cornelis Ariensz 

Versluis, die toen 57 jaar oud was. 
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10. In Notarieel Archief 6498 van Ouderkerk ad IJssel dd 25-10-1700 is sprake van Cent Ariensz Versluis 

en Cornelis Ariensz Versluis den ouden. 
 
11. In Weeskamer Archief 4 van Ouderkerk ad IJssel dd 22-06-1711 leggen Frans Ariensz Versluis, Cent 

Ariensz Versluis en Cornelis Ariensz Versluis rekenschap af voor de overleden Cornelis Ariensz 
Versluis den ouden. In de acte wordt ook hun zus Marrigje Ariens, weduwe van Willem Willemsz 
Versluis genoemd. 

 
12. In Rechterlijk Archief 25 van Ouderkerk ad IJssel dd 18-01-1692 is sprake van Cent Arij Fransz, 

getrouwd met Annitje Nannens. 
 

13. In Weeskamer Archief 2 van Ouderkerk ad IJssel dd 02-02-1644 is overleden Neeltgen Wouters, 
nalatend een zoon Cornelis, die in dat jaar 2 jaar oud wordt. De vader is Arijen Fransz. 
 

14. In Rechterlijk Archief 24 van Ouderkerk ad IJssel dd 03-05-1680 wordt vermeld Neeltje Cornelis, 
weduwe van Adrijaen Fransz. 
 

15. In Weeskamer Archief 3 van Ouderkerk ad IJssel dd 05-06-1658 is sprake van Arijen Fransz, waard 
in de Nesse. 
 

16. In Rechterlijk Archief 23 van Ouderkerk ad IJssel dd 09-06-1656 en 18-10-1663 is sprake van Arijen 
Fransz Waert' en Adrijaen Fransz herbergier'. 
 

17. In de Doopboeken van Ouderkerk ad IJssel wordt gedoopt: 05-02-1656: een kind van Arien Franse, 
de moeder Neeltgen Cornelis, het kind heet Cent Ariensz. 
 

18. In de Doopboeken van Ouderkerk ad IJssel worden kinderen gedoopt van: 
a. Merritgen Ariens en Willem Willemsz Versluis in de periode 1672 tm 1689 
b. Ariaentje Ariens en Cornelis Ingensz in de periode 1674 tm 1677 
c. Frans Ariensz en Annetje Ariens in de periode 1676 tm 1690 
d. Cent Ariensz en Annighje Nannens in de periode 1682 tm 1692 
e. Cornelis Ariensz de jonge en Marija Ariens in de periode 1687 tm 1692 
Over en weer zijn daarbij doopgetuigen: 
1. Arij Fransz (vader) 
2. Neeltje Cornelis (moeder) 
3. Frans Ariensz / Frans Arijen Fransz (broer) 
4. Marrichjen Ariens (zus) 
5. Ariaentje Ariens (zus) 
6. Cornelis Ariensz Versluijs / Cornelis Arij Fransz de jonge (broer) 
7. Cent Ariensz (broer) 
8. Annitje Ariens (schoonzus via Frans Ariensz) 
9. Marija Ariens (schoonzus via Cornelis Ariensz de jonge) 

 
19. Conclusie uit bovenstaande: 

a. Cornelis Arien Franse den ouden is de zoon van Arien Fransz (van Nes) en Neeltje 
Wouters 

b. Uit het tweede huwelijk van Arien Fransz (van Nes) en Neeltje Cornelis zijn de kinderen 
Merritgen, Ariaentje, Frans, Cornelis de jonge en Cent. 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 26-05-1675 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Bastiaensz, oud 63 jaar en Cornelis Jansz Verschoor (zie k10848), oud 56 jaar, won. te 
Ouderkerk ad IJssel (de eerste zijn leven lang, de tweede al 26 jaar), verklaren op verzoek van Roelant 
Pietersz Versloot (zie k4590) en Abram Ariensz van der Horden, in 1658 en 1659 als heemraden te 
Ouderkerk gediend hebbend, dat een dertigtal bij name genoemde opposanten tegen de omslag van 14 
gulden 5 stuivers per morgen land, omgeslagen door de heemraden van Ouderkerk in 1672, een proces 
hebben gevoerd voor de hoge raad aan het hof van Holland tegen de heer Lodewijck van Nassouw, en dat 
al die 30 personen in Ouderkerk gewoond hebben.  
De personen zijn: Willem Cornelisz Ruijchooft, Cornelis Wiggersz (zie k2860), Jan Wiggersz, Adriaen 
Senten, Cornelis Dircksz, Cornelis Ingensz (zie k2818), de weduwe van Ingen Pietersz, Claes Jansz 
Palesteijn, Pieter Cornelis Foppensz, Jacob de Roos, Adriaen Fransz, Renger Willemsz Creuck, Cornelis 
Thonisz, Willem Jan Goversz, Arien Mathijsz Crom, Jan Centen Besemer, Huijbert Leendertsz Boertjen 
(zie k4978), Cent Jansz Besemer, Wigger Jansz Backer, Jan Sijmonsz, Merritjen Hendricksz, Pieter 
Pietersz Engel, Fop Cornelisz en nu zijn weduwe, Geerloff Cornelisz, de weduwe van Willem Jansz 
Vonck (zie k4604), Willem Aertsz Tholl, Cornelis Thonisz Lagewaert, Eldert Centensz, Lijsbet Cornelis, de 
weduwe van Adriaen Mathijsz en Adriaen Pietersz Timmerman. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 12-04-1676 
Notaris Everard Maes 
Cornelis Ingensz en Ariaentjen Ariens, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, hij ziek te bed liggend, zij 
gezond, stellen hun testament op. De langstlevende is universeel erfgenaam. De langstlevend ezal de 
kinderen opvoeden, naar school laten gaan, en in de Christelijke religie opkweken. Bij mondigheid of 
huwelijk krijgt ieder kind 50 gulden. De langstlevende wordt voogd over de kinderen. 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 611 Datum: 19-Feb-23 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-05-1679 
Wigger Foppen en Cornelis Cornelisz den Herder, verkopen aan Cornelis Ingensz3 hont rijsland. Bedrag 
300 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-03-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en deling van alle goederen die Centje Fransen zalr heeft nagelaten. Daarvan krijgt Willem Willemsz 
Versluijs 1/5e deel, Frans Centen van Esch 1/5e deel, de kinderen van Arijen Fransz 1/5e deel, de 
kinderen van Thijs Leendertsz Boertje 1/5e deel en de kinderen van Jan Fransz 1/5e deel. 
In totaal is er 2467 gulden te verdelen. De acht kinderen van Arijen Fransz krijgen 493 gulden. De acht 
kinderen van Arijen Fransz (zie k5638) worden genoemd: Frans Arijensz, Cornelis Arijensz de oude, Cent 
Arijensz, Cornelis Arijensz de jonge, Willem Willemsz Versluijs, getrouwd met Marchje Arijens, Willem 
Willemsz Bloot (zie k2966), getrouwd met Cornelia Arijens (zie k2967), Cornelis Ingensz (zie k2818), 
getrouwd met Ariaentjen Arijens (zie k2819), Gerrit Hendricksz Huerman, getrouwd met Ariaentje 
Arijens. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1696 
Pieter Ingensz, won. te Gouda en Pieter Voorbrugge, getrouwd met Cornelia Pieters, won. te Moordrecht, 
verkopen aan Cornelis Ingensz een kennipwerf, een weikampje, twee kampjes hooiland, alles in de Lage 
Nesse, en 2 ½ hont hooiland en 2 hont land in de Hoge Nesse. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel     d.d. 14-09-1698 / 17-04-1699 / 05-06-1701 / 21-05-1702 etc 
Cornelis Ingensz ondertekent diverse acten als heemraad van Ouderkerk a/d IJssel. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-05-1698 
Merritje Jacobs, laatst weduwe van Jacob Dircksz, Pieter Jansz en Arijen Jansz, tesamen voor de ene 
helft, Pieter Ingensz, Jacob Ingensz, Arjaentje Ingens, Claesje Ingens, Cornelis Ingensz, Neeltje Ingens, 
Jan Arijensz, Cornelis Arijensz, Marritje Foppen en Cornelis Cornelisz Harder, getrouwd met Cornelia 
Foppen, tesamen voor de andere helft, allen erfgenamen van Pieter Cornelisz, verkopen aan Arij Willemsz 
Decker een huis, schuur en boomgaard in de polder Lage Nesse, en nog twee boomgaardjes en een 
rijsakkertje. Bedrag 250 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 02-06-1699 tm 07-12-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Ingensz ondertekent  in deze periode 3 notariële akten als getuige. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel     d.d. 19-11-1707 / 07-03-1708 etc. 
Cornelis Ingensz ondertekent diverse acten als heemraad van Ouderkerk a/d IJssel. 

  
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 27-01-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Ariaantje Ariens, weduwe van Cornelis Ingensz, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziekelijk te bed liggend, 
stelt haar testament op. Haar dochter Annetje Cornelis krijgt haar naakte legitieme portie. Als universele 
erfgenamen benoemd zij de kinderen van Annetje Cornelis, voor de helft (waaronder de legitieme portie 
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van hun moeder valt). De andere helft gaat naar Neeltje Cornelis, getrouwd met Arij Jacobs Pols, 
regerend heemraad. Mocht Annetje Cornelis dit aanvechten, dan gaat de volledige helft naar haar 
kinderen. Wel zal zij de vruchten van die helft mogen genieten. Tot voogd over minderjarige erfgenamen 
wordt Arij Jacobsz Pols benoemd. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 14-03-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Ariaantje Ariens, weduwe van Cornelis Ingensz, won. te Ouderkerk ad IJssel, gezond, stelt haar 
testament op. Het vorige testament vervalt. Haar universele erfgenamen worden haar dochters Neeltje 
Cornelis, weduwe van Arij Jacobsz Pols, en Annetje Cornelis. Wel zal Annetje Cornelis, of bij haar 
vooroverlijden haar kinderen, eerst het bedrag krijgen dat Neeltje Cornelis bij haar huwelijk kreeg. 
Tot voogd over minderjarige erfgenamen wordt Cent Ariensz Versluis, haar broer, benoemd. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1713 
Ariaantje Ariens, weduwe van Cornelis Ingensz, verkoopt aan haar dochter Neeltje Cornelis (zie k1409) , 
weduwe van Arie Jacobsz Pols (zie k1408), 510 roeden boezemland in de Nessense grote boezem. 
Bedrag 190,- gulden. 

 
 
#k2820 Barentsz, Dirck  (zoon van ) 
 Eerst getrouwd op 12-04-1676 te Berkenwoude met Marrigje Joosten 
 * +/- 1650 te Berkenwoude 
 † voor 25-03-1695 te Berkenwoude ?? 
o 03-01-1688 te Berkenwoude 
x 18-01-1688 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11358 
#k2821 Gijsberts, Meijnsje (dochter van ) 
 * +/- 1660 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 16-12-1706 en 29-05-1717 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirck Barentsz en Marrigje Joosten): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirck Barentsz en Meijnsje Gijsberts): 
o NN  *   †  
o Barent ~ 27-08-1690 te Berkenwoude † 10-03-1750 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 21-12-1710 te Berkenwoude met Fijgje Teunisse Pronck 
 zie ─> k1410 

 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 31-12-1687 
Marrichje Joosten, getrouwd geweest met Dirck Barentsz, in haar leven gewoond hebbend in het 
Westeinde van Berkenwoude, is overleden. Zij laat na drie onmondige kinderen met namen Joost Dircksz, 
oud omtrent 9 jaar, Lijsbet Dircks, oud 7 jaar en Geertje Dircks, oud geworden 2 jaar (14 dagen voor 
allerheiligen laatstleden). Schout en gerecht stellen tot voogd aan Arijen Joosten van der Brug, won. te 
Zuidbroek, onder Lekkerkerk. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 31-12-1687 
Dirck Barentsz, weduwnaar van Merritge Joosten, ter eenre. Arien Joosten, voogd over Joost Dircksz, 
oud geworden op 09-04-1687 9 jaar, Lijsbet Dircks, in november laatstleden oud geworden 7 jaar, en 
Geertje Dircks, oud 2 jaar, alle kinderen van Dirck Barentsz en Merchje Joosten, ter andere zijde. Zij zijn 
overeengekomen dat Dirck Barentsz de boedel behoudt en tot zijn laste neemt de kinderen te alimenteren 
tot hun mondige dagen, en hen tesamen 1 morgen 4 hont 50 roeden lant in eigendom zal geven, mits de 
kinderen tot hun lasten nemen het bedrag van 200 gulden dat de weduwe en kinderen van zaliger Frans 
Verrijn daarop sprekende hebben. Dirck Barentsz zal wel het gebruik over deze landen houden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 24-03-1695 
Vanwege het overlijden van Arijen Joosten Bruggeman, die op 31-12-1687 was aangesteld tot voogd over 
de minderjarige kinderen van Marritge Joosten, in echt geprocreëerd bij Dirck Barentsz, wordt nu over de 
nu twee minderjarige kinderen aangesteld tot voogd Arijen Jansz, mede gezworene te Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 25-03-1695 
Schout en gezworenen van Berkenwoude stellen Cornelis Barentsz, won. te Nieuwerkerk, en Dirck Gijsz, 
te Berkenwoude, aan tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Dirck Barentsz zaliger, die in 
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echt geprocreëerd zijn bij Marritje Joosten, zijn eerste vrouw zaliger, en bij Meijnsje Gijsen, zijn 
laatste vrouw. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 19-01-1696 
Rekening gedaan door Meijnsje Gijsen, weduwe van Dirck Barentsz, van de ontvangsten en uitgaven 
die zij en haar overleden man heeft van de helft van 3 morgen 3 hont land die Joost Dircksz en Geertje 
Dircks, minderjarige kinderen van Dirck Barentsz en zijn eerste vrouw Marrigje Joosten, zijn aanbestorven 
door het overlijden van hun oom Arijen Joosten. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 07-02-1696 
Meijnsje Gijsen, weduwe van Dirck Barentsz ter eenre. Cornelis Barentsz Berkouwer, won. te 
Nieuwerkerk, en Dirck Gijsz, won. te Berkenwoude, als gesteld voogden over Joost Dircksz, oud april 
aanstaande 17 jaar, en Geertje Dircks, oud geworden allerheiligen 1695 10 jaar, geprocreëerd bij Marritge 
Joosten zaliger, en voogden over Barent Dircksz (zie k1410), oud geworden st Jacob 1695 6 jaar, en 
Gijsbert Dircksz, oud geworden mei 1695 3 jaar, ter andere zijde. Verklaren tot een akkoord gekomen te 
zijn over de goederen die de kinderen aanbestorven zijn na het overlijden van hun vader Dirck Barentsz. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 16-12-1706 
Notaris Samuel Guldemont. 
Meinsje Gijsen, weduwe van Dirk Barendsz, won. te Berkenwoude, verklaart uit haar nate laten boedel en 
goederen van de voogdij over haar minderjarige na te laten erfgenamen uit te sluiten de schout en het 
gerecht of de weesmannen van Berkenwoude. Tot voogden stelt zij aan Arij Gijsz, haar broer, won. te 
Cabauw, en Geerlof Jansz, won. te Berkenwoude. 

 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 29-05-1717 
Hier worden de erfgenamen van Meijnsje Gijsen genoemd als eigenaren van een belendend perceel. 

 
#k2822 Pronck, Teunis IJsbrantsz (zoon van IJsbrant Anthonisz Pronck en Fijtgen 
     Willems)  ─> k5644 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1680, 1685 en 1697, Diaconie armmeester 
 * +/- 1655 te Berkenwoude 
 † na 21-09-1716 te Berkenwoude / Stolwijk ??? 
x 19-12-1683 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11359 
#k2823 Aerts, Geertje  (dochter van Aert Ingensz en )  ─> k5646 
 * +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † na 21-09-1716 te Berkenwoude / Stolwijk ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fijgje ~ 27-01-1686 te Berkenwoude † 16-02-1762 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 21-12-1710 te Berkenwoude met Barent Dircksz 
 zie ─> k1411 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 19-05-1658 
Wigger Willemsz, schout, Frans Cornelisz van den Bergh, getrouwd met Stijntje Willems, IJsbrant 
Anthonisz Pronck, getrouwd met Fijtgen Willems, kinderen en mede erfgenamen van Willem 
Willemsz, in zijn leven secretaris van Berkenwoude, en van Ingetgen Willems, beiden zaliger, 
verkopen aan de voogden van de weeskinderen van zaliger Willem Willemsz de Jonge en Marritgen 
Willems, verwekt bij Claes Leendertsz Essenboom, een rentebrief van 175 gulden, rente 4%, zoals zij die 
hebben ten laste van Dirk Pietersz Mick. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude  dd 16-10-1680 / 04-05-1685 (e.a.) / 05-02-1697 
Anthonis IJsbrantsz Pronck wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 08-11-1685 
Anthonis IJsbrantsz Pronck treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 25-03-1700 
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Antonis IJsbrantsz Pronck, won. te Berkenwoude, verkoopt aan Willem Wiggersz de Jong, schoolmeester 
te Gouderak, een huis, schuur en erf, en 2 morgen 3 hont land, op het dorp. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 29-05-1700 
Antonis IJsbrantsz Pronck, tegenwoordig won. te Stolwijk, verkoopt  
- aan Arij Cornelisz Schoenmaker 2 morgen land in het oosteinde van Berkenwoude. 
- aan Andries Gerritsz (zie k5430), won. te Zuidbroek, 3 morgen hoorland in het oosteinde van 
Berkenwoude. 
- aan Willem Florisz de Lelij, 5 hont hooirland met een werfje daarachter, in het oosteinde van 
Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 08-03-1704 
Jacob van Berck, won. te Lekkerkerk, Ingen van Berck, won. te Stolwijk, kinderen van Arijen Ingensz, en 
voor de helft erfgenamen van Jan Ingensz zalr, Pieter Aartsz, Huijg Willemsz, getrouwd met Lijsbeth Aarts, 
won. te Lekkerkerk, voor henzelf en als voogden over de onmondige kinderen van Martijntje Aarts, in 
huwelijk geprocreeerd bij Johem Ariensz, en Wouter Boesemnaar, won. te Delft, Dilliaentje Joghems, te 
Alblasserdam en Pieterje Joghems, te Alblas, meerderjarige kinderen van Martijntje Aarts en Johem 
Ariens, en Antonis IJsbrantsz, getrouwd met Geertje Aerts, won. te Stolwijk, kinderen en 
kindskinderen van Aert Ingensz, voor de andere helft, mede erfgenamen van voornoemde Jan Ingensz 
zalr, verkopen aan Weijntje Cornelis, weduwe van Claes Andriesz, een stuk land op de zuidzijde van 
Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 07-03-1713 
Thonis IJsbrantsz Pronck en Cornelis Dircksz Kok, als diaconie armmeesters, lenen 250 gulden aan 
Jannetje Abrams. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6501   dd. 21-09-1716 
Notaris Samuel Guldemont. 
Teunis IJsbrandsz Pronk en Geertje Aarts, echtelieden, won. te Berkenwoude, hij gezond, zij ziekelijk te 
bedde liggend, stellen hun testament op. Zij laten hun na te laten kind of kinderen hun naakte legitieme 
portie na. De langstlevende is erfgenaam van de eerststervende. De langstlevende moet de kinderen 
alimenteren en opvoeden. Wanneer de langstlevende overlijdt en er zijn nog kinderen jonger dan 20 jaar, 
dan blijft de boedel onverdeeld, tot de jongste 20 jaar geworden is. Tot voogden over minderjarige 
erfgenamen stellen zij aan Willem IJsbrandsz Prink, zijn broer, en Pieter Aartsz, haar broer. 

 
 
#k2824 (van de Graaf), Wiggert Cornelisz (zoon van Cornelis Wiggertsz en  
      Neeltgen Hendricks)  ─> k5648 
 ~ 24-12-1662 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 27-08-1719 te Ouderkerk aan den IJssel 
x voor 07-10-1691 te ???      zie gezinskaart 11360 
#k2825 Ariens, Aagje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis ~ 07-10-1691 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Jacob Cornelisz, Pleuntje Cornelis 
o Wijve ~ 24-05-1693 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Hendrick Cornelisz, Cornelia Cornelis 
o Dieuwer ~ 25-07-1694 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Hendrick Cornelisz, Pleuntje Cornelis 
o Dieuwer ~ 28-08-1695 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Hendrick Cornelisz, Pleuntje Cornelis 
o Cornelis ~ 29-11-1696 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Jacob Cornelisz, Pleuntje Cornelis 
o Arie * te Ouderkerk ad IJssel / ~ 28-12-1698 te Capelle ad IJssel 

      † 27-06-1784 te Gouderak 
 x 02-01-1724 te Ouderkerk ad IJssel met Grietje Reijers Verhoog 
 zie ─> k1412 

o Jan ~ 09-01-1701 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jacob Cornelisz, Maria Cornelis 

o Dirck ~ 05-11-1702 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Hendrick Cornelisz, Maria Cornelis 
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o Pleuntje ~ 30-10-1707 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Cornelis Jansz Koij, Neeltje Hendriks Lagewaard 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 04-07-1690 
Notaris Everard Maes 
Pieter Adriaensz van der Zijde en Hendrick Adriaensz van der Zijde, dienende heemraad te Ouderkerk ad 
IJssel verzoeken de notaris om zich te begeven naar de woonstede van Willem Hendricksz Lagewaerdt 
(zie k2960), Willem Mathijsz, Wigger Cornelisz (zie k2824), Leendert Pietersz Luijt, Pieter Leendertsz en 
Daniel Huijbertsz Veth, alle mede dienende heemraden van ouderkerk ad IJssel, om hen te verbieden te 
staan over een transport, hypotheek of enige andere bezwaarnis die Pieter Willemsz Vaendrager op zijn 
onroerende goederen zou doen. In ieder geval niet voordat Pieter en Hendrick Adriaensz van der Zijde 
betaald zijn van 1000 gulden met alle verlopen rente van dien, dis zij volgens obligatie tot last van Pieter 
Willemsz Vaendrager sprekende hebben. Hierover loopt al een zaak bij de vierschaar van Ouderkerk. 
In de acte erna staat dat notaris Everard Maes bij bovengenoemde personen langs is geweest. 
Bij Willem Hendricksz Lagewaaerdt werd de boodschap over gebracht, en hij antwoordde: “Ick neem het 
aen, ende sal het niet doen”. 
Bij Wigger Cornelisz trof hij hem niet thuis, en heeft hij de boodschap doorgegeven aan Neeltjen 
Hendricks (zie k5649), moeder van Wigger Cornelisz. Zij gaf als antwoord: “ Ick sal het mijn soon 
seggen, en hij heeft het al geweijgert en sal het nu niet doen”. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 09-03-1699 tm 16-03-1699 
Notaris Samuel Guldemont. 
Wigger Cornelisz ondertekent  in deze periode 4 notariële akten als getuige. 

 
 
#k2826 Verhoog, Reijer Maartensz (zoon van Maarten Jansz Verhoog en Lijsje  
     Reijers)  ─> k5652 
 ~ 23-02-1653 te Bergambacht 
 † 21-12-1713 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1690 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11361 
#k2827 Cornelis, Maria  (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † 08-03-1738 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marrigje ~ 27-03-1690 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Thijs Jansz Steenbakker, Marrigje Jans en Jannigje 
o Maerten ~ 09-11-1692 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Aert Maertensz en Annitje 
o Maarten ~ 24-06-1695 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Cornelis Jacobsz Roos en Maria Jacobs 
o Grietje ~ 12-12-1697 te Ouderkerk ad IJssel  † 03-05-1782 te Gouderak 

 doopget. Pieter Ariensz van der Zijde en Annitje Jacobs 
 x 02-01-1724 te Ouderkerk ad IJssel met Arie Wiggertsz van der Graaf 
 zie ─> k1413 

o Elisabeth ~ 25-12-1700 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Cornelis Jacobsz Roos en Cornelia Ariens 

o Cornelis ~ 01-04-1703 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Maerten Pietersz en Duijfje Cornelis 

o Jacob ~ 26-07-1705 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Pieter Ariensz van der Zijde en Annitje Jacobs 

o Geertje ~ 14-12-1707 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Cornelis Dircksz en Marrigje Reijers 

o Lena ~ 07-09-1710 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Pieter Claasz en Marrigje Franse 

o Arjaantje ~ 28-08-1712 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Cornelis Dircksz Koelendauw en Annitje Jacobs 

 
Arch. Bergambacht ? 
Op 23 januari 1704 verkopen Claes Ariensz. Verhoogh, Jan Verhoogh, Willempje Ariensdr., Fijgje Ariensdr. 
en Leendert Ariensz., als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen geprocreëerd bij Catrijna 
Ariensdr., samen kinderen van Arie Jansz., Jan, Aert, Willem en Reijer Maertensz., Arie, Cornelis en 
Maerten Pietersz., kinderen van Willempje Maertensdr., Machteltje, Annigje en Marrigje Pietersdrs., 
kinderen van Trijntje Maertensdr., kinderen van Maerten Jansz. en de kinderen en kindskinderen van 
Abraham Marcusz. Ponsioen en Neeltje Jansdr., en uit dien hoofde erfgenamen van Fijgje Jansdr., een 
huis en erf op de Noordzijde van het dorp. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 10-03-1718 
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Notaris Samuel Guldemont. 
Maritje Cornelis, weduwe van Reijer Maartensz, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziek te bed liggend, stelt haar 
testament op. Zij wenst dat de boedel onverdeeld blijft, onder bewind van haar dochter Marrigje Reijers. 
Pas wanneer de jongste van haar kinderen 18 jaar wordt, zal de erfenis verdeeld mogen worden. Tot 
voogd over de minderjarigen benoemt zij Jan Maartensz, te Bergambacht, de broer van Reijer Maartensz, 
en Cornelis Koelendauw, haar neef. 

 
 
#k2828 de Boer, Willem Willemsz (zoon van Willem Boer en ) 
 * +/- 1650 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 07-05-1702 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1675 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11362 
#k2829 Ariens, Annetje  (dochter van ) 
 * +/- 1655 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 08-11-1700 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o IJefje ~ 11-04-1678 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Cornelis Willemsz, Neeltje Willems, Ariaentje Ariens 
o Arie ~ 22-10-1679 te Ouderkerk ad IJssel  † 05-02-1768 te Gouderak 

 x 03-08-1704 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Ariens Trouborst 
 zie ─> k1414 

o Teunis ~ 19-12-1683 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Frans Ariensz, Willem Ariensz, Marchje Ariens 

o Dirck ~ 18-01-1688 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Cornelis Ariensz, Jan Claesz, Arjaentje Ariens 

o Dirck ~ 29-11-1691 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Cornelia Ariens 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 14-05-1700 
Notaris Samuel Guldemont. 
In de afrekening door de voogden over de minderjarige kinderen van Willem Dirksz Bos, wordt in de lijst 
van uitgaven vermeld dat Willem Willemsz Boer 2 gulden 18 stuivers ontvangen heeft voor het rietsnijden. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-12-1700 
Rechtdag gehouden 08-12-1700 
Arij Cornelisz Jongebreur, won. aan de ’s-Gravenweg onder Nieuwerkerk ad IJssel, requirant, contra 
Willem Willemsz Boer en diens zoon Arij Willemsz Boer, gerequireerden, om getuigenis der waarheid te 
geven. 

 
#k2830 Trouwborst, Arie Cornelisz  zelfde als ─> k2640 
x 
#k2831 Barents, Marchje   zelfde als ─> k2641 
 
#k2832 Cappitain, Thonis Ariensz (zoon van Arien Cornelisz Cappitain en ) 
 Eerst getrouwd met NN 
 Beroep: Boer 
 * +/- 1580 te ??? 
 † +/- 1662 te ??? 
x 21-11-1652 te ???       zie gezinskaart 11364 
#k2833 Willems, Marritje (dochter van Willem Jorisz Koijman en Grietje Pieters) 
      ─> k5666 
 * +/- 1620 te Gouderak 
 † na 02-03-1679 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1660 te ???  † 01-12-1746 te Gouderak 

 x +/- 1685 te ??? met Eva / Aafje Gerrits Versluijs 
 zie ─> k1416 
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#k2840 Mes, Gijsbert Ariensz (zoon van Arie Gijsbertsz Mes en Neeltje Gerrits) 
      ─> k5680 
 ~ 03-10-1655 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o 07-01-1691 te Streefkerk     zie gezinskaart 11368 
#k2841 Klaas, Willempje (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te Hessenland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Frank ~ 26-09-1703 te Streefkerk  † 09-11-1733 te Bergambacht 

 x 12-12-1728 te Bergambacht met Trijntje Jacobs de Lelij 
 zie ─> k1420 

 

 
#k2842 de Lelij, Jacob Pietersz  (zoon van Pieter de Lelij en ) 
 Later getrouwd op 01-03-1716 te Lekkerkerk met Dirkje Cornelis 
 ~ +/- 1680 te Zuidbroek 
 † na 04-10-1734 te Lekkerkerk ? 
o 04-11-1707 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11369 
#k2843 Theunisse, Margje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1685 te Zuidbroek 
 † 22-01-1715 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob de Lelij en Margje Theunis): 
o NN  *   †  
o Trijntje * te Zuidbroek / ~ 22-07-1708 te Berkenwoude † 03-10-1775 te Berkenwoude 

 x 12-12-1728 te Bergambacht met Frank Gijsbertsz Mes 
 xx 28-12-1736 (o) te Bergambacht (x te Ammerstol) met Jan Huigen den Haij 
 xxx 16-05-1745 te Lekkerkerk met Maarten Cornelisz Palsgraaf 
 zie ─> k1421 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacob de Lelij en Dirkje Cornelis): 
o NN  *   †  

 

 
#k2844 Versluis, Jan Claasz (zoon van Claas Jan Corsen Versluis en Willempje Jans 
    van de Linde)  ─> k5688 
 ~ 06-02-1678 te Meerkerk 
 † +/- 1760 te Meerkerk 
x +/- 1699 te ???       zie gezinskaart 11370 
#k2845 Ariens, Iefje (dochter van ) 
 ~ +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 28-10-1703 te Meerkerk  † +/- 1781 te Meerkerk 

 x voor 18-09-1729 te Meerkerk met Lijntje Janse van Nooten 
 zie ─> k1422 

 

 
#k2848 Kallenbroek / van Kallen, Hendrik (zoon van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te Moordrecht ??     zie gezinskaart 11372 
#k2849 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ +/- 1678 te Moordrecht † na 14-08-1712 te Nieuwerkerk ad IJssel ?? 

 x 20-01-1708 te Nieuwerkerk ad IJssel met Barber Dirks Vermeer / van der Meer 
 zie ─> k1424 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 618 Datum: 19-Feb-23 

 
#k2850 Vermeer / van der Meer, Dirk  (zoon van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Nieuwerkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11373 
#k2851 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barber ~ +/- 1682 te Nieuwerkerk ad IJssel † na 14-08-1712 te Nieuwerkerk ad IJssel ? 

 x 20-01-1708 te Nieuwerkerk ad IJssel met Arij Hendriksz Kallenbroek /van Kallen 
 zie ─> k1425 

 

 
#k2852 Koot, Willem Maertensz (zoon van Maerten Koot en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 ?? te Moordrecht ??      zie gezinskaart 11374 
#k2853 Gillis, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abraham ~ 04-05-1687 te Moordrecht  † 07-08-1762 te Moordrecht 

 x 02-03-1710 te Moordrecht met Apolonia Maartens Soos 
 zie ─> k1426 

 

 
#k2854 Soos, Maarten Jansz  (zoon van Jan Soos en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 ?? te Moordrecht ??     zie gezinskaart 11375 
#k2855 Jans, Heijltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Apolonia  ~ 10-11-1686 te Moordrecht  † 02-02-1774 te Moordrecht 

  x 02-03-1710 te Moordrecht met Abraham Willemsz Koot 
  zie ─> k1427 

 

 
#k2856 Versnel, Jan Huijgen (de oude) (zoon van Huijg Willemsz Versnel en 
     Lena / Helena Jans Quant)  ─> k5712 
 (Opm: Jan Huijgen Versnel de jonge is de jongere broer. Hij is geboren 03-04-1679 te Ouderkerk ad IJssel 
 en overleden 11-10-1745 te Gouderak) 

 ~ 24-10-1666 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 03-04-1718 te Ouderkerk ad IJssel 
x 08-04-1696 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11376 
#k2857 Decker, Ingetje Ariens  (dochter van Arien Willemsz Decker en Lijsbeth 
     IJsaacs)  ─> k5714 
 ~ 21-07-1669 te Gouderak 
 † 02-08-1746 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jannitje ~ 22-07-1696 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Willem Ariensz Dekker en Hillitje Ariens 
o Huijg ~ 26-12-1697 te Ouderkerk ad IJssel    † 09-10-1782 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Jan Huijgen Versnel en Emmetje Huijgen Versnel 
 x 25-06-1724 te Ouderkerk ad IJssel met Maria Cornelis Boer 
 zie ─> k1428 
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o Willem ~ 15-05-1701 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Huijgen Versnel en Grietje Huijgen Versnel 

o Annetje ~ 29-04-1703 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Isaak Ariensz Dekker en Hillitje Ariens Dekker 

o Annetje ~ 24-06-1705 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Cornelis Ariensz Trouborst (zie k2732) en Hilletje Ariens (zie k2733) 

o Arij ~ 14-05-1713 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Willem Ariensz Dekker en Hillitje Ariens Dekker 

 
Not. Arch. Nr. 4995\18 IJsselmonde  acte 81 fol. 273 – 275 d.d. 14-12-1711 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_273.jpg - NL-RtSA_18_4995_275.jpg 
Jan Huijgen Versnel is 400 gulden schuldig aan Arij Cornelsz Trouborst (zie k2640 / k5464) dat hij 
geleend heeft. Rente 4 %. Als borg stellen zich Cornelis Ariensz Trouborst (zie k2732) en Isaack Ariensz 
Decker. 
Opmerking: De handtekening lijkt die van Jan Huijgen Versnel de oude te zijn. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6502   dd. 02-07-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Arij Ariensz, oud 33 jaar, Job Ariensz, oud 30 jaar, Cornelis Ariensz, oud 22 jaar, Cornelis Jacobsz, oud 32 
jaar, Jan Huigen Versnel, oud 47 jaar, Cornelis Foppen Kalis, oud 28 jaar en Jan Teunisz, oud 72 jaar, 
allen won. te Ouderkerk ad IJssel, getuigen op verzoek van Cornelis Jacobsz Roos, heemraad, dat zij op 
11-05-1714 ten huize van Cornelis Jacobsz Roos zijn geweest, voor het ziekbed van zijn zus Geertje 
Jacobs Roos. Zij heeft duidelijk gezegd dat het haa wil is dat haar broer Cornelis Roos haar enige 
erfgenaam zou zijn, onder voorwaarde dat hij aan haar neef Jacob Cornelisz een zilveren ducaton zou 
uitkeren. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-05-1716 
Jan Huigen Versnel den ouden, Emmetje Huigen Versnel, Jan Huigen Versnel de Jonge en Arij Ariensz de 
Jong, getrouwd met Grietje Huigen Versnel, voor 1/5 deel, Jan Jansz Quant voor 1/5 deel, Jan Joosten 
Quant voor 1/15 deel, Joost Willemsz en Jaapje Willems, kinderen van Willem Joosten Quant voor 1/15 
deel, Grietje Claas, weduwe van Cornelis Joosten Quant en de voornoemde Jan Joosten Quant en Jan 
Huigen Versnel als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Joosten Quant, voor 1/15 deel, 
en Jan Joosten Quant en Jan Huigen Versnel als voogden over de kinderen van Niesjen Jans Quant, voor 
1/5 deel en Jan Joosten Quant en Jan Huigen Versnel als voogden over de minderjarige kinderen van 
Huibert Cornelisz Quant, voor 1/10 deel, en Emmetje Cornelis Quant, voor 1/10 deel, allen erfgenamen 
van Aalbert Jansz Quant, verkopen aan Jan Huigen Versnel de jonge, die mede eigenaar is voor 1/20 
deel, een een buiten-laagje buitendijks, een boezemland, groot vijf hond, een kamp land, groot 5 hond, met 
huis, schuur en berg in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 450,- gulden. 
In deze akte ondertekent Jan Huijgen Versnel (de oude) 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-05-1716 
Dezelfde verkopers als in de voorgaande akte verkopen aan Jan Jansz Quant, die ook voor 1/5 deel 
eigenaar is, een kamp land, groot 1 morgen en 316 roeden, een kamp hooiland, groot 5 hond, in de polder 
de Hogen Nesse. Bedrag 550,- gulden. 
In deze akte ondertekent Jan Huijgen Versnel de jonge 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6502   dd. 10-10-1717 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Huigen Versnel den ouden, Jan Huigen Versnel de jonge, Emmetje Huigen Versnel, Arij de Jong, 
getrouwd met Grietje Huigen Versnel, kinderen en erfgenamen van Lena Jans, in haar leven weduwe 
van Huig Willemsz Versnel, verdelen de erfenis. 
Jan Huigen Versnel de oude krijgt een kamp land groot 5 hont in de polder de Hoge Nesse, twee akkers 
rijsland groot 275 roeden. 
Jan Huigen Versnel de jong krijgt een kamp land, groot 7 hont in de poilder de Hoge Nesse, een 
kennipwerf en twee rijsakkertjes. 
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Emmetje Huigen Versnel krijgt een kamp land, groot 350 roeden in de polder Hoge Nesse, en een akker 
rijsland. Arij de Jong krijgt zijn deel in de vorm van geld (bedrag niet genoemd). 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 02-03-1718 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Huigen Versnel den Ouden en Ingetje Ariens, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, hij ziek te bed, 
zij gezond, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam, en zal de kinderen moeten 
alimenteren, opvoeden, naar school laten gaan en een ambacht laten leren. De langstlevende wordt voogd 
over de kinderen, maar bij hertrouwen worden dat Jan Huigen Versnel de jonge, broer van Jan Huigen 
Versnel den Ouden, en Willem Ariensz Dekker, broer van Ingetje Ariens. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel d.d. 19-02-1721 
De erfgenamen van Neeltje Leenderts, in haar leven weduwe van Willem Claasz Verhoef, gewoond 
hebbend en overleden te Gouderak, verkopen in het openbaar 6 morgen 50 roeden land in de polder de 
Nesse. 
Een deel hiervan, een kamp land groot 4 hont 50 roeden wordt gekocht door Jan Huigen Versnel voor 80 
gulden. Een ander deel, een kamp land groot 11 hont, koopt hij ook, voor 111 gulden. 
 

 
#k2858 Boer, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Boer en ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † voor 08-12-1700 te ??? 
x +/- 1687 te ???      zie gezinskaart 11377 
#k2859 Capteijn, Lijsbeth Willems (dochter van Willem Pouwelisz Capteijn en Aegje 
     Cornelis) ─> k5718 
 * +/- 1665 te Berkenwoude ?? 
 † 17-08-1728 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis ~ 04-04-1688 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Govert Cornelisz Boer, Pouwel Willemsz, Neeltje Cornelis 
o Ariaentje ~ 13-03-1692 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Pieter Pietersz Coningh, Leentje Pieters 
o Maria * te Krimpen ad IJssel / ~ 30-12-1694 te Ouderkerk ad IJssel 

     † 27-09-1770 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Govert Cornelisz Boer, Neeltje Cornelis Boer 
 x 25-06-1724 te Ouderkerk ad IJssel met Huijg Jansz Versnel 
 zie ─> k1429 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439     dd. 08-12-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Lijsbeth Willems Capteijn, weduwe van Cornelis Cornelisz Boer, won. te Krimpen ad IJssel, die mede 
een dochter is van Willem Pouwelisz Capteijn en Aegje Cornelis, beiden overleden te Capelle ad 
IJssel, geeft te kennen dat zij nu al enige jaren geleden is getrouwd en gewoond heeft buiten de huizing 
van haar voornoemde ouders zalr, en dat nu haar moeder is komen te overlijden haar ter oren is gekomen 
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dat haar broers en zus gisteren voor schout en gezworenen van Berkenwoude en Achterbroek de boedel 
hebben ‘gerepudeert’ (= niet aanvaard) ten behoeve van de crediteuren. Zij verklaart nu ook bij deze 
afstand te doen van de gemelde boedel, die latende aan de crediteuren. 

 
 
#k2860 van de Graaf, Cornelis Wiggertsz (zoon van Wiggert Wiggertsz en  
     Pleuntgen Jans Backer)  ─> k5720 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk ad IJssel 1665, 1674 tm 1681, veekoopman 
 * +/- 1626 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 11-02-1686 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x voor 24-12-1662 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11377 
#k2861 Lagewaard, Neeltje Hendrikse  (dochter van Hendrik Willemsz  
    Lagewaard en Neeltje Jacobs)  ─> k5722 
 * +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 05-01-1720 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Wigger ~ 24-12-1662 te Ouderkerk a/d IJssel † 27-08-1719 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Leendert Jacobs, Wigger Jansz, Ingetgen Wiggers 
 x voor 07-10-1691 te ??? met Aagje Ariens 
 zie ─> k2824 (kwartier 2) 

o Cornelia ~ 05-08-1665 te Ouderkerk a/d IJssel  
 doopget. Hendrik Willemsz, Maria Hendricks, Ingen Wiggers 

o Jacob ~ 27-03-1667 te Ouderkerk a/d IJssel  
 doopget. Leendert Jacobsz, Fop Cornelisz, Maritgen Ariens 

o Hendrick ~ 20-09-1671 te Ouderkerk a/d IJssel † 08-02-1741 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Hendrick Willemsz, Jan Wiggersz, Ariaentgen Ariens 
 x 23-10-1718 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Cornelis Beck / Bekke 
 zie ─> k1430 (kwartier 2) 

o Leendert ~ 27-08-1673 te Ouderkerk a/d IJssel † na 19-01-1742 te ??? 
 doopget. Wigger Jansz, Willem Hendricksz, Maertjen Cornelis 
 x 13-04-1705 te Ouderkerk ad IJssel met Willemtje Wiggers van der Tak 
 xx 27-01-1709 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Dirks Kersbergen 
 zie ─> k1674 (kwartier 3) 

o Marij ~ 04-10-1676 te Ouderkerk a/d IJssel  
 doopget. Jan Wiggers, Ariaentje Hendricks, Aefje Hendricks 

o Jannitje ~ 23-04-1679 te Ouderkerk a/d IJssel  
 doopget. Arij Cornelisz, Marchje Foppen, Marchje Cornelis 

 
Weeskamer. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-04-1647: 
Ploontgen Jansdr, weduwe van Wigger Wiggersz, won. te Ouderkerk ad IJssel in de Cromme, is 
overleden. Heeft nagelaten 4 kinderen, namelijk Jan, Aechgen (gehuwd met  Fop Cornelisz), Ingentge (24 
jaar) en Cornelis Wiggertsz (21 jaar). Jan en Aechen zijn reeds gehuwd. De overledene heeft op haar 
ziekbed even voor haar overlijden gewenst dat hoewel Cornelis en Ingentge nog minderjarig zijn, deze toch 
na haar overlijden de nalatenschap in gebruik zouden hebben. Compareerden Jan Wiggertsz en Fop 
Cornelisz, ten eenre, en Jan Jan Leendertsz, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, oom, en Cornelis Adrijaensz, 
neef, als voogden over Ingetje Wiggerts en Cornelis Wiggertsz, ten andere. De boedel, roerend goed en 
vee, wordt onderling verdeeld via loten. 
Jan en Aechen hebben bij hun huwelijk gehad: bovenkleding, uitzetting, een koe en een hokkeling, terwijl 
Cornelis en Ingetgen elk een koe en een hokkeling hebben genoten, en nog kleding zullen krijgen als de 
gehuwde kinderen hebben gehad. Na arbitrage krijgen Cornelis en Ingetgen nog vooruit uit de boedel f 
249-19-0. De boedel heeft een nadelig saldo van ongeveer f 350,- die gemeen betaald moeten worden. Op 
verzoek van de overledene mogen Cornelis en Ingentgen in gemeenschap te samen de bouwerij verder 
bedrijven tot hun trouwen of meerderjarigheid. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-12-1647: 
Cornelis Wiggertsz deelt als minderjarige samen met zijn broer Jan en zussen Aechen en Ingetgen en 
zijn neefs en nichten in de erfenis van zijn vader Wiggert Wiggertsz en ooms Cornelis Wiggertsz en 
Adrijaen Wiggertsz. Dit betreft 7 morgen land in de polder de Cromme, gelegen achter de steenplaats van 
Adrijaen Anthonisz Verbie. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-12-1647: 
De kinderen van wijlen Wigger Wiggertsz en Ploontgen Jans, beiden geleefd en overleden in Ouderkerk ad 
IJssel, in de polder de Cromme, leggen de verdeling vast van de erfenis van hun overleden oudoom Pieter 
Cornelisz. De kinderen zijn Aechte Wiggers, getrouwd met Fop Cornelisz, Jan Wiggersz, Ingentgen 
Wiggers en Cornelis Wiggertsz. De laatste twee zijn minderjarig. De erfenis bestaat uit 1 morgen land waar 
Wigger Wiggertsz en Ploontgen Jans op hebben gewoond, en waar nu Fop Cornelisz en de genoemde 
weeskinderen op wonen. 
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Aechte Wiggers is vernoemd naar de moeder van de overleden oudoom Pieter Cornelisz. Daarom wordt 
de 1 morgen aan haar gelegateerd.  
Daarnaast wordt ook 5 hont land verdeeld uit de erfenis van Wigger Wiggertsz en Ploontgen Jans. Deze 5 
hont komt toe aan Aechte Wiggers en haar man Fop Cornelisz. Zij betalen aan de andere kinderen als 
compensatie 54 gulden, 7 stuivers en 8 penningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-11-1650: 
Cornelis Wiggersz en Ingentgen Wiggers, zijn zus, samen met Cornelis Ariensz Baes, en Sent Aertsz als 
ooms en voogden van de weeskinderen van Bouwen Wiggersz, en Jan Pietersz, stiefvader van de 
genoemde weeskinderen, verkopen aan Jan Wiggersz Backer en Fop Cornelisz een stuk land met daarin 
een vogelkooi in de polder de Cromme. Bedrag 114 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-11-1655: 
Cornelis Wiggersz, coopman, koopt van Adrijaen Anthonisz Verbie, steenbacker (zie k10740), een 
kamp land van 1 morgen in de polder de Cromme. Bedrag 612 gulden en 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-01-1662, 13-02-1662, 24-04-1662, 22-05-1662: 
Cornelis Wiggertsz, eiser, contra Jan Jansz Backer Schoenmaker, gedaagde, eist 60 gulden in verband 
met de koop van een koebeest en leverantie van spek. De gedaagde wil 34 gulden betalen voor het 
koebeest, en 13 gulden voor het spek. Op 24 april geeft de gedaagde toe aan de eis, mits de eiser 
verklaart dat niet besproken is in de verkoop van het spek, dat de gedaagde met zijn vrouw en kinderen 
mede te bruiloft moesten genodigd worden, als de eiser de bruidegom was. De eiser accepteert dat. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-01-1663: 
Cornelis Wiggersz, coopman, koopt van Cornelis Arijensz Baes en Annitgen Arijens, een hoekje 
boomgaard in de polder de Cromme, achter de steenplaats van de kinderen van Adrijaen Anthonisz 
Verbie, hetwelk hij genaast heeft van Willem Aertsz Hol die het van Jan Geenen had gekocht. Bedrag 117 
gulden en 16 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-01-1663: 
Cornelis Wiggersz koopt van zijn zwager Fop Cornelisz, de helft van het land en de vogelkooi, waarvan 
Jan Wiggertsz Backer de andere helft heeft. Bedrag 115 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1663: 
Cornelis Wiggersz koopt van Huijbert Leendertsz Boertjen (zie ook k4978), een huis, erf en de oostzijde 
van de werf die daarachter ligt in de polder de Cromme. Bedrag 1200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-02-1665 / 18-03-1665: 
Cornelis Wiggertsz ondertekent diverse acten als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1666: 
Jan Wiggertsz en Cornelis Wiggertsz, coopluijden, verkopen in het openbaar 9 kalfdragende koeien en een 
vaerkoe. Totale opbrengst is 277 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-04-1666: 
Jan Wiggertsz en Cornelis Wiggertsz, coopluijden, verkopen in het openbaar 14 ‘schone’ melkkoeien. 
Totale opbrengst is 374 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-05-1668: 
Cornelis Wiggersz koopt van Neeltje Heijndricks, wed. van Robbert Joosten de Bruijn, geassisteerd met 
Wigger Jansz Backer, haar voogd, 10 hont hooiland met een werfje daarbij, waarvan Jan Wiggersz Backer 
het andere gedeelte heeft. Bedrag 850 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-07-1674: 
Cornelis Wiggertsz ondertekent als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-10-1674: 
Cornelis Wiggertsz ondertekent als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-02-1675: 
Cornelis Wiggertsz ondertekent als heemraad. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 26-05-1675 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Bastiaensz, oud 63 jaar en Cornelis Jansz Verschoor (zie k10848), oud 56 jaar, won. te 
Ouderkerk ad IJssel (de eerste zijn leven lang, de tweede al 26 jaar), verklaren op verzoek van Roelant 
Pietersz Versloot (zie k4590) en Abram Ariensz van der Horden, in 1658 en 1659 als heemraden te 
Ouderkerk gediend hebbend, dat een dertigtal bij name genoemde opposanten tegen de omslag van 14 
gulden 5 stuivers per morgen land, omgeslagen door de heemraden van Ouderkerk in 1672, een proces 
hebben gevoerd voor de hoge raad aan het hof van Holland tegen de heer Lodewijck van Nassouw, en dat 
al die 30 personen in Ouderkerk gewoond hebben.  
De personen zijn: Willem Cornelisz Ruijchooft, Cornelis Wiggersz (zie k2860), Jan Wiggersz, Adriaen 
Senten, Cornelis Dircksz, Cornelis Ingensz (zie k2818), de weduwe van Ingen Pietersz, Claes Jansz 
Palesteijn, Pieter Cornelis Foppensz, Jacob de Roos, Adriaen Fransz, Renger Willemsz Creuck, Cornelis 
Thonisz, Willem Jan Goversz, Arien Mathijsz Crom, Jan Centen Besemer, Huijbert Leendertsz Boertjen 
(zie k4978), Cent Jansz Besemer, Wigger Jansz Backer, Jan Sijmonsz, Merritjen Hendricksz, Pieter 
Pietersz Engel, Fop Cornelisz en nu zijn weduwe, Geerloff Cornelisz, de weduwe van Willem Jansz 
Vonck (zie k4604), Willem Aertsz Tholl, Cornelis Thonisz Lagewaert, Eldert Centensz, Lijsbet Cornelis, de 
weduwe van Adriaen Mathijsz en Adriaen Pietersz Timmerman. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel      d.d. 01-04-1675 / 22-04-1675 / 02-03-1676 / 25-03-1676: 
Jan Wiggersz en Cornelisz Wiggersz verkopen bij verschillende gelegenheden in het openbaar vee: 
geen datum vermeld: 18 kalfdragende koeien, 3 kalfdragende vaarzen en 2 ‘vaerkoeien’ 
Op 01-04-1675: 17 melkkoeien 
Op 22-04-1675: 19 melkkoeien of oude vaarzen die ten dele gekalfd hebben 
Op 02-03-1676: 16 melkkoeien waarvan al 3 gekalfd hebben, drie ‘vaerkoeien’ en 1 hokkeling 
Op 25-03-1676: 16 melkkoeien waarvan al 7 gekalfd hebben en drie ‘vaerkoeien’ 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 22-02-1677 
Notaris Everard Maes 
Cornelis Wiggersz en Neeltjen Hendricks, echtelieden, won. te Ouderkerk, hij ziek te bed, zij gezond, 
stellen hun testament op. De langstlevende is universeel erfgenaam. De langstlevende moet de kinderen 
alimenteren, naar school laten gaan, een beroep te laten leren en in de vreze Gods op te voeden. De 
langstlevende heeft de voogdij over de kinderen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1677: 
Aris Mathijsz Crom verkoopt in het openbaar 5 koeien en 2 vaarzen, een hokkeling, een schouw en 
allerhande bouwgereedschap (bouw = boerderij), en allerlei huisraad. Cornelis Wiggertsz koopt een koe 
voor 38 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-01-1682: 
Cornelis Wiggertsz ondertekent als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-01-1686: 
De erfgenamen van Cornelis Arijensz Verbie en Willempje Cornelis zaliger verkopen tijdens een openbare 
verkoop een woning groot 8 ½ morgen land met huis en berg in de Cromme, en 5 hont land daarnaast, en 
1/5e deel van een steenplaats, ovens, loodsen, en ander onroerend goed. Cornelis Wiggersz koopt een 
kamp land voor 70 gulden. 
Opmerking: Dit is bijna zeker niet Cornelis Wiggersz die getrouwd is met Neeltje Hendricks, want die wordt 
twee weken later als weduwe genoemd. De oom van Cornelis Wiggersz,, ook Cornelis Wiggerz geheten, is 
het ook niet, want die is namelijk al overleden voor 21-12-1647 (zie Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d 
IJssel d.d. 21-12-1647. DIt moet dus een derde Cornelis Wiggersz in Ouderkerk zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-01-1681: 
Cornelis Wiggertsz ondertekent als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-02-1686: 
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Willem Hendricksz, Claes Joppen, Jan Willemsz van Eten en Neeltje Hendricks, weduwe van Cornelis 
Wiggertsz, verkopen in het openbaar een huis, erf en werf. Dit wordt gekocht door mr Johannis Wijmers 
voor 180 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-05-1686: 
Cornelis Wiggersz koopt van de erfgenamen van Cornelis Arijensz Verbie en Willempje Cornelis zaliger , 
en van de HeijligeGeest armmeesters voor een 18e deel, een kamp land in de polder de Cromme. Bedrag 
68 gulden en 12 stuivers. 
Opmerking: Dit kan niet Cornelis Wiggersz zijn die getrouwd is met Neeltje Hendricks, want die wordt een 
paar maanden eerder als weduwe genoemd. De oom van Cornelis Wiggersz,, ook Cornelis Wiggerz 
geheten, is het ook niet, want die is namelijk al overleden voor 21-12-1647 (zie Recht. Arch. Nr. 22 
Ouderkerk a/d IJssel d.d. 21-12-1647. DIt moet dus een derde Cornelis Wiggersz in Ouderkerk zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-03-1690: 
Joost Schiltman, schout, verkoopt in opdracht van Geen Cornelisz Schoenmaker, namens diens 
minderjarige kind geprocreert bij Geertje Cornelis, in het openbaar een huis en erf in de polder de 
Cromme. Dit wordt gekocht door Cornelis Wiggersz voor 115 gulden. 
Opmerking: Dit kan niet Cornelis Wiggersz zijn die getrouwd is met Neeltje Hendricks, want die wordt een 
paar jaar eerder als weduwe genoemd. De oom van Cornelis Wiggersz,, ook Cornelis Wiggerz geheten, is 
het ook niet, want die is namelijk al overleden voor 21-12-1647 (zie Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d 
IJssel d.d. 21-12-1647. DIt moet dus een derde Cornelis Wiggersz in Ouderkerk zijn. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 04-07-1690 
Notaris Everard Maes 
Pieter Adriaensz van der Zijde en Hendrick Adriaensz van der Zijde, dienende heemraad te Ouderkerk ad 
IJssel verzoeken de notaris om zich te begeven naar de woonstede van Willem Hendricksz Lagewaerdt 
(zie k2960), Willem Mathijsz, Wigger Cornelisz (zie k2824), Leendert Pietersz Luijt, Pieter Leendertsz en 
Daniel Huijbertsz Veth, alle mede dienende heemraden van ouderkerk ad IJssel, om hen te verbieden te 
staan over een transport, hypotheek of enige andere bezwaarnis die Pieter Willemsz Vaendrager op zijn 
onroerende goederen zou doen. In ieder geval niet voordat Pieter en Hendrick Adriaensz van der Zijde 
betaald zijn van 1000 gulden met alle verlopen rente van dien, dis zij volgens obligatie tot last van Pieter 
Willemsz Vaendrager sprekende hebben. Hierover loopt al een zaak bij de vierschaar van Ouderkerk. 
In de acte erna staat dat notaris Everard Maes bij bovengenoemde personen langs is geweest. 
Bij Willem Hendricksz Lagewaaerdt werd de boodschap over gebracht, en hij antwoordde: “Ick neem het 
aen, ende sal het niet doen”. 
Bij Wigger Cornelisz trof hij hem niet thuis, en heeft hij de boodschap doorgegeven aan Neeltjen 
Hendricks (zie k5649 / k2861), moeder van Wigger Cornelisz. Zij gaf als antwoord: “ Ick sal het mijn 
soon seggen, en hij heeft het al geweijgert en sal het nu niet doen”. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 27-02-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Willem Hendricksz Lagewaart (zie k2960) en Neeltje Hendricks (zie k2861), won. te Ouderkerk ad 
IJssel, Claes Joppen, getrouwd met Trijntjen Hendricks, won. te Alblas, Jan Willemsz van Eeten, getrouwd 
met Maria Hendricks, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, kinderen en erfgenamen van Hendrick Willemsz 
Lagewaert zalr, en Dirck Arijensz Coelendouw, getrouwd met Marritje Cornelis, en Neeltje Cornelis, beide 
won. te Krimpen ad Lek, mede namens Cornelis Cornelis, hun zuster, kinderen en erfgenamen van 
Cornelis Jansz Borsje, in echt geprocreeert bij Aefje Hendricks, beiden zalr, die een dochter en mede 
erfgenaam was van Hendrick Willemsz Lagewaert, verdelen de erfenis die hen is aangekomen door dood 
en overlijden van hun vader en grootvader Hendrick Willemsz Lagewaert. 
Willem Hendricksz Lagewaart krijgt een huis, erf met een boomgaardje, de kennipwerf naast het huis, in de 
polder de Zijde te Ouderkerk. De anderen krijgen ieder voor 1/4e deel het land groot 5 morgen 50 roeden, 
zowel hooi-, wei- als kennipland in de Achterbroek onder Berkenwoude. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1696: 
Hier wordt de weduwe van Cornelis Wiggertsz genoemd. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-09-1697: 
Rechtdag gehouden 25-09-1697 
Pieter IJsbrantsz Metselaar, eiser, contra Neeltjen Hendricks, weduwe van Cornelis Wiggersz, gedaagde. 
De inhoud van de zaak wordt niet genoemd in de acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel d.d. 27-03-1720 
De kinderen, en de voogden over de minderjarige kindskinderen, van Neeltje Hendriks, in haar leven 
weduwe van Cornelis Wiggersz Graaf, verkopen in het openbaar een woning bestaande uit een huis en 11 
morgen land in de polder de Cromme. 
Drie kampen, groot resp. 1 morgen 4 hont 50 roeden, 7 hont en 4 hont 50 roeden, worden gekocht door 
Pieter Eeuwoutsz van Herk (zie k1486) voor 438 gulden. 
De rest wordt verkocht aan Barber Jans Bakker, weduwe van Jacob Cornelisz de Graaf, voor 1450 gulden. 
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#k2862 Beck, Cornelis Willemsz (zoon van Willem Cornelisz Beck en Ariaantje 
     Cornelis)  ─> k5724 
 Later getrouwd te Bergambacht (ondertrouw op 25-07-1694 te Lekkerkerk) met 
 Stijntje Dirks Medele 
 * +/- 1640 te Bergambacht 
 † 23-04-1708 te Lekkerkerk 
x +/- 1670 te ???       zie gezinskaart 11378 
#k2863 Verkaeijck, Gerrigje Ariens (dochter van Arie Reijers Verkaeijck en Fijgje 
     Joosten)  ─> k5726 
 * +/- 1650 te Bergambacht 
 † voor 1694 / voor 18-12-1699 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Beck en Gerrigje Verkaeijck): 
o NN  *   †  
o Marrigje ~ 16-11-1681 te Bergambacht † 26-09-1731 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 23-10-1718 te Ouderkerk ad IJssel met Hendrik Cornelisz de Graaf 
 zie ─> k1431 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Beck en Stijntje Medele): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 15-01-1674 / 27-02-1674 
Rechtdag gehouden 15-01-1674 
Cornelis Beck, getrouwd met Gerrichje Ariens en Wouter Spruijt, getrouwd met Niesje Ariens, mede 
kinderen en erfgenamen van Arij Reijersz en Sijgje Joosten, eisers, contra Reijer Ariensz, Jan Ariensz 
en Ingetje Ariens, mede kinderen en erfgenamen van voornoemde overledenen, gedaagden. De eisers 
zeggen dat de gedaagden de boedel van hun vader en moeder enige jaren administreren, zonder 
rekeningbewijs aan hen te willen doen, en te wiegeren om met de eisers te procederen tot scheiding en 
deling van de boedel. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 07-01-1676 
Ariaentje Cornelis, weduwe van Willem Cornelisz Beck, is schuldig aan Nannen Sijbrandsz het bedrag van 
850 gulden vanwege een obligatie ten behoeve van Marritje Nannings. Zij verhypothequeert daarto een 
huis met 5 ½ morgen land, zijnde wei-, hooi- en kennipland, met toestemming van haar zoons Bastiaen 
Willemsz Beck en Cornelis Willemsz Beck. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 27-10-1676 
Rechtdag gehouden 27-10-1676 
Pieter van Welle, chirurgijn, eiser, contra Reijer Ariensz, Wouter Velckens, getrouwd met Niesje Ariens, 
Jan Boonse, getrouwd met Ingetje Ariens, Cornelis Willemsz Beck, getrouwd met Gerrichgen Ariens, 
alle erfgenamen van Cornelis Ariensz en Jan Ariensz, gedaagden, tot betaling van 52 gulden volgens 
schuldregister. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 24-11-1676 / 15-12-1676 
Rechtdag gehouden 24-11-1676 
Cornelis Willemsz Beck, getrouwd met Gerrigje Ariens, mede erfgename van Jan Ariensz en Cornelis 
Ariensz, contra Reijer Ariensz en Jan Boonse, getrouwd met Ingetge Ariens, mede erfgenamen en ook 
boedelhouders van de nalatenschap van Jan Ariensz en Cornelis Ariensz, gedaagden, tot betaling van en 
overlevering van behoorlijke staat en inventaris van de boedel van de nalatenschap van de overledenen. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 19-07-1678 
Cornelis Willemsz Beck, getrouwd met Gerritje Ariens, verkoopt aan Reijer Ariensz, zijn zwager, het 
1/8e deel van een hofstede met huis en berg, met 3 morgen land, en het 1/8e deel van 8 ¼ hont land, alles 
gelegen in Tussenlanen.  
In de aansluitende acte staat dat Reijer Ariensz Verkaeijck schuldig is aan Cornelis Willemsz Beck, zijn 
zwager, het bedrag van 275 gulden. Hij verhypothequeert hiertoe 1 ½ morgen land gelegen in het 
Neernieuwout, genaamd ‘den Bom’. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 06-09-1679 
Cornelis Willemsz Beck, getrouwd met Gerrichje Ariens, is schuldig aan Nanning Sijbrantsz het bedrag van 
300 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4,5 %. Hij verhypothequeert daartoe een stuk land groot 2 morgen 
3 hont in Benedenberg, genaamd Gocx. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht   d.d. 24-06-1681 / 19-08-1681 / 08-09-1681 
Rechtdag gehouden 24-06-1681 
Cornelis Willemsz Beck, eiser, contra Reijer Ariensz Verkaick, gedaagde, tot betaling van 200 gulden met 
rente, volgens schuldbrief gepasseerd dd 19-07-1678. Op de rechtdag van 08-09-1681 bekent Reijer 
Ariensz Verkaick schuld, maar verzoekt uitstel van betaling van een half jaar. De gezworenen 
condemneren de gedaagde na zijn schuldbekentenis, aan de eiser de 200 gulden te betalen, met de rente, 
en verklaren het gehypothequeerde daarin vervat executabel met ingang van 01-02-1682. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht   d.d. 11-05-1683 
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Rechtdag gehouden onder Benedenberg dd 11-05-1683 
Claes van Soelen, eiser, contra Cornelis Beck, gedaagde, tot betaling van 6 gulden 16 stuivers over 
verdiend salaris. Cornelis Beck erkent deze schuld, en de gezworenen condemneren hem dit te betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 07-04-1685 
Bastiaen Willemsz Beck, won. te Nieuw Lekkerland, verkoopt aan zijn broer Cornelis Willemsz Beck een 
stuk hooiland groot 4 ½ hont te Benedenberg. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht  d.d. 19-06-1685 / 15-01-1686 / 05-02-1686 / 12-03-1686
     / 07-06-1686 / 19-11-1686 / 12-12-1686 / 18-12-1686 
Rechtdag gehouden 19-06-1685 (en volgende) 
Willem Cornelisz Swart als voogd van Heijltje Pieters, nagelaten minderjarige dochter van Pieter Tonisz, 
eiser, contra Cornelis Willemsz Beck, als “cautionaires” voor Gerrit Geritsz Beck zaliger, gedaagde. De 
eiser heeft een huurcedulle van19-02-1680 mbt Gerrit Gerritsz zaliger die een hofstede en enige percelen 
land huurde. Het gaat om het bedrag van 90 gulden 8 stuivers, als reste van twee jaar landpacht.  
Op 12-12-1686 condemneert het gerecht Cornelis Willemsz Beck om dat bedrag te betalen. 
Op 18-12-1686 geeft Cornelis Willemsz Beck aan in hoger beroep te gaan bij het Hof van Holland. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 05-04-1689 
Mr. Pieter Welle, eiser, contra Cornelis Willemsz Beck, gedaagde. De eiser concludeert dat gedaagde 
wordt gecondemneerd zonder langer vertrek, behoorlijk af te hakken en amoveren het resterende 
rijsgewas staande op de Swaentjes griend, waarvan hij van eiser het hout heeft gekocht. De gezworenen 
condemneren de gedaagde het gemelde rijsgewas binnen 4 dagen af te hakken. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 08-06-1689 
Mr Pieter Welle, eiser, contra Cornelis Willemsz Beck, gedaagde, om betaling van 100 gulden over koop 
van houtgewas, onder afslag van 17 gulden 6 stuivers en 8 penningen over leverantie van steck daarop 
gedaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 16-10-1696 / 20-11-1696 / 04-12-1696 
    05-02-1697 / 17-09-1697 / 08-10-1697 / 27-05-1698 / 16-09-1698 
Cornelis Willemsz Beck, eiser, contra Jan Cornelisz Ouwe Jan als possesseur van des eisers hypotheek, 
te kennen of ontkennen zekere schuldbrief op 19-07-1678 bij Reijer Ariensz Verkaijck ten behoeven van de 
eiser verleden, onder speciaal verband van een stuk land groot 1 ½  morgen. 
Gezworenen condemneren de gedaagde de geëiste som van 275 gulden met interest te betalen. 
Op 08-10-1697 is het genoemde land verkocht, en wordt Cornelis Willemsz Beck als preferent benoemd 
over de overschietende penningen, met betrekking tot voldoening van de schuldbrief van 275 gulden. 
Op 27-05-1698 declareert Cornelis Willemsz Beck aanvullend een som van 37 gulden 9 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 31-07-1697 
Voorwaarden waarnaar Jan Joosten, gerechtsbode van Bergambacht, uit krachte van zekere acte van 
taxatie en condemnatie op 17 mei 1697 van Gesworens van Bergambacht geobtineert, bij Cornelis 
Willemsz Beck, ten laste van Jan Cornelisz Ouwe Jan, gecondemneerde en geexecuteerde naar 
voorgaande sommatie, met 4 zon- en marktdaagse geboden. Er wordt een perceel land verkocht bij 
executie, groot 1 morgen 3 hont, om daaraan een bedrag van 36 gulden aan te verhalen. Aart Louwen 
wordt de koper voor 450 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 18-12-1699 
Cornelis Willemsz Beck ter eenre, Willem Cornelisz Beck en Fijtje Cornelis Beck, meerderjarige kinderen, 
en Marrigje Cornelis Beck, minderjarige dochter van voornoemde Cornelis Willemsz Beck, als 
erfgenamen van Gerritge Ariens, hun moeder zaliger, ter andere zijde. Zij hadden met elkaar gemeen 
een gedeelte van een huis en erf te Benedenbergh, gedonateerd bij Ariaantje Cornelis, in haar leven 
weduwe van Willem Cornelisz Beck, volgens zekere acte dd 5 april 1682. En verder de navolgende 
percelen van landereijen, en omdat zij de gemeenschap niet langer willen continueren, hebben zij partijen 
als volgt gegrondloot: 
Cornelis Willemsz Beck behoudt 2 ½ morgen land te Bergambacht en 2 ½ morgen te Stolwijk, en de helft 
van 4 ½ hont land te Bergambacht, die gekocht was van Bastiaan Willemsz Beck. Verder nog 2 ½ hont 
land en een ½ hont griend. Tot slot nog een schuldbrief van 300 gulden ten behoeve van Nannen 
Sijbrandsz. 
De kinderen krijgen het gedeelte van he thuis en erf in Benedenbergh en 4 ½ morgen land achter het huis, 
en de andere helft van de eerder genoemde 4 ½ hont land, en tot slot 12 ½ roede land. Hier rust nog een 
schuld op van 850 gulden ten behoeve van Nannen Sijbrandsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 11-05-1700 / 08-06-1700 / 01-02-1701 /  
     27-03-1703 / 18-04-1703 / 22-05-1703 
Cornelis Willemsz Beck, won. te Lekkerkerk, eiser, contra Jan Joosten Gerechtsbode en Aart Louwen, 
gedaagden. Eis is te kennen of ontkennen zekere koopcedulle tussen de eiser als verkoper ter eenre, en 
de gedaagden als koper ter andere. Tot veroordeling van 400 gulden in mindering van de kooppenningen 
van 2 ½ morgen land te Bergambacht. De schepenen veroordelen de gedaagden volgens koopconditie te 
betalen, met compensatie van kosten. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 14-08-1704 
Cornelis Willemsz Beck, won. te Lekkerkerk, eiser, contra Jan Joosten, bode, gedaagde. De eiser 
concludeert dat er nieuwe letteren van executie zullen worden gedeferueert op zeker verjaard vonnis. 
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Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 29-10-1704 
Jan Cornelisz Ouwe Jan, wonende in het Manhuis te Schoonhoven, stelt zijn broer Jan Cornelisz Ouwe 
Jan, en zijn zwager Jan Claesz Noorlander, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, aan om te onderhandelen 
en interest te nemen zodanige bedragen als nodig zijn om de proces executiekosten te kunnen betalen en 
hetgeen dat Cornelis Willemsz Beck nog toe komt. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 20-01-1705 
Cornelis Willemsz Beck verkoopt aan Jan Joosten, bode, en Aert Louwen, een stuk land groot 3 ½ 
mmorgen, genaamd het Halfcoop. 

 
#k2866 Ouweleen, Aart Jorisz  (zoon van Joris Ouweleen en ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1695  te Nieuwerkerk / Ouderkerk aan den IJssel ?? zie gezinskaart 11380 
#k2867 Ariens, Annitje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jorijntje/Jorisje * te Ouderkerk ad IJssel / ~ 11-03-1702 te Nieuwerkerk ad IJssel 

     † 05-01-1738 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 17-12-1724 te Ouderkerk ad IJssel met Tijs Gerritsz de Bruin 
 zie ─> k1433 

 

 
#k2868 Baes (van Herk), Jan Willemsz (zoon van Willem Ariens Centen Baes 
     en Willempje Eeuwouts)  ─> k5736 
 Beroep: Steenbakker 
 * +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 18-05-1680 en 05-07-1681 te Ouderkerk aan den IJssel 
x voor 09-1665 te Ouderkerk aan den IJssel   zie gezinskaart 11382 
#k2869 van den Geer, Cateleijntje Claes (dochter van Claes Jansz van den Geer 
     en Adrijaentie Ariens)  ─> k5738 
 Later getrouwd met Joost Sentensz Quant. Hij was heemraad te Ouderkerk ad  
    IJssel in de periode 1670, 1674, 1684-1686 
 * +/- 1637 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 24-09-1692 en 01-05-1700 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Baes (van Herk) en Cateleijntje van den Geer): 
o Willem *   †  

 genoemd in not. acte dd 06-03-1701 
o Willemtje *   †  

 x met Pieter Engelen 
 genoemd in not. acte dd 06-03-1701 

o Arij *   †  
 genoemd in not. acte dd 01-05-1700 

o Claes ~ 16-09-1665 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Claesz, Eeuwout Willemsz, Neeltgen Claes 

o NN ~ 08-05-1667 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Arien Willemsz, Govert Claesz, Eva Willems 

o Thijs ~ 19-04-1671 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Arien Ariens, Arien Claes, Eva Willems 

o Govert ~ 13-06-1676 te Ouderkerk ad IJssel † 03-06-1722 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Claes Ariensz, Tijs Leendertsz, Marijtje Dircks 
 x 28-08-1701 te Ouderkerk ad IJssel met Maria Sijmons van de Ruijt 
 zie ─> k1434 

o Ariaantje ~ 23-04-1679 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Claesz, Ariaentje Claes, Maechje Ariens 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cateleijntje van den Geer en Joost Quant): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-05-1667: 
Jan Willemsz Baes koopt van Marij Jans, wed. van Cornelis Foppen Vranckrijcker, 2 kampen weiland  met 
twee werfjes daarin in de polder de Geer, groot 2 morgen en anderhalf hont. Bedrag 1.800,-. Deze koop is 
gesloten op een openbare veiling d.d. 07-01-1667 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1667: 
Jan Willemsz Baes verkoopt aan Mathijs Arijensz, zijn zwager, 6 morgen land met huis en berg in de 
polder de Geer. Bedrag 4.800,-. 
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Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-01-1668: 
Aeltgen Pieters, weduwe van Andries Hendricksz Steenbacker, won. in de Hoge Nesse, verkoopt in het 
openbaar de helft van een steenplaats met daarin 3 steenovens en 6 loodsen, en de helft van de 
behuizingen die binnensdijks staan. Ook de helft van een zelling, met de hele behuizing en erf daar bij 
behorende, en de helft van 2 morgen land achter de steenplaats aan de oude dijk, zijnde hooi- en weiland. 
En een boomgaardje. Alle voorgaande in de Hoge Nesse. Verder nog 9 zellignen waarin Aeltgen Pieters 5 
½ zelling bezit. Jan Willemsz Baes koopt dit alles voor 5.200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1668: 
Jan Willemsz Baes koopt van Aeltgen Pieters, wed. van Andries Heindricksz Steenbacker, de helft van de 
steenplaats, met daarin 3 steenovens, met loodsen en de helft van de huizen binnendijks, met de helft van 
de zelling die voor de steenplaats ligt, met een huis en erf buitendijks. Alles in de polder Hoge Nesse. 
Verder nog 2 morgen land, zowel hooi- als weland, achter de steenplaats gelegen. Deze koop is gesloten 
op een openbare veiling d.d. 06-01-1668. Bedrag 5.200,- waarvan 1.200- gulden de koop van de zelling  
betreft die gelegen is in Nieuwerkerk a/d IJssel en daar gepasseerd is. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-01-1669: 
Jan Willemsz Baes, getrouwd met Cathalina Claes, verkoopt aan Jan Claesz, Govert Claesz, Arij Claesz, 
Cornelis Claesz en Claes Arijensz, getrouwd met Neeltgen Claes, zijn zwagers het zesde deel van 14 
morgen land met huis, berg en schuur in de polder de Geer. Bedrag 1.760,- 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 07-07-1675 
Notaris Everard Maes 
Cornelis Jansz de Jongh en Jan Willemsz Baes Steenbacker ter eenre, Cornelis Cornelisz Snoeij, 
namens Hendrickje Jans, weduwe van Arien Bastiaensz, Teuntjen Huijberts, weduwe van Willem Arien 
Sijmonsz, voor zichzelf en voor hun minderjarige kinderen, Neeltjen Pieters, weduwe van Arien Huijberts, 
ter andere zijde, verklaren dat er tussen hen een kwestie was ontstaan over een oppad van de dijk af naar 
de landen van de partijen, in de polder de Cromme te Ouderkerk ad IJssel. Om kosten en schade te 
vermijde, onderwerpen zij zich aan de uitspraak van arbitrage, te doen door Adriaen Jansz Timmerman, 
Cornelis Jacobsz Sost, Adriaen Cornelisz Back de Jonge en Dirck Centen. Partijen zullen zich aan de 
uitspraak houden van de arbiters. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-01-1676: 
Jan Willemsz Baes verkoopt aan Daniel Jacobsz 2 kampen weiland met twee werfjes daarin in de polder 
de Geer, groot 2 morgen en anderhalf hont. Bedrag 1.250,- 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-05-1680: 
In deze akte wordt land getaxeerd, grenzend aan Jan Willemsz Baes. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-07-1681: 
In deze akte is land verkocht, grenzend aan Jan Willemsz Baes zaliger. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-03-1686: 
Joost Sentensz Quant, getrouwd met Catalina Claes van der Geer, Jan Claesz van der Geer, Adrijaen 
Claesz van der Geer, en Claes Arijensz, getrouwd met Neeltje Claes van der Geer verkopen aan hun broer 
en zwager Cornelis Claesz van der Geer, heemraad in Ouderkerk a/d IJssel, vier vijfde deel van 2 huizen, 
erf en schuren op het dorp, en het getimmerte en alle toebehoren van de korenwasserijmolen. Jan Claesz 
ontvangt 900 gulden, en de anderen 800 gulden. Claes Arijensz ontvangt echter geen 800 gulden, maar in 
plaats daarvan zijn deel van 3 morgen en 2 hont land die afkomstig zijn uit de erfenis van hun vader Claes 
Jansz zaliger, en verder nog een vijfde deel van 7,5 morgen land. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-01-1692: 
Catalijntje Claes van der Geer, laatst weduwe van Joost Cente Quant, koopt van Cornelis Jansz Cors, 
Govert Ariensz Cors, Jan Nannensz, Cent Arij Fransz, getrouwd met Annitje Nannens, Cornelis Dircksz, 
getrouwd met Crijntje Nannens en de kinderen van Cornelis Jansz Stolck zaliger, het vierde deel van een 
steenplaats met ovens, loodsen, zellingen en alles wat daar bij hoort, en verder het vierde deel van 2 
morgen land en het vierde deel van een boomgaard, gelegen in de polder Hoogen Esse. Zij bezit reeds 
een ander deel van bovengenoemde zaken. Bedrag 550,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-03-1692: 
Catalijntje Claes van der Geer, Arij Claesz van der Geer en Claes Arij Pietersz, getrouwd met Neeltje 
Claes van der Geer, verkopen aan Cornelis Claesz van der Geer, hun broer, drie vierde deel van een 
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vierde deel van 14 morgen land, met huis en berg in de polder van de Geer. Bedrag 487 gulden en 10 
stuivers, met drie enkele ducaten, ieder van 5 gulden als speldegelt. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-09-1692: 
Claes Jansz Baes, optredende namens zijn broer Willem Jansz Baes, meerderjarige kinderen van 
Catalijntje Claes van der Geer, Arij Claesz van der Geer en Leendert Eeuwoutsz, voogden van de 
minderjarige kinderen van Catalijntje Claes van der Geer, en Arij Claesz van der Geer, Cornelis Claesz van 
der Geer en Claes Arij Pietersz, getrouwd met Neeltje Claes van der Geer, verkopen aan Leentje Willems 
Hol, wed. van Arij Leendertsz Verduijn, een huis en erf op het dorp. Bedrag 1.100,- gulden. 
Claes Jansz Baes ondertekent met ‘van Eerck’ (van Herk): 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 01-05-1700 
Notaris Samuel Guldemont. 
Tijs Jansz van Herk en Arij Jansz van Herk, meerderjarige kinderen en mede erfgenamen van Catalijntje 
Claas van der Geer, in haar leven eerst weduwe van Jan Willemsz Baas, vader van de voornoemden, 
verklaren dat zij tot hun tevredenheid de inventaris hebben ingezien van de goederen die zijn moeder heeft 
nagelaten, opgesteld door Cornelis Claasz van der Geer, oom van moederszijde, en Pieter Eeuwoutsz van 
Herk (zie k1486), neef van vaderszijde. Zij bevestigen dat zij geen protest zulken aantekenen tegen deze 
inventaris en afrekening, en dat zij hun deel van de erfenis hebben gekregen. Zij bedanken hun voogden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 06-03-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Jansz, Pieter Engelen, getrouwd met Willemtje Jans, Arij Jansz en Govert Jansz (zie k1434), met 
Cornelis Claasz van der Geer en Pieter Eeuwoutsz van Herk (zie k1486) als voogden over de minderjarige 
dochter Ariaantje Jans, alle kinderen en mede erfgenamen van Catalijntje Claas van der Geer in haar 
leven weduwe van Jan Willemsz Baas, benoemen Claas Jansz en Tijs Jansz, hun broers om namens 
hen de bedragen te innen van hun debiteuren. 

 
 

 
#k2870 van der Ruijt, Zijmon Ariensz  (zoon van Arien Zijmons en Marchje / 
      Maertgen Jaspers)  ─> k5740 
 * +/- 1651 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 16-06-1730 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1682 te ???      zie gezinskaart 11383 
#k2871 Willems, Marijtje (dochter van ) 
 * +/- 1653 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maria ~ 02-05-1683 te Ouderkerk ad IJssel / † 20-12-1746 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Jan Cornelisz, Annitje Ariens, Marchje Claes 
 x 28-08-1701 te Ouderkerk ad IJssel met Govert Jansz van Herk 
 zie ─> k1435 

o Arij ~ 04-03-1685 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Gijsbert Willemsz, Jan Cornelisz, Marchje Jaspers 

o Cornelis ~ 26-02-1690 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Gijsbert Willemsz, Jan Cornelisz Trouborst, Annitje Ariens 
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o Pieter ~ 23-03-1692 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Gijsbert Willemsz, Annitje Ariens 

o Leendert ~ 07-08-1695 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Cornelisz Trouborst, Annitje Arijens 

o Leendert ~ 26-05-1697 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Cornelisz Trouborst, Annitje Arijens 

 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-01-1692: 
Zijmon Arijensz van der Ruijt koopt van Jasper Pietersz Lans een half huis met erf in de polder Hoogen 
Esse. Dit ligt naast de wed. van Arij Zijmonsz. (zijn moeder). Bedrag 400,- gulden, waarvan 200 gulden 
contant betaald wordt, en 200 als schuld open blijft staan (zie daarvoor de acte daarop volgend, waarin 
staat aangegeven dat dit bedrag in 3 termijnen zal worden betaald) 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 05-08-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Govert Jansz van Herk (zie k1434), meerderjarig jongman, toekomende bruidegom ter eenre, en Maria 
Simons Verruit (zie k1435), jongedochter, toekomende bruid, geassisteerd met haar vader Simon Verruit, 
ter andere zijde, hebben met elkaar een huwelijk aangegaan onder de volgende voorwaarden: zij brengen 
al hun geld en goed in dit huwelijk, en dit zal gespecificeerd op schrift gesteld worden. Er zal niets 
gemeenschappelijk zijn. Ook zal geen van hen aansprakelijk zijn voor de schulden van de ander die voor 
dit huwelijk zouden bestaan. Mocht de bruidegom overlijden zonder kinderen, dan mag de bruid uit zijn 
nalatenschap 500 gulden krijgen. Het verlies of de winst tijdens hun huwelijk zal wel gemeenschappelijk 
zijn. 

 
 

 
#k2872 van Leeuwen, Claas Willemsz (zoon van Willem van Leeuwen en ) 
 * +/- 1650 te Moordrecht 
 † 17-12-1701 / 01-01-1712 te Moordrecht 
x 24-03-1680 te Moordrecht     zie gezinskaart 11384 
#k2873 de Jong, Neeltje Cornelis (dochter van Cornelis de Jong en ) 
 * +/- 1655 te Moordrecht 
 † 11-12-1713 / 22-06-1717 te Moordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis ~ 10-11-1686 te Moordrecht  † 19-09-1748 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 04-03-1708 te Moordrecht met Grietje Jans Jongeneel 
 zie ─> k1436 

 

 
#k2876 Kruijt, Arien Jaspers (zoon van Jasper Pietersz de Backer en Merritgen  
    Pieters)  ─> k5752 
 * +/- 1635 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x voor 14-09-1664 te Ouderkerk aan den IJssel ??  zie gezinskaart 11386 
#k2877 Bastiaans, Magdalena  (dochter van ) 
 Later getrouwd met Dirk Jorisz Ouweleen 
 * +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 06-01-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien Jaspersz en Magdalena Bastiaans): 
- Annetgen ~ 14-09-1664 te Ouderkerk a/d IJssel  
  doopget. Pieter Willems, Merritgen Jaspers, Pietertge Ariens 
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- Bastiaen ~ 18-11-1668 te Ouderkerk a/d IJssel † 05-01-1716 te Ouderkerk ad IJssel 
  doopget. Arien Bastiaens,Geen Jaspers, Aechtge Arens 
  x 02-10-1701 te Ouderkerk ad IJssel met Sijgje Elders van Passe  
  zie ─> k1438 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Magdalena Bastiaans en Dirk Ouweleen): 

o NN  *   †  
 
Op 24-11-1658 wordt een kind gedoopt van Pieter Willemsz en Rusge Jaspers waarbij Magdalena 
Bastiaens getuige is: 
24 Nov 1658 -- 24 Novembr een kint gedoopt van Pieter Willems, het kints naem is Marrige Pieters, de 
moeder hiet Rusge Jaspers, de getuijgen sijn Huijbert Leenderts, Magdalena Bastiaens, en Anneke 
Jaspers. 
 
Op 03-12-1662 wordt een kind gedoopt van Pieter Willemsz en Rusgen Jaspers waarbij Arien Jaspers 
en Marritgen Jaspers getuige zijn: 
3 Dec 1662 -- 3 Decembr een kint gedoopt van Pieter Willems, t kindts naem Jasper, de moeder Rusgen 
Jaspers, de getuijgen sijn Jan Willems, Arien Jasperse, en Maritgen Jaspers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-02-1665 
Merritgen Pieters, weduwe van Jasper Pietersz den Backer, won. aan de Groenendijk, verkoopt in het 
openbaar enige wollen klederen en mans hemden, allerhande huisraad, drie bedden met toebehoren, acht 
hoofdkussens, koperen ketels, etc. De lijst van de goederen met hun kopers beslaat 16 pagina’s. Totale 
opbrengst bedraagt 303 gulden en 17 stuivers. 
Op 06-01-1666 wordt van deze opbrengst 100 gulden gegeven aan de dochter Lena Jaspers, en betaalt 
de andere dochter, Grietje Jaspers, 14 gulden 16 stuivers. Verder hadden Pieter Willemsz (schoonzoon), 
Arijen Jaspersz, zoon en Leentje Jaspers, dochter, uit deze boedel gekocht voor resp. 28 gulden 5 
stuivers, 54 gulden 19 stuivers, 18 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-11-1667 / 07-01-1669 
De kinderen van de weduwe van Jasper Pietersz den Backer, aan de Groenendijk in de polder Hoge 
Nesse, verkopen in het openbaar alle kleren van linnen en wol van de overleden weduwe, en alle huisraad. 
De lijst van de goederen met hun kopers beslaat 15 pagina’s. Totale opbrengst bedraagt 292 gulden en 9 
stuivers. Uit de boedel hebben ook de kinderen gekocht, te weten: Pieter Willemsz (schoonzoon), voor 31 
gulden 14 stuivers, Merritje Jaspers, voor 15 gulden 8 stuivers, Helena Jaspers, voor 56 gulden 12 
stuivers, Arij Jaspersz, voor 84 gulden 9 stuivers, Geen Jaspersz, voor 28 gulden 15 stuivers en Grietje 
Jaspers voor 7 gulden 5 stuivers. 
De afrekening is gedaan op 07-01-1669 in bijzijn van Arij Jaspersz, Pieter Willemsz, Pieter Goossensz en 
Grietje Jaspers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-01-1668 
De kinderen van Merritgen Pieters zaliger, in haar leven weduwe van Jasper Pietersz den Backer, en 
gewoond hebbend in de polder Hoge Nesse aan de Groenendijk, verkopen in het openbaar een huis en 
erf, grenzend aan Merritgen Jaspers en de weduwe van Pieter Jaspersz. De koper neemt ook de huur over 
van een hoekje land of griend achter het huis dat door de overledenen was gehuurd van de kerk voor de 
tijd van 33 jaar voor 25 stuivers per jaar, waarvan de huur is begonnen in februari 1640. De koop is 
afgeslagen voor de huisvrouw van Adrijaen Fransz voor 1100 gulden. Een dag later, op 05-01-1668, 
hebben Jan Jansz de Jonge en Adrijaen Fransz verklaard de koop aangegaan te zijn voor 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-05-1668 
Adriaen Jaspersz, Geen Jaspersz, Frans Jansz, getrouwd met Grietgen Jaspers, Pieter Willemsz, 
getrouwd met Rusgen Jaspers, Helena Jaspers en Merritje Jaspers, alle kinderen van Jasper Pietersz en 
Merritgen Pieters zaliger, alhier overleden, verkopen aan Jan Jansz de Jonge en Adrijaen Fransz elk voor 
de helft een huis en erf in de Hoge Nesse aan de Groenendijk, grenzend aan Merritgen Jasper en de 
weduwe van Pieter Jaspersz. Deze koop is gesloten tijdens een openbare verkoop op 04-01-1668. 
De kopers zullen ook een hoekje land of griend hebben achter het huis dat door de overledenen was 
gehuurd van de kerk voor de tijd van 33 jaar voor 1 gulden 5 stuivers per jaar. Koopsom is 900 gulden, 
waarvan 400 gulden contant, en ieder volgend jaar 100 gulden. 
 

 
#k2878 van Passe, Eldert Cornelisz (zoon van Cornelis van Passe en ) 
 * +/- 1652 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 01-01-1711 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1674 te ???       zie gezinskaart 11387 
#k2879 Cornelis, Marchje  (dochter van ) 
 * +/- 1656 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pouwels ~ 08-09-1675 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Arije Cornelisz, Claes Cornelisz, Annetje Cornelis 
o Sijgje ~ 16-01-1678 te Ouderkerk ad IJssel /  † 29-01-1744 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Jan Cornelisz, Dirckje Cornelis, Neeltje Cornelis 
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 x 02-10-1701 te Ouderkerk ad IJssel met Bastiaan Ariensz Kruijt 
 zie ─> k1439 

o Cornelis ~ 02-03-1681 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Arij Cornelisz, Arij Cornelisz, Annichje Cornelis 

o Arij ~ ..-01-1684 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Leendert Cornelisz, Adriaen Adriaensz, Marchje Elderts 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-01-1711 
Bastiaan Ariensz Kruit, getrouwd met Sijtjen Elders, Paulus Eldersz, Arij Eldersz, Cornelis Eldersz en 
Marrigje Elders, allen kinderen en erfgenamen van Eldert Cornelisz, overleden alhier, verkopen aan Arij 
Cornelis Dirksz 6 rijsakkers in de Nessen Boezem. Bedrag 100,- gulden. 

 
#k2880 de Jong, Dirk Teunisz  (zoon van Teunis de Jong en ) 
 Later getrouwd op 18-12-1694 (o) te Ammerstol met Jannichje Cornelis 
 * +/- 1660 te Ammerstol 
 † 29-03-1737 te Bergambacht 
  te Ammerstol (zie Gaarders Bergambacht) 
o 03-12-1689 te Ammerstol     zie gezinskaart 11388 
#k2881 Jacobs, Lijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1665 te Ammerstol 
 † tussen 1693 en 1694 te Ammerstol ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk de Jong en Lijntje Jacobs): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk de Jong en Jannichje Cornelis): 
o NN  *   †  
o Teunis * te Bergambacht /~27-08-1690 te Ammerstol † 14-05-1760 te Bergambacht 

 x 01-03-1716 te Bergambacht met Ariaentje Cornelis Tromp 
 xx 24-07-1718 te Bergambacht met Marija Jacobs de Jong 
 zie ─> k1440 

 
Recht. arch. Ammerstol 22   dd 20-06-1706 
Bij Cornelis Nieupoort Schout, ontfangen ende verschoten als volgt wegens het weeskint Hendrick 
Wouterse; 
De 1e junij 1704 de boomgaert verpacht  7.16.0 
Nogh te betalen staet bij Jan Hendricxe Dubbeldam, ontfangen van Dirck Tonisse de Jong zijn een jaer 
huijshuer, verschenen meij 1704 voor de helft.  11.10.0 
etc. 
 
Weeskamer arch. Ammerstol 18   dd 29-05-1725 
Korte staat van de boedel van Dirk Tonisz en zijn overleden vrouw Neeltie (van ) Exvelt, van Ammerstol. Er 
is een rninderjarig weeskind; ooms en bloedvoogden: Arij van den Andel en Joost Tonisz. Het kind is in 
huis bij oom Arij van den Andel. Rekeningen en kwitanties betr. de boedel van bet minderj. kind van za Dirk 
Tonisz en Neeltie Exvelt za, overleden in Ammerstol. 
Dirck Teunisse de Jong en Dirk Teunisse Goethart (weesmeesters ?) 

 
#k2882 Tromp / Schilt, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter Cornelisz Tromp en 
      Marrigje Ariens)  ─> k5764 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1687 te Bergambacht ??     zie gezinskaart 11389 
#k2883 Verkaeijck, Geertje Jans (dochter van Jan Verkaeijck en ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaentje  ~ 02-02-1690 / 24-05-1693 te Bergambacht 

     † tussen 1717 en 1718 te Ammerstol ?? 
  x 01-03-1716 te Bergambacht met Teunis Dirksz de Jong 
  zie ─> k1441 

 
Recht. arch. Bergambacht 42    dd 27-05-1699 
Cornelis Pietersz Tromp, getrouwd met Geertje Jans Verkaeijck, als voogd, en als mede voogd 
Wouter Cornelisz Verkaeijck van Arien Jansz Verkaeijck, verkopen aan Teunis Erasmusz van der Graaf 
een stuk land groot 5 ½ hont. Bedrag 165 gulden. 
 
Recht. arch. Bergambacht 42    dd 24-02-1706 
Cornelis Pietersz Tromp, voor zichzelf, en Wouter Cornelisz, als voogd over het weeskind van Jan 
Woutersz Verkaeijk, met name Arij Jansz Verkaeijk, zijn schuldig aan Jannigje Jugens, weduwe van Jacob 
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Cornelisz Verkaeijk, het bedrag van 600 gulden dat zij geleend hebben. Rente 3,5 %. Zij 
verhypothequeeren hiertoe 7 ½ hont weiland te Bovenberg, en een kennipwerf in Bovenberg achter he 
thuis. 

 
#k2884 Cornelisz, Jillis  (zoon van Cornelis Ariensen en Sijchen Gillis) 
      ─> k5768 
 ~ +/- 1644 te Bleskensgraaf 
 † 17-01-1685 (voor 01-01-1691) te Bleskensgraaf 
x +/- 1674 te Bleskensgraaf 
#k2885 van de Giessen, Cornelia Jans (dochter van Jan Ariensz van de Giessen 
     en Marrigje Cornelis Schouten)  ─> k5770 
 Later getrouwd op 01-01-1691 te Bleskensgraaf met Willem Pietersz 
 ~ +/- 1650 te Brandwijk 
 † +/- 1714 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maarten ~ 15-04-1685 te Bleskensgraaf  †  

 x 17-02-1704 te Bleskensgraaf met Jannigje Joosten van den Bergh 
 zie ─> k2764 (kwartier 2) 

o Lena ~ 06-09-1676 te Bleskensgraaf † 28-03-1722 te Bleskensgraaf 
 o 26-02-1702 te Bleskensgraaf met Maarten Eldertsz de Bree 
 zie ─> k1787 (kwartier 3) 

o Arie ~ 17-03-1680 te Bleskensgraaf    † tussen 06-02-1724 en 27-02-1725 te Goudriaan 
 x 08-05-1707 te Wijngaarden met Maria Wouters Roskam(p) 
 zie ─> k1442 (kwartier 2) 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bleskensgraaf fol. 50  dd 06-01-1658 
Cornelis Adriaensz won. te Bleskensgraaf ter ene  en Adriaen Gielisz als oom en bloedvoogd en Schout en 
Heemraden, aangaande de twee nagelaten weeskinderen van Cornelis Adriaensz voorn, verwekt aan 
Sijchen Gielisdr. zijn overl. huisvrouw, met namen Gillis Cornelis ca. 14 jaar en Trijntgen Cornelisdr. ca. 5 
jaar, ter andere zijde. De vader houdt de boedel. Moeders versterf bij 18 jaar of huw. 750 gld 

 
 
#k2886 Roskam(p), Wouter Dirks (zoon van Dirk Roskam(p) en ) 
 * +/- 1655 te Wijngaarden 
 † ??? te ??? 
o 02-03-1686 te Goudriaan 
x 29-03-1686 te Goudriaan     zie gezinskaart 11391 
#k2887 Kon, Cornelia Jans (dochter van Jan Aertsz Kon en Pietertje Cornelis) 
      ─> k5774 
 ~ 31-10-1655 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 21-09-1687 te Goudriaan  † 09-08-1762 te Goudriaan 

 x 08-05-1707 te Wijngaarden  met Arie Jillisz 
 xx 08-02-1727 (o) te Goudriaan met Willem Teunisz Quakernaak 
 zie ─> k1443 

 

 
#k2888 Coens, Arie  (zoon van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 ?? te Nieuw Lekkerland ??    zie gezinskaart 11392 
#k2889 Jaspers, Christina (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jasper ~ +/- 1685 te ???  † na 09-06-1726 te ??? 

 x met Maritge Ariens Cort 
 xx voor 03-05-1705 te Nieuw Lekkerland met Theuntje Willems de Graef 
 zie ─> k1444 
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#k2892 van der Graaf, Willem Pietersz  zelfde als ─> k1636 
x 
#k2893 Quakernaak, Jannichje Huijgen zelfde als ─> k1637 
 
#k2894 Verlek, Aart Willemsz   zelfde als ─> k1638 
x 
#k2895 Melis, Weintje    zelfde als ─> k1639 
 
#k2896 Suijtdam, Jan Jansz (zoon van Jan Dircksz van Suijtdam en NN Cornelisdr) 
      ─> k5792 
 Later getrouwd (1) 23-01-1684 (o) te Noordeloos met Truijgje Jans 
 Later getrouwd (2) 04-06-1695 (o) te Groot Ammers met Dingena Crijnen 
 ~ +/- 1635 te Giessen Oudekerk ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 ?? te Giessen Oudekerk / Noordeloos ??  zie gezinskaart 11396 
#k2897 Willems, Cornelia (dochter van Willem Leendertsz en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † voor 1685 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Suijtdam en Cornelia Willems): 
o NN  *   †  
o Arie ~ +/- 1670 te Noordeloos / Giessen Oudekerk ?? †  

 x +/- 1697 ?? te Meerkerk ??  met NN 
 zie ─> k1448 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Suijtdam en Truijgje Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Jan Suijtdam en Dingena Crijnen): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 72-74   dd 02-01-1669  
Divertje Jans, won. Noordeloos, getrouwd met Pieter Vassen zalr., verkoopt aan Willem Cornelisz en Jan 
Jansz van Suijdam, won. Giessen-Oudekerk, een hofstede met huis en 4 morgen 5 hont griendinge 
kennip en weiland gelegen op Grootewaert, Bedrag 3180 gulden. 
 
Not. arch. Gorcum nr. 4083    dd 04-07-1677 
Dirck Tonisz op ’t Hooch, wonende op de huijse van Giessenborch, machtigt Sr Libertus van 
Wevelinckhoven, brouwer en Sr Antonij Terlau, houtkoper, beiden burgers van Gorkum te eisen van de 
kinderen van Cornelis Huibertss zalr of van de kinderen van zijn dochter zalr, die getrouwd was met 
Jan Dircxs Suijdam, etc. 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 286-287   dd 03-06-1682  
Cornelis de Stichter, oud schepen van Gorkum, namens de gezamenlijke erfgenamen van Willem 
Leendertsz zalr., overleden in Overslingeland, verkoopt aan Jan Jansz Zuijdam, won. Noordeloos, voor 
420 gulden 3 morgen 1 hont weiland, kennipland en griendinge, nagelaten door de voorn. Willem 
Leendertsz, op Grootewaert gelegen, te weten: 
a) ½ morgen in de hofstede van de voorn. Jan Jansz Zuijdam 
b) 7 hont weiland, strekkende van dezelve Jan Suijdam’s kennipakker achter tot zijn weiland 
c) 1½ morgen gelegen over de vaert 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 288-289   dd 03-06-1682  
Jan Jansz van Suijdam, won. te Noordeloos, is schuldig aan Mr Johannes Swaegers het bedrag van 500 
gulden dat hij geleend heeft. Hij verhypothequeert daartoe zijn hofstede bestaande uit een huis en 8 
morgen land op Grootewaert waar hij tegenw. op woont. 
 
Not. arch. Gorcum nr. 4063    dd 19-01-1684 
Jan Janse van Suijdam, metselaer, getrouwd (geweest) met Cornelia Willems zalr, wonende te 
Noordeloos, te eenre en Cornelis Pieterse als voogd van de 5 nagelaten kinderen van eerst genoemd 
echtpaar, te andere; scheiding. De kinderen krijgen 3 morgen 1 hont op Grotewaert, zoals comparant 
gekocht heeft uit de boedel van de erfgenamen van Willem Leendertse. 
 
Not. arch. Gorcum nr. 4045    dd 22-01-1684 
Jan Janse van Zuijdam. weduwnaar, bruijdegom, te eenre en Truijcke Jans, weduwe, als bruid, te andere; 
huwelijkse voorwaarden 
 
Not. arch. Gorcum nr. 4040    dd 04-06-1684 
Jan Janse van Zuijdam, getrouwd met Truijcke Jans, wonende te Noordeloos vernietigen de huwelijkse 
voorwaarden dd 27-1-1684 verleden voor dezelfde notaris. Zij wijzen nu elkaar als erfgenaam aan. 
 
Weeskamer Arch. Noordeloos (1661-1730) / fol. 73-75 dd 11-08-1695  
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Jan Jansz van Zuijdam, getrouwd (geweest) met Truijke Jans zaliger, voordien weduwe van Aert den Boer 
ter eenre; en Jan Aertsz voor hem zelve en hem sterk makende en de rato caverende voor Arie Aertsz zijn 
broeder won. tot Amsterdam, Claes Stolck, getrouwd met Fijken Aerts en Pieter Saerse, getrouwd met 
Lijntien Aerts tesamen kinderen van de voornoemde Truijken Jans za. ter andere zijde. 
De eerste comparant zal hebben en behouden al de goederen door zijn huisvr. nagelaten, bestaande in 3 
morgen 2½ hont weiland, hooiland en hennipland in Nederslingeland in gebruik bij Pieter Pietersz Backer, 
nog een voorhuis in een huis met 1½ morgen ½ hont land gelegen op de polder Muijsbroeck in gebruik bij 
Cornelis Jansz Aane, etc. 
Verwijzing naar de huwelijkse voorwaarden tussen Jan Jansz van Zuijdam en Truijke Jans, d.d. 22-1-1685. 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 499-500   dd 20-05-1697  
Arien Jansz van Zuijdam, won. te Meerkercksbroeck, en Willem Willemsz, getrouwd met Jannichje 
Jans van Zuijdam, won. tot Noordeloos, kinderen van Jan Jansz van Zuijdam, getrouwd (geweest) 
met Cornelia Willems, verkopen aan Gijsbert Nijsz van Muijlwijck, won. tot Noordeloos, voor fl. 400, twee 
delen in 3 morgen 1 hont land gelegen op Grootewaert, waarvan het andere 1/3 part is toekomende hun 
minderjarige broeder Cornelis Jansz van Zuijdam, hun aangekomen over hun moederlijke erfenis vlgs. 
vertichtinge gepasseerd voor notaris Johan Brouwer tot Gorkum d.d. 19.01.1684 
 
Recht. Arch. 6 Noordeloos / fol. 524-525   dd 16-07-1698  
Jan Jansz van Zuijdam als eigenaar van de nagenoemde hofstede en landerijen groot 4 morgen 5 hont, en 
Cornelis Pietersz Vergeer, won. in Ammers Gravelant, als voogd van Cornelis Jansz van Zuijdam, 
minderjarige zoon van de voorn. Jan Jansz van Zuijdam, eigenaar van 1 morgen 33 roeden en 4 voeten 
land in voorn. hofstede, verkopen tezamen aan Arie Cornelisz Speck, won. te Goudriaan, voor 1368 gulden 
18 stuivers, de voornoemde hofstede en 5 morgen 5 hont 33 roede 4 voet land op Grootewaert. 

 
#k2900 van der Veer, Willem Ariensz (zoon van Arien van der Veer en ) 
 Beroep: Schepen van Ammerstol 
 ~ +/- 1630 te Nieuwpoort 
 † tussen 03-05-1677 en 29-12-1678 te Ammerstol ? 
x 16-01-1661 te Nieuwpoort     zie gezinskaart 11398 
#k2901 Frans, Aaltje  (dochter van Frans Claesz de Wael en Catalijntje Jans) 
      ─> k5802 
 ~ +/- 1630 te Ammerstol te ??? 
 † na 13-11-1679 te Ammerstol ? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * te Benschop / ~ 20-10-1669 te Ammerstol  †  

 x 08-12-1697 te Oudewater met Maria Pieters Kraeijesteijn 
 zie ─> k1450 (kwartier 2) 

o Lijntje ~ 16-02-1674 te Ammerstol  † 20-11-1752 te Ammerstol 
 o 11-01-1698 te Ammerstol met Pieter Jansz Verkerk 
 zie ─> k3421 (kwartier 3) 

 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 26-11-1657 
Rechtdach gehouden den 26e nov 1657 
Compareerde in juditio, Willem Ariens van der Veer, ende seijde dat omtrent pijncsteren hij met Jr Joris 
de Cupre eenigh redenen heeft gehadt te mogende t Veer tot Cleijn Ammers ende onder andere aen de 
selve gevraecht, waeromme hij het Veer Aeltgen Wouters niet aen liet houden ende dat de selve daerop 
seijdet dat hij Aeltgen Wouters hem maer 12 gld wilde geeven, ende dat de andere vrou daer voor de 
opgeeijst. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 04-07-1667 en 13-08-1667 
Uit deze akten blijkt dat Willem van der Veer schepen van Ammerstol was. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 24-06-1663 
Rechtdach gehouden den 24e junij 1663. 
Staet te betalen. Floris Cuijl, eijser Contra Willem Ariens van der Veer, als getrouwt hebbende Aeltge 
Frans, gedaagde om betaling van 29 gld per reste van jaren bij den eijsers huijs gehaelt ende aen den 
selve gelevert ende noch tot restitutie van een toijnichje bij den eijsers huijs gehaelt ofte gelevert. 
Concluderent tot betaling ende bij provisie tot zekerheijt stelling van dien. cum expensis. Bullick 
concludeert, ende doet eijsch als in de presentatie. De gedaagde bekent de schult, vergunt condemnatie, 
maer versocht surcheantie van executie tot vergelijk is toecomende. Bullick voor de eijser, accepteert de 
bekentenisse van schult, versocht daer op condemnatie, sustineert dat ge- daagde surcheantie behoort te 
vallen. Schepenen condemneren de gedaagde in de geeijste 29 gld aen de eijser te restitueren ofte goet te 
doen. Surceanceren den gedaagde, mitsgaders in de costen tot Schepenen taxatie. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 03-05-1677 
Ariaentgen Huijgen, bejaerde jongedochter, wonende in Rotterdam, heeft gecedeerd aan Willem Ariensz 
van der Veer, wonende in Ammerstol: Huis en erf in de Kleijne Straet in Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 29-12-1678 
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Aeltje Franssen, wede van Willem Ariensz van der Veer, wonende in Ammerstol, is schuldig aan Jacob 
Enggelen den Blauw, burger in Schoonhoven, 60 car.g. Zij stelt als onderpand: huis en erf, gelegen in 
Ammerstol, in de Kleijne Straet. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 13-11-1679 
Rechtdach gehouden 13-11-1679. 
Aeltje Franse wed. van Willem Ariens van der Veer, eijscheres, Contra Claes Fransse ende Jannitje 
Fransse, gedaagden. Den eijscheres seijt ende is sulcx, dat Claes Fransse volgens notitie ofte memorie in 
plaetse van schuldboeck, soo van geleende geld ende gehaalde waren, competerende is, eerst een som 
van 5 gld 8 st. geleend geld, en noch een som van 30 gld gehaelde waren, en noch 14 st. van verdiend 
naaijloon, noterende te samen, 36-12-0, hierop ontfangen 5 gld tot afslagh van de voorn. somme als mede. 
comp. van Jannitje Fransse, volgens memorie voorn. een som van 15-14 st. van gehaalde waren. De 
eijscheresse versoeckt dat de gedaagden sullen werden gecondemneerd, om te betalen voorn. eijsch 
ende mede in de costen hieromme gedaan. Claes Franse ontkent de voorn. eijsch ende versoeckt copie. 
Jannitje Franse ontkent mede de voorn. eijsch en versoeckt copie. Schepenen consenteren dat aen de 
gedaagden copie sal werden verleend. 

 
#k2902 Kraijesteijn, Pieter Theunisz (zoon van Theunis Pietersz Kraeijesteijn en ) 
 Beroep: Rietdekker 
 * te Goverwellesluis 
 ~ 02-10-1639 te Oudewater 
 † 21-03-1728 te Oudewater 
x 08-02-1667 te Oudewater     zie gezinskaart 11399 
#k2903 de Jonge, Marrigje Roelen (dochter van Roelof de Jonge en ) 
 * te Hart van Vliet 
 ~ 28-02-1638 te Roosendaal / Oudewater 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria * te ’t land van Vliet / ~ 26-07-1673 te Oudewater †  

 x 08-12-1697 te Oudewater met Arie Willemsz van der Veer 
 zie ─> k1451 

 

 
#k2914 Klip, Cornelis Meesz  zelfde als ─> k2784 
x 
#k2915 Rolloos, Marrigje Jans  zelfde als ─> k2785 
 
#k2916 de Gier, Egon Hillebrantsz (zoon van Hillebrant de Gier van der Poll en 
     Metge Egons Bock)  ─> k5832 
 ~ 13-12-1682 te Driel 
 † ??? te ??? 
x 23-10-1707 te Rossum     zie gezinskaart 11405 
#k2917 van Nieuwaal, Hendrikje Jans  (dochter van Jan van Nieuwaal en  
      Merriken van Hoften)  ─> k5834 
 ~ +/- 1686 te Rossum 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hillebrand ~ 02-08-1714 te Rossum (Gld)  †  

  x 08-04-1742 te Molenaarsgraaf met Jannigje Johannesse de Grijp 
  zie ─> k1458 

 

 
#k2918 de Grijp, Johannes Cornelisz (zoon van Cornelis van de Grijp en Johanna  
     Jans)  ─> k5836 
 ~ 27-11-1680 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
x 18-06-1702 te Molenaarsgraaf     zie gezinskaart 11406 
#k2919 Spuij, Lijsje Jans Goverts (dochter van Jan Govertsz en Janniechien  
     Lauweris Lopick)  ─> k5838 
 ~ 06-03-1675 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ 24-09-1713 te Molenaarsgraaf †  

  x 08-04-1742 te Molenaarsgraaf met Hillebrand Egonsz de Gier 
  zie ─> k1459 

 

 
#k2920 Ment, Klaas Klaasz (zoon van Klaas Ment en Willemijntje NN ) 
 Beroep: Klapwaker, doodgraver 
 * +/- 1680 te Utrecht 
 † 14-02-1752 te Gouderak 
o 29-12-1707 te Gouderak 
x 22-01-1708 te Gouderak     zie gezinskaart 11407 
#k2921 Schipper, Geertje Dirks (dochter van Dirk Harmensz Schipper en Annetje 
     Jacobs de Ronde)  ─> k5842 
 ~ 04-11-1685 te Gouderak 
 † 13-02-1772 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 08-10-1719 te Gouderak  † na 09-04-1747 ?? te Gouderak ?? 

 x 23-10-1740 te Gouderak met Pietertje Jillis van Eijk 
 zie ─> k1460 

 

 
#k2922 van Eijk, Jillis Cornelisz (zoon van Cornelis Jacobsz van Eijk (den Houter) 
     en Pietertje Jielis)  ─> k5844 
 ~ 14-09-1670 te Gouderak 
 † 11-05-1745 te Gouderak 
o 25-03-1707 te Gouderak 
x 17-04-1707 te Gouderak     zie gezinskaart 11408 
#k2923 Vink, Adriaantje Jans  (dochter van Jan Ariensz Vink en Aaltje Ariens) 
      ─> k5846 
 * +/- 1682 te Gouderak 
 † 04-01-1742 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~ 09-04-1713 te Gouderak  † 09-05-1780 te Gouderak 

  x 23-10-1740 te Gouderak met Jan Klaasz Ment 
  zie ─> k1461 

 

 
#k2924 de Jong, Gerrit Jacobsz (zoon van Jacob Pieters en IJchje Jans de Heer) 
      ─> k5848 
 ~ 21-03-1686 te Langerak 
 † 26-09-1749 te Gouderak 
x +/- 1710 / 1715 te Jaarsveld ??    zie gezinskaart 11409 
#k2925 Alblas, Elizabeth Egberts (dochter van Egbert Bastiaensz Alblas en Dirkje 
     Jans van de Wael / Bataet)  ─> k5850 
 * te Jaarsveld 
 ~ 27-04-1688 te Cabauw 
 † 23-11-1751 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 27-11-1718 te Giessen Nieuwkerk  † na 31-01-1769 te ??? 

 o 20-03-1739 te Gouderak / x 12-04-1739 te Giessendam met Annigje Jacobs 
      Dringswaard / Drinksweerd 
 zie ─> k1462 

o Johannes  ~ 24-10-1723 te Gouderak  †  
o Neeltje  ~ 11-11-1725 te Gouderak  †  
o Egbertus  ~ 21-03-1728 te Gouderak  †  
o Cornelis  ~ 21-03-1728 te Gouderak  †  
o Marrigje  ~ 13-05-1731  te Gouderak  †  
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#k2926 Drinkweert (Timmerman), Jacob Ariensz (zoon van Arien Jacobsz 
   Drinkweert (Timmerman) en Lijsjen Dircks)  ─> k5852 
 * +/- 1680 te Hoogblokland 
 ~ 13-11-1676 te Neder-Hardinxveld 
 † 04-11-1726 te Hardinxveld 
x 03-05-1711 te Boven Hardinxveld    zie gezinskaart 11410 
#k2927 Batenburg, Neeltje Pieters (dochter van Pieter Pietersz Batenburg en  
     Marigje Jacobs)  ─> k5854 
 ~ 29-07-1685 te Neder Hardinxveld 
 † 24-04-1738 te Hardinxveld 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje ~ 18-04-1717 te Neder-Hardinxveld  † 31-01-1769 te Gouderak 

 o 20-03-1739 te Gouderak / x 12-04-1739 te Giessendam met Jacob Gerritsz de 
         Jong 
 zie ─> k1463 

 

 
#k2928 van der Graaf, Wiggert  Cornelisz zelfde als ─> k2824 
x 
#k2929 Ariens, Aagje    zelfde als ─> k2825 
 
#k2930 Verhoog, Reijer Maartensz  zelfde als ─> k2826 
x 
#k2931 NN     zelfde als ─> k2827 
 
#k2932 de Boer, Willem Willems  zelfde als ─> k2828 
x  
#k2933 Ariens, Annetje   zelfde als ─> k2829 
 
#k2934 Trouwborst, Arie Cornelisz  zelfde als ─> k2640 
x  
#k2935 Barents, Marchje   zelfde als ─> k2641 
 
#k2936 Bosch, Laurens Cornelisz (zoon van Cornelis Tijsz Bos en Marrigje Floren) 
      ─> k5872 
 Later getrouwd op 11-03-1708 te Gouderak met Weijntje Cornelis 
 ~ +/- 1655 te Beijerse (Stolwijk) 
 † na 01-09-1716 te Gouderak 
x 17-12-1679 te Gouderak     zie gezinskaart 11411 
#k2937 de Goede, Geertje Joosten (dochter van Joost Jansz de Goede en Aaghje 
     Leenderts)  ─> k5874 
 ~ 07-11-1660 te Gouderak 
 † 23-09-1695 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Laurens Bosch en Geertje de Goede): 
o Aagje ~ 22-12-1680 te Gouderak  †  
o Kornelis ~ 03-05-1682 te Gouderak  †  
o Cornelis ~ 01-08-1683 te Gouderak  † 27-03-1762 te Gouderak 

 x 07-12-1710 te Gouderak met Susanna Teunis 
 zie ─> k1468 

o Jan ~ 02-03-1687 te Gouderak  †  
 doopget. Meinsje Cornelis 

o Aagje ~ 18-04-1688 te Gouderak  †  
 doopget. Neeltje Klaas 

o Jan ~ 16-07-1690 te Gouderak  †  
 doopget. Joost Jansz de Goede, en Annetje zijn vrouw 

o Marritje ~ 26-08-1691 te Gouderak  †  
 doopget. Meinsje Kornelis 

o Annetje ~ 26-10-1692 te Gouderak  †  
 doopget. Annetje Kornelis 

o Jan ~ 07-03-1694 te Gouderak  †  
 doopget. Meinsje Kornelis 
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Kinderen uit het tweede huwelijk (Laurens Bosch en Weijntje Cornelis): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 25-06-1689: 
Louris Cornelisz Bosch koopt 3 morgen land in het Middelblok van Gouderak, tijdens een verkoop in 
opdracht van het gerecht. Eigenaar was Dirck Thijsz zaliger. Bedrag 96 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 27-04-1699: 
Louweris Cornelisz Bosch, wonende in het Middelblok van Gouderak, verkoopt aan Cornelis Dircxe 
Capiteijn, een huis, erf, bepotinge en beplantinge daar op staande, gelegen in het voorn. Middelblok,  
met 3 morgen en 3 hont land. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439    dd. 22-09-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Joost Jansz de Goede en Anntje Cornelis, echtelieden, won. te Gouderak, hij ziekelijk, zij gezond, stellen 
hun testament op. 
Joost Jansz de Goede laat aan zijn vrouw Annetje Cornelis een kindsdeel na, en de kinderen van Geertje 
Joosten de Goede, zijn dochter zalr geprocreeerd bij zijn eerdere vrouw, laat hij het overige na. 
Annetje Cornelis laat aan haar man en haar voorkinderen een kindsdeel na. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 05-10-1706: 
Louweris Cornelisz Bosch verkoopt aan Cornelis Dircksz Mul, een huis en erf, met bepotinge ende 
beplantinge daar op staande, gelegen in het Middelblok van Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 06-03-1708: 
Annetje Cornelis (opm: is tweede vrouw), weduwe van Joost Janse de Goede voor drie vierde parten, 
en Theunis Aartse Zuijtbroeck en Mees Jans als voogden over de nagelaten kinderen van Geertie 
Joosten de Goede, verwekt bij Louweris Cornelisse Bosch, in dier qualiteijt voor het vierde part op 
probatie van de Gerechte, hebben verklaard bij voorgaande proclamatie in de Kerk van Gouderak gedaan, 
verkocht te hebben aan Pieter Ockerse Tom, een huis en erf, staande binnendijks op het dorp in het 
Middelblok van Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 06-03-1708: 
De voorn. Annettie Cornelis (opm: is tweede vrouw), weduwe van Joost Janse de Goede voor drie 
vierde parten en Theunis Aartse Zuijtbroeck en Mees Janse als voogden over de nagelaten kinderen van 
Geertie Joosten de Goede, verwect bij Louweris Cornelisz Bosch. Hebben verkocht aan Arien Janse 
de Vink. Een stuk land, groot 3 morgen, gelegen in het Middelblok van Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 01-09-1716: 
Willem vanm Leeuwen als last en procuratie hebbende van Hendrick Back, en voor diens zuster Anna 
Jans Back, en Grietje Back en Aelbert van Severom, te samen erfgenamen ex testamente van Jacomijntje 
Herts, in haar leven weduwe van Cornelis Backer. Welcke verklaarden verkocht te hebben aan Arijen 
Broere en Lauris Cornelisse Bosch, in qualiteijt als Kerckmeesters van Gouderak, ten behoeven van de 
Kerck. Een losrentebrief van 32 gld. sjaars, te lossen met 800 gld. cap. Staande ten lasten van het 
gemeene land van Holland en Westfriesland, ter comtoire van Gouda. 

 
#k2940 van der Graaf, Wiggert  Cornelisz zelfde als ─> k2824 
x 
#k2941 Ariens, Aagje    zelfde als ─> k2825 
 
#k2942 Verhoog, Reijer Maartensz  zelfde als ─> k2826 
x 
#k2943 NN     zelfde als ─> k2827 
 
#k2944 Kreuck, Willem Pietersz  zelfde als ─> k2288 
x  
#k2945 Beijer, Geertje Fredericks  zelfde als ─> k2289 
 
#k2946 Snoeij, Jan Arijensz   zelfde als ─> k2134 
x 
#k2947 Geerlofs / Geeluwe, Neeltje  zelfde als ─> k2135 
 
#k2948 van Herk, Arijen Leendertsz  zelfde als ─> k2292 
x  
#k2949 Jans, Fijtje    zelfde als ─> k2293 
 
#k2950 Bos, Arien Brantsz   zelfde als ─> k2294 
x  
#k2951 Versloot, Machteltje Roelens  zelfde als ─> k2295 
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#k2952 de Leeuw, Huijbert Huijbertsz  (zoon van Huijbert Theunisz de Leeuw en 
      Wijve Huijberts)  ─> k5904 
 ~ 09-02-1634 te Schoonhoven 
 † 27-03-1703 te Laag Blokland 
o 30-01-1671 te Schoonhove 
x 13-02-1671 te Schoonhoven     zie gezinskaart 11413 
#k2953 van Luijck, Annetje Jans  (dochter van Jan van Luijck en ) 
      ─> k5906 
 ~ 25-05-1643 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Johannis ~ 06-08-1671 te Schoonhoven † na 13-02-1748 te ??? 

  dooptget: -  
 x 05-11-1702 te Alblasserdam met Maiken Jans 
 zie ─> k1476 

o Willem ~ 06-08-1673 te Schoonhoven  doopget:. - 
o Lijsbeth ~ 10-03-1676 te Schoonhoven  doopget: - 
o Jan ~ 12-10-1681 te Schoonhoven  doopget: - 
o Arie ~ 08-04-1685 te Schoonhoven  doopget: - 

 Opmerking: Hier wordt Anneken Jans met de achternaam ‘van Luijck’ genoemd. 
o Jacob ~ 24-02-1688 te Schoonhoven  doopget: - 

 
#k2956 Dircksz, Joachim   zelfde als ─> k2680 
x 
#k2957 Booij, Grietje Dircks   zelfde als ─> k2681 
 
#k2958 van der Velde, Thijs Willemsz  zelfde als ─> k2646 
x 
#k2959 Decker, Merritje Maertens  zelfde als ─> k2647 
 
#k2960 Lagewaard, Willem Hendriksz (zoon van Hendrick Willemsz Lagewaard en  
     Neeltje Jacobs )  ─> k5920 
 Later getrouwd op 08-02-1671 te Nieuwerkerk aan den IJssel met Ariaentgen Ariens 
 Overlek 
 Beroep: Heilige Geest Armmeester, Waarsman van de polder de Zijde, Heemraad 
 * +/- 1631 te Ouderkerk aan den IJssel 
  27-05-1695 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1663 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 11416 
#k2961 van der Zijde, Maria / Merritje Ariens (dochter van Arien Pietersz van der Zijde
     en Ariaentje Hendricks)  ─> k5922 
 * +/- 1646 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 1668 en 1671 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Hendriksz Lagewaard en Maria Ariens van der Zijden): 
o Cornelis  *   †  

 genoemd in acte dd 26-05-1683 en 21-03-1697 
o Hendrik ~ 17-06-1668 te Ouderkerk ad IJssel † 26-03-1724 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Hendrick Willemsz, Hendrick Ariensz, Neeltgen Hendricks 
 o 06-02-1699 te Krimpen aan de Lek met Neeltje Dirkse van Crimpen 
 zie ─> k1480 

o Arijaantje  *   †  
 genoemd in acte dd 26-05-1683 en 21-03-1697 
 x met Jan Willemsz Verschoor 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Hendriksz Lagewaard en Ariaentgen Ariens): 
o Arij  ~ 06-12-1671 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Pieter Ariens, Cornelis Wiggers, Pietertgen Ariens 
o Maritje  ~ 25-06-1673 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Pieter Adriaens, Trintje Heijndericks, Adriaentje Adriaens 
 x met Willem Groenewoud 

o Neeltje  ~ 10-03-1675 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Heijnderick Willemsz, Aefje Heijndericks, Aeltje Ariens 
 x met Pieter Dirksz 

 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-02-1664: 
Willem Hendricksz tekent een acte als heemraad van Ouderkerk. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-11-1674 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Willemsz (zie k5920), oud 79 jaar, Leendert Dicksz Verduijn, oud 60 jaar, Hendrick Aertsz 
Verstael, oud 56 jaar en Willem Hendricksz, oud 43 jaar, allen won. te Ouderkerk aan den IJssel, buren 
van Jan Dircksz, verklaren op verzoek van Marrichjen Ariens, vrouw van Jan Dircksz, dat Jan Dircksz al 
vele jaren bij hen in de buurt heeft gewoond, en zicht altijd tegen hen als een vroom en eerlijk buurman 
heeft gedragen, en altijd wanneer hem daarom verzocht werd, de behulpzame hand heeft geboden. Ook 
heeft hij hen nooit kwalijk bejegend. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-06-1675: 
Willem Heijndricksz en Pieter Pietersz Engel, Heijlige Geest meesters, en Willem Dirksz Keijser, als 
procuratie hebbende van Tielman Jansz en Willem Leuwe, voor de ene helft, Cornelis Cornelisz Brouwer, 
Willem Cornelisz Brouwer, Trijntje Jans, Dirck Gerritsz Bos, Claes Diersz Schoenmaker, Leendert 
Cornelisz Brouwer, Willem Dirksz Keijser, Arijen Willemsz Brouwer, Geen Cornelisz, Willem Cornelisz, 
Heijndrick Heijndricksz Brouwer, Pieter Jansz, Jan Leendertsz Broer en Cornelis Cornelisz Brouwer, voor 
de andere helft, allen erfgenamen van Pieter Jansz van Stralen en Pietertje Cornelis, verkopen aan Tijs 
Thomasz Rol (zie k2974) en Pieter Cornelisz Scheepmaker een huis en erf op het dorp, buitendijks. 
Bedrag 1.050,- gulden waarvan 350,- gulden direct betaald wordt, en het overige deel via een schuldbrief 
die in de volgende akte wordt genoemd. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-08-1675: 
Willem Heijndricksz, uit naam van Heijndrick Willemsz (zie k5920) die ziek te bed ligt, voor ¼ deel, 
Cornelis Tonisz Lagewaert, zich sterk makende voor zijn verdere broers en zussen, en voor Merritje 
Crijnen, weduwe van Thonis Jacobsz, zijn moeder, voor ¼ deel, Isbrant Cornelisz en Pieter Cornelisz, 
mede namens Pouwels Cornelisz, voor 1/8 deel, Joost Dircksz Tom, vervangende Pouwels Dircksz Tom, 
voor 1/8 deel, Rijckje Pieters, namens Jan Huijgen, Cornelis Heijndricksz, Baertjen Heijndricks en Lijntjen 
Heijndricks, voor 1/8 deel, Jan Sijmonsz Breurtje en Willem Cornelisz Metselaer, namens Tonis Jacobsz 
en de kinderen van Merritje Thonis, en Fijtje Thonis, voor 1/8 deel, allen erfgenamen van Pouwels Jacobsz 
en Merritgen Pouwels, verkopen aan Joost Sentensz Quant en Daniel Sentensz Quant, een huis en erf in 
de polder de Hoge Nesse, buitendijks. Bedrag 266,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-06-1676: 
Willem Heijndricksz koopt van Crijn Cornelisz Timmerman (zie k10234) en Cuijntje Sijbrants, 15 hont 
land in de polder de Zijde. Dit land heeft hij gekocht op een openbare verkoping dd 06-03-1676. Bedrag 
1.450,- gulden 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-06-1676: 
Willem Heijndricksz verkoopt aan Merritjen Ariens, weduwe van Leendert Jansz Cors, 15 hont land in de 
polder de Zijde. Bedrag 1.590,65 gulden 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-06-1681: 
Willem Heijndricksz koopt van Jacob Tijsz Verspuij en Crijn Tijsz Verspuij, met toestemming van hun vader 
Tijs Pietersz Verspuij, een kamp hooiland, groot 7 hond, in de polder de Zijde. Bedrag 140,- gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1682: 
Berber Davits, geassisteerd door haar zoon Davit Jacobsz Smit, is schuldig aan Willem Heijndricksz, Claes 
Joppen, Jan Willemsz van Eeten en de kindren van Cornelis Jansz Borsje, het bedrag van 112,- gulden dat 
zij heeft geleend. Rente 3%. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-05-1683: 
Heijndrick Willemsz (zie k1480), Aerjaentje Willems en Cornelis Willemsz, minderjarige kinderen van 
Merritjen Ariens, verwekt door Willem Heijndricksz, kopen van Adrijaen Pietersz Timmerman, drie morgen 
land, zowel hooi-, wei- als kennipland, met een zesde deel van de behuizing en het erf in de polder de 
Zijde. Bedrag 1.660,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-01-1684: 
De meerderjarige en minderjarige kinderen van Aert Maertensz en Aerjaentje Pieters, beide te Capelle 
overleden, voor 2/3e deel, en Neeltje Pieters, weduwe van Sent Arijensz Backer, voor 1/3e deel, verkopen 
in het openbaar de helft van een viertel land, groot in totaal 6 morgen, zijnde 3 morgen, met een half huis 
en erf in de polder de Zijde. De koper is Willem Hendricksz Lagewaard voor 1.055 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-05-1684: 
Willem Heijndricksz koopt van Neeltje Pieters, weduwe van Sent Arijensz Backer, voor 1/3 deel, Jan Dirksz 
Boer en Pieter Jansz Brouwer als voogden over de minderjarige kinderen, en zich sterk makende voor de 
meerderjarige kinderen, van AertMaertensz en Aerjaentje Pieters, voor 2/3 deel, drie morgen land met een 
halve huis en erf en rol in de polder de Zijde. Bedrag 1.505,- gulden waarvan de helft contant betaald 
wordt, en de helft in de navolgende schuldbrief wordt genoemd. (In de kantlijn daarvan staat dat de schuld 
op 02-06-1685 is afgelost. 
Willem Heijndricksz ondertekent de schuldbrief: 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 04-07-1690 
Notaris Everard Maes 
Pieter Adriaensz van der Zijde en Hendrick Adriaensz van der Zijde, dienende heemraad te Ouderkerk ad 
IJssel verzoeken de notaris om zich te begeven naar de woonstede van Willem Hendricksz Lagewaerdt 
(zie k2960), Willem Mathijsz, Wigger Cornelisz (zie k2824), Leendert Pietersz Luijt, Pieter Leendertsz en 
Daniel Huijbertsz Veth, alle mede dienende heemraden van ouderkerk ad IJssel, om hen te verbieden te 
staan over een transport, hypotheek of enige andere bezwaarnis die Pieter Willemsz Vaendrager op zijn 
onroerende goederen zou doen. In ieder geval niet voordat Pieter en Hendrick Adriaensz van der Zijde 
betaald zijn van 1000 gulden met alle verlopen rente van dien, dis zij volgens obligatie tot last van Pieter 
Willemsz Vaendrager sprekende hebben. Hierover loopt al een zaak bij de vierschaar van Ouderkerk. 
In de acte erna staat dat notaris Everard Maes bij bovengenoemde personen langs is geweest. 
Bij Willem Hendricksz Lagewaaerdt werd de boodschap over gebracht, en hij antwoordde: “Ick neem het 
aen, ende sal het niet doen”. 
Bij Wigger Cornelisz trof hij hem niet thuis, en heeft hij de boodschap doorgegeven aan Neeltjen 
Hendricks (zie k5649), moeder van Wigger Cornelisz. Zij gaf als antwoord: “ Ick sal het mijn soon 
seggen, en hij heeft het al geweijgert en sal het nu niet doen”. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 31-03-1691 
Notaris Everard Maes 
Pieter en Hendrick Ariensz van der Zijde, testamentaire voogden over de 3 minderjarige kinderen van 
wijlen Marrichjen Ariensdr van der Zijde en Willem Hendricksz Lagewaert (die nog in leven is), leveren 
de afrekening over de periode sinds 14-05-1678, de sterfdag van Arien Pietersz van der Zijde, de 
grootvader van de kinderen. Inkomsten uit diens testament bij deze notaris dd. 13-03-1678 2000 gulden, 
waarvan 930 gulden belegd werd in een stuk land van 3 morgen, gekocht van Adriaen Pietersz Coster. 
Andere inkomsten: rente en landhuur. Uitgaven slechts 17 gulden. Cornelis Willemsz, Hendrick Willemsz 
en Ariaentje Willems, getrouwd met Jan Willemsz, krijgen ieder 918 gulden 17 stuivers 5 penningen. 
Willem Hendricksz Lagewaert ondertekent de acte, naast Jan willemsz en Cornelis Willemsz. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 26-05-1691 
Notaris Everard Maes 
Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), regerend waarsman, en Hendrick Cornelisz Verschoor (zie 
k5424), oud waarsman van de polder de Zijde te Ouderkerk ad IJssel, zijn schuldig aan de diaconie armen 
van Ouderkerk het bedrag van 360 gulden dat zij geleend hebben. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 20-07-1692 
Notaris Willem Romeijn 
Willem Hendricksz Lagewaart, regerend waarsman, Hendrick Cornelisz op ’t Schoor (zie k5424), oud 
waarsman van de polder de Zijde te Ouderkerk a/d IJssel en Huijbert Willemsz, aangestelde waarsman 
van dezelfde polder, allen te Ouderkerk, zijn 200 gulden schuldig aan de kerk van Ouderkerk a/d IJssel.  
Dit bedrag, dat zij nodig hebben om een molenas voor de poldermolen te kopen, ontvingen zij uit handen 
van Daniël Leendertsz de Weth, Jan Cornelisz Stolck en Herper Jansz, kerkmeesters van voorn. kerk.  

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 10-01-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Everard Maes, Hoogheemraad van de Krimpenerwaard, serc. van Capelle, Berkenwoude en Achterbroek 
etc. won. te Ouderkerk a/d IJssel, verklaart op verzoek van Hendrick Cornelisse op ’t Schoor (zie k5424) 
en Willem Hendrickse Lagewaert (zie k2960), waarsluijden van de polder de Zijde, onder Ouderkerk en 
wonende aldaar, dat hij op 29-11-1690, (de dag waarop Adriaen Schiltman, secr. van Ouderkerk,de 
omslag van de genoemde polder van 1687 herschreef en de geburen van dezelfde polder in de kerk 
voorlas), naar Joost Schiltman, schout te Ouderkerk ging, om een glas bier of wijn te drinken. Daar 
kwamen ook Willem Cornelis Ruijchooff, Aert Egberse en anderen. Daar ontstond een woordenwisseling 
tussen Maes en Ruijchooff. Tevens verklaart Claes Foppen Diestenburch te Ouderkerk, dat hij in april 
1692, gezeten op de dijk voor het huis van Joost Schiltman, bezoek kreeg van Willem Cornelisse 
Ruijchooff, die hem vertelde over een conflict tussen de bovengenoemde waersluijden en voorn. Joost 
Schiltman. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-01-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Gerritsz Vercaijck, molenaar, en Davit Jacobsz de Cuijper, smid van de polder de Zijde te Ouderkerk 
ad IJssel, leggen een verklaring af op verzoek van Hendrick Cornelisz opt Schoor (zie k5424), oud 
waarsman, en Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), regerend waarsman van de polder de Zijde. 
Pieter Gerritsz Vercaijck zegt dat vandaag bij hem is gekomen Cornelis Brouwer, substituut secretaris en 
bode van Ouderkerk, die hem een papier voorlas en hem daarna vroeg uit naam van Willem Cornelisz 
Ruijchooft en Aert Egbertsz, of hij wenste dat hij zijn molenhuur had en dat de waarsluiden omslagen 
deden, waarop hij antwoorde: “Ick sal mijn gelt van de waersluijde wel crijgen, en ick ben met haer wel te 
vreden. En mijn verdiende jaren sijn noch niet omgeslagen.” Verder geeft Pieter Gerritsz Vercaijck aan dat 
Willem Cornelisz Ruijchooft bij hem is geweest en hem gevraagd heeft om een getuigenis af te leggen dat 
de twee waarsluijden al twee jaar de molen niet hebben geschouwd. Maar hij wil daar geen attestatie van 
afleggen omdat de waarsluiden wel degelijk hebben geschouwd. Hierop zei Ruijchooft “wilt ghij de 
attestatie niet geven, soo sullen wij u daer wel toe constringeeren”. 
Davit Jacobsz de Cuijper zegt dat vandaag bij hem is gekomen Cornelis Brouwer die hem een papie 
rvoorlas en hem uit naam van Ruijchooft vroeg of hij zijn geld wilde hebben dat hij aan de polder had 
verdiend, en of hij dat geld van de twee laatst gedane omslagen had ontvangen. Hij gaf als antwoord: “Ick 
sal mijn gelt van de waersluijde wel crijgen en dat er omgeslagen is, dat heb ick bij na van de waersluijden 
ontfangen”. Tot slot compareerde ook Anthonij Timmers, zeilmaker van de gemelde polder, won. te Gouda, 
die verklaarde dat hij door onbekende mensen was benaderd die hem vroegen of hij zijn geld van de twee 
laatste omslagen al had gekregen, etc. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-01-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Cornelis Dircksz de Jongh, oud 63 jaar, Jan Centen, oud 58 jaar, Davit Jacobsz de Cuijper, oud 49 jaar, 
Jan Nannensz, oud 46 jaar, Jan Willemsz, oud 36 jaar en Willem Arijensz Timmerman, oud 34 jaar, 
allen won. te Ouderkerk ad IJssel leggen een verklaring af op verzoek van Hendrick Cornelisz opt 
Schoor (zie k5424) en Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), resp. oud waarsman en regerend 
waarsman van de polder de Zijde te Ouderkerk. Zij verklaren dat op 01-12-1687 door de genoemde 
waarsluiden hun omslag of rekening van de kosten deden in de kerk van Ouderkerk, en dat daar toen ook 
Joost Schiltman kwam, in zijn leven schout en substituut secretaris van Ouderkerk, en tegen de 
waarsluiden zei: “Wat doet ghij?”, waarop Verschoor zei: “Wij doen onsen omslagh”, waarop de schout zei: 
“Wel ick meende dat ick dat most doen, maer na dat ick sie doet ghij dat. Maer ick protesteer uijt den naem 
van de vrouw Van de Lecq en den secretaris Schiltman tegens het doen van den gemelte omslagh”. De 
waarsluijden zijn vervolgens met de omslag verder gegaan, waarop de schout zei: “Bueren, staet ghij dat 
toe dat dese waersluijden soo den omslagh doen?” Maar niemand van de presente buren en ingelanden 
zei daar iets op. Na he doen van de omslag moest een andere waarsman worden aangesteld, en twee 
personen werden voorgesteld namelijk Huijbert Willemsz en Willem Cornelisz Ruijchooft, waarvan er één 
gekozen zou worden om naast één van de blijvende waarsmannen samen te gaan. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 27-02-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Willem Hendricksz Lagewaart (zie k2960) en Neeltje Hendricks (zie k2861), won. te Ouderkerk ad 
IJssel, Claes Joppen, getrouwd met Trijntjen Hendricks, won. te Alblas, Jan Willemsz van Eeten, getrouwd 
met Maria Hendricks, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, kinderen en erfgenamen van Hendrick Willemsz 
Lagewaert zalr, en Dirck Arijensz Coelendouw, getrouwd met Marritje Cornelis, en Neeltje Cornelis, beide 
won. te Krimpen ad Lek, mede namens Cornelis Cornelis, hun zuster, kinderen en erfgenamen van 
Cornelis Jansz Borsje, in echt geprocreeert bij Aefje Hendricks, beiden zalr, die een dochter en mede 
erfgenaam was van Hendrick Willemsz Lagewaert, verdelen de erfenis die hen is aangekomen door dood 
en overlijden van hun vader en grootvader Hendrick Willemsz Lagewaert. 
Willem Hendricksz Lagewaart krijgt een huis, erf met een boomgaardje, de kennipwerf naast het huis, in de 
polder de Zijde te Ouderkerk. De anderen krijgen ieder voor 1/4e deel het land groot 5 morgen 50 roeden, 
zowel hooi-, wei- als kennipland in de Achterbroek onder Berkenwoude. 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 02-01-1694 
Notaris Everard Maes 
Rekening gedaan door Pieter Arijensz van der Zijden en Hendrick Arijensz van der Zijden, beiden won. te 
Ouderkerk ad IJssel, als testamentaire voogden over Hendrick Willemsz Lagewaart, gewezen 
minderjarige zoon van Marritjen Arijens zalr, in echt geprocreeert bij Willem Hendricksz Lagewaart. 
De rekening betreft de periode van 31-03-1691 tot heden (02-01-1694), het moment waarop Hendrick 
Willemsz Lagewaart meerderjarig geworden is. 
Ontvangsten: het overschot van de laatst gedane rekening is 418 gulden 17 stuivers 5 penningen, een jaar 
landhuur, 14 gulden 10 stuivers, ook is door Hendrick Willemsz zelf een jaar land uitgeweid, dus pro 
memorie. Verder ontvangen voor verkocht hooi 13 gulden 10 stuivers. Tot slot is de vette koe verkocht die 
door Hendrick Willemsz op het land geweid was: 49 gulden 10 stuivers. 
Uitgaven onder andere: gekocht een vaars om vet te weiden: 37 gulden 2 stuivers. Betaald aan Cornelis 
Willemsz Lagewaart om het hooit te maaien 1 gulden 5 stuivers. Aan Cornelis Teunisz Lagewaart 10 
stuivers gegeven bij deling van het hooi. Verder heeft Hendrick Willemsz van Pieter Arijensz van der Zijden 
een vaars gekocht om vet te weiden: 43 gulden 10 stuivers. 
Per saldo is 378 gulden 18 stuivers 9 penningen meer ontvangen dan uitgegeven. 
De nu meerderjarig geworden Hendrick Willemsz, en zijn vader ondertekenen: 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 15-03-1695 
Notaris Willem Romeijn 
Willem Hendricksz Lagewaert en Ariaentje Arijens, echtelieden won. te Ouderkerk ad IJssel, stellen hun 
testament op. Hij ligt ziekelijk te bed, zij is gezond. De langstlevende is universeel erfgenaam. De 
langstlevende zal hun kinderen moeten alimenteren, etc. en bij meerderjarigheid of huwelijk 200 gulden 
uitkeren. Aan ieder van zijn voorkinderen geprocreeert bij Marritje Arijens zalr, waarvan hij volkomen 
boedelhouder is volgens acte van uitkoop voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 05-02-1669, moet 
30 gulden uitgekeerd worden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-07-1696: 
De weduwe van Willem Hendriksz Lagewaard wordt genoemd als eigenaresse van land grenzend aan land 
dat verkocht is in deze akte door Zijtje Arijens Zeeuw (zie k4591), weduwe van Roeland Pietersz 
Versloot (zie k4590). 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 21-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Ariaentjen Ariens, weduwe van Willem Hendricksz Lagewaert, won. te Ouderkerk ad IJssel, tere eenre, 
Cornelis Willemsz Lagewaert, won. te Alblas, Jan Wilemsz, getrouwd met Ariaentje Willems, en Hendrick 
Willemsz Lagewaert, won. te Ouderkerk, meerderjarige kinderen van voornoemde Willem Hendricksz 
Lagewaert zalr in echt geprocreeert bij Marritjen Ariens, ter andere zijde, verklaren dat Ariaentjen Ariens bij 
testamente van Willem Hendricksz Lagewaert voor notaris Willem Romeijn dd 15-03-1695 is geïnstueerd 
as universeel erfgename, mits aan aan ieder van zijn voorkinderen uit te keren het bedrag van 30 gulden, 
en dat deze kinderen na haar dood alsnog in de erfenis delen. Om onrust te voorkomen wil Ariaentje 
Ariens nu al de erfenis verdelen, en maakt zij staat en inventaris op van de boedel die zij met Willem 
Hendricksz Lagewaert heeft bezeten. Zij stelt voor dat de drie kinderen 3 morgen land met een half huis 
daarop krijgen, en een kennipwerf, alles te Ouderkerk in de polder de Zijde, en nog 1 morgen ladn te 
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Krimpen ad IJssel in de polder Langeland. Wel moeten zij dan ook tot hun last nemen een schuld van 100 
gulden aan Trijntje Hendricks. Dit is geaccordeerd. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-08-1697 / 04-09-1697 / 25-09-1697 
Rechtdag gehouden 07-08-1697 
Joost Vasse van Ardennen, mr timmerman, eiser, contra Hendrick Cornelisz op Schoor (zie k5424) en 
Ariaentje Ariens, weduwe van Willem Hendricksz Lagewaert, gewezen waarsluijden van de polder De 
Zijde in de jaren 1687, 1688, 1689, 1691 en 1692, gedaagden. De eis wordt in geschrifte ingediend maar 
niet volledig benoemd in de acten. Het blijkt om een bedrag te gaan dat nog betaald moet worden volgens 
het schuldregister van Joost Vasse van Ardennen. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 27-06-1700 
Notaris Samuel Guldemont. 
Trijntje Hendriks, weduwe van Claas Joppen, won. te Alblas, Ariaantje Ariens, weduwe van Willem 
Hendriksz Lagewaard, mede namens de kinderen van Willem Hendriksz Lagewaard, Jan Willemsz van 
Eeten, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, Arij Govertsz, getrouwd met Cornelia Cornelis, Dirk Ariensz 
Coelendouw, getrouwd met Marrigje Cornelis, Johannes Jansz van den Velde, getrouwd met Neeltje 
Cornelis, Arij Cornelisz Borsje, alle kinderen van Cornelis Jansz Borsje, en zo houders van een 
schuldrentebrief van 112 gulden ten laste van Barber Davids of diens zoon David Jacobsz Smit, stellen 
Wllem Romein, procureur, aan om namens hen rechtszaken te voeren, en met name de zaak tegen David 
Jacobsz Smit. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-08-1700 
Rechtdag gehouden 04-08-1700 
Arij Cornelisz Borsje, Dirck Ariensz Koelendouw, getrouwd met Marritje Cornelis Borsje, Teunis van den 
Velde, getrouwd met Neeltje Cornelis Borsje, Arij Govertsz van der Horst, getrouwd met Cornelia Cornelis 
Borsje, kinderen van Cornelis Jansz Borsje, Ariaentjen Ariens, weduwe van Willem Hendricksz 
Lagewaert, mede namens haar kinderen, en Trijntjen Hendricks, weduwe van Claes Joppen, en Jan 
Willemsz van Eeten, eisers, contra David Jacobsz Smit, voor zichzelf en als erfgenaam van Barber Davits, 
als eigenaar van het huis en erf hierna gemeld, gedaagde. De eisers eisen de betaling van 112 gulden, 
met de rente van 3 % sinds 08-05-1696 n.a.v. de schuldrentebrief opgesteld 08-05-1682, en dat de 
hypotheek daarin vermeld tot executabel wordt verklaard. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 13-01-1702 
Notaris Samuel Guldemont. 
Ariaantje Ariens, weduwe van Willem Hendriksz Lagewaard, verhuurt aan Maartje Claas, weduwe van 
Pieter Oliviersz een woning met huis met 11 morgen 2 hont land te Nieuwerkerk ad IJssel aan de 's 
Gravenweg. Maartje Claas gebruikt dit huis en land op dit moment al. De nieuwe huur geldt voor 3 jaar. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-08-1710 
Rechtdag gehouden 06-08-1710 
Arijaentje Ariens, weduwe van Willem Hendricksz Lagewaert, eiseresse, contra Pieter Ariensz van der 
Sijde, gedaagde. De eiseresse zegt dat zij een dijkkamp in de polder De Zijde in eigendom heeft, en dat de 
gedaagde met zijn hooi over haar land wilde rijden, en dat zij hem heeft aangezegd dat hij daar geen recht 
toe had. Omdat de gedaagde bij zijn voornemen bleef, heeft zij deze rechtszaak aangespannen om het 
hem te laten verbieden door schout en heemraden. Ondertussen heeft de gedaagde met veel arrogantie 
en sthouthoeud met hooi over haar dijkkamp met wagen en paarden gereden. De gedaagde zegt dat hij 
landpoorter van de stad Dordrecht is, en levert ten dien einde een brief van het recht van het 
poorterschape en ‘afleiding’, en zegt dat de eiseresse daar haar eis moet indienen. De heemraden 
‘renvoijeren’ deze zaak, conform de brief van afleidens, voor de kamer Juditiael der stad Dordrecht. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 11-07-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Hendrik Ariensz van der Zijden, oud heemraad, ziekelijk, verklaart dat hij naast zijn broer Pieter Ariensz 
van der Zijden door hun vader Adriaan Pietersz van der Zijden tot diens enige en universele erfgenaam, 
volgens het testament daarvan op 13-03-1678 voor notaris Everard Maas te Capelle ad IJssel opgesteld, 
mits zij aan de toen drie minderjarige kinderen van Marrigjen Ariens zalr, geprocreëerd bij Willem 
Hendriksz Lagewaard, het bedrag van 2000 gulden zou uitkeren in plaats van hun legitieme portie. Hun 
moeder Ariaantje Hendriks is vele jaren geleden overleden zonder een testament te hebben opgesteld. 
De twee broers hebben haar erfenis gedeeld, en hebben aan hun voornoemde zusters kinderen bij 
meerderjarigheid de 2000 gulden uitgekeerd. Niettemin vindt hij dat de kinderen van Marrigjen Ariens ook 
in de erfenis van hun grootmoeder hadden moeten delen, en benoemt hen daarom tot zijn universele 
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erfgenaam. Als voogden over minderjarige erfgenamen benoemt hij Jan Willemsz Verschoor en Cornelis 
Willemsz Lagewaard. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 22-01-1713 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Willemsz Lagewaard, Hendrik Willemsz Lagewaard en Jan Willemsz Verschoor, getrouwd met 
Ariaantje Willems Lagewaard, kinderen van Marrigjen Ariens van der Zijden, geprocreëerd bij Willem 
Hendriksz Lagewaard, en enige erfgenamen van Hendrik Arienz van der Zijden, ter eenre, en Pieter 
Ariensz van der Zijden, ter andere zijde, geven te kennen dat in het testament van Adriaan Pietersz van 
der Zijden, opgesteld bij notaris Everard Maas te Capelle ad IJssel dd 13-03-1678 de voornoemde Pieter 
en Hendrik Ariensz van der Zijden ieder de helft zouden erven, met deze conditie dat wanneer één van 
beide ongetrouwd zou overlijden, de goederen naar de langstlevende van hen beiden zou gaan. Korte tijd 
geleden is Hendrik ongetrrouwd overleden maar heeft de kinderen van Marrigjen Ariens van der Zijden tot 
zijn erfgenamen benoemd (zie not. Guldemont 11-07-1712). Dit strookt niet met het testament van hun 
vader. Om verdere moeilijkheden te voorkomen zijn partijen overeengekomen dat Pieter Ariensz van der 
Zijden 4 van de 10 morgen land krijgt in de polder de Zijde  de kinderen van Marrigjen Ariens van der 
Zijden krijgen de rest van de 10 morgen land. Ook gaan de dieren, bouwgereedschappen, huisraad, geld, 
etc. naar de kinderen van Marrigjen Ariens. Verder blijft onverdeel 5 morgen 5 hont land te Krimpen ad 
IJssel in de polder Langeland, waarin Pieter Ariensz van der Zijde 3 morgen 3 hont 87 ½ roe bezit, en de 
resterende 2 morgen 1 hont 12 ½ roe in het bezit is van de kinderen van Marrigjen Ariens. Verder zijn er 
nog twee losrentebrieven ter waarde van 300 en 500 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 27-06-1717 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Groenewoud, weduwnaar van Maritje Willems Lagewaard, won. te Ouderkerk, ter eenre, en Arij 
Willemsz Lagewaard en Pieter Dirksz, getrouwd met Neeltje Willems Lagewaard, broer en zus van hele 
bedde, en Cornelis Willemsz Lagewaard, Hendrik Willemsz Lagewaard, en Jan Willemsz Verschoor, 
getrouwd met Arijaantje Willems Lagewaard, broers en zus van halve bedde van Maritje Willems 
Lagewaard, ter andere zijde, geven te kennen dat volgens het testament van Willem Groenewouwd en 
Maritje Willems Lagewaard voor notaris Willem Romein te Capelle ad IJssel dd 22-10-1716 de 
langstlevende universeel erfgenaam is, maar dat bij hertrouwen de helft van de boedel gedeeld moet 
worden met de erfgenamen. Maritje is overleden en Willem Groenewoud is tot op heden in bezit gebleven 
van de boedel. Hij koopt de anderen nu uit. Hij behoudt de boedel, en betaalt de andere zijde 1400 gulden, 
waarvan Cornelis Hendrik en Jan Willemsz Verschoor ieder 150 gulden krijgen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-06-1718 
Rechtdag gehouden 08-06-1718 
Arij Willemsz Lagewaard, namens zijn moeder Ariaantje Ariens, weduwe van Willem Hendriksz 
Lagewaard, eiser, contrra Willem Groenewoud, gedaagde. Tot betaling van 64 gulden die de gedaagde op 
01-05-1718 verschuldigd is aan de eisers moeder. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-08-1700: 
Ariaantje Ariens, wed. van Willem Hendriksz Lagewaard, mede namens zijn kinderen, Trijntje Hendriks, 
wed. van Claas Joppen, en de kinderen van Cornelis Jansz Borsje , te weten: Arij Cornelisz Borsje, Dirk 
Ariensz Coelendouw, getrouwd met Marritje Cornelis Borsje, Arij Govertsz van der Horst, getrouwd met 
Cornelia Cornelis Borsje, en Johannes van den Velde, getrouwd met Neeltje Cornelis Borsje, verkopen aan 
de heilige gest armen van Ouderkerk ad IJssel een schuldrentebrief van 112 gulden ten laste van Barbar 
Davids, van de datum 08-05-1682. Bedrag 106,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-04-1701: 
Ariaantje Ariens, wed. van Willem Hendriksz Lagewaard, en Arij Willemsz Lagewaard, Marrigje Willems en 
Neeltje Willems, zijn kinderen, verkopen aan Samuel Guldemont, schout en secretaris van Ouderkerk ad 
IJssel en aan Cornelis Teunisz Lagewaard een huis en erf met boomgaard, en een kennipwerf in de polder 
de Zijde. Bedrag 304, - gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. ..-03-1717: 
Ariaantje Ariens, weduwe van Willem Hendriksz Lagewaard, en Arij Willemsz Lagewaard en Pieter Dirksz, 
getrouwd met Neeltje Willems Lagewaard, aan de ene zijde, en Willem Groenewoud, weduwenaar van 
Marrigje Willems Lagewaard aan de andere zijde, hebben een meningsverschil over hetgeen Ariaantje 
Ariens had overgegeven aan Marrigje Willems Lagewaard toen die nog in leven was, namelijk: een kamp 
land, groot 1 morgen, grenzend aan Hendrik Willemsz Lagewaard, en een kamp land en een kennipwerf, 
groot 1 morgen, en nog een kamp land, groot 7 hond, alles in de polder de Zijde. Aangezien de partijen 
verdere onlusten en proceskosten willen voorkomen, leggen ze bij deze vast wat zij in minne en 
vriendschap zijn overeengekomen, te weten: dat de overgifte van de genoemde landereijen aan Marrigje 
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Willems Lagewaard, bij haar leven gedaan, tegen een jaarlijkse uitkering van 64,- gulden haar leven lang 
wordt uitbetaald. De eerste partij ziet dan verder af van het eigendom van dit land. 
Verder betaalt Willem Groenewoud nog in eens het bedrag van 300,- gulden aan Ariaantje Ariens, en voor 
ieder jongste kind van de twee andere comparanten een zilveren ducaat. 

 
#k2962 van Crimpen, Dirk Huijgensz (zoon van Huijg Jansz en Neeltje Foppendr) 
      ─> k5924 
 * +/- 1630 te Krimpen aan de Lek 
 † tussen 22-05-1686 en 06-09-1688 te Krimpen aan de Lek 
x +/- 1670 te ???       zie gezinskaart 11417 
#k2963 Cornelis, Barbertie (dochter van Cornelis Cornelisz de Blinde en Merrichje 
    Simons)  ─> k5926 
 Eerder getrouwd (+/- 1657) met Pieter Jacobsz Boender 
 * +/- 1635 te ??? 
 † 19-02-1721 te Krimpen aan de Lek 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marrigje  *    †  

 x met Cornelis Harbertsz 
o Pieter  *    † na 23-01-1717 
o Neeltje * +/- 1675 te Krimpen aan de Lek † 25-11-1746 te Ouderkerk ad IJssel 

 o 06-02-1699 te Krimpen aan de Lek met Hendrik Willemsz Lagewaard 
 zie ─> k1481 

 
Recht. Arch. Nr. 12 Krimpen a/d Lek  d.d. 15-03-1653: 
Merrichgen Sijmons, weduwe van Cornelis Cornelisz den Blinde, geassisteerd met Willem Adriaensz, 
won. te Lekkerkerk, ter eenre, en Aerjaentge Cornelis, Barbertge Cornelis, en Cornelis Cornelisz, alle 
nagalaten kinderen van de voornoemde Cornelis Cornelisz de Blinde, in echt geprocreeert bij de 
voornoemde Merrichgen Sijmons, geassisteerd met Cornelis Jansz, wonende tot Hillegersberg, bestorven 
bloedvoogd van de minderjarige voornoemde kinderen, geven te kennen dat zij m.b.t. de erfenis van de 
vader van de kinderen overeengekomen zijn dat Merrichgen Sijmons haar kinderen alimenteert en 
onderhoudt, en dat zij in bezit blijft van de boedel. Zij reikt bij meerderjarigheid of huwelijk aan ieder kind 
500 gulden uit. En omdat Adriaen Adriaensz, de voorzoon van Merrichgen Sijmons, nu al vele jaren in de 
gemene boedel heeft geholpen, en belooft dat ook te blijven doen zolang hij ongetrouwd blijft, zal ook hij 
500 gulden krijgen, of land ter waarde van dat bedrag. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 13 Krimpen a/d Lek  d.d. 25-11-1678: 
Huijbertje Jans, laatst weduwe van Cornelis Cornelisz, dochter van Jan Wesselsz zalr, won. te Krimpen ad 
Lek, voor de ene helft, geassisteerd met Joost Jacobsz Tom, en nog voor 1/5e deel erfgename van voorn. 
Cornelis Cornelisz, haar laatste overleden man, en Arijen Arijensz de Kroon, won. te Krimpen ad Lek, 
Waligh Maartensz Crom, getrouwd met Arijaentje Cornelis, won. te Lekkerkerk en Dirck Huijgen (zie 
k2962), getrouwd met Barbertje Cornelis (zie k2963), mede won. te Krimpen ad Lek, met hun drieën 
erfgenamen voor de resterende 4/5e deel van Cornelis Cornelisz, hun overleden broer, (volgens het 
testament van Cornelis Cornelisz en Huijbertje Jans dd 23-06-1678 voor de heemraden van Krimpen ad 
Lek), verkopen aan de Diaconie of Huijsarmen van Krimpen ad Lek 2/3e deel van een losrentebrief van 
1600 gulden ten laste van het gemene land van Holland en Westfriesland. Deze losrentebrief was ten 
profijte van Burger Wesselsz zalr en gedateerd 01-09-1640. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 34 Krimpen a/d Lek  d.d. 19-06-1679: 
Waligh Maartensz Crom en Arijaantje Cornelis, echtelieden, won. in het boveneinde van Lekkerkerk, 
stellen hun testament op. Waligh Maartensz Crom benoemt Arijaantje Cornelis tot zijn universeel 
erfgenaam. Arijaantje Cornelis legateert aan haar zus Barbertje Cornelis, haar kleren en juwelen. In het 
verdere benoemt zij tot haar universeel erfgenaam haar man Waligh Maartensz Crom. Zij stellen tot 
voogden over minderjarige erfgenamen naast de langstlevende, Arijen Arijensz de Kroon, haar halfbroer, 
en Dirck Huijgensz, haar zwager, en Cornelis Pieterse Boender haar neef, alle wonende te Krimpen ad 
Lek. 
 
Recht. Arch. Nr. 13 Krimpen a/d Lek  d.d. 05-08-1679: 
Cornelis Pietersz Timmerman, en Pieter Cornelisz Timmerman, beiden won. te Krimpen ad Lek, verkopen 
aan Arijen Arijensz de Kroon en Dirck Huijgen, beiden mede won. te Krimpen ad Lek, 1/3e deel van een 
halve dijkkamp. Bedrag 150 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 34 Krimpen a/d Lek  d.d. 26-03-1681: 
Johannis Arijaense Koningh, Pieter Cornelisz Groen en Lucas Cornelisz Groen, won. te Krimpen ad Lek, 
verklaren op verzoek van Dirck Huijgen, Cornelis Pietersz Boender en Jacob Pieterse Boender, zijn 
schoonzoons, mede won. te Krimpen ad Lek, dat zij verleden zaterdag, 22-03-1681 samen met Dirck 
Huijgen en Cornelis Pietersz Boender zijn geweest op de Kinderdijk onder Alblasserdam, bij ene Cornelis 
Cornelisz, waar Cornelis Pietersz Boender en Jacob Pietersz Boender, deze verleden winter hoepen 
hebben gemaakt. Zij hebben daar gehoord dat Dirck Huijgen en Cornelis Pietersz Boender Cornelis 
Cornelisz aanspraken om betaling te krijgen van het hoepmaken, en dat Cornelis Cornelisz antwoordde: 
“durft gij nogh onder mijn oogen comen, daar gij al willens mijn hoepen hebt te niet gemaackt? En mijn 
daar en boven wel 25 gulden aan schade hebt aangedaan.” En hij zei tot verscheidene malen toe: “ick en 
wil U lieden u gelt niet geven.” En hij Cornelis Cornelisz met veel onfatsoenlijke redenen voortvarende, zei 
op het laatst: “Ick wil Ulieden mijn leven niet betalen, indien ick mijn hoepen niet bequaem en kan 
gemaackt krijgen, en ick wil U niet weer hebben off gij moet de houp beter maacken.”. Verder verklaarden 
zij dat zij de gemelde hoepen hebben bekeken en onderzocht op verzoek van Dirck Huijgen en Cornelis 
Pietersz Boender en dat zij aan die hoepen niet anders hebben kunnen zien dan dat die goed waren 
geworden. Ook verklaren zij dat zijzelf van jongs af aan tot nu toe hoepen hebben gemaakt in de winters. 
 
Recht. Arch. Nr. 35 Krimpen a/d Lek  d.d. 20-07-1682: 
Arijen Arijensz de Kroon, oud heemraad van Krimpen ad Lek, en Waligh Meertensz, getrouwd met 
Arijaentje Cornelis, ter eenre, en Dirck Huijgensz, ter andere zijde, allen won. te Krimpen ad Lek, geven te 
kennen dat zij met elkaar gemeen hebben een derde deel van een halve dijkkamp, een derde deel in een 
griendje, een kampje hooiland en een huis en erf in het Middelland. Zij komen overeen dit onderling te 
verdelen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 12 Krimpen a/d Lek  d.d. 16-11-1662 / 09-06-1684: 
Barbertgen Cornelis, weduwe van Pieter Jacobsz Boender, geassisteerd. met Adriaen Adriaensz 
Schoenmaker, haar (halve) broer ter eenre. Jacob Pietersz Boender, vader van de overleden Pieter 
Jacobsz Boender, vergezeld door Cornelis Pietersz Timmerman, rechte bestorven bloedvoogden van de 
nagelaten weeskinderen van de voornoemde Pieter Jacobsz Boender, geprocreeerd bij voorn. Barbertgen 
Cornelis ter andere zijde, geven te kennen dat zij overeengekomen zijn dat de weduwe haar twee 
onmondige kinderen, namelijk Cornelis Pietersz Boender oud 4 jaar, en Jacob Pietersz Boender oud 48 
weken, belooft te zullen alimenteren en onderhouden. Zij blijft dan in bezit van de boedel. Wanneer de 
kinderen 18 jaar oud zijn, of trouwen, krijgen zij ieder 25 gulden. En bij huwelijk krijgen zij ook nog een bed 
met toebehoren. 

 
In de kantlijn dd 09-06-1684: 
Cornelis Pietersz Boender, zoon van gemelde Barbertgen Cornelis, verklaart de 25 gulden en het bed te 
hebben gekregen van zijn schoonvader Dirck Huijgensz. 
 
Recht. Arch. Nr. 35 Krimpen a/d Lek  d.d. 23-05-1686: 
Arijen Arijensz de Kroon en Waligh Maartensz Croon, getrouwd met Arijaentie Cornelis, en Dirck Huijgen, 
getrouwd met Barber Cornelis, ter eenre, en Arijen Jacobsz, ter andere zijde, allen won. te Krimpen ad 
Lek, geven te kennen dat de eerste partij een stuk erf had liggen aan de Rijsdijk, en dat Arijen Jacobsz dit 
nu in eigendom zal behouden als donatie, en dat hij dan het stuk dijk zal onderhouden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 06-09-1688: 
Willem Cornelisz Verhoeff, gemachtigd door dhr Mr. Aernoodt Rapour, oud Schepen te Rotterdam, mede 
namens Mr. Franc du Bois, oud burgermeester van Rotterdam, en mede namens Mr. Andries Kiviet, als 
vader en voogd van het nagelaten weeskind van Martijna van der Linden zalr, alle erfgenamen van Anna 
Verboom zalr, in haar leven wed. van Hugo du Bois, in zijn leven burgermeester van Rotterdam, Pieter 
Joosten Huijsert, en Barbertie Cornelis, wed. van Dirck Huijgen, en Jacob Stoffels van Bel, alle won. te 
Krimpen ad Lek, verkopen aan Tonis Pietersz, mede won. te Krimpen ad Lek enkele roeden land in het 
Cruijsweer te Krimpen ad Lek. Dhr Rapour verkoopt 1 roede,  Pieter Joosten verkoopt 1 roede, Barbertje 
Cornelis verkoopt 2 roeden en dhr Bel verkoopt zoveel roeden als Arijaantje Arijense daar had. Bedrag 68 
gulden 1 stuiver. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 36 Krimpen a/d Lek  d.d. 18-02-1689: 
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Arijaantie Cornelis, wed. van Walich Maartense Crom, won. te Krimpen ad Lek, nog gezond gezien haar 
ouderdom, doet al haar voorgaande testamenten teniet die zij met haar man had opgesteld dd 23-10-1670 
voor notaris Johan van der Putte te Schoonhoven en het testament dd 19-06-1679 voor stadthouder en 
heemraden te Krimpen ad Lek. Zij stelt nu haar nieuwe testament op. 
Ten eerste legateert zij aan Neeltie Dircks (zie k1481), de jongste dochter van haar zus, geprocreeerd 
bij wijlen Dirck Huijgen (zie k2962), haar tweede man, een kast, bed en peluw, en twee oorkussens, en 
twee dekens. 
Verder legateert zij aan de drie nakinderen van voorn. haar zus, geprocreeerd bij Dirck Huijgen met 
namen Merchje, Neeltje voorn. en Pieter Dircksz het huis en erf, waar zij nu in woont, in het Middelland 
te Krimpen ad Lek, en nog een stukje werf, en een kennipwerf, 3 morgen 2 hont 25 roeden land, en tot slot 
nog alle wollen en linnen klederen, goud en zilver, onder beding dat haar zus Barber Cornelis (zie k2963), 
die zij tot universeel erfgenaam benoemt, al de gelegateerde goederen haar leven lang onder zich mag 
behouden. Tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemt zij Cornelis Pieters Boender en Jacob 
Pieterse Boender, haar neven. 
 
Recht. Arch. Nr. 36 Krimpen a/d Lek  d.d. 24-03-1691: 
Cornelis Pietersz Timmerman, oud ouderling, oud 83 jaar, en Pieter Jansz Slambout (?), oud 69 jaar, won. 
te Krimpen ad Lek, leggen een verklaring af op verzoek van Berbertie Cornelis, laatst wed. van Dirck 
Huijgen en eerst wed. van Pieter Jacobse Boender. Zij is uit hoofde als weduwe en erfgename van 
Pieter Jacobsz Boender eigenaresse van het huis en erf van wijlen Adrijaan Leendertsz den Bosingh, in 
zijn leven mede won. te Krimpen ad Lek, en hoogheemraad van de Krimpenerwaard. 
Cornelis Pietersz Timmerman verklaart dat voornoemde Bonsingh in zijn leven het huis en erf heeft 
gecompiteert aan de westzijde, met de oude vijver. Beiden verklaren dat hij dat huis heeft gekocht van ene 
Jan Leendertsz alias Jan de Pijnter. Tot slot verklaren zij dat de weduwe van wijlen Pieter Pieterse 
Koningh, met haar eigendom niet verder oostwaarts komt, als haar heining die achter het huis staat. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438   dd. 10-05-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Willemsz Lagewaard en Neeltje Dircks van Crimpen, echtelieden, won. te Krimpen ad Lek, 
beiden gezond, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam en zal eventuele kinderen 
moeten onderhouden, en bij meerderjarigheid of huwelijk een uitzet te geven die de boedel op dat moment 
toestaat, en daarboven 25 gulden uit te keren. Dat in plaats van de legitieme portie van het kind in de 
erfenis. Als de langstlevende opnieuw trouwt, dan moet deze nog eens 20 gulden uitkeren aan de 
kinderen. De langstlevende zal voogd zijn over de kinderen. Na de dood van de langstlevende zullen 
voogd zijn Cornelis Willemsz Lagewaert, won. te Alblas, en Pieter Dircksz van Crimpen, won. te Krimpen 
ad Lek. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 18-07-1714: 
Barbertje Cornelis, laatst weduwe van Dirk Huijgen, won. te Krimpen ad Lek, donateert en transporteert 
aan Pieter Jacobsz Boender, minderjarige zoon van Jacob Pietersz Boender, haar kleinzoon, een 
buitendijks gelegen erfje. Zij heeft hem als meter ten doop gehouden en heeft “om sonderlinge reden en 
affexie’ deze donatie gedaan. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 05-02-1716: 
Barbertje Cornelis, laatst wed. van Dirk Huijgen, won. te Krimpen ad Lek, gaeassisteerd met Cornelis 
Harbertsz, haar zwager, is schuldig aan dhr Cornelis van der Hoop, baljuw van de Lecq, het bedrag van 
van 300 gulden dat zij geleend heeft. Zij verhypothequeert daartoe een huis en erf, staande op het dorp, 3 
morgen land en 11 hont land, en nog een huis en erf met 3 morgen land. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 23-01-1717: 
Barbertje Cornelis (zie k2963), laatst wed. van Dirk Huijgen (zie k2962), won. te Krimpen ad Lek, 
geassisteerd. met Cornelis Harbertse won. te Krimpen ad Lek en Hendrik Willemsz won. te Ouderkerk ad 
IJssel, haar zwagers, verkoopt aan Pieter Dirksz, haar zoon en regerende heemraad te Krimpen ad Lek, 
een half huis en erf, met 1 mergen 4 hond 12 roeden 6 voet land, gelegen in het Middelland, en nog 2 
morgen 5 hont land met 5 hoekjes griendveld of werfjes daarbij horend, en nog 1 morgen 2 hont 58 roeden 
2 voet land, en tot slot nog 4 morgen 75 roeden land. Bedrag 1000 gulden, en de overname van twee 
schuldbrieven ten laste van Barbertje Cornelis ten behoeve van Cornelis van der Hoop. 
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Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 23-01-1717: 
Barbertje Cornelis, laatst wed. van Dirk Huijgen, won. te Krimpen ad Lek, geassisteerd. met Cornelis 
Harbertse won. te Krimpen ad Lek en Hendrik Willemsz won. te Ouderkerk ad IJssel, haar zwagers, 
verkoopt aan Dirck Huigen, een huis en erf op het dorp. Bedrag 400 gulden. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 23-01-1717: 
Pieter Dirksz is schudig aan Cornelis van der Hoop, Baljuw van de Lecq, het bedrag van 900 gulden en 20 
stuivers, vanwege 2 hypotheken verleden bij Barbertje Cornelis, laatst wed. van Dirk Huijgen, zijn moeder, 
ten behoeve van gemelde heer baljuw Van der Hoop. Dit geld had zij geleend. Rente 5%. Hij 
verhypothequeert hiertoe een huis en erf, staande in het Middelland, met 3 morgen, 2 hont land. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Krimpen a/d Lek  d.d. 20-03-1717: 
Leendert Huijgen voor een tiende deel, Claas van Crimpen mede voor een tiende deel, Pieter Dirksz, 
Cornelis Harbertsz, getrouwd met Marrigje Dircks en Hendrik Willemsz (zie k1480), getrouwd met 
Neeltje Dirks (zie k1481), te samen mede voor een tiende deel. 
Lucas Huijgen, Jacob Jansz, getrouwd met Hester Huijgen en Neeltie Huijgen, mede te samen voor een 
tiende deel. 
Huijgh Janse, voor zichzelf en namens Pieter van Dam en Ariaentie Jans. Pieter St. Nicolaes, getrouwd 
met Neeltie Jans, en Johan van der Arende, getrouwd met Stijntie Jans, te samen voor een tiende deel. 
Pieter Koningh, Sier Pietersz Koningh, voor zichzelf en namens Trijntie Pieterse Koningh, te samen voor 
een vierde deel. 
Jan van der Meijde, Abraham van der Meijde, Maertje van der Meijde, mede namens Lena van der Meijde 
en Tonis Block, getrouwd met Neeltie Jacobs van der Meijde, en Arij van Brandwijk en Abram Jacobsz van 
der Meijde, als voogden over de minderjarige kinderen van Ariaentje Jacobs van der Meijde, alle tesamen 
voor een vierde deel. 
Alle erfgenamen van Willem Huijgen en Neeltie Pieters, in hun leven gewoond hebbende te Krimpen ad 
Lek, verkopen: 

o aan Pieter Dirksz vier hoekjes griendveld. Bedrag 80 gulden 
o aan Cornelis Harbertsz 2 morgen 1 hont 86 roeden land. Bedrag 262 gulden. 
o aan Huijgh Jansz een halve scholschuit waarvan hij de andere helft al bezit. Bedrag 300 gulden. 
o aan Huijgh Jansz een huis, keet, erf, boomgaard, grienden, etc. Bedrag 1200 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 35 Krimpen a/d Lek  d.d. 04-07-1721: 
Arij van Brandwijk, mr. timmerman, oud 53 jaar, Pietertje Cornelis, oud 48 jaar en Grietje Leenderts, oud 
54 jaar, alle won. te Krimpen ad Lek, verklaren op verzoek van Pieter Dircksz dat Barbertje Cornelis zalr, 
laatst weduwe van Dirck Huijgen, in de jaren 1717-1718-1719 heeft gewoond bij Cornelis Harbertsz, 
haar Barbertie Cornelis dochters man, en in 1720 bij haar zoon Jacob Pieterse Boender. Verder verklaren 
zij dat Barbertie Cornelis in 1719 bij haar zoon Pieter Dircksz is gekomen om hem te bezoeken, en dat zij 
aldaar weinige dagen geweest zijnde, een zwaar overval heeft gekregen, en ziek is geworden, en dat 
Barbertie Cornelis hersteld of gezond geworden zijnde, wederom is gebracht bij de gemelde Cornelis 
Harbertse, alwaar zij toentertijd woonde. Ook in 1717 en 1718 was zij soms bij haar zoon Pieter Dircksz 
geweeste gedurende 2 a 3 weken, en dat zij naderhand terug gegaan is of gebracht werd naar Cornelis 
Harbertsz. 

 
#k2964 Trouwborst, Arie Cornelisz zelfde als ─> k2640 
x 
#k2965 Barents, Marchje  zelfde als ─> k2641 
of 
#k2964 Cornelisz, Arie  
x 
#k2965 Cornelis, Leentje   
 
#k2966 Bloot, Willem Willemsz (zoon van Willem Willemsz Bloot en Sijgje Meeus 
     Visscher)  ─> k5932 
 * +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 26-12-1705 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1675 te ???       zie gezinskaart 11418 
#k2967 Ariens, Cornelia (dochter van Arijen Fransz van Nes en Neeltje Cornelis) 
      ─> k5934 
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 * +/- 1654 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 30-12-1709 te Ouderkerk aan den IJssel 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Willem ~ 29-04-1675 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Arij Fransz, Dirck Heijndricksz, Ariaentje Ariens 

o Cornelis ~ 30-01-1678 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Cornelis Ariensz, Mees Teunisz, Neeltje Cornelis 
 x 26-07-1699 te Ouderkerk ad IJssel met Pietertje Daniels Bakker 
 zie ─> k2720 (kwartier 2) 

o Zijtje * te Ouderkerk ad IJssel / ~ 17-03-1680 te Gouderak  
     † 02-05-1735 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 23-02-1707 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Ariensz Trouwborst 
 zie ─> k1483 (kwartier 2) 

o Arij ~ 30-03-1682 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Cornelis Ariensz, Arij Willemsz Decker, Marchje Ariens 

o Teunis ~ 31-10-1683 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Bartholomeus Teunisz, Cornelis Ingensz, Ariaentje Ariens 

o Teunis ~ 26-09-1688 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Cornelis Ingensz, Mees Teunisz, Ariaentje Ariens 

 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1684: 
Willem Willemsz Bloot verkoopt aan Meeus Thonisz Evegroen de helft van een huis en erf met een 
rijsakkertje in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 338 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-11-1687: 
Willem Willemsz Bloot koopt van Tijs Jansz Steenbacker de helft van een huis en erf in de polder de Hoge 
Nesse. Bedrag 300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-08-1689: 
Willem Willemsz Bloot, Frans Arijensz en Sent Arijensz verkopen aan Arij Cornelis Dircksz 5 ½ hont 
rijsland in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 214 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-03-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en deling van alle goederen die Centje Fransen zalr heeft nagelaten. Daarvan krijgt Willem Willemsz 
Versluijs 1/5e deel, Frans Centen van Esch 1/5e deel, de kinderen van Arijen Fransz 1/5e deel, de 
kinderen van Thijs Leendertsz Boertje 1/5e deel en de kinderen van Jan Fransz 1/5e deel. 
In totaal is er 2467 gulden te verdelen. De acht kinderen van Arijen Fransz krijgen 493 gulden. De acht 
kinderen van Arijen Fransz (zie k5638) worden genoemd: Frans Arijensz, Cornelis Arijensz de oude, Cent 
Arijensz, Cornelis Arijensz de jonge, Willem Willemsz Versluijs, getrouwd met Marchje Arijens, Willem 
Willemsz Bloot (zie k2966), getrouwd met Cornelia Arijens (zie k2967), Cornelis Ingensz (zie k2818), 
getrouwd met Ariaentjen Arijens (zie k2819), Gerrit Hendricksz Huerman, getrouwd met Ariaentje 
Arijens. 

  
 

 
#k2968 Schaep, Jan Petersz (zoon van Pieter Jansz Schaep en Theuntje Goverts) 
      ─> k5936 
 * +/- 1630 te ’s-Grevelduijn-Capelle 
 † 22-08-1698 te ’s-Grevelduijn-Capelle 
x 27-02-1661 te ’s-Grevelduijn-Capelle    zie gezinskaart 11419 
#k2969 de Leeuw, Ariaentje Peters (dochter van Peter de Leeuw en ) k5938 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Peter ~ 03-02-1671 te ’s-Grevelduijn-Capelle  † 11-03-1740 te Dordrecht 

 x 11-11-1696 te Sprang met Walburg Gerrits van Heusden 
 zie ─> k1484 
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#k2970 van Heusden, Gerrit Cornelisz  (zoon van Cornelis van Heusden en ) 
       ─> k5940 
 ~ 12-09-1649 te Sprang 
 † ??? te ??? 
x 30-04-1673 te Sprang      zie gezinskaart 11420 
#k2971 de Leeuw, Marijken Teunissen (dochter van Teunis de Leeuw en ) 
       ─> k5942 
 * +/- 1650 te Sprang 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Walburg  ~ 25-01-1674 te Sprang †  

  x 11-11-1696 te Sprang met Peter Jansz Schaep 
  zie ─> k1485 

 

 
#k2972 Baes / van Herk, Eeuwout Willemsz (zoon van Willem Ariens Centen Baes 
    van Herk en Willempje Eeuwouts)  ─> k5944 
 Beroep: Steenbakker, kerkmeester 
 * +/- 1634 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 22-02-1694 te Ouderkerk / Nieuwerkerk aan den IJssel 
x +/- 1655 te ???       zie gezinskaart 11421 
#k2973 Jans, Jorisje   (dochter van Jan Cornelisz Schoenmaker en  
     Trijntgen Jans)  ─> k5946 
 * +/- 1634 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 04-10-1730 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
  05-10-1730 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN ~    †  
o Willempje ~ voor 1655 te Ouderkerk ad IJssel †  
o Leendert ~ 18-06-1656 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Jan Willemsz, Jacob Cornelisz 
o Cornelis ~ 11-11-1657 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Willem Ariensz, Jan Cornelisz, Maritgen Cornelis 
o Pieter ~ 09-01-1659 te Ouderkerk ad IJssel † 03-05-1731 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 doopget. Thijs Adriaensz, Jan Joosten, Duijfgen Pieters 
 x met Teuntje Pieters Schaep 
 x 17-08-1698 te Ouderkerk ad IJssel met Marritgen Thijse Rollois 
 zie ─> k1486 

o Willem ~ 05-02-1662 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Arien Willemsz, Jan Joosten, Eva Willems 

o Willemtgen  ~ 07-06-1665 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Arien Willemsz, Eva Willems, Neeltgen Jans 

 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-10-1658 / 21-10-1658 / 25-11-1658 
Adrijaen Pietersz Timmerman, eiser, contra Eeuwout Willemsz, Adrijaen Jansz Cors en Eeuwout 
Abrahamsz, kerkmeesters van Ouderkerk en Krimpen ad IJssel, gedaagden, om uiting van advies en 
vonnis te begeren. (Waar het precies over gaat, wordt hier niet duidelijke gemaakt). Het gerecht vraagt de 
partijen om hun stukken bij de secretaris in te leveren, en elk 10 gulden in te leggen zodat advies 
ingewonnen kan worden bij onpartijdige rechtsgeleerrden. Het gerecht heeft na het lezen van de stukken 
en het ingewonnen advies besloten de eiser zijn eis te ontzeggen. De eiser geeft aan in hoger beroep te 
zullen gaan voor het hof en hoge vierschaar van Zuid Hoolland of het Hof van Holland. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 30-12-1662 / 19-09-1663 
Jan Mathijsz Steenbacker te Ouderkerk ad IJssel, getrouwd met Jannitge Eeuwouts voor de ene helft, en 
Eeuwout Willemsz, Jan Willemsz, Arien Willemsz en Mathijs Ariensz getrouwd met IJeffge Willemsdr, alle 
kinderen en erfgenamen van Willem Arien Centensz en Willempge Eeuwoutsdr zalr wonende tot 
Ouderkerk voor de andere helft, verkopen aan Maerten Wittensz Steenbacker te Capelle op d’IJssel 1/3e 
van een steenplaats, ovens, loodsen en getimmerte daarop staande en het 1/3e van 12 morgen land waar 
de steenplaats op ligt, in Krimpen ad IJssel in de polder Langeland. Het huisje dat Merritge Eeuwouts in de 
boomgaard heeft staan, blijft aan haar gereserveerd. 
Idem transporteren de comparanten mede aan Maerten Wittensz 1/3e  van een zelling gelegen ten oosten 
van voorn steenplaats. Idem transporteren mede aan de voorn Maerten Wittensz 1/3e van een zelling 
mede gelegen in Krimpen. Verkoop 30-12-1662. Betaald f 700,-. Restant f 2800,- te betalen eerstkomende 
3 jaren. Acte 19-09-1663. 
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Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-05-1668: 
Eeuwout Willemsz en Adrijaen WIllemsz, steenbakkers, kopen van Willem Adriaensz Koot, getrouwd met 
Neeltgen Willems, anderhalve morgen land in de polder de Cromme. Bedrag 700,- gulden en een 
rosenobel tot speldegelt. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 26-09-1672 
Notaris Everard Maes 
Jannitjen Eeuwouts, weduwe van Jan Mathijsz, in zijn leven steenbakker, en Eeuwout Willemsz, mede 
steenbakker, won. te Ouderkerk ad IJssel, machtigen Anthonij de Poorter, mr timmerman te  
’s-Hertogenbosch, om uit hun naam het geld te innen voor geleverde stenen van de erfgenamen van Aert 
Jansz Pijll, in zijn leven gewoond hebbend te ’s-Hertogenbosch. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 15-02-1675 
Notaris Everard Maes 
Eva Willems, weduwe van Thijs Arien Sijmonsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, geassisteerd met Eeuwout 
Willemsz, haar broer, is schuldig aan de erfgenamen van Arien Ariensz het bedrag van 1000 gulden n.a.v. 
3.700 gulden die haar man bij de aanvaarding van de landerijen van zijn ouders zaliger in de boedel moest 
inbrengen. (Testament voor notaris Cornelis Adriaensz, te Stolwijk, dd 08-11-1660). 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-01-1676: 
Adrijaen Willemsz Baes verkoopt in het openbaar 5 morgen 75 roeden land in de Cromme, dat grenst aan 
gelijke 5 morgen 75 roeden land dat in eigendom is van Eeuwout Willemsz Baes. Een deel hiervan, een 
kamp hooiland, wordt gekocht door Eeuwout Willemsz Baes voor 70 gulden. Ook koopt hij de helft van het 
erf en de schuur voor 115 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 01-04-1676 
Notaris Everard Maes 
Eeuwout Willemsz Steenbacker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, is schuldig aan de erfgenamen van Neeltje 
Willems zalr, in haar leven weduwe van Arien Sijmonsz, gewoond hebbend te Ouderkerk ad ijssel, het 
bedrag van 500 gulden dat hij geleend heeft. Dit geld is onderhands gepasseerd op 14-12-1669.  
Rente 6%. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-06-1676: 
Eeuwout Willemsz Baes koopt van zijn broer Arijaen Willemsz Baes een kamp hooiland in de polder de 
Cromme., groot 3 hont 25 roeden. Bedrag 70,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-06-1676: 
Eeuwout Willemsz Baes koopt van zijn broer Arijaen Willemsz Baes een halve schuur en erf staande in de 
steenplaats van Janneken Eeuwouts, Adrijaen en Eeuwout Willemsz Baes. De koop is gesloten op 17-01-
1676 tijdens een openbare verkoping. Bedrag 115,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-02-1678: 
Eeuwout Willemsz Baes verkoopt aan Jan Arijensz Bouman, getrouwd met Ieva Willems, zus van Eeuwout 
Willemsz Baes, de helft van een kamp hooiland van acht en een halve hont in de polder de Geer. Bedrag 
225,- gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 05-12-1681 
Jorisken Jans, erfgenaam van Jan Cornelisz Schoenmaker en Trijntjen Jans, beiden te Ouderkerk ad 
IJssel overleden, voor zo veel het nood zij geassisteert met Joost Schiltman, schout te Ouderkerk, als haar 
voogd in dezen, verkoopt aan Huijch Jansz een losrentebrief van 2000 gulden sprekende tot last van het 
gemeene land van Holland en Westvrieslant dd 30-05-1646 staande op het comptoir in Gouda op naam 
van Jan Cornelisz Schoenmaker, haar vader. Bedrag 2000 gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 22-02-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Jorisje Jans, weduwe van Eeuwout Willemsz Steenbacker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, machtigt 
haar zoon Pieter Eeuwoutsz van Herck, mede won. te Nieuwerkerk, om namens haar te vorderen en 
ontvangen de gelden vanwege koop en levering van steen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-02-1696: 
Jorisje Jans, wed. van Eeuwout Willemsz Baes, koopt van Arijen Willemsz Baes het vierde deel van 
een steenplaats met ovens, loodsen, en huizen buitendijks, en het vierde deel van een rijsakkertje en 
zelling, alles gemeen met Thijs Leendertsz Pol, Thijs Jansz Steenbakker en de koopster. Verder nog een 
half schuurtje of varkenskot naast haar huis op de steenplaats. Bedrag 185,- gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 04-09-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Neeltje Jans, weduwe van Jan Joosten van den Bergh, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Jorisje Jans, 
weduwe van Eeuwout Willemsz van Herk, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, verdelen de goederen etc die 
hen door overlijden van hun vader en moeder zalr zijn aanbestorven. 
Neeltje Jans krijgt een losrentebrief ten laste van het gemene land van Holland en Westvriesland van 2000 
gulden, en een obligatie ten laste van het gemene land van Holland en Westvriesland van 700 gulden, en 
een huis en erf op het dorp van Ouderkerk.  
Jorisje Jans krijgt een rentebrief ten laste van het gemene land van Holland en Westvriesland van 2000 
gulden en de helft in een rentebrief van 850 gulden ten laste van Jan Jansz Harmen in Snelleweert, en een 
stuk buitenland groot 3 hont te Nieuwerkerk ad IJssel. Ook verklaren zij de roerende goederen, en het 
goud etc. onderling verdeeld te hebben. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437   dd. 03-01-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Tijs Jansz Steenbacker en Pieter Eeuwoutsz van Herck (zie k1486), namens zijn moeder Jorisje Jans 
(zie k2973), weduwe van Eeuwout Willemsz van Herck (zie k2972) , beiden won. te Ouderkerk ad 
IJssel, ter eenre, en Cornelis Claasz Noorlander (zie k2488), getrouwd met Lijsbeth Huijberts (zie 
k2489), die een dochter is van Huijbert Leendertsz Boertje (zie k4978), mede won. te Ouderkerk, ter 
andere zijde, vermelden dat zij naast elkaar een erf hebben liggen in de polder de Cromme, en dat hun 
voorouders enige onroerende goederen verdeeld hebben die zij eerder gemeen hadden, conform de 
kavelcedulle voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 09-03-1640 (zie voor die acte bij Willem 
Ariensz Steenbacker (k5736) en bij Huijbert Leendertsz Boertge (k4738)). In die cedulle staat vermeld 
dat de voorouders van de eerste comparanten een erfje zouden hebben en in de daaropvolgende 25 jaren 
ten behoeve van Huijbert Leendertsz Boertje twee schuiten aarde zouden leveren, die Boertje daar zelf op 
de dam zou ophalen of laten ophalen met paard en kar die hem daartoe verstrekt zouden worden. Tussen 
partijen is een dispuut gerezen, maar door tussenkomst van vier personen (Daniel Huijbertsz, Daniel 
Leendertsz Veth, Jan Jacobsz en Hendrick Ariensz Back), zijn ze overeengekomen dat de nakomelingen 
van Huijbert Leendertsz Boertje het deel van het erf krijgen waar hij eerder zijn op- en afpad had, en dat de 
nakomelingen van Willem Ariensz en Pieter Flooren een ander erf als compensatie krijgen, dat ten oosten 
van hun erf ligt. Verder krijgt Cornelis Claasz Noorlander uit handen van Tijs Jansz Steenbacker en Pieter 
Eeuwoutsz van Herck het bedrag van 50 gulden als voldoening van de twee schuiten aarde en het gebruik 
van kar en paard. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-01-1701: 
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Jorisje Jans, wed. van Eeuwout Willemsz van Herk, en Tijs Jansz, kopen van Aris Tijsz Crom, voor 2/5 
deel, Cornelis Ariensz Versluis, voor 1/5 en 1/10 deel, Barber Willems, weduwe van Nanne Jansz Kors en 
Marrigje Luiten, weduwe van Jan Willemsz, samen voor 1/5 en 1/10 deel, een zelling in de polder de 
Cromme. Bedrag 350,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-01-1701: 
Jorisje Jans, wed. van Eeuwout Willemsz, voor 2/4 deel, Tijs Jansz Vrankesteijn, voor ¼ deel (deze Tijs 
Jansz en Duifje Pietersz, weduwe van Tijs Leendertsz Pols, zijn al eigenaar van de laatste ¼ deel), kopen 
van Engebregt Willemsz Verbrugge, getrouwd met Wijve Willems Versluis, voor ¼ deel, Geen Jansz 
namens zijn vader Jan Geenen, Cornelis Pietersz Noirlander, mede namens zijn broer Jan Pietersz 
Noirlander, voor ¼ deel, Huibert Willemsz en Jan Willemsz, kinderen van Willem Ariensz, Willem 
Leendertsz Kors den ouden namens zijn moeder Marrigje Ariens, weduwe van Leendert Jansz Kors, 
Willem Tijsz, Arij Tijsz en Jan Nannensz Kors, getrouwd met Willempje Tijs, mede voor Leendert Tijsz, 
allen kinderen van Tijs Ariensz, samen voor 1/4 deel,     het ¾ deel van een zelling, rietveld en uitterdijk in 
de polder de Cromme. Bedrag 225,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-03-1704: 
Engebrecht Willemsz Verbrugge, getrouwd met Wijve Willems Versluis, voor 1/4e deel, Geen Jansz, 
namens zijn vader Jan Geenen, Cornelis Pietersz Noirlander, mede namens zijn broer Jan Pietersz 
Noirlander, te samen voor 1/4e deel, Huibert Willemsz en Jan Willemsz, kinderen van Willem Ariensz, 
Willem Leendertsz Kors den Ouden, namens zijn moeder Marrigje Ariens, weduwe van Leendert Jansz 
Kors, Willem Tijsz, Arij Tijsz en Jan Nannensz Kors, getrouwd met Willempje Tijsen, mede namens 
Leendert Tijsz, kinderen van Tijs Ariensz, gezamenlijk voor het derde 1/4e deel, eigenaren van een zelling, 
verkopen aan Jorisje Jans, weduwe van Eeuwout Willemsz, voor 2/4e deel en aan Tijs Jansz 
Vrankestein voor 1/4e deel, welke Tijs Jansz en Duifje Pieters, weduwe van Tijs Leendertsz Pols, 
eigenaars zijn van het laatste 1/4e deel, de zelling, rietveld en uiterdijk in de polder Cromme. Bedrag 225 
gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 05-02-1708 
Notaris Samuel Guldemont. 
Maritje Ariens Slot, weduwe van Cornelis Jansz Besemer ter eenre, en Huig Evertsz Rheda en Pieter 
Eeuwoutsz van Herk (zie k1486), als voogden van Jan Cornelisz Besemer, minderjarig kind van Cornelis 
Jansz Besemer en diens eerste vrouw Willempje Eeuwouts van Herk, ter andere zijde, leggen vast dat 
Jan Cornelisz Besemer uit de nalatenschap het bedrag van 275 gulden krijgt, waaronder een obligatie ten 
laste van zijn grootmoeder Jorisje Jans. Ook krijgt hij twee zilveren lepels gemerkt W.E. (Willempje 
Eeuwouts) en I.C.B. (Jan Cornelisz Besemer). 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-05-1711: 
Jorisje Jans, wed. van Eeuwout Willemsz van Herk, koopt van Samuël Guldemont, schout van Ouderkerk 
ad IJssel, Engebregt Willemsz Verbrugge en Cent Ariensz Versluis als curators in de boedel en goederen 
van de overleden Cornelis Ariensz Versluis en diens weduwe Annetje Aarts van Vliet, een kamp hooiland 
in de polder de Cromme, groot 11 ½ morgen en 550 roeden. Bedrag 225,- gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 23-11-1711: 
Jorisje Jans, weduwe van Eewout Willemsz van Herk koopt uit de boedel van de overleden Cornelis 
Ariensz Versluis en diens weduwe Annetje Aarts van Vliet, 1 morgen hooiland. Bedrag 225 gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 08-05-1717 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Cornelisz Besemer, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Cornelis Jansz Hofland, won. te 
Krimpen ad IJssel, het bedrag van 1000 gulden dat hij geleend heeft. Rente 3%. 
Jorisje Jans, weduwe van Eeuwout Willemsz van Herk, en Pieter Eeuwoutsz van Herk, won. te 
Nieuwerkerk ad IJssel, stellen zich borg. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 21-06-1721 
Claes Jansz van Herk, voor zichzelf en namens zijn broers en zussen, kinderen van Jan Willemsz van 
Herk, Pieter Eeuwoutsz van Herk, namens zijn moeder Jorisje Jans, weduwe van Eeuwout Willemsz 
van Herk, namens de kinderen van Eva Willems, Jan Huijgen, namens zijn moeder Maeijke Arijens, 
weduwe van Arijen Willemsz, verkopen aan de kinderen van Willem Leenderrtsz Kors en Arijen Jansz 
Wegman, 1 morgen 4 hont land in de polder Langeland. Dit land is publiek verkocht op 06-02-1721. 
Bedrag 50 gulden. 
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#k2974 Rollois, Tijs / Mathijs Thomasz (zoon van Thomas Jansz Roll en Grietje 
      Meeus)  ─> k5948 
 * +/- 1640 te Berkenwoude 
 † tussen 14-02-1693 en 31-05-1695 te ??? 
x +/- 1668 te Ouderkerk aan den IJssel ??    zie gezinskaart 11422 
#k2975 Cornelis, Annechie (dochter van Cornelis Nannensz en Besseltje Claas) 
      ─> k5950 
 * +/- 1642 te Berkenwoude ?? 
 † na 22-06-1710 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marritge  ~ 30-11-1670 te Ouderkerk ad IJssel  † na 12-11-1740 te ??? 

  x 17-08-1698 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Eeuwoutsz van Herk 
  zie ─> k1487 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 25-05-1644 
Bessel Claesdr, weduwe van Cornelis Nannensz, met Cornelis Willemsz, haar gekozen voogd, ter 
eenre. Andries Cornelisz, Pieter Cornelisz, haar 2 zoons, Claes Cornelisz, getrouwd met Fijtgen Cornelis, 
Arijen Thijsz, getrouwd met Neeltgen Cornelis, haar 2 ‘zwagers’, elk voor zichzelf en Andries Cornelisz als 
broer en voogd van Stijntgen Cornelis, Dirckgen Cornelis en Annichgen Cornelis, zijn 3 onmondige 
zussen, ter andere zijde. Partijen komen overeen dat Bessel Claesdr met haar ongehuwde en onmondige 
kinderen in de gemene boedel zal blijven. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 01-08-1649 
Bessel Claes, weduwe van Cornelis Nannensz, Andries Cornelisz en Pieter Cornelisz, broers, Claes 
Cornelisz, getrouwd met Fijchen Cornelis, Jan arijensz, getrouwd met Stijntgen Cornelis, Arijen Thijsz, 
getrouwd met Neeltgen Cornelis, Arijaentgen Cornelis, en voornoemde Andries Cornelisz als broer en 
voogd van Dirkgen Cornelis en Annichgen Cornelis, te samen kinderen en erfgenamen van voornoemde 
Cornelis Nannensz, verkopen 10 morgen 2 ¾ hont land met huis, hoef, berg en schuur. Koper is 
Louwerens Jansz. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-06-1675: 
Tijs Thomasz Rol en Pieter Cornelisz Scheepmaker kopen van de erfgenamen van Pieter Jansz van 
Stralen en Pietertje Cornelis, waaronder Willem Heijndriksz (zie k2960), een huis met erf op het dorp. De 
koop is gesloten op een openbare verkoping dd 07-02-1675. Bedrag 1.050,- gulden waarvan 350,- gulden 
direct wordt betaald, en voor de overige 700,- wordt een schuldbrief opgesteld die in de volgende acte 
wordt genoemd. In de kantlijn daarvan staat dat deze schuld op 20-06-1677 is afgelost. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-06-1675: 
Tijs Thomasz Rol en Pieter Cornelisz Scheepmaker verkavelen het huis en erf dat zij in de voorgaande 
acte hebben gekocht. Tijs Thomasz Rol zal het huis hebben en het deel van het erf waar het huis op staat, 
en een erf achter het huis tot de afheining. Pieter Cornelisz Scheepmaker zal het erf vanaf de afheining tot 
de IJssel hebben, dat grenst aan zijn eigen erf. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-02-1693: 
In deze acte wordt land verkocht dat grenst aan het huis van Thijs Tomasz Rollois. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-05-1695: 
Annitje Cornelis, wed. van Thijs Thomasz Rollois, en Cornelis Brouwer, substituut schout van Ouderkerk 
ad IJssel en oppervoogd over de minderjarige kinderen van Thijs Thomasz Rollois, en Cornelis Thijsz 
Rollois, meerderjarige zoon , verkopen aan Goosen de Munter, een huis met erf en steeg op het dorp. 
Bedrag 400,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-06-1710 
Annetje Cornelis, weduwe van Tijs Thomasz Rolois (voor de ene helft), Pieter Eeuwoutsz van Herk (zie 
k1486), getrouwd met Marrigje Tijs Rolois (zie k1487), Jan Tijsz Rolois en Cornelis Tijsz Rolois, kinderen 
van Annetje Cornelis en Tijs Thomasz Rolois (voor 3/8 deel) verkopen aan Damis Tijsz Rolois, zoon van 
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Annetje Cornelis en Tijs Thomasz Rolois (voor 1/8 deel eigenaar), een kamer met het erf daarbij, waarin 
Annetje Cornelis nu woont, staande op het dorp, en alle meubelen, huisraad en alles wat Annetje Cornelis 
verder bezit. Damis Tijsz Rolois zal haar daar haar levenlang laten wonen en verzorgen in alles wat zij 
nodig heeft, en niet alleen van vuur, licht, bewassen en behavenen, maar ook van behoorlijke kost, drank 
en al hetgeen enigszins tot haar nooddruft behoort. Verder zal hij ook al haar schulden betalen, en na haar 
overlijden haar op zijn kosten laten begraven. 

 

 
 
#k2976 van der Grijp, Engelbrecht Cornelisz (zoon van Cornelis Pietersz Reins en  
    Neeltje Engelbrechts van der Grijp)  ─> k5952 
 Beroep: Notaris te Ridderkerk van 1645 tot 1674, Secretaris van Ridderkerk 
 ~ +/- 1615 te Rotterdam 
 † 1683 te Willemstad 
o 10-03-1645 te Ridderkerk 
x 02-04-1645 te Willemstad (N-B) (zie Ridderkerk)  zie gezinskaart 11423 
#k2977 Celosse, Margriet Johannes  (dochter van Johannes Hermesz Celosse
      en Aaltje van Meelke)  ─> k5954 
 ~ +/- 1620 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 11-03-1646 te Ridderkerk     † voor 02-05-1706 te Lekkerkerk ? 

  o 27-06-1677 te Dordrecht met Johanna Jansons / Jans Sijons 
  zie ─> k1488 

 
Notarieel arch. Nr. 18/472 Rotterdam Acte 91 Blz 141  d.d. 31-07-1645 
(notaris Willem van Aller) 
NL-RtSA_18_472_0112.jpg 
Jan Grave, bontverkoper te Rotterdam is 900 gulden schuldig aan Mattheus van de Velde, koopman te 
Rotterdam, dat hij geleend heeft. Neeltge Engelbrechtsdr ven der Grijp, weduwe van Cornelis Reijnse, 
won. te Rotterdam, staat borg. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/445 Rotterdam Acte 26 Blz 51 - 52 d.d. 07-02-1648 
(notaris Balthasar Bazius) 
NL-RtSA_18_445_0036.jpg - NL-RtSA_18_445_0037.jpg 
Neeltgen Engelbrecht van de Grijp, weduwe van Cornelis Reijnsz herroept haar eerder gemaakt 
testament en benoemt haar getrouwde zoon Engelbrecht van de Grijp en haar drie getrouwde dochters 
Jacobmijntgen, Helena en Trijntgen Cornelisdr, ieder voor 1/5 deel tot erfgenaam. Haar dochter 
Maertijntgen Cornelisdr die getrouwd is met Thomas van der Helm, krijgt het vruchtgebruik van 1/5 deel. 
Mocht Thomas voor Maertijntgen overlijden dan is Maertijntgen mede erfgenaam voor 1/5 deel. 
Tot executeurs worden haar zoon Engelbrecht van de Grijp en haar schoonzoon Jan Willemsz Grave, de 
man van haar dochter Trijntgen, benoemd. 

 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 313/34     Blz 63  d.d. 23-02-1652 
(notaris Gerrit van der Hout) 
NL-RtSA_18_313_0032.jpg - NL-RtSA_18_313_0033.jpg 
Franchoijs Eversdijck, weduwnaar van Barbar van de Meer, wonende te Willemstadt, legateert aan 
Elisabet Celosse, te Willemstadt, huisraad en kleding, een zilveren schaal met het wapen van zijn 
grootvader, en een zilveren kelk met een gouden ring; daarnaast nog een bedrag van 4.800 gulden; tevens 
een legaat van 600 gulden aan Maria van der Grijp, jongste dochter van Engebrecht van der Grijp, 
secretaris van Rijderkerck, onder conditie dat als ze overlijdt zonder kinderen na te laten, dit bedrag aan 
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Cornelis van der Grijp, de oudste zoon van Engebrecht, vervalt. Verder nog een zelfde bedrag van 600 
gulden aan Sara, Hester en Jacobmijna van der Grijp tezamen. 
 
Notarieel arch. Nr. 18/160 Rotterdam Acte 70 Blz 210 - 212 d.d. 11-06-1652 
(notaris Nicolaas Adriaansz Vogel) 
NL-RtSA_18_160_0139.jpg - NL-RtSA_18_160_0140.jpg 
Neeltgen Engelbrechts van der Grijp, weduwe van Cornelis Pietersz Reijns, won. te Rotterdam, 
benoemt tot haar erfgenamen haar vijf kinderen te weten Jaquemina, Martina, Helena en Catharina, 
mitsgaders Engelbrecht van der Grijp, alias Reijns, secretaris van Ridderkerk, alle geprocreeert door 
Cornelis Pietersz Reijns. Deze acte is gepasseerd ten huize van Neeltgen Engelbrechts van der Grijp in 
het huis genaamd Roode Lelije aan de oostzijde van de Nieustraet. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/160 Rotterdam Acte 81 Blz 246 - 248 d.d. 29-01-1653 
(notaris Nicolaas Adriaansz Vogel) 
NL-RtSA_18_160_0162.jpg - NL-RtSA_18_160_0163.jpg 
Neeltgen Engelbrechtsdr van der Grijp, won. te Rotterdam, ziek te bed liggende, bevestigt haar 
testament op 11-06-1652 gepasseerd t.o.v. notaris Nicolaes Vogel. 
Zij verklaart echter dat alles wat haar dochter Helena Cornelisdr Reijns, vrouw van Jacobus Exters,bij haar 
huwelijk heeft gekregen, beschouwd moet worden als haar volledige erfdeel. En daarmee uit te sluiten van 
enig aandeel in haar na te laten goederen. Dit aandeel zal gaan aan de kinderen van Helena, maar 
laatstgenoemde behoudt het vruchtgebruik daarvan. 
Als beheerders van dit aandeel benoemt comparante haar zoon Engelbrecht van der Grijp (alias Reijns) 
secretaris te Ridderkerck, samen met haar schoonzoon Tomas van der Helm, secretaris van 
Beuckelsdijck, Blommersdijck en Cool. Deze acte is gepasseerd ten huize van Neeltgen Engelbrechts van 
der Grijp in het huis genaamd Roode Lelije aan de oostzijde van de Nieustraet. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/160 Rotterdam Acte 88 Blz 277 - 278 d.d. 28-05-1653 
(notaris Nicolaas Adriaansz Vogel) 
NL-RtSA_18_160_0182.jpg - NL-RtSA_18_160_0183.jpg 
Neeltgen Engelbrechtsdr van der Grijp, weduwe van Cornelis Pietersz Reijn, won. te Rotterdam, ziek 
te bed liggende, herroept haar testament gepasseerd op 29-01-1653 bij notaris Vogel. Deze acte is 
gepasseerd ten huize van Neeltgen Engelbrechts van der Grijp in het huis genaamd Roode Lelije aan de 
west(?)zijde van de Nieustraet. 

 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 315/304     Blz 542 t/m 543  d.d. 14-03-1656: 
(notaris Gerrit van der Hout) 
NL-RtSA_18_315_0272.jpg 
Fop Leendertsz van Driel, wonende te Rijerkerck, voor zichzelf, voor Cornelis Leendertsz van Driel, voor 
zijn zusters en voor de kinderen van zijn zusters, en Cornelis Jorisz Cranendonck, voor zichzelf en voor de 
gezamenlijke kinderen van de overleden Gerrit Jorisz Cranendonck, volgens testament de erfgenamen van 
moeders zijde van de nagelaten goederen van Adriaen Hendricxsz de Jong, machtigen Engebrecht van 
der Grijp, secretaris en notaris te Rijerkerck, om met Jan Willemsz te Heerjansdam, die gemachtigd is 
door Teuntge Cornelis, weduwe van Dammis Dircxsz te Rijerkerck, erfgenamen van de nagelaten 
goederen van de voornoemde Adriaen Hendricxsz de Jong, de boedel van de voornoemde de Jong te 
scheiden, te verdelen en eventueel te verkopen. 
N.B. Cornelis Jorisz Cranendonck tekent als Cornelijs Jorsse Crandonkt. 
 
Notarieel arch. Ridderkerk Nr. 15/355     Blz 490  d.d. 27-09-1673: 
(notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp) 
NL-RtSA_1277_15_f454-507-s051.jpg - NL-RtSA_1277_15_f454-507-s052.jpg 
Cornelis van der Grijp, notaris te Dordrecht, verklaart op verzoek van Ariaentge Herberts wonend te 
Krimpen aan de Lek dat hij maandag 3 augustus 1671 in de namiddag bij Pieter Leendertsz van der Linde 
wonend te Krimpen aan de Lek op order van Bastiaen Ariensz Borsje, heemraad, is geweest. Zij zouden 
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zich vervoegen in het huis van Borsje waar deze ziek te bed lag en iets persoonlijks wilde zeggen nl. dat hij 
een testament wilde laten maken. Genoemd de kinderen van Jan Andriesz en Grietge Ariense die hem zijn 
vrije wil wilden benemen en hem daardoor zeer onrustig maakten. Ik wil dat Ariaentge Herberts het huis en 
de grienden krijgt, strekkende van de Meunbode tot aan de Boesemkade, omdat zij 14 jaar bij mij heeft 
gewoond en gediend. Zij zal daarvoor 100 gulden dienen in te brengen, in drieën gedeeld aan de kinderen 
van Herbert - Jan en Grietge Ariens. 

  
 
#k2978 Sijonsz, Jan  (zoon van Sion Jaspersz en Maritgen Meeus) 
      ─> k5956 
 ~ 21-08-1622 te Streefkerk 
 † voor 13-01-1657 te ??? 
x +/- 1645 te ???      zie gezinskaart 11424 
#k2979 Pauwels, Neeltje (dochter van Pauwels Pietersz en Teuntgen Hendricks) 
      ─> k5958 
 Later getrouwd op 13-01-1658 te Streefkerk met Gerrit Jacobsz 
 * +/- 1624 te Streefkerk ? 
 † 29-08-1708 te Hardinxveld 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Zijon  *     † 25-06-1701 

  x met Ariaentje Luijcas (zie begraven Hardinxveld dd 14-01-1723) 
o Johanna  ~ 23-04-1656 te Streefkerk  †  

  o 27-06-1677 te Dordrecht met Cornelis Engelbrechtsz van der Grijp 
  xx 02-05-1706 te Ouderkerk a/d IJssel met Jan Jansz Molenaar 
  zie ─> k1489 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437    dd. 30-07-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Neeltje Pouwelis, weduwe van Jan Sijontsson, won. te Hardinxveld, gezond, prelegateert aan haar 
zoon Zijon Jansz Backer, en bij zijn vooroverlijden aan diens nakomelingen, een huis en erf met alle 
gereedschap van de bakkerij, staande te Hardinxveld. Dit ter egalisatie van 450 gulden en nog 45 gulden 
verlopen rente die Cornelis van der Grijp zalr, in zijn leven getrouwd geweest met Johanna Jans, 
dochter van Neeltje Pouwelis, had bijde voogden van de weeskinderen van Gijsbert Jaspersz zalr. Dit 
bedrag had Neeltje Pouwelis betaald, en aan haar dochter Johanna Jans in de vorm van prelegaat 
kwijtgescholden. 
Verder benoemt zij tot erfgenamen Zijon Jansz Backer en Johanna Jans, haar zoon en dochter, ieder voor 
de helft. Tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemt zij Johannis van der Grijp, predikant te 
Berkenwoude, en haar zoon Zijon Jansz Backer. 

 
 

 
#k2984 Backhuijsius, Jan Arnouts (zoon van Arnout Backhuijsius en ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † voor 10-06-1656 te Molenaarsgraaf 
x +/- 1640 te ???       zie gezinskaart 11427 
#k2985 Pieters, Soetgen  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † na 01-07-1659 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 20-06-1649 te Molenaarsgraaf  † voor 07-02-1699 te Polsbroek 

 x +/- 1680 te ??? met Grietje Leenderts 
 zie ─> k1492 

 
Recht. arch. nr. 7 Molenaarsgraaf  d.d. 10-06-1656 
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Soetgen Pietersdr, weduwe van Jan Arnhouten Bachuijsius, won. te Molenaarsgraaf, geassisteerd met 
Pieter Pietersz Pelt, haar gekozen voogd, mitsgaders Adriaen Cornelisz, burger der stede Nieupoort als 
bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Arnhouten Bachuijsius za., bij Soetgen Pietersdr, 
transporteren aan Willem Claesz Udo: bergh en erve te Molenaarsgraaf in de Kerckbuijrt. 
 
Recht. arch. nr. 7 Molenaarsgraaf  d.d. 10-06-1656 
Soetgen Pietersdr, weduwe van Jan Arnhoutsen Bachuijsius, won. Molenaarsgraaf, mitsgaders 
Adriaen Cornelisz, burger der stede Nieupoort, als bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van 
voornoemd echtpaar, transporteren aan Jan Adriaensz de Man, won. mede te Molenaarsgraaf: 1/2 huis en 
de kamer, met het erf, daer ’tselve op staet in de Kerckbuijrt 
 
Recht. arch. nr. 7 Molenaarsgraaf  d.d. 01-07-1659 
Soetgen Pieters, weduwe van Jan Arnhoutsen Bachuijsius, won. te Molenaarsgraaf, mitsgaders 
Adriaen Cornelisz, burger der stede Nieupoort, als bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen, 
transporteren aan Jongen Pieter Pietersz Pelt, mede won. te Molenaarsgraaf: huijsing en erve te 
Molenaarsgraaf in de Kerckbuijrt 

 
#k2986 Ariensz, Leendert  (zoon van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 ?? te Polsbroek ??     zie gezinskaart 11428 
#k2987 Hendricks, Beligje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje ~ 13-09-1651 te Polsbroek  † na 12-05-1708 te ??? 

 x +/- 1680 te ??? met Pieter Jansz Bakhuijzen 
 zie ─> k1493 

 

 
#k2996 Koot, Willem Maertensz zelfde als ─> k2852 
x  
#k2997 Gillis, Neeltje   zelfde als ─> k2853 
 
#k2998 Soos, Maarten Jansz  zelfde als ─> k2854 
x  
#k2999 Jans, Heijltje   zelfde als ─> k2855 
 
#k3000 Block, Frank Jacobsz  (zoon van Jacob Adrijaensz Block en Geertje 
     Leenderts)  ─> k6000 
 ~ 12-10-1653 te Moordrecht 
 † ??? te ??? 
x 15-12-1680 te Moordrecht     zie gezinskaart 11433 
#k3001 van der Cijs, Marijtje Jans (dochter van Jan Claesz van der Cijs en Ariaentje 
     Jacobs) ─> k6002 
 * +/- 1656 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jacobus ~ 12-10-1681 te Moordrecht  †  

 doopget. Arien Jacobsz Block, Cijs Willemsz Kerver, Marija Willems Kerver 
o Ariaentje ~ 18-10-1682 te Moordrecht  †  

 doopget. Frans Maertensz Houter, Neeltje Jacobs Block 
o Jan ~ 05-12-1683 te Moordrecht  †  

 doopget. Marichgen Claes 
o Jacobus ~ 25-02-1685 te Moordrecht  †  

 doopget. - 
o Marija ~ 23-09-1686 te Moordrecht  †  

 doopget. - 
o Marija ~ 09-11-1687 te Moordrecht  †  

 doopget. - 
o Marija ~ 03-10-1688 te Moordrecht  †  

 doopget. - 
o Klaes ~ 07-05-1690 te Moordrecht  †  

 doopget. - 
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o Klaes ~ 04-06-1691 te Moordrecht  †  
 doopget. - 

o Klaes ~ 09-11-1692 te Moordrecht  †  
 doopget. - 
 x 27-02-1718 te Moordrecht met Cornelia Joris van Eijk 
 zie ─> k1500 

o Marija ~ 19-12-1694 te Moordrecht  †  
 doopget. - 

o Cornelis ~ 18-01-1696 te Moordrecht  †  
 doopget. - 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 30-07-1678 
Notaris Albertus van Braeckel 
Marrichje Jans van der Chijs, jonge dochter, oud omtrent 22 jaar, won. te Moordrecht, tegenwoordig 
ziekelijk te bed liggende ten huize van de weduwe van Jan Claesz van der Chijs, staande op de 
Goutsendam te Nieuwerkerk ad IJssel, stelt haar testament op. Zij legateert aan Menghsje en Jaepje 
Willems Bleijcker, haar halfzussen, 100 gulden. Deze 100 gulden heeft zij gekregen n.a.v. het testament 
van haar overleden vader en moeder Jan Claesz van der Chijs en Ariaentje Jacobs (voor notaris 
Jacob Vergilst dd 21-09-1661). Deze 100 gulden moeten Menghsje en Jaepje ontvangen van Marrichje 
Claes, weduwe van Jan Claesz van der Chijs. Verder legateert zij aan Aeltje, Claesje en Marrichje Jans 
Boon, en Aelbert Claesz en Cornelis Jansz van der Chijs, haar halfzussen en halfbroers, haar erfportie na 
overlijden van Jan Willemsz Bleijcker, haar in Oost Indie overleden halfbroer. Verder legateert zij aan 
Claes en Cornelis Jansz van der Chijs, haar halfbroers, haar erfenis aanbestorven door dode van Jan 
Claesz van der Chijs, haar overleden vader (overleden te Nieuwerkerk). 
Voor het overige benoemt zij tot haar universele erfgenaam Marrichje Claes, weduwe van haar overleden 
vader. Tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemt zij Gerrit Claesz van der Chijs, won. te 
Pijnacker, haar oom, en Hendrick Jansz van den Tooren, won. te Nieuwerkerk, haar neef. 

 
 
#k3008 te Rehorst, Hendrik  (zoon van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Dinxperlo ??     zie gezinskaart 11437 
#k3009 NN, Aeljen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck ~ +/- 1657 te Dinxperlo  †  

 x 08-02-1685 te Dinxperlo met Geertruijd Wessels Bolant 
 zie ─> k1504 

 

 
#k3010 Bolant, Wessel Geertsz (zoon van Geert Bolant en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Dinxperlo ??     zie gezinskaart 11438 
#k3011 Siebelinck, Geesken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertruijd ~ +/- 1659 te Dinxperlo † 

  x 08-02-1685 te Dinxperlo met Dirck Hendriksz te Rehorst 
  zie ─> k1505 

 

 
#k3016 Dircksz, Barent  (zoon van Dirck Foppens en Geertje Barents) 
      ─> k6032 
 Beroep: Gezworene van de Achterbroek in 1682, 1687, 1695, 1705 en 1712 
 * +/- 1650 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † na 27-09-1726 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 662 Datum: 19-Feb-23 

o ..-04-1681 te Berkenwoude 
x 20-04-1681 te Achterbroek (Berkenwoude)    zie gezinskaart 11441 
#k3017 Evengroen, Marrigje Dircks (dochter van Dirck Cornelisz Evengroen en  
     Teuntje Reijers)  ─> k6034 
 * +/- 1655 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Dirk ~ 21-11-1683 te Berkenwoude † 09-10-1752 te Berkenwoude 

 x 25-04-1723 te Berkenwoude met Marrigje Paulus Capteijn 
 zie ─> k1508 (kwartier 2) 

o Geertje * +/- 09-1685 te Achterbroek / ~ 16-09-1685 te Berkenwoude 
    † tussen 10-04-1729 en 12-12-1751 te ??? 
 x 03-03-1709 Berkenwoude met Dirk Ariensz Potuijt 
 zie ─> k3487 (kwartier 3) 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude  dd 11-04-1682 / 09-09-1687 / 11-03-1705 / 16-05-1712 
Barent Dircksz treedt op als gezworene van de Achterbroek (Berkenwoude). 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 22-02-1687 / 05-01-1695 
Barent Dircksz treedt op als gezworene van de Achterbroek. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude  dd 13-05-1690 
De meerderjarige en minderjarige kinderen van Wouter Aertsz en Niesje Gijsberts, genaamd Aert 
Woutersz, Jacob Woutersz, Geertje Woutersz, en de voogden Aert Gielisz en Cornelis Gijsbertsz, oom en 
neef, over Anne Wouters en Gijsbert Woutersz, verkopen aan Barent Dircksz, won. in de Achterbroek, 
een hofstede met huis, berg, schuur en 5 morgen hooi-, wei- en kennipland in de Achterbroek, en 1 
morgen 3 hont 50 roeden, mede in de Achterbroek. 
Barent Dircksz is schuldig 260 gulden n.a.v. deze koop. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude  dd 13-08-1692 
Jan Ariensz Uijttenbroeck, won. te Gouderak, verkoopt aan Barent Dircksz een kampje weiland in het 
westeinde van de Achterbroek, groot 1 morgen 3 hont, en nog 1 morgen boezemland. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude  dd 28-05-1698 
Cornelis Teunisz van Dam verkoopt aan Barent Dircksz een huis, schuurtje en erf, met 1 morgen 3 hont 50 
roeden land in het westeinde van de Achterbroek. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude  dd 28-05-1698 
Barent Dircksz, Frans Centen en Ingetge Centen verkopen aan Arij Aertsz en Aeltje Jans, ieder voor 1/3e 
deel een partij land gelegen in het westeinde van Berkenwoude in drie percelen. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude  dd 09-05-1718 
Barent Dircksz verkoopt aan Teunis Florisz (zie k1036) een stuk land in het westeinde van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude  dd 27-09-1726 
Barent Dircksz, Jan Tonisz Nieuwsteeg, Jan Arijensz, Dirk Pouwelsz, getrouwd met Geertje Arijens, Arij 
Arijensz, getrouwd met Weijntje Arijens, tesamen kinderen van Arij Dircksz, Leendert Danielsz Vet en 
Hendrik Abramsz (zie k2388), getrouwd met Toontje Jans (zie k2389), die een dochter is van 
Weijntje Dircks (zie k4779), voor de ene helft, en Dirck Cornelisz Bos, Louweris Cornelisz Bos, Clroenlis 
Louwen, Arij Cornelisz, getrouwd met Margje Louwen, Jan Louwen, Tonis Louwen, Lena Bos’ kinderen 
met namen Margje van Leuven en Gerrit van Leuven, Cornelis van Leeuwen en Dirk Bos als voogden over 
de minderjarige kinderen, en de kinderen van Marija Bos, met namen Johannes Tonisz en Sent Tonisz 
Verbruggen, voor de andere helft, alle tezamen erfgenamen van Fop Dircksz en Weijntje Cornelis, in hun 
leven gewoond hebbend in de Achterbroek, vrerkopen: 
- aan Barent Dircksz een kamp hooiland, groot 1 ½ morgen land. 
- aan Pieter Dircksz een hofstede met hooi- en kennipland groot 9 morgen 3 hont in de Achterbroek 
- aan Arij Cornelisz een stuk land groot 5 morgen 3 hont in de Achterbroek 
- aan Arien Arijensz een stuk wei-, hooi- en kennipland groot 1 morgen 3 hont 50 roeden in de Achterbroek 
- aan Arij Woutersz een stuk hooiland groot 4 morgen. 
 

 
#k3018 Capteijn, Paulus Cornelisz (zoon van Cornelis Pauwels Capiteijn en Marijtje 
     Dircks Pronck)  ─> k6036 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1696 en 1701, Substituut schout in 1691 
 * +/- 1655 te Berkenwoude 
 † tussen 11-05-1701 / 18-01-1702 en 10-07-1702 te Berkenwoude 
o 18-01-1686 te Berkenwoude 
x 10-02-1686 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11442 
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#k3019 Schoonder, Teuntje Ariens (dochter van Arien Huijgen Schoonder en  
     Geertje Jans Louwens)  ─> k6038 
 Later getrouwd (1) op 27-01-1704 te Berkenwoude met Gijsbert Cornelisz de Zeeuw 
 Later getrouwd (2) op 01-04-1708 te Berkenwoude met Dirck Claesz Verkaijck 
 * +/- 1660 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † tussen 29-05-1717 en 15-02-1731 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Paulus Capteijn en Teuntje Schoonder): 
o Cornelia    ~ 15-12-1686 te Berkenwoude † voor 01-04-1718 te Berkenwoude 

 doopget. Willem Florisz, Fijgje Cornelis, Geertje Jans 
 x 01-09-1709 te Berkenwoude met Jan Ariensz Bullik 
 zie ─> k2553 (kwartier 1) 

o Dirck    ~ 05-09-1688 te Berkenwoude  †   
 doopget. Cornelis Aertsz Admirael, Arijen Huijgen, Trijntje Cornelis 

o Neeltje    ~ 04-03-1691 te Berkenwoude  †  
 doopget. Jan Arijensz, Emmigje Arijens 

o Niesje    ~ 02-03-1692 te Berkenwoude  †  
 doopget. Jan Arijensz, Niesje Arijens 

o Marrigje    ~ 20-04-1699 te Berkenwoude † 13-10-1745 te Berkenwoude 
 doopget. Willem Florisz, Fijgje Cornelis 
 x 25-04-1723 te Berkenwoude met Dirk Barentsz Potuit 
 zie ─> k1509 (kwartier 2) 

o Pouwelijna   ~ 17-04-1702 te Berkenwoude  †  
 doopget. Maerten Aertsz de Gruijter, Cornelia Cornelis de Gruijter 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teuntje Schoonder en Gijsbert de Zeeuw): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Teuntje Schoonder en Dirck Verkaijck): 
o Geertje   ~29-09-1709 te Berkenwoude  †  

 doopget. Cornelia Pouwelis 
 

Reconstructie ouders Teuntje Ariens Schoonder: 
1. Volgens de huwelijksinschrijving met Paulus Cornelisz Capteijn, is zij afkomstig uit Nieuwerkerk ad 

IJssel. 
2. Doopgetuigen bij haar kinderen zijn onder andere Arijen Huijgen en Geertje Jans. 
3. Doopgetuigen bij haar kinderen zijn onder andere Emmigje Arijens en Niesje Arijens. 
4. In Nieuwerkerk houden Arijaen Huijgen Schoonder en Geertje Jans twee dochters ten doop, namelijk: 

- Niesje dd 17-07-1670 
- Emmigje dd 23-04-1673 

5. Op basis van voorgaande mag aangenomen worden dat Teuntje Ariens Schoonder ook dochter is 
van Arijaen Huijgen Schoonder en Geertje Jans, en dat zij geboren is voor 1668 (dopen Nieuwerkerk 
zijn vóór 1668 niet behouden gebleven). 
 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 21-06-1688 
Bouwen Maertensz en Jan Maertensz de Gruijter, voor zichzelf en namens de andere kinderen en 
erfgenamen van Maerten Pietersz en Baertje Willems, beiden zalr, verkopen aan Paulus Cornelisz 
Capteijn 1 morgen 1 hont 50 roeden wei- en kennipland in het westeinde van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 18-09-1688 
Jan Jacobsz en Pouwelis Cornelisz Capteijn worden tot voogden aangesteld over Sijgje Jacobs, hun resp. 
zus en nicht. Zij is de minderjarige dochter van Jacob Dircksz en Elisabeth Willems, beiden zaliger. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 01-05-1691 
Pauwelis Cornelisz Kapteijn treedt op als substituut schout van Berkenwoude 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 27-10-1693 
Jan Aertsz Verleck, won. te Stolwijk, verkoopt aan Pouwelis Cornelisz Capteijn een hofstede met huis, 
schuur en 8 morgen hooi-, wei- en kennipland in het westeinde van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 19-01-1696 
Pouwel Cornelisz Capteijn treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 04-06-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Jan Jacobsz, Leendert Jacobsz, Willempje Jacobs en Fijtje Jacobs, broers en zussen, won. in het 
westeinde van Berkenwoude, zijn schuldig aan Pouwelis Cornelisz Cappeteijn, mede won. in het 
westeinde te Berkenwoude, het bedrag van 850 gulden dat zij geleend hebben. Rente 3,5%. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 1698 / 1699 
Claes Joppen Hogenes, schout, verkoopt aan Poulus Cornelisz Capteijn 11 morgen 4 hont land in het 
westeinde van Berkenwoude, en 2 morgen 1 hont 50 roeden land, met een kennipwerf. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 11-05-1701 
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Pauwelis Cornelisz Kapteijn treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Not. Arch. ? Capelle a/d IJssel, 18-1-1702:  
Pouwelis Cornelisz Cappeteijn en Teuntje Ariens Schoonder, egte man en vrouw, wonende binnen den 
Ambagte van Berkoude, hij enigszins ziek te bed, maken een mutueel testament. De langstlevende 
onderhoudt de kinderen tot 25 jaar of eerder huwelijk. Dan moet een uitzet uitgekeerd worden en 200 
gulden in plaats van de legitieme portie. Zij sluiten de schout te Berkenwoude uit. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 10-07-1702 
De weduwe van Pouwelis Cornelisz Capteijn wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 29-05-1717 
Teuntje Ariens Schoonder wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 
 

 
#k3020 Heijndriksz, Pieter  (zoon van ) 
 * +/- 1657 te Lekkerkerk 
 † 16-11-1701 te Lekkerkerk 
x 30-05-1683 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11443 
#k3021 Huijgen, Lijntje   (dochter van Huijg Kuijnen en Neeltje Jans) 
      ─> k6042 
 ~ 24-01-1666 te Lekkerkerk 
 † 28-02-1713 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Heijndrik ~ 11-06-1684 te Lekkerkerk  † 14-08-1767 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Huig Gorisz, Huig Kuijnen, Jannitge Hendricks 
 o 01-01-1712 te Lekkerkerk met Marrigje Ariens 
 zie ─> k1510 

o Neeltge ~09-02-1687 te Lekkerkerk   †  
 doopget. Marchje Hendricks, Huig Kuijnen, Martijntje Huigen 

o Leentge ~19-09-1694 te Lekkerkerk   †  
 doopget. Huijgh Gorisz, Jannitge Heijndricks, Barber Huijgen 

 

 
#k3022 Huijgen, Arien   (zoon van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te Giessen Oudekerk ?? 
#k3023 Leenderts, Ariaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Kundertje     ~ 20-07-1687 te Giessen Oudekerk  

     zij was getuige bij doop van Ariaantje, kind van Marichje Ariens 
o Bastiaentjen    ~ 28-01-1691 te Giessen Oudekerk 

     zij was getuige bij doop van Huijg, Merrigje en Cornelia, kinderen van  
       Marichje Ariens 

o Marichjen    ~ 27-03-1689 te Giessen Oudekerk † 10-01-1775 te Ouderkerk ad IJssel 
     o 01-01-1712 te Lekkerkerk met Heijndrik Pietersz Verstoep 
     zie ─> k1511 

o Teuntjen     ~ 16-11-1692 te Giessen Oudekerk 
o Teuntjen     ~ 14-02-1694 te Giessen Oudekerk 
o Cornelis     ~ 20-04-1699 te Giessen Oudekerk 

 
#k3024 Dekker, Jacob Dirks   zelfde als ─> k1056 
x 
#k3025 Decker, Jannetje Cornelis  zelfde als ─> k1057 
 
#k3026 Gouwens, Dirk Pietersz  zelfde als ─> k1058 
x 
#k3027 Buijs, Jannetje Ariens   zelfde als ─> k1059 
 
#k3028 de Jong, Cornelis Ariens  zelfde als ─> k1060 
x 
#k3029 de Jong, Lijntje Tijsse   zelfde als ─> k1061 
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#k3030 de Vries, Arie Jansz   zelfde als ─> k1062 
x  
#k3031 Geerloffs, Cornelia   zelfde als ─> k1063 
 
#k3032 Stolker, Cornelis   zelfde als ─> k1064 
x 
#k3033 NN, Geertje    zelfde als ─> k1065 
 
#k3034 Voorweer, Pieter Huijbertsz  zelfde als ─> k1066 
x 
#k3035 Snoeij, Marijtje Jans   zelfde als ─> k1067 
 
#k3036 de Jong, Laurens Cornelisse  zelfde als ─> k1068 
x 
#k3037 van Mourik, Geertje Antonisse zelfde als ─> k1069 
 
#k3038 Muijss, Huijg Leenderts  zelfde als ─> k1070 
x 
#k3039 van Dam, Cornelia Ariens Huijgen zelfde als ─> k1071 
 
#k3040 van Herk, Jan Willemsz Baes  zelfde als ─> k2868 
x 
#k3041 van den Geer, Cateleijntje Claes zelfde als ─> k2869 
 
#k3042 van der Ruijt, Zijmon Ariensz  zelfde als ─> k2870 
x  
#k3043 Willems, Marijtje   zelfde als ─> k2871 
 
#k3044 van de Graaf, Cornelis Wiggertsz zelfde als ─> k2860 
x 
#k3045 Lagewaard, Neeltje Hendrikse  zelfde als ─> k2861 
 
#k3046 Beck, Cornelis Willems  zelfde als ─> k2862 
x 
#k3047 Verkaijck, Gerrigje Ariens  zelfde als ─> k2863 
 
#k3048 Lans, Cornelis Engelen (zoon van Engel Leendertsz Lans en Dircksgen 
     Dircks Stam)  ─> k6096 
 * +/- 1640 te Gouderak 
 † 14-07-1685 te Gouderak 
o 01-04-1666 te Moordrecht 
x te Gouderak       zie gezinskaart 11443 
#k3049 Willems, Francijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1645 te Moordrecht 
 † 10-12-1710 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jannetje ~ 25-07-1666 te Gouderak  †  
o Brechtje ~ 01-04-1668 te Gouderak  †  
o Willem ~ 03-03-1669 te Gouderak  † 04-02-1739 te Ouderkerk ad IJssel 

 o 15-03-1699 te Ouderkerk ad IJssel (att.) met Annetje Jans Proos 
 zie ─> k1524 

o Bregtje ~ 23-08-1671 te Gouderak  †  
 

 
#k3050 Proos, Jan Huibertsz (zoon van Huibert Jansz Proost en Leentje Aerts) 
      ─> k6100 
 * +/- 1630 te Gouderak 
 † 01-11-1697 te Gouderak 
x voor 1659 te Gouderak     zie gezinskaart 11444 
#k3051 Hendriks, Leentje (dochter van ) 
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 * +/- 1635 te Gouderak 
 † 04-08-1672 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annetje * te Ouderkerk ad IJssel  ~ 28-09-1664 te Gouderak 

     † 14-09-1747 te Ouderkerk ad IJssel 
 o 15-03-1699 te Ouderkerk ad IJssel (att.) met Willem Cornelisz Lans 
 zie ─> k1525 

 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak   dd 06-11-1654 / 09-11-1654 
Anthonij van der Wolff, baljuw van Gouda en Gouderak, ten huize van Johan Brouck, schout van 
Gouderak, in aanwezigheid van Galeijn Thonisz Steenbacker en Mees Leendertsz Buijtelaer, gezworenen 
van Gouderak, leggen volgende verklaringen vast van: 
Jan Jacobsz van Leeuwen, herbergier in de Roode Leeuw in Gouderak, verklaart op ede dat op donderdag 
29 oktober 1654 in zijn huis hebben zitten drinken Paulus Leendertsz, Thonis Galeijnsz, Pleun Willemsz 
Backer, Pieter Ariensz, Jan Ariensz en Cors Jacobsz, met nog diverse andere jongmans zowel uit 
Gouderak als uit Berkenwoude en Ouderkerk, zonder dezelve te kennen. Zij zaten tot middernacht bij 
elkaar. Hij was even bij zijn vrouw die ziek was, waarna hij geroepen werd. Hij zag dat er diverse van het 
gezelschap blote messen hadden en snijdend en stekend onder elkaar waren, zonder te kunnen zeggen 
wie het waren. Hij deed zijn best hen met een stok te scheiden, waarbij hij zelf ook een snee kreeg in zijn 
linkerhand. Terstond is hij naar Moordrecht gegaan en heeft zijn kwetsuur laten verbinden. 
Maria Claes Brouck, vrouw van Jan Jacobsz van Leeuwen, verklaart dat zij naast de eerder genoemden 
ook nog Pieter Knieren, Arien Schrevelsz Breur, Jonge Capiteijn, Arien Jansz, Willem Lap en Pleuntgens 
Kees van Ouderkerk heeft gezien. Verder zag zij dat de Jonge Capiteijn, won. te Berkenwoude, door 
Willem Lap gekweld werd, waarna hij met een tinnen kan gewordpen heeft naar Willem Lap, zonder hem te 
raken, maar wel Arien Jansz, waardoor die gekwetst werd boven de wenkbrauw. 
Thonis Galeijnsz verklaart dat hij die avond in een groot gezelschap van jongelui was, met naast de eerder 
genoemden ook Jan Proos, Pieter Jansz Wiloom en Claesken Dirk Oom. Hij heeft Jan Ariensz met een 
bloot mes gezien. Pieter Ariensz, de broer van Jan Ariensz, nam het mes uit diens handen en brak het aan 
stukken. Ook Claes Koij en Kors Jacobsz heeft hij met het bloot mes zien schrappen. 
Willem Claesz verklaart dat hij ook Pleuntgens Kees zijn mes heeft zien trekken, en ook Jan Huijbertsz 
Proos met een bloot mes heeft zien schrappen. 
Pleun Willemsz Backer verklaart dat hij Jan Ariensz, Jan Huijbertsz Proos en Pleuntgens Kees van 
Ouderkerk met een bloot mes heeft gezien. 
Paulus Leendertsz, Nieske Tonie, Marrichje Jacobs Kos bevestigen dat hij Jan Ariensz, Jan Huijbertsz 
Proos en Pleuntgens Kees van Ouderkerk met een bloot mes heeft gezien. 
Diverse andere getuigen leggen vergelijkbare getuigenissen af. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak   dd 04-07-1655 
Huijbert Jansz Proost, gehuwd met Leentje Aertsdr, Cornelis Pouwelisz van Ouderkerck als voogd met 
voornoemde Proost over de minderjarige kinderen van Tonis Pouwelisz, gehuwd met Annichje Aerts. 
Verder voor Jan Coenen, won. Dordrecht, mede een zoon van voornoemde Annichje Aerts, en voor 
Marrichje Cornelis, verwekt bij Lientje Aerts. En zo kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van Aert 
Pietersz den jongen Aert, gehuwd met Barbertje Pieters, beide zaliger. Verkopen aan Cornelis Meesz 
Coolmees, te Gk, een huis en erf in het MB. Strekt van de wael en Leendert Ophoven noord op tot de dijk. 
Belend tw Jan Aertsz en to voornoemde Ophoven. Prijs f 305,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak   dd 19-01-1659 
Isbrant Dirksz, brouwer te Rotterdam, eiser, contra Jan Huijbertsz Proost en Pieter Ariensz Uijttenbroeck, 
gedaagden, om betaling van f 130,- per resto van geleverde bieren. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Gouderak   d.d. 16-08-1661: 
Rechdach gehouden op den 16e aug. 1661 
IJsbrant Dircxe. eijser. Contra Jan Huijbertse Proost c.s. ged. Omme opt repport van de Schepenen 
Commissarissen sententie te aen hooren. 
Schepenen parthijen gehoort, ende op alles gelet hebbende. Condemneeren de ged. aen de eijser te 
betaelen 170 gld. bij hem geeijst, mits dat Huijbert Janse Proost met solemneele eede verclaeren, dat hij 
aen Willem Janse van der Cuijck, volgens de coop met de Oppercuijper van de eijser gemaeckt, de 
nombre van 300 ende 34 bos tonnen houpen meerder heeft gelevert. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-12-1662: 
Jan Huijbertsz Proos, wonend te Gouderak, koopt van de erfgenamen van Sent Dircksz een huis en erf in 
de polder de Hoogen Nesse. Bedrag 880,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-11-1672: 
Jan Huijbertsz Proos, namens zijn zwager Heijndrick Lambertsz optredend, voor een vierde deel, en Jacob 
Dircksz Boij, getrouwd met Merritjen Lamberts, voor een vierde deel, en  Cornelis Aertsz, Maerten Aertsz, 
Inge Floris, getrouwd met Merritjen Aerts, Jannetjen Aerts en Heijndrick Aerts, kinderen van Annetjen 
Lamberts, voor een vierde deel, en Reijnger Willemsz Creuck als oom en voogd van Marijcken Korssen, 
Pieter Corssen en Macheltjen Corssen, onmondige kinderen van Cors Lambertsz zaliger, voor een vierde 
deel, allen als erfgenamen van Gerrit Lambertsz zaliger, verkopen aan Dirck Heijndricksz een huis, erf en 
werf met een stukje land daarachter gelegen groot 3 hont in de polder de Hooge Nesse. Deze koop is 
gesloten op een openbare veiling d.d. 01-04-1672. Bedrag 500,- gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 24-05-1675 
Huijgh Huijbertsz Proos, Pieter Huijbertsz Proos, Giel Huijbertsz Proos, Neeltgen Huijberts Proos (zie 
k5043), weduwe van Ellert Cornelisz Cool (zie k5042), Trijntje Cornelis, en de voornoemde Huijgh 
Huijbertsz Proos en Pieter Huijbertsz Proos als voogden over de minderjarige kinderen van Aechjen Jans 
Proos, geprocreeert bij Cornelis Meesz, en over de kinderen van Neeltgen Jans Proos geprocreeert bij 
Hendrick Jansz van Leeuwen, en over de kinderen van Gijsbert Jansz Proos geproceeert bij Weijntgen 
Heijndricks, Jan Huijbertsz Proos , allen erfgenamen van Wouter Jansz Proos, verkopen aan Leendert 
Huijbertsz Proos een huis en erf in het Middelblok van Gouderak met 6 morgen 1 ½ hont land, nog een 
stuk weiland van 8 hont, en een kennipwerf met een rijsakker van 1 ½ hont, waarin de koper ook als mede 
erfgenaam 1 / 21e deel heeft. Bedrag 1335 gulden. 
Dezelfde personen, inclusief Leendert Huijbertsz Proos, verkopen op dezelfde datum ook aan Cornelis 
Hendricksz Vermeul, wonende in Gouda, een stuk land van 1 ½ morgen in het Middelblok in Gouderak. 
Bedrag 240 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 15-06-1676 
Huijgh Huijbertsz Proos, Pieter Huijbertsz Proos, Leendert Huijbertsz Proos, Neeltgen Huijberts Proos 
(zie k5043), weduwe van Ellert Cornelisz Cool (zie k5042), Trijntje Cornelis, en de voornoemde Huijgh 
Huijbertsz Proos, Pieter Huijbertsz Proos en Pieter Ariensz Veerman, voogden over de weeskinderen van 
Aechjen Jans Proos, geprocreeert bij Cornelis Meesz Buijtelaer, en over de kinderen van Neeltgen Jans 
Proos geprocreeert bij Hendrick Jansz van Leeuwen, en over de kinderen van Gijsbert Jansz Proos 
geproceeert bij Weijntgen Heijndricks, Jan Huijbertsz Proos en Giel Huijbertsz Proos, allen erfgenamen 
van Wouter Jansz Proos, verkopen aan Galeijn Thonisz Steenbacker een steenplaats met oven en twee 
loodsen in het Middelblok in Gouderak, een zelling en een drietal kwart zellingen. Bedrag 1150,- gulden. 

 
#k3052 de Boer, Willem Willems  zelfde als ─> k2828 
x  
#k3053 Ariens, Annetje   zelfde als ─> k2829 
 
#k3054 Trouwborst, Arie Cornelisz  zelfde als ─> k2640 
x 
#k3055 Barents, Marchje   zelfde als ─> k2641 
 
#k3056 Speksnijder, Theunis Jansz  zelfde als ─> k2560 
x 
#k3057 Cleijn, Aafje Claas   zelfde als ─> k2561 
 
#k3064 de Wit, Pieter Aartsen   zelfde als ─> k2568 
x 
#k3065 Japiks, Grietje    zelfde als ─> k2569 
 
#k3066 Hoogewerf, Jan   zelfde als ─> k2570 
x 
#k3067 NN     zelfde als ─> k2571 
 
#k3068 Kortland, Gijsbert Ariensz  zelfde als ─> k2572 
x 
#k3069 Claes, Annechjen   zelfde als ─> k2573 
 
#k3070 de Kovel, Jan Joosten   zelfde als ─> k2574 
x 
#k3071 Sterreburch, Geertje Jans  zelfde als ─> k2575 
 
#k3072 Eijckelboom, Pieter Ariensz (zoon van Arie Ariensz Eijckelboom en Lijntje 
     Andries de Vos)  ─> k6144 
 * +/- 1634 te Gijbeland 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te ???       zie gezinskaart 11444 
#k3073 Cornelis, Grietje  (dochter van Cornelis Huijbertsz ? en Ariaentje 
     Aerts Baen)  ─> k6146 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Arie ~ 24-02-1658 te Molenaarsgraaf  † voor 1730 te ??? 
 x +/- 1675 te ??? met Grietje Cornelis Eijckelboom 
 zie ─> k1536 

 

 
#k3074 Eijckelboom, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz Eijckelboom 
      en Stijntgen Wouters)  ─> k6148 
 * +/- 1615 te ??? 
 † +/- 1687 te Gijbeland 
x +/- 1645 te ???       zie gezinskaart 11445 
#k3075 Ariens, Aantje  (dochter van Arien NN en Aentgen Thonis Both) 
      ─> k6150 
 * +/- 1620 te ??? 
 † na 1697 te Gijbeland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje * na 1649 te Gijbeland †  

 x +/- 1675 te ??? met Arie Pietersz Eijckelboom 
 zie ─> k1537 

 

 
#k3076 van Muijlwijk, Jan Dionijsz (zoon van Dionijs Jansz van Muijlwijk en  
     Gertruid Gerrits)  ─> k6152 
     zie ook k24454 
 * +/- 1608 te Overslingeland 
 ~ 21-05-1614 te Hoornaar 
 † voor 1688 te ??? 
x 13-09-1637 te Hoornaar     zie gezinskaart 11446 
#k3077 Beernts, Maaiijken  (dochter van Berend Lambertsz ? en   
     Anna Jans)  ─> k6154 
 ~ 13-04-1614 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thijs * +/- 1660 te ???  † +/- 1725 te Nieuwland 

 x +/- 1690 te Nieuwland ?? met Adriana NN 
 xx met Feijtje Dircks 
 zie ─> k1538 

 
Recht.Arch. Gorinchem Nr. 365 f47  dd 23-11-1643  
Jan Nijssen van Muijlwijck, won. te Nuland, transporteert aan Jan Arriss, wonende Slingeland, 10 hont in 
de Luttelweert. 
 
Recht.Arch. Gorinchem Nr. 365 f65  dd 21-12-1643  
Jan Nijssen van Muijlwijck, won. te Nuland, transporteert aan Leentje Schalcken, weduwe van Gijsbert 
Jaspers zalgr. wonende Meerkerk, 3 morgen land. genaamd "de Cruijscamp" in de Weverwijk onder 
Leerbroek. 
 
Recht.Arch. Gorinchem Nr. 377 f89v/90  dd 12-6-1656  
Jan Nijssen wonende Nuland, Teunis Wouters (Terlouw), getrouwd met Adriaentge Nijsse en Pieter 
Lamberts, getrouwd met Aefken Nijssen tesamen erfgenamen van hare meuij Leentgen Jans van 
Muijlwijck transporteren aan Jan Hermens wonende Hoogblokland 2 morgen ½ hont op de lange Beempt 
gen. "de Vlietcamp". 
 
Archiefsoort ? Archiefplaats ? 4-4-1667 
Claes Ariens, getrouwd met Geertgen Gerrits van Muijlwijck, Huijbert Joosten, getrouwd met Neeltjen 
Gerrits van Muijlwijck en Aechtgen Gerrits van Muijlwijck geass. met haar voogden Jan Nijs en Cornelis 
Pieters Wochten? allen wonende Hoornaar en kinderen en erfgenamen van Gerard Deonijs van Muijlwijck 
en Aechtgen Pieters beide zalgr. deling hofstee en land te Hoornaar, Noordeloos en lage Beempt. 
 
Archiefsoort ? Archiefplaats ? 25-6-1668 
Jan Nijsse van Muijlwijck, wonende te Nieuwland, transporteert aan Jan Hermens, wonende op Hoog 
Blokland, 2 morgen 6 hont op de lage Beempt genaampt "de Vlietscamp" etc. 
 
Recht. Archief 615 nr 44 Gorinchem   dd 28-02-1670 
Oijken van Oort, weduwe van Ltnt Marten van Aelst za, Adriaen van Oort won te Achtien-hoven voor 
zichzelf en voor zijn kinderen en als gestelde voogd over de onnozele Theodora van Aelst zijnde de 
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dochter van voorn Oijken van Oort alsmede over de kinderen van Jan van Meerhout, weduwnaar van 
Maria van Oort za, Willem van de Bosch als gestelde voogd over de kinderen van Jan van Vosbergen za., 
die getrouwd was met Elisabeth van Oort, allen erfgenamen van Adriaen Storm za, te eenre, en 
Claes Ariens, getrouwd met Geertruijt Gerits van Muijlwijck, Huibert Joosten, getrouwd met Neeltge Gerits 
van Muijlwijck beiden won te Hoornaar, Pieter Sanders, won te Langera, getrouwd met Aechtge Gerits van 
Muijlwijck, allen kinderen van Gerardt Nijs van Muijlwijck za; 
Jan Nijs van Muijlwijck won te Nuland voor zichzelf en voor zijn broer Jan Nijs van Muijlwijck won te 
Over-Slingeland, Teunis Wouters won. te Goudriaan, getrouwd met Adriaentge Nijs van Muijlwijck, Pieter 
Lamberts van Muijlwijck won. te Middelcoop . getrouwd met Aechtge Nijs van Muijlwijck voor zichzeff en 
als gestelde voogd over Geertruijt Adriaens van Muijlwijck zijnde de dochter van Adriaen Nijs van 
Muijlwijck, Dirck Floren van Muijlwijck voor zichzelf en voor zijn broer en zusters Jan Floren, Dingetje 
Floren en Adriaentge Floren (de eerste 2 won. te Blokland en de laatste won. op de Donck), Leendert 
Peters van Muijlwijck won. te Hoornaar, Dingetje Peters van Muijlwijck ook won. daar, Ruth Ariens won. op 
Blokland, getrouwd met Adriaentge Willems van Muijlwijck, Peter Teunisz van Muijlwijck, schout te 
Leerbroek en Jacob Teunisz van Muijlwijck won. te Waalwijk, allen erfgenamen van Elizabet van Muijlwijck 
za., die getrouwd was met Adriaen Storm, deling als volgt: 
de erfgenamen van Adriaen Storm: 

o 4 morgen op Lang-Nuland gebruikt door Pieter Adriaens won a/d achterdijk; 
o 11 hont op Cort-Nuland gebruikt door Teunis Thomass; 
o 17 hont achter Arkel gebruikt door de kinderen van Teunis Teuniss won a/d Haer; 
o 4 morgen 3 hont op Scheijwijk a/d groene weg bestaande uit 13 hont en 14 hont; 
o 3 morgen op Vogelswerf; 
o een huis gen “de oliphant aan de zuidzijde van de Hoogstraat te Gorcum; 
o nog 5 huiskens te Gorcum; 
o nog een rentebrief sprekende op Cornelis Willems Vliegh te Leuven met als onderpand een 

vogelkoij groot 3 h binnen de lansingh te Heukelum; 
de erfgenamen van Elizabet van Muijlwijck: 

o een hofstede groot 10 morgen 4 hont in Otterland. 
 
Archiefsoort ? Archiefplaats ? 11-3-1675 
Jan Nijse van Muijlwijck, won. te Nouland, Dirck Florisse en Dingentie Florisse van Muijlwijck, wonende 
Blokland, voor haar zelve en zich sterkmakende voor hun broer Jan Florisse, Leendert Peterse van 
Muijlwijck, wonende Blokland voor haar zelve ende rato caverende voor Dingetje Peters van Muijlwijck, 
Claes Gerits Stam, getrouwd met Neeltje Willems weduwee van Muijlwijck) wonende aan de Baseldijk en 
Claes Ariens, getrouwd met Geertje Gerrits van Muijlwijck, wonende Hoornaar voor haar zelve. ende rato 
caverende voor Huijbert Jooste, getrouwd met Neeltje Gerrits van Muijlwijck, en Peter Sanderse, getrouwd 
met Aechjen Gerritse van Muijlwijck, en de voorn Jan Nijse nog de rato caverende voor zijn zuster Adriana 
Nijse en zijn zwager Peter Lambertse van Muijlwijck, getrouwd met Aefje Nijse van Muijlwijck, tesamen 
medeërfgenamen van Elisabeth (Janse) van Muijlwijck gewezen vrouw van.Adriaan Storm, zalgr. te 
Gorcum machtigen. 
 
Archiefsoort ? Archiefplaats ? 26-4-1677 
Lauwerens Hendricks Maes, meerderj. jm. bruidegom, wonende Meerkerk, geass. met zijn broeder 
Heijman Hendricks Maes ter eenre en Aeltje Jans van Muijlwijck, jd. bruid, wonende Nieuwland, geass. 
met haar vader Jan Nijssen van Muijlwijck en haar broer Lambert Jans van Muijlwijck, ter andere. 
Huw.voorw. 
 
Archiefsoort ? Archiefplaats ? 22-3-1680 
Joost Hendricks Deventer, jm. bruidegom, wonende Nieuwland, geass. met zijn vader Hendrick Joosten 
Deventer en zijn neef Teunis Jansz Deventer ter eenre en Anneke Jans van Muijlwijck, jd. bruid geass. met 
haar vader Jan Nijssen van Muijlwijck en haar broers Lambert Jans van Muijlwijck en Gerardt Jans van 
Muijlwijck ter andere. Huw.voorw. Inbreng bruidegom: 3 mrg. hooiland te Nieuwland en te Hoog-Oosterwijk 
1/5e part in een half huis te Meerkerk. Inbreng bruid: ¼ in 1½ mrg. met een huis inde Weverswijk te 
Leerbroek 

 
#k3080 Verbraak, Daem Dircksz (zoon van Dirck Verbraak en ) 
 ~ +/- 1635 te Nieuw Lekkerland 
 † voor 1702 te ??? 
o 08-03-1670 te Alblasserdam 
x 27-04-1670 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 11448  
#k3081 Deught, Ariaentje Jans (dochter van Jan Willemsz Deught en Sijgje  
     Bastiaens)  ─> k6162 
 Later getrouwd (1) op 05-06-1707 te Alblasserdam met Jacob Ariensz Groote 
 Later getrouwd (2) op 19-12-1717 te Alblasserdam met Arie Thijsz Kouwenhoven 

~ 26-08-1646 te Alblasserdam  
 bron: DOOPBOEK ALBLASSERDAM 1627-1687 door G. Ouweneel 

 † voor 02-12-1729 te ??? 
 

Nationaal archief, DTB Alblasserdam 1A, scan 44: 
8 Marty  zijn in ondertrouw opgenomen .... 
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Dito Daam Dirksen, j.m, van Leckerlant, met Arjaantje Jans Deugt, j.d. van Alblasserdam en hebben hare 
drie proclamatien onverhindert gehadt, zoo alhier als tot Leckerlant en zullen inden houwlijken staat 
bevesticht worden tot Krimpen den 27e April anno 1670 
 
bron: DOOPBOEK ALBLASSERDAM 1627-1687 door G. Ouweneel 
Kinderen uit het eerste huwelijk (Daem Verbraak en Ariaentje Deught): 

o Dirck ~ 02-04-1670 te Alblasserdam  †  
 doopget. Jan Willemsz Deucht, Arjaantje Cornelis, Arie Cornelisz 
 x 27-05-1696 te Alblasserdam met Aartje Willems 
 xx 31-08-1698 te Oud Alblas met Maijke Willems 
 zie ─> k1540 

o Huijgh ~ 29-10-1673 te Alblasserdam  
 doopget. Arien Dircksen, Jan Marynesen, Marrichje Willems alias Clein Sus 

o Hendrick ~ 08-03-1676 te Alblasserdam  
 doopget. Willem Aerienssen, Marichje Jans 

o Willem ~ 05-06-1678 te Alblasserdam  
 doopget. Jan Willemsz Deucht, Huijgh Jansz, Maijken Willems 

o Adriaan ~ 03-08-1681 te Alblasserdam  
 doopget. Arien Dircksz, Marichje Jans 

o Jan ~ 19-11-1684 te Alblasserdam  
 doopget. Willem Ariensz, Arie Dircksz, Marichje Jans 

o Bastiaen  is doopgetuige bij Willem en Ariaantje, kinderen van Dirck Damisz Verbraak 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Ariaentje Deught en Jacob Groote): 

o geen 
Kinderen uit het derde huwelijk (Ariaentje Deught en Arie Kouwenhoven): 

o geen 

 
#k3090 Krawaat, Jacob Andriesz (zoon van Arien Willemsz Crauwaet  en Lijsbeth 
     Leenderts de Heck)  ─> k6180 
 * +/- 1655 te Schelluinen 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te ???      zie gezinskaart 11453 
#k3091 Ariens ?, Sijke  (dochter van ) 
 * +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje * +/- 1680 te Giessen Oudekerk † 08-09-1762 te Giessen Oudekerk 

 x 23-12-1700 te Giessen Oudekerk met Gerrit Cornelisz Brandwijk 
 zie ─> k1545 

 

 
#k3094 de Jong, Jan    zelfde als ─> k1898 
x 
#k3095 NN, Meijnsje    zelfde als ─> k1899 
 
#k3098 Vinck, Aert Theunisz  (zoon van Theunis Vinck en ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Giessen Oudekerk ??    zie gezinskaart 11457 
#k3099 Pieters, Nelleke  (dochter van ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria * +/- 1670 te Giessen Oudekerk  †  

 x +/- 1700 te ??? met Cornelis Pietersz Heemskerck(e) 
 zie ─> k1549 

 

 
#k3100 Claesz, Bastiaen  (zoon van Claes Bastiaensz en Dingetje Jans) 
      ─> k6200 
 * +/- 1640 te ??? 
 † na 24-06-1704 te ??? 
x +/- 1665 te Giessen Oudekerk ??     zie gezinskaart 11458 
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#k3101 Gerrits, Swaentje  (dochter van Gerrit Willemsz Swagertje en  
     Marichie Gerrits )  ─> k6202 
 * +/- 1645 te ??? 
 † tussen 19-09-1697 en 24-06-1704 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Ingetje te Giessen Bovenkerk 

 trouwt 11-11-1691 te Giessen Nieuwkerk met Claes Hendricksz van Es 
o Claes  +/- 1670 te Peursum † 

 x 10-12-1694 te Giessen Nieuwkerk met Jannigje Jacobs 
 zie ─> k1550 

o Gerrigje is doopgetuige dd 24-03-1743 en 24-04-1746 te Giessen Nieuwkerk 
o Hilligje genoemd in testament van haar ouders dd 09-09-1697 

 
Not. Arch. 4006 Gorinchem   dd 03-05-1656 
Dingetje Jansdr, weduwe van Nicolaes Bastiaensz zalr, wonende op Peurssum machtigt Cornelis van 
Wesel om voor het gerecht van Suijlecom te handelen, etc. 
 
Not. Arch. 4006 Gorinchem   dd 21-11-1665 
Wouter Nijsz wonende te Oosterwijk te eenre en Adriaen Jansz wonende te Lakervelt, Dingetje Jansdr, 
weduwe van Claes Bastiaensz zalr wonende op Peursum, Gerrit van der Burgh en Hendrick Heuckelum 
beiden burgers van GK, te andere. Overeenkomst. Wouter Nijss belooft de anderen te betalen wat zijn 
schoonvader Jan Corneliss van der Leck hen schuldig is. 
 
Not. Arch. 4040 Gorinchem   dd 19-06-1679 
Gerit Willemss Swaeger wonende te Peursum en Gerit Hermenss Schrijver wonende te Noordeloos 
verklaren op verzoek van Adriaen Brouwer, pachter v/an de boter, omtrent pachtbetaling te Schoonhoven. 
 
Not. Arch. 4066 Gorinchem   dd 06-12-1694 
Claes Bastiaen Puijker jm. op Peursum, bruidegom met zijn ouders Bastiaen Claesse en Swaentge 
Gerrits en zwager Claes Hendricks van Es en Jannichie Jacobs bruid jd. met vader Jacob Pieterse, oom 
Cornelis Pieterse en zwager Meus Roeloffs. huwelijksvoorwaarden. 
 
Not. Arch. 4035 Gorinchem   dd 21-02-1699 
Bastiaen Claessen, getrouwd met Swaentie Gerrits, won. te Peursum verklaren op verzoek van Arien 
Jacobsz Eijckelenboom won. te Giessen-Oudekerk dat Cornelis Gerritsz zaliger zijnde de bloed-oom van 
Swaentie Gerrits en de broer van haar moeder Marigje Gerrits zaliger in zijn leven ontvangen heeft de 
interesten der obligateis, etc, etc. 
 
Not. Arch. 4035 Gorinchem   dd 01-9-1669 
Arien Andriesse, getrouwd met Anneke Bastiaens wonende te Giessen-Oukerk verklaren op verzoek van 
Abram Arienss wonende te Noordeloos dat zij Dingetje Jans zalr, zijnde de moeder van requirant, in haar 
leven vele malen hebben horen zeggen dat zij bij het huwelijk van haar kinderen hun allemaal evenveel 
gegeven had en daarom had haar zoon Bastiaen Claesz die 1 morgen minder gekregen had, in plaats. 
daarvan 450 gulden ontvangen. 
 
Not. Arch. 4049 Gorinchem   dd 02-11-1669 
Bastiaen Claesz wonende op Peursum, Abraham Ariense, getrouwd met Divertie Claese wonende op 
Noordeloos, en Cornelis Pieterse Backer, getrouwd met Heijlke Claes wonende op Giessen-Oukerk 
tesamen erfgenamen en kinderen van hun moeder Dingentie Jans zalr, overleden op Peursum; deling. 
 
Not. Arch. 4058 Gorinchem   dd 12-12-1678 
Bastiaen Claesz als voogd van de kinderen van Abraham Ariens zalr verkoopt aan Paulus Huibertss een 
hofstede groot 17 morgen 1 hont gelegen te Noordeloos en waarin de huurder woont. 
 
Not. Arch. 4040 Gorinchem   dd 01-04-1680 
Bastiaen Claesz en Swaentie Gerits, echtelieden wonende te Giessen-Oukerk wijzen elkaar als erfgenaam 
aan. 
 
Not. Arch. 4102 Gorinchem   dd 09-09-1697 
Bastiaen Claesz en Swaentie Gerrits, ectelieden wonende te Peursum testeren; zij approberen hun 
laatste testament dd 01-04-1680 verleden voor Nots Johan Brouwer. Zij prelegateren echter aan hun 
dochter Hilligie Bastiaens 50 gulden. 
 
Not. Arch. 4040 Gorinchem   dd 24-06-1704 
Bastiaen Claesz, weduwnaar van Swaentge Gerits zalr, en Berrent Arienss, weduwnaar van Marijke 
Gerits zalr, beiden wonende te Peursum, te eenre en Adriaen Jacobsz Eikelenboom, weduwnaar van 
Geertje Gerrits zalr, wonende te Giessen-Oudekerk, te andere; allen erfgenaam en kinderen van Gerrit 
Willemsz Swagertje en Marichie Gerrits, beiden zalr. 

 
#k3102 Pietersz, Jacob  (zoon van ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † voor 17-04-1711 te Neder-Slingeland 
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x +/- 1660 te ??? 
#k3103 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marie 
o Jan 
o Fijke  getrouwd met Cornelis Jacobsz 
o Jannigje  * +/- 1670 te Peursum  † 

  x 10-12-1694 te Giessen Nieuwkerk met Claes Bastiaensz Puijcker 
  zie ─> k1551 

o Ariaentje  getrouwd met Peter Roelen Bos 
 
Not. Arch. 4066 Gorinchem   dd 06-12-1694 
Claes Bastiaen Puijker jm. op Peursum, bruidegom met zijn ouders Bastiaen Claesse en Swaentge 
Gerrits en zwager Claes Hendricks van Es en Jannichie Jacobs bruid jd. met vader Jacob Pieterse, 
oom Cornelis Pieterse en zwager Meus Roeloffs. huwelijksvoorwaarden. 
 
Not. Arch. 4161 Gorinchem   dd 17-04-1711 
Marie Jacobs en Jan Jacobse, Cornelis Jacobsz, getrouwd met Fijke Jacobs, Claes Bastiaensz, 
getrouwd met Jannichie Jacobs, Peter Roelen Bos, getrouwd met Ariaentie Jacobs, kinderen en 
erfgenamen voor 1/5 van hun vader Jacob Pieters zalr, overleden te Neder-Slingeland; deling. 

 
#k3106 van IJseren, Teunis Cornelisz  (zoon van Cornelis van IJseren en ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † na 31-05-1660 te ??? 
x +/- 1620 te Arkel ?? 
#k3107 Willems, Cuijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † voor 31-05-1660 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Theuntje  * +/- 1625 te ???  †  

  x +/- 1653 te Arkel ?? met Herman Dircksz Vervoorn 
  zie ─> k1553 

o Cornelis 
o Anneke 

 
Not. Archief 4007 Gorinchem   dd 31-05-1660 
Thonis Corneliss van IJseren, weduwnaar van Cuijntje Willemsdr zalr, te eenre en Hermen Dircksz 
getrouwd met Theuntje Thonis van IJseren, Cornelis Thonisz van  IJseren en Arien Corneliss van Osch, 
getrouwd met Anneke Teunis van IJseren, allen kinderen en erfgenamen van eerst genoemd echtpaar, te 
andere. Scheiding 
 
Not. Archief 4075 Gorinchem   dd 19-05-1676 
Dirck Dircxse Goes als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen van Hermen Dircksz Vervoorn 
zalr, ter eenre en Gerrit Hermensz Vervoorn en Pieternel Hermense Vervoorn zijnde voorkinderen van de 
voornoemde Hermen Dircksz Vervoorn, ter andere zijde; de twee voorkinderen beloven de twee 
nakinderen op te voeden waartegen de twee voorkinderen in eigendom zullen houden de erfenis die de 
twee nakinderen toegekomen zijn door dode van hun moeije Marichje Dircxs. 

 
#k3112 van Arkel, Teunis Teunisz (zoon van Teunis van Arkel en ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † na 31-01-1669 te Arkel ?? 
x +/- 1630 te Arkel ?? 
#k3113 Teunis, Sijken   (dochter van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † voor 31-01-1669 te Arkel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Teunis  * +/- 1632 
o Arie  ~ 16-07-1634 te Arkel 
o Willem  ~ 05-09-1638 te Arkel 
o Jan  ~ 05-10-1642 te Arkel  † voor 15-06-1687 te ??? 

  x ..-..-1674 te Arkel met Maijken Huijberts 
  zie ─> k1556 

 
Not. Archief 3981 Gorinchem   dd 31-01-1669 
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Teunis Teunisz, ziek, weduwnaar van Sijke Teunisdr salr, wonende aan de Haer testeert. Erfgenamen 
zijn Willem Teuniss, zoon van Teunis Teuniss de Jonge zalr, zijnde testateurs zoon, en testateurs zonen 
Arie en Jan Teuniss. 

 
#k3114 Ariensz, Huijbert  (zoon van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † na 19-05-1674 te Arkel ?? 
x +/- 1645 te Arkel ?? 
#k3115 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maijke  * +/- 1650 te ???  † voor 20-05-1708 te Arkel ?? 

  x ..-..-1674 te Arkel met Jan Teunisz van Arkel 
  xx voor 15-06-1687 met Gijsbert Sijmensz Vermeulen 
  zie ─> k1557 

 
Not. Archief 4024 Gorinchem   dd 19-05-1674 
Jan Teunisse wonende te Arkel als bruidegom geassisteerd met zijn broer Arien Teunisse en zijn oom 
Dirck Matheeuse en Isaack van Rijswijck schout te Arkel, te eenre en Maijke Huiberts als bruid ook 
wonende te Arkel geassisteerd met haar vader Huijbert Arienss, te andere; huwelijkse voorwaarden. 

 
#k3124 Liefholland, Claas Jaspersz (zoon van Jasper Liefholland en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te Arkel ?? 
#k3125 Hendricks, Hilleke  (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik * +/- 1635 te ???  † na 03-02-1709 / 07-11-1724 te Schelluinen 

 x +/- 1662 te Arkel ?? met Jannigje Adriaans van der Voort 
 zie ─> k1562 

 

 
#k3126 van der Voort, Arien Adriaensz (zoon van Ariaen van der Voort en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Arkel ?? 
#k3127 Lourisse, Machteltje  (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  * +/- 1640 te ??? † na 23-10-1701 / 27-02-1708 te Schelluinen 

  x +/- 1662 te Arkel ?? met Hendrik Claasz Liefholland 
  zie ─> k1563 

 

 
#k3130 de Vosch, Willem Jansz (zoon van Jan de Vosch en ) 
 * te Zijderveld 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ???       zie gezinskaart 11473 
#k3131 Daems, Gijsbertje  (dochter van ) 
 * +/- 1620 te Schoonrewoerd 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Lijsje * +/- 1650 te Zijderveld  † voor 1719 te ??? 
 x voor 1695 te ??? met Claes Huijbertsz Kars 
 zie ─> k1565 

 

 
#k3132 Cool, Teunis Cornelisz (zoon van Cornelis Cool en Willemcken Claes 
     Deventer)  ─> k6264 
 Later getrouwd op 29-03-1673 te Schoonrewoerd met Geertje Theunis 
 * te Schoonrewoerd (Diefdijk) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † 07-03-1677 te Schoonrewoerd 
x 10-02-1639 te Zijderveld     zie gezinskaart 11474 
#k3133 Munster, Ariaentje Theunis (dochter van Theunis Munster en ) 
 * +/- 1619 te Zijderveld 
 † voor 1660 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth ~ +/- 1640 te ???  † na 1715 te ??? 

 x met Roelof Cornelisz de Vosch 
 xx 30-04-1668 (o) te Culemborg met Gerrit Hermansz van Drent 
 zie ─> k1623 (kwartier 3) 

o Teunis ~ +/- 1649 te Schoonrewoerd  † voor 1728 te ??? 
 x 16-08-1673 te Leerdam met Maijke Reijers Sterk 
 xx te Schoonrewoerd (31-07-1707 att. te Leerdam) met Swaentje Gijsberts Vermeer
 zie ─> k1566 (kwartier 3) 

 

 
#k3152 Boerman, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Boerman en ) 
 * +/- 1615 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Nieuw Lekkerland ?? 
#k3153 Rochus, Mechtelt  (dochter van ) 
 * +/- 1620 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Leendert  ~ +/- 1655 te Nieuw Lekkerland † na 2-04-1706 te ??? 

  x +/- 1682 te Nieuw Lekkerland ?? met Neeltje Ariens Blieck 
  zie ─> k1576 

o Willem ~ 21-02-1666 te Nieuw Lekkerland  get. - 
o Arien ~ 26-12-1668 te Nieuw Lekkerland get. mr. Cornelis Boerman, Jan Pietersz 

     Versluijs, Ariaentje Rochus 

 
#k3154 Blieck, Arien Claesz  (zoon van Claes Ottensz Blieck en NN) 
      ─> k6308 
 * +/- 1610 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Nieuw Lekkerland ?? 
#k3155 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1615 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Claes ??   Is doopgetuige bij kind Joosje van Neeltje Ariens Blieck 
o Maike ??  Is doopgetuige bij kind Joosje van Neeltje Ariens Blieck 
o Neeltje ~ +/- 1660 te Nieuw Lekkerland † voor 28-04-1706 te ??? 

 x +/- 1682 te Nieuw Lekkerland ?? met Leendert Jansz Boerman 
 zie ─> k1577 

 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 12-06-1631 
Compareerden Emeken Pieters en Sychen Pieters, dochters van Pieter Gerrits geass. met Pieter Gerrits 
haer vader ende Willem Adriaensz. schout van Nieu-Leckerlant. Zij transporteren 8½ morgen land, een 
geheel weer genaempt Huybrecht Thoenen, belent ten oosten de kinderen van Claes Ottens Blieck en 
ten westen gen. Joosgens weer, t.b.v. Meerten Gerrits Nieuboer. 
 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 29-10-1639 
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Arien Claesz Blieck transporteert 1/7e deel van 10 morgen in Claes Ot weer, daer Jasper Pietersz. op 
woent, belent ten Oosten Aerdt den Haen en ten Westen Maerten Gerritsz. weer, t.b.v. Jasper Pietersz. 

 
#k3158 Sijmonsz, Cornelis (zoon van Sijmon Cornelisz en Ariaentgen Cornelis) 
      ─> k6316 
 Later getrouwd met Anna van Wesel 
 * +/- 1605 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te Nieuw Lekkerland ?? 
#k3159 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1610 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Cornelis 
o Ariaentge  (getrouwd met Crijn Leendertsz) 
o Jaegje  (getrouwd met Theunis Ariensz) 
o Gerritjen  * +/- 1640 te Nieuw Lekkerland † 

  x +/- 1665 te Nieuw Lekkerland ?? met Gijsbert Jacobsz 
  zie ─> k1579 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o drie kinderen, niet bij name genoemd 

 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 03-12-1643 
Jan Sijmonsz als bloetvoogd van Ghijsbert Jacobs weeskind van wijlen Anna Sijmonsdr ende bloedvoogd 
van Heijltgen Gerrits weeskind van salr Gerrit Sijmonsz mitsgaders Ariaentgen Cornelis weduwe van 
salr Sijmon Cornelisz. haer sterck maeckende voor haer soon Cornelis Sijmonsz. Verwijzing naar 
testament by Sijmon Cornelisz gemaeckt 06-05-1643 voor schout en schepenen van Nieu-Leckerlant. 
Jan Sijmonsz en Cornelis Sijmonsz sullen behouden de goederen van Sijmon Cornelisz, mits 
uitbetalende aen Ghijsbert Jacobs en Heijltgen Gerrits elk de somma van 6 gulden te betalen vier 
maanden na overlijden van Sijmon Cornelisz den 24-04-1643, onderpand de helft van 8½ morgen met de 
halve huijsingh, van outs genaemt Arien Ghijsen weer. Annetge Sijmons was geass. met haer vader 
Sijmen Voppen mitsgaders Jacob Ghijsberts, vader van Ghijsbert Jacobs. 
 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 24-11-1672  
Cornelis Cornelisz., Ariaentge Cornelis. getrouwd met Crijn Leendertsz, Jaepgie Cornelis, getrouwd met 
Theunis Ariensz, Gijsbert Jacobs, getrouwd met Geerigie Cornelis mitsgaders Coen Gerritsen als 
bestorven bloetvoogd van de 3 minderjarige kinderen van Cornelis Sijmonsz geprocreëert bij Anna van 
Wesel, alle voor en de nakinderen van Cornelis Sijmonsz voorn. en erfgenamen ab testamento van Coen 
Sijmonsz zalr, transporteren aan Anneke Sijmons weduwe van Gerrit Sijmonsz, allen erfgenamen van 
voorn. Cornelis Sijmonsz, 250 roeden lants sijnde haer gerechte in de erfenisse van Coen Sijmonsz int 
Elshout, gelegen in een weer gen. Theunis Theunisz. weer, in Nieuw-Leckerland. 

 
#k3164 Capteijn, Claas Theunisz (zoon van Theunis Claasz Capteijn en Aagje  
     Barends)  ─> k6328 
 * +/- 1642 te ??? 
 † voor 13-05-1680 te ??? 
x +/- 1660 ?? te Langerak ??     zie gezinskaart 11490 
#k3165 de Groot, Sara Cornelis (dochter van Cornelis Cornelisz de Groot en  
     Annigje Dirks)  ─> k6330 
 Later getrouwd (voor 13-05-1680) met Arien Hendricksz 
 * +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1660 te ???  †  

  x +/- 1687 te Langerak ?? met Lijsje Dirks van Groot Ammers 
  zie ─> k1582 

 
Weeskamer Arch. 2 Langerak   dd 14-06-1656 
Teunis Claesse Capiteijn wedr. van Aechje Barents won. Langerak ter eenre, Willem Barendse oom en 
bloedvoogd, van de weeskinderen Adriaentje 16 en Claes 14 jaar 
 
Recht. Arch. 24 Langerak   dd 14-11-1662 
Loting tussen Tonis Claes Capiteijn en zijn zoon Claes Tonis Capiteijn geassisteert met Willem Barents 
sijne oom en bloetv. 14 mrg. 1½ hont in 3 weren te Langerak oosterse weer, westerseweer, capiteijnsweer. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak   dd 19-06-1663 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 676 Datum: 19-Feb-23 

Claes Teunis Capiteijn (marge; soon van Aertgen Barents) voor hem selve, Willem Barents mede voor 
hem selve en Barent Jans, Neeltje Jans, Adriaentje Jans alle won. Langerak en Teunis Jans op 
Giessendam als man en voocht van Annetje Jans, deselve Barent Jans procuratie hebbende van Jacob 
Jans zijn broeder won. Amsterdam neffens Willem Barents als oom en bloetvoocht van Claes Jans nog 
onmondige broeder van Barent Jans alle tesamen kinderen van Jan Barents ten behoeve van. Jan Willems 
 
Recht. Arch. 28 Langerak   dd ca 01-1670 
Teunis Claesse Capiteijn, oud schepen en achtman te Langerak, getrouwd met Annetje Gijsberts ziek, hij 
heeft kinderen uit 1e huw. met Aechtje Barents. haar erfgenamen zijn broers en susters, Arien, Jacob, 
Annetje en Sijtje Gijsberts haar kinderen, Hendrick Gijsberts zijn kinderen en Cornelis Gijsberts 
 
Recht. Arch. 44 Langerak   dd 23-06-1671 
De erffgenamen van Annitgen Gijsberts die getrout is geweest Tonis Claes Capteijn transporteren aen 
Claes Toniss Capteijn 5 mergen vier hont lant mitsgaders een vierdepart in twee huisingen staende en 
gelegen op Langerak soo int huijsweer, in Griet Ningensweer, Teeun Aertss weer als achter Willem 
Barentss perthijen bekent en dat voor de somme van 1550 gulden. 
 
Weeskamer Arch. 2 Langerak   dd 22-04-1679 
Sara de Groot weduwe van Claes Capiteijn, weeskind Cornelis 14 jaar, bloedvoogd en oudoom Bastiaen 
Claesse. 
 
Recht. Arch. 8 Langerak   dd 13-05-1680 / /23-05-1680 
Arien Hendricks als getrouwd hebbende Sara Cornelis de Groot te voren weduwe van Claes Teunis 
Capiteijn. 

 
#k3168 Boer, Cornelis Maertensz (zoon van Maerten Boer en ) 
 ~ +/- 1590 te Oud Alblas 
 † 16-05-1654 te Oud Alblas 
x 01-03-1620 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11492 
#k3169 Huijgens, Lijsbeth  (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 25-05-1636 te Oud Alblas  † 22-09-1724 te Oud Alblas 

 x 17-12-1662 te Oud Alblas met Neeltge Mels 
 zie ─> k1584 

 

 
#k3170 Joppen, Mels  (zoon van Jop Melsz en Lijsje Cornelis) 
      ─> k6340 
 Later getrouwd op 19-03-1656 te Wijngaarden (zie ook Oud Alblas) met Ariaantje 
 Teunis 
 ~ +/- 1610 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
x 05-02-1640 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11493 
#k3171 Ouwerkerker, Marijke Willems (dochter van Willem Cornelisz Ouwerkerker en 
     Neeltje Jans)  ─> k6342 
 ~ 22-07-1612 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Mels Joppen en Marijke Ouwerkerker): 
o NN  *   †  
o Neeltge ~ 04-05-1642 te Oud Alblas  †  

 x 17-12-1662 te Oud Alblas met Pieter Cornelisz Boer 
 zie ─> k1585 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Mels Joppen en Ariaantje Teunis): 
o NN  *   †  

 

 
#k3172 van Muijlwijk, Egbert Pietersz  (zoon van Pieter Tijsz van Muijlwijk en 
     Pietertje Pieters Sterrenburg)  ─> k6344 
 ~ 02-04-1623 te Oud Alblas 
 † 25-08-1703 te Oud Alblas 
x 10-07-1650 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11494 
#k3173 Sterrenburg, Ariaantje Cornelis (dochter van Cornelis Lenartsz  
  Sterrenborch en Ariaantje Heijmens Ottolander)  ─> k6346 
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 ~ 11-02-1624 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Tijs ~ 31-12-1656 te Oud Alblas  †  

 x 24-03-1684 te Oud Alblas met Anneke Tijs 
 zie ─> k1586 

 

 
#k3174 Arijensz, Tijs  (zoon van Arij Goossensz en Marike Tijs van Muijlwijk) 
      ─> k6348 
 ~ 02-09-1618 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 06-07-1653 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11495 
#k3175 Verhoek, Marijchje Willems (dochter van Willem Woutersz Verhoek en Aaltje 
     Ewouts)  ─> k6350 
 ~ 20-08-1628 te Oud Alblas 
 † 07-01-1675 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anneke ~ 04-06-1656 te Oud Alblas  † 29-12-1710 / 29-12-1740 te Oud Alblas 

 x 24-03-1684 te Oud Alblas met Tijs Egbertsz van Muijlwijk 
 zie ─> k1587 

 

 
#k3176 Jacobsz, Huig  (zoon van ) 
 ~ +/- 1635 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o 30-11-1662 te Streefkerk     zie gezinskaart 11496 
#k3177 Claas, Barbara  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 07-04-1669 te Streefkerk  †  

 o ..-10-1691 te Streefkerk met Annetjen Leenderts 
 zie ─> k1588 

 

 
#k3180 Hogendijk / Bosen, Cornelis Jansz (zoon van Jan Bosen / Hogendijk en ) 
 Eerst getrouwd op 07-07-1656 (o) te Streefkerk met Adriaantje Pieters 
 * +/- 1630 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o 01-12-1663 te Streefkerk     zie gezinskaart 11498 
#k3181 Snoeij, Marrigje Cornelis  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te Peursum 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Jan ~ 19-11-1656 te Streefkerk get. Marichje Cornelis, Arij Pietersz, Geerlof Pietersz 
o Aeltje ~ 24-03-1658 te Streefkerk get. Arij Gijsbertsz, Aeltje Pieters, Haesje Pieters 
o Ariaentje ~ 07-03-1660 te Streefkerk get. - 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o Cornelis ~ 23-11-1664 te Streefkerk get. Arij Gijsbertsz, Cornelis Cornelisz, Marigje Ariens 
o Marigje ~ 21-11-1666 te Streefkerk get. Cornelis Cornelisz Snoeij, Marigje Roken 
o Marigje ~ 27-11-1667 te Streefkerk get. Cornelis Cornelisz Snoeij, Annigje Willems 
o Pieter ~ 30-01-1670 te Streefkerk  †  

 doopget. Jan Leendertsz, Arie Dirksz, Annigje Gijsberts  
 x +/- 1690 te ??? met Annigje Joosten 
 zie ─> k1590 (kwartier 3) 

o Jaepje ~ 05-06-1672 te Streefkerk  †  
 doopget. Jacob Gijsbertsz, Annetje Gijsberts, Pleuntje Abrams  
 x 30-04-1695 te Ammerstol met Cornelis Adamsz Ooms 
 zie ─> k5427 (kwartier 2) 
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#k3182 Dircksz, Joost   (zoon van ) 
 ~ +/- 1635 te Lekkerkerk ?? 
 † voor 12-03-1681 te ??? 
x 02-04-1670 te Lekkerkerk 
#k3183 Jacobs, Marchje  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 12-03-1681 te Lekkerkerk met Cornelis Ariensz 
 ~ +/- 1640 te Lekkerkerk ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Joost Dircksz en Marchje Jacobs): 
o Annigje  ~ 21-01-1671 te Lekkerkerk  † na 02-02-1743 te ??? 

  x +/- 1690 te ??? met Pieter Cornelisz Hogendijk 
  zie ─> k1591 

o Dirk  ~ 24-04-1672 te Lekkerkerk 
o Jacob  ~ 14-10-1674 te Lekkerkerk 
o Pietertje  ~ 24-03-1677 te Lekkerkerk 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Marchje Jacobs en Cornelis Ariensz): 
o NN  * 

 
#k3188 Starrenborgh, Arien Cornelisz (zoon van Cornelis Lenartsz Starrenborgh en 
    Ariaantje Heijmens Ottolander)  ─> k6376 
 ~ 20-04-1614 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 30-08-1648 te Hoornaar (zie Oud Alblas)   zie gezinskaart 11502 
#k3189 Cornelis, Maijken  (dochter van Cornelis Floren en Geertgen Jans) 
      ─> k6378 
 * +/- 1620 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 17-09-1651 te Hoornaar  †  

 x 19-01-1676 (o) te Hoornaar met Lijntje Theunis 
 xx 07-12-1687 te Hoornaar met Pietertje Willems Houweling 
 zie ─> k1594 

 

 
#k3190 van Houwelingen, Willem Ariensz (zoon van Arien van Houwelingen en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Giessen Bovenkerk ??     zie gezinskaart 11503 
#k3191 Reiniers, Maeijcke   (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  * +/- 1665 te Giessen Bovenkerk †  

  x 07-12-1687 te Hoornaar met Jan Ariensz Sterrenburg 
  zie ─> k1595 

 

 
#k3200 Meerkerk (Cuijper), Cornelis Jansz (zoon van Jan Meerkerck en ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Bleskensgraaf ??     zie gezinskaart 11508 
#k3201 van der Graeff, Neeltje Aerts (dochter van Aert van der Graeff en ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Hendrik * +/- 1668 te Bleskensgraaf  † 30-07-1728 te Bleskensgraaf 
 x 21-01-1694 te Hoornaar met Metje Wouters Schoonderwoert 
 zie ─> k1600 

 

 
#k3202 Schoonderwoert, Wouter Maesse (zoon van Maes Schoonderwoert en ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Hoornaar ??     zie gezinskaart 11509 
#k3203 Willems, Adriaantje  (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Metje ~ 04-10-1665 te Hoornaar  † 27-10-1746 te Bleskensgraaf 

 x 21-01-1694 te Hoornaar met Hendrik Cornelisz Meerkerk 
 zie ─> k1601 

 

 
#k3204 Lanen, Cornelis Pellen  (zoon van Pelle / Pelt Dircksz Lanen en Leentje 
     Wouters de Vries)  ─> k6408 
 ~ +/- 1645 te Bleskensgraaf 
 † voor 30-05-1689 te Bleskensgraaf 
x 07-04-1675 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 11510 
#k3205 de Groot, Maeijken / Marighje Jacobs (dochter van Jacob Cornelisz de Groot en 
      Marigje Arien Jansz)  ─> k6410 
 ~ +/- 1650 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 14-08-1678 te Bleskensgraaf † 09-09-1719 te Bleskensgraaf 

 o 25-04-1705 te Bleskensgraaf met Hillegien Dirksen Korporaal 
 zie ─> k1602 

 

 
#k3206 Korporaal, Dirck Bastiaansz  zelfde als ─> k1608 
x 
#k3207 Cornelisse, Lijsbeth   zelfde als ─> k1609 
 
#k3214 Backer, Pieter Pietersz (zoon van Pieter Backer en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Giessen-Oudekerk ??    zie gezinskaart 11515 
#k3215 Paep, Barber Ariens  (dochter van Arien Paep en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  * +/- 1672 te Giessen-Oudekerk † voor 1730 te ??? 

  x +/- 1695 te ??? met Bastiaan Pietersz de Jongh 
  zie ─> k1607 

 

 
#k3222 (Romeijn ?), Dirck Cornelisz  (zoon van Cornelis Romeijn? en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Bleskensgraaf ??     zie gezinskaart 11519 
#k3223 Cornelis (Cors), Trijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Mettien ~ +/- 1660 te Bleskensgraaf  † 19-01-1732 te Bleskensgraaf 

 x 04-07-1689 te Bleskensgraaf met Cornelis Adriaensz 
 zie ─> k1611 

 

 
#k3224 van de Berg, Sijmon Gorisz (zoon van Goris van de Berg en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Bergambacht ??     zie gezinskaart 11520 
#k3225 Sijbrands, Jannigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joost ~ 31-07-1652 te Bergambacht  † ..-11-1697 te ??? 

 x 15-05-1678 te Bleskensgraaf met Trijntje Cornelis 
 zie ─> k1612 

 

 
#k3226 Ariensz, Cornelis  (zoon van Arijen Jacobsz en ) 
 Later getrouwd op 08-11-1658 (huw.v.w.) met Jannighje Aerts van Lopick 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † na 16-04-1691 / 23-10-1698 te Bleskensgraaf 
x +/- 1640 ?? te Bleskensgraaf ??    zie gezinskaart 11521 
#k3227 Gillis, Sijgje   (dochter van Gillis Cornelisz en Trijntgen Jans) 
      ─> k6454 
 ~ +/- 1614 te Bleskensgraaf 
 † voor 06-01-1658 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Ariensz en Sijchen Gillis): 
o NN  *   †  
o Jillis ~ +/- 1644 te Bleskensgraaf     † 17-01-1685 (voor 01-01-1691) te Bleskensgraaf 

 x +/- 1674 te Bleskensgraaf met Cornelia Jans van de Giessen 
 zie ─> k2884 (kwartier 2 en 3) 

o Trijntje ~ +/- 1652 te Bleskensgraaf  † ..-..-1691 te Bleskensgraaf 
 x 15-05-1678 te Bleskensgraaf met Joost Sijmonsz van de Berg 
 zie ─> k1613 (kwartier 2 en 3) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Ariensz en Jannighje van Lopick): 
o NN  *   †  

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bleskensgraaf fol. 21v  dd 14-02-1626 
Trijntgen Jansdr weduwe van Gillis Cornelisz, geass. met Jan Willemsz haar vader, Huijch Jansz haar 
zwager en Joost Adriaensz haar neve, ter ene, en Pieter Adriaensz als voogd van de drie weeskinderen 
van Gillis Cornelisz, geproc. bij Trijntgen Jansdr met namen Sijchen Gillisdr 12 jaar, Arien Gillisz 7 jaar, 
Dirck Gillisz 3 jaar, geass. met Cornelis Jansz, Cornelis Adriaensz. en Willem Maertensz., omen ofte neven 
van de voorsz. kinderen, ter andere zijde. Een huis op hofstede van 14 morgen enz. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bleskensgraaf fol. 50  dd 06-01-1658 
Cornelis Adriaensz won. te Bleskensgraaf ter ene  en Adriaen Gielisz als oom en bloedvoogd en Schout en 
Heemraden, aangaande de twee nagelaten weeskinderen van Cornelis Adriaensz voorn, verwekt aan 
Sijchen Gielisdr. zijn overl. huisvrouw, met namen Gillis Cornelis ca. 14 jaar en Trijntgen Cornelisdr. ca. 5 
jaar, ter andere zijde. De vader houdt de boedel. Moeders versterf bij 18 jaar of huw. 750 gld 
 
Weeskamer arch nr 1 Bleskensgraaf fol.76v d.d. 06-01-1687: 
Willem Jongeneel, Schout, Willem Tuenisz. president heemraad van Bleskensgraaf, Cornelia Jansdr. 
weduwe van Gielis Cornelisz, won. te Bleskensgraaf en geassisteerd met Arijen Arensz Decker, won. in 
Sliedrecht, in huwelijk hebbende Marichjen Jansdr, en Arijen Cornelisz in huwelijk hebbende Annichje 
Jans, haar zusters, en gecoren voogden ten eenre en 
Cornelis Ariensz, grootvader, en Joost Sijmonsz van den Bergh als in huwelijk hebbende Tijntjen 
Cornelisdr, als naaste bloedvoogden van de 8 nagelaten weeskinderen, het oudste Sijchje 13 jaar, het 
jongste Meert… Gielisz. 1¾ jaar oud.  
Genoemd huwelijkse voorwaarden van 10-03-1673 voor notaris N. van Neten, Dordrecht. Gemeenschap 
van goederen uitgesloten. Zij zal de kinderen bij 18 jaar of huwelijk, samen 400 gld. geven. 
 
Weeskamer arch nr 1 Bleskensgraaf fol.79 d.d. 16-04-1691: 
Joost Sijmonsz (zie k1612)  als vader van de 5 weeskinderen geproc. bij Trijntge Cornelisdr (zie k1613) 
zalr. zijn hvr. ter ene, en Cornelis Arijensz als grootvader van voornoemd weeskind ter andere zijde, 
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verklaren als volgt: De vader houdt het bezit van de goederen en voedt de kinderen op: Sijgie 13 jaar, 
Jannigie 10 jaar (zie k2765), Sijmon 7 jaar (zie k806), Arijaentie 5 jaar, Marij 3 jaar. 

 
#k3232 van Casant, Pieter Willemsz (zoon van Willem van Casant en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ???  te ??? 
x +/- 1625 ?? te Nieuwland ?? 
#k3233 Cornelis, Geertje (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1632 te ???  † 16-12-1702 te ??? 

 x +/- 1660 ?? te Nieuwland ?? met Aechje Cornelis de Jonge 
 zie ─> k1616 

 
Recht. Arch. 614 Gorinchem   dd 01-07-1666 
Jacob Dircxs voor zichzelf en voor Tonis Dircxs, Cornelis Corneliss van Alblas en voor Willem Jansen, nog 
Claes Peters van Casant procuratie hebbende van zijn vader Peter Willems van Casant, te eenre, en 
Gerrit Cornelis, Ds Laurentius Hartongh predicant te Nieuwland procuratie hebbende van Jacob Cornelis, 
Roel Ariens, Cornelis Fredericxs en de kinderen van Gerrit Jacobs, te andere, tesamen erfgenamen van de 
vaste goederen van voorn Thonis Willems, deling als volgt: Jacob Dircxs cum suis: 3½ morgen op 
Quackernaeck op de polder Meerkerk, Gerrit Cornelis cum suis: een huis in de Haerstraat te Gorcum. 
 
Recht. Arch. 4 Meerkerk   dd 13-05-1668 
Claes Petersen van Casant won aan de Achterdijk voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn moeder 
Geertien Cornelis en als oom en voogd van de onmondige kinderen van zijn broers Willem Petersz en 
Cornelis Petersz, geassisteerd door de toeziende voogd heer Cornelis Flooren schout van Nieuwland; 
mitsgaders compareerde tevens Jan Andriesz won in de Weverswijk gehuwd hebbende Aeffien Aerts als 
moeder en voogdesse van de onmondige kinderen van Willem Petersz van Casant, transporteren aan Jan 
Cornelis Cremer won in ’t Recht van Leede, 8 hont op Quackernaack alhier. 

 
#k3234 Berentsz, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ???  te ??? 
x +/- 1620 ?? te Nieuwland ?? 
#k3235 Thonis, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aechje * +/- 1621 te ???  †  

 x +/- 1660 ?? te Nieuwland ?? met Claes Pietersz van Casant 
 zie ─> k1617 

 
Recht. Arch. 373 Gorinchem   dd 03-06-1652 
Arien Arienss, getrouwd met Mechtelke Cornelis, Huigh Corneliss Smith, getrouwd met Adriaentge 
Cornelis en Claes Peterss van Casant, getrouwd met Aechje Cornelis, tesamen kinderen en elk voor ¼ 
part erfgename van hun vader za Cornelis Berntss in zijn leven won te Nuland en transporteren aan 
Pieter Arienss de Groot van Goudriaen wom in Nuland ¾ part in een hofstede groot 4 m op Lang-Nuland 
waarvan het resterende ¼ part reeds aan voorn Pieter Arienss toekomt. 
(tevens comp Neeltje Thonis weduwe van voorn Cornelis Beerntss). 
 
Recht. Arch. 381 Gorinchem   dd 12-04-1660 
Teunis Cornelis wonende op Arkel voor zich zelve en als voogd van de kinderen van Haesken Cornelis, 
zalgr.die getrouwd was met Willem Laurens wonende in't Oppereinde van Spijck, Huijgh Cornelis, 
getrouwd met Adriaentgen Cornelis wonende Gorcum, Pieter Ariens de Groot, getrouwd met Marichje 
Cornelis, Claes Pieters van Casant, getrouwd met Aechje Cornelis, Dirck Thomas, getrouwd met 
Bertge Cornelis, Willem Claes, getrouwd met Teuntge Cornelis, Maria van Slingeland weduwe van Johan 
Spranger, zalgr. transport hebbende van Arien Ariens wonende Recht van Leede, getrouwd met Mechtelke 
Cornelis alle erfgen. van Neeltge Teunis wede van Cornelis Berendts zalgr. en transporteren aan 
Elisabeth van Santen, weduwe van Nicolaas Smijter zalgr. 14 hont op Langh Nuland. 
 

 
#k3242 van Nuijssenburg, Adriaan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Dordrecht ??     zie gezinskaart 11529 
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#k3243 Vogelsangh, Martijntje Claes  (dochter van Claes Vogelsangh en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannette ~ 29-07-1649 te Dordrecht   †  

 x +/- 1670 ?? te Schoonrewoerd ?? met Adriaen Jansz Westerhout 
 zie ─> k1621 

 

 
#k3246 Kool, Teunis Cornelisz  zelfde als ─> k3132 
x 
#k3247 Munster, Ariaentje Theunis  zelfde als ─> k3133 
 
#k3248 Hartog, Willem Sebastiaansz  (zoon van Sebastiaan Willemsz de Hartog 
      en Theuntgen Theunis)  ─> k6496 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 10-11-1667 te Ameide      zie gezinskaart 11532 
#k3249 de Waal, Neeltje Claes  (dochter van Claes Jansen de Waell en Aeltken 
     Thonis)  ─> k6498 
 ~ 30-05-1642 te Lopik 
 † voor 25-10-1670 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teunis ~ +/- 1670 te Ameide  † 

 x 21-05-1699 te Langerak met Beertje Cornelis Stout 
 xx 10-07-1706 te Ameide met Catharina Otten van Snellenberg 
 zie ─> k1624 

 

 
#k3250 Stout, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz Stout en Baartje  
     Ariens)  ─> k6500 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 ?? te Langerak ??     zie gezinskaart 11533 
#k3251 Alblas, Annigje Teunis  (dochter van Teunis Ariens Alblas en Annigje 
     Ningen)  ─> k6502 
 Trouwde later met Claas Jansz Stout 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Beertje ~ +/- 1678 te Langerak  † voor 14-08-1726 te ??? 

 x 21-05-1699 te Langerak met Teunis Willemsz de Hartogh 
 zie ─> k1625 

 
Recht. Arch. 26 Langerak  fol 171   d.d. 26-05-1669:  
Loting tussen de kk. van Cornelis Jansz Stout, in zijn leven achtman van Langerak. Cornelis Cornelisz 
Stout (zie k3250), Jan Adriaensz Truijr, getrouwd met Adriaentgen Cornelis Stout, Pieter Jansz, getrouwd 
met Jaepken Cornelis Stout (zie k6507), Ghijsbert Baltensz Otterspeer, getrouwd met Maritgen Cornelis 
Stout, Ariaentgen Cornelis Stout de outste, huijsvrouw van Cornelis Jansz Stuijffsack, en Niesken 
Cornelis Stout (zie k7065), weduwe van Cornelis Reijersz. Zij ratificeren de loting van de goederen bij 
hun moeder Beertgen Ariens nagelaten van dato 28-02-1666. 
 

 
#k3252 Blokland, Teunis Willems (zoon van Willem Blokland en  ) ─> k6504 
 * +/- 1646 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 ?? te Langerak ??     zie gezinskaart 11534 
#k3253 Corssen, Hendrikje  (dochter van Cors Sanders en Jaapje Cornelis 
     Stout)  ─> k6506 
 * +/- 1655 te ??? 
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  20-05-1712 te Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ +/- 1675 te Langerak  †  

 x 01-02-1705 te Langerak met Marrigje Gerrits den Besten 
 zie ─> k1626 

 
ora Langerak 22  fol 302vo   d.d. 14-9-1682:  
Mr. Allard de Weert verkoopt aan Theunis Willemsz Blocklandt de helft van 4 morgen 4 hont land, gelegen 
achter de Waal in het west Heijn Mors weer. 
 
ora Langerak 27 d.d. 27-9-1726:  
Teunis [tekent met patroniem Willemsz] Blocklandt, oud 80 jaren, Huijg Jansz de Heer, oud 69 jaren, beide 
won. alhier, en Arij Pleunen van Abeel, oud 78 jaren, en Bartholomeus Cluijt,oud 77 jaren, beide won. te 
Schoonhoven, getuigen op verzoek van Jan Cornelisz, Cornelis en Pieter Dirksz Vuyk en anderen. 

 
#k3254 den Besten, Gerrit Ariensz (zoon van Adriaen Dircksz Slingelant en  
     Maeijken Gerrits (den Besten)) ─> k6508 
 ~ +/- 1650 te Slingerland 
 † 18-04-1725 te Noordeloos 
o 01-11-1681 te Noordeloos     zie gezinskaart 11535 
#k3255 Verleck, Geertie Cornelis (dochter van Cornelis Teunisz Verleck en Grietje 
     Teunis Slingelant)  ─> k6510 
 ~ +/- 1655 te Slingerland 
 † na 16-7-1726 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marrigje  ~ 16-08-1682 te Noordeloos  †  

  doopget. Aeltje Ariens 
  x 01-02-1705 te Langerak met Willem Teunisz Blokland 
  zie ─> k1627 

o Cornelia  ~ 02-01-1684 te Noordeloos  † 06-03-1703 (bron doopboek) 
  doopget. Teuntje Cornelis 

 
Not. Arch. Gorinchem 4040   dd 10-09-1681 
Notaris Johan Cornelisz Brouwer 
Willem Leendertsz., won. te Overslingeland onder Noordeloos, legateert aan de Heilige Geest armen van 
Noordeloos 100 gulden en aan de Diaconie armen van Noordeloos 50 gulden, en aan de kerk te 
Noordeloos een kerkcroon, om die te kopen en op te hangen, mits daarop zijn wapen wordt geschilderd. 
Ook legateert hij aan de kerk 2 ½ morgen hooiland. In alle verdere goederen benoemt hij tot zijn universele 
erfgenamen Gerrit Ariensz den Besten en Geertje Cornelis, testateurs knecht en meid, van al zijn na te 
laten goederen. 

 
#k3256 Boonstoppel (alias Buul), Willem Jacobsz (zoon van Jacob Bastiaens  
     Boonstoppel en Aaltje NN)  ─> k6512 
 * +/- 1630 te Polsbroek 
 † na 1704 te ??? 
x 05-03-1656 te Goudriaan     zie gezinskaart 11536 
#k3257 Cornelis, Marritje  (dochter van Cornelis Maertens en Neeltgen  
     Cornelis)  ─> k6514 
 ~ 10-06-1635 te Goudriaan 
 † na 1704 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 13-06-1660 te Goudriaan  † 18-12-1737 te Goudriaan 

  o 07-12-1681 te Meerkerk met Neeltjen Aarts van de Burghgraaf 
  zie ─> k1628 

 

 
#k3258 van den Burghgraeff, Aert Jansz (zoon van Jan Philipsz van den  
      Burghgraeff en ) 
 * te Lakerveld 
 ~ 12-03-1635 te Meerkerk te Meerkerk 
 † 24-08-1702 te Leerbroek 
x 28-12-1656 te Everdingen     zie gezinskaart 11537 
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#k3259 van Meteren, Sijchje Leenderts (dochter van Leendert van Meteren en ) 
 ~ 25-12-1630 te Everdingen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltjen ~ 11-06-1665 te Meerkerk  † 06-04-1734 te Goudriaan 

 o 07-12-1681 te Meerkerk met Cornelis Willemsz Boonstoppel 
 zie ─> k1629 

 

 
#k3264 de Haan, Aert Cornelisz (zoon van Cornelis de Haan en ) 
OF 
#k3264 de Haan, Adriaen Aertsz (zoon van Aert de Haan en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 ?? te Molenaarsgraaf ??    zie gezinskaart 11540 
#k3265 NN  (dochter van) 
OF 
#k3265 Arijens, Neeltje 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 10-02-1647 te Molenaarsgraaf  †  

  x +/- 1675 te ???  met Eijgje Meertens de Vries 
  zie ─> k1632 

 

 
#k3266 de Vries, Meerten Jacobsz (zoon van Jacob de Vries en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Molenaarsgraaf ??     zie gezinskaart 11541 
#k3267 Pieters, Anneke  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Eijgje ~ +/- 1650 te ???  † voor 30-08-1717 te ??? 

 x +/- 1675 te ???  met Cornelis Aertsz de Haan 
 zie ─> k1633 

 

 
#k3272 (van der Graaf) Roken, Pieter  (zoon van Rochus Maertensz en Neeltgen 
      Ariaens)  ─> k6544 
 Later getrouwd op 27-10-1669 (o) te Sliedrecht met Marigje Jans 
 ~ 06-08-1623 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te ??? 
#k3273 Arijens, Teuntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † voor 27-10-1669 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Roken en Teuntje Arijens): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 21-07-1658 te Streefkerk  †  

 x 23-01-1684 te Bleskensgraaf met Jannichje Huijgen Quakernaak 
 zie ─> k1636 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Roken en Marigje Jans): 
o NN  *   †  
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#k3274 Quakernaak / Boer, Huijch Cornelisz (zoon van Cornelis Maertensz   
   Kwakernaeck en Lijsken Huijgen Jongbloet)  ─> k6548 
 ~ 17-01-1627 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Bleskensgraaf 
#k3275 Foppen, Annitje  (dochter van Fop Gerritsz en ) 
 * +/- 1630 te Nieuw Lekkerland 
 † 28-11-1690 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannichje * +/- 1662 te Bleskensgraaf  † na 02-10-1729 te ??? 

  x 23-01-1684 te Bleskensgraaf met Willem Pietersz van der Graaf 
  zie ─> k1637 

 

 
#k3276 Verlek, Willem Aertsz (zoon van Aert Jansz Verleck en Neeltje Pieters) 
      ─> k6552 
 Eerst getrouwd +/- 1637 met Jannetje Jans 
 * +/- 1592 te Nieuw Lekkerland 
 † +/- 1649 te ??? 
x voor 05-06-1644 te ??? 
#k3277 van Es, Wilmken Schalken (dochter van Schalk Claesz van Es en Neeltge 
     Willems)  ─> k6554 
 ~ 15-04-1615 te Streefkerk 
 † +/- 1656 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Verlek en Jannetje Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Verlek en Wilmken van Es): 
o NN  *   †  
o Aart * +/- 1645 te Nieuw Lekkerland † voor 17-04-1704 te ??? 

 x 05-07-1670 te Alblasserdam met Maaijken Foppen 
 xx +/- 1688 te ??? met Weintje Melis 
 zie ─> k1638 

 

 
#k3296 Rietveld, Pleun Herbertsz (zoon van Herbert Daniëlsz Rietveld en Jannigje 
     Pleune Hoogemoed)  ─> k6592 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Noordeloos ??      zie gezinskaart 11556 
#k3297 Maat, Marrigje Claasse  (dochter van Claas Ariensz Maat en Dirckje  
     Wouters)  ─> k6594 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Herbert ~ +/- 1665 te ???  † 12-11-1739 te ??? 

 x 07-01-1693 te Noordeloos ?? met Merrigje Teunis van Brugge 
 zie ─> k1648 

 

 
#k3300 van Muijlwijk, Jacob Dingemansz (zoon van Dingeman Jansz Kreukniet en 
      Aefken Jans)  ─> k6600 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Nieuwpoort ??      zie gezinskaart 11558 
#k3301 van den Dool, Annigje (Aantje) Pieters  (dochter van Pieter van den Dool 
       en NN) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Dingeman ~ +/- 1670 te ???  † 10-10-1726 te ??? 

  x 13-08-1702 te Nieuwpoort ?? met Marrigje Thijsse Verdriel 
  zie ─> k1650 

 

 
#k3302 Verdriel (van der Wiel), Thijs Jansz (zoon van Jan Verdriel (van der Wiel) en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Nieuwpoort ??     zie gezinskaart 11559 
#k3303 Jans, Jannigje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ +/- 1675 te ???  † 30-04-1743 te ??? 

  x 13-08-1702 te Nieuwpoort ?? met Dingeman Jacobsz van Muijlwijk 
  zie ─> k1651 

 

 
#k3304 Kooijman, Dirk Aertsz  (zoon van Aert Adriaensz Kooijman en Geertje 
     Geerlofs (?)) ─> k6608 
 Eerst getrouwd met Ariaentje Teunis (den Besten) 
 ~ voor 1664 te ??? 
 † na 17-07-1695 te ??? 
o 11-03-1684 te Ottoland 
x 26-03-1684 te Ottoland     zie gezinskaart 11560 
#k3305 Corevaar, Jannigje Dirks (dochter van Dirk Teunisz Corevaar en Gerritje 
     Theunis Helmich)  ─> k6610 
 ~ 26-02-1653 te Molenaarsgraaf 
 † voor 14-03-1697 te Peursum 
 

Uit ‘Gezinnen Ottoland 1629-1732’ door H. de Bruin:  
Dirck Ariens/Aarts Koeijman, wedr. van Ariaentje Teunis den Besten 
Ottoland, otr/tr. 11-3/26-3-1684 Ottoland 
Jannigje Dircks Corevaar, j.d. in Laagblokland, att. na Giessen Oudkerk 1684 
kind: Arien ~ 02-11-1687 te Ottoland  get. Dirck Teunis Corevaar en Gerrichje Theunis 
      grootouders, Claes Dirckse Toom 

 
Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirk Kooijman en Ariaentje Teunis): 

o niet gevonden 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirk Kooijman en Jannigje Corevaar): 

o Arien ~ +/- 1685 te Peursum / ~ 02-11-1687 te Ottoland  † 
 get. Dirck Teunis Corevaar, Gerrichje Theunis grootouders, Claes Dirckse Toom
 x +/- 01-1706 / 02-1706 te Peursum (Giessendam) met Maria Gerrits Verwiel 
 zie ─> k1652 

o Aert ~ ?? (genoemd in acte Oud Recht. Arch. nr. 1 Laag-Blokland dd 21-6-1714) 
o Cornelis ~ ?? (genoemd in acte Oud Recht. Arch. nr. 1 Laag-Blokland dd 21-6-1714) 

 
Arch. Noordeloos ? fol. 5-7   dd. 22-2-1665 
Accoort ofte uijtcoop tusschen d'erffgenamen van Adriaentge Thonis den Besten za. ter eenre; en Dirck 
Aertsz ter andere zijde. Hendrick Thonisz den Besten, Aert Thonisz den Besten, Arien Aertsz, getrouwd 
met Annichje Thonis den Besten, Brand Gerritsz won Brandwijck, getrouwd met Barber Thonis den Besten 
za. als vader en voogd van zijn onmondige weeskinderen en Arien Thonisz den Besten, allen erfgenamen 
van Adriaentge Thonis den Besten za. die getrouwd was met Dirck Aertsz, won. tegenwoordig tot 
Noordeloos, ter eenre; en voornoemde Dirck Aertsz wedr. van Adriaentge Thonis den Besten ter 
andere zijde. Ter voorkoming van moeilijkheden uit oorzaak van de huwelijksvoorwaarden die nooit waren 
ondertekend, komen de partijen overeen 
a) dat Dirck Aertsz alle goederen zal hebben die hij ten huwelijk had ingebracht. 
b) dat de eerstgenoemde partij aan Dirck Aertsz zal betalen 525 gld in twee gelijke termijnen. 
c) dat dezelfde partij eeuwig en erfelijk zal behouden al het landt, sandt, huijs, hoff, vee, have, geldt, goudt, 
silver gemunt en ongemunt, cleederen, cleijnodien, actien en crediten etc. die voornoemde Adriaentge 
Thonis den Besten za. heeft bezeten. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 1 Laag-Blokland  dd 21-6-1714:  
Aert Dirx Coijman, won. Giessen-Ouderkerck, zijnde een soon van wijlen Dirck Aertsen Coijman en 
Jannigjen Dircx Coorevaar, alsmede erfgenaam van zijn grootvader Dirck Teunissen Coorevaer en 
grootmoeder Gerrichje Teunis Helmich, beijden overl. Blockland, tr. aan Arien Dircx Coorevaer en 
Cornelis Dirx Coorevaer, beijden won. Blocklant, alsmede Gerrit Gerritse Cleijn, geh. met Pieternelle Dircx 
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Coorevaer, won. op Ammers-Graaflant, zijn gehele erfenis van zijn grootvader en grootmoeder, en oom 
Anthonis Helmigh, etc 

 
#k3306 Verwiel, Gerrit Jansz  (zoon van Jan Verwiel en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Peursum ??     zie gezinskaart 11561 
#k3307 Cornelis, Marichje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ +/- 1685 te Peursum †  

 x +/- 01-1706 / 02-1706 te Peursum (Giessendam) met Arien Dirksz Kooijman 
 zie ─> k1653 

 

 
#k3308 Baartman, Arien Ariensz (zoon van Arien Ariensz Baartman en Neeltje  
     Simons van den Donk)  ─> k6616 
 ~ +/- 1650 te Brandwijk 
 † ??? te ??? 
o 15-10-1672 te Giessen Nieuwkerk 
x 06-11-1672 te Giessen Nieuwkerk    zie gezinskaart 11562 
#k3309 Pieters, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te Giessen Nieuwkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1679 te Schelluinen  † na 25-11-1750 te Giessen Nieuwkerk 

 x voor 1706 met Aeltjen Cornelis 
 x 22-12-1708 te Giessen Nieuwkerk met Jannigje Ariens Sterrenburg 
 zie ─> k1654 

 

 
#k3310 Starrenborgh, Arien Jansz (zoon van Jan Cornelisz Starrenborgh en ) 
 ~ +/- 1655 te Giessen Nieuwkerk 
 † ??? te ??? 
o 28-11-1683 te Giessen Nieuwkerk 
x te Giessen Nieuwkerk      zie gezinskaart 11563 
#k3311 Bauman, Pietertje Pieters (dochter van Pieter Cornelisz Bauman en  
     Marichen Cornelis)  ─> k6622 
 ~ +/- 1660 te Hardinxveld 
 † na 16-12-1714 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ 12-06-1686 te Giessen Nieuwkerk  † na 25-11-1750 te ??? 

  x 22-12-1708 te Giessen Nieuwkerk met Arien Ariensz Baartman 
  zie ─> k1655 

 

 
#k3312 Slob, Willem Woutersz  (zoon van Wouter Willemsz Slob en Neeltje  
     Bastiaens)  ─> k6624 
 ~ 03-05-1646 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
x voor 07-11-1669 te Hoornaar ?    zie gezinskaart 11564 
#k3313 Willems, Teuntje  (dochter van Willem Willemsz en Hermpje  
     Antonis Boeff)  ─> k6626 
 ~ +/- 1645 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Wouter ~ 20-01-1675 te Hoornaar  † 29-06-1759 te Hoornaar 
 x 22-12-1709 te Hoornaar met Hermtje Goverts Stichter 
 zie ─> k1656 

 

 
#k3314 Stichter, Govert Cornelisz (zoon van Cornelis Stichter en ) 
 ~ +/- 1640 te Slingerland (Hoornaar) 
 † ??? te ??? 
x ..-01-1668 te Hoornaar     zie gezinskaart 11565 
#k3315 Leenderts, Metje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te Lage Giessen (Hoornaar) 
 † na 25-07-1723 (is dan nog doopgetuige) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hermtje  ~ +/- 1685 te Hoornaar †  

  x 22-12-1709 te Hoornaar met Wouter Willemsz Slob 
  zie ─> k1657 

 

 
#k3320 van Dueren, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te Hoornaar ??     zie gezinskaart 11568 
#k3321 Booij, Lijsbeth   (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 04-09-1693 te Hoornaar  †  

  x 16-02-1716 te Hoornaar met Ariaantje Ariens Houweling 
  zie ─> k1660 

 

 
#k3322 Houweling, Arien Willemsz (zoon van Willem Houweling en ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 28-03-1683 te Hoornaar     zie gezinskaart 11569 
#k3323 Beusekom, Lijntje Gerrits (dochter van Gerrit Beusekom en ) 
 ~ 09-06-1655 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ +/- 1690 te Lage Giessen (Hoornaar)  †  

  x 12-06-1707 te Hoornaar met Arien Jacobsz 
  xx 16-02-1716 te Hoornaar met Cornelis Jansz van Dueren 
  zie ─> k1661 

 

 
#k3334 Compeer, Teunis Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz Compeer en  
     Eechtgen Thonis Boon)  ─> k6668 
 * +/- 1625 te Langerak ?? 
 † +/- 1671 te Giessen ?? 
x +/- 1655 ?? te Langerak / Giessen ?? 
#k3335 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1665 te Giesen ??  †  

 x +/- 1690 ?? te Langerak ??  met Huibert Jacobsz Bruijne / Smith 
 xx na 28-12-1712 te Langerak met Bastiaan Bastiaanszde Heer 
 zie ─> k1667 
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Recht. Arch. 25 Langerak f279   dd 22-02-1650 
Teunis Cornelis Compeer jm. 25 jaar, Lijsje Cornelis jd. 22 jaar, gedachvaart uijt naam van Joost Herberts 
jm, getuigen. 
 
ora Langerak 22   fol 39   d.d. 22-5-1654:  
Thonis Cornelisz Compeer, nu won. aen de Giesen Oudekerck, transp. aen Jan de With van Roijen, 
brouwer en schepen der stede Nieupoort, voor d’een helft en aen Claesken Adriaens, won. alh., wed. van 
Dirck Gerritsz van Venloo voor d’ander helft, een camp lants, groot 2 m., genaempt de breede camp, 
gelegen in Langerack. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak f109  dd 19-02-1666 
Lootcedullen kinderen Cornelis Cornelis Compeer, Thonis Cornelis Compeer (zie k3334), won. aende 
Giessen, Arie Aelberts Bonser won. Willige Langerak man en voogd van Ariaentgen Cornelis (Compeer), 
Bastiaen Claes won. alhier man en voogd van Niesken Cornelis (Compeer), Adriaen Claes Vinck, won. 
alhier man en voogd van Crijntgen Cornelis Compeer (zie k4841), alle kinderen van Cornelis Cornelis 
Compeer zalgr. ende Eechtgen Thonis Boon. 

 
#k3338 Broere, Arien Pietersz  (zoon van Pieter Cornelisz Broere en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Goudriaan ?? 
#k3339 Gerrits, Ariaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gerrit  ~ 15-04-1646 te Goudriaan  

 doopget. Cornelis Pietersz Broer, Claes Gerritsz, Anneken Gerrits 
o Cornelis  ~ 31-05-1648 te Goudriaan  

 doopget. Pieter Cornelisz Broer, Neeltje Cornelis, Jan Willemsz 
o Annitje  ~ 07-08-1650 te Goudriaan  

 doopget. Arien Arienz Verhoeff, Aeltje Pieters, Lijsken Adriaens 
o Jan  ~ 01-10-1651 te Goudriaan 

 doopget. Aert Pietersz, Arien Ariensz Verhoeff, Ariaentje Lauwen 
o Annitje  ~ 01-06-1653 te Goudriaan  † na 10-04-1693 te Ottoland ?? 

 doopget. Pieter Gerritsz, Annetje Gerrits, Aeltje Pieters 
 o 29-12-1674 Goudriaan met Jan Cornelisz Slingeland 
 zie ─> k1669 

o Theuntje  ~ 18-04-1655 te Goudriaan  
 doopget. Laurens Cornelisz Broeren, Theuntje Broeren, Lijsken Ariens 

o Maddeleentje ~ 11-11-1657 te Goudriaan   
 doopget. Cornelis Pietersz Broer, Aeltje Pieters, Hilletje Ariens 

 
#k3340 Speksnijder, Aert Gijsbertsz  (zoon van Gijsbert Adriaensz Speksnijder 
     en Anneken Aerts Corevaer)  ─> k6680 
 * +/- 1635 te Ammers Graveland 
 † tussen 03-07-1669 en 30-08-1684 te Ammers Graveland 
o te Groot Ammers 
x 16-04-1662 te Goudriaan     zie gezinskaart 11578 
#k3341 Terlouw, Maria Teunisse (dochter van Teunis Woutersz Terlouw en  
     Ariaentje Nijsse van Muijlwijck) ─> k6682 
 * +/- 1637 te Goudriaan 
 † na 17-04-1686 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie ~ 30-04-1662 te Nieuwpoort  †  

 doopget. Leentjen Gijsberts 
o Neeltjen ~ 08-04-1663 te Ammers Graveland †  
o Marie ~ 17-08-1664 te Goudriaan  †  

 doopget. Jan Teunisz, Anneken Teunis, Geertjen Teunis 
o Arien ~ 30-09-1665 te Goudriaan  †  

 doopget. Jan Gijsbertsz Speksnijder, Matthijs Teunisz Terlouw, Marighjen Bastiaens 
o Geertjen ~ 23-01-1667 te Goudriaan  †  

 doopget. Tijs Teunisz Terlouw, Lijntjen Gijsberts Speksnijder, Lijsbet Teunis Terlouw 
o Gijsbert ~ 29-07-1668 te Goudriaan  †  

 doopget. Jan Tijsz Terlouw, Jan Gijsbertsz Speksnijder, Leentje Gijsberts Speksnijder 
o Geertjen ~ 04-05-1670 te Goudriaan  †  

 doopget. Thijs Teunisz, Lijsbeth Theunis Terlouw, IJken Jans 
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o Theunis * +/- 1671 te Goudriaan / Ammers Graveland † na 03-1740 te ??? 
 x 03-09-1695 (o) te Ammers Graveland met Cornelia Gijsberts Cortland 
 zie ─> k1670 

o Aart * +/- 1672 te Goudriaan / Ammers Graveland †  
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 4  d.d. 03-07-1669 
Anneken Aerts Corevaer wonende te Ammers Gravelant, weduwe van Ghijsbert Adriaensz, 
geassisteert door haar zoon Aert Gijsbertsz, verkoopt aan Cornelis Paulusz van de Hoeff, haar zwager, 
1 morgen land gelegen in Ammers Graveland. Bedrag 525 gulden 

  
 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6236     d.d. 30-08-1684 
Notaris Willem van Zijll 
Gijsbert Gerritsz van Baren, schepen van Ammers Graveland, oud 55 jaar, en Gerrit Gerritsz Cleijn, won. 
te Ammers Graveland, oud 49 jaar, verklaren op verzoek van Jan Gijsbertsz Specksnijder, won. te 
Graveland aan weerszijden van de anderen, dat zij verscheidene jaren vele landerijen in pacht of huur 
gehad hebben in een hoeve land van 16 morgen, gelegen in Graveland naart zekere 4 morgen land, 
behorend bij een leen van de grafelijkheid van Holland, waar mede Aert Gijsbertsz Speksnijder zalr mee 
beleend is geweest. Zij betaalden als pacht 4 gulden voor iedere morgen. Dit land is net zo goed als de 4 
morgen leenland. 
 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 21-03-1687 
Notaris Willem van Zijll 
Gerrit Gerritsz Cleijn, Maritgen Theunis, weduwe van Aert Gijsbertsz Speksnijder, Aert Theunisz Corevaer 
en Dirk Thonisz Prins, alle won. te Ammers Graveland, en Arien Dircksz van Vlietten, won, te Gelkenes, 
machtigen Frederick van Schorrenberg, procureur voor de raad van Holland, om hun zaak te behartigen 
die zij voeren tegen Ruth de Ridder, pachter van de impost op het gemaal van Dordrecht en de drie 
omliggende eilanden. 

 
 
#k3342 Cortland, Gijsbert Bastiaensz (zoon van Bastiaen Cortland en ) 
 Later getrouwd in 1685 te Groot Ammers met Heijltje Aarts. 
 Hij woonde toen in Gelkenes 
 * +/- 1635 te Ammers Graveland 
 † na 03-1740 te ??? 
o 06-05-1663 te Ammers Graveland 
#k3343 de Groot, Susanna Cornelis (dochter van Cornelis de Groot en ) 
 * +/- 1640 te Ammers Graveland 
 † tussen 16-01-1678 en 1685 te Groot Ammers ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gijsbert Cortland en Susanna de Groot): 
o Annechjen  ~ 24-02-1664 te Ammers Graveland †  
o Sijchjen      ~ 01-11-1665 te Ammers Graveland †  
o Cornelis    ~ 05-02-1668 te Ammers Graveland †  
o Bastiaen    ~ 23-03-1670 te Ammers Graveland †  
o Dirck    ~ 03-04-1673 te Ammers Graveland †  
o Cornelia * te Gelkenes / ~ 02-09-1674 te Ammers Graveland 

    † na 08-1735 
 x 03-09-1695 (o) te Ammers Graveland met Theunis Aertsz Speksnijder 
 zie ─> k1671 

o Cornelis    ~ 16-01-1678 te Ammers Graveland †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Gijsbert Cortland en Heijltje Aarts): 

o Aart ~ ..-07-1685 te Ammers Graveland †  
 x met Geertje Klaas 

 
#k3348 van der Graaf, Cornelis Wiggersz zelfde als ─> k2860 
x 
#k3349 Hendriks, Neeltje   zelfde als ─> k2861 
 
#k3350 Kersbergen, Dirk Huijbertsz (zoon van Huijbert Dircksz en Maaike Gerrits  
     Kersbergen)  ─> k6700 
 ~ +/- 1640 te Achthoven 
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 † 29-07-1710 te Ouderkerk aan den IJssel 
o 20-02-1670 te Benschop 
x 06-03-1670 te Benschop 
#k3351 Simons, Grietje  (dochter van Simon Thomasz en Machteld NN) 
      ─> k6702 
 ~ +/- 1645 te Benschop 
 † 30-08-1707 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Over dit gezin: 
Ik heb geen harde aanwijzigingen kunnen vinden dat dit gezin, of leden van dit gezin, uit Benschop naar 
Ouderkerk gekomen zijn. Niettemin worden drie van deze kinderen, waaronder Aart en Marrigje, en 
daarnaast ook Claas, genoemd in de huwelijken van Ouderkerk ad IJssel en van Stolwijk, alledrie als ‘van 
Ouderkerk’. Daarnaast overlijdt een Dirk Huijbertsz (zonder patroniem) in 1710 in Ouderkerk, en geeft hij in 
1707 het overlijden van ‘zijn vrouw’ aan (haar naam is dus niet vermeld). Aard Dirksz Kersbergen trouwt in 
1707, en laat een maand na het overlijden van zijn vermeende moeder een dochter dopen met de naam 
‘Grietje’. 
In november 1695 staan Dirk Huijbertsz en Grietje Simons nog als lidmaat ingeschreven in de 
gereformeerde kerk in Benschop. Wel zijn hun namen daar doorgehaald. Dat zou kunnen betekenen dat zij 
inderdaad verhuisd zijn, in de periode na 1695. In de lidmatenlijst van 1717 – 1719 tref ik geen van de 
kinderen aan van Dirk Huijbertsz en Grietje Simons, wat dus nog een aanwijzing is dat dit gezin is 
weggetrokken. (In 1695 is de oudste zoon Aart 24 jaar, en de jongste zoon Huijbert 14 jaar) 
In het Notarieel archief van Ouderkerk ad IJssel op 23-10-1712 en 13-11-1712 wordt wel een verband 
gelegd tussen deze diverse personen, en ligt er ook een link naar Benschop. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Aart ~ 12-02-1671 te Benschop doopget. - 
 x 1707 te Ouderkerk a/d IJssel met Leentje Ariens Langerak 

o NN ~ 11-08-1672 te Benschop doopget. - 
o Simon ~ 02-08-1674 te Benschop doopget. Neeltje Simons 
o Claasje ~ 07-11-1675 te Benschop doopget. Neeltje Jans 
o Claas ~ 08-04-1677 te Benschop doopget. Neeltje Jans 

 x 13-06-1712 te Stolwijk met Aagje Dirks 
o Maijke / Marrigje ~ 27-07-1679 te Benschop  † 

  doopget. Jannigje Huijberts 
 x 27-01-1709 te Ouderkerk ad IJssel met Leendert Cornelisz van der Graaf 
 zie ─> k1675 

o Huijbert ~ 12-06-1681 te Benschop doopget. Jannigje Huijberts 
o Magteltje * na 1687 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 29-07-1710 
Notaris Samuel Guldemont. 
Inventaris van de goederen nagelaten bij Dirk Huibertsz Kersbergen, gewoond hebbend en overleden te 
Ouderkerk ad IJssel op 29-07-1710, volgens opgave van Aart Dirksz Kersbergen, zijn zoon. Onder andere: 
2 paarden, 16 melkkoeien, 9 jongvee, 7 varkens, 2 wagens, divers gereedschap, huisraad, kleding etc. 
Van het gevonden contant geld bleef na aftrek van de doodschulden nog 12 gulden 5 stuivers 8 penningen 
over. Tot slot nog een obligatie ten laste van Jan Claasz, won. te Benschop, ter waarde van 100 gulden. In 
de schulden van de boedel wordt onder andere genoemd Claas Dirksz Kersbergen, die samen met Aart 
Dirksz Kersbergen de helft van de bijen toekomt. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 23-10-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Cornelisz Graaf, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Gerrit Claasz, won. te 
Benschop, als voogd over Magteltje Dirks Kersbergen, minderjarige dochter van Dirk Huibertsz 
Kersbergen, overleden te Ouderkerk ad IJssel, het bedrag van 800 gulden dat hij geleend heeft. Rente 
4%. Compareerde mede Aart Dirksz en Claas Dirksz (de laatse naam is doorgehaald in de acte), broer, 
die zich borg stelt en tekent met 'Aert Dirksz Kersbergh'. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 13-11-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Aart Dirksz Kersbergen en Aagje Dirks, weduwe van Claas Dirksz Kersbergen, Leendert Cornelisz 
Graaf, getrouwd met Marrigje Dirks Kersbergen, kinderen en erfgenamen van Dirk Huibertsz, 
gewoond hebbend en overleden te Ouderkerk ad IJssel, geven te kennen dat zij naast Gerrit Claasz, won. 
te Benschop, als voogd over de onmondige dochter van Dirk Huibertsz, mede erfgenaam, de 
nagelaten boedel te gelde gemaakt hebben. Na aftrek van schulden is daarvan over 1.111 gulden 9 
stuivers 8 penningen. De drie eerste partijen krijgen daarvan 92 gulden 12 stuivers 8 penningen, zodat er 
voor de onmondige dochter 833 gulden 12 stuivers overblijft, waarvan 800 gulden is geleend door 
Leendert Cornelisz Graaf. 
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#k3356 Hoornwegh, Jacob Pietersz (zoon van Pieter Hoorewegh en ) 
 ~ +/- 1649 te Overschie 
 † ??? te ??? 
x 01-10-1671 te Hilligersberg     zie gezinskaart 11586 
#k3357 Leeflang, Neeltje Gerrits (dochter van Gerrit Leeflang en ) 
 ~ 02-11-1648 te Hillegersberg 
 † 17-06-1738 te Bleiswijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 07-06-1693 te Bleiswijk  † 30-03-1777 te Bleiswijk 

 x 26-11-1713 te Sluipwijk met Sara Ariens van Vlaardingen 
 zie ─> k1678 

 

 
#k3358 van Vlaardingen, Arien Harmensz (zoon van Harmen Hendricksz van  
   Vlaerdingen en Marrigje Gerrits Gravenstein)  ─> k6716 
 Beroep: Weesman van Sluipwijk 
 ~ +/- 1655 te Reeuwijk 
 † 23-03-1733 te Sluipwijk 
o 31-08-1681 te Reeuwijk 
x 14-09-1681 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)    zie gezinskaart 11587 
#k3359 van Ravensbergh, Dirkje Leenderts (dochter van Leendert Jansz van  
  Ravensbergh en Marrigje Pieters van Heijningen)  ─> k6718 
 ~ 02-08-1654 te Sluipwijk 
 † 24-12-1731 te Sluipwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sara ~ +/- 1693 te Sluipwijk  † 27-02-1771 te Bleiswijk 

 x 26-11-1713 te Sluipwijk met Pieter Jacobsz Hoornwegh 
 zie ─> k1679 

 
Stichting Oudheidkamer Reeuwijk Reeuwijkse Bronnen deel 3: Sluipwijk Doopboek1647 - 1655 
ii Aug kint van Leendert Jansz [Ravensberg] en Merritgen Pieters is genaemt Dirckgen. De getuygen 
waren Harmen Hendricksz, Haeschen Jans en Haeschen Jacobsz in plaetse van Neeltgen Jans en 
Sijbrecht Pieters. 
 
Weeskamer Sluipwijk nr 2 1661 -1811   dd 09-04-1733 
Heeft Harmanus van Vlaardingen getoond het testament van sijn overleden vader Arien Harmensz van 
Vlaardingen, gepasseerd voor Hendrik van Heuven notaris te Gouda op 13-10-1732. 
 
Weeskamer Sluipwijk nr 2 1661 -1811   dd 21-03-1696 
Overzicht van inkomsten en uitgaven door Thijs Aartszoon Verwoerd, opgesteld door Philippus Marsbag, 
schout en Jacob Jansz Blonck en Arijen Harmensz van Vlaardingen, weesmannen van Sluipwijk. 
 
ONA Gouda nr 249 folio 17     dd 04-02-1672 
Claes en Willem Gerritsz Gravesteijn voor zichzelf en als voogden van Mees Gerritsz, zoon van Gerrit 
Roelofsz Gravestein. Verder Cornelis Pietersz van Bilwijck, getrouwd met Jannetje Gerrits, Jan Claesz van 
der Kerck, getrouwd met Arjaentge Gerrits en Herman Hendricxsz van Vlaerdinge, getrouwd met 
Maritge Gerrits, mede kinderen van Gerrit Roelofsz Gravestein, allen erfgenamen van Dirck Gerritsz 
Gravestein, hun overleden broer, hebben boedelscheiding gedaan. Allen krijgen 442 gulden en 9 stuivers, 
inclusief een rente van 100 gulden. 
 
ONA Gouda nr 251 folio 33     dd 24-02-1674 
Arjaentje Gerrits, weduwe van Jan Claesz van de Kerck, Jan Davidts van der Willigen als voogd over de 
kinderen van wijlen Jan Claesz van der Kerck, geven te kennen dat Herman Hendrijcksz van Vlaerdingen 
borg is geworden voor de voorzeide Jan Claesz van der Kerck voor een obligatie van 200 gulden ten 
behoeve van Claes Arijen Dircksz. Ook is hij borg voor 200 gulden ten behoeve van de Armen van 
Sluipwijk en nog van 1000 gulden ten behoeve van Dirck Jansz Slupicker. Als verzekering van de 
borgtocht van de eerste van 200 gulden, dragen zij aan Herman Hendrijcksz van Vlaerdingen over de 
volgende goederen: 
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3 koebeesten, 2 smalschouwen, een breede schouwe,1 dito in de gront, item noch alle de  
ouwgereetschappen en de naevolgende boedel en buijsraet. 
3 beddekens,2 peluwen, 5 oirkussens, 4 dekens, 6 slaeplakens, 3 paar slopen,1 segen, 7 schakels, 2 
copere ketels, 3 isere potten, 4 tinne schotels, 1 pintge ende een halff, 1 eijcke kast.  
Herman Hendrijcksz van Vlaerdingen bekent deze te accepteren, en zal deze verkopen zodat hij de 
betaling van de eerste 200 gulden aan Claes Arijen Dircksz kan doen, en het overschot aan de Armen van 
Slupick kan betalen. Herman zet een handtekening. 
 
Vierschaarboek Reeuwijk 1675-1734  Rechtdag dd 25-08-1694 / 25-10-1694 / 19-11-1694 
Jan Leendertsz Ravensbergh als actie en transport hebbende van Dirck Jansz Ravensbergh, eiser 
contra Harmen Hendricksz van Vlaerdingen, gedaagde 
Eiser verzoekt om betaling van zeven jaren losrenten van 27 gulden en 10 stuivers per jaar, het laatste 
verschenen dd 01-06-1694, en verzoekt om veroordeling en toestemming om eventueel de hieraan 
verbonden hypotheek te executeren. 
Harmen Hendricksz van Vlaerdingen komt deze drie zittingen niet opdagen. 
De schepenen, die de orginele rentebrief gezien hebben, veroordelen de gedaagde de geëiste losrente te 
betalen, en verklaren de hypotheek executabel. Ook dient de veroordeelde de proces- en taxatiekosten en 
moderatie van de schepenen te betalen. 

 
#k3360 Baes (van Herk), Jan Willemsz zelfde als ─> k2868 
x  
#k3361 van den Geer, Cateleijntje Claes zelfde als ─> k2869 
 
#k3368 van Walsum, Aert Dirksz  (zoon van Dirck Jansz van Walsum en 
     Geertjen Cornelis Bijrmans)  ─> k6736 
 ~ 08-03-1637 te Grave 
 † na 1684 te Nijmegen 
x 21-01-1663 te Nijmegen     zie gezinskaart 11591 
#k3369 Theunis, Dirckje / Derksken  (dochter van Theunis Reijnen en ) 
 ~ +/- 1643 te Nijmegen 
 † na 22-04-1694 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jannetie (doorgehaald) Gertie ~ 30-10-1663 te Nijmegen 

  doopget. Dirck Jansz, Teunis Reijniersz, Grietje Dircks 
o Keintie ?  ~ 29-01-1665 te Nijmegen 

  doopget. Thijs Petersz, Anneken Gijsberts, Anneken Jans 
o Anneken  ~ 15-10-1667 te Nijmegen 

  doopget. Theunis Reijnen, Stoffel Willemsz, Hilleken Mathijsen 
o Derck  ~ 01-03-1670 te Nijmegen 

  doopget. Beernt Teunisz, Eerst Fransz, Trijneken Jans 
o Dirk  ~ 08-09-1671 te Nijmegen 

  doopget: Hendrick Jansz van Ham, Peter Tijsz, Trijntje Jans 
  was doopgetuige bij kind Arnoldus van Evert dd 14-01-1720 

o Elizabeth  te Nijmegen ? doopget: - 
  was doopgetuige bij kind Arnoldus van Evert dd 14-01-1720 

o Mathijs  ~ 24-01-1677 te Nijmegen 
  doopget. Jan Teunisz, Hendrick Cornelisz, Neuleke Keije, Jenneke Mathijse 

o Geurt  ~ 26-07-1681 te Nijmegen 
  doopget. Maurits van Jelen (?), Peter Tros, Lijsbet  van Erp, Gertgen  
        Hendricks 

o Evert  ~ 19-11-1684 te Nijmegen † 23-06-1773 te Krimpen ad IJssel 
  doopget:Willem Cornelisz van Wiel, Hilleken Dirks van Walsum 
  x 16-01-1718 te Ouderkerk ad IJssel met Teuntje Luijtens Bane 
  xx 17-10-1723 te Ouderkerk ad IJssel met Barber Claas Visser 
  zie ─> k1684 

 
#k3370 Bane, Luijt / Lucas  (zoon van ) 
 Trouwde later op 01-02-1708 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Geenen 
 * +/- 1655 te ??? 
 † 04-11-1747 te Stormpolder 
x +/- 1685 te Stormpolder ??     zie gezinskaart 11592 
#k3371 Claes, Barber   (dochter van ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † voor 01-02-1708 te Stormpolder ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Lucas Banen en Barber Claes): 
o NN  *   †  
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o Claas ~ 05-08-1691 te Ouderkerk ad IJssel †  
 Opm.: Bij deze doop stonden als ouders Lucas Bane en Barber Claes 

o Teuntje * +/- 1692 te Stormpolder † 18-11-1722 te Stormpolder (Krimpen ad IJssel) 
 x 10-01-1712 te Ouderkerk ad IJssel met Cent Claasz Luijt 
 xx 16-01-1718 te Ouderkerk ad IJssel met Evert Aertsz van Walsum 
 zie ─> k1685 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Lucas Banen en Marrigje Geenen): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 12-09-1719 
Notaris Samuel Guldemont. 
Lucas Banen en Marrigje Geenen, echtelieden, won. te Stormpolder, stellen tot voogden over hun na te 
laten minderjarige erfgenamen, van zijn zijde Claas Visser, zwager van Lucas Banen en Claas Lucasz 
Banen, zijn meederjarige zoon, en van haar zijde Arij Geenen, haar broer, en Leendert Willemsz Lans, 
haar zwager. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 10-11-1721 
Notaris Samuel Guldemont. 
Evert van Walsem en Teuntje Banen, echtelieden, won. te Stormpolder, stellen hun testament op, waarbij 
ze als voogden over na te laten minderjarige erfgenamen aanstellen Lucas Banen, vader van Teuntje 
Banen, en Claas Banen, haar broer. 
 

 
#k3372 den Hoed, Claas Cornelisz (zoon van Cornelis Willemsz den Hoet en ) 
 * +/- 1655 te Ammerstol 
 † na 03-05-1728 te Ammerstol ?? 
o 09-05-1682 te Ammerstol 
x 24-05-1682 te Ammerstol     zie gezinskaart 11593 
#k3373 Cocq / Kock, Niesje Pieters (dochter van Pieter Jansz Cocq / Kock en  
     Marichje Jans)  ─> k6746 
 * +/- 1660 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 15-08-1683 te Ammerstol  †  

 x 25-04-1716 te Ammerstol met Deliaantje Jacobs van der Linden 
 zie ─> k1686 

 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 09-09-1669 
Rechtdach gehouden den 9e september 1669. 
Sijmon Arijens Pijper, eijser Contra Marrichie Jans, wed. van Pieter Janse Cock. gedaagde. 
Den eijser concludeerd ten sijne, de gedaagde sal worden gecondemneerd, als eijs te doen behooren 
vergoedingen ofte betalingen en sodanige of vrucht als den gedaagde heeft geploocken of doen plucken 
van seeckeren ooftboomen, staende op den binnenrol van de Hoogendijck, behoorende aan de huijsing 
ende erve bij hem eijser gekocht van Pieter Gerrits Stam, gelegen in dese gerecht van Ammerstol, ende 
dat tot taxatie ende prefatie van dese gerecht, ende dat costen den gedaagde sal worden geinterdiceerd, 
eenige van den vruchten van de voorn. ooftboomen te plucken ofte doen plucken. cum expensis. 
Bullick vermits de non comparitie van de gedaagde, ofte ijmant van haere t wege gemachticht, versochte 
het eerste "default" met de tweede citatie. In stato aen redene. 
 
Recht. arch nr 25 Ammerstol    dd 01-08-1686 
Op huijden den 1 aug 1686, compareerde voor ons onderschr. Schout ende Schepenen van Ammerstol, 
Jan Pieters Cocq ende Wouter Hendricx van Asperen, getrouwt hebbende Maertje Pieters Cocq, Wouter 
Pieters Cocq, Willem Pieters Cocq (zie k2504) en Claes Cornelisse den Hoet, getrouwt hebbende 
Niesje Pieters Cocq, Jan Cornelis Verbaan, getrouwt hebbende Jannitgen Pieters Cocq, de welcke alle bij 
legate off donatie van lieberale gifte is gemaeckt ofte over gegeven van Cornelis Janse Cocq haer luijden 
Oom, al sulcke goederen gelijck in de acte gemaeckt voor den Notaris Johan van der Putte in dato den 12 
junij 1684, is vermelt ofte gepasseert, welcke voorsch. donatie hij aen comparanten aen nemen ij sijn 
geheele forme naer te comen en tot versekerheijt, dan alsoo de voorsch. Oom sijn leven langh jaerlijkx een 
belofte is gedaen, van haer alle, om aen hem jaerlijkx te geven de somme van 100 gld in twee termijnen te 
betalen, te weten den 23 dec 1684, de eene helft, ende de andere helft den 24 julij 1685, ende omme dat 
hij voorn. Cornelis Janse Cocq, haeren Oom, versekert van sijn 100 gld. jaerlijksx souden wesen, soo 
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verbinden sij alle ende een ider voor t sijne, de voorn. donatie, of alle de voorschr. gemaeckte goederen, 
omme die ten allen tijde bij hem te mogen aen sprecken ofte aen vaerden als sijn eijgen goet, voor soo 
veel aen de geseijde 100 gld. imant mogte in gebreken sijn gebleven ende hebben wij voorsch. 
comparanten dese alle ten overstaan van Adriaen Niepoort Schout, Cornelis Willemse den Hoet, Herman 
Teunisse de Vries, Schepenen tot Ammerstol onderteijkent op dato als boven. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 03-05-1728 
Claes Cornelisse den Hoed en Louwens Tuijnenburge, getrouwd hebbende Margie Claesse, voor zo 
veel, voorts zij heeft Pieter Claesse een meerderj. zoon van Cornelis den Hoed, voor ons bekent en 
aan van de overgifte van den boedel en goederen van zijn overleden moeder te desisteren en afstand te 
doen van zijn vader en moeders goederen bij dese te cederen transporteren in vrije eijgendom op te 
dragen aan Hendrik Jan Dubbeldam, won. alhier, zekere huisinge en erve, staande en gelegen op dese 
dorpe, met een boomgaard aan de oostelijke zijde gelegen, belast met Coolwijk, zoals het zelve uit 
gecavelt legt volgens de cavelcedulle daar van zijnde. 
 

 
#k3374 van der Linden, Jacob Leendertsz (zoon van Leendert Jacobsz van der  
     Linden en Heijltge Jans)  ─> k6748 
 Eerst getrouwd voor 20-08-1684 met Dilliaentje Maertens 
 ~ 20-06-1660 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-02-1734 te Krimpen aan den IJssel 
x tussen 1684 en 1688 te Ouderkerk aan den IJssel  zie gezinskaart 11594 
#k3375 Jacobs, Aefje  (dochter van ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † 18-11-1739 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Leendertsz van der Linden en Dilliaentje Maertens): 
o Lena  ~ 20-08-1684 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  doopget. Maggeltje Jans, Ariaentje Geenen 
Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacob Leendertsz van der Linden en Aefje Jacobs): 

o NN  *   †  
o Deliaantje * te Krimpen ad IJssel / ~ 21-03-1688 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 29-06-1769 te Stormpolder (Krimpen ad IJssel) 
  doopget. Maerten Geenen, Pietertje Jaspers, Willemtje Jacobs 
  x 25-04-1716 te Ammerstol met Pieter Claasz den Hoed 
  zie ─> k1687 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438   dd. 29-09-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Jacob Leendertsz van der Linde zet zijn merk onder een acte als getuige. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 09-01-1724 
Pieter Jansz Visscher, enige erfgenaam van Ariaantje Foverts Grommel, won. te Beijerse, verkoopt aan 
Jacob Danielsz een huis, schuur en erf, met de zelling daar voor gelegen en 4 morgen 4 hont land, in de 
polder Kortland. Op dit moment huurt Jacob Leendertsz van der Linde het huis voor 18 gulden. Dit 
bedrag moet Jacob betalen op 01-05-1724. 

 
#k3376 Muijs, Willem Gerritsz  (zoon van Gerrit Jansz Muijs en Trijntjen Gerrits) 
      ─> k6752 
 Beroep: Glazenmaker 
 ~ +/- 1645 te Stolwijk 
 † 20-11-1696 te Stolwijk 
o ..-12-1673 te Stolwijk 
x 31-12-1673 te Stolwijk      zie gezinskaart 11595 
#k3377 Cornelis, Cornelia  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te Stolwijk 
 † 11-11-1696 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Goossen  ~ 27-10-1686 te Stolwijk  † 29-11-1763 te Stolwijk 

  x 18-12-1707 te Stolwijk met Geertje Wouters Buijs 
  zie ─> k1688 

 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Stolwijk   d.d. 11-10-1682: 
Willem Gerritsz Muijs, won. te Stolwijk, consigneert 600 gulden, zijnde de kooppennignen van huis en erf, 
te Benedenkerk op het dorp, door hem gekocht van Claes Dircksz Backer (zie k4688), volgens 
koopvoorwaarden dd 27-02-1682. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 12-02-1683 
Claes Dircksz Backer (zie k4688) verkoopt aan Willem Gerritsz Muijs, glaesmaker, een huis en erf in 
Benedenkerk. Bedrag 600 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 28-01-1692 
Willem Gerritsz Muijs verkoopt aan Cornelis Ariensz Koomen, een tuin en erf achte rde kerk, genaamd de 
‘Hollantse tuijn’. Bedrag 225 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 23-05-1699 
Jan Arijensz van den Bergh, Arijen Jansz Backer, Cornelis Arijensz Capiteijn, Willem Willemsz Bras, als 
voogden van de nagelaten kinderen van zaliger Willem Gerritsz Muijs en Cornelia Cornelis, verkopen 
aan Trijntje Arijens, weduwe van Nanne Pietersz den Boggende en de kinderen van Nanne Arijensz den 
Boer, een huis en erf te Benederkerk. Bedrag 650 gulden. 

 
#k3378 Buijs, Wouter Leendertsz (zoon van Leendert Leendertsz Buijs en ) 
 Later getrouwd op 04-11-1689 (o) te Stolwijk met Aeltje Theeuwes Schout 
 ~ +/- 1655 te Stolwijk 
 † 24-10-1729 te Stolwijk 
o 05-05-1685 te Stolwijk      zie gezinskaart 11596 
#k3379 Verheul, Fijgje Jacobs  (dochter van Jacob Leendertsz Verheul en  
     Marrigje Jans Clip)  ─> k6758 
 ~ +/- 1656 te Stolwijk 
 † tussen 09-03-1687 en 04-11-1689 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje ~ 09-03-1687 te Stolwijk  † 16-08-1751 te Stolwijk 

 x 18-12-1707 te Stolwijk met Goossen Willemsz Muijs 
 zie ─> k1689 

 
Weeskamer. Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 02-10-1670: 
Leendert Leendertsz Buijs is overleden, nalatende 7 minderjarige kinderen: Daen, Leentjen, Wouter, 
Elisabet, Willempjen, Marighjen en Cornelis Leendertsz Buijs. Als voogden worden aangesteld Frans 
Dircksz, Jan Gerritsz en Adriaen Fransz, allen won. te Stolwijk.  

 
#k3380 Koolwijk, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Koolwijk en ) 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk 
 ~ +/- 1675 te Stolwijk 
 † 09-02-1723 te Stolwijk 
o 27-03-1699 te Bergambacht (zie ook 28-03-1699 te Stolwijk) 
x 12-04-1699 te Stolwijk      zie gezinskaart 11597 
#k3381 Loore, Ariaantje Cornelis (dochter van Cornelis Louwen Loore en ) 
 Later getrouwd op 07-11-1723 te Waarder (ondertrouw 22-10-1723 te Stolwijk) met 
        Lauris Huijgen van Dam 
 ~ 29-01-1679 te Bergambacht 
 † 19-07-1771 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Koolwijk en Ariaantje Loore): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 12-11-1702 te Stolwijk  † 12-01-1789 te Stolwijk 

 x 24-01-1723 te Bergambacht met Marrigje Ariens van Dijk 
 xx 07-01-1751 (o) te Stolwijk met Neeltje Johannisse Ooms 
 zie ─> k1690 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Ariaantje Loore en Lauris van Dam): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk  d.d. 22-02-1700 tm 02-04-1701 en 04-05-1706 tm 14-09-1707 
Jan Cornelisz Coolwijk ondertekent diverse actes als gezworene van Stolwijk. 
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Recht. Arch. Nr. 61 Stolwijk    d.d. 06-05-1732: 
Registratie van overdracht van het leengoed van 4 morgen land: 
mr Aegidius Groenninx, heer van Cappelle op den IJssel, laat weten dat Maria van Berck de leen van 4 
morgen land te Stolwijk wil overdragen aan Ariaantje Cornelis Loore, oud omtrent 55 jaar, vrouw van 
Laurens van Dam, en dat aan dit verzoek wordt voldaan. Het gaat hierbij om een overerfelijk leen ‘binnen 
achtersusterskindt met te versterven de jongere man altijd de voorrangh hebbende voor het ouder wijff 
daar sij beijde van wettige geboorte sijn’. Laurens van Dam doet namens zijn vrouw ‘de behoorlijke hulde 
en manschap’ in handen van de stadhouder Jacobus de Bergh. 

 
#k3384 Hoogendoorn, Claas Cornelisz (zoon van Cornelis Hoogendoorn en ) 
 ~ +/- 1665 te Giessen Bovenkerk 
 † ??? te ??? 
x 29-08-1699 te Giessen Oudekerk    zie gezinskaart 11599 
#k3385 van Es, Ariaantje Gerrits  (dochter van Gerrit van Es en ) 
 Eerst getrouwd met Jacob Jacobsz 
 ~ +/- 1665 te Giessen Bovenkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriaan ~ 28-02-1700 te Giessen Oudekerk 

 doopget. Rokus Cornelisz Hogendoorn, Geertje Rokus 
 Bij deze doop staat de achternaam van Ariaantje Gerrits van Es 

o Gerrit ~ 02-10-1704 te Giessen Oudekerk † 19-12-1769 te Lekkerkerk 
 doopget. Teuntje Gerrits 
 o 12-12-1728 te Lekkerkerk met Aagje Jans 
 zie ─> k1692 

o Jan ~ 28-11-1706 te Giessen Oudekerk 
 doopget. Gerrit Gerritsz van Es, Ariaantje Ariens 

o Teuntje ~ 17-02-1709 te Giessen Oudekerk  
 doopget. Ariaantje Ariens vrouw van Gerrit Gerritse van Es 

 
#k3386 Huijgen, Jan   (zoon van Huijg Kuinen en Neeltje Jans) 
      ─> k6772 
 ~ 04-12-1667 te Lekkerkerk 
 † 02-12-1727 te Lekkerkerk 
x 31-07-1695 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11600 
#k3387 Cornelis, Trijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te Berkenwoude 
 † 08-09-1742 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje ~ 28-03-1696 te Lekkerkerk 

 doopget. Martijntje Huijgen, Cornelis van der Cade, Barber Cornelis 
o Cornelia ~ 04-12-1697 te Lekkerkerk 

 doopget. Daam Cornelisz, Barber Cornelis, Martijntje 
o Aachje ~ 25-03-1699 te Lekkerkerk 

 doopget. Jacob Cornelisz Pak, Lijsje Huijgen, Barber Cornelis 
o Melis ~ 19-06-1701 te Lekkerkerk 

 doopget. Jan Jansz, Daam Cornelisz, Gerrigje Jans 
o Aagje ~ 17-02-1704 te Lekkerkerk  † 31-01-1752 te Lekkerkerk 

 doopget. Daam Cornelisz, Barber Cornelis 
 o 12-12-1728 te Lekkerkerk met Gerrit Claasz Hoogendoorn 
 zie ─> k1693 

o Marrigje ~ 02-07-1706 te Lekkerkerk 
 doopget. Cuijn Pleunen, Pleuntje Ariens 
 Zij was doopgetuige bij kinderen Ariaantje en Jan (2x) van zus Aagje 

o Gerrigje ~ 07-12-1710 te Lekkerkerk 
 doopget. Lijntje Huijgen 
 Zij was doopgetuige bij kind Trijntje van zus Aagje 

 
#k3388 Saen, Cornelis Willemsz   zelfde als ─> k2328 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 698 Datum: 19-Feb-23 

x  
#k3389 Spijkerman, Lijsbeth Hendriks   zelfde als ─> k2329 
 
#k3390 Pater, Arien Govertsz    zelfde als ─> k2330 
x 
#k3391 Beenhackers / Boonakker, Marija Claas zelfde als ─> k2331 
 
#k3396 den Toom, Cornelis Dircksz (zoon van Dirck den Toom en ) 
 ~ +/- 1650 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
o 29-08-1682 te Ottoland 
x 13-09-1682 te Ottoland     zie gezinskaart 11604 
#k3397 Verhoef, Lijntje Willems (dochter van Willem Verhoef en ) 
 ~ +/- 1655 te Achthoven 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 14-11-1694 te Ottoland  †  

  x 09-01-1718 te Ottoland met Willempje Willems van Houwelingen 
  zie ─> k1698 

 

 
#k3398 van Houwelingen, Willem (zoon van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Giessen Nieuwkerk ??    zie gezinskaart 11605 
#k3399 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willempje ~ +/- 1695 te Giessen Nieuwkerk †  

  x 09-01-1718 te Ottoland met Cornelis Cornelisz den Toom 
  zie ─> k1699 

 

 
#k3400 Stout, Jan Wiggertsz   zelfde als ─> k1116 
x 
#k3401 Pieters, Jannigje   zelfde als ─> k1117 
 
#k3402 de Bree, Maarten Eldertsz  zelfde als ─> k1786 
x 
#k3403 Jillis, Lena    zelfde als ─> k1787 
 
#k3408 van der Wal, Pieter Cornelisz  zelfde als ─> k2402 
x 
#k3409 Brouwer, Marrighjen Ariens  zelfde als ─> k2403 
 
#k3412 Ooms, Jan Adamsz   zelfde als ─> k2332 
x 
#k3413 Jans, Anna    zelfde als ─> k2333 
 
#k3420 Verkerk, Pieter Jansz  (zoon van Jan Petersz Verkerk en ) 
 ~ +/- 1670 te Ammers Graveland (Groot Ammers) 
 † voor 20-11-1752 te ??? 
o 11-01-1698 te Ammerstol     zie gezinskaart 11613 
#k3421 van der Veer, Lijntje Willems (dochter van Willem Ariensz van der Veer en 
     Aeltje Fransen)  ─> k6842 
 ~ 16-02-1674 te Ammerstol 
 † 20-11-1752 te Ammerstol 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aart ~ 12-10-1710 te Ammerstol  † 26-01-1787 te Schoonhoven 

 x 22-01-1736 te Ammerstol met Annigje Simons Natzeijl 
 zie ─> k1710 

 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 14-11-1752 
De erfgenamen van de wed. Pieter Verkerk, hebben publijcq verkocht een huijs ende erve, staande ende 
gelegen te Ammerstol, in de Cleijne straat. Hoogst int bod bij Pieter Verkerk om 310 gld. Borge Aart 
Verkerk en Willem Verkerk. 
 
Recht. arch nr 13 Ammerstol    dd 14-12-1752 / 18-12-1752 
Onder conditien en voorwaarden hebben de erfgenamen van wijlen de wed. Pieter Verkerk publijcq 
verkocht en geveijld, de meubilaire goederen, waarvan het montant van de boelcedulle bedraagt181.13.0. 
Aldus deze verkoping gedaan ten overstaan van Pieter den Bonsert en Cornelis Kruijt, Schepenen van 
Ammerstol den 14e dec. 1752. In kennisse van mij Secr. Jan Braat. 
Wij onderschr. Willem Verkerk en Aart Verkerk, bekennen voor ons zelve en voor de verdere erfgenamen 
van wijlen onse moeder, de wed. Pieter Verkerk, van de boelcedulle voldaan te sijn 18 dec 1752. 
Willem Verkerk en Aart Verkerk 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 30-12-1752 
Willem Verkerk, Hannis Verkerk, Aart Verkerk, Gerrit Verkerk, Grietje Verkerk, Adriaan Boltra als in 
huwelijk hebbende Aaltje Verkerk, Lijntje Verkerk, Pieter Verkerk en Hendrik Verkerk, allen te zamen voor 
hun zelve en nog als haar sterk makende voor Pieter Verkerk, mitsgaders Burgm. als Weesmannen voor 
Gerigje Verkerk, Jacob Verkerk, en Lijntje Verkerk en Teuntje Verkerk, alle te zamen minderj. kinderen van 
wijlen Arij Verkerk en allen te zamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Verkerk 
en Lijntje van der Veer, de welke verklaarden in hun qualiteit en na gedane publ. veilinge, verkocht, en 
gecedeerd te hebbende aan Pieter Verkerk, won. alhier, een huis en erve, staande onder Ammerstol in de 
Kleijne Straat. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 30-12-1752 
Staat en inventaris van de boedel goederen en effecten metten baten en lasten van dien, nagelaten en 
metten dood ontruijmt, bij Lijntje van der Veer, in leven wed. van Pieter Verkerk, overleden te 
Ammerstol, den 20 nov 1752, ten behoeven van hare kinderen en kintskinderen gemaakt en ingeschrifte 
gebragt bij mij Jan Braat Secr. van Amm. ten verzoeke van de erfgenamen. 
En dat volgens het opgeven van dezelve erfgenamen. 
Contante penn. 
De gereede penn. in de boedel bevonden bedragen de somme 10.1.4 
Onroerende goederen. 
Een huijs en erve, staande en gelegen te Ammerstol in de Cleijne straat. 
Roerende goederen. 
Twee bedden, met 2 hooftpeuluwe, 4 hooftkussens, 5 dekens, een beddekleed, 12 lakens, 15 
kussenslopen, 10 servetten. 
Kleden van de overledene. 
5 mantels, 8 rokken, 2 kapers, 53 mopmutsen, 6 ondermutsen, 8 haarbanden, 4 borstrokken, een roklijf, 2 
witte slooven, een wolle sloof, een swart schortkleed, een geblomt kleed, 23 witte neusdoeken, 20 doekjes, 
een hoed, 3 paar wanten, 3 paar kousen, een paar schoenen, 2 paar muijlen, 2 schilderijen, een teerek 
met teegoet, 13 aarden schotels boven de kamerdeur, een rek met schotels boven de kastdeur, 20 
tafelborden, 3 pullen op de kast, 3 kommen op de kast, een kast, een kleijnkistje, een copere bekking, een 
copere vuurpan, een rooster, een hengel, een tang, 2 broodbacken, een spiegel, 2 naaijdoosjes, 7 stoelen, 
een tinne kan, een paar gordijnen, 2 schoorsteenkleeden, 6 tinne lepels, een teeketel, eenige boeken, 
oude lepels, een bijl, een hammer, 2 grashaken. 
Lasten des boedels, doodschulden. 
Bet. voor de kist. 5.12.0 
Bet. voor het begraven. 2.1040 
Bet. voor het gebruijk vant doodkleed. 1.0.0 
Bet. voor bier aant strefhuijs. 12.0.0 
Voor impost en zegels. 2.5.0 
Bet. aan de bakker Cornelis Kruijt voor brood aant strefhuijs geconsumeert. 6.10.0 
Bet. aan Hanni v d Broek voor 26 soute vis. 2.5.8 
Bet. aan Maggeltje Timmer voor winkelwaar. 6.13.4 
Bet. aan Maria Reijer voor rijst,suijker,caneel. 0.16.0 
Bet. aan Arij Stuurman voor kaas. 1.14.0 
Bet. aan Pieter Verkerk voor brandhout. 3.9.0 
Bet. aan Chirurgijn Matthijs Verburg voor het geene hij in de siekte van de overledene verdient heeft. 2.2.0 
Geretitueert aan Aart Verkerk tgeen hij voor twee hammen als anders verschoten heeft. 22.1.14 
Voor verponding van huijs. 2.0.0 
Comt Neelthje de Jong wed. wijlen Wouter de Bruijn, blijkens obligatie onder de hant de somme van 
68.11.0 
Met de intresse van dien. 6.0.0 
Compareerde voor ons Pieter Smits Schout, Cornelis Kruijt en Pieter den Bonsert Schepenen en Jan Braat 
Secr. van Ammerstol. Willem Verkerk, Hannis Verkerk, Aart Verkerk en Gerrit Verkerk dewelke verklaarde 
de voorstaande inventaris te hebben doen maken naar haar beste kennis en wetenschap, Aldus 
gepasseert in tregthuijs van Ammertstol. 
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Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 30-12-1752 
Reekening bewijs en reliqua, mitsgaders, scheijding en verdeling van de nalatenschap van wijlen Pieter 
Verkerk en Lijntje van der Veer, in leven egtelieden. 
Ontfang. 
Eertselijk in ontfang gebragt aan contant geld. 10.1.0 
Ontfangen van Pieter Verkerk over koop van een huijs en erve. 220.0.0 
Nog ontfangen voor den imboedel en huijsraat. 181.13.0 
Uijtgeef. 
Doodschulden. 5.12.0 
Begraven. 2.10.0 
En verdere schulden volgende voorgaande acte. 255.1.14 
Meerder ontfangen als uijtgegeven de somme van 156.12.6 
Waarinne de comparanten de kinderen en erfgenamen ider voor een negende part wert aanbedeelt, 
te weten.  
Willem Verkerk voor een negende part. 17.8.0 
Gerrit Verkerk voor een negende part. 17.8.0 
Grietje Verkerk. voor een negende part. 17.8.0 
Adriaan Oosterom als in huwelijk hebbende Aaltje Verkerk. 17.8.0 
Lijntje Verkerk. voor een negende part. 17.8.0 
Pieter Verkerk. voor een negende part. 17.8.0 
Pieter Verkerk en Hendrik Verkerk, meederjarige, Gerrigje Verkerk, Jacob Verkerk, 
Lijntje Verkerk, en Teuntje Verkerk, minderjarige kinderen van wijlen Arij Verkerk te samen 17.8.0 

 
#k3424 Visser, Cornelis Teunisz (zoon van Teunis Cornelisz Visser en Niesje  
     Pieters)  ─> k6848 
 Beroep: Schepen van Ammerstol. 
 ~ 13-05-1685 te Ammerstol 
 † na 02-03-1762 te Ammerstol 
o ..-05-1708 te Ammerstol     zie gezinskaart 11614 
#k3425 de Bruijn, Arijaantje Willems (dochter van Willem Hendriksz de Bruijn en  
     Ariaentje Teunis)  ─> k6850 
 ~ 11-10-1681 te Ammerstol 
 † voor 02-03-1762 te Ammerstol 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik ~ +/- 1710 te Ammerstol  † 01-01-1789 te Ammerstol 

 x 09-09-1741 (o) te Ammerstol met Annigje Aalberts de Bas 
 xx 17-10-1749 (o) te Ammerstol met Anna Adriaans van Gelder 
 zie ─> k1712 

 
Recht. arch nr 25 Ammerstol    dd 13-02-1722 
Uit deze acte blijkt dat Cornelis Teunisz Visser schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 19 Ammerstol    dd 07-10-1742 
Tonis Willemsz de Bruijn en Aaltje Jacobse Blom, testatrice ziekelijk zijnde, stellen aan tot voogden, 
Cornelis Tonis Visser, testateurs swager, en Tonis Blom haar testatrices broeder, beijde van 
Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 02-03-1762 
Inventaris van de goederen als Arijaantje Willemse de Bruijn, in haar leven huijsvrouw van Cornelis 
Teunisse Visser, in gemeenschap heeft beseten, en bij haar overlijden te Ammerstol voor de eene helft 
metten dood ontruijmt heeft, volgens de opgeving van Cornelis Teunisse Visser. 
De helft van een huijs, dat gestaan heeft op de hoge dijk onder Ammerstol int boveneijnde. 
De helft van omtrent een hont land, leggende onder Ammerstol. 
Item de helft van omtrent 2 hont kennipland, Item de helft van een hont griendland, Nog de helft van 
omtrent een hont griend, Item de helft van omtrent 25 roede griend, Item de helft van omtrent 2 hont en 25 
roede grienland, leggende onder sHeeraartsberg, Item de helft van 3 hont 50 roede hoijland onder 
Bergambacht, Item de helft van een half hont griendland, Item de helft van 2 mergen weijland, Item de helft 
van een hont griend, Item de helft van 2 hont 25 roede griendland, Item de helft van 50 roede griendland, 
Item de helft van omtrent een hont griend, leggende buijtendijks onder Bergambacht, Laatstelijk de helft 
van 50 roede griend, mede onder Bergambacht. 
Inboedel en huijsraad. 
Twee bedden, 2 hoofdpeulue, 2 kussens, 3 deekens, een strijk, 8 lakens, 5 kussenslopen, een tafellaken, 
een handdoek, 3 kasdoeken, een strijkijser, een botterkast, een eijkekist, een etenskasje, 3 tafels, een 
teetafeltje, een teebledtje, 10 stoelen, 2 schotelrakken, een glasenbakje, een vlootje, een vleeskuijp, een 
emmer, 2 bierglasen, een kopere teebus, een kopere blaker, een kopere asschop, 3 tinne schotels, een 
tinne bierkan, 2 tinne beekers, een tinne butterpot, een tinne trekpot, 2 tinne blompotten, een ijsere 
blaaspijp, 19 delfse aarde schotels, 5 dito kommen, 15 diro borden, 3 dito botter schotels, een 
schoorsteenkleed, een paar gordijnen met rabat, een bijl, 2 dreggen, een ankertje, 2 houwmessen, een 
saag, een snijmes, een graaf, een slegge, een visschrobbe.  
Kleeden der overledene. 
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Een lenge swarte mantel, een sergie mantel, een swarte rok, een gestreepte rok, 4 paar voormouwen, 3 
kroblappen, 2 karnet mutsen een neusdoek, een paar swarte wanten, een paar strikken, een saijen een 
sije schortekleed, een rouwkap. 
Vermits in de boedel geen contante op het afsterven van Arijaantie Willemse de Bruijn sijn bevonden, 
zoo dient het voor memorie. 
Lasten des boedels. 
Aan Hermen Ooms, voor geleend geld van een obligatie in dato 3 maart 1756 f 63. 
Doodschulden, 
aan Sijbert Bakker voor de doodkist 4.15.0. 
voor klok luijden doodkleed en bier met impost, brood en winkelwaar. 20.9.8. 
Compareerde voor Schout en Schepenen Cornelis Teunisse Visser, weduwnaar van wijlen Arijaantie 
Willemse de Bruijn, verklaarde dese inventaris deugdelijk te wesen, actum ter presentie van Schout 
Pieter Smits en Schepenen Huijg Kok en Willem Snel 2 maart 1762. 
 
Recht. arch nr 14 Ammerstol    dd 18-02-1769 
Onder conditien en voorwaarden hebben Hendrik Cornelisse Visser voor een vierde part, Harmen Ooms 
als getrouwd hebbende Niesje Cornelisse Visser, mede voor een vierde part, Cornelis den Ruijter als 
getrouwd hebbende Grietje Bruijne de Bruijn, te vooren wed. en erfgename van Jacob Cornelisse Visser 
voor een achtste part. Bruijn Jacobse Visser, Arij de Man als getrouwd hebbende Arijaantje Jacobse 
Visser, mitsgaders Schout en Weesmannen van Ammerstol als Oppervoogden over Willem en Neeltje 
Jacobse Visser, te zamen mede voor een achtste part, ende voorn. Schout en Weesmannen als 
Oppervoogden over de 6 minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Teunis Cornelisse Visser voor het 
resterende vierde part. Erfgenamen van Cornelis Teunisse Visser en Arijaantie Willemse de Bruijn, in 
leven egtelieden en beijde te Ammerstol overleden. 
Publiek voor gereed geld, meubilaire goederen verkocht, met een opbrengst van 84.7.0. 
Aldus deze verkooping gedaan, ten overstaan van Pieter Smits Schout, Frans de Jong en Pieter den 
Bonsert den 18e feb. 1769. 
 
Recht. arch nr 10 Ammerstol    dd 25-02-1769 
Voor Schout en Schepenen is gekomen en gecompareerd, Hendrik Cornelisse Visser voor een vierde 
part, Harmen Ooms getrouwd hebbende Niesje Cornelis Visser, mede voor een vierde part, Cornelis de 
Ruijter getrouwd hebbende Grietje Bruijne de Bruijn, bevorens wed. en erfgenaam van Jacob Cornelisse 
Visser, voor een achtste part, Bruijn Jacobse Visser, Arij de Man getrouwd hebbende Arijaantje Jacobse 
Visser, mitsgaders Schout en Weesmannen als Oppervoogden over Willem en Neeltje Jacobse Visser, 
kinderen van Jacob Cornelisse Visser, te zamen voor een achtste part, ende nog Schout en weesmannen 
als Oppervoogden over de 6 minderjarigen nagelaten kinderen van wijlen Teunis Cornelisse Visser voor 
het resterende vierde part, kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Cornelis Teunisse Visser en 
Arijaantje Willemse de Bruijn, in leven egtelieden en beijde alhier overleden. 
Verklaren comparanten in opgemelde qualiteijt te hebben verkogt en getransporteerd ten behoeven van 
Pieter de Jong onse inwoonder, zeeker huijs en erve, staande te Ammerstol op de Berm, agter de hoge 
dijk. 
 
Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 18-04-1769 
Hendrik Cornelisse Visser voor een vierde part, Harmen Ooms als getrouwt hebbende Niesje Cornelis 
Visser, mede voor een vierde part, Cornelis denRuijter getrouwt hebbende Grietje Bruijne de Bruijn, 
bevoorens wed. en erfgename van Jacob Cornelisse Visser voor een achtste part, Bruijn Jacobse Visser, 
Arij de Man als getrouwt hebbende Arijaantje Jacobse Visser, mitsgaders Schout en Schepenen van 
Ammerstol als Oppervoogden over Willem en Neeltje Jacobse Visser, te samen mede voor een achtste 
part. Ende de Schout en Weesmannen als Oppervoogden over de 6 minderjarige nagelaten kinderen van 
wijlen Teunis Cornelisse Visser voor het resterende vierde part, kinderen ende erfgenamen van Cornelis 
Teunisse Visser ende Arijaantje Willemse de Bruijn, in leven egte lieden, beijde te Ammerstol 
overleden, hebben publijcq verkocht: 
Een huijs en erf, gelegen te Ammerstol op den Berm agter de hoge dijk. Dit huijsje bij de week verhuurt 
aan Dirk Wouterse Versluijs voor 4 st. per week, waarvan de huur heden ten voordeele van de cooper zal 
ingaan. 
Hoogst int bod bij Pieter de Jong voor 23 gld. Borge: Cornelis Kruijt en Cornelis de Jong. 
Item een hont 12 halve roede griend met de steeg daar neffens gelegen in Broeders weer, met nog een 
hont kennipland in Pelle hofstede. Met nog een hont 10 roede griend int Molen weer. Nog 21 roede griend 
in de Groote Geer. 
Hoogst int bod bij Cornelis Kruijt voor 105 gld. Borge; Jaques de Jong en Cornelis de Jong. 
Item twee hont 25 roede griend onder sHeeraartsberg. Belast met 5 en halve voet dijk, tussen de palen no 
28 en 29 gelegen. 
Hoogst int bod bij Hendrik Schouten op 86 gld. Borge; Jan Smits en Louris Speksnijder. 
Item een giend omtrent 50 roede in Sijbrant Janse weer. 
Met nog een hont 8 roede griend, in Rossen hofstede. 
Hoogst int bod bij Jacob Swens op 80 gld Borge; Hendrik Schouten en Wouter Verhek. 
Nog een mergen 50 roede weijland, in Gerrit Andriesse weer, met de oosterse helft van een rietveld, 
beneden de Snackertsteeg, belast met winning opt Broeksteegseschoor.  
Hoogst int bod bij Cornelis Kruijt op 190  gld. 
Aldus deze verkooping gedaan ten overstaan van Pieter Smits Schout Frans de Jong en Pieter den 
Bonsert, Schepenen van Ammerstol op den 18e april 1769. 
 
Recht. arch nr 23 Ammerstol    dd 27-02-1769 
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Reekening, bewijs ende reliqua, mitsgaders, scheijding ende verdeeling van de naarlatenschappen van 
Cornelis Teunisse Visser, ende Ariaantje Willemse de Bruijn, in leven egtelieden, overleden beijde te 
Ammerstol. 
Ontfang 
Den 18e feb. 1769, alle de meuble en verdere roerende goederen, op de inventaris gespecificeert, publiek 
ende ten overstaan van Schout en Scheepenen varl Ammerstol verkogt, en hebben te zamen gerendeert 
blijkens de huijscedulle de somme van,                     84-7-0 
Wijders op den 18e feb. 1769 verkogt en op den 25e dito getransporteert aan Pieter de Jong, 
een huijs en erfje, staande te Ammerstol op den Berm, agter den hooge dijk. Voor de somme van     23-0-0 
Getransproteert aan Cornelis Kruijt, een hont en twaalf en halve roede griend, met de steeg 
daar neffens gelegen, leggende onder Ammerstol in Broeders weer, met nog een hont kennipland, 
leggende als vooren in Pelle hofstede. 
Nog een hont en tien roede griendland, leggende int Molenweer. 
Ende nog 21 roede griendland, leggende in de Groote Geer,  voor de somme van              105-0-0 
Verkogt aan Hendrik en Sijgje Schouten te sHeeraartsberg. Twee hont en 25 roede griendland, 
leggende onder sHeeraartsberg, in Dirk Hendrikse hofstede voor de somme van               86-0-0 
Verkogt aan Jacob Sweens, een griend groot omtrent 50 roede onder Bergambacht in Sijbrand 
Janse weer, met nog een hont en 8 roede in Bosjen hofstede, in voldoening van de cooppenn.        80-0-0 
Verkogt aan Cornelis Kruijt, een mergen 50 roede weijland, leggende onder Bergambacht in 
Gerrit Andriesse weer, met de oosterse helft van een griend en rietland, buijtendijks, 
beneden de Snakkersteeg voor de somme van                 190-0-0 
Den Schout van Ammerstol verantwoord tgeene bij hem voort amoveeren en weder opbouwen 
vant huijs, meerder ontfangen als uijtgegeven na aftrek van salaris vant maken van de inventaris 
indato den tweede maart 1762, de somme van      4-9-0 
Den geheele ontfang bedraagt                 572-16-0 
Uijtgaaf jegens den ontfang. 
Betaald aan Schout, Weesmannen, Secr. en Bode van Ammerstol voor vacatie en bosoigne 
tot verkoop van den boedel.                      15-8-0 
Betaald voor kosten, gevallen op erfhuijs, met de 40e penn. en een tiende verhoog, 
na aftrek van rantsoen.                    15-13-0 
Trekgeld op verkoop meuble         0-6-0 
Trekgeld op verkoop vant huijs                   14-17-0 
Betaald voort overboeken van de landerijen       2-0-0 
Betaald voor verteering                    13-10-0 
Betaald aan Herman Corns, een obligatie van dato 3 maart 1756                  63-0-0 
Met 13 jaren intret a 4 %.                    32-10-0 
Betaald aan voorn. Herman Oorns, voor de doodschulden van Arijaantje Willemse de Bruijn, 
verschoten aan Sijbert Bakker voor de doodkist de somme van                4-15-0 
Voort kerkeregt, luijden van de klok, ende het maken vant graf, de somme van                2-10-0 
Voort het doodkleed.         1-0-0 
Voor drie kinnetjes bier met de impost.                   5-18-12 
Voor soute vis.          2-3-0 
Aan Pieter Schenk voor geleverd brood en winkelwaar                   4-13-0 
Aan Pieter den Bonsert voor geleverde winkelwaren                 3-16-12 
Aan Jan Stuurman voor drie pond boter.                    0-18-0 
Nog aan Herman Corns voor de doodschulden van Cornelis Teunisse Visser, 
verschoten aan Huijbert Koij voor de doodkist.       5-5-0 
Voort kerkeregt, luijden van de klok en het maken van het graf.                  2-10-0 
Voort doodkleed                       1-10-0 
Voor een ton boter op de begraafenis voor vrienden en buuren met den impost.    6-5-4 
Vertering van de buuren         4-0-0 
Voor koffie, suijker en genever.        0-8-0 
Aan Cornelis Kruijt voor winkelwaren                     2-7-12 
Aan Pieter den Bonsert voor kaas.        1-3-0 
Aan Jan Stuurman voor twee pond boter.                    0-15-0 
Den Secr. voort oprnaken van de ontfang en uijtgeef.                   2-18-0 
Ende het zegel schrijven.                      4-12-0 
Betaald aan Bartholorneus Hofland, per ordre van zijn moeder, de wed. Gerrit Hofland, de somme van 37-
10-0 
De uijtgeef bedraagt                  268-16-0 
Jegens den ontfang vereffent, blijkt rneeder ontfangen de somme van               304-0-0 
Waar inne cornpeteren, Hendrik Cornelisse Visser voor een vierde part de somme van               76-0-0 
Niesje Cornelis Visser voor een gelijk part.                   76-0-0 
Grietje Bruijne de Bruijn, bevooren wed. en erfgenarne van Jacob Cornelisse Visser, 
die rnede erfgenaarn was van zijn rnoeder Arijaantje Willernse de Bruijn, voor de helft 
van een vierde part, de somme van,                   38-0-0 
Bruijn Jacobse Visser, Arijaantje Jacobse Visser, Willern Jacobse Visser en Neeltje Jacobse 
Visser, kinderen van Jacob Cornelisse Visser, rnede erfgenarnen van haar Grootvader 
Cornelis Teunisse Visser, voor de weder helft van een vierde part.                38-0-0. 
Ende zes rninderj. nagelaten kinderen van wijlen Teunis Cornelisse Visser, die een zoon was 
van de voorn. Cornelis Temnisse Visser, en Ariaantje Willemse de Bruijn, voor het resterende 
vierde part, de somme van,                    76-0-0 
Compareerde voor Pieter Smits, Schout, Pieter den Bonsert, ende Frans de Jong, Scheepenen van 
Ammerstol. Hendrik Cornelisse Visser, voor sig zelve voor een vierde part. Harmen Oorns als getrouwt 
hebbende Niesje Cornelis Visser, rnede voor een vierde part. Cornelis den Ruijter, getrouwt hebbende 
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Grietje Bruijne de Bruijn, bevooren wed. van Jacobus Cornelisse Visser, die erfgenaarn was van zijn 
rnoeder Ariaantje Willemse de Bruijn, voor de helft van een vierde part. Bruijn Jacobse Visser, Arij de Man, 
getrouwt hebbende Arijaantje Jacobse Visser, rneerderj. met Schout als Oppervoogd voor Willern Janse 
Visser en Neeltje Jacobse Visser, rninderj. kinderen van wijlen Jacob Cornelisse Visser, voor de weder 
helft vant vierde part. Ende Schout als Oppervoogd over de rninderj. kinderen van Teunis Cornelisse 
Visser voor het resterende vierde part, kinderen en kindskinderen van Cornelis Teunisse Visser en 
Arijaantje Willemse de Bruijn. 
Welke verklaarden van de rekening volkomen contentement te zijn. 
Aldus gedaan ende gepasseert ten regtkamer van Ammerstol den 27e feb. 1769 

 
#k3428 Koutstaal, Jan Ariensz  (zoon van Arien Koutstaal en ) 
 ~ +/- 1690 te Ammerstol 
 † na 07-07-1762 te Ammerstol ?? 
o 07-01-1718 te Bergambacht     zie gezinskaart 11617 
#k3429 Schrijver, Lijntje Jacobs (dochter van Jacob Ariensz Schrijver en  
     Marrigje Jans van der Geer)  ─> k6858 
 ~ +/- 1695 te Ottoland 
 † 18-05-1762 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Brant ~ 07-07-1720 te Ottoland  † 05-01-1801 te Bergambacht 

 x 13-08-1747 te Bergambacht met Tona Goverts Baras 
 zie ─> k1714 

 
Recht. arch nr 10 Ammerstol    dd 07-04-1762 
Jan Koutstaal voor sig selve, Teunis Janse Koutstaal, Jan Janse Koutstaal, Johannes Janse Koutstaal, 
Gijsbert Dekker als getrouwd hebbende Catrijn Janse Koutstaal, Jacobus de Bruijn, als getrouwd 
hebbende Marrigje Janse Koutstaal ende Phillippus van Nederveen als getrouwd hebbende Ariaantje 
Janse Koutstaal, meerderjarigen, ider voor haar selven, en hen samen sterk makende ende rato 
caverende voor Brant Janse Koutstaal, mitsgaders Schout en Weesmannen als Oppervoogden over 
Jacob Janse Koutstaal, minderjarigen kinderen van Lijntie Jacobsd. Schrijver, verwekt bij voorn. Jan 
Koutstaal. 
Welke verklaarden te hebben getransporteerd aan Johannes Janse Koutstaal, een huis en erf onder 
Ammerstol, met nog twee hoekjes tuin daar achter. Item nog drie grienden, een stuk hooiland, groot 
anderhalve hont. 
 
Recht. arch nr 23 Ammerstol    dd 07-07-1762 
Inventaris van de naarlatenschap van wijlen Lijntie Jacobs Schrijver, in haar leven huijsvrouw van Jan 
Ariense Koutstaal, in dato 7 julij 1762, volgens opgeeving van den voorn. Jan Koutstaal.  
Een huijs ende erve, staende int weer, genaamt de Hoeff, met nog twee hoekjes tuijn daar agter, item twee 
griendigjes, item een stukje hoijland, groot omtrent een hont. Nog anderhalve hont. Item een 
kennipackertje omtrent 75 roede. Item een stukje hoijland, groot omtrent twee en halve hont. 
Item een kennipackertje, groot een half hont. Item een ackertje van een hont. Nog 50 roede leggende 
onder Bergambacht, een stukje land, een stukje hooiland, groot een half hont, nog seker gedeelte in de 
Broeksteeg. Vrouwe kleederen, imboedel ende huijsraad. Schulden des boedels. 
Aldus geinventariseert in presentie ende overstaan van Pieter Smits Schout, Jacob Boogje en de Frans 
Willemse de Jong, Scheepenen van Ammerstol 7 julij 1762. 
 
Recht. arch nr 23 Ammerstol    dd 07-07-1762 
Reekening, bewijs en reliqua, die doende sijn Jan Arijense Koutstaal, Teunis, Jan en Johannes Janse 
Koutstaal, Gijsbert Dekker als getrouwd hebbende Catrijna Janse Koutstaal, Jacobus de Bruijn als 
getrouwd hebbende Marrigje Janse Koutstaal ende Philippus Nederveen, als getrouwd hebbende 
Arijaantie Jans Koutstaal, meerderj. Ider voor sig selven, en hen tsamen sterk makende voor Brant Janse 
Koutstaal (zie k1714). Mitsgaders Schout en Weesmannen van Ammerstol als Oppervoogden over Jacob 
Janse Koutstaal minderj. kinderen van wijlen Lijntje Jacobs Schrijver, verwekt bij de voorn. Jan Ariense 
Koutstaal, ende dat van de voorn. boedel van de voorn. Jan Ariense Koutstaal ende hun overleden 
moeder. 
 
Recht. arch nr 14 Ammerstol    dd 17-07-1762 
Onder conditien en voorwaarden, waarnaar Jan Koutstaal voor sig selven, Teunis Janse Koutstaal, Jan 
Janse Koutstaal, Johannes Janse Koutstaal, Gijsbert Dekker, als getrouwd hebbende Marrigje Janse 
Koutstaal, ende Phillippus van Nederveen als getrouwd hebbende Ariaantie Koutstaal, meerdejarige, ider 
mede voor haar selve, en hen sterk makende, ende rato caverende voor Brant Janse Koutstaal, 
mitsgaders Schout en Weesmannen van Ammerstol, als Oppervoogden over Jacob Janse Koutstaal, 
minderjarige kint van Lijntie Jacobse Schrijver, verwekt bij de voorn. Jan Koutstaal, sijn van 
meeninge omme publiek om gereed geld te verkoopen. Planken, takken, spaanderen, brandhout, een 
snijbank, baggerbeugel, rommeling, een schrobbe, een sloothaak, een snippenet, een mast. Emmers, 
aardewerk, ketels, rakken, lepels, schotels, glazen, tafels, stoelen, kasten, gordijnen, spiegels, kleeding, 
bedden en peulen, tsamen voor de opbrengst 61-16-0. 
Aldus deze verkooping gedaan, ten overstaan van Pieter Smits Schout, Willem Snel, ende Adriaan 
Janse Bode, Schepenen van Ammerstol den 17e julij 1762. 
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Recht. arch nr 16 Ammerstol    dd 17-07-1762 
Jan Koutstaal voor sig selve, Teunis Janse Koutstaal, Jan Janse Koutstaal, Johannes Janse Koutstaal, 
Gijsbert Dekker als getrouwt hebbende Catrijna Janse Koutstaal, Jacobus de Bruijn als getrouwt hebbende 
Marrigje Janse Koutstaal, ende Philippus van Nederveen, als getrouwt hebbende Arijaantie Janse 
Koutstaal, meerderjarige, ider voor haar selve, en hen te samen sterk makende voor Brant Janse 
Koutstaal, met Schout en Weesmannen van Ammerstol, als oppervoogden over Jacob Janse Koutstaal, 
minderjarige, kinderen van wijlen Lijntie Jacobs Schrijver, verwekt bij de voorn. Jan Coutstaal, hebben 
verkocht: 
Een huis en erf met tuintje onder Ammerstol in den Hoeff, met nog 2 hoekjes tuin, twee grienden, een stuk 
hooiland van twee halve hont, met nog een kennipwerf groot 75 roede, met nog 4 hoekjes hoge dijk. 
Hoogst int bod bij Cornelis den Hoet voor 95 gld. Item drie stukjes hooiland en griending. 
Aldus deze veijling gedaan ten overstaan van Pieter Smits Schout Willem Snel en Adriaan Janse Bode, 
Schepenen van Ammerstol. 
 

 
#k3430 Baras, Govert Matthijsz (zoon van Matthijs Govertsz Baras en Grietje  
     Cornelis)  ─> k6860 
 ~ 23-03-1687 te Ammerstol 
 † 26-01-1753 te Bergambacht 
o 09-04-1711 te Bergambacht 
x 10-04-1711 te Ammerstol     zie gezinskaart 11618 
#k3431 Visser, Cornelia Teunis (dochter van Teunis Cornelisz Visser en Niesje 
     Pieters)  ─> k6862 
 ~ 27-11-1681 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Tona * te Bergambacht / ~ 17-03-1726 te Ammerstol 

      † na 09-01-1798 te Bergambacht 
 x 13-08-1747 te Bergambacht met Brant Jansz Koutstaal 
 zie ─> k1715 

 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 29-07-1692 
Voor schout en Bastiaen Ariens Saen en Willem Hendrickx Schepenen van Ammerstol comp. Juffr. Maria 
van Cats, weduwe van sal. Cornelis van der Burg, Brouwer tot Schoonhoven welke comp. bekent getrans-
porteert te willen aan en ten behoeve van Mr. Mathijs Goverts Baras, seker huijs en erve staende en 
gelegen alhier tot Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 18-05-1712 
Voor de Schout en Arij Streeflant en Jan Corn Saen Schepenen van Ammerstol compareren Jan Cornelis 
Verbaan voor zijn zelve, Tijs Baras in huwelijk hebbende Grietje Cornelisse mede voor zich zelve en 
hem sterk makende voor Daniel Langstraete, in huwelijk hebbende Niesje Cornelisse, Hendrik Cornelisse 
voor zijn zelve, Wouter Sijberden getrouwt hebbende Marija Cornelisse, Dirk Tonisse getrouwt hebbende 
Jannigje Cornelisse, item de kinderen van Joost Jacobse getrouwt hebbende Barbara Cornelisse zal. en 
de selve kinderen. Laestelijk de gesamenlijke erfgenamen van Arijaentie Hermen en Cornelis Janse 
beijden overleden tot Ammerstol, bekennen te transporteren en op te dragen aan Cornelis den Hoed, 
mede onser inwoonder, seker huijsing en erve, staende aan de oostzijde van de eijgen van Jan Joppen, tot 
den diepte van de Leck toe, bel; ten o Harmen Willems, ten w de Groote Straet. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 29-05-1724 
Voor Cornelis Nieupoort Schout en Arij Tonis Griek en Cornelis Tonis Visser Schepenen van Ammerstol, 
comp. Govert Tijsse Baras, won. tot Bergambacht, en heeft verkocht en in vrije eigendom op gedragen 
aan Jan Pieterse onse inwoner, zekere huisinge en erve staande en gelegen, op dese dorpe, bel; ten o 
Dirk Tonis de Jonge, ten w Cornelis Tonis Visser, en zal daaraan maken de helft van 122 voet Dijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 27-07-1739 
Mathijs Baras, gewoond hebbend in Bergambacht in 1734, is destijds voor de kamer van Delft uitgevaren 
met het schip ‘Rustenwerk’ naar Oost-Indië voor onder-timmerman. Nu, in 1739 is het teruggekeerd met 
het schip ‘Hoffvliet’ van de kamer van Amsterdam, en is nu weer in Bergambacht. Hij benoemt zijn vader 
Govert Baras om uit zijn naam te gaan ontvangen zodanige penningen die hij van de Oost Indische 
compagnie behoort te krijgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 91 Bergambacht   d.d. 01-03-1747 
Govert Baras en Cornelia Tonis Visser, echtelieden, testeren. Govert ziekelijk zijnde, maar beiden hun 
verstand gebruikende. Zij testeren elkaar, onder conditie dat de langst levende de kinderen zal 
onderhouden, met name Niesje, Grietje en Tona Goverts Baras. Daarnaast stellen zij tot vogoden over de 
minderjarigen Cornelis Baras, won. te Streefkerk, broer van Govert Baras, en Cornelis Visser, won. te 
Ammerstol, broer van Cornelia Tonis Visser. 

 
#k3432 Groeneveld, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz Groeneveld en
      Cornelia Quakernaat)  ─> k6864 
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 ~ 21-10-1714 te Herwijnen 
 † +/- 1796 te ??? 
o 12-03-1734 te Krimpen aan de Lek 
x 22-03-1734 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 11619 
#k3433 Moret, Machiela / Giela Leenderts (dochter van Leendert Moret en Maria NN) 
      ─> k6866 
 ~ 17-04-1701 te Krimpen aan de Lek 
 † 21-02-1767 te Krimpen aan de Lek 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ 07-04-1738 te Krimpen ad Lek † 08-03-1836 te Krimpen ad Lek 

  x 26-08-1764 te Krimpen ad Lek met Jannigje Ariens Pak 
  xx 06-12-1782 te Krimpen ad Lek met Cornelia Ariens Boer 
  zie ─> k1716 

 

 
#k3434 Pak, Arij Geenen (zoon van Geen Jansz Pak en Jannitge Ariens  
    van Brantwijck)  ─> k6868 
 ~ 30-03-1695 te Lekkerkerk 
 † 04-10-1774 te Krimpen aan de Lek 
o 07-03-1721 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 11620 
#k3435 Eerland, Maria Cornelis  (dochter van Cornelis Eerland en ) 
 ~ 12-09-1700 te Krimpen aan de Lek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ 19-02-1736 te Krimpen ad Lek † 29-08-1775 te Krimpen ad Lek 

  x 26-08-1764 te Krimpen ad Lek met Leendert Cornelisz Groeneveld 
  zie ─> k1717 

 

 
#k3436 van Vliet, Jan Jansz  (zoon van Jan van Vliet en ) 
 Eerst getrouwd op 11-03-1712 (o) te Bergambacht met Marij Jacobs van  Aldenhoven 
 ~ +/- 1685 te Berkenwoude ?? 
 † 12-05-1747 te Berkenwoude 
o 04-03-1718 te Berkenwoude 
x 20-03-1718 te Berkenwoude     zie gezinskaart 11621 
#k3437 Dirks, Marrigje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1695 te Berkenwoude ?? 
 † na 16-03-1738 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan van Vliet en Marij van Aldenhoven): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan van Vliet en Marrigje Dirks): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 18-12-1734 te Berkenwoude † ??? te Krimpen ad Lek 

  x 12-12-1762 te Krimpen ad Lek met Ariaantje Leenderts Paauwe 
  zie ─> k1718 

 

 
#k3438 Paauwe, Leendert Pietersz (zoon van Pieter Paauwe en ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 21-06-1721 te Krimpen aan de Lek    zie gezinskaart 11622 
#k3439 Becke, Gerrigje Willems (dochter van Willem Becke en ) 
 ~ +/- 1695 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 19-05-1737 te Krimpen ad Lek † 31-08-1798 te Krimpen ad Lek 

  x 12-12-1762 te Krimpen ad Lek met Cornelis Jansz van Vliet 
  zie ─> k1719 
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#k3440 Verheuvel, Arie Woutersz  zelfde als ─> k2632 
x 
#k3441 Teunis, Annitge   zelfde als ─> k2633 
 
#k3442 Noorlander, Abraham Claasz  zelfde als ─> k2634 
x 
#k3443 Sost, Adriaantje Cornelis  zelfde als ─> k2635 
 
#k3450 Groen, Jan Jansz  (zoon van Jan Groen en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 26-12-1698 te Ottoland     zie gezinskaart 11625 
#k3451 Groeneveld, Aaltje Dirks (dochter van Dirk Groeneveld en ) 
 ~ +/- 1675 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje ~ 01-11-1699 te Ottoland  †  

 x 14-12-1721 te Ottoland met Teunis Jansz de Jong 
 zie ─> k1725 

 

 
#k3452 de Kluijver, Jacob Ariensz (zoon van Arij Jacobs en Marigje Cornelis) 
      ─> k6904 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 25-04-1700 te Goudriaan (zie ook Giessen Nieuwkerk)  zie gezinskaart 11626 
#k3453 Terlouw, Grietje Mattijsen (dochter van Matthijs Teunisz Terlouw en Marigje 
     Pieters Brandwijck)  ─> k6906 
 ~ 26-12-1671 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas ~ 08-11-1705 te Giessen Nieuwkerk  † 29-10-1781 te Bleskensgraaf 

 o 06-03-1734 te Giessendam  met Dirkje Huijberts Verheul 
 zie ─> k1726 

 

 
#k3454 Verheul, Huijbert Ariensz (zoon van Arien Verheul en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1705 te Giessen Nieuwkerk ??    zie gezinskaart 11627 
#k3455 Cornelis, Pietertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1680 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirkje ~ 24-07-1712 te Giessen Nieuwkerk  † 23-10-1782 te Bleskensgraaf 

 o 06-03-1734 te Giessendam  met Claas Jacosz de Kluijver 
 zie ─> k1727 

 

 
#k3460 Klerk, Jacob Ariensz  (zoon van Arien Klerk en ) 
 ~ +/- 1670 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 16-06-1697 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11630 
#k3461 Visser, Ariaantie Ariens (dochter van Arien Visser en ) 
 ~ +/- 1675 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ 29-10-1702 te Lekkerkerk  † 30-12-1777 te Lekkerkerk 

 o 29-04-1729 te Lekkerkerk met Neeltje Dirks Boon 
 zie ─> k1730 

 

 
#k3462 Boon, Dirk Jansz (zoon van Jan Jansz Boon en Neeltje Goris) 
      ─> k6924 
 ~ 02-09-1668 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 15-01-1701 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11631 
#k3463 Vink, Aantje Bastiaans  (dochter van Bastiaan Gorisz Vink en Neeltje  
     Pieters)  ─> k6926 
 
 ~ 01-01-1669 te Lekkerkerk 
 † 30-04-1760 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 31-07-1707 te Lekkerkerk  † 19-12-1785 te Lekkerkerk 

 o 29-04-1729 te Lekkerkerk met Dirk Jacobsz Klerk 
 zie ─> k1731 

 

 
#k3468 Neven, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Gorisz Neven en Bastiaentje 
     Claes)  ─> k6936 
 ~ 08-06-1670 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te ???      zie gezinskaart 11634 
#k3469 Pak, Teuntje Pauwels  (dochter van Pauwel Pietersz Pak en Pietertje 
     Pauwels)  ─> k6938 
 ~ 26-08-1668 te Lekkerkerk 
 † 03-06-1736 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ 04-02-1703 te Lekkerkerk  † 02-12-1784 te Lekkerkerk 

  o 26-12-1727 te Lekkerkerk met Pietertje Ariens Kooiman 
  zie ─> k1734 

 

 
#k3470 Kooiman, Arij Jacobsz  (zoon van Jacob Kooiman en ) 
 ~ +/- 1670 te Lekkerkerk 
 † 19-11-1726 te Lekkerkerk 
x +/- 1701 te Lekkerkerk      zie gezinskaart 11635 
#k3471 Huijgen, Lijntje   (dochter van ) 
 Mogelijk is Lijntje Huijgen dezelfde als k3021 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~ 20-08-1702 te Lekkerkerk  † 23-07-1781 te Lekkerkerk 

  doopget. Willem Jacobsz Coijman, Neeltje Jacobs, Trijntje Cornelis 
  o 26-12-1727 te Lekkerkerk met Leendert Cornelisz Neven 
  zie ─> k1735 

 

 
#k3472 van der Wouden, Dirk Woutersz (zoon van Wouter Dirksz van der Wouden 
     en Jaapje Cornelis Vrienden)  ─> k6944 
 ~ 28-08-1652 te Lekkerkerk 
 † 10-09-1745 te Lekkerkerk 
x 26-..-1688 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11636 
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#k3473 Vries, Teuntje Jans  (dochter van Jan Gielisz Vries en Annigje 
     Huijgen de Jong / Groen)  ─> k6946 
 ~ +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † 30-07-1711 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Wouter ~ 24-04-1689 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Cornelis Woutersz (zie k3894), Lijntge Wouters, Arij Jansz 
o Giel ~ 29-07-1691 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Jan Gielen, Sijbrant Hendricksz, Pleuntje Ariens 
o Wouter ~ 01-01-1694 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Cornelis Woutersz, Huijg Jansz, Willemtje Huijgen 
o Wouter ~ 06-03-1697 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Cornelis Woutersz, Arij Jansz, Willemtje Huijgen 
o Annigje ~ 05-09-1700 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Pleun Cornelisz, Geertje Egberts, Pietertje Simons 
o Chiel ~ 08-04-1703 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Cornelis Woutersz, Jan Chielen, Pietertje Sijmons 
o Annigje ~ 27-03-1707 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Arie Jansz, Cornelia Geerlofs 
o Jan ~ 18-01-1711 te Lekkerkerk  † 28-12-1770 te Lekkerkerk 

 doopget. Arie Jansz, Cornelia Geerlofs 
 o 02-02-1731 te Lekkerkerk met Barber Kuijnen de Jong 
 zie ─> k1736 

 

 
#k3474 de Jong, Kuijn Hendriksz (zoon van Hendrik Jansz de Jong en Marchje 
     Huigen)  ─> k6948 
 ~ 30-01-1680 te Lekkerkerk 
 † 12-10-1754 te Lekkerkerk 
o 11-12-1705 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11637 
#k3475 van der Velden, Leentje Huijgen (dochter van Huijg Gorisz van der Velden 
      en Jannetje Heindricks)  ─> k6950 
 ~ 03-11-1680 te Lekkerkerk 
 † 15-06-1741 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barber ~ 14-05-1706 te Lekkerkerk  † 04-10-1781 te Lekkerkerk 

 o 02-02-1731 te Lekkerkerk met Jan Dirksz van der Wouden 
 zie ─> k1737 

 

 
#k3476 de Jong, Arie Jansz  (zoon van Jan Jansz de Jong en Neeltje Ariens) 
      ─> k6952 
 Later getrouwd op 02-12-1735 (o) te Lekkerkerk met Lideweij Cornelis 
 ~ 02-07-1684 te Lekkerkerk 
 † 19-03-1738 te Lekkerkerk 
o 22-01-1711 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11638 
#k3477 Lighthart, Marchje Pietersz (dochter van Pieter Jansz Lighthart en Marrigje 
     Cornelis)  ─> k6954 
 ~ 11-06-1684 te Lekkerkerk 
 † 19-08-1734 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arie de Jong en Marchje Lighthart): 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 09-10-1711 te Lekkerkerk  † 08-09-1777 te Lekkerkerk 

 o 09-05-1738 te Lekkerkerk met Martijntje Hendriks Nobel 
 zie ─> k1738 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie de Jong en Lideweij Cornelis): 
o NN  *   †  

 

 
#k3478 Nobel, Hendrik Pietersz (zoon van Pieter Pietersz Nobel en Marijtje  
     Verbrugge)  ─> k6956 
 ~ +/- 1686 te Lekkerkerk 
 † 24-01-1730 te Lekkerkerk 
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o 12-06-1711 te Lekkerkerk 
x 12-07-1711 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11639 
#k3479 Huijgen, Pleuntje  (dochter van Huigh Ariensz en Pietertje Dircks) 
      ─> k6958 
 ~ 17-05-1691 te Lekkerkerk 
 † 23-09-1756 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Martijntje  ~ 28-07-1715 te Lekkerkerk  † 16-12-1775 te Lekkerkerk 

  o 09-05-1738 te Lekkerkerk met Pieter Ariensz de Jong 
  zie ─> k1739 

 

 
#k3484 de Jong, Jan Pietersz  (zoon van Pieter de Jong en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1700 te Brandwijk ??     zie gezinskaart 11642 
#k3485 Muijlwijk, Marigje Koenen (dochter van Koen Muijlwijk en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannis  * +/- 10-1705 te Gijbeland / ~ 04-10-1705 te Brandwijk 

      † 10-11-1766 te Berkenwoude 
  x 22-03-1733 te Berkenwoude met Wijntje Dirks Potuijt 
  zie ─> k1742 

 

 
#k3486 Potuijt, Dirk Ariensz (zoon van Arien Dircksz Potuijt en Aefje Lauwen) 
      ─> k6972 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1710, 1725 en 1726 
 * +/- 01-1685 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 ~ 28-01-1685 te Berkenwoude 
 † tussen 10-04-1729 en 12-12-1751 te ??? 
x 03-03-1709 Berkenwoude      zie gezinskaart 11643 
#k3487 Barents, Geertje (dochter van Barent Dircksz en Marrigje Dircks) 
      ─> k6974 
 * +/- 09-1685 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 ~ 16-09-1685 te Berkenwoude 
 † tussen 10-04-1729 en 12-12-1751 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wijntje * +/- 03-1710 te Achterbroek / ~ 30-03-1710 te Berkenwoude 

      † 06-05-1761 te Berkenwoude 
 x 22-03-1733 te Berkenwoude met Johannis Jansz de Jong 
 zie ─> k1743 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 06-05-1710 / 21-06-1723 / 19-10-1725 
Dirck Ariensz Potuijt wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 12-12-1751 
Dirck Barentsz, won. te Achterbroek, is bij testamente van Dirk Pottuijt, gewoond en overleden in de 
Achterbroek, op 17-01-1733 aangesteld, naast Arij Woutersz, tot voogd over de minderjarige nagelaten en 
gebrekkelijke zoon Arij Dircksz Pottuijt. Arij Woutersz is overleden, en het verzoek is een andere voogd 
aan te stellen. Arij Dircksz Pottuijt is de zoon van Dirk Potuijt en Geertje Barents, beiden overleden. Als 
nieuwe voogd wordt aangesteld Barent Dircksz Potuijt, won. in het westeinde van de Achterbroek, naast 
voornoemde Dirk Barentsz. 

 
#k3488 Verwaal, Bastiaan Jansz (zoon van Jan Roelofsz en Maria Bastiaens) 
      ─> k6976 
 ~ 20-02-1657 te Schoonhoven 
 † 26-04-1741 te Bergambacht 
x +/- 1680 te ???      zie gezinskaart 11644 
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#k3489 Tijssen, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ 22-05-1654 te Gouda 
 † 28-02-1741 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 23-05-1683 te Bergambacht  

    † na 08-09-1748 te ??? / 18-06-1776 te Lekkerkerk 
 o 04-11-1707 te Bergambacht met Eijbertje / Huijbertje Claasse Schrijver 
 zie ─> k1744 

 
Opmerking: Bastiaan Jansz Verwaal geeft op 03-03-1698 te Bergambacht het overlijden aan van een 
Roelof Jansz. En een Bastiaan Jan Roelen laat op 23-05-1683 te Bergambacht een zoon Willem (zie 
k1744) dopen. De aanname gedaan dat Bastiaan Jan Roelen dezelfde is als Bastiaan Jansz Verwaal, en 
dat Jan Roelofsz dus de vader is van Bastiaan Jansz, en dat Bastiaan Jansz Roelen dan de vader is van 
Willem Bastiaansz Verwaal. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 09-10-1702 
Marrigje Cornelis Waterhoen, weduwe van Zacharias Ruijsselaer, verkoopt aan Bastiaan Jansz Verwael 
twee akkertjes, tezamen 1 hont 12 ½ roede. Bedrag 20 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. ..-..1741 
Bastiaan Jansz, weduwnaar van Neeltje Tijssen zaliger, won. aan de Hogen Dijk, stelt tot voogden over 
minderjarige erfgenamen zijn zoon Willem Bastiaansz Verwaal, won. in de Hoek, en Cornelis Arijensz 
Verwaal, zijn kleinzoon, won. in Benedenberg. Aldus gedaan ten huize van de comparant. 

 
#k3502 In ’t Hout, Arien Pietersz (zoon van Pieter Dircksz in ’t Hout en Leentgen 
     Ariens Slobbe)  ─> k7004 
 * +/- 1640 te Zevenhuizen 
 † na 21-09-1711 te Zevenhuizen ?? 
x 11-03-1666 te Zevenhuizen (gerecht) 
#k3503 Keet, Margrietje Dircks (dochter van Dirck Keet en ) 
 * +/- 1645 te Zevenhuizen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pleuntje  * +/- 1675 te Zevenhuizen † voor 18-03-1725 te Zevenhuizen ?? 

  ~ 29-03-1709 te Zevenhuizen (als ‘bejaarde dochter’) 
  x 28-08-1709 te Zevenhuizen met Dirck Teunisz Vermeulen 
  zie ─> k1751 

 
Reconstructie ouders van Arien Pietersz in’t Hout: 
Er blijken meerdere personen te zijn met de naam Arien Pietersz int Hout: 

• DTB huwelijken Zevenhuizen:Arien Pietersz int Hout, op 15-03-1654 getrouwd met Maertge 
Feijse (de Groot), beiden j.l. van Zevenhuizen.  

• DTB huwelijken Zevenhuizen:Adriaan Pieters int Hout, op 11-03-1666 getrouwd (gerecht) met 
Grietje Dircks (Keet) 

• DTB huwelijken Zevenhuizen:Ari Pietersz int Hout, op 29-01-1668 getrouwd met Lisbet Maertens 
van Alphen, beiden j.l. van Zevenhuizen. 
Volgens Weeskamer archief 6 Zevenhuizen dd 08-04-1669 is Arien Pietersz int Hout den ouden 
getrouwd met Lijsbet Maertensdr. van Alphen, en is Arien Pietersz int Hout den ouden dus niet 
de persoon die we zoeken. 

• In diverse notariële acten is verder sprake van een Arien Pietersz int Hout de jonge. Mogelijk een 
jongere broer van Arien Pietersz int Hout de oude. 

 
In onderstaande acten worden Arijen Pietersz int Hout de oude en de jonge, samen met broer en zus,  in 
verband gebracht met hun ouders Pieter Willemsz int Hout en Neeltgen Ariens. Bij de genoemde kinderen 
bevindt zich geen Pieter Pietersz int Hout. 
In onderstaande acten wordt ook nog een Arijen Pietersz int Hout, samen met broers en zussen waaronder 
een Pieter Pietersz int Hout, in verband gebracht met hun ouders Pieter Dircksz int Hout en Leentgen 
Ariens Slobbe. 
Omdat uit de huwelijken van Zevenhuizen gebleken is dat Arijen Pietersz int Hout de oude getrouwd is met 
Lisbet Maertens van Alphen, en dus niet de juiste persoon is, en hij ook geen broer Pieter Pietersz int Hout 
heeft, moet de conclusie zijn dat Arijen Pietersz int Houd de jonge evenmin de persoon is die wij zoeken. 
Blijft dan over: Arijen Pietersz int Hout, zoon van Pieter Dircksz int Hout en Leentgen Ariens Slobbe. 
 
Weeskamer archief 6 Zevenhuizen  dd 01-02-1664 
Arij Pietersz int Hout den Ouden, Crijn Pietersz int Houdt, Arij Pietersz int Hout de Jonge en Crijn Cornelisz 
Vermeer. getrouwd met Inggetje Pietersdr int Hout, alle kinderen en erfgenamen van Pieter Willemsz int 
Hout zalr. geprocreeerd bij Neeltgen Ariensdr, verklaren met elkaar gekaveld te hebben.  
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Arij Pietersz int Hout den ouden krijgt een stuk hooiland groot 2 morgen 3 hont, en een stuk hooiland groot 
1 morgen 5 hont, beide in de Swanla polder. 
Crijn Pietersz int Hout krijgt een stuk hooi- en weiland groot 4 morgen, en een partij slagturfland groot 1 
morgen 3 hont, beide in de Swanla polder. 
Arij Pietersz int Hout de jonge krijgt in plaats van land een bedrag van 3500 gulden. 
Crijn Cornelisz Vermeer krijgt in plaats van land ook een bedrag van 3500 gulden. 
Arij Pietersz int Hout de oude en de jonge zijn niet de juiste personen volgens bovenstaande reconstructie. 
 
Weeskamer archief 6 Zevenhuizen  dd 28-05-1668 
Leentgen Ariens Slobbe weduwe van Pieter Dircxsz in ’t Hout geassisteerd met Arij Jansz Slobbe 
haar vader, ter eenre, Dirck Pietersz in ’t Hout, Arij Pietersz in ’t Hout en Maertge Pieters in ’t Hout 
geassisteerd met de voorn. Dirck Pietersz in ’t Hout haar broer, en Adriaen Jansz Slobbe en Teunis 
Dircksz in ’t Hout als voogden van Cornelis, Jan, Cijtgen en Pieter Pietersz in ’t Hout alle kinderen en 
erfgenamen van de voorn. Pieter Dircxsz in ’t Hout, hun vader, ter andere zijde, verklaren geaccordeerd te 
zijn nopende de uitkoop van de voorsz. kinderen haar vaderlijke erfenis. De kinderen zullen alleen hebben 
zeker stuk wei- en hooiland in de Swanla polder. Zij betalen hun moeder hiervoor 1300 gulden. Leentje 
Ariens Slobbe behoudt dan alle verdere roerende en onroerende goederen. 
In de daaropvolgende acte op dezelfde datum: 
Dirck Pietersz in ’t Hout, Arij Pietersz in ’t Hout, Maertje Pieters in ’t Hout geassisteerd met de voorn. 
Dirck Pietersz in ’t Hout haar broer voor haar zelf, en Adriaen Jansz Slobbe en Teunis Dircksz in ’t Hout als 
voogden van Cornelis, Jan, Cijtgen en Pieter Pietersz in ’t Hout kinderen en kindskinderen van zal. Cijtje 
Maertensdr. in haar leven weduwe van Dirck Teunisz in ’t Hout, en Leentgen Ariens Slobbe verwekt 
bij Pieter Dircxsz in ’t Hout, en verklaarden de goederen haar aanbestorven door het overlijden van de 
voorn. haar grootmoeder en vader zal. respectievelijk te hebben geschift, gescheiden en gekaveld. 
Dirck Pietersz in’ Hout krijgt het wei- en hooiland in de Swanla polder, en betaalt aan zijn moeder 1300 
gulden, en aan ieder van zijn broers en zussen 100 gulden. 
Arij Pietersz in’t Hout krijgt een woning met huis, erf en schuur, met het land daarachter, te verongelden 
voor 4 morgen. Hij betaalt daarvoor aan Jan, Cijtgen en Pieter Pietersz int Hout, zijn minderjarige broers en 
zus, 2400 gulden (800 gulden per persoon). 
Maertje Pieters int Hout krijgt een stuk land in de Swanla polder, groot 1 morgen 3 hont. 
Cornelis Pietersz in’t Hout krijgt een stukje hooiland met enige akkers en landhoofden en de schuur daarop 
staande in de Swanla polder, in totaal 1 morgen 3 hont 50 roeden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 24-06-1670 
Notaris Jacob Vergilst 
Arijen Pietersz int Houdt den ouden, won. te Zevenhuizen, op verzoek van Ingetjen Cornelis van Bleiswijck, 
weduwe van Leendert Jacobsz Jongste, heeft zich met Gillis Alewijnsz borg gesteld voor Joost Jansz 
Rijck, op 08-02-1647 voor schout en schepenen van Zevenhuizen, ten bedrage van 700 gulden, te betalen 
met 75 gulden per jaar. Nu is die schuldbrief hem via erfenis toegekomen. Hij komt met Joost Jansz Rijck 
geaccordeerd dat die aan hem nog 600 gulden betaalt met 50 gulden per jaar. 
Dit is niet de juiste Arien Pietersz in’t Hout omdat deze getrouwd is met Lisbet Maertens van Alphen. Maar 
ter vergelijking van handtekeningen is deze acte opgenomen. Opmerking: deze Arijen Pietersz int Houdt 
den ouden deed in 1647 als volwassene een transactie. 

 
 
DTB Zevenhuizen Impost op begraven: 
Arij Pietersz in’t Hout doet op 21-09-1711 aangifte van het overlijden van zijn broer Pieter Pietersz in’t 
Hout.  
Het is niet zeker of dit de juiste persoon is, maar is wel het meest aannemelijk, mede omdat in de acte dd 
28-05-1668 er één Arij Pietersz int Hout genoemd wordt (niet ‘de oude’ en/of ‘de jonge’), en daarnaast ook 
nog een Pieter Pietersz int Hout, zijn broer. 

 
 

 
#k3506 Segwaard, Willem Jacobsz (zoon van Jacob Segwaard en ) 
 Beroep: Grutter 
 * +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel / Delft ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1668 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k3507 Pieters, Lijsbet  (dochter van Pieter Adriaensz Schenck en  
    Elisabet Cornelis Back) ─> k7014 
 ~ +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o Neeltgen ~ 05-05-1669 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jacob Claesz, Neeltgen Cornelis, Merritgen Pieters 

o Pieter ~ 28-08-1672 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Arij Pietersz, Willem Cornelisz, Maritjen Pieters 

o Maritje ~ 03-12-1673 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Willem Cornelisz Ruijchooft, Maertje Pieters, Claesje Gerrits 

o Joosje ~ 08-12-1675 te Ouderkerk ad IJssel † 30-08-1745 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Willem Cornelisz Ruijchooft, Marchje Pieters, Claes Gerritsz 
 x 15-04-1696 te Ouderkerk ad IJssel van Cornelis Ariensz van Herk 
 zie ─> k1753 

 
Notarieel arch. Nr. 18/370 Rotterdam Acte 88 Blz 200 - 202 d.d. 26-11-1666 
(notaris Jacobus Delphius) 
NL-RtSA_18_370_0126.jpg - NL-RtSA_18_370_0127.jpg 
Matthijs Gouders, (tekent met Mathijs Heijndricksen van Gooinders), lakenkoper te Rotterdam, verhuurt 
aan Willem Segwaert, nu wonend te Delft, zijn huis en grutmolen in Ouderkerk ad IJssel, voor 1 jaar en 
voor 80 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-05-1667 
Mathijs van Goudens, koopman te Rotterdam, verkoopt aan Willem Jacobz van Sechwaert, won. te 
Ouderkerk, een huis, erf en schuur, met een grutmolen daarin staande, en al het andere dat nodig is tot de 
grutwinkel, staande op het dorp buitendijks. Bedrag 2000 gulden, waarvan 1000 gulden contant, en 1000 
gulden over een jaar te betalen, waarvan een schuldbrief wordt opgesteld. In de schuldbrief staat dat het 
bedrag over een jaar betaald moet zijn, maar indien niet, dan wordt 4 % rente per jaar berekend. 
In de kantlijn van de schuldbrief staat dat deze 17-12-1686 is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-07-1667 
Mathijs van Gouders, koopman te Rotterdam, verkoopt aan Joost Adriaensz Schiltman, schout, een 
schuldbrief van1000 gulden ten laste van Willem Jacobsz van Segwaert, op een huis, erf en schuur en 
grutmolen met alles wat daarbij hoort, staande op het dorp. (Deze schuldbrief was gepasseerd voro schout 
en heemraden van Ouderkerk ad IJssel dd 25-05-1667. De schuldbrief wordt doorverkocht voor 920 
gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 18-01-1675 
Notaris Everard Maes 
Adriaen Pietersz Timmerman, Willem Cornelisz Ruijchooft, getrouwd met Merrichjen Pieters, Willem 
Jacobsz Seghwaert, getrouwd met Elisabet Pieters, en voornoemde Adriaen Pietersz en WIllem 
Ruijchooft als bij acte van Elisabet Cornelis Back gestelde voogden over de vier minderjarige kinderen van 
Cornelia Pieters, kinderen en kindskinderen van voornoemde Elisabet Cornelis Back, hun moeder en 
grootmoeder, alle won. te Ouderkerk ad IJssel, verdelen de landen die Elisabet Cornelis Back bij haar 
leven aan hen heeft gedoneerd voor notaris Everard Maes op dezelfde datum. 
Adriaen Pietersz Timmerman krijgt 3 morgen land in de polder de Zijde. 
Willem Cornelisz Ruijchooft en de kinderen van Cornelia Pieters, voor 2/3e, en Willem Jacobsz Seghwaert, 
voor 1/3e deel, krijgen een woning of hofstede, groot 8 morgen 3 hont land, in de polder de Zijde. 
Verder houden de 4 partijen onverdeeld twee halve huizen en ervan, waarvan het ene op het Ouderkerkse 
dorp staat, en het andere in de polder de Zijde. (De wederhelft van die huizen komt toe aan de kinderen 
van Pieter Andriesz.) 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 18-01-1675 
Notaris Everard Maes 
Elisabet Cornelis Back, weduwe van Pieter Adriaensz Schenck, won. te Ouderkerk ad IJssel, gezond, 
doet zonder dwang of misleiding, uit eigen vrije wil bij leven een donatie aan Adriaen Pietersz, Willem 
Cornelisz Ruijchooft, getrouwd met Marrichjen Pieters, Willem Jacobsz Seghwaert, getrouwd met 
Elisabet Pieters, en aan de vier onmondige kinderen van Cornelia Pieters zalr, won. te Ouderkerk, ieder 
voor een vierde deel, al haar onroerende goederen in Ouderkerk ad IJssel in de polder de Zijde.Dit bestaat 
uit een woning groot 8 morgen 3 hont, en nog 3 morgen land, en twee halve huizen (in de polder de Zijde 
en op het dorp). De kinderen moeten haar gedurende haar leven iedere drie maanden een bedrag van 33 
gulden uitkeren, namelijk ieder kind 8 gulden 5 stuivers, en de vier kinderen van Cornelia Pieters ook 
gezamenlijk in totaal 8 gulden 5 stuivers. Bij in gebreke blijven zal de donatie vervallen. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-05-1676 
Notaris Everard Maes 
Claes Leendertsz Backer, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Willem Cornelisz Ruijchooft, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, een rentebrief van 300 gulden die hij tot laste heeft van Willem Jacobsz Seghwaert, 
grutter te Ouderkerk, en mede tot laste van Lijsbeth Cornelis Back, weduwe van Pieter Ariensz 
Coster. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-12-1679 
Willem Jacobsz Sechwaert, getrouwd met Elisabeth Pieters, verkoopt in het openbaar 2 morgen 5 hont 
land in de polder de Zijde. Koper is Joost Schiltman, schout, voor 1.900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-12-1679 
Willem Jacobsz Sechwaert, ook wel genoemd Willem de Grutter, verkoopt in het openbaar het 1/8e deel 
van een huis en erf in de polder de Zijde. Kopers zijn de erfgenamen van Lijsje Cornelis, voor 80 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-01-1681 
Willem Jacobsz Segwaert, grutter, is schuldig aan Willem Cornelisz Ruijchooft het bedrag van 550 gulden 
dat hij geleend heeft. Rente 5 %. Arij Pietersz Timmerman en Joost Vastersz van Ardennen stellen zich 
borg voor 2/3e deel van het bedrag. Hij verhypothequeert daartoe zijn huis en erf op het dorp, buitendijks. 
Het is aan Willem Cornelisz Ruijchooft bekend gemaakt dat op dit huis en erf al een schuldbrief van 1000 
gulden rust, en dat die schuld in geval van dispuut preferentie heeft. 
In de kantlijn staat dat het bedrag op 17-12-1686 is afgelost. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-01-1681 
Willem Jacobsz Segwaert en Willem Cornelisz Ruijchooft verkopen aan Adrijaen Pietersz Timmerman en 
Joost Vastersz van Ardennen het 1/4e deel van een huis en erf op het dorp, buitendijks. Bedrag 372 gulden 
10 stuivers. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-01-1681 
Willem Jacobsz Sechwaert verkoopt aan Willem Cornelisz Ruijchooft en Adrijaen Pieterz Timmerman en 
de kinderen van Cornelia Pieters het 1/8e deel van een huis en erf in de polder de Zijde. Bedrag 80 gulden, 
volgens de condities van de openbare verkoop dd 18-03-1680. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-01-1681 
Willem Jacobsz Sechwaert, voor 2/6e deel en Adrijaen Pietersz Timmerman, als oom en voogd van de 
onmondige kinderen van Cornelia Pieters zaliger geprocreert bij Vastert Joosten van Ardennen, en Gerrit 
Pietersz Pack, Joost Vastersz van Ardennen, voor 1/6e deel, verkopen aan Joost Schiltman, schout, 4 
morgen 1 ½ hont land in de polder de Zijde. Bedrag 2.850 gulden. Willem Jacobsz Segwaert krijgt hiervan 
950 gulden. Verder nog te betalen 1.900 gulden, dat in mei 1681 betaald zal worden, te weten de ene helft 
aan Segwaert en de andere helft aan Joost Vassen c.s. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-03-1682 
Willem Jacobsz van Segwaert verkoopt aan Cornelis Vastersz van Ardennen een huis en erf, met schuren, 
op het dorp buitendijks. (Het bedrag is niet te lezen omdat het papier is verteerd en afgescheurd). 
De koper zal ook al het gereedschap hebben dat bij de grutterij behoort. Bedrag 900 gulden. 

 
 
#k3508 Verkaik, Jacob Gerritsz (zoon van Gerrit Verkaik en ) 
 ~ +/- 1655 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 10-02-1689 en 08-05-1693 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1683 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k3509 Cornelis, Cornelia  (dochter van ) 
 * +/- 1660 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † na 27-10-1719 / 04-11-1739 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o Cornelis ~ 07-10-1685 te Ouderkerk ad IJssel       † 01-03-1742 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Arij Cornelisz Borsje, Pieter Gerritsz Verkaick, Marchje Cornelis 
 x 28-06-1711 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Krijnen Verlek 
 xx 05-09-1717 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Theunis Timmer 
 xxx 30-10-1729 te Ouderkerk ad IJssel met Emmetje Bastiaans 
 zie ─> k1754 

o Aefje ~ 26-04-1690 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Willem Heijndricksz Lagewaert, Neeltje Cornelis, Aefje Gerrits Verkaijck 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 10-02-1689 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Ariensz Back, Jacob Gerritsz Verkaick, Gerrit Luijt, Willem Leendertsz Cors en Pieter Jansz Mul, 
allen inwoner van Ouderkerk ad IJssel, zijnde van competente ouderdom en ingelande van de polder de 
Zijde, verklaren op verzoek van Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), regerend waarsman van de 
polder de Zijde, en Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424), oud waarsman van die polder, dat op 01-12-
1687 Huijbert Willemsz is aangesteld tot waarsman tot 1689 toe, en dat Willem Cornelisz Ruijchooft ook 
genomineerd was, maar niet verkozen werd. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1693 
In deze akte wordt twee morgen land verkocht in de polder de Zijde, grenzend aan de weduwe van Jacob 
Gerritsz Verkaik. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-10-1719 
In deze akte wordt een half huis en erf verkocht in de polder de Zijde, grenzend aan de muur van de 
weduwe van Jacob Gerritsz Verkaik. 

 
#k3510 Verlek, Krijn Claesz (zoon van Claes Verlek en ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Giesen Ouderkerk ??    zie gezinskaart 11669 
#k3511 NN, Ariaantje   (dochter van ) 
 * +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje * +/- 1685 te Giesen Ouderkerk † 02-05-1717 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 28-06-1711 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Jacobsz Verkaik 
 zie ─> k1755 

 

 
#k3516 Neef/Neven, Cornelis Gorisz (zoon van Goris Neef/Neven en Aechje Jacobs) 
      ─> k7032 
 * +/- 1648 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 24-01-1680 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11668 
#k3517 Hendriks, Merrigje (dochter van Hendrik Pieter Leenen en Leentje Claas) 
      ─> k7034 
 ~ +/- 1652 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik ~ 25-06-1684 te Lekkerkerk  † 16-12-1749 te Lekkerkerk 

 o 11-05-1709 te Lekkerkerk met Marrigje Hendriks de Jong 
 zie ─> k1758 

 

 
#k3518 de Jong, Hendrik Jansz (zoon van Jan Huijgen en Marichje Hendricks 
     Nobel)  ─> k7036 
 ~ 04-06-1651 te Lekkerkerk 
 † 08-03-1725 te Lekkerkerk 
x 19-01-1676 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11669 
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#k3519 Huigen, Marchje  (dochter van Huig Kuijnen en Barber Claes) 
      ─> k7038 
 ~ +/- 1655 te Lekkerkerk 
 † 30-08-1712 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Kuijn  ~ 30-01-1680 te Lekkerkerk  † 12-10-1754 te Lekkerkerk 

  o 11-12-1705 te Lekkerkerk met Leentje Huigen van der Velden 
  zie ─> k3474 (kwartier 3) 

o Marrigje  ~ 22-08-1683 te Lekkerkerk  † 12-09-1776 te Lekkerkerk 
  o 11-05-1709 te Lekkerkerk met Hendrik Cornelisz Neven 
  zie ─> k1759 (kwartier 3) 

 

 
#k3520 Neef/Neven, Cornelis Gorisz  zelfde als ─> k3516 
x 
#k3521 Heindriks, Merrigje   zelfde als ─> k3517 
 
#k3522 de Jong, Hendrik Jansz  zelfde als ─> k3518 
x 
#k3523 Huigen, Marchje   zelfde als ─> k3519 
 
#k3524 van Wijnen, Gabriël Dirks Harmansz zelfde als ─> k2702 
x 
#k3525 Ariens, Jaepje    zelfde als ─> k2703 
 
#k3526 Verboom, Cornelis Jaspersz (zoon van Jasper Verboom en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Lekkerkerk  ??     zie gezinskaart 11670 
#k3527 Jans, Barber   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijntje/Leentje ~ 04-08-1686 te Lekkerkerk  † 21-05-1748 te Lekkerkerk 

  o 08-03-1710 te Lekkerkerk met Gerrit Gabrielsz van Wijnen 
  zie ─> k1763 

 

 
#k3528 Knuijstingh, Pieter  (zoon van ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1695 te Rotterdam ??     zie gezinskaart 11671 
#k3529 Houck, Tanneke  (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis ~ 24-01-1698 te Rotterdam  † 09-04-1767 te Rotterdam 

 x 02-04-1721 te Rotterdam met Maria / Marijtje Huijberts Lockerbol 
 zie ─> k1764 

 

 
#k3530 Lockerbol, Huijbert Huijbertsz  (zoon van Huijbert Adriaensz Lockerbol
     en Pierken Jans Broeren)  ─> k7060 
 ~ 02-05-1666 te Oosterhout 
 † ??? te ??? 
x 16-05-1690 te Rotterdam     zie gezinskaart 11672 
#k3531 van der Lelij, Judith Barents  (dochter van Barent / Bernardus van der 
      Lelij en )  ─> 
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 ~ +/- 1666 te ??? 
 † +/- 1717 te Oosterhout 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 23-12-1696 te Rotterdam  † 23-01-1771 te Rotterdam 

 x 02-04-1721 te Rotterdam met Cornelis Pietersz Knuijstingh 
 zie ─> k1765 

 

 
#k3532 Goedhart, Reijer Cornelisz (zoon van Cornelis Reijersz Goedhart en Niesje 
     Cornelis Stout)  ─> k7064 
 Beroep: Doodgraver 
 ~ +/- 1650 te Lopik 
 † 07-05-1722 te Lopik 
x 08-05-1681 te Lopik      zie gezinskaart 11673 
#k3533 Mick, Aaltjen Willems  (dochter van Willem Mick en ) 
 ~ +/- 1655 te Bergambacht 
 † 23-12-1728 te Lopik 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannes ~ tussen 16-03-1696 en 09-06-1696 te Lopik † 18-10-1771 te Lopik 

  x (laatste gebod op 26-12-1723 te Lopik) met Pieternella van Buren 
  xx 03-08-1727 te Lopik met Geertruij Sijmons Bijlandt 
  xxx 22-04-1742 te Lopik met Geertruij Jans Scherpenzeel 
  zie ─> k1766 

 

 
#k3534 Bijlandt, Sijmon Claesz (zoon van Nicolaas Schrevelsz Bijlandt en  
     Adriana Simons Oosterbaan)  ─> k7068 
 ~ 10-03-1678 te Lopik 
 † 07-04-1716 te Lopik 
o ..-07-1699 te Lopik      zie gezinskaart 11674 
#k3535 Buijs, Catharina  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 09-05-1717 te Lopik met Aart Cornelisz Verhoef 
 ~ +/- 1680 te ??? 
 † na 26-11-1739 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Sijmon Bijlandt en Catharina Buijs): 
o NN  *   †  
o Geertruij  ~ +/- 1705 te Lopik  † 17-10-1740 te Lopik 

  x 03-08-1727 te Lopik met Johannes Reijersz Goedhart 
  zie ─> k1767 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Catharina Buijs en Aart Verhoef): 
o NN  *   †  

 

 
#k3536 Pruijt, Willem Jansz (zoon van Jan Willemsz Pruijt en Leentje Claas) 
      ─> k7072 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 02-06-1669 te Zwartewaal (zie Hellevoetsluis)   zie gezinskaart 11675 
#k3537 Teunis, Jannetje (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 16-01-1678 te Hellevoetsluis † 03-05-1742 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 24-07-1707 te Ouderkerk ad IJssel met Anna Barentse 
 zie ─> k1768 

 

 
#k3538 Centen, Barent   (zoon van ) 
 ~ +/- 1653 te Ouderkerk aan den IJssel 
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 † 14-10-1734 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1680 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 11676 
#k3539 Besemer, Trijntje Jans  (dochter van Jan Pietersz Besemer en Annetje 
     Everts van Reede)  ─> k7078 
 ~ +/- 1654 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 20-02-1731 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje ~ 22-06-1681 te Ouderkerk ad IJssel   †  

 doopget. Dirck Centen, Grietje Centen, Geertje Jans Besemer 
 x Arij Leendertsz den Harder 

o Anna ~ 28-03-1683 te Ouderkerk ad IJssel † 12-05-1772 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Cornelis Jansz Besemer, Hillichje Jans, Grietje Centen 
 x 24-07-1707 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Willemsz Pruijt 
 zie ─> k1769 

o Maria ~ 29-07-1685 te Ouderkerk ad IJssel   †  
 doopget. Dirck Centen, Ingetje Centen, Lijsje Pieters 

o Pieternelletje ~ 27-04-1692 te Ouderkerk ad IJssel  †  
  doopget. Huijch Evertsz van Reeden, Hillitje Reeda 

o Johannes  ~ 04-03-1696 te Ouderkerk ad IJssel †  
  doopget. Cornelis Jansz Besemer, Geertruijt Jans Besemer 

 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1689 
Barent Senten, getrouwd met Trijntjen Jans Besemer, Leendert Maertensz Wagemaker, getrouwd met 
Hillichje Jans Besemer, Cornelis Heijmensz (zie k1112), getrouwd met Geertje Jans Besemer (zie 
k1113), Huijch Evertsz van Reede, als oom en voogd van het weeskind van Pieter Jansz Besemer, 
verkopen aan Cornelis Jansz Besemer, hun broer, een huis, schuur en erf op het dorp. Bedrag 1.040 
gulden, uitgezonderd een custing rentebrief van Barent Senten van 250 gulden, en ten behoeve van het 
weeskind van Pieter Jansz Besemer ook 250 gulden. (In de hieropvolgende acte staat deze schuldbrief 
beschreven) 

 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-06-1689 
Barent Senten, getrouwd met Trijntje Jans Besemer, Leendert Maertensz Wagemaker, getrouwd met 
Hillichje Jans Besemer,  Cornelis Heijmensz Schoenmaker (zie k1112), getrouwd met Geertje Jans 
Besemer (zie k1113), en Cornelis Jansz Besemer Wagemaker, (allen kinderen van de overleden Annitgen 
Everts, wed. van Jan Pietersz Besemer), tesamen voor vier vijfde part van drie achtste part, en Cornelis 
Jansz Suijckerman, getrouwd met Geertje Dircks, dochter van de overleden Hilliken Everts, voor een 
achtste part, verkopen aan Huijch Evertsz van Rheede, oom van de voorgaanden, hun deel van een 
rentebrief ten laste van Pieter Willemsz Vaendrager die hen aanbestorven is door het overlijden van Jan 
Evertsz van Reede.  
De kinderen van Annitgen Everts ontvangen 270 gulden, en Cornelis Suijckerman ontvangt 113,50 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-05-1692 
Barent Centen koopt van Merritje Jacobs, weduwe van Jacob Dircksz, een huis en erf op het dorp van 
Ouderkerk ad IJssel. Merritje Jacobs zal wel in haar kamer in het huis mogen blijven wonen voor de rest 
van haar leven, en mag ze de zolder gebruiken om daar brandhout neer te leggen, en in de zomer heeft ze 
de vrijheid iets te wassen of te koken in het kookhuisje beneden op de plaats. Daarvoor betaalt zij jaarlijks 
6 gulden. Barent Centen betaalt voor het huis en erf het bedrag van 1.030 gulden, waarvan hij 530 gulden 
contant betaalt, en 500 gulden later. 
In de volgende acte staat de schuldbrief daarvan, waarin aangegeven dat de rente 3% bedraagt. 
Hij ondertekent: 

 
In de kantlijn staat de notitie dat Cornelis Tijsz Rolois als enige erfgenaam van Marigje Jacobs op 19-02-
1705 aangeeft dat het bedrag volledig is betaald door Barend Centen. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-03-1693 
Barent Centen en Dirck Centen kopen van Elisabeth Willems Hol, weduwe van Joost Schiltman een 
boomgaard en teelakker met een huisje daarop, genaamd Molesicht, aan de westkant van de kerkweg, 
over de tiendeweg. Bedrag 250 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-05-1698 
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Barent Centen en Dirck Centen, broers, kopen van Crijntje Hendricks, weduwe van Claes Joppe, wonende 
te Alblas, Arijen Snoeijen, getrouwd met Neeltje Claes, wonende te Krimpen ad IJssel, en Cornelis Roelen, 
getrouwd met IJda Claes, wonende te Alblas, een griend van 1 ½ hont in de polder de Zijde. Bedrag 95 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-05-1698 
Barent Centen en Dirck Centen, broers, kopen van Cornelis van der Geer een hooikampje groot 3 ½ hont 
in de polder de Zijde. Bedrag 125 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-03-1699 
Gosen de Munter is schuldig aan Barend Centen en Pieter Pietersz Engel het bedrag van 400 gulden als 
teniet doening van twee obligaties gepasseerd voor de notaris Cornelis Brouwer op 30-05-1695. De rente 
bedraagt 5%, maar als Gosen de Munter telkens binnen de gestelde jaarlijkse termijn betaalt, bedraagt de 
rente 4%. Hij verhijpothequeert daartoe zijn huis en erf op het dorp van Ouderkerk. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 17-12-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
In de afrekening door Neeltje Cornelis over de nalatenschap van haar overleden man Cent Centen 
Krijgsman, wordt in de lijst van uitgaven vermeld dat Barend Centen 32 gulden ontvangen heeft voor 
geleverde winkelwaren. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1701 
Barent Centen koopt van Cornelis van Beveren, predikant te Gouda, een boomgaard in de polder de Zijde. 
Bedrag 335 gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 09-02-1703 
Notaris Samuel Guldemont. 
Barend Centen en Dirk Centen, won. te Ouderkerk, verklaren dat zij in het afgelopen jaar 1702 in pacht 
gehad hebben de kenniptienden van het eerste derde deel van de 7 viertellen te Ouderkerk tussen de 
polder de Cromme en de Ouderkerkse boezemkade. Daarin liggen ettelijke kennipwerven waarvan zij geen 
tienden hebben ontvangen, en ook nooit gehoord hebben dat daarvan tienden zijn gegeven. Daar tussenin 
zijn nieuwe werven waarvan zij wel de tienden hebben ontvangen. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 27-04-1710 
Notaris Samuel Guldemont. 
Barend Centen, oud 57 jaar, en Cornelis Hendriksz op Schoor (zie k2712), oud 40 jaar, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, getuigen op verzoek van de waarsluiden van de polder de Cromme en de Geer dat zij 
in 1709 in de herfst langs de Ouderkerkse kaik of zuid boezemkade zijn gegaan, zijnde de scheiding 
tussen Ouderkerk en de Lekkerkerkse Loet, en dat zij zagen dat het water van de polder Cromme Geer en 
Zijde hoger was dan het water van de Lekkerkerkse Loet, maar dat het water in de Lekkerkerkse 
maalboezem zo hoog was opgemalen, dat die overliep en zij de kade niet verder konden passeren zonder 
nat te worden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-05-1712 
Barend Centen koopt van Joost Vassen van Ardennen, een elsakker van ongeveer 60 roeden in de polder 
de Zijde. Bedrag 42 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-05-1714 
Barend Centen koopt van Centje Cornelis, weduwe van Dirk Centen, en van haar kinderen Cornelis Dirksz 
en Ariaantje Dirks, de helft van een boomgaard met huisje daarop in de polder de Zijde, waarvan Barend 
Centen de andere helft bezit. Verder nog een elsakkertje, groot ongeveer 36 roeden, ook in de polder de 
Zijde. Bedrag 170 gulden. Dit wordt niet contant betaald, maar via een obligatie met 3 ½ % rente. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6502   dd. 20-11-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Geertje Willems, weduwe van Gerrit van Hoofd, 60 jaar oud, en Neeltje Gerrits van Hoofd, 36 jaar oud, 
beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van Barend Centen dat zij vanmiddag omtrent 
half vier bij hem in huis zijn geweest, en dat dar ook zijn vrouw Trijntje Jans Bezemer was, en Arij 
Leendertsz den Harder, door de wandeling genaamd Aij Mat, die getrouwd is met Neeltje Barends, dochter 
van Barend Centen. Zij hebben gezien dat Arij Leendertsz zijn schoonmoeder dreigde met vuisten te slaan, 
waarop Geertje Willems riep “O God! Slaat tog die oude vrouw niet”. Neeltje Gerrits heeft gezien dat Arij 
Leendertsz zijn mes trok en naar zijn schoonmoeder toeschoot met het mes in de hand, en zei “Jou ouwe 
Toverhoer, Ik zal je den hals afsnijden”. Hierdoor zo ontsteld, zijn Geertje Willems en Neeltje Gerrits met 
een groot geschreeuw en geroep het huis uitgelopen. 
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Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1717 
Barend Centen verkoopt aan Evert Rheda een huis en erf op het dorp. Bedrag 1.150 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6502   dd. 22-06-1717 
Notaris Samuel Guldemont. 
Frans Centen, won. te Berkenwoude, is schuldig aan Cent Ariensz, won. te Ouderkerk ad IJssel, het 
bedrag van 160 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5%. Barend Centen, broer van Frans Centen, stelt zich 
borg. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-03-1718 
Johan van Hoogstraten, koopman te Dordrecht, en Petronella van Hoogstraten, weduwe van Jacobus van 
den Blaake, als erfgenamen van Margrieta Schonken, in haar leven vrouw van Adriaan Verschoor, 
verkopen in het openbaar een woning met huis, berg en 7 morgen 3 hont land, nog een kamp land groot 2 
morgen 3 hont, en twee kampen land ieder groot 5 hont, met een gedeelte van een huis en erf, een tuin en 
tuinhuis, alles in de polder de Zijde. 
Als eerste wordt verkocht een half huis en werf op het dorp. Koper daarvan is Jan Pruit (schoonzoon van 
Barend Centen) voor 140 gulden. Borg is Barend Centen. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-05-1719 
Barend Centen verkoopt aan Wouter van Treuren een hoekje werf en els in de polder de Zijde. Bedrag 12 
gulden en 12 stuivers contant, en 100 gulden in de vorm van een obligatie. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-06-1719 
Barend Centen en Govert Claasz hebben enkele landerijen gekaveld, waarop Govert Claasz 32 gulden 
heeft toegegeven. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-10-1719 
Barend Centen koopt van Leendert Cornelisz van Ardennen een half huis en erf, met een hoekje kerkweg, 
in de polder de Zijde. Leendert Cornelisz van Ardennen behoudt het recht van overpad, zoals zijn vader 
heeft laten vastleggen dd 22-04-1695 en 30-01-1717 bij notaris Samuel Guldemont. Bedrag 275 gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 13-05-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Leendertsz Kors, grutter te Waddinxveen, voogd van de minderjarige erfgenamen van Pieter 
Ariensz van der Zijden en Annetje Jacobs, benoemt in plaats van zijn overleden broer Willem Leendertsz 
Kors den Ouden zalr, nu Barend Centen als nieuwe voogd. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 03-06-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-01-1735 
Jan Willemsz Pruit, getrouwd met Anna Barends, Willem Pietersz van der Tak, getrouwd met Maria 
Barends, en Neeltje Barends, weduwe van Arij Leendertsz, alle kinderen en erfgenamen van Barend 
Centen, verkopen in het openbaar een huis, erf, boomgaard en hooiland in de polder de Zijde. 
Ten eerste wordt een half huis en erf verkocht. Koper is Pieter Centen voor 475 gulden. (Op 07-01-1735 is 
de kanttekening gemaakt dat het door Arij de Haas is gekocht). 
De boomgaard, groot 4 hont, wordt gekocht door Cornelis Ariensz voor 185 gulden. 
Het hooikampje, groot 2 hont 50 roeden, wordt gekocht door Tijs Weggeman voor 57 gulden. 
En tot slot nog een boomgaard, groot 2 hont, wordt gekocht door Jacobus Ruighoofd voor 110 gulden. 

 
#k3540 Snoeij, Cornelis Jansz  zelfde als ─> k2556 
x 
#k3541 de Baers, Maria Dirks  zelfde als ─> k2557 
 
#k3542 Verbie, Arien Leendertsz (zoon van Leendert Ariensz Verbie en Neeltje 
     Gerrits)  ─> k7084 
 ~ +/- 1665 te Ouderkerk aan den IJssel 
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 † 13-11-1753 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 09-05-1694 te Moordrecht     zie gezinskaart 11679 
#k3543 Melle, Annitje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 19-04-1747 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anna ~ 24-10-1694 te Ouderkerk ad IJssel  † 01-03-1760 te Lekkerkerk 

 x 01-11-1722 te Ouderkerk ad IJssel met Gerrit Cornelisz Snoeij 
 zie ─> k1771 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-12-1710 
Arij Leendertsz Verbie koopt van Jan Pietersz Koijman een boomgaard in de polder de Cromme. Bedrag 
70,- 
 
Recht. Arch. 42a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-12-1723 
Gerrit Ariensz Schoenmaker en Jan Nannensz Kors, als executeurs van het testament van Engebregt 
Willemsz Verbrugge en Wijve Willems Versluis, gewoond hebbend en overleden te Ouderkerk ad IJssel, 
verkopen in het openbaar een huis en erf met 4 ½ morgen land, in de polder de Cromme. 
Een deel hiervan, het huis me terf en een els-akkertje groot 25 roeden wordt in eerste instantie gekocht 
door Arij Jacobsz Treuren voor 185 gulden, maar later op de dag wordt bekend gemaakt dat de koper is 
Arij Leendertsz Verbie. 

 
#k3544 van der Wal, Johannes Lambertsz (zoon van Lambert Jaspersz en Arijaantje 
      Willems)  ─> k7088 
 Beroep: Diaken, Armmeester (Neeltje Cornelis deed als vrouw van Johannes van der Wal, 

  armmeester, aangifte van het overlijden van een vreemde man op 17-09-1711 te Lekkerkerk) 
 ~ 30-01-1667 te Lekkerkerk 
 † 12-12-1725 te Lekkerkerk 
o 09-11-1702 te Lekkerkerk      zie gezinskaart 11680 
#k3545 van der Zijde, Neeltje Cornelis  (dochter van Cornelis Foppe van der  
    Zijde en Neeltje Claes Polderman)  ─> k7090 
 ~ 14-11-1677 te Lekkerkerk 
 † 02-06-1752 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lambert ~ 02-03-1704 te Lekkerkerk  † 17-10-1780 te Lekkerkerk 

 o 01-10-1727 te Lekkerkerk met Lijsbeth / Lijbje Jans Klerk 
 zie ─> k1772 

 

 
#k3546 Klerk, Jan Jansz  (zoon van Jan Klerk en ) 
 ~ +/- 1655 te Lekkerkerk 
 † 06-04-1725 te Lekkerkerk 
x 08-11-1684 te Lekkerkerk      zie gezinskaart 11681 
#k3547 Willems, Ariaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † 13-02-1727 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth / Lijbje ~ +/- 1705 te Lekkerkerk  † 08-07-1783 te Lekkerkerk 

  o 01-10-1727 te Lekkerkerk met Lambert Johannesz van der Wal 
  zie ─> k1773 

 

 
#k3550 Pak, Pieter Gerritsz  (zoon van Gerrit Pak en ) 
 * +/- 1675 te Lekkerkerk ?? 
 † ??? te ??? 
o 24-11-1705 te Lekkerkerk 
#k3551 Aarts, Wijve   (dochter van ) 
 ~ +/- 1680 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arie ~ 03-04-1707 te Lekkerkerk   †  

 doopget. Pieter Huijgen, Maria Aarts 
o Geertje ~ 13-09-1709 te Lekkerkerk  †  

 doopget. Marrigje Pieters 
 x 24-12-1730 te Willige Langerak met Jan Gerritsz de Lange 
 zie ─> k1775 

 

 
#k3552 Barende, Claes Willem  (zoon van ) 
 † +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te ???     zie gezinskaart 11684 
#k3553 Cornelis, Annitge  (dochter van ) 
 † +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk (Claes Abrahamsz Noirlander en Maertgen Jans): 
o NN  *   †  
o Willem ~ 28-10-1683 te Langerak  †  

 x +/- 1708 te ??? met Sara Jans Hendriks 
 zie ─> k1776 
 Let op: Niet zeker of Willem een zoon is uit dit gezin. 

 

 
#k3554 Watson, Hendrik Jansz  (zoon van Jan Watson en ) 
 * +/- 1650 te Nieuwpoort 
 † ??? te ??? 
o 15-04-1680 te Nieuwpoort 
att. 30-04-1680 te IJsselstein     zie gezinskaart 11685 
#k3555 Alblas, Cornelia Thonis  (dochter van Thonis Ariensz Alblas en 
      Annigje Ningen) ─> k7110 
 * +/- 1655 te Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Johannis ~ 12-05-1681 te IJsselstein   †  

 doopget. Jan Watson, Jacobje Teunis, Cornelis van der Elm, Martijntje Claes 
o Sara ~ 12-05-1681 te IJsselstein   †  

 doopget. Jan Watson, Jacobje Teunis, Cornelis van der Elm, Martijntje Claes 
o Sara  ~ 19-08-1682 te IJsselstein   †  

 doopget. Johan Watzon, Jacomijntje Teunis 
 x +/- 1708 te ??? met Willem Claesz Noirlander 
 zie ─> k1777 

o Annechie ~ 31-03-1684 te IJsselstein   †  
 doopget. Annechie Teunis 

o Maria ~ 24-10-1685 te IJsselstein   †  
 doopget. - 

 

 
#k3556 Keesjebreur, Cornelis Ariensz  (zoon van Arien Cornelisz Keesjebreur en 
     Trijntje / Catharina Frederiks)  ─> k7112 
 * ..-09-1665 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x 14-12-1697 te Bergambacht     zie gezinskaart 11686 
#k3557 Barten, Marritje  (dochter van ) 
 * +/- 1675 te Willige Langerak 
 † 21-12-1731 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Frederik ~ 14-08-1701 te Bergambacht  † 12-08-1734 te Bergambacht 

 x niet gehuwd met Margje Cornelis 
 zie ─> k1778 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 11-12-1705 
Cornelis Arijensz Ceesjebreur verkoopt aan Arijaentge Cornelis, bejaarde dochter, geassisteerd met haar 
vader, een stuk land groot 1 ½ morgen. 
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Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 17-03-1722 
Cornelis Ariensz Ceesjebreur en Frederick Cornelisz Ceesjebreur, deszelfs zoon ter eenre, en Wouter 
Verkaeijk en Joost Cornelisz Boogje, vrienden en voogd van Margje Cornelis, ter andere, geven te kennen 
dat de minderjarige Frederick Cornelisz Ceesjebreur heeft vleselijke conversatie gehad met Margje 
Cornelis, zodat zij zwanger is, maar hij is niet genegen om met haar te trouwen. Daarom verklaart 
Cornelis Ceesjebreur dat hij het kind dat uit deze zwangerschap ter wereld zal komen, zal alimenteren en 
onderhouden in kost, kleding, etc, en hij zal Margje Cornelis uitkeren het bedrag van 45 gulden 10 stuivers, 
met een paar lakens en een hemd. 

 
#k3560 Gelderblom / van Gelder, Jan Wiersz  (zoon van Wiers Gelderblom en ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1695 te Schoonhoven ??     zie gezinskaart 11687 
#k3561 Waeij, Maeijke Aelberts  (dochter van Aelbert Waeij en ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wiers * +/- 1692 te Bergambacht / ~ 11-06-1697 te Schoonhoven 

      † 25-09-1749 te Bergambacht 
 x 20-12-1722 te Bergambacht met Annigje Gerrits Verkaik 
 zie ─> k1780 

 

 
#k3562 Lauwe, Gerrit   (zoon van Lourens Huijbertsz en Annigje Gerrits) 
      ─> k7124 
 ~ 16-06-1672 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
o 25-01-1698 te Bergambacht     zie gezinskaart 11688 
#k3563 Verkaeijck, Marrigje Cornelis  (dochter van Cornelis Verkaeijck en ) 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje * +/- 1695 / 17-02-1701 te Bergambacht † 08-11-1779 te Bergambacht 

 x 20-12-1722 te Bergambacht met Wiers Jansz Gelderblom 
 zie ─> k1781 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 12-03-1699 
Jacob Gerritsz, Mees Gerritsz, Buijen Gerritsz, Reijer Gerritsz, Ariaantje Gerrits, Jacob Aalbertsz, zijnde 
een zoon van Aalbert Jacobsz en Marrigje Gerrits, in zijn ouders plaats, Cornelis Louwen, getrouwd met 
Leentje Aalberts, die een zus is van Jacob Aalbertsz, Pieter Cornelisz Boer, Jan Cornelisz Boer en Aagje 
Cornelis Boer, nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz en Jannigje Gerrits, Louris Huijbertsz met Gerrit 
Louwen, zijn meederjarige zoon, en Marrigje Louwen, zijn minderjarige dochter, en Cornelis Dammisz, 
getrouwd geweest hebbende Macheltje Aalberts, die een dochter was van Aalbert Jacobsz en Marrigje 
Gerrits, namens Dammis Cornelisz, zijn minderjarige zoon, alle gezamenlijk kinderen en verdere 
nakomelingen en erfgenamen van Gerrit Buijens en Aagje Jacobs, beide zaliger, hebben twee hofsteden 
gemeen en gaan over tot deling. 
De hofstede aan de Vliet, met huis, berg, schuur en 4 morgen land zal worden verkocht. Het geld zal dan 
worden verdeeld onder Buijen Gerritsz, Jacob Aalbertsz, Cornelisz Louwen, Louris Hubertsz met zijn 
kinderen, de kinderen van Cornelis Pietersz en Dammis Cornelisz. 
De hofstede in Bovenberg, met huis, berg en 4 morgen 1 ½ hont land, en een griend van 3 hont, valt toe 
aan Jacob Gerritsz, Mees Gerritsz, Reijer Gerritsz en Adriaantje Gerrits. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht  d.d. 11-05-1699 
Buijen Gerritsz, Jacob Aalbertsz, Cornelis Louwen, getrouwd met Leentje Aalberts, Pieter Cornelisz Boer, 
Jan Cornelisz Boer en Aagje Cornelis Boer, nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz en Jannigje Gerrits, 
Louris Hubertsz, getrouwd geweest met Annigje Gerrits, met Gerrit Louwen, zijn meerderjarige 
zoon, en Marrigje Louwen, zijn minderjarige dochter, Cornelis Dammisz, getrouwd geweest met Macheltje 
Aalberts, die een dochter was van Aalbert Jacobsz en Marrigje Gerrits, met Dammis Cornelisz, zijn 
minderjarige zoon, alle gezamenlijk kinderen en verdere nakomelingen en erfgenamen van Aagje Jacobs, 
in haar leven weduwe van Gerrit Buijensz, verkopen aan Willem Willemsz de Jongh (zie k2318) een 
hofstede met huis, erf en 4 morgen land te Bovenbergh omtrent de Vliet. Bedrag 1950 gulden. 

 
#k3568 Stout, Wiggert Jansz  zelfde als ─> k2232 
x 
#k3569 Goris, Bastiaantje  zelfde als ─> k2233 
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#k3572 de Bree, Eldert Pietersz  (zoon van Pieter de Bree en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 11694 
#k3573 van der Graaff, Marichje Cornelis (dochter van Cornelis van der Graaff en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maarten ~ +/- 1673 te Bleskensgraaf  † 03-08-1748 te Bleskensgraaf 

 o 26-02-1702 te Bleskensgraaf met Lena Jillis 
 zie ─> k1786 

 

 
#k3574 Cornelisz, Jillis   zelfde als ─> k2884 
x 
#k3575 van de Giessen, Cornelia Jans zelfde als ─> k2885 
 
#k3576 de Man, Cornelis Dirksz (zoon van Dirck Jacobsz de Man en Lijsken  
     Ariens)  ─> k7152 
 Eerst getrouwd (+/- 1653) met Sijgje Jielis 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † 18-11-1691 te Ottoland 
x +/- 1669 te ???      zie gezinskaart 11696 
#k3577 Goossen, Trijntje Jacob (dochter van Jacob Goossen en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † 20-04-1723 te Ottoland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 17-11-1669 te Ottoland  † ..-04-1724 te Ottoland 

 x 26-12-1695 te Goudriaan / +/- 1697 te Giessen Oudkerk met Neeltje Joosten 
        Covel 
 zie ─> k1788 

 

 
#k3578 Covel, Joost Jansz (zoon van Jan Jansz de Covel en Janneke Cornelis) 
      ─>k7156 
 Beroep: Meester metselaar 
 * +/- 1643 te Groot Ammers 
 ~ 06-12-1643 te Ottoland 
 † 10-02-1734 te Goudriaan 
o 27-11-1666 te Goudriaan 
x 09-12-1666 te Goudriaan     zie gezinskaart 11697 
#k3579 Broer, Janneken Teunis (dochter van Teunis Ariensz Broer en Barberken 
     Cornelis Broer)  ─> k7158 
 * +/- 1648 te Groot Ammers 
 ~ 05-07-1648 te Ottoland 
  21-10-1726 te Goudriaan 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan ~ 22-04-1668 te Goudriaan  † 20-04-1742 te Groot Ammers 

 x 14-01-1691 te Goudriaan met Geertje Jans Sterreburch 
 zie ─> k2574 (kwartier 2) 

o Barber ~ 13-10-1669 te Goudriaan 
o Neeltjen ~ 13-12-1671 te Goudriaan  † +/- 1724 te Goudriaan 

 x 26-12-1695 te Goudriaan / +/- 1697 te Giessen Oudkerk met Jacob Cornelisz de 
         Man 
 zie ─> k1789 (kwartier 3) 

o Theunis ~ 15-08-1677 te Goudriaan 
o Theunis ~ 15-10-1679 te Goudriaan 
o Arien ~ 02-05-1683 te Goudriaan 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Goudriaan  d.d. 05-03-1687 
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Geertie Dircx, weduwe van Teunis Jansz. Covel, geass. met Jan Cornelisz. Snoeck haer voogd, ter eenre 
en Dirck Jacobsz. Verhoogh als grootvader ende Joost Jansz. Covel als oom, voogden over ’t kind, gen. 
Teuntie Teunis, ter andere zijde, vertichting. 

 
#k3596 van der Giessen, Pieter Hendricksz (zoon van Hendrick Ariensz van der  
     Giessen en Igje Pieters)  ─> k7192 
 ~ 10-04-1644 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
x 06-03-1669 te Heerjansdam     zie gezinskaart 11706 
#k3597 van de Grient, Geertruij Jans  (dochter van Jan Ariensz van de Grient 
      en Maiken Tobias)  ─> k7194 
 ~ 06-08-1646 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 11-12-1674 te Heerjansdam  †  

 x 14-12-1704 te Heerjansdam met Annigje Willems Levering 
 xx 06-03-1711 te Heerjansdam met Stijntje Leenderts Klootwijk 
 zie ─> k1798 

 

 
#k3598 Levering, Willem Wichartsz (zoon van Wichart Levering en ) 
 Later getrouwd (voor 1691) met Neeltjen Abrams 
 ~ +/- 1645 te Emmerick 
 † ??? te ??? 
x 26-02-1678 te Heerjansdam     zie gezinskaart 11707 
#k3599 Ariens, Jannigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te Heerjansdam 
 † voor 1691 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje ~ 08-09-1680 te Heerjansdam  † voor 06-03-1711 te ??? 

 x 14-12-1704 te Heerjansdam met Arie Pietersz van der Giessen 
 zie ─> k1799 

 

 
#k3616 Muijen, Cleijs Cornelisz (zoon van Cornelis Claesz Muijen en Inge Jans) 
      ─> k7232 
 ~ 03-11-1624 te Alblasserdam 
 † ..-.01-1672 te Alblasserdam 
x 20-11-1650 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11715 
#k3617 Huijberden, Ningentge  (dochter van Huijbert Dircksz en Lijnken  
     Lenaerts)  ─> k7234 
 ~ 16-02-1625 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijbert ~ 17-12-1656 te Oud Alblas  † 28-12-1732 te Oud Alblas 

 x 27-06-1688 te Oud Alblas met Steijntje Dirks de Graaf 
 zie ─> k1808 

 

 
#k3618 de Graaf, Dirk Cornelisz (zoon van Cornelis de Graaf en ) 
 ~ +/- 1630 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
x 01-01-1658 te Dordrecht (zie Oud Alblas)   zie gezinskaart 11716 
#k3619 Kalis, Grietjen Dircks  (dochter van Dirck Claesz / Cleijsz Kalis en  
     Mariken Ockers)  ─> k7238 
 ~ 26-10-1631 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Steijntje ~ 12-08-1663 te Oud Alblas  † 10-01-1739 te Oud Alblas 

 x 27-06-1688 te Oud Alblas met Huijbert Claesz Muijen 
 zie ─> k1809 

 

 
#k3624 Bezemer, Crijn Marijnisz (zoon van Marijnis Gerritsz Bezemer en ) 
      ─> k7248 
 ~ 07-10-1646 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 23-12-1674 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11719 
#k3625 Ariens, Maijken / Marrighje (dochter van Arijen Gijsbertsz en Barbar Foppen) 
      ─> k7250 
 ~ 09-06-1652 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ +/- 1677 te Oud Alblas  †  

  x 08-02-1699 te Oud Alblas met Sara Nannings van der Sijden 
  zie ─> k1812 

 

 
#k3626 van der Sijden, Nanning Cornelisz (zoon van Cornelis Mertensz van der  
    Sijden en Lijsken Wouters)  ─> k7252 
 ~ 03-11-1630 te Oud Alblas 
 † na 29-06-1687 te ??? 
x 09-02-1653 te Oud Alblas     zie gezinskaart 11720 
#k3627 (van der Sijde), Aertjen Roelen (dochter van Roelant Roelantsz ‘den 
    oude’ en Willemke Willems)  ─> k7254 
 ~ +/- 1630 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sara ~ 20-10-1675 te Oud Alblas  † 21-01-1751 te Oud Alblas 

 x 08-02-1699 te Oud Alblas met Bastiaan Crijnen Bezemer 
 zie ─> k1813 

 

 
#k3632 van Genderen, Michiel Petersz (zoon van Peter Rijcksz van Genderen en 
      Janneke Gerrits)  ─> k7264 
 * +/- 1658 te Meerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Sliedrecht ??     zie gezinskaart 11724 
#k3633 de Bruin, NN    (dochter van ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1696 te Sliedrecht  †  

 x +/- 1719 te Sliedrecht met Marichje Lauwrens Boer 
 zie ─> k1816 

 

 
#k3634 Boer, Lauwrens Willems  (zoon van Willem Boer en ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te Sliedrecht ??     zie gezinskaart 11725 
#k3635 Foppen, Marigje Jacobs  (dochter van Jacob Foppen en ) 
 * +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Marichje  * +/- 1694 te Sliedrecht  †  

  x +/- 1719 te Sliedrecht met Pieter Chielen van Genderen 
  zie ─> k1817 

 

 
#k3648 Cruijthof, Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Ariens Cruijthof en Japie  
     Claes Gouman)  ─> k7296 
 ~ 22-05-1650 te Puttershoek 
 † ??? te ??? 
o 28-11-1676 te Charlois 
o 03-01-1677 te Puttershoek 
x 10-01-1677 te Rotterdam     zie gezinskaart 11732 
#k3649 van der Laan, Marijtje Mattheus (dochter van Mattheus van der Laan en ) 
 Eerst getrouwd op 14-10-1668 te Charlois met Simon Pleunen 
 * +/- 1645 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Marijtje Mattheus en Simon Pleunen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arie Cruijthof en Marijtje Mattheus): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 03-10-1677 te Charlois  †  

  o 02-12-1701 te Charlois met Pietertje Bastiaans Verschoor 
  zie ─> k1824 

 

 
#k3650 Verschoor, Bastiaen Doensz (zoon van Doen Bastiaensz Verschoor en ) 
       ─> k7300 
 * +/- 1635 te Charlois 
 † 01-10-1716 te Katendrecht 
o 19-04-1665 te Charlois 
x 10-05-1665 te Charlois     zie gezinskaart 11733 
#k3651 Verschoor, Pleuntje Pieters (dochter van Pieter Aertsz Verschoor en  
     Ariaentje Clements Pors)  ─> k7302 
 * +/- 1640 te Charlois 
 † 22-12-1716 te Katendrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~ 12-10-1669 te Charlois †  

  o 02-12-1701 te Charlois met Cornelis Ariensz Kruijthof 
  zie ─> k1825 

 

 
#k3652 Spek, Arien Aerts (zoon van Aert Jansz Spek en Barber Everts) 
      ─> k7304 
 * +/- 1640 te Groot Ammers 
 † voor 23-10-1691 te ??? 
x +/- 1665 te ???       zie gezinskaart 11734 
#k3653 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arien  *   †  
o Dirck * te Opperstok / ~ +/- 1666 te Groot Ammers  †  

 o 30-12-1691 te Groot Ammers met Marigje Jans 
 zie ─> k1826 

o Wouter  *   †  
o Fop  *   †  

 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 23-10-1691 
Notaris Willem van Zijll 
Cornelis Aartsz, won. te Goudriaan, Jan Aertsz, won. te Graveland, Teunis Pietersz, getrouwd met 
Aarjaantje Aerts, en Leendert Aartsz (zie k1878), alle kinderen en erfgenamen van Aart Jansz Speck 
en Barber Everts, in hun leven echtelieden en in Achterland overleden, met Arien Ariensz voor zichzelf, 
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Dirk Ariensz (zie k1826) en Wouters Ariensz, namens Fop Ariensz, hun uitlandige broer, kinderen van 
Arien Aartsz, en daardoor mede erfgenamen van Aart Jansz Speck en Barber Everts, hun grootouders 
zalr, komen een boedelscheiding overeen. 
Cornelis Aartsz krijgt voor zijn vijfde deel 2 morgen land in Graveland en 2 morgen 1 ½ hont land in 
Achterland in de hofstede van Evert Woutersz, en 1/5e deel van 4 morgen land in Peulwijk. En een koe en 
125 gulden. Hij neemt tot zijn last de hypotheek van 600 gulden die op dit land staat, en de rente daarop. 
Jan Aartsz krijgt een zwart 'kolt vullen' en 150 gulden 
Teunis Pietersz krijgt een melkoe en 150 gulden. 
de kinderen van Arien Ariensz krijgen een melkkoe en 150 gulden. 
Leendert Aartsz krijgt het huis, berg etc, staande op de hoeve van zijne hoogheid de Prins van Nassau, 
baron van Liesvelt, en de lopende jaren huur van dezelfde hoeve, inclusief alle huisraad door hun ouders 
nagelaten. Hij betaalt de voorgaanden de bedragen zoals die hiervoor genoemd zijn. 

 
 

 
#k3660 Liefaart, Jan Jacobsz  (zoon van Jacob Marcusse Lievaart en Elizabeth 
     Jans van Dijck)  ─> k7320 
 * +/- 1665 te Almkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1690 te ???       zie gezinskaart 11738 
#k3661 Pieters, Jenneke  (dochter van ) 
 * +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * te Oost Barendrecht / ~ 11-10-1693 te Barendrecht 

      † na 24-03-1756 te ??? 
 x 03-11-1715 te Barendrecht met Trijntje Goverts Roseboom 
 zie ─> k1830 

 

 
#k3662 Roseboom, Govert Stoffelsz (zoon van Stoffel Claes en Lijntje Govers) 
      ─> k7324 
 * +/- 1638 te Woerkom (Woudrichem) 
 † ??? te ??? 
o 18-11-1663 te Barendrecht 
x 02-12-1663 te Barendrecht     zie gezinskaart 11739 
#k3663 Jans, Ariaentje / Annichje (dochter van ) 
 * +/- 1643 te Barendrecht 
 † voor 03-03-1680 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje * te Carnisse / ~ 23-05-1688 te Barendrecht 

    † na 28-01-1737 te ??? / 11-12-1777 te Hillegersberg 
 x 03-11-1715 te Barendrecht met Jacob Jansz Liefaert 
 zie ─> k1831 
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#k3668 Timmerman, Arien Pietersz (zoon van Pieter Andriesz Timmerman en  
     Arijaentgen Crijnen) ─> k7336 
 ~ +/- 1635 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † voor 14-04-1664 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1658 te Ouderkerk aan den IJssel ??   zie gezinskaart 11742 
#k3669 Willems, Reijmpje  (dochter van Willem Pietersz en   
     Pietertje Pieters) ─> k7338 
 Later (+/- 1665) getrouwd met Adriaen Abrahamz Baes 
 ~ +/- 1634 / 1635 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 10-12-1703 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien Pietersz Timmerman en Reijmpje Willems): 
o Willem    ~ +/- 1660 te Ouderkerk ad IJssel     † 25-08-1733 te Ouderkerk ad IJssel 

     x +/- 1686 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Trijntje Jacobs Ruijghooft 
     zie ─> k1834 

o Pieter  *   †  
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Reijmpje Willems en Adriaen Abrahamsz Baes): 
o NN  *   †  

 
 
Reconstructie ouders van Arien Pietersz Timmerman: 
1. In Ouderkerk a/d IJssel leven tegelijkertijd twee personen met de naam Arien Pietersz Timmerman. 

 
De ene is Adriaen, zoon van Pieter Adriaensz Schenck Timmerman (zie k7014) en Lijsbeth Cornelis 
Back (zie k7015). Deze Arien leeft in 1669 nog, want in Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 
13-02-1669 wordt Lijsbeth Cornelis, weduwe van Pieter Adrijaensz Timmerman, geassisteert met 
Adrijaen Pietersz Timmerman, haar zoon. 
 
De andere is Adriaen die getrouwd is met Reijmpje Willems, en deze Adriaen is al overleden in 1664, 
want in Recht. Arch. 41 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 14-04-1664 verkoopt Reijmpje Willems, weduwe 
van Adrijaen Pietersz Timmerman, in het openbaar de kleding van haar man. 
 

2. In Recht. Arch. 23 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 11-06-1665 worden twee partijen genoemd: 
Enerzijds Lijsgen Cornelis (zie k7015), weduwe van Pieter Ariensz Timmerman (zie k7014), 
geassisteerd met Willem Cornelisz Ruijchooft, en Willem Cornelisz Ruijchooft voor zichzelf en voor de 
verdere kinderen, zusters en zwagers van Lijsgen Cornelis, voor de ene helft, 
en anderzijds Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336), Abram Cornelisz Vermeer, getrouwd met 
Lijsbeth Andries, Cornelis Fransz, getrouwd met Berber Andries, won. te Streefkerk, Andries Pietersz 
Timmerman, voor zichzelf en mede naast Pieter Andriesz voogd over de kinderen van Adriaen 
Pietersz Timmerman (zie k3668), Arien Abramsz, getrouwd met Reijmpje Willems (zie k3669), 
weduwe van Arien Pietersz Timmerman voornoemd, Sent Adriaensz Backer, Willem Dircksz 
Keijser, namens Aert Maertensz, getrouwd met Ariaentgen Pieters, en als voogd over haar kinderen, 
voor de andere helft, erfgenamen van Dirck Timmerman en Merritgen Pieters. 
 
Dus Adriaen Pietersz Timmerman, getrouwd met Reijmpje Willems, komt voor in de tak beginnend 
met Pieter Andriesz Timmerman, en wordt in één adem genoemd met Andries Pietersz Timmerman 
en Ariaentgen Pieters, blijkbaar twee kinderen van Pieter Andriesz Timmerman, en is Adriaen 
Pietersz Timmerman ook een kind van Pieter Andriesz Timmerman. 
 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-06-1653 
Wijven Brants, laatst weduwe van Cornelis Willemsz Timmerman, geassisteerd met Arijen Jansz 
Timmerman, haar zoon, Cornelis Gerritsz Timmerman, getrouwd met Lijsbet Crijnen, Pieter Adrijaensz 
Timmerman (zie k7014), voor zichzelf en namens Maertjen Pieters, Neeltgen Pieters en Andries Pietersz, 
Arijen Dircksz Timmerman, getrouwd met Arijaentgen Pieters, kinderen van Arijaentgen Crijnen (zie 
k7337) zalr, in haar leven vrouw van Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336), Isbrant Michielsz, 
Leendert Jansz, getrouwd met Annetgen Gielen, Jan Anthonisz, Isbrant Willemsz Bostelman, getrouwd 
met Nellitgen Thonis, Cornelis Pouwelisz Schuijtevoerder, getrouwd met Leentgen Thonis, Willemtgen 
Thonis, Willem Jan Govertsz, getrouwd met Maertgen Thonis, Wigger Ariensz, getrouwd met Aechgen 
Cornelis, Arijen Thonisz, schout van Ammerstol, getrouwd met Pietertgen Cornelis, allen erfgenamen van 
Adrijaen Brantsz, in zijn leven metselaar te Ouderkerk ad IJssel, en Neeltgen Crijnen, zalr, verkopen aan 
mr Evert Maes, won. te Ouderkerk ad IJssel, een huis en erf op het dorp. Bedrag 1.320 gulden. 
 
Recht. Arch. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-04-1664 / 18-10-1666 
Reijmpje Willems, weduwe van Adrijaen Pietersz Timmerman, won. op het dorp van Ouderkerk ad IJssel, 
verkoopt in het openbaar de kleding van haar man. Totale opbrengst is 157 gulden 8 stuivers. 
Op 18-10-1666 tekent Arij Abramsz voor ontvangst van het geld. 
 
Recht. Arch. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Lijsgen Cornelis (zie k7015), weduwe van Pieter Ariensz Timmerman (zie k7014), geassisteerd met 
Willem Cornelisz Ruijchooft, en Willem Cornelisz Ruijchooft voor zichzelf en voor de verdere kinderen, 
zusters en zwagers van Lijsgen Cornelis, voor de ene helft, Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336), 
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Abram Cornelisz Vermeer, getrouwd met Lijsbeth Andries, Cornelis Fransz, getrouwd met Berber Andries, 
won. te Streefkerk, Andries Pietersz Timmerman, voor zichzelf en mede naast Pieter Andriesz voogd over 
de kinderen van Adriaen Pietersz Timmerman (zie k3668), Arien Abramsz, getrouwd met Reijmpje 
Willems (zie k3669), weduwe van Arien Pietersz Timmerman voornoemd, Sent Adriaensz Backer, 
Willem Dircksz Keijser, namens Aert Maertensz, getrouwd met Ariaentgen Pieters, en als voogd over haar 
kinderen, voor de andere helft, erfgenamen van Dirck Timmerman en Merritgen Pieters, overleden te 
Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan Martijntgen Jacobs, weduwe van Pieter Willemsz Scheepmaker, een 
erf in de polder de Zijde. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-07-1671 
Adriaen Abrahamsz Baes, tegenwoordig getrouwd met Reijmpje Willems (zie k3669), die weduwe was 
van Adriaen Pietersz Timmerman (zie k6338), verkoopt aan Pieter Andriesz Timmerman het erfdeel 
van landen, huizen en erfen die hem zijn aangekomen door de dood van Merritjen Pieters (zie k14029), 
die weduwe was van Dirck Andriesz. Bedrag 100 gulden en 2 zilveren lepels. 
 
Recht. Arch. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-04-1672 
Adriaen Abrahamsz Baes, getrouwd met Reijmpje Willems, die weduwe was van Adriaen Pietersz 
Timmerman, aan de ene zijde, en Andries Pietersz Timmerman, aan de andere zijde, verklaren dat zij een 
akkoord hebben gesloten over de alimentatie van Willem Ariensz, minderjarige weeszoon van Reijmpje 
Willems, geprocreeert bij Adriaen Pietersz Timmerman zalr. Andries Pietersz Timmerman zal Willem 
Adriaensz alimenteren, naar school laten gaan en het timmerambacht doen leren, en wanneer hij 18 
geworden zal zijn, hem enig handgereedschap leveren. Andries Pieters Timmerman zal in die tijd het 
vruchtgebruik mogen genieten van de helft van 2 morgen 1 ½ hont land in de polder de Geer, en de helft 
van 4 ½ hont land, met een half huis en rietveld, en het 1/4e deel van de huurpenningen van een huis op 
het dorp. Tot slot betaalt Arien Abrahamsz aan Adriaen Pietersz nog 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1675 
Andries Pietersz Timmerman, voor zichzelf, en Willem Dircksz Keijser, getrouwd met Merritje Pieters, 
Neeltje Pieters, weduwe van Sent Adriaensz Backer, geassisteerd met Andries Pietersz Timmerman 
voornoemd, DIrck Ariensz Timmerman voor zichzelf en namens de verdere broers en zussen, alle kinderen 
van Ariaentje Pieters, laatst weduwe van Aert Maertensz, won. te Capelle ad IJssel, en voornoemde 
Andries Pietersz Timmerman als vaderlijke oom en voogd van Willem Adriaensz (zie k1834) en Pieter 
Adriaensz, nagelaten minderjarige zonen van Adriaen Pietersz Timmerman (zie k3668), allen kinderen 
en kindskinderen van Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336) zalr, overleden te Ouderkerk ad IJssel, 
verklaren de onroerende goederen gekaveld te hebben zoals Pieter Andriesz Timmerman die nagelaten 
heeft. De nalatenschap bestaat uit 5 hont weiland aan de westkant van de kerkweg, 3 hont hooiland en 
akkers teelland, aan de westkant van de kerkweg,de helft van een huis en erf waarin Arij Pietersz 1/18e 
deel bezit, staande op het dorp, en tot slot de helft van een huis, erf, werf en landerijen groot 6 morgen 
(dus zijnde 3 morgen), alles in de polder de Zijde. 
Bij loting is aan Andries Pietersz Timmerman en de twee kinderen van Adriaen Pietersz Timmerman 
tesamen te beurt gevallen eerstelijk het halve huis en erf op het dorp, de 5 hont weiland en de drie hont 
hooiland.  
Aan Willem Dircksz Keijser, Neeltje Pieters en Ariaentje Pieters is te beurt gevallen de halve woning met 
drie morgen land, met erf en werf. Zij betalen aan Andries Pietersz Timmerman 100 gulden als vereffening. 
 
Recht. Arch. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-01-1676 
Andries Pietersz Timmerman, als vaderlijke, en Pieter Willemsz Vaendrager, als moederlijke ooms en 
voogden over Willem Ariensz en Pieter Ariensz, minderjarige zonen van Arijen Pietersz Timmerman, 
geprocreeert bij Reijmpje Willems, verkopen aan Jan Stevensz Mul de helft van 11 hont land in de 
polder de Zijde, en het gedeelte van een huis waar Arij Sijbrantsz placht te wonen. Bedrag 475 gulden met 
twee rijksdaalders tot speldegeld voor de twee kidneren. 
 
Recht. Arch. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-04-1687 
Reijmpje Willems, laatst weduwe van Arijen Abrahamsz Timmerman, verkoopt in het openbaar de 
helft van een huis en erf op het dorp van Ouderkerk, buitendijks, waarvan de wederhelft toebehoort aan 
Willem Arijenz en Pieter Arijensz, timmerluijden. Willem Arijensz koopt het voor 900 gulden. Pieter 
Ariensz Timmerman en mr Jan Wijmers zijn borg. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 18-03-1690 
Notaris Everard Maes 
Reijmpje Willems en Willem Ariensz Timmerman, haar zoon, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, 
machtigen Gijsbert de Jager, procureur voor de hoge vierschaar van Zuid Holland, om namens hen proces 
te voeren tegen Pieter Ariensz van der Zijde en Hendrick Ariensz van der Zijde, mede won. te Ouderkerk 
ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-07-1695 
Rechtdag gehouden 13-07-1695 
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Willem Arijensz Timmerman en Pieter Arijensz Timmerman, eisers, contra Pieter Arijensz van der Zijde 
en Hendrick Arijensz van der Zijde, gedaagden. Heemraden hebben de stukken en het advies van twee 
neutrale rechtsgeleerden uit Rotterdam bestudeerd, en verklaren dat Willem Arijensz Timmerman en 
Pieter Arijensz Timmerman als eisers en mede crediteuren van Reijmpje Willems prefereren, ten 
eerste met de som van 808 gulden, 13 stuivers en 12 penningen, over alimentatie en onderhoud van 
Willem Arijensz Timmerman en Pieter Arijensz Timmerman door hun voogden na aftrek van hetgeen zij 
voor hun 18 jaar hebben gewonnen of van hun moeder en stiefvader hebben gehad, en verder nog 200 en 
207 gulden. 
 
Recht. Arch. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-11-1695 
Reijmpje Willems, laatst weduwe van Arijen Abrahamsz Timmerman, verkoopt aan Willem Arijensz 
Timmerman, haar zoon, de helft van een huis en erf op het dorp. Bedrag 900 gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 26-10-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Reijmpje Willems, laatst weduwe van Arien Abrahamsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, oud 61 jaar, getuigt 
op verzoek van Johannis van Wijmers, mr chirurgijn te Ouderkerk dat zij in 1688 in de herfst is geweest bij 
Justus van den Boogaert, medicine doctor te Gouda, en dat zij hem heeft horen zeggen dat Johannis van 
Wijmers een schelm was, ja de grootste schelm die hij wist, en een grote leugenaar, en verscheidene 
andere lasterlijke woorden, die haar na verloop van tijd zijn ontgaan. Ook had Justus van den Boogaert 
tegen haar gezegd dat hij hem een brief zou schrijven, die zij dan zou moeten meenemen, maar dat zij dat 
geweigerd heeft onder de woorden ‘u kunt hem dat selfs seggen’. 

 
 
#k3670 Ruijghooft, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis Jacobsz Ruijghooft en  
     Lidewij Gerrits)  ─> k7340 
 ~ +/- 1620 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 02-03-1664  en 01-03-1665 te Capelle aan den IJssel ?? 
o 20-01-1658 te Capelle aan den IJssel 
x 10-02-1658 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 11743 
#k3671 Claes, Jannetje  (dochter van ) 
 Later op 01-03-1665 (o) te Capelle aan den IJssel getrouwd met Pieter Jansz Zeeuw 
 ~ +/- 1625 te Capelle aan den IJssel 
 † na 01-03-1665 te Capelle aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis    ~ 13-10-1658 te Capelle ad IJssel   †  
o Trijntje    ~ 25-04-1660 te Capelle ad IJssel     † 14-01-1733 te Ouderkerk ad IJssel 

     x +/- 1686 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Willem Ariensz Timmerman 
     zie ─> k1835 

o Claas    ~ 25-06-1662 te Capelle ad IJssel  † 29-04-1701 te Ouderkerk ad IJssel 
    x met Annetje Jielis Stolck 

o Jaepje    ~ 02-03-1664 te Capelle ad IJssel   †  
    x met Arij Dircksz 

o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-12-1667 
Neeltje Jacobs Ruijchooft, weduwe van Dirck Herbertsz, won. te Krimpen aan de Lek, met Willem 
Cornelisz Ruijchooft, Wigger Jansz Backer, getrouwd met Annitgen Cornelis Ruijchooft, won. te Oduerkerk 
ad IJssel, en dezelven als oom en voogd, met Pieter Jansz Zeeuw als voogden over Trijntje Jacobs, 
Claes Jacobsz en Jaepje Jacobs, minderjarige weeskinderen van Jacob Cornelisz Ruijchooft, te 
Capelle ad IJssel, voor de ene helft, en Pieter Jansz Houmes, getrouwd met Merritgen Adrijaens Zeeuw, 
won. te Hekendorp, Neeltgen Arijaens Zeeuw, weduwe van Witte Maertensz, en Jan Maertensz Koevoet, 
als voogd over Arijen Willemsz Zeeuw, nagelaten minderjarige weeszoon van Willem Adrijaensz Zeeuw, te 
Capelle, tesamen voor de andere helft, erfgenamen van Aerjaentjen Arijaens Ruijchooft van ’s vaders 
zijde, overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkopen in het openbaar een schone woning met huis, berg, 
schuur en 15 morgen 3 hont land, in de polder de Zijde, en ook nog 2 ½ morgen boezemland in 
Lekkerkerk. 
Koper is Lidewij Gerrits, te Krimpen ad IJssel, voor 8000 gulden. Zij is moeder van Willem Cornelisz 
Ruijchooft die borg voor haar staat (Opmerking: zij is daarmee ook moeder van Jacob Cornelisz Ruijchooft. 
Lidewij is vernoemd in de dochter van Trijntje Jacobs Ruijchooft). Lidewij Gerrits, weduwe van Cornelis 
Jacobsz Ruichooft, koopt verder ook nog de 2 ½ morgen boezemland voor 310 gulden per morgen. 
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#k3672 Braincker, Willem Arijensz (zoon van Adriaen Adriaansz (Braincker) en  
     Weijntje Pauwels)  ─> k7344 
 Beroep: Meester Smid 
 ~ na 1624 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Streefkerk      zie gezinskaart 11744 
#k3673 Teunis, Geertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 22-07-1674 te Streefkerk  † voor 1745 te ??? 

 x 04-05-1704 te Streefkerk met Niesje Jans Aeldijck 
 zie ─> k1836 

 

 
#k3674 Aeldijck, Jan Lauwen (zoon van Lauw Aeldijck en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Streefkerk ??     zie gezinskaart 11745 
#k3675 Blom, Sara Cornelis  (dochter van Cornelis Blome en ) 
 Later getrouwd met Laurens van der Swaluw 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Niesje ~ 19-09-1683 te Streefkerk  †  

 x 04-05-1704 te Streefkerk met Pieter Willemsz Braniker 
 zie ─> k1837 

 

 
#k3676 Buijk, Wouter Cornelisz  (zoon van Cornelis Buijk en ) 
 ~ +/- 1640 te Woudrichem 
 † 13-06-1706 te Woudrichem 
x 06-05-1668 te Giessen     zie gezinskaart 11746 
#k3677 van Beert, Teuntje Ariens Driese (dochter van Arien Driesz van Beert en ) 
 ~ +/- 1640 te Giessen 
 † 23-04-1704 te Woudrichem 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis ~ +/- 1672 te Oudendijk  † 23-03-1728 te Woudrichem 

 x 25-05-1704 te Woudrichem  met Lijsbeth Aarts / Ariens van (der) Vught 
 zie ─> k1838 

 

 
#k3678 van Vught, Aert Pietersz (zoon van Pieter Aartsz van Vught en ) 
 Eerst getrouwd op 24-05-1665 te Rijswijk (NB) met Teuntjen Willems 
 ~ +/- 1635 te Uitwijk (NB) 
 † voor 02-03-1713 te ??? 
x 16-12-1674 te Rijswijk (NB)     zie gezinskaart 11747 
#k3679 van Neercassel, Geertruij Aerts (dochter van Aert van Neercassel en ) 
 ~ +/- 1650 te Oudendijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Aert van Vught en Teuntjen Willems): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Aert van Vught en Geertruij van Neercassel): 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ 05-06-1675 te Woudrichem  † 23-09-1724 te Woudrichem 

  x 25-05-1704 te Woudrichem  met Cornelis Woutersz Buijk 
  zie ─> k1839 
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#k3684 Verbijl (van der Bijl), Laurens Jansz (zoon van Jan Laurensz en Marijtje  
      Huijberts) ─> k7368 
 ~ +/- 1645 te Corter-Aa 
 † ??? te ??? 
o 29-10-1672 te Barendrecht 
x te Heerjansdam      zie gezinskaart 11751 
#k3685 Jans, Geertje   (dochter van ) 
 Later getrouwd op 17-09-1713 te Barendrecht met Pieter Claesz van Dalen 
 ~ +/- 1650 te West-Barendrecht 
 † 28-02-1740 te Barendrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1680 te West Barendrecht  †  

 o 11-04-1706 te Ridderkerk met Pietertje Willems van Lier 
 zie ─> k1842 

 

 
#k3686 van Lier, Willem Jansz  (zoon van Jan van Lier en ) 
 Eerst getrouwd op ??? te ??? met Geertruijdt Cornelis, won. te Dordrecht 
 ~ +/- 1650 te West Barendrecht 
 † ??? te ??? 
o 12-11-1684 te Ridderkerk 
x 03-12-1684 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11751 
#k3687 de Gelder, Neeltje Pieters (dochter van Pieter de Gelder en Katelijntje Jans) 
      ─> k7374 
 Later getrouwd op 21-03-1700 te Ridderkerk met Cornelis Leendertsz van 
 Wijngaarden 
 ~ 10-08-1658 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 16-08-1722 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem van Lier en Geertruijdt Cornelis): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem van Lier en Neeltje de Gelder): 
o NN  *   †  
o Pietertje ~ 09-09-1685 te Ridderkerk   † 

 o 11-04-1706 te Ridderkerk met Pieter Laurensz van de Bijl 
o  zie ─> k1843 

Kinderen uit het derde huwelijk (Neeltje de Gelder en Cornelis van Wijngaarden): 
o NN  *   †  

 

 
#k3688 de Kinder, Willem Jansz  (zoon van Jan de Kinder en ) 
 ~ +/- 1645 te Brussel 
 † 26-02-1707 te Ridderkerk 
o 05-07-1670 te Ridderkerk 
x 27-07-1670 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11752 
#k3689 van den Berg, Liesbeth Hendriks (dochter van Hendrik Evertsz van den 
      Berg en Trijntje Jans)  ─> k7378 
 ~ 24-11-1647 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 25-03-1685 te Ridderkerk  † 12-08-1719 te Ridderkerk 

 x 02-12-1708 te Ridderkerk met Cornelia Huijgen de Jong 
 zie ─> k1844 

 
Not. Arch. Nr. 1277/15 Ridderkerk acte 256 fol. 348 – 349 d.d. 24-11-1668 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f317-387-s044.jpg - NL-RtSA_1277_15_f317-387-s045.jpg 
Henrick Lievensz, oud 32 jaar, Willem Jansz de Kinder, oud 25 jaar, en Jan Teunisz Dicke, oud 19 jaar, 
allen wonend te Ridderkerk, verklaren op verzoek van Claes Jansz van der Linde, kleermaker te 
Ridderkerk, dat zij samen op 13 november jl. bij hem thuis waren toen daar nog drie personen binnen 
kwamen, te weten ene De Vos met zijn broer en ene Van der Laen met twee dienaren van justitie in naam 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 733 Datum: 19-Feb-23 

van de pachters van het beestiaal van de Swijndrechtse Waert. Zij vroegen naar Claes Jansz. Er werd 
naar vlees gezocht, wat daar niet hoorde te zijn. Zij forceerden de kelderdeur en een kamerdeur, en 
vonden uiteindelijk vlees op de zolder, waarna Claes Jansz geboeid werd afgevoerd, en de dienders 
achterbleven om het vlees te bewaken. 

 
 
#k3690 de Jonge, Huijgh Huijghen (zoon van Huijgh Cornelisz de Jonge en Jaapje 
     Jacobs)  ─> k7380 
 ~ 18-02-1652 te Ridderkerk 
 † 23-01-1742 te Ridderkerk 
o 31-01-1683 te Ridderkerk 
x 21-02-1683 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11753 
#k3691 Danckerts, Jannigje Frans (dochter van Frans Lodewijksz Danckerts en 
    Cornelia Adriaens van der Steen)  ─> k7382 
 * te Ridderkerk 
 ~ 18-03-1663 te Rijsoord 
 † 27-06-1731 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ 20-10-1686 te Ridderkerk  † 29-10-1774 te Ridderkerk 

  x 02-12-1708 te Ridderkerk met Pieter Willemsz de Kinder 
  xx 05-01-1748 te Ridderkerk met Gerrit Evertsz van den Berg 
  zie ─> k1845 

 

 
#k3694 Drogendijk, Joris Jansz (zoon van Jan Drogendijk en ) 
 ~ voor 1660 te Rijsoord 
 † ??? te ??? 
o 04-05-1680 te Rijsoord 
x 26-05-1680 te Rijsoord     zie gezinskaart 11755 
#k3695 Jans, Marija   (dochter van ) 
 ~ voor 1660 te Kijfhoek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annetje ~ 06-04-1692 te Rijsoord  † na 12-02-1728 te ??? 

 x 30-10-1712 te Riijsoord met Arij Hendriksz Dorsman 
 zie ─> k1847 

 

 
#k3704 Bulsink, Willem Meine  (zoon van Meine Bulsink en ) 
 ~ +/- 1645 te Lintelo (Aalten) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te ???      zie gezinskaart 11760 
#k3705 Driessen, Mette Jacobs (dochter van Jacob Driessen en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 25-04-1675 te Dinxperlo  †  

 x 06-03-1698 te Dinxperlo met Trijne Coenders Bennink 
 zie ─> k1852 
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#k3706 Bennink, Coendert  (zoon van ) 
 ~ +/- 1639 te Dinxperlo 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te ???      zie gezinskaart 11761 
#k3707 Ekinck, Willemken  (dochter van Teube Ekinck en ) 
 ~ +/- 1644 te ??? 
 † +/- 1682 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijne ~ 11-02-1677 te Dinxperlo  †  

 x 06-03-1698 te Dinxperlo met Jacob Willemsz Bulsink 
 zie ─> k1853 

 

 
#k3712 van Goolen, Jan Gerritsz (zoon van Gerrit van Goolen en ) 
 ~ +/- 1640 te IJsselmonde 
 † na 02-05-1707 te ??? 
o 27-02-1667 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 11764 
#k3713 van der Heij, Annetje Michiels  (dochter van Michiel van der Heij en ) 
 ~ +/- 1645 te Capelle aan den IJssel 
 † na 02-05-1707 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 27-03-1672 te Capelle ad IJssel † 05-08-1735 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 09-10-1701 te Capelle ad IJssel met Ingetje Ariens 
 zie ─> k1856 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 24-09-1677 
Notaris Albertus van Braeckel 
Jan Gerritsz van Golen zet zijn merk onder een acte als getuige. 

 
 
Recht. Arch. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 02-05-1707 
Arijen Jansz Claesz en Tijs Jansz Vranckesteijn, diakonie armmeesters in de kerk van Ouderkerk ad 
IJssel, hebben gealimenteerd Pieter Michielsz, overleden te Krimpen ad IJssel, en Jan Gerritsz van 
Goolen, getrouwd met Annetje Michiels van der Heijde. De diakonie armmeesters van Zevenhuizen 
alimenteren Aeltje Michiels, en Maria Baltens die een dochter en erfgename is van Marritje Gerrits. 
De diakonie armmeesters verkopen tijdens een publieke verkoping op 18-02-1707 aan Centje Centen, 
weduwe van Cornelis Jansz Verheul een deel van een huis en erf in de polder Kortland. Bedrag 200 
gulden. 

 
#k3714 Balen, Arijen Leendertsz  zelfde als ─> k2292 
x 
#k3715 Jans, Fijtje    zelfde als ─> k2293 
 
#k3718 Helleman, Jan    zelfde als ─> k2090 
x 
#k3719 NN     zelfde als ─> k2091 
 
#k3720 van der Zijde, Jan Martensz / Maertsz       (zoon van Maerten Jansz van der  
     Zijde en Merritjen Arijens Snoeijen) ─> k7440 
 * te Krimpen aan den IJssel ?? 
 ~ +/- 1630 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † voor 27-06-1685 te Ouderkerk / Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1660 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k3721 Cornelis, Lijsbeth (dochter van Cornelis Teunisz en Lijsbeth Leenderts) 
      ─> k7442 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † voor 23-07-1693 te Ouderkerk / Krimpen aan den IJssel ?? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o Marten ~ 10-09-1662 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Jacob Martensz, Leendert Cornelisz, Maritgen Ariens 

o Theunis ~ 05-08-1665 te Ouderkerk ad IJssel † 01-03-1728 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Cornelis Theunisz, Andries Leendertsz, Merritgen Cornelis 
 Theunis was doopgetuige bij één van de kinderen van Gerrit 

o Arien ~ 29-01-1668 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Govert Leendetsz, Jan Snoeijen, Anneken Martens 

o Maria ~ 26-10-1670 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Leendert Cornelisz, Maritgen Cornelis, Neeltje Martens 
 Maria was doopgetuige bij beide kinderen van Gerrit 

o Jaepje ~ 16-07-1673 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Jacob Maertsz, Neeltje Maerts, Lijntje Cornelis 

o Gerrit * te Krimpen ad IJssel / ~ 30-08-1676 te Ouderkerk ad IJssel † 
 doopget. Jacob Maertsz, Maggeltje Cornelis 
 x 16-12-1696 te Ouderkerk ad IJssel met Jannetje Jielis 
, zie ─> k1860 

o Huijbert ~ 30-08-1676 te Ouderkerk ad IJssel   †  
 doopget. Huijbert Leendertsz Boertje, Marchje Cornelis 

 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 27-06-1685 
Jacob Maertensz van Zijden, Andries Leendertsz Borst, getrouwd met Neeltje Maertens, Merritje Maertens 
van Zijde, geassisteerd met Jacob Pietersz Weijboer, haar man, en Jacob Maertensz van Zijde namens 
Aerjaentje Maertens van Zijde, en met Franck Pietersz van der Valck, won. te Schiedam, als voogden over 
de minderjarige kinderen van Jan Maertensz van Zijde zalr, Gerrit Maertensz van Zijde, Annitje 
Maertens van Zijde, alle tesamen kinderen en kindskinderen van Maerten Jansz van Zijde en Merritjen 
Arijens Snoeijen, overleden te Krimpen ad IJssel, verkopen aan Adrijaen Snoeijen 540 roeden land en 
135 roeden land in de polder Langeland. Bedrag 355 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 27-06-1685 
Andries Leendertsz Borst, getrouwd met Neeltje Maertens van Zijde, Aerjaentje Maertens van Zijde, met 
Franck Pietersz van der Valck, won. te Schiedam, als voogd over de minderjarige kinderen van Jan 
Maertensz van Zijde zalr, Gerrit Maertensz van Zijde en Annitje Maertens van Zijde, kinderen en 
kindskinderen van Maerten Jansz van Zijde en Merritjen Arijens Snoeijen, overleden te Krimpen ad 
IJssel, verkopen aan Jacob Maertensz van Zijde en Merritje Maertens van Zijde 5/7e deel van een huis en 
erf buitendijks in de polder Corteland, en 5/7e deel van een boomgaard onder Zijden. Bedrag 1032 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 23-07-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Lijsbeth Leenderts, weduwe van Cornelis Teunisz, won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder Lage 
Nesse, ziekelijk te bed liggend, stelt haar testament op. Zij prelegateert aan Huijbert Cornelisz, haar zoon, 
voor diens getrouwe diensten, haar huis, erf, schuur, boomgaardje, met alles wat in het huis aard en 
nagelvast is, waar zij tegenwoordig in woont. Verder nog haar beste bed met toebehoren. In haar verdere 
goederen benoemt zij als erfgenamen haar zoon Huijbert Cornelisz voor 1/4e deel, Lijntje Cornelis, 
getrouwd met Govert Leendertsz, voor 1/4e deel, de kinderen van Marritje Cornelis zalr, in echt 
geprocreeert bij Willem Aerntsz, voor 1/4e deel, en de kinderen van Elisabeth Cornelis zalr, in echt 
geprocreeert bij Jan Maertensz, waar zij grootmoeder van is. Tot voogden over minderjarige erfgenamen 
stelt zij aan Govert Willemsz Versluijs en Cornelis Claesz Noorlander. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 14-04-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Uit kracht van zekere acte van insinuatie van Ariaentjen Crijnen van Dijck, weduwe van Jacob Maartensz 
van Zijden dd 12-04-1694 voor mij notaris Willem Romeijn, waarin staat dat zij niet in gemeenschap van 
goederen was getrouwd, en dat zij zich zal houden aan de huwelijkse voorwaarden, opgesteld dd 05-01-
1690, heeft hij zich begeven naar de navolgende personen die erfgenamen zijn van voornoemde Jacob 
Maartensz van Zijde, om hen dit te melden. De erfgenamen zijn: Marritje Maartens van Zijden, Ariaentje 
Maartens van Zijden, Maarten Jansz van Zijden en Arijen Jansz van Zijden, Teunis van Zijden, en 
Maarten Jansz van Zijden als oudste zoon van Jan Maartensz van Zijden, namens zijn minderjarige 
zusters en broers, Andries Leendertz Borst, getrouwd met Neeltje Maartens van Zijden, Magheltje Cornelis 
Bos, weduwe van Gerrit Maartensz van Zijden. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 15-05-1694 
Acte van voogdij op Maarten Jansz van de Zijden over de minderjarige erfgenamen van Maartjen Arijens 
Snoeij zalr. 
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Omdat Jacob Maartensz van Zijde is overleden, die bij testamente van zijn moeder Marritjen Arijens Snoeij 
was gesteld tot voogd over haar minderjarige erfgenamen, wordt nu door schout en heemraden in plaats 
van Jacob Maertensz nu benoemd Maerten Jansz van de Zijden. Hij zal voogd zijn over: 

o de minderjarige kinderen van Jan Maartensz van Zijde zalr 
o de minderjarige kinderen van Gerrit Maartensz van Zijde zalr 
o de minderjarige kinderen van Annetje Maartens van Zijde zalr 

 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 15-05-1694 
Teunis Jansz van der Zijden, Arij Jansz van der Zijden, Marija Jans van der Zijden en Maarten Jansz van 
der Zijden, voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen an Gerrit Maartensz van Sijden zalr, 
geprocreeert bij Magheltje Cornelis Bos, en als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Maartensz 
van Sijde zalr, en als voogd over de kinderen van Anntje Maartensz van Zijde, verklaren dat zij afstand 
doen van de boedel en nalatenschap van Jacob Maartensz van Zijde. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 04-08-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening en bewijs van de boedel en goederen van Lijsbeth Leenderts (zie k7443), in haar leven 
gewoond en overleden te Ouderkerk ad IJssel, ten behoeve van de gemene erfgenamen, inclusief de 
ontvangsten en uitgaven sinds 21-06-1696. Het slot van de laatst gedane rekening bedraagd 45 gulden, 
dat door de erfgenamen is verdeeld. De ontvangsten bedragen 82 gulden 14 stuivers 2 penningen. De 
uitgaven bedragen 82 gulden 14 stuivers 2 penningen, zodat dit precies in balans is. Deze rekening is 
gedaan door de erfgenamen: Huijbert Cornelisz, Lijntje Cornelis, weduwe van Govert Leendertsz, Arij 
Jansz van Zijde, Gerrit Jansz van Zijde (zie k1860), voor zichzelf en voor hun meerderjarige broers en 
zussen, en Govert Willemsz Versluijs en Cornelis Claasz Noorlander, als voogden over de minderjarige 
kinderen van Lijsbeth Cornelis (zie k3720) zalr. 

 
 

 
#k3722 Kalkman, Gillis Hendricksz  (zoon van Hendrick Kalkman en ) 
 ~ +/- 1605 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 1674 te ??? 
x +/- 1635 te Lekkerkerk / Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k3723 Floris, Aeltge    (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Floris  ~ +/- 1640 te Lekkerkerk  † 21-11-1726 te Lekkerkerk 

  x 01-08-1666 te Lekkerkerk met Jannigje Sijmons 
  zie ─> k3892 (kwartier 4) 

o Aeltje  * +/- 1647 te Ouderkerk ad IJssel / Lekkerkerk  †  
o Hendrick  * +/- 1648 te Ouderkerk ad IJssel  † 26-11-1702 

  x 13-01-1683 te Capelle ad IJssel met Pietertje Jonas 
o Gerrit  * +/- 1655 te Capelle ad IJssel    †  
o Pieter  ~ 08-10-1656 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  doopget. Gillis Hendricks, Joost Ariensz, Lijsbeth Jacobs 
  x 18-07-1683 te Capelle ad IJssel met Cornelia Jans 

o Janneken * te Krimpen ad IJssel / ~ 03-11-1658 te Ouderkerk ad IJssel †  
  doopget. Jan Willemsz, Niesgen Teunis, Merrigen Jans 
  x 16-12-1696 te Ouderkerk ad IJssel met Gerrit Jansz van der Zijde 
,  zie ─> k1861 (kwartier 2 en 4) 

o Mariken  ~ 11-04-1660 te Ouderkerk ad IJssel  †  
  doopget. Willemtgen Jans, Claesgen Ariens, Claes Hendricksz 

 
#k3724 Moijrock, Goris Hendriksz (zoon van Hendrick Otten en Trijntgen Goris) 
     ─> k7448 
 Beroep: herbergier 
 ~ +/- 1630 te Gouderak 
 † 28-04-1717 te Gouderak 
o 26-05-1661 te Gouderak 
x 12-06-1661 te Gouderak 
#k3725 van der Vos, Marritje Pieters (dochter van Pieter van der Vos en ) 
 ~ +/- 1635 te Gouderak 
 † 12-08-1721 te Gouderak 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o Ariaentje ~ 10-12-1662 te Gouderak  †  
o Jan ~ 23-03-1664 te Gouderak   †  
o Jan ~ 02-01-1667 te Gouderak   †  
o Laurens ~ 08-09-1669 te Gouderak   †  
o Jasper ~ 08-09-1669 te Gouderak  † 14-12-1714 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 11-05-1710 te Ouderkerk ad IJssel met Ingetje Pieters Boer 
 zie ─> k1862 

o Jan ~ 14-04-1675 te Gouderak   †  
 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak    d.d. 08-11-1661 
Informatie genomen bij de heer Baljuw. 
Barent Ariensz verklaart dat omtrent 3 weken voor Moordrechtse kermis dat hij heeft gezien dat Pieter 
Jansz de Waert en Goris Hendricksz voor de kerkstraat van Gouderak op de dijk met blote messen met 
elkaar handgemeen waren en vochten, en dat Pieter Jansz Haselaer hen willende scheiden, in zijn arm 
gekwetst werd. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak    d.d. 22-11-1661 
Informatie genomen bij de heer Baljuw. 
Willem Harmensz verklaart dat omtrent 3 weken voor Moordrechtse kermis dat hij heeft gezien dat Pieter 
Jansz de Weert en Goris Hendricksz voor de kerkstraat van Gouderak op de dijk met blote messen met 
elkaar handgemeen waren en vochten. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 26-05-1666 
Pieter Jansz Mul verkoopt aan Pieter Pietersz de Jongh, de westzijde van zijn halve huis, met het erf in het 
Middelblok van Gouderak. Conditie is dat de koper die middelmuur moet dicht maken en daarna zal ieder 
zijn zijde onderhouden. Als die muur verzakt of omvalt, dan zijn de kosten half-half. Moeten te samen 
maken een goot of waterlozing, waarmede al het water wat op dat erf komt, geleid zal worden, maar de 
verkoper moet het onderhouden. De koper moet gedogen dat Goris Hendricksz als huurder van de 
bovenkamers en zolders nog 9 jaar zal blijven wonen, tegen de huurpenningen van f 20,- per jaar ten 
gunste van de koper. Bij eerder vertrek is het vrij ter beschikking van de koper, maar moet dan wel de 
zolder afschieten boven de middelmuur. Prijs 850 gulden waarvan 300 contant en jaarlijks 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak    d.d. 22-09-1671 
Informatie genomen bij de heer Herbert van der Meij, Baljuw van Gouda en Gouderak. 
Arien Dircksz verklaart dat hij in de nacht van de Gouderakse kermis ten huize van Goris Hendricksz 
getuige is geweest dat Barent Aertsz, won. te Gouderak, en Jop Willemsz, won. in de Achterbroek, elk een 
bloot mes in de hand had, en er twee glazen van de tafel op de vloer aan stukken zijn gevallen. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 13-01-1683 
Marinus Emmerseel, won. te Leiden, verkoopt aan Goris Heijndricksz, won. te Gouderak, een huis en erf 
staande op het dorp van Gouderak. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 12-07-1683 
Jan Theunen Vervliet, Pieter Jansz Verbaen, getrouwd met Geertje Theunis, Sent Jansz de Munter, 
getrouwd met Reijmptje Theunis, Cornelis Pietersz Snoeij, getrouwd met Trijntje Theunis, en Michiel 
Pietersz Steenbacker, vervangende Bartholomeus Thuijnenburgh, als voogden over Pieter Theunisz en 
Jannichje Theunis, alle kinderen en erfgenamen van Thonis Jansz Steenbacker en Grietje Pieters, hun 
overleden vader en moeder, verkopen aan Goris Heijndricksz, won. in het Middelblok te Gouderak, twee 
rijsakkertjes in het Middelblok groot 3 hont. Bedrag 135 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 26-05-1687 
Pieter Theunisz, Cent Jansz Munter, getrouwd met Reijmpje Theunis, Theunis Cornelisz Snoeij, getrouwd 
met Trijntge Theunis,, mede namens Jan Theunisz en Pieter Jansz Verbaen, getrouwd met Geertge 
Theunis, en Chiel Pieterz Steenbacker en Bartholomees Thuijnenburgh, als voogden over Jannigje 
Theunis, alle kinderen en erfgenamen van Theunis Jansz Steenbacker en Grietge Pieters, beiden zalr, 
verkopen aan Goris Hendricksz, won. op het dorp van Gouderak, een rijsakker in het Middelblok van 
Gouderak, groot 7 hont. Bedrag 80 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak    d.d. 04-12-1687 
Informatie genomen bij de heer Baljuw Snels. 
Jan Willemsz verklaart dat hij veertien dagen geleden is geweest ten huize van Goris Hendricksz, 
herbergier op het dorp van Gouderak, en daar gezien heeft dat Willem Aertsz, won. te Gouderak, een glas 
bier eiste en toen hij het kreeg zei dat het glas niet vol was, waarna de waardin het glas voller ging tappen. 
Ook heeft Willem Aertsz naar Goris Hendricksz gescholden en gedreigd over een zekere gegeven 
attestatie, waarbij hij met zeer hevige woorden zei ‘Ick sal u van avont nogh een anderen dans leren 
dansen’. Daarop ging Willem Aertsz bij de haard zitten en haalde zijn bloot mes uit de zak en stak het in de 
band van zijn broek. Hij haalde het daar vervolgens weer vandaan, en niet tegenstaande het verweer van 
zijn vrouw, haalde hij zijn mannelijkheid uit zijn broek en piste in het vuur en ook in een kan met bier die bij 
het vuur stond, waarna hij zei dat daar uit gedronken kon worden om dat daar meer van dezelfde pis in 
was. Later kwam Goris Hendricksz in de haard en vroeg aan Willem Aertsz, die een stoel in zijn hand had, 
‘Wat soeckt gij hier te doen al het goet aen stucken te smijten’, waarop Willem Aertsz zei ‘Magh ick geen 
stoel in mijn handt hebben?’ Na deze woorden kwam de zwager van Willem Aertsz er tussen, waarna 
Willem Aertsz zonder verdere woorden de stoel naar Goris Hendricksz smeet, zodat Goris Hendricksz 
neerviel en van de slag op zijn kaak gekwetst werd. 
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(Ook anderen leggen vergelijkbare verklaringen af. Ook dreigde Willem Aertsz tweemaal een kan naar de 
waardin te smijten zodat zij moest uitwijken.) 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. datum onbekend 
Willem Jansz van der Kuijck, biersteeker alhier, eiser, contra Goris Heijndricksz ged. om betalinge van 8-6-
0 over geleverde bieren, volgens het register. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. datum onbekend 
Pieter Harmensz, getrouwd met Lijsbeth Hendricks, eiser, contra Marritgen Pieters, vrouw van Goris 
Hendricksz, ged. De zaak waarover dit gaat, is niet benoemd. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 02-09-1698 
Goris Hendricksz verklaart van mening te zijn, met de kleine maat wijn te tappen. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 27-06-1704 
Goris Hendricksz (zie k3724), Oth Hendricksz, Jaapje Hendricks, Jacob Jansz Baes, getrouwd geweest 
met Meijntje Jaspers, en Marritje Jaspers, en Willem de Jong als curateur over de goederen van Crijntje 
Hendricks, allen kinderen of erfgenamen van de goederen van Hendrick Otten (zie k7448) zalr., verkopen 
aan Jasper Gorisz (zie k1862) en Jan Gorisz een huis en erf, berg en schuur, met een boomgaard en een 
rijsakker daaraan gelegen, groot vijf hont, staande in het Cranenpoer, te Gouderak. En nog een stuk 
weiland, groot vijf hont, en nog een halve morgen hooiland in het Middelblok van Gouderak. Bedrag 400 
gulden. 
Voorn. comparanten hebben nog verkocht aan Jasper Gorisz en Jan Gorisz een stuk hooiland, groot 8 
hont, gelegen in het Cranenpoer van Gouderak. Bedrag 160 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 19-10-1713 
Goris Hendricksz Moijrock, won. te Gouderak, is schuldig aan Anthonij Cornelisz Streeflandt het bedrag 
van 250 gulden dat hij geleend heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 02-06-1716 
Goris Hendricksz Moijrock, won. te Gouderak, is schuldig aan Anthonij Cornelisz Streeflandt het bedrag 
van 200 gulden dat hij geleend heeft. Hij verhypothequeert daartoe een huis en erf op het dorp, nog 1 ½ 
morgen rietland in het Middelblok. Jan Gorisz Vos stelt zich borg, met als onderpand een huis en een halve 
morgen land in Cranepoer. 
 

 
#k3726 Boer, Pieter Crijnen (zoon van Crijn Pietersz Boer en Neeltgen Ariens van der 
    Horden)  ─> k7452 
 Beroep: Herbergier, Gezworene van Gouderak 
 ~ +/- 1640 te Gouderak 
 † 09-06-1683 te Gouderak 
o 12-11-1666 te Gouderak 
x 05-12-1666 te Gouderak     zie gezinskaart 11771 
#k3727 Dirks, Nelletje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te Gouderak 
 † 29-04-1713 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ingetje  ~ 06-12-1671 te Gouderak  † 

  x 10-11-1697 te Gouderak met Ocker Eldersz Kool 
  xx 11-05-1710 te Ouderkerk ad IJssel met Jasper Gorisz Vos 
  zie ─> k1863 

 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak    dd 25-10-1661 / 16-05-1662 
Verklaring afgenomen door de baljuw: 
Cornelis Leendertsz Hartoch verklaart onder ede dat hij op 18 september 1661 omtrent middernacht heeft 
gezien dat Pieter Crijnen en Jacob Jansz voor het huis van Baes Jan met elkaar in kijvende woorden 
waren, en dat Pieter Crijnen in zijn borst gekwetst was. 
Op 16-05-1662 is een contra-interrogatoire gedaan door de gezworenen van Gouderak waarbij Cornelis 
Leendertsz Hartich en Jan Ariensz verklaren dat zij Jacob Jansz niet hebben zien steken naar Pieter 
Crijnen, maar wel dat zij gezien hebben dat toen de twee uit elkaar waren, dat Pieter Crijnen in zijn borst 
gekwetst was. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak    dd 05-09-1663 / 18-09-1663 
Jacob Ariensz Vinck, oud omtrent 27 jaar, won. te Gouderak, verklaart op verzoek van Gijsbert Leendertsz 
dat hij gezien heeft dat Gijsbert Leendertsz de kamerdeur van Pieter Jansz Vos (herbergier) uit kwam tot in 
het voorhuis en dat Pieter Crijnen Boer, hem volgde met een mes in zijn hand en dat Pieter Crijnen Boer 
een kwetsuur aan het hoofd gaf van Gijsbert Leendertsz, zonder dat zij enige woorden tegen elkaar 
spraken. 
Gijsbert Leendertsz verklaart hetzelfe, en dat dit gebeurt is op maandag avond om 10 uur, op de 
Gouderakse kermis. 
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Pieter Jansz Weert, herbergier op het dorp van Gouderak, verklaart dat hij heeft gezien dat Pieter Crijnen 
Boer met een mes heeft geschrapt in zijn huis. Hij verklaart ook dat hij, zonder precies de dag te weten, 
gezien heeft dat Frans Jansz een mes in zijn hand had en dat Jan Pietersz in zijn hals gekwetst was. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Gouderak    dd 17-08-1666 
De baljuw van Gouda en Gouderak neemt een verklaring af van: 
Vranck Saers verklaart dat hij de vorige nacht met Arien Gerritsz Cleijvoerder, won. aan de singel buiten 
Gouda, over de houtijn van Gerrit Joppen Caen was geweest, en met een gezelschap is geweest ten huize 
van Johannes Joosten Trompert, herbergier in het Veerstalblok van Gouderak op Beijersluis, en dat hij met 
Arien Gerritsz Cleijvoerder in kijvende woorden is geraakt, en dat zij met messen handgemeen zijn 
geworden, zonder dat hij weet wie het mes het eerst heeft getrokken, maar dat hij wel zeker weet dat hij de 
wond die hij heeft, gekregen heeft door toedoen van Arien Gerritsz. 
Lena Ariens Uijttenb., vrouw van Johannes Joosten Trompert, verklaart dat Vranck Saers en Arien Gerritsz 
in kijvende woorden zijn geraakt en dat zij daarna Arien Gerritsz de deur uit liet die naar Gouda ging, en 
toen zij terug kwam gehoord heeft dat Vranck Saers zei dat hij gewond was waarop Johannes Joosten 
Trompert gegaan is naar een barbier en een dokter. Zij zag dat de darmen uit het lichaam van Vranck 
Saers liepen. 
Pieter Crijnen Boer verklaart dat hij samen met Vranck Saers en Arien Gerritsz was en dat hij zag dat 
Vranck Saers eerst zijn mes trock en daarmee schrapte, en een weinig tijd daarna heeft hij gehoord dat 
Vranck Saers zei ‘Pietje Boer nu heb ick genouch’, en dat hij toen zag dat Arien Gerritsz een bloot mes in 
zijn hand had, en dat de darmen uit het lichaam van Vranck Saers kwamen. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    dd 16-05-1670 
Claes Dirksz, mr Timmerman in Schermer, gehuwd met Neeltjen Jans Bloijsdr, als mede erfgenaam van 
Jan Cornelisz Bloijs, en Adriaentjen Goverts, haar ouders zaliger, verkopen aan Pieter Crijnen Boer een 
hofstede groot 5 morgen 1 ½ hont met huis, berg, schuur en nog een zelling, te samen gelegen in het 
Veerstalblok. Prijs f 5000,- en f 60,- speldegeld. Te betalen met f 1000,- en f 60,- contant en de rest met 
een schuldbrief. 
In de acte erna de schuldbrief voor de 4000 gulden. Rente 3 ½ %. 1e vervaldag is 01-05-1671 
In de marge staat: 03-10-1713 is betaald f 1084-1-14 volgens de originele brief, met de bijvoeging dat ten 
protocolle deze brief geroijeerd mag worden 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    dd 16-01-1674 
Pieter Crijnen Boer eijser Contra Cornelis Engelen Lants. Ged. Om betaelinghe van 13-10-0. Spruijtende 
over huijshuer, te kennen ofte ontkennen. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    dd 31-05-1675 
Pieter Crijnen Boer, Dirck Crijnen Boer en Claes Ariensz Klinckert, getrouwd met Burrchje Crijnen, alle 
kinderen en erfgenamen van Neeltgen Ariens van der Horden zaliger, in haar leven weduwe van Crijn 
Pietersz Boer, verkopen aan Johan van Dam, raad en vroedschap van Gouda en schout van Gouderak, 
een huis met erf en berg, met 3 morgen 3 hont land daarachter in het Veerstalblok in Gouderak, en nog 3 
morgen 3 hont land in het Veerstalblok. Deze hofstede is belast met een rentebrief van 600 gulden ten 
behoeve van de kinderen van Jan Joosten Bruijn. Deze rentebrief neemt de koper tot zijn last. Bedrag 
1800 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    dd 16-07-1675 
Adriaen Abrahamse van der Horde, Lakencooper alhier, eijser. Contra Pieter Crijnen Boer ged. Om 
betaelinghe van 25-20-0. Spruijtende over geleverde waren ende verdient arbeijtsloon. De ged. bekent de 
schuIt, versoeckt het geeijste te betaelen met een ducaton over een half jaer, ende voots alle twee 
maenden gelijcke ducaton. Geswoorenen condemneeren de ged. volgens sijn bekentenis 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    dd 30-11-1677 
Pieter Crijnen Boer, Herbergier alhier eijser. Contra Nanne Cornelisse ged. Om betaelinghe van 5-3-8. 
spruijtende over verteerde gelach, concludeert tot condemnatie van dien. In state 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak   dd 17-08-1675 / 02-04-1676 / 02-10-1680 / 25-07-1682 
Pieter Krijnen Boer ondertekent diverse acten als gezworene van Gouderak 

  
 
#k3728 Truijen, Cornelis Herbertsz (den Ouden) (zoon van Herbert Cornelisz  
  Truijen en Grietje Cornelis Hendricks Schipper)  ─> k7456 
 Beroep: Herbergier te Hendrik-Ido-Ambacht 
 ~ 26-12-1631 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † na 03-05-1675 te ??? 
x 30-05-1655 te Hendrik-Ido-Ambacht    zie gezinskaart 11772 
#k3729 Danckerts, Leendertje  (dochter van Cornelis Danckert en Neeltje  
     Pieters)  ─> k7458 
 ~ +/- 1630 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † na 12-10-1669 te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 24-10-1660 te Hendrik-Ido-Ambacht 

   † tussen 11-05-1739 en 15-01-1746 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 x voor 02-01-1689 te ??? met Grietje Aarts van Os / van Es 
 zie ─> k1864 

 
Not. Arch. Nr. 1277/14 Ridderkerk   acte 151   fol. 275 – 292    d.d. 07-09-1652 / 14-11-1652 / 05-09-1652 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f268-360-s008.jpg - NL-RtSA_1277_14_f268-360-s026.jpg en 
NL-RtSA_1277_14_f268-360-s027.jpg - NL-RtSA_1277_14_f268-360-s029.jpg 
Inventaris van de gehele boedel nagelaten door Ariaentgen Jans en haar man Arijen Cornelisz 
Truijen.(Deze inventaris beslaat 31 pagina’s.)  
Aansluitend wordt op 14-11-1652 vermeld dat Arijen Cornelisz Truijen, won. op de Oostendam te Hendrik-
Ido-Ambacht verklaart dat de inventaris correct is.  
Daar aansluitend, dd 05-09-1652 wordt het testament van Arijen Cornelisz Truijen en Ariaentgen Jans 
beschreven. Zij legateren aan de oudste zoon van Herber Cornelisz Truijen, te weten Cornelis 
Herbertsz. een huisje met erf staande aan de zuidwaartse zijde van de Oostendamse sluis, binnendijks. 
Als hij het huisje niet gaat bewonen, dan krijgt de jongste zoon, te weten 'de jonge Cornelis' het huisje. Hij 
dient dan wel aan zijn oudste broer te betalen 400 gulden. Zij legateren aan de kinderen van Henrick 
Cornelis Henricksz, haar voorzoon, een bedrag van 400 gulden. Hij benoemt haar tot zijn universeel 
erfgenaam. Zij legateert aan haar man het huis en erf waar zij nu wonen, en drie morgen land, waarvoor hij 
2800 gulden in de gemene boedel zal inbrengen. Tot haar universele erfgenamen benoemt zij Henrick 
Cornelis Henricksz en de nagelaten kinderen van Grietgen Cornelis Henricks zaliger, geprocreeert bij 
Herber Cornelisz Truijen, haar man. Dit zijn haar zoon en dochter. 

 
 
#k3730 van Osch / Truijen, Aart Herbertsz (zoon van Herbert Cornelisz   
    Truijen en Grietje Cornelis Schipper)  ─> k7460 
 ~ 09-01-1640 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 19-02-1697 te Kijfhoek 
o 03-02-1663 te Hendrik-Ido-Ambacht    zie gezinskaart 11773 
#k3731 Cornelis, Maeijke (dochter van Cornelis Aertsz en Sijtgen Maertens Walen) 
      ─> k7462 
 ~ 22-01-1634 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 20-04-1719 te Kijfhoek 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje ~ 15-06-1664 te Hendrik-Ido-Ambacht  † voor 26-08-1720 te ??? 

 x voor 02-01-1689 te ??? met Jan Cornelisz van den Hoek 
 zie ─> k1865 

 

 
#k3732 Spruijt, Dirck Arijensz  (zoon van Arijen MIchielsz Spruijt en Beatrix  
     Cornelis)  ─> k7464 
 ~ +/- 1630 te Strijen 
 † voor +/- 1670 te ??? 
o 27-10-1658 te Barendrecht 
x 03-12-1658 te Rotterdam     zie gezinskaart 11774 
#k3733 Ingens, Aaltjen   (dochter van Ingen (Engel) Pleunen Maritge  
     Daniels van Driel)  ─> k7466 
 Later getrouwd +/- 1670 met Hendrick Leendertsz Blockland 
 ~ 07-12-1636 te Barendrecht 
 † voor 14-04-1674 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 03-03-1660 te Strijen  † 08-02-1742 te Ridderkerk 

 x 23-04-1685 te Barendrecht met Marijtje Coenen Welboren 
 zie ─> k1866 

 
Not. Arch. Nr. 535/18 Rotterdam   acte 1   fol. 1 – 2 d.d. 22-09-1661 
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notaris Isaac Troost 
NL-RtSA_18_535_0004.jpg - NL-RtSA_18_535_0005.jpg 
Dirck Adrijaensz Spruijt en zijn vrouw Aeltge Ingens, wonend te Strijen, herzien vorige testamenten. 
Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam en voogd. 
Bij overlijden van een der ouders erven evt. kinderen tesamen 150 gulden i.p.v. de legitieme portie. 
N.B. Hadewij Cornelisse, vrouw van Aert Verstolck, lakenkoper, zuster en broederskinderen van Aeltge 
Ingens, maakt de comparanten bekend bij de notaris. 

  
 
#k3734 Welboren, Coenraed Pietersz  (zoon van Pieter Joppen Welboren en 
      Lijsbetgen Teunis)  ─> k7468 
 ~ 10-12-1628 te Barendrecht 
 † 27-12-1710 te Barendrecht 
o 23-06-1658 te Rijsoord (Ridderkerk) 
x 14-07-1658 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11775 
#k3735 (Ver)Mijs, Leentje Cornelis (dochter van Cornelis Leendertsz Mijs en  
     Adriaentjen Cornelis)  ─> k7470 
 ~ 12-03-1634 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 † voor 26-05-1715 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijtje ~ 02-06-1664 te Zuidland   † 27-10-1730 te Ridderkerk  

 x 23-04-1685 te Barendrecht met Arie Dircksz Spruijt 
 zie ─> k1867 

 

 
#k3736 Verbijl (van der Bijl), Laurens Jansz zelfde als ─> k3684 
x 
#k3737 Jans, Geertje    zelfde als ─> k3685 
 
#k3738 van Lier, Willem Jansz   zelfde als ─> k3686 
x 
#k3739 van Gelder, Neeltje Pieters  zelfde als ─> k3687 
 
#k3744 Bakker, Claes  (zoon van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Nieuw-Lekkerland / Ridderkerk ??   zie gezinskaart 11780 
#k3745 Hermens, NN  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijbert * +/- 1643 te Nieuw-Lekkerland / Ridderkerk † 20-11-1734 te Ridderkerk 

 x 06-10-1669 te Nieuw-Lekkerland met Trijntje Leenderts 
 xx 08-04-1685 te Oud-Alblas met Barbara Bastiaans 
 xxx 14-09-1687 te Ridderkerk met Pleuntje Harmens 
 xxxx ..-11-1688 te Heerjansdam met Aagje Harmens Grasdijk 
 xxxxx +/- 05-01-1719 te Ridderkerk met Lijsbeth Jacobs Soeteman 
 zie ─> k1872 

 

 
#k3746 Grasdijk, Harmen Aertsz  (zoon van Aert Harmensz Grasdijk en ) ─> k7492 
 * +/- 1624 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 18-11-1646 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11781 
#k3747 Bastiaans, Maaike  (dochter van ) 
 * +/- 1624 te ??? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aagje ~ 22-09-1652 te Ridderkerk  † tussen 02-03-1710 en 05-01-1719 te ??? 

 x 07-08-1673 te Heerjansdam met Leendert Claasz Lodder 
 xx ..-11-1688 te Heerjansdam met Huijbert Claesz Bakker 
 zie ─> k1873 

 
Not. Arch. Nr. 4987/18 IJsselmonde   acte 93   fol. 136 d.d. 24-04-1664 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_136.jpg 
Arij Crijnen Huijser en Harmen Aertsz Grasdijk, beiden won. te Ridderkerk, en Leendert WIllemsz Boom, 
bode te Ridderkerk, verklaren op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Aert Pleunen en Maertje 
Jacobs, beiden zaliger, dat Gerrit Jansz Scheepmaecker, won.te IJsselmonde op deze dag ten huize van 
de requiranten  zeer groot geweld (violentie) en onfatsoenlijkheden heeft gepleegd, zoals het omstoten van 
de kan waar de attestanten uit dronken en zijn eigen kan door het huis smeet. Hierop zei Gerrit Jansz dat 
hij naar huis moest gaan omdat hij dronken is, etc. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277/14 Ridderkerk   acte 184   fol. 352 – 353  d.d. 24-08-1655 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f268-360-s090.jpg - NL-RtSA_1277_14_f268-360-s091.jpg 
Aert Hermansz wonende aan de Grasdijk te Ridderkerk, ziek op bed liggend, maakt zijn testament waarin 
hij zijn voordochter Aechgen Aerts die getrouwd is met Teunis Sijmonsz en in Kijfhoek woont, het bedrag 
van 3 gulden en 3 stuivers nalaat als zijnde haar legitieme portie. De rest erven zijn nakinderen Anneken 
Aerts en Harmen Aertsz. Hij verbiedt hen om op verzooek van Aechgen Aerts of op verzoek van de 
schout een inventaris van de nagelaten boedel te geven. Mocht Aechgen Aerts hiertegen protesteren en 
een rechtszaak aanspannen, dan zal zij alleen haar legitieme erfdeel erven, met aftrek van de kosten van 
de rechtszaak. 

 
 
#k3748 Huijser, Wouter Leendertsz  (zoon van Leendert Crijnen Huijser en Aaltje  
     Jans Schilperoort)  ─> k7496 
 Beroep: bode te Ridderkerk, veekoopman 
 ~ 01-03-1637 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 08-11-1690 te Ridderkerk 
o 13-04-1658 te Ridderkerk 
x 13-05-1658 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11782 
#k3749 Achterkerk, Ariaantje Huijbrechts (dochter van Huijbert Cornelisz  
    Achterkerk en Anneke Maertens)  ─> k7498 
 ~ 09-11-1636 te Ridderkerk 
 † voor 08-11-1690 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ 24-06-1663 te Ridderkerk  † 07-11-1729 te Ridderkerk 

  x 26-05-1686 te Ridderkerk met Huijbertje Denijs Gate 
  xx (na) 26-04-1724 te Ridderkerk met Annetje Jacobsvan Alphen 
  zie ─> k1874 

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 24 fol. 33 – 34 d.d. 05-02-1661 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp (zie k2976) 
NL-RtSA_1277_15_f003-064-s052.jpg - NL-RtSA_1277_15_f003-064-s054.jpg 
Huijbert Cornelisz Achterkerck (ziek op bed) en Annitgen Maertens zijn huisvrouw, benoemen elkaar tot 
erfgenaam. De langstlevende moet hun jongste dochter Annitgen alimenteren tot haar mondige dagen of 
haar huwelijk, en haar dezelfde uitzet geven als hun oudste dochter Ariaentgen, getrouwd met Wouter 
Lenertsz Huijser. 
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Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 156 fol. 209 – 211 d.d. 16-11-1665 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp (zie k2976) 
NL-RtSA_1277_15_f202-249-s012.jpg 
Joost Pieterse de Groot, wonend te Ridderkerk, verklaart schuldig te zijn aan Wouter Lenertse Huijser, de 
somma van 92 gulden deels voor koop van 17 schepel lijnzaad (58 gulden) en gehaalde winkelwaren (34 
gulden). 3 % rente. 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 162 fol. 217 – 219 d.d. 18-02-1666 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp (zie k2976) 
NL-RtSA_1277_15_f202-249-s022.jpg 
Herman Aerts wonend te Ridderkerk, verklaart verkocht te hebben aan Wouter Lenertse Huijser wonend te 
Ridderkerk, veekoopman, 2 koeien voor de somma van 84 gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\19 Ridderkerk acte 247 fol. 333 – 335 d.d. 10-09-1668 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp (zie k2976) 
NL-RtSA_1277_15_f317-387-s025.jpg - NL-RtSA_1277_15_f317-387-s026.jpg 
Annitgen Maertense, weduwe en boedelhoudster van Huijbert Cornelisz Achterkerck wonend te 
Ridderkerk ter eenre en Wouter Leendertsz Huijser, getrouwd met Ariaentgen Huijberts Achterkerck 
en Arijen Cornelisz Legendijck, getrouwd met Annitgen Huijbertse Achterkerck, kinderen van Huijbert 
Cornelisz Achterkerck, geboren uit zijn huwelijk met Annitgen Maertense ter andere zijde. Zij hebben 
over het vaderlijk erfdeel van de kinderen overeenstemming bereikt. Annitgen Maertens behoudt de hele 
erfenis. Maar zij draagt dan wel het huis en erf over aan Wouter Leendertsz Huijser waarin hij nu woont en 
daarboven nog 300 gulden (waarvan 200 gulden al genoten is als gift van zijn vader tijdens zijn huwelijk). 
Arijen Cornelisz Legendijck worden 600 gulden kwijtgescholden die hij had geleend van Annitgen 
Maertens om zijn huidige schuit te kunnen kopen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\19 Ridderkerk acte 15 fol. 49 – 52 d.d. 17-10-1678 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_19_f001-132-s031.jpg - NL-RtSA_1277_19_f001-132-s032.jpg 
Wouter Leendertsz Huijser, bode alhier, ter eenre en Claes Jansz van de Linde ter andere zijde. Het 
meningsverschil, dat ontstaan was over het plaatsen van een schuur door Claes Jansz. Hij heeft de 
heining omgehakt en heeft de voet en stijlen van de ene zijde van de schuur op die plaats gezet. Zij komen 
overeen dat het niet nodig is om de schuur af te breken en op een andere plaats te herbouwen. In plaats 
daarvan krijgt Wouter Leendertsz Huijser 3 gulden 3 stuivers, en de kosten van de notaris. 

 
 
#k3750 Gate, Denijs Willemsz  (zoon van Willem Gate en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Dordrecht ??     zie gezinskaart 11783 
#k3751 Jacobs, Jenneke  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijbertje ~ 26-03-1655 te Dordrecht  † 06-11-1721 te Ridderkerk 

  x 26-05-1686 te Ridderkerk met Leendert Woutersz Huijser 
  zie ─> k1875 

 

 
#k3752 Prins, Hendrik Theunisz (zoon van Theunis Prins en ) 
 Eerst getrouwd op 31-01-1655 te Groot Ammers met Pleuntjen Pieters 
 ~ voor 1635 te Ammers Graveland 
 † na 1684 te ??? 
x 11-02-1657 te Groot Ammers     zie gezinskaart 11784 
#k3753 Pieters, Annechjen  (dochter van ) 
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 ~ voor 1635 te Hofwegen (Bleskensgraaf) 
 † 21-11-1655 te Ammers Graveland 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik Prins en Pleuntjen Pieters): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik Prins en Annechjen Pieters): 
o NN  *   †  
o Pieter  ~ 06-04-1659 te Groot Ammers  †  

  x 09-11-1681 te Groot Ammers met Cornelia Bastiaans Speksnijder 
  xx 05-12-1698 (o) te Ammers Graveland met Neeltjen Aerts Speksnijder 
  zie ─> k1876 

 

 
#k3754 Speksnijder, Bastiaan Bastiaansz (zoon van Bastiaan Adriaensz  
   Speksnijder en Machdalena Bastiaens)  ─> k7508 
 ~ +/- 1615 te Ammers Graveland 
 † na 03-08-1669 te ??? 
x 12-11-1643 te Nieuwpoort     zie gezinskaart 11785 
#k3755 Backhuijsius, Pieternella Arnouts (dochter van Arien / Arnout Backhuijsius 
      en ) 
 ~ +/- 1620 te Ammers Graveland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ 15-01-1651 te Nieuwpoort  † voor 12-1698 te ??? 

  x 09-11-1681 te Groot Ammers met Pieter Hendriksz Prins 
  zie ─> k1877 

 
Recht. Arch. Invnr. 11 Ammers Graveland 
Rechtzaak d.d. 24-02-1650, 10-03-1650, 24-03-1650, 07-04-1650, 23-04-1650 
dd. 24-02-1650 

Eiser: Hendrick Dircxsz, wonend in Ammers Gravelant, man en voogd van Lijsken Jans, die mede 
erfgenaam is van haar vader Jan Adriaensz (zie B.2). 
Gedaagden: Cornelis Jansz en Aert Jansz (zie k3756), zwagers van Hendrick Dircksz en ook 
kinderen en erfgenamen van Jan Adriaensz (zie k7512).  

d.d. 07-04-1650 
De gedaagden leggen attesten voor die gepasseert zijn voor schout en schepenen van Ammers 
Gravelant, die gedeposeerd zijn door Gijsbert Adriaensz (zie k6680), schepen, Cornelis Adriaensz, 
oud schepen, en Bastiaen Bastiaensz dd 27-12-1649. 
(zie voor de volledige beschrijving van de rechtzaak bij k3756) 

 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 20-03-1664 
Na het overlijden van hun ouders Bastiaen Adriaensz en Machdalena Bastiaens, in hun leven gewoond 
hebbend in Ammers Gravelant, verdelen hun kinderen (allen wonend in Ammers Gravelant) de erfenis. De 
kinderen zijn Bastiaen Bastiaensz, Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens. Verder deelt ook mee 
Willemken Cornelis Thoom, weduwe van de overleden zoon Jacob Bastiaensz, als voogdes over hun 
kinderen, geassisteert met haar broer Adriaen Cornelisz Toom  
De verdeling vindt plaats in presentie van Gijsbert Adriaensz (zie k6680), hun respectieve oom en 
oudoom. 
Opgemerkt wordt dat in de hofstede waar Bastiaen Adriaensz en Machdalena Bastiaens gewoond 
hebben, ook 1 morgen 4 ½ hont erfleen aanwezig is, behorend aan het huis en de baronie van Liesvelt. Dit 
leen zou overgaan op de oudste zoon Bastiaen Bastiaensz, maar de partijen zijn overeengekomen dat hij 
daarvan afstand doet. Daarvoor wordt hij door de anderen gecompenseerd met de som van 350 gulden. 
De kosten van het verheffen van dit leen zal slechts eenmaal betaald worden hoewel feitelijk het leen eerst 
overgaat op Bastiaen Bastiaensz, en meteen daarna overgaat op zijn broer en zus Adriaen Bastiaensz en 
Maritgen Bastiaens. De kosten daarvan worden verdeeld door de vier partijen. 
De verdeling vindt verder plaats: 
Bastiaen Bastiaensz zal de acht morgen in Ammers-Gravelant hebben waar hij nu op woont, met huis, 
betimmering en beplanting, waarvan de helft hem reeds bij diens huwelijk gegeven was. 
Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens samen, hebben het huis van hun ouders Bastiaen Adriaensz 
en Machdalena Bastiaens met betimmering en beplanting, met zes morgen land daaraan gelegen, en 
met nog twee morgen twee hont land gelegen in Peulwijk, waarvoor zij 1000 gulden inbrengen in de 
gemene boedel. 
Willemken Cornelis Thoom met haar kinderen, krijgen de acht morgen land met toebehoren in Ammers 
Gravelant, die Jacob Bastiaensz in het huwelijk met haar inbracht. Op dit land echter staat een hypotheek 
van 2000 gulden. Overeengekomen wordt dat dit door de vier partijen gedragen wordt. 
Verder zijn ook de roerende goederen, waaronder het vee, hooi, inboedel, bouw- en melkgereedschap en 
huisraad verdeeld dat Bastiaen Adriaensz, nu onlangs overleden, heeft nagelaten, en waarvan de lijst ten 
overstaan van de schepenen opgemaakt is dd 24-03-1664. 
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Dit alles is verkocht aan Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens voor het bedrag van 186 gulden en 
twee stuivers, aan Bastiaen Bastiaensz voor 8 gulden en aan Willemken Cornelis Thoom voor 7 gulden, in 
totaal 201 gulden en twee stuivers. 
Afschrift van de handtekeningen was overgenomen door de secretaris: 
hantmerck bij Bastiaen Bastiaensz gestelt en was t merck aldus BB,  
Arijen Basteijaensz, Mergen Bastijaensen, Willemghen Cornelis Toom, 
Aerijen Cornelissen Thoom, Ghijsbert Aeriensz 
 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 16-05-1664 (1) 
Bastiaen Bastiaensz, is 800 gulden schuldig aan Jan de With van Roijen, brouwer in en burgemeester 
van de stad Nieuwpoort. Deze 800 gulden zijn hem deels uitbetaald en deels in de vorm van geleverd bier. 
Jaarlijkse rente 4,5 %, maar wanneer deze rente binnen 6 maanden na de verschijndag betaald wordt, 
mag 4 % betaald worden. Als onderpand verhypothequeert hij de helft van 8 morgen land waar hij zelf op 
woont, en verder op de gehele acht morgen voor zover hij daartoe gerechtigd is, op Ammers Graveland, en 
verder op nog twee morgen land in Ammers Graveland. 

dit merck  bij Bastiaen Bastiaensz gestelt 
 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 16-05-1664 (2) 
Aan de voorwaarden die gesteld waren in de acte dd 20-03-1664 bij de verdeling van de erfenis van hun 
ouders Bastiaen Adriaensz (zie k7508) en Machdalena Bastiaens, is door Adriaen Bastiaensz en 
Maritgen Bastiaens voldaan. De voorwaarde was dat zij hun land niet zouden verkopen of 
verhypothequeren totdat de lasten van de hypotheekschuld van 2000 gulden op het land van hun 
overleden broer Jacob Bastiaensz en diens vrouw Willemken Cornelis Thoom en hun kinderen onder hen 
en hun broer Bastiaen Bastiaensz verdeeld was. Nu aan die voorwaarde voldaan is, mogen Adriaen 
Bastiaensz en Maritgen Bastiaens vrijelijk over hun 14 morgen land in Ammers Graveland en 2 morgen 
land in Peulwijck beschikken. 
Onder stont Arien Pietersz, Arien Basteijaens, Willemghen Cornelis Toom, Aerijen Cornelissen 
Thoom, Dit hantmerc bij Bastiaen Bastiaensz gestelt en was aldus B.B.    
J. van Gramberringen, Adriaen Pietersz Schep, Gijsbert Pietersz Sterrenburch. 
 Naer collatie met de gelijckende acte accorderende bevonden bij mijn secretaris 
 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 24-03-1665 
Bastiaen Bastiaensz Speck, wonende te Ammers Graveland, oudste zoon van Bastiaen Adriaensz (zie 
k7508), geeft te kennen dat hij na diens overlijden als oudste zoon het recht heeft het leen van 10 en een 
half hont land van de baronie van Liesvelt over te nemen, maar dat hij dat overdraagt aan zijn broer 
Adriaen Bastiaensz omdat bij de erfenisverdeling dd 20-03-1664 dit land hem is toegevallen. Adriaen 
Bastiaensz legt de eed van trouw, hulde en manschap af, en betaalt het heergewaad, de hofrechten en 
leges, waardoor het leen op hem is overgegaan. 
 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 28-02-1666 
Bastiaen Bastiaensz, inwoner van Ammers Gravelant, is 600 gulden schuldig aan Bastiaen Nieland, 
korenkoper in Schoonhoven. Dit vanwege koren, zaaizaad, koeien en andere zaken die hij van Bastiaen 
Nieland gekocht heeft. Jaarlijkse rente 4 %. Als onderpand verhypothequeert Bastiaen Bastiaensz 8 
morgen land met huis, hof, betimmering en beteeling, waar hij op woont, in Ammers Graveland, en nog op 
2 morgen land ook in Ammers Graveland. 
dit hantmerck bij 

Bastiaen  Bastiaensz 
gestelt 
 
 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 21-07-1667 
Bastiaen Bastiaensz, inwoner van Ammers Gravelant, is 300 gulden schuldig aan Bastiaen Nieland, 
korenkoper in Schoonhoven. Dit vanwege de cassatie van een obligatie van 150 gulden, en voor 150 
gulden contant betaald geld. Jaarlijkse rente 5 %. Als onderpand verhijpothequeert Bastiaen Bastiaensz 8 
morgen land met huis, hof, betimmering en beteeling, waar hij op woont, in Ammers Graveland, en nog op 
2 morgen land ook in Ammers Graveland. 

Dit  merck bij Bastiaen Bastiaensz comparant gestelt 
 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 03-08-1669 
Bastiaen Bastiaensz Specksnijder verkoopt twee morgen land in Ammers Graveland. De ene helft aan 
Jan de With van Roijen, brouwer en burgemeester van de stad Nieuwpoort, en de andere helft aan 
Bastiaen Nielant, burger van de stad Schoonhoven. Bedrag 600 gulden. 
Dit hantmerck bij 

Bastiaen  Bastiaensz 
Specksnijder gestelt 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 746 Datum: 19-Feb-23 

#k3756 Spek, Aert Jansz  (zoon van Jan Adriaensz Speksnijder en  
     Adriaentgen Dircks) ─> k7512 
 * +/- 1612 te Ammers Graveland 
 † tussen 24-06-1679 en 21-03-1687 te Ammers Achterlland 
x +/- 1640 te Ammers Graveland / Goudriaan    zie gezinskaart 11786 
#k3757 Everts, Barber  (dochter van ) 
 * +/- 1614 te ??? 
 † tussen 03-04-1687 en 23-10-1691 te Ammers Achterlland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arien  * +/- 1640 te Ammers Graveland  † voor 1691 te ??? 

  x +/- 1665 te ??? met NN 
  zie ─> k3652 (kwartier 4) 

o Cornelis  ~ 25-02-1644 te Ammers Graveland  †  
o Cornelis  * +/- 02-1647 te Ammers Achterland  †  
o Aarjaantje * +/- 05-1649 te Ammers Achterland  †  

  x met Teunis Pietersz 
o Jan  * +/- 12-1652 te Ammers Achterland  †  
o Mariken  ~ 16-01-1656 te Goudriaan  †  
o Leendert  * +/- 1660 te Ammers Achterland  †  

  o 09-12-1691 te Groot Ammers met Jannigjen Arends van den Heerik 
  zie ─> k1878 (kwartier 4) 

 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  
Rechtzaak d.d. 24-02-1650, 10-03-1650, 24-03-1650, 07-04-1650, 23-04-1650 
dd. 24-02-1650 

Eiser: Hendrick Dircxsz, wonend in Ammers Gravelant, man en voogd van Lijsken Jans, die mede 
erfgenaam is van haar vader Jan Adriaensz. 
Gedaagden: Cornelis Jansz en Aert Jansz, zwagers van Hendrick Dircksz en ook kinderen en 
erfgenamen van Jan Adriaensz (zie k7512). 
Hendrick Dircksz dient een schriftelijke eis in. De advocaat van de gedaagden vraagt hier een kopie 
van, en de tijd om op de volgende rechtdag hierop te antwoorden. 

d.d. 10-03-1650 
De gedaagden geven ten antwoord dat het waar is dat Jan Adriaensz hen en hun zus na zijn dood 4 
morgen land heeft nagelaten in Ammers Graveland, zoals in de schriftelijke eis vermeld stond, en 
daarnaast ook een huis, berg en getimmerte met daarbij 2 morgen land bestaande uit weide en 
kennipland, ook in Ammers Graveland. Verder verklaren zij dat de partijen onstreeks pasen 1649 
onderling in der minne en in vriendschap de erfenis verdeeld hebben, waarbij de gedaagden de vier 
morgen land kregen, en de eiser met zijn vrouw het huis, berg, schuur en de twee morgen land kregen, 
zodat de gedaagden terecht de 4 morgen land genoten hebben, en dat de eiser ten onrechte een 
derde deel van die 4 morgen eist. 
De advocaat van de eiser zegt dat er nooit enig accoord is geweest, en blijft bij de eis. 
De advocaat van de gedaagden vraagt om de zaak bij de volgende rechtzitting voort te zetten. 

d.d. 24-03-1650 
De advocaat van de gedaagden blijft bij zijn vorige wel gefundeerde antwoord. 
De advocaat van de eiser stelt voor alle stukken en bewijzen aan te leveren aan de secretaris. 
De advocaat van de gedaagden gaat hiermee accoord. 

d.d. 07-04-1650 
De eiser legt een kopie over van het testament van Jan Adriaensz, die dd 23-11-1648 bij notaris 
Adriaen Oom gepasseert is. 
De gedaagden leggen attesten voor die gepasseert zijn voor schout en schepenen van Ammers 
Gravelant, die gedeposeerd zijn door Gijsbert Adriaensz (zie k6680), schepen, Cornelis Adriaensz, 
oud schepen, en Bastiaen Bastiaensz (zie k3754) dd 27-12-1649. De advocaat van de eiser verzoekt 
kopie van de ingediende attesten. 

d.d. 23-04-1650 
Eisers: Aert Jansz en Cornelis Jansz. Gedaagde: Hendrick Dircxsz, getrouwd met Lijsken Jans 
In een buitengewone rechtdag op verzoek en op kosten van de partijen wordt een kort geding 
aangespannen.   Aert en Cornelis Jansz verklaren: 
Jan Adriaensz, (zie k7512) hun vader, in het begin van 1649 is overleden, en dat zij en de gedaagde 
overeengekomen zijn dat Aert en Cornelis Jansz als deel van de erfenis mogen hebben de vier morgen 
land, en Hendrick Dircksz het huis waar Jan Adriaensz in heeft gewoond met het hofland en 
kennipakker en landwinning daarbij. Vanwege dit akkoord hebben Hendrick Dircksz of zijn vrouw het 
testament van Jan Adriaensz in het vuur gegooid omdat dat door het nieuwe akkoord teniet was 
gedaan. Volgens dat akkoord hebben Aert en Cornelis Jansz de vier morgen land gekregen, en heeft 
Hendrick Dircksz het huis en de landerijen. En vervolgens heeft Hendrick Dircksz in februari 1650 
zonder enige reden de zaak aangespannen om een derde deel van de vier morgen land te krijgen, en 
terwijl deze zaak nog gaande is, heeft Hendrick Dircksz zijn koeien al op de vier morgen land gezet. Zij 
verzoeken daarom Hendrick Dircksz te veroordelen tot het verwijderen van zijn dieren, zolang de 
andere zaak loopt. 
De schepenen verzoeken de partijen om samen met twee schepenen een half uur apart met elkaar te 
spreken en indien mogelijk tot een accoord te komen. Zo niet, dan zullen de schepenen recht spreken. 

 
De partijen hebben met elkaar gesproken en verzoeken schout en schepenen uitspraak te doen. 
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De uitspraak luidt dat Hendrick Dircksz het huis en het bijbehorende land zal behouden, en dat Aert 
Jansz en Cornelis Jansz de vier morgen land behouden. 
Verder moeten Aert Jansz en Cornelis Jansz aan ieder kind van Hendrick Dircksz 25 gulden betalen, 
wat neerkomt op in totaal 125 gulden. Mochten zij dat niet binnen 3 maanden doen, dan wordt het 
bedrag 50 gulden per kind en alsnog onmiddellijk te betalen. 
Tot slot moet Hendrick Dircksz zijn dieren op zijn laatst overmorgen uit de weide halen van de vier 
morgen land. 
De partijen verklaren tevreden te zijn met de uitspraak en ondertekenen die: 
Hendrick Dircksen  Aert IJansen  Cornelis Jansen 

   
Aanvullende notitie is gemaakt dat Aert en Cornelis Jansz de 125 gulden inderdaad, via de secretaris, 
betaald hebben aan Hendrick Dircksz. 
Tweede aanvullende notitie dd 01-05-1650 is gemaakt dat Hendrick Dircksz de 125 gulden heeft 
overgedragen aan Maritge Cornelis, weduwe van Adriaen Cornelisz Plack. 

 
Recht. Arch. Ammers invnr. 4  d.d. 23-11-1651 
Na het overlijden van Jan Adriaensz (zie k7512), verdelen zijn zoons Aert Jansz, wonende te Goudriaan, 
en Cornelis Jansz, wonende te Langerak, vier morgen land in Ammers Graveland, waarbij ook gelet wordt 
op de lootcedulle die tussen hen en de voogden over de nagelaten weeskinderen van Cornelis Adriaensz 
en Anneken Jans is opgemaakt te Ammers Graveland dd 30-03-1651. 
 
Recht. Arch. Ammers Invnr. 11  d.d. 29-04-1655 
Eisers: Aert Jansz, Cornelis Jansz en Hendrick Dircksz als man en voogd van Lijsken Jans, kinderen en 
erfgenamen van Jan Adriaensz (zie k7512) zaliger 
Gedaagden: Gijsbert Adriaensz (zie k6680) en Adriaen Jansz, als ooms en voogden van de nagelaten 
weeskinderen van Cornelis Adriaensz en Anneken Jans 
De advocaat van de eisers vraagt tot veroordeling tot betaling van 300 gulden die Cornelis Adriaensz 
schuldig was aan Jan Adriaensz als gevolg van een zekere loting van hun gemeenschappelijke landerijen 
die gedaan is dd 04-05-1639, inclusief de rente daarop. 
De gedaagden vragen een kopie en verdere behandeling van deze zaak op de volgende rechtdag. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11   
Rechtszaak d.d. 14-12-1656, 15-02-1657, 01-03-1657, 15-03-1657, 19-04-1657, 03-05-1657, 31-05-1657 
d.d. 14-12-1656: 

Mathijs Claesz Velthuijsen, burgermeester van Nieuwpoort vraagt om de 2 morgen land in arrest te 
nemen die Aert Jansz Speck, wonend in Goudriaan, in Ammers Graveland heeft, om na verkregen 
veroordeling het geld daaruit te kunnen verhalen dat Aert Jansz Speck hem schuldig is. Ook verzoekt 
hij om Aert Jansz Speck voor de eerstvolgende rechtszitting na Kerst te dagvaarden om de rechtzaak 
te starten. 

d.d. 15-02-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen, Burgemeester van Nieuwpoort. Gedaagde: Aert Jansz Speck 
De eiser vraagt prolongatie van het arrest op het land, gedaan 14-12-1656, en verzoekt om 
veroordeling tot het betalen van 230 gulden achterstallige pacht van de hof in Goudriaan gelegen, die 
Aert Jansz Speck van hem en van Adriaen Willemsz huurt, en daagt Aert Jansz Speck uit het 
kasbewijs van de betaling van de pacht te overleggen. 

d.d. 01-03-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen. Gedaagde: Aert Jansz Speck 
De advocaat van de gedaagde vraagt de eis te horen. 
De eiser dient de eis in zoals op de voorgaande rechtdag is gedaan. 

d.d. 15-03-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen. Gedaagde: Aert Jansz Speck 
Aangezien de gedaagde nalatig is gebleven te antwoorden, verzoekt de eiser om verstek. 
De gedaagde vraagt of hij alsnog binnen drie dagen het antwoord schriftelijk bij de secretaris mag 
aanleveren. De schepenen geven de gedaagde 14 dagen de tijd om zijn antwoord schriftelijk aan de 
secretaris te leveren. 

d.d. 19-04-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen, Burgemeester van Nieuwpoort. Gedaagde: Aert Jansz Speck 
De advocaat van de gedaagde geeft aan dat het antwoord schriftelijk bij de secretaris is ingediend. 
De eiser accepteert dat de gedaagde in diens antwoord bekent het jaarpacht schuldig te zijn, en geeft 
verder aan dat daarvan al 100 gulden betaald is. 

d.d. 03-05-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen, Burgemeester van Nieuwpoort. Gedaagde: Aert Jansz Speck 
De advocaat van de eiser levert een attestatie van Philips Gijsbertsz Metselaer en Jan Jansz Pater dd 
30-04-1657 als bewijs, en vraagt de gedaagde te verordonneren ook met bewijs te komen, indien hij 
dat zou hebben. 

d.d. 31-05-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen, Burgemeester van Nieuwpoort. Gedaagde: Aert Jansz Speck 
De eiser dient een attest in, dat op verzoek is opgesteld door Bastiaen Sijmonsz dd 26-05-1657. 

Het gerecht beslist het volgende: 
Aert Jansz Speck moet aan Mathijs Claesz Velthuijsen binnen de komende 3 weken 130 gulden 
betalen, wat het restant is van de pachtpenningen in de eis genoemd, naast de 100 gulden die al 
betaald waren, maar met die voorwaarde dat wanneer hij inderdaad binnen 3 weken betaalt, hij hierop 
18 gulden in mindering mag brengen om de kosten van dit geval te kunnen dekken. 
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Tot het moment dat er betaald is, zal het arrrest op zijn landerijen wel volledig van kracht blijven. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 4  d.d. 26-10-1663 
Aert Jansz Speck heeft 200 gulden geleend van Jan Cornelisz van Neerpelt, koperslager in 
Schoonhoven. Jaarlijkse rente is 6,25 procent. Als onderpand verhypothequeert hij twee morgen land in 
Ammers-Graveland.  

 
In de kantlijn staat de notitie dat Cornelis Jansz Speck op 06-05-1692 meldt dat de lening is afgelost. 
 
Not. Arch. Schoonhoven invnr 7172     d.d. 24-06-1679 
Notaris Arnold Bullick 
Aert Jansz Speck en Barber Everts, echtelieden, won. te Achterland onder de baronie van Liesvelt, beide 
gezond, stellen hun testament op. De eerststervende benoemt de langstlevende tot erfgenaam. Hun 
kinderen krijgen hun legitieme portie, maar uitgezonderd deze kinderen namelijk Cornelis Aertsz, 
Ariaentgen Aerts en de kinderen van Arien Aertsz Speck zalr, want hetgeen zij hebben gekregen bij hun 
huwelijk vormt hun erfenis. Jan Aertsz Speck en Leendert Aertsz Speck zullen een gelijk deel krijgen bij 
hun huwelijk of als uitzet. De kleren van Barber Everts zullen naar Ariaentge Aerts gaan. De zonen zullen 
de kleren van hun vader verdelen. De langstlevende zal voogd zijn over minderjarige kinderen of 
kindskinderen. 

 
 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 21-03-1687 
Notaris Willem van Zijll 
Leendert Aetsz Speck (zie k1878), won. in het Achterland, namens zijn moeder, weduwe van Aert Jansz 
Speck, machtigt Hugo Pijlle, notaris en procureur te Schoonhoven, om de zaak waar te nemen die zij 
hebben tegen Cornelis Strijckhoven, pachter van de impost van de boter te Nieuwpoort. 

 
 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 21-03-1687 
Notaris Willem van Zijll 
Barber Everts, ziek te bed liggend, weduwe van Aert Jansz Speck, won. in het Achterland, geeft te kennen 
dat zij met haar man zalr op 14-06-1679 een testament had gemaakt bij notaris Arnout Bullick te 
Schoonhoven, waarbij de eerststervende de langstlevende als enige erfgenaam heeft benoemd. Dit 
testament blijft overeind. Maar zij prelegateert aan Leendert Aertsz Speck haar ongetrouwde zoon die bij 
haar in huis woont, het huis met schuur en berg in het Achterland, op de grond van het land van de baron 
van Liesvelt. Zij gunt hem ook de huur van dat land. Verder wil zij hem prelegateren het paard en de 
nieuwe wagen en de helft van het vee en de helft van de meubelen. Zij prelegateert aan Ariaentgen Aerts, 
haar dochter, haar kleren. Verder zal Leendert Aertsz Speck Wouter Ariensz, het zoontje van haar zoon bij 
zich houden en alimenteren tot zijn mondige dagen. 

 
 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 03-04-1687 
Notaris Willem van Zijll 
Barber Everts, ziek te bed liggend, weduwe van Aert Jansz Speck, won. in het Achterland, geeft te kennen 
dat zij met haar man zalr op 14-06-1679 een testament had gemaakt bij notaris Arnout Bullick te 
Schoonhoven, welk testament overeind blijft, maar verklaart de dispositie teniet te doen die gemaakt is op 
21-03-1687 voor notaris Willem van Zijll. 
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Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6237     d.d. 23-10-1691 
Notaris Willem van Zijll 
Cornelis Aartsz, won. te Goudriaan, Jan Aertsz, won. te Graveland, Teunis Pietersz, getrouwd met 
Aarjaantje Aerts, en Leendert Aartsz (zie k1878), alle kinderen en erfgenamen van Aart Jansz Speck 
en Barber Everts, in hun leven echtelieden en in Achterland overleden, met Arien Ariensz voor zichzelf, 
Dirk Ariensz (zie k1826) en Wouters Ariensz, namens Fop Ariensz, hun uitlandige broer, kinderen van 
Arien Aartsz (zie k3652), en daardoor mede erfgenamen van Aart Jansz Speck en Barber Everts, hun 
grootouders zalr, komen een boedelscheiding overeen. 
Cornelis Aartsz krijgt voor zijn vijfde deel 2 morgen land in Graveland en 2 morgen 1 ½ hont land in 
Achterland in de hofstede van Evert Woutersz, en 1/5e deel van 4 morgen land in Peulwijk. En een koe en 
125 gulden. Hij neemt tot zijn last de hypotheek van 600 gulden die op dit land staat, en de rente daarop. 
Jan Aartsz krijgt een zwart 'kolt vullen' en 150 gulden 
Teunis Pietersz krijgt een melkoe en 150 gulden. 
de kinderen van Arien Ariensz krijgen een melkkoe en 150 gulden. 
Leendert Aartsz krijgt het huis, berg etc, staande op de hoeve van zijne hoogheid de Prins van Nassau, 
baron van Liesvelt, en de lopende jaren huur van dezelfde hoeve, inclusief alle huisraad door hun ouders 
nagelaten. Hij betaalt de voorgaanden de bedragen zoals die hiervoor genoemd zijn. 

 
 

 
#k3768 van den Berg, Evert Hendricksz  (zoon van Hendrick Evertsz van den Berg 
      en Trijntje Jans)  ─> k7536 
 Beroep: Kapper, Landarbeider in de zomer 
 ~ 08-04-1646 te Ridderkerk 
 † 08-04-1744 te Ridderkerk 
o 21-04-1668 te Ridderkerk 
x 20-05-1668 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11792 
#k3769 Tol, Ariaentien Floris  (dochter van Floris Dircksz Tol en Janneken  
     Claes)  ─> k7538 
 ~ 22-05-1644 te Puttershoek 
 † 30-06-1701 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 22-12-1675 te Ridderkerk  †  

 x 17-05-1699 te Dubbeldam met Maaike Joosten Vermeulen 
 zie ─> k1884 

 

 
#k3772 Tolhuijs, Joris Pietersz  (zoon van Pieter Tolhuijs en ) 
 Eerst getrouwd op 13-05-1663 te Charlois met Leentje Cornelis Barendregt 
 * +/- 1645 te Charlois 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te ???       zie gezinskaart 11794 
#k3773 Visser, Jannechie Pleuns (dochter van Pleun Visser en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Ingebrecht ~ 25-02-1680 te Strijen  † 16-03-1728 te Dubbeldam 

  x 29-07-1703 te Dubbeldam met Annetje Gerrits Snoo 
  xx 05-05-1709 te Dubbeldam  met Neeltje Huijgen van der Linden 
  zie ─> k1886 

 

 
#k3800 Boel, Gerrit Ariensz  (zoon van Arien Dircksz Boel en Fijcken Gerrits 
     Appelmoes)  ─> k7600 
 Eerst getrouwd op 03-12-1617 te Goudriaan met Neeltje Aerts 
 ~ voor 1597 te Goudriaan 
 † voor 1638 te ??? 
x 05-03-1623 te Goudriaan     zie gezinskaart 11808 
#k3801 Laurens, Janneken (dochter van Laurens Laurensz en Heijltgen Ingens) 
      ─> k7602 
 ~ voor 1603 te Goudriaan 
 † voor 09-12-1674 te Goudriaan 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Laurens ~ 15-03-1626 te Goudriaan  † voor 22-05-1675 te Langerak ?? 

 o 10-03-1652 te Goudriaan / x te Nieuwpoort met Maritje Jans 
 zie ─> k1900 

 
Weeskamer Arch. invnr. 1 Goudriaan  d.d. 23-12-1618 
Cornelis Ariens Broer, Pieter Cornelisz. Broer als voocht en Adriaen Maurits ter eenre, Adriaen Dircks 
Boel (zie k7600), Henrick Ariensz Boel en Gerrit Ariens Boel ter andere sijde met consent van Jan Jorisz. 
schout als oppervoogd verticht van Lijsken Ariens Boelsdochter (zie k20597) van alsulcke goederen als 
Arien Cornelis Broers haren overleden man achtergelaeten heeft aen sijn naergelaeten weeskijnderen met 
name: Arien Ariens, Tonis Ariens, Jacobken Ariens. Zij zullen hebben in de hofstede waar hun moeder 
woont op de noordzijde van Goudriaan 1/4e part wesende 2 morgen 4 hont, naestgelant Wouter Jacobsz. 
en beneden Hillitge Pieters, strekkende van de halve Goudriaan af tot de landscheiding toe. 
 
Weeskamer Arch. invnr. 1 Goudriaan  d.d. 10-4-1619 
Gerrit Adriaens Boel en Adriaen Dirxs Boel, sijn vader, ter eenre, en Aert Aeriaensz. als vader van 
Gerrit Ariens vrouws. zalr. huijsvrouwe met name Neeltje Aerts als rechte bloedvoogd van Neeltgen haer 
naergelaeten weeskijnt nl. Ariaentgen Gerritsdr. ter andere zijde; Gerrit Ariensz. blijft in het land op 
Peulwijck ten houwelijk gekregen van zijn vader en noch het gebruik van 3½ morgen op de Noordzijde van 
Goudriaan; het weeskind krijgt land gelegen in Streefkerk gelijk Aert Aeriaensz. zijn dochter ten houwelijck 
heeft gegeven. 
 
Weeskamer Arch. invnr. 1 Goudriaan  d.d. 12-03-1621 
Erfhuijs van het weeskind van Gerrit Boelen gen. Ariaentgen Gerrits geprocureert bij Neeltgen Aerts. 

 
#k3808 van Driel, Jan Dircksz  (zoon van Dirck Jansz van Driel en Ariaantje  
     Cornelis)  ─> k7616 
 Beroep: Timmerman 
 Eerst +/- 1630 getrouwd met Aerjaenken Cornelis 
 Daarna +/- 1636 getrouwd met Geertgen Gerrits 
 ~ +/- 1605 te Groote Lindt 
 † +/- 1673 te Groote Lindt 
x 08-10-1651 te Heerjansdam     zie gezinskaart 11812 
#k3809 Croonenburgh, Maijke Melsen  (dochter van Mels Jansz Croonenburgh 
   en Trijntje Cornelis van den Bongaert)  ─> k7618 
 ~ na 1626 te Kleine Lindt 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Mels ~ 08-11-1665 te Heerjansdam  † 26 03-1712 te Heerjansdam 

 x +/- 1690 te Heerjansdam ? met Arijaantje Arijens Salij 
 zie ─> k1904 

 

 
#k3810 Salij, Arie Arijensz (zoon van Arijen Adrijaensz Salij en Lijsbeth Ariens  
    in’t Hout)  ─> k7620 
 * te Heerjansdam 
 ~ 05-04-1635 te Barendrecht 
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 † 10-07-1715 te Kleine Lindt 
x 12-05-1658 te Heerjansdam     zie gezinskaart 11813 
#k3811 den Harden, Aeghjen Joosten  (dochter van Joost Willemsz den Harden 
     en Sebastiaantje Joosten)  ─> k7622 
 ~ +/- 1637 te Heer Oudelands Ambacht 
 † na 1681 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arijaantje ~ 14-04-1659 te Heerjansdam † 12-10-1698 te Heerjansdam 

  x +/- 1690 te Heerjansdam ? met Mels Jansz van Driel 
  zie ─> k1905 

 

 
#k3816 Pieterman, Arien Leendertsz  (zoon van Leendert Pietersz Pieterman en 
      Lijntken Ariens)  ─> k7632 
 Beroep: Boer, heemraad, stadhouder van Heeroudelandsambacht 
 Later getrouwd tussen 21-03-1641 en 10-05-1653 met Sebastiaantje Joosten 
 ~ +/- 1589 te Heeroudelandsambacht 
 † 20-12-1669 te ??? 
x +/- 1615 te ???      zie gezinskaart 11816 
#k3817 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † tussen 19-09-1676 en 26-02-1681 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1640 te ??? † tussen 03-11-1698 en 10-05-1713 te Groote Lindt 

  x +/- 1665 ?? te ??? met Grietje Bastiaens van den Nes 
  zie ─> k1908 

 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 13-5-1631: 
stedehouder Adriaen Lenertsz Pieterman koopt van Adriaen Willemsz, wonende te 
Heeroudelandsambacht, een huis met erf en beteling en nog ‘de verbeteringe ende melioratie van 
zeeckere molenkade’ zoals op 29-8-1595 door de schout, heemraden en de waarsman van 
Heeroudelandsambacht aan Jasper Adriaensz, ‘vergunt ende toegelaten is’, in het Hoofdambacht aldaar. 
Dit was belast met 100 gld. t.b.v. de kerk van Heeroudelandsambacht, een gelijk bedrag t.b.v. ‘de 
gerechten huijsermen’ (= huisarmen) aldaar en met 175 Car. gld. 11 sr. t.b.v. de kinderen van Reijer 
Willems. Al deze schuldbrieven nam Adriaen over. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 21-3-1641: 
De identiteit van de eerste vrouw van Pieterman, die tevens de moeder van zijn kinderen was, is niet vast 
komen te staan. Na 21-3-1641 hertrouwde Pieterman met (Se)Bastiaentie Joosten, weduwe van Joost 
Willemsz., want op genoemde datum was zij nog niet hertrouwd toen zij met haar stiefdochter Marijken, 
oud ca. 15 jaar en geboren uit een eerder huwelijk van Joost Willemsz., en haar eigen kinderen Willem, ca. 
12 jaar, Lijntie, ca. 8 jaar, Neeltie, ca. 6 jaar, Aechie, ca. 4 jaar (werd de schoonmoeder van Willem 
Cornelisz. Leenheer),4 en Joosie Joosten, ca. 2 jaar oud, tot uitkoop van hun vaderlijke besterfenis kwam. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 10-5-1653 
Arien Leendertsen Pieterman, stadhouder en mede heemraad van Heeroudelandsambacht, getrouwd met 
Bastiaentgen Joosten, weduwe van Joost Willemsen, verkoopt aan Abraham Willemsen van der Mast 3 
morgen met de daarop staande ‘timmeragie en plantagie’ in Heeroudelandsambacht. 
 
Recht. Arch. Rijsoord en Strevelshoek inv. nr. 1, fol. 28 vs. e.v. d.d. 23-09-1656 
Arij Lenderse Pietterman, mede wonende in Heeroudelandsambacht, koopt van Mariken Jacops, weduwe 
van Abram Willemse van der Mast, 3 morgen land of boogaert in het ambacht van Rijsoord. Bedrag 1200,- 
gulden, waarvan Pieterman de op het land rustende schuldbrief van 1000 Car. gld. overnam. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 12-3-1657 
Cornelis Jacobsen van Proeijen, wonende op den Droogendijck onder Ridderkerk, stelt zich als borg voor 
zijn in Heeroudelandsambacht wonende zuster Mariken Jacobsdr., weduwe van Abraham Willemsen van 
der Mast, en dat ter voldoening van een schuld van 1000 Car gld. aan Arijen Leendertsen Pieterman t.b.v. 
de weeskinderen van zaliger Joost Willemsen bij Bastiaentie Joosten, de huisvrouw van Pieterman. In de 
marge van de akte staat genoteerd dat Lijntie Joosten de brief op 21-9-1686 vertoonde en dat deze op 30-
4-1688 door Tuenis Cornelisz. Hoogenbergh met zijn vrouw Berber van der Mast ten volle aan Lintge 
Joosten was betaald. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 20-12-1591: 
Lijntken Ariaensdr., die tot geechte man had Lenaert Pieterss., met haar gekoren voogd Cornelis Toniss., 
aan de ene zijde, en Cornelis Pieterss., als oom en bestorven voogd van vaderszijde van de nagelaten 
weeskinderen bij Lenaert Pieterss., met Steven Aertss., schout van Heeroudelandsambacht, als 
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oppervoogd, aan de andere zijde, kwamen op 20-12-1594 tot vertichting. De weeskinderen, Pieterken, 12 
jaar, Stijntken, 10 jaar, Ariaentken, 8 jaar, Adriaen, 5 jaar, en Kunerken, 2 jaar oud, zouden door hun 
moeder tot hun mondigheid opgevoed worden, waarna zij bij de leeftijd van 18 jaar elk 155 gld. uitgekeerd 
zouden krijgen. Hun moeder zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit 9 morgen in het volgerland van 
Rijsoord. Tevens het huis met ‘barch, schuijre, boogaert, beteeltinge’ tegen de kerk van 
Heeroudelandsambacht, alsmede de paarden, koeien, jonge beesten, schapen, huisraad, kleding en 
juwelen. Tevens zouden de in- en uitschulden voor haar rekening komen. Deze goederen dienden als 
zekerheid voor de toekomstige uitkering aan haar kinderen. Steven, de zoon van het in 1594 8 jaar oude 
weeskind Adriaen, kreeg later als schout en secretaris van Heeroudelandsambacht deze akte onder ogen 
en schreef in de marge: ‘Adriaen Leenderss. Pieterman mijn vaeder (overleden) 20en december 1669 out 
zijn(de) 80 jaeren’. 

 
#k3818 van den Nes, Bastiaan Cornelisz (zoon van Cornelis Bastiaansz van den 
     Nes en Aechtgen Willems)  ─> k7636 
 ~ +/- 1618 te Groote Lindt 
 † na 1688 te ??? 
x 30-12-1640 te Groote Lindt     zie gezinskaart 11817 
#k3819 de Weert, Pietertje Willems  (dochter van Willem de Weert en ) 
 ~ 07-01-1618 te Rijsoord 
 † na 1672 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje ~ +/- 1640 te ???  † ..-..-1716 te Groote Lindt 

 x +/- 1665 ?? te ??? met Cornelis Ariensz Pieterman 
 zie ─> k1909 (kwartier 4) 

o Cornelis ~ +/- 1645 te ???  † voor 29-08-1723 te ??? 
 x +/- 1670 met Grietje Jans 
 xx +/- 1688 te Groote Lindt ?? met Neeltje Huijgen Moens 
 zie ─> k1910 (kwartier 4) 

 

 
#k3820 van den Nes, Bastiaan Cornelisz zelfde als ─> k3818 
x 
#k3821 Willems, Pietertje   zelfde als ─> k3819 
 
#k3824 van Muijlwijck, Cornelis Coenen  (zoon van Coenraet Petersz van  
     Muijlwijck en Neeltjen Aerts)  ─> k7648 
 Beroep: Schout te Hoornaar 
 ~ 02-11-1608 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
o 28-08-1633 te Hoornaar     zie gezinskaart 11820 
#k3825 Verhoef, Merrichjen Ariens  (dochter van Arien Verhoef en ) 
 * +/- 1610 te Meerkerksbroek 
 † 07-10-1663 te Hoornaar 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 11-08-1641 te Hoornaar  †  

 x 04-02-1672 te Hoornaar met Geertruijd Cornelis 
 zie ─> k1912 

 

 
#k3840 de Koning, Pieter Jansz  (zoon van Jan de Koning en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † voor 07-08-1664 te IJsselmonde ?? 
x +/- 1660 te ???       zie gezinskaart 11828 
#k3841 Molenaer, Aerjaentge Foppen  (dochter van Fop Pietersz Molenaer en ) 
      ─> k7682 
 Later getrouwd (tussen 1664 en 1673) met Tijs Simonsz 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † na 01-05-1673 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Fop ~ +/- 1663 te IJsselmonde  † 10-08-1725 te IJsselmonde 
 x 25-06-1689 (o) te IJsselmonde met Geertje Cornelis Hordijk 
 xx 09-12-1696 te IJsselmonde met Aeltjen Hermens van Bol(n)es 
 zie ─> k1920 

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 6 fol. 10 – 12 d.d. 08-05-1660 
Notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f003-064-s015.jpg - NL-RtSA_1277_15_f003-064-s016.jpg 
Jan Cornelisse Bijderveer en Ariaentgen Willems de Graaff, zijn vrouw, ter eenre en Pieter Gerrits van 
Golen en Pieter Jansz Koning wonende te IJsselmonde ter andere zijde, verklaren overeengekomen te 
zijn dat zij de taxatie afwachten inzake de pont, zeilen, touwen en verder toebehoren, van het veer tussen 
IJsselmonde op Kralingen dat Pieter Gerritsz van Golen en Pieter Jansz Koning nu huren. Vier 
scheepstimmermannen zullen de uitkomst van de taxatie uiterlijk 22 juli 1660 doen. 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 234\8 IJsselmonde acte 56 fol. 61 – 62 d.d. 07-08-1664 
Opgesteld door de weesmeesters van Oost IJsselmonde 
NL-RtGAR_8_234_061.jpg - NL-RtGAR_8_234_062.jpg 
Arijaentie Foppedr (zie k3841), weduwe van Pieter Jansz de Coninck (zie k3840), geassisteerd door 
haar vader Fop Pietersz en haar broer Pieter Foppen, ter eenre, en Mathijs Jansz, oom en voogd over Fop 
Pietersz de Koninck, oud 1 jaar, het nagelaten kind van Pieter Jansz de Coninck en Arijaentie Foppen, 
met de schout als oppervoogd aan de andere kant, komen tot uitkoop. Arijaentie mag de boedel en de 
goederen van haar overleden man behouden. Zij zal alle lasten voor haar rekening nemen. Verder zal zij 
haar zoon tot zijn 18e jaar onderhouden en hem dan 30 gulden als zijn vaderlijk goed uitkeren. 
 
Notarieel arch. Nr. 921\18 Rotterdam  acte 323 fol. 1011  d.d. 01-05-1673 
Notaris Philips Basteels 
Geen scans beschikbaar, dus nog te verifiëren. 
Fop Pietersz Molenaer (zie k7682), wonend op het Westeijnde van het dorp IJsselmonde, in het ambacht 
Oost-IJsselmonde, benoemt tot zijn erfgenamen, iedere partij voor een vijfde gedeelte:  
- Pieter Foppen, timmerman in Capelle aan den IJssel, zijn zoon,  
- Arij Foppen, molenaar in Krimpen aan den Lek, mede zijn zoon,  
- De kinderen van Aerjaentge Foppen, zijn dochter, vrouw van Tijs Simonsz, uit IJsselmonde,  
- De kinderen van Neeltge Foppen, zijn dochter, vrouw van Tijs Jansz, schipper uit IJsselmonde, en  
- Lijsbeth Foppen, mede zijn dochter, vrouw van Johannes Jacobsz, linnenwever uit IJsselmonde.  
Uit het deel van Aerjaentges kinderen wordt een prelegaat van 100 gulden vastgelegd, bestemd voor Fop 
Pietersz Coningh (zie k1920), voorzoon van Aerjaentge, verwekt door Pieter Jansz Coningh, haar 
overleden eerste man. Dit gaat wel gepaard met uitgebreide nadere voorwaarden voor zowel Aerjaentge 
als Neeltge Foppen, zijn beide hiervoor genoemde dochters.  
Executeurs van het testament, administrateurs van de goederen en voogden over de minderjarige 
erfgenamen zijn de beide zoons van de erflater, Pieter en Arij Foppen. 

 
#k3842 van Bol(n)es, Harmen Cornelisz (zoon van Cornelis Pietersz van Bol(n)es
     en Susanna Hermens Celosse)  ─> k7684 
 Later getrouwd op 20-12-1676 te Ridderkerk met Marijtje Pleuns Huijser 
 Beroep: Timmerman 
 * +/- 1625 te Krimpen aan de Lek 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te ???       zie gezinskaart 11829 
#k3843 van der Waal, Marrighje Huijgs (dochter van Huig Ewoutsz van der  
     Waal en Pietertge Arijs Visser)  ─> k7686 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † 08-1674 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aeltjen ~ 10-10-1660 te IJsselmonde  † 01-10-1747 te Oost-IJsselmonde 

 xx 09-12-1696 te IJsselmonde met Fop Pietersz de Koning 
 zie ─> k1921 

 

 
#k3844 Droogendijk, Heijndrick Leendertsz (zoon van Leendert Leendertsz  
    Droogendijk en Adriaentgen Aerts)  ─> k7688 
 ~ +/- 1615 te Charlois / IJsselmonde ?? 
 † na 22-07-1690 te IJsselmonde ?? 
x +/- 1645 te ???       zie gezinskaart 11830 
#k3845 Cornelis, Jannichje  (dochter van Cornelis Goossensz en Pleuntgen 
     Pieters)  ─> k7690 
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 ~ ..-10-1620 te Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1649 te Charlois  † na 08-06-1705 te ??? 

  x 17-05-1704 te IJsselmonde  met Maike Pleuns 
  zie ─> k1922 

 
Not. Arch. Nr. 586\18 Rotterdam acte 120 fol. 377 – 378 d.d. 04-03-1653 
Notaris Adolf Gommelraet 
NL-RtSA_18_586_0241.jpg - NL-RtSA_18_586_0242.jpg 
Leendert Leendertsz Droogendijck, won. te Charlois, is schuldig aan Leendert Teunisz, won. te 
Barendrecht, 150 gulden dat hij geleend heeft. Hij betaalt dit weer terug op 05-03-1654, met 5 % rente. 
Tijs Leendertsz en Heijndrick Leendertsz (Droghendick), beiden wonend te IJselmonde, stellen zich 
borg voor hun vader. 

 
 
GA Rotterdam – ora Charlois inv. 16 f. 148v  d.d. 27-6-1653:  
Arijen Cornelisz. Huijser en Heijndrick Leendertsz. Droogendijck hebben getransporteerd aan juffrouw 
Maria van der Meijde tot Rotterdam, eerst voorn. Arij Cornelisz. Huijser 2 morgen 2 hond land in Charlois in 
het Griffioen Blok, en nog de comparenten te samen 1 morgen 300 roeden land in Charlois in het Vlamings 
Blok. 
 
GA Rotterdam – ora Charlois inv. 17 -  f. 37  d.d. 09-03-1658:  
Sijmon Leendertsz Droogendijck, Mathijs Leendertsz Droogendijck en Heijdrick Leendertsz 
Droogendijck vervangende voor haar andere mede broeder en zwagers als te samen procuratie hebben 
van haar moeder Adriaentgen Aertsdr. de weduwe van Leendert Leendertsz. Droogendijck, hebben 
getransporteerd aan Arijen Jansz Cock onze inwoner zeker huisje en erf, berg, schuur, boomgaard in de 
Oosthoek van Charlois aan de Hogendijk. 
 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 106 fol. 160 – 161 d.d. 21-09-1664 
Notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_160.jpg - NL-RtSA_18_4987_161.jpg 
Mathijs Leendertsz Drogendijck, getrouwd met Neeltje Cornelis, Hendrick Leendertsz Drogendijck, 
getrouwd met Jannitge Cornelis, beiden won. te West IJsselmonde, voor zichzelf en namens Willem 
Jacobsz, getrouwd met Claertje Cornelis, won. op Sluijs te Barendrecht, en Leendert Cornelisz, getrouwd 
met Pietertje Cornelis, won. te Barendrecht onder Carnisse, te samen kinderen en erfgenamen van 
Cornelis Goossensz en Pleuntje Pieters, in hun leven echtelieden, doen boedelscheiding door loting. 
Leendert Cornelisz krijgt het huis, erf, berg, schuur en boomgaard in West Barendrecht onder Carnisse. Hij 
betaalt de anderen daarvoor. (Het bedrag is niet genoemd). 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\20 Ridderkerk acte 36 fol. 143 – 145 d.d. 03-04-1686 
Notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_20_f001-145-s093.jpg - NL-RtSA_1277_20_f001-145-s094.jpg 
Leendert Leendertsz Cappedijck, hoogheemraad te Barendrecht verhuurt aan Hendrick Leendertsz 
Drogendijck wonende te IJsselmonde 1 morgen 200 roeden zaailand gelegen in Varkensoord, voor de tijd 
van 7 jaar. Huur is 25 gulden per jaar. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4989\18 IJsselmonde acte 33 fol. 82 – 83 d.d. 22-07-1690 
Notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4989_082.jpg - NL-RtSA_18_4989_083.jpg 
Jacob Maertensz van Zeijden, won. te Ouderkerk ad IJssek en Floris Pouwelsz Verschoor met Willem 
CLaesz, won. te West IJsselmonde, als borgen, zijn schuldig aan Neeltje Ariens, Pietertje Ariens en 
Cornelia Ariens Puijck, alle nagelaten kinderen van Arien Pietersz Puijck het bedrag van 200 gulden dat zij 
geleend hebben. Dit heeeft Jacob Maertensz van Zeijden ontvangen uit handen van Floris Pouwelsz 
Verschoor, Hendrick Leendertsz Droogendijk en Abram Ariensz Swael, alle voogden van de 
voornoemde kinderen. Rente 4 %. 

 
#k3846 Dircksz, Pleun   (zoon van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
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x +/- 1665 te Barendrecht ?? 
#k3847 Claes, Arijaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maike * te West Barendrecht / ~ 26-12-1670 te Barendrecht † na 08-06-1705 te ??? 

 x 17-05-1704 te IJsselmonde  met Cornelis Hendriksz Droogendijk 
 zie ─> k1923 

 

 
#k3848 Houmes, Arij Hendriksz (zoon van Hendrick Houmes en Marritgen  
     Cornelis)  ─> k7696 
          Beroep: Heemraad van IJsselmonde in 1665, schepen van IJsselmonde in 1691, 1692 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † tussen 22-08-1692 en 19-03-1698 te IJsselmonde ?? 
x +/- 1665 te IJsselmonde ?? 
#k3849 Cranendonck, Lijsbet Gerrits (dochter van Gerrit Cranendonck en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † voor 19-03-1698 te IJsselmonde ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1670 te IJsselmonde ??  † na 16-08-1722 te ??? 

  o 20-05-1701 te IJsselmonde met Neeltje Pieters Swael 
  zie ─> k1924 

 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 121 fol. 188  d.d.24-01-1665 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_188.jpg 
Adriaen van Golen, schout, Jan Dircksz Verschoor en Arijen Heijndricksz Houmes, heemraden te 
IJsselmonde, verklaren op verzoek van Bastiaen Arentsz Verheul, won, te Carnisse onder Barendrecht, dat 
zij ten huize van de kinderen van Aert Ouwens, door Dirck Jansz van Harmont, hun bode, hebben laten 
meten een zak met koren. Daarin bevond zich 2 schepel en ¾ van een maat tarwe. Dit is van Bastiaen 
Arentsz Verheul en behoort toe aan de pachters van het gemaal in de Zwijndrechtse waard, en is gehaald 
van de molen staande op de Hordijk. Die zak heeft de voornoemde bode de avond tevoren op last van de 
schout gearresteerd. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 240 fol. 437 - 439 d.d.30-10-1669 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_437.jpg - NL-RtSA_18_4987_437.jpg 
Arijen Hendricksz Houmes, Hendrik Jansz Verschoor, getrouwd met Lijntje Hendriks, en Jan Hendriksz, 
nagelaten kinderen van Marijtgen Cornelis (zie k7697), die mede een kind was van Cornelis Jan 
Hendriksz (zie k15394) en Annitgen Pleunen (zie k15395), in hun leven te IJsselmonde gewoond 
hebbend, verklaren bij deze over te geven aan Jan Cornelisz Bijderveer, in voldoening van het vonnis van 
het gerecht van IJsselmonde, de volgende obligatieën voor zover die het totale bedrag van 5000 gulden 
niet overschrijden. 
1. Een obligatie ten laste van Arijen Hendricksz Houmes, bedrag 2700 gulden dd 16-06-1666.  

Rente 3 %, gepasseerd voor notaris Engelbrecht van de Grijp, notaris te Ridderkerk. 
2. Een obligatie ten laste van Pieter Huijbertsz, bedrag 1200 gulden dd 16-06-1666. 

Rente 3 %, gepasseerd voor notaris Engelbrecht van de Grijp, notaris te Ridderkerk. 
3. Jan Cornelisz Bijderveer is aan de boedel schuldig 697 gulden volgens obligatie dd 04-06-1664 
Samen met andere posten komt het totaal op 5000 gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 244 fol. 450 - 452 d.d.27-12-1669 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_450.jpg - NL-RtSA_18_4987_452.jpg 
Jan Cornelisz Bijderveer, nagelaten zoon van Annittge Pleunen, in haar leven weduwe van Cornelis 
Jan Heijndricxe, zijn overleden vader en moeder, en voor de helft erfgenaam, ter eenre, en Arijen 
Hendriksz Pieter Hendricksz, Jan Hendricksz, en Hendrik Jansz Verschoor, getrouwd met Lijntge 
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Hendricks, alle kinderen van Marijtgen Cornelis, zus van Jan Cornelisz Bijderveer, en daarmee voor de 
andere helft erfgenaam van hun grootmoeder Annitgen Pleunen, ter andere zijde. Zij kavelen de 
landerijen die door Annitgen Pleunen zijn nagelaten. 
Jan Cornelisz Bijderveer krijgt 4 morgen weiland te IJsselmonde, 2 morgen 100 roeden weiland in het 
nieuweland te IJsselmonde, 2 morgen 175 roeden weiland te Ridderkerk. 
De vier kinderen van Marritgen Cornelis krijgen 5 morgen weiland te IJsselmonde en 2 morgen 400 roeden 
land te IJsselmonde. 

 
 
 
Not. Arch. Nr. 4988\18 IJsselmonde acte 98 fol. 204 - 208 d.d.21-02-1676 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4988_204.jpg - NL-RtSA_18_4988_208.jpg 
Mr. Willem Boreel, raad en generaal meester van de munten der verenigde Nederlanden, verhuurt namens 
juffr. Marija Fijck van Hove, weduwe van de heer en mr Maerten Douw, aan diverse personen te 
IJsselmonde. De huur bedraagt 13 gulden per jaar per morgen land. De huurperiode is van 1676 tm 1681. 
Arijen Hendricksz Houmes huurt de twaalfde hoeve, groot 20 morgen, met huis (dat in de huur is 
inbegrepen). 

 
 
Not. Arch. Nr. 4988\18 IJsselmonde acte 178 fol. 365 - 371 d.d.27-07-1681 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4988_365.jpg - NL-RtSA_18_4988_371.jpg 
Mr. Willem Boreel, raad en generaal meester van de munten der verenigde Nederlanden, verhuurt namens 
juffr. Marija Fijck van Hove, weduwe van de heer en mr Maerten Douw, aan diverse personen te 
IJsselmonde. De huur bedraagt 12 gulden per jaar per morgen land. De huurperiode is van 1681 tm 1687. 
Arijen Hendricksz Houmes huurt de twaalfde hoeve, groot 20 morgen, met huis (dat in de huur is 
inbegrepen). 

 
 
Not. Arch. Nr. 4989\18 IJsselmonde acte 73 fol. 218 d.d.26-08-1691 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4989_168.jpg - NL-RtSA_18_4989_170.jpg 
Arien Hendriksz Houmes ondertekent een acte als schepen van IJsselmonde. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4989\18 IJsselmonde acte 73 fol. 218 d.d.22-08-1692 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4989_218.jpg 
Arien Hendriksz Houmes wordt genoemd als schepen van IJsselmonde 
 
Not. Arch. Nr. 4991\18 IJsselmonde acte 32 fol. 80 – 83 d.d.19-03-1698 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4991_080.jpg - NL-RtSA_18_4991_083.jpg 
Hendrik Ariensz Houmes, Gerrit Ariensz Houmes, Maria Ariens Houmes en Cornelis Ariensz Houmes, 
tesamen kinderen en erfgenamen van Arijen Hendriksz Houmes en Lijsbeth Gerrits Cranendonck, 
geassisteerd met Jan Houmes, schepen van IJsselmonde, Cornelis Gerritsz Cranendonck, schepen van 
Sandelingen Ambacht, en Antonij Outraet, schout en secretaris van Barendrecht, respectievelijk ooms van 
vaders- en moederszijde, en neef van voorgaande kinderen, hun voogden, cavelen en delen de boedel en 
goederen die hun voornoemde vader en moeder hebben nagelaten. 
Hendrik Ariensz Houmes krijgt 2 morgen 300 roede zaailand in het ouweland te IJsselmonde. 
Gerrit Ariensz Houmes krijgt 3 morgen land onder Hendrik-Ido-Ambacht. 
Maria Ariens Houmes krijgt 1 morgen 500 roeden en 1 morgen 350 roeden zaailand in het nieuweland van 
IJsselmonde. Dit is waart 1800 gulden, en zij zal daarom 550 gulden moeten uitkeren aan de boedel. 
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Cornelis Ariensz Houmes krijgt 2 morgen 50 roeden weiland in het ouweland van IJsselmonde, en 1 
morgen land gelegen in het nieuweland van IJsselmonde, ter waarde van 1500 gulden. Hij moet daarvoor 
aan Hendrik Ariensz Houmes 150 gulden betalen en aan Gerrit Ariensz Houmes 100 gulden. 

 

 
 
#k3852 Smeer, Arij Leendertsz (zoon van Leendert Cornelisz Smeer en Ariaentie 
     Leenderts Slorp)  ─> k7704 
 ~ +/- 1660 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 23-04-1688 te Charlois 
x 16-05-1688 te Charlois     zie gezinskaart 11834 
#k3853 van Dijk, Neeltje Willems (dochter van Willem van Dijk en ) 
 ~ +/- 1665 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  * te Katendrecht /~ 20-02-1689 te Charlois  †  

  x 10-05-1716 te Charlois met Lena Jans Tuijnder 
  zie ─> k1926 

 

 
#k3854 Tuijnder, Jan Willemsz  (zoon van Willem Cornelisz Tuijnder en Maijken 
     Jans de Kat)  ─> k7708 
 Beroep: Waarsman van Smeetsland (IJsselmonde) in 1714, 1715 
 * +/- 1655 te Moerkerke (Mijnsheerenland) 
 † ??? te ??? 
o 13-10-1685 te Charlois 
x 04-11-1685 te Charlois     zie gezinskaart 11835 
#k3855 Tol, Marij Jacobs (dochter van Jacob Dircksz Tol en Barberken Rocus) 
      ─> k7710 
 ~ 30-10-1661 te Charlois 
 † 09-07-1739 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lena ~ 12-12-1688 te Charlois †  

 x 10-05-1716 te Charlois met Leendert Ariensz Smeer 
 zie ─> k1927 

 
Weesboek Nr. 234\18 IJsselmonde acte 78 fol. 82  d.d. 28-03-1706 / 03-04-1706 
NL-RtSA_18_4993_069.jpg - NL-RtSA_18_4993_076.jpg 
De kinderen en erfgenamen van Maeijken Jans Kat, vrouw van Wouter Pietersz Cranendonck, laten weten 
dat Maeijken Jans de Kat de schout en gerechten uitgesloten heeft zich met haar nalatenschap te 
bemoeien. Zij heeft echter geen voogden over de minderjarige erfgenamen benoemd. De schout en 
schepenen zijn nu daartoe ambtshalve verplicht. Het zijn Cornelis van Lieshout, schout, als voogd en Jan 
Willemsz Tuijnder, als administrerend voogd over de minderjarige erfgenamen. 
Aan de akte is toegevoegd dat d.d. 03-04-1706 Jan Willemsz de voogdij aanvaardt. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4993\18 IJsselmonde acte 22 fol. 69 – 76 d.d. 26-09-1706 
notaris Cornelis Jansz van Lieshout 
NL-RtSA_18_4993_069.jpg - NL-RtSA_18_4993_076.jpg 
Wouter Pietersz Cranendonck, weduwnaar van Maijken Jans de Kat, won. te IJssekmonde, ter ene, en 
Jan Willemsz Tuijnder, won. te Charlois, voor zichzelf en als voogd over de 2 minderjarige kinderen van 
Lena Willems Tuijnder en Pieter Woutersz Cranendonk, alle kinderen en erfgenamen van hun moeder 
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Maijken Jans de Kat, ter andere zijde, komen een verdeling overeen van de landerijen die in het gemeen 
bezeten werden bij Wouter Pietersz Cranendonck en Maijken Jans de Kat.  
Wouter Pietersz Cranendonck behoudt de helft, zijn de de helft van 3 morgen 300 roede weiland, en de 
helft van 3 morgen zaailand, en 1 morgen 3 hont 17 roeden zaailand, en 2 hont weiland, in IJsselmonde. 
De (klein-)kinderen van Maijken Jans de Kat ontvangen de andere helft. Jan Willemsz Tuijnder, Pieter 
Woutersz Cranendonck en de 2 weeskinderen van Lena Willems Tuijnder, krijgen  morgen 450 roeden 
weiland, de helft van 3 morgen zaailand en 2 morgen zaailand. De hypotheek van 1500 gulden wordt ook 
onderdeel verdeeld, waarbij Wouter Pietersz Cranendonck de helft voor zijn rekening neemt. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4997\18 IJsselmonde acte 1C fol. 7 – 82  d.d.11-02-1718 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4997_007.jpg - NL-RtSA_18_4991_083.jpg, en met name: 
NL-RtSA_18_4997_055.jpg en NL-RtSA_18_4997_061.jpg 
In de Rekening en Bewijs door Pieter Dammisz van Zijl, als administrerende voogd van de weeskinderen 
van Willem van ZIjl en Marijtje Cornelis Groene, in hun leven gewoond hebbend onder West IJsselmonde, 
worden in de uitgaven onder andere genoemd dat aan Maertje Tol, vrouw van Jan Willemsz Tuijnder, 
op de omslag van 1714 betaald is over 17 morgen het bedrag van 25 gulden 10 stuivers. Over het jaar 
1715 is 56 gulden 2 stuivers betaald aan Jan Willemsz Tuijnder, waarsman van Smeetslant 
(IJsselmonde). 
 
Not. Arch. Nr. 4997\18 IJsselmonde acte 7 fol. 106 – 108 d.d.26-11-1718 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4997_106.jpg - NL-RtSA_18_4997_108.jpg 
Acte van indemniteit: 
Pieter Woutersz Cranendonk, won. te IJsselmonde, belooft te indemneren voor alle namaningen wegens 
schulden van zijn overleden vader en moeder Wouter Pietersz Cranendonk en Maijke de Kat. De schulden 
zijn: aan Dirk Vonk 1500 gulden, aan Dirk van Vliet 500 gulden, aan Jan Willemsz Tuijnder 300 gulden, 
aan Bastiaen Zevenbergen 200 gulden en aan de weeskinderen van Willempje Pieters 105 gulden. Totaal 
bedraagt dit 2605 gulden, die Pieter Woutersz Kranendonk tot zijn laste neemt. Hij belooft Jan Willemsz 
Tuijnder en het weeskind van Daniel Pietersz van Driel van alle namaningen te bevrijden. 
 
Not. Arch. Nr. 4998\18 IJsselmonde acte 8 fol. 27 – 29 d.d.03-03-1721 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4998_027.jpg - NL-RtSA_18_4998_029.jpg 
Jan Willemsz Tuijnder, won. te Charlois, is schuldig aan Gijsbertus van Lieshout, makelaar te Rottedam, 
het bedrag van 1000 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4 %. Leendert Ariensz Smeer stelt zich borg. 

 
 
#k3860 Baes, Willem Ariensz  (zoon van Arien Ariensz de jonge Baes en  
     Annighjen Nijssen)  ─> k7720 
 Later getrouwd op ..-06-1693 te Ridderkerk (ondertrouw 07-06-1693 te Ridderkerk) 
 met Maeijken Joosten 
 ~ 28-01-1663 te Ridderkerk 
 † ..-04-1699 te Ridderkerk 
o 05-01-1687 te Ridderkerk 
x 26-01-1687 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11838 
#k3861 Kunst, Susanne Emonds (dochter van Emond Dircksz Kunst en Marij  
     Lambrechts Slijdrecht)  ─> k7722 
 ~ 12-03-1662 te Ridderkerk 
 † voor 07-06-1693 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Baes en Susanne Kunst): 
o NN  *   †  
o Arien ~ 07-12-1687 te Ridderkerk  † voor 17-03-1768 te Ridderkerk 

 x 27-04-1712 te Ridderkerk met Leentje Huijgen van der Waal 
 zie ─> k1930 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Baes en Maeijken Joosten): 
o NN  *   †  

 

 
#k3862 van der Waal, Huijg Woutersz  (zoon van Wouter van der Waal en ) 
 ~ +/- 1655 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 28-02-1683 te Ridderkerk 
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x 14-03-1683 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11839 
#k3863 Kalis, Roockjen Ariens / Aerts  (dochter van Aert Ariensz Kalis en 
   Leentje Mattheus / Teeuwen Velthoen)  ─> k7726 
 ~ 30-04-1662 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentje ~ 15-08-1688 te Ridderkerk  † 17-03-1768 te Ridderkerk 

 x 27-04-1712 te Ridderkerk met Arien Willemsz Baes 
 zie ─> k1931 

 
Not. Arch. Nr. 1277\20 Ridderkerk acte 54 fol. 207 – 211 d.d. 23-12-1686 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_18_4998_027.jpg - NL-RtSA_18_4998_029.jpg 
IJda Ariens Kalis, weduwe van Gerrit Pleune de Hen, Arien Ariensz Kalis hoog heemraad alhier, Aert van 
der Kade, getrouwd met Annitie Ariens Kalis, won. te Barendrecht, Gerrit Pietersz Lijster, getrouwd met 
Trijntie Ariens Kalis, Gerrit Jansz Staes, getrouwd met Lijntie Arijens Kalis, Huijgh Woutersz van der 
Wael, getrouwd met Roockie Aerts Kalis en Willem Leendersz Mijnliefste, getrouwd met Jannitie Aerts 
Kalis won. te Ridderkerk, allen erfgenamen van Ariaentie Ariens Kalis en Blaes Gosensz Bom, weduwnaar 
van de voornoemde Ariaentie Ariens Kalis, verklaren de nalatenschap met elkaar in goede harmonie te 
hebben verdeeld. Huijgh Woutersz van der Wael krijgt samen met de anderen 2200 gulden van IJda Ariens 
Kalis die 3 morgen land en het huis volgens testament had gekregen. Ook krijgt Blaes Gosensz Bom nog 
200 gulden van IJda Ariens Kalis. 

 
 
#k3868 Vogelaar, Jan Pietersz  (zoon van Pieter Vogelaar en )  ─> k7736 
 ~ +/- 1650 te Barendrecht 
 † ??? te ??? 
o 18-10-1682 te Ridderkerk 
x 08-11-1682 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11842 
#k3869 Gerrits, Geertje / Geertruijdt (dochter van Gerrit Ariensz en Neeltjen Ariens) 
      ─> k7738 
 ~ 07-10-1657 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 18-06-1690 te Ridderkerk  † 11-01-1754 te Ridderkerk 

 x 27-11-1712 te Ridderkerk met Grietje Bastiaans Swart 
 zie ─> k1934 

 

 
#k3870 Swart, Bastiaan Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz Swart en Grietjen 
     Bastiaens)  ─> k7740 
 ~ 10-01-1649 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 14-11-1677 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11843 
#k3871 van Asperen, Jannigjen Ariens (dochter van Arien van Asperen en ) 
 ~ +/- 1650 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje ~ 27-04-1692 te Ridderkerk  † 20-10-1777 te Ridderkerk 

 x 27-11-1712 te Ridderkerk met Gerrit Jansz Vogelaar 
 zie ─> k1935 

 

 
#k3876 van Erckelens, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Jansz van Erckelens de 
     Oude en Neeltgen Cornelis)  ─> k7752 
 Beroep: broodbakker 
 ~ 04-10-1654 te Oud Alblas 
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 † 31-08-1728 te Oud Alblas 
o 09-04-1679 te Rotterdam 
att. dd. 23-04-1679 naar Hillegersberg    zie gezinskaart 11846 
#k3877 de Wilde, Elijsabeth Jans (dochter van Johan Jan Jans de Wilde en Stijntje
     Frans van Gent)  ─> k7754 
 ~ 20-08-1656 te Gorinchem 
 † 03-12-1727 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  * te Oud Alblas / ~ 04-09-1689 te Rotterdam 

    † na 19-03-1751 / 21-04-1753 te Alblasserdam 
  x 04-06-1713 te Oud Alblas met Wijntje Cornelis Boer 
  zie ─> k1938 

 

 
#k3878 Boer, Cornelis Cornelisz  (zoon van Cornelis Boer en ) 
 * +/- 1655 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
x 01-01-1683 te Bleskensgraaf     zie gezinskaart 11847 
#k3879 Leenderts, Ariaentje (dochter van ) 
 * +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † na 09-09-1691 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wijntje ~ 05-10-1687 te Bleskensgraaf  † 19-03-1751 te Alblasserdam 

 x 04-06-1713 te Oud Alblas met  
 zie ─> k1939 

 

 
#k3880 Leentfaar, Leendert Ariensz   (zoon van Arijen Lenerts Leentvaar en 
     Gerritge Cornelis Eerlant)  ─> k7760 
 * +/- 1630 te Ridderkerk 
 † voor 16-02-1676 te Ridderkerk 
o 02-01-1661 te Ridderkerk 
x 23-01-1661 te Capelle aan den IJssel    zie gezinskaart 11848 
#k3881 van de Graeff, Neeltje Krijnen  (dochter van Krijn Jansz de Graeff en 
      Volckje Ariens)  ─> k7762 
 Later getrouwd op 08-03-1676 te Ridderkerk met Arien Bastiaense van de Nes 
 * +/- 1640 te Krimpen aan den IJssel 
 † 14-07-1717 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert Leentfaar en Neeltje van de Graeff): 
o NN  *   †  
o Arij * +/- 1660 te Ridderkerk  † 07-12-1739 te Ridderkerk 

 x 05-08-1691 te Ridderkerk met Lijdia Pieters Elseman 
 xx 13-03-1701 te Ridderkerk met Pietertje Cornelis den Ouden 
 zie ─> k1940 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Neeltje van de Graeff en Arien van de Nes): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 13-05-1646 
Gheen Arienssen, Brant Ariensz, Arien Dammissen Luijt, getrouwd met Sijtgen Ariens, Crijn Janssen de 
Graeff, getrouwd met Volckgen Ariensen, Pieter Janssen, getrouwd met Neeltgen Ariensdr, verkopen 
elk voor 1/5e deel aan Abraham Adriaenssen Steenbacker tot Crimpen 2 morgen land in de polder 
Korteland. Verkoop 25-10-1645. Bedrag f 2300,-, die betaald moeten worden op mei 1646. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 126 fol. 164 – 168 d.d.12-08-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s051.jpg - NL-RtSA_1277_15_f135-201-s056.jpg 
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Staat en inventaris van de goederen gezamenlijk bezeten door Arijen Leendertsz Leentvaer en 
Gerritgen Cornelisdr te Bolnes; welke goederen na overlijden van Arijen beheerd zijn door Gerritgen. 
In de boedel 6 morgen 2 hont land te IJsselmonde, gewaardeerd op 500 gulden per morgen, dus 3175 
gulden. 
Een huis, keet, berg, erf, boomgaard aan de sluis op Bolnes onder Ridderkerk, overgelaten aan de zoon 
Leendert Arijensz Leentvaer voor 600 gulden, en een halve schuit, 2 paarden, ploegen, 
bouwgereedschap, etc. voor 1000 gulden. Dus totaal 1600 gulden. (Dit volgens accoord van Leendert 
Cornelisz Eerlant, won. te Krimpen, en Pieter Lenertsz Arijswager, won. te IJsselmonde). 
Verder in de boedel haver, bonen en tarwe ter waarde van 82 gulden, 4 koeien, een vaars, een hokkeling, 
een kalf, ter waarde van 215 gulden. 
Verder worden de goederen opgesomd van linnen, tinnen, wol, koper, ijzer, houtwerk, spek, vlees, rijsriet, 
terwaarde van 300 gulden, wat gedeeld is onder de vier kinderen. 
Verder een opsomming van alle huisraad die nog in de boedel is, ter waarde van 120 gulden. 
Onder de schulden van de boedel wordt ook genoemd Neeltgen Quirijnen, over een jaar dienstbodeloon 
van 48 gulden en daarboven de uitzet van 12 gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 303 fol. 413 – 415 d.d.21-04-1670 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f388-453-s038.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s039.jpg 
Leendert Arijensz Leentvaer, gehuwd met Neeltgen Quirijnen wonend te Bolnes onder Ridderkerk, 
benoemen elkaar tot erfgenaam. Leendert is gezond, Neeltje ligt ziek te bed. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-05-1681 
Arij Bastijaensz van den Nes, getrouwd met Neeltje Crijnen, voor zichzelf en voor Volckje Ariens, zijn 
(schoon-)moeder, inwoonster van Krimpen ad IJssel, verkoopt aan Jan Dircksz Luijt een huis en erf in de 
polder Korteland, buitendijks, met alle lasten etc volgens de oude opdrachtbrief dd 11-03-1623 die aan de 
koper is overgeleverd. Bedrag 150 gulden. 
 
Not. Arch. Nr. 4992\18 IJsselmonde acte 32 fol. 100 – 103 d.d.05-10-1702 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4992_100.jpg - NL-RtSA_18_4992_103.jpg 
Neeltje Crijnen, laatst weduwe van Arien Bastiaensz van de Nes, won. te Ridderkerk, testeert. 
Zij prelegateert aan haar dochter Annetje Leenderts Leentvaer 200 gulden vanwege haar goede diensten. 
Verder benoemt zij tot haar erfgenamen Annetje Leenderts Leentvaer, de kinderen van Arijen Leendertsz 
Leentvaer, en Crijn Leendertsz Leentvaer, ieder voor een derde deel. Arijen Leendertsz Leentvaer, haar 
zoon, zal de vruchten en bladeren mogen trekken, zijn leven lang. 

 
 
#k3882 den Ouden, Cornelis Hendricksen (zoon van Hendrik Pleunen Leeuwenburg 
      en Aertge Cornelis)  ─> k7764 
 ~ 31-03-1614 of 21-02-1616 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 27-04-1663 te Ridderkerk 
x 22-05-1663 te Dordrecht (zie Ridderkerk)   zie gezinskaart 11849 
#k3883 Cornelis, Jannighje  (dochter van Cornelis Cornelisz en Pieterke  
     Cornelis)  ─> k7766 
 ~ 26-12-1636 te Oud Alblas 
 † 22-02-1697 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~ 01-11-1665 te Ridderkerk  † 12-02-1709 te Ridderkerk  

  x 20-05-1696 te Ridderkerk met Dirck Pleunen Huijser 
  xx 13-03-1701 te Ridderkerk met Arij Leendertsz Leentfaar 
  zie ─> k1941 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 762 Datum: 19-Feb-23 

Not. Arch. Nr. 4988\18 IJsselmonde acte 226 fol. 470 – 471 d.d. 17-06-1685 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4988_470.jpg - NL-RtSA_18_4988_471.jpg 
Cornelis Hendricksz de Oude, won. aan de westzijde te Ridderkerk, verkoopt aan Pieter van Gilst, 
rentmeester en schout te Ridderkerk, twee bedden, een paard, een rode koe. een hokkeling, een wagen, 
ploeg, een ijzeren eg, twee koperen ketels, etc. voor 147 gulden 2 stuivers. Dit bedrag wordt in mindering 
gebracht van 163 gulden 13 stuivers 10 penningen die hij nog schuldig was aan Van Gilst vanwege diverse 
verpondingen, omslagen en tienden. 

 
 
#k3884 Lievens, Laurens   (zoon van ) 
 * +/- 1650 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
x 26-10-1681 te Alblasserdam     zie gezinskaart 11850 
#k3885 Pieters, Jannetje (dochter van Pieter Fredericksen en Anneken Jans) 
      ─> k7770 
 ~ 20-11-1650 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Klaes ~ 19-09-1683 te Alblasserdam  † 28-01-1712 te Alblasserdam 

 x 28-03-1706 te Alblasserdam met Neeltje Ariens 
 zie ─> k1942 

 

 
#k3886 Cornelissen, Arien   (zoon van Cornelis Crijnen en Neeltgen Ariens) 
      ─> k7772 
 ~ 06-11-1633 te Alblasserdam 
 † na 01-03-1673 te ??? 
x 08-1659 te Streefkerk      zie gezinskaart 11851 
#k3887 Bouwen, Willempje  (dochter van Bouwen Bouwens en Anneken  
     Willems)  ─> k7774 
 * +/- 1635 te Streefkerk 
 † na 01-06-1673 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 11-12-1667 te Alblasserdam †  

 x 02-05-1694 te Alblasserdam met Ghijsbert Ariensz  
 xx 28-03-1706 te Alblasserdam met Klaes Lauwe van Batenburg 
 zie ─> k1943 

 

 
#k3892 Kalkman, Floris Gillisz  (zoon van Gillis Hendricksz Kalkman en Aaltje 
     Floren)  ─> k7784 
 ~ +/- 1640 te Lekkerkerk 
 † 21-11-1726 te Lekkerkerk 
x 01-08-1666 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11854 
#k3893 Sijmons, Jannigje  (dochter van Sijmon Leendertsz Verschuur en 
     Neeltje Willems Crul)  ─> k7786 
 * te Krimpen aan den IJssel 
 ~ +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 16-04-1717 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barent ~ 26-09-1683 te Lekkerkerk  † na 21-11-1726 te ??? 

 x +/- 1705 te Lekkerkerk met Annigje Pleunen 
 xx 07-12-1708 (o) te Lekkerkerk met Jaapje Cornelis van der Woude 
 zie ─> k1946 
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Leenkamer Vliet 1353 - 1753 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE VLIET, 1353-1753 
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
24I. Ca. 7 morgen in het oostelijke weer, oost: Jan Willemsz. c.s., west: Dirk Jansz. c.s.  

16-11-1661: Adriaan Willemsz Crul. te Krimpen aan de IJssel bij dode van Willem Pietersz (zie 
k15574), zijn vader, I fol. 187v.  
28-8-1666: Simon Verschuur Leendertsz. te Krimpen aan de IJssel voor Neeltje, dochter 
van Willem Pietersz Crul, bij dode van Adriaan, haar broer, I fol. 194v.  
29-7-1680: Jan Verschuur Simonsz. te Krimpen aan de IJssel bij dode van Neeltje Crul, zijn 
moeder, I fol. 216.  
14-6-1690: Justus Schildman, schout van Krimpen aan de IJssel, voor Simon Verschuur, bij 
dode van Jan, diens vader, I fol. 227v-228. 
 17-4-1733: Simon Verschuur Jansz. met ledige hand, I fol. 266v. 

 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 20-02-1685 
Grietje Willems Crul, Jan Cornelisz Plack, Claes Cornelisz Plack, Jacob Cornelisz Plack, Dirck Pietersz 
Koijman namens Willem Cornelisz Plack en Leijntje Cornelis Plack, kinderen van Lijsje Willems Crul, Marija 
Frans Vroom namens Jan Sijmonsz, haar man, Floor Gillisz, getrouwd met Janneken Sijmons, Jacob 
Jacobsz Bostel, getrouwd met Trijntje Sijmons, mede namens Willem Sijmonsz en Lena Sijmons, kinderen 
van Neeltje Willems Crul, en Cors Cornelisz Jongenboer, zoon van Annitje Willems Crul, verkopen aan 
Tijs Ariensz Back 7 morgen land in de polder Korteland. Dit land werd te leen gehouden van het huis van 
de heerlijkheid van Polanen. Bedrag 2875 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 02-05-1708 
Govert Ariensz Cors, Jan Nannensz Kors, Cent Ariensz Varckedrijver, getrouwd met Annetje Nannens 
Cors, Arijen Leendertsz Cors, Cornelis Jansz Mul, getrouwd met Grietje Cornelis, alle won. te Ouderkerk 
ad IJssel, Willem Leendertsz Kors, won. te Krimpen ad IJssel, namens Willem Leendertsz Kors de Jonge 
en namens Andries Jacobsz Kerckhof, getrouwd met Aegje Leenderts Kors, en namens Dirck Aertsz 
Huerman, getrouwd met Lijsbeth Cornelis van Ardennen, en voor Arijen Rijckaard, getrouwd met Cornelia 
Cornelis van Ardenne, en voor Jan Pietersz Hovenier, getrouwd met Neeltje Cornelis van Ardenne, Pieter 
Nannensz de Bouggende en voornoemde Jan Nannensz Kors als voogfden over de twee onmondige 
kinderen van Maria Leenderts Kors, Cornelis Cornelisz Stolk, won. te Stolwijk, alle erfgenamen van 
Cornelis Jansz Cors. 
Wouter van Oosten, getrouwd met Annetje Leenderts, won. te Stormpolder, Pieter Hendricksz Boom, 
getrouwd met Ingetje Leenderts, won. te IJsselmonde, voor zichzelf en als voogden over Grietje Cornelis, 
te Ouderkerk, en Jacob Jacobsz Vonk, voor zichzelf en voor Barent Jacobsz Vonk en Neeltje Jacobs Vonk, 
zijn meerderjarige broer en zus, en als voogd over zijn minderjarige broers en zus, Claes Cornelisz Krul, 
Johannis Aertsz, voor zichzelf en als voogden over de onmondige kinderen van Jan Cornelisz Krul, Willem 
Cornelisz Krul, Jacob Cornelisz Krul, Dirck Pietersz, getrouwd met Annetje Krul, Floris Jielisz, getrouwd 
met Jannetje Sijmons, voor zichzelf en als voogd van de onmondige kinderen van Jan Sijmonsz, en als 
voogd over de onmondige kinderen van Lena Zijmons, alle won. te Lekkerkerk, Claes Pietersz, getrouwd 
met Claesje Corsse, won. te Rockanje, Willem Claesz Schrevel, getrouwd met Pietertje Korsse, won. te 
Rockanje, Arijen Knapsteijn, getrouwd met Annetje Korsse, won. te Delft, en op 08-06-1708 verscheen 
Josijntje Christiaens, vrouw van Jacob Abramsz, namens Carstiaen Willemsz en Pieter Abramsz, getrouwd 
met Barnadina Willems, en Neeltje Willems, kinderen van Willem Sijmonsz, zijnde de procuratie 
gepasseerd voor Francoijs de Veij, notaris te Sluijs, Vlaanderen, alle erfgenamen van Marritje Willems 
Krul. 
Zij verkopen: 
- aan Cornelis Dircksz hun deel in 8 morgen land, bestaande uit wei-, hooi- en kennipland in de polder 
Langeland, waarvan Cornelis Dircksz ook een deel bezit. Het deel dat hij koopt bedraagt 6 morgen 4 hont. 
Bedrag 2.062 gulden 10 stuivers. 
- aan de kinderen van Jacob Weggeman een zelling in de polder Langeland. Bedrag 390 gulden. 
- aan Arijen Cornelisz Stolk en Cornelis Cornelisz Stolk een erf en dijk met huis en schuur. Bedrag 340 
gulden. 

 
#k3894 van der Woude, Cornelis Woutersz (zoon van Wouter Dirksz van der Wouden 
     en Jaapje Cornelis Vrienden)  ─> k7788 
 ~ +/- 1649 te Lekkerkerk 
 † 17-01-1710 te Lekkerkerk 
x 23-04-1685 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11855 
#k3895 Fredericks, Trijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jaapje ~ 24-06-1685 te Lekkerkerk  † 06-06-1732 te Lekkerkerk 

 doopget. Dirk Woutersz (zie k3472), Lijntje Wouters 
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 x 07-12-1708 (o) te Lekkerkerk met Barent Florisz Kalkman 
 zie ─> k1947 

o Wouter ~ 19-11-1687 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Dirck Woutersz, Hartich Fredericksz, Lijntje Wouters 

o Trijntge ~ 02-11-1689 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Hartig Fredericksz, Geertje Fredericks, Marij Cornelis 

o Frederick ~ 18-02-1693 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Hartog Fredericksz, Dirk Woutersz 

o Arien ~ 12-02-1696 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Dirk Woutersz, Dirk Willemsz, Teuntge Jans, Willemtje Huijgen 

o Willemtge ~ 12-02-1696 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Dirk Woutersz, Dirk Willemsz, Teuntge Jans, Willemtje Huijgen 

o Willemtge ~ 30-06-1697 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Dirk Woutersz, Willemtge Huijgen, Teuntge Jans 

o Jannigje ~ 05-09-1700 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Hendrik Frederiksz, Magteltje Ariens, Willempje Huijgen 

 

 
#k3896 van de Graaff, Pieter Ariensz (zoon van Arien van de Graaff en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † 27-12-1696 te IJsselmonde 
x +/- 1675 te IJsselmonde ??     zie gezinskaart 11856 
#k3897 Boom, Trijntje Hendriks (dochter van Hendrik Boom en Neeltje Vasse) 
      ─> k7794 
 Later getrouwd op 17-12-1702 (o) te IJsselmonde met Willem Jansz Punt 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † 31-03-1711 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter van de Graaff en Trijntje Boom): 
o NN  *   †  
o Hendrick  ~ +/- 1679 te IJsselmonde  †  09-12-1773 te IJsselmonde 

  o 03-11-1713 te IJsselmonde met Pleuntje Jobs Commijs 
  xx 30-09-1746 (o) te IJsselmonde met Cijtje Jacobs Schuijer 
  zie ─> k1948 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Trijntje Boom en Willem Punt): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Nr. 4990\18 IJsselmonde acte 66 fol. 177 – 179 d.d. 16-11-1696 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4990_177.jpg - NL-RtSA_18_4990_179.jpg 
Johanna van Lansbergen, vroedvrouw van IJsselmonde, Lijsbeth Clemens Ouwens, vrouw van Cornelis 
Foppen van Driel, Pietertje Ariens, vrouw van Leendert Pleunen en Trijntje Hendricks, vrouw van Pieter 
van der Graeff, alle won. te IJsselmonde, verklaren in verband met Pietertje Ariens Vinck dat zij rond half 
juli is bevallen van een zoon, en dat zij tijdens de bevalling aanwezig waren en dat Pietertje verklaard heeft 
dat Leendert Teunisz Spruijt de vader zou zijn. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4995\18 IJsselmonde acte 57 fol. 205 – 209 d.d. 14-10-1710 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_205.jpg - NL-RtSA_18_4995_209.jpg 
Trijntje Hendriks Boom, getrouwd met Willem Jansz Punt, won. te IJsselmonde, ligt ziek op bed en testeert. 
Zij benoemd tot haar enige en universele erfgenaam haar zoon Leendert Pietersz van der Graeff. Hij zal 
een jaar na haar dood 92 gulden moeten betalen aan haar man Willem Jansz Punt, en aan haar verdere 
kinderen, met namen Arij Pietersz van der Graeff, Hendrick Pieterz van der Graeff, Cornelisz Pietersz 
van der Graeff en Marijtje Pieters van der Graeff, ieder ook 90 gulden. Als voogden over minderjarige 
erfgenamen worden gesteld Arij Pietersz van der Graeff en Hendrick Pieterz van der Graeff. 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 234\18 IJsselmonde acte 79 fol. 82  d.d. 27-11-1713 
NL-RtGAR_8_234_082.jpg 
De kinderen en erfgenamen van Hendrik Boom en Neeltje Vasse, beiden overleden, melden dat er nog 
een onmondige erfgenaam is, met name Marijtje Pieters van der Graeff, wiens moeder is geweest Trijntje 
Hendriks Boom, zijnde een dochter van voornoemde Hendrik Boom en Neeltje Vasse, en er geen 
voogden zijn benoemd. De weeskamer benoemt als voogden Floris Elseman en Jan Pieters Swart. 
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#k3898 Commijs, Job Reijersz  (zoon van Reijer Joppen Commijs en Pleuntje 
     Leenderts)  ─> k7796 
 Later getrouwd op 11-01-1711 te Barendrecht met Neeltje Cornelis Bravenboer 
 * te Carnisse in West Barendrecht 
 ~ voor 1655 te Barendrecht 
 † 24-05-1721 te Oost-Barendrecht 
x 09-05-1683 te Barendrecht     zie gezinskaart 11857 
#k3899 Kooijman, Marijtje Hendriks (dochter van Hendrik Pietersz Kooijman en  
     Leendertje Leenderts Pors)  ─> k7798 
 * te Oost Barendrecht 
 ~ 09-03-1664 te Barendrecht 
 † 16-08-1709 te Barendrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pleuntje  * te Oost Barendrecht / ~ 13-02-1684 te Barendrecht 

      † 22-07-1740 te IJsselmonde 
  o 03-11-1713 te IJsselmonde met Hendrick Pietersz van de Graaff 
  zie ─> k1949 

 

 
#k3912 Groenendijck, Eldert Jacobsz (zoon van Jacob Groenendijck en ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 09-02-1635 te Goudswaard     zie gezinskaart 11864 
#k3913 Pieters, Emmegertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Eldert ~ +/- 1654 te Rhoon  † +/- 1691 te Rhoon 

 x +/- 1679 te Rhoon met Neeltje Ariens Hordijk 
 zie ─> k1956 

 

 
#k3916 Klootwijk, Wouter Pietersz (zoon van Pieter / Peter Woutersz de jongste  
   Klootwijk en Aentgen Joachims Verster (?)) ─> k7832 
 ~ +/- 1630 te ‘s Grevelduin 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te ???      zie gezinskaart 11866 
#k3917 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1665 te ’s Grevelduin  †  

 x +/- 1695 te IJsselmonde ?? met NN 
 zie ─> k1958 

 

 
#k3922 Leenheer, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Leenheer en ) 
 Beroep: Stadhouder en secretaris van Heerjansdam 
 Eerst getrouwd met Joosjen Ariens 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † voor 29-02-1660 te ??? 
x 20-03-1644 te Heerjansdam     zie gezinskaart 11869 
#k3923 Roken, Maijken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik Leenheer en Joosjen Ariens): 
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o NN  *   †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik Leenheer en Maijken Roken): 

o NN  *   †  
o Lena ~ 05-02-1650 te Heerjansdam  †  

 x 29-11-1676 te Dubbeldam met Willem Hendriksz Moerkerke 
 zie ─> k1961 

 

 
#k3924 Verheij, Izaak Abrahamsz (zoon van Abraham Joosten Verheij en Barber 
     Foppen)  ─> k7848 
 ~ +/- 1640 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 23-06-1669 te Charlois, 13-07-1669 att. naar Delfshaven 
x 14-07-1669 te Delfshaven     zie gezinskaart 11870 
#k3925 Noteboom, Cornelia Cornelis (dochter van Cornelis Teunisz Noteboom en  
     Ingetge Cornelis)  ─> k7850 
 ~ +/- 1645 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jillis/Gillis ~ 06-04-1676 te Charlois  †  

  x 29-08-1704 te Charlois (Gaarders) met Hendrikje Bastiaans Munter 
  zie ─> k1962 

 
Not. Arch. Nr. 462\18 Rotterdam acte 19 fol. 43  d.d. 25-06-1670 
notaris Leonard van Zijl 
NL-RtSA_18_462_0041.jpg 
Op verzoek van Ingetge Cornelis, weduwe van Cornelis Teunisz Nooteboom, verklaart de notaris dat 
hij geweest is ter huize van Theunis Cornelisz Nooteboom, timmerman te Rotterdam, haar zoon, en 
heeft hem gevraagd of hij aan zijn moeder (Ingetge Cornelis) rekenschap wilde afleggen van de 
administratie die hij op eigen autoriteit heeft onderhouden over de boedel van Gillis Cornelisz 
Nooteboom, haar overleden zoon. Hij heeft zijn moeder bij testament tot universeel erfgenaam gesteld. 
Op de door de notaris gestelde vraag gaf Teunis Cornelisz Noteboom tot antwoord: “Is sij al weder 
droncken of heeft sij haer gat vol ?”, waarna hij aangaf geen rekenschap af te leggen tenzij alle kinderen 
van zijn moeder bij elkaar waren omdat het hen mede aanging. 
Opmerking: Teunis Cornelis Nooteboom is getuige bij de doop van Cornelis Verheij dd 17-01-1672 te 
Charlois. En de overleden Gillis Cornelisz Nooteboom is blijkbaar later vernoemd: Jillis Verheij is gedoopt 
06-04-1676 te Charlois (zie k1962) 

 
#k3926 Munter (Schouten), Bastiaan Pietersz (zoon van Pieter Munter en ) 
 ~ +/- 1645 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o ..-..-1675 te Charlois (attestatie naar Rotterdam dd 07-05-1675) 
x 08-05-1675 te Rotterdam     zie gezinskaart 11871 
#k3927 Verschoor, Sijtje Doenen (dochter van Doen Bastiaensz Verschoor en  
     Aeltje Pons)  ─> k7854 
 ~ +/- 1650 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrikje * te Katendrecht / ~ 17-10-1683 te Charlois †  

  x 29-08-1704 te Charlois (Gaarders) met Jillis Izaaksz Verheij 
  zie ─> k1963 

 

 
#k3928 Meulendijk, Gerrit Ariensz (zoon van Arien Michielsz Meulendijk en Engeltje 
     Buijens)  ─> k7856 
 Eerst getrouwd op 08-10-1645 te Ridderkerk (o) / x te Alblasserdam, met 
 Ariaantje Willems Soet 
 ~ 24-12-1606 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 26-11-1667 te Ridderkerk 
x 21-12-1667 te Alblasserdam      zie gezinskaart 11872 
#k3929 Aerds, Willemtje (dochter van Aert Foppen en Aeghen Willems) 
      ─> k7858 
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 ~ 24-10-1638 te Alblasserdam  (Bron: Transcriptie G. Ouweneel (DVD-Alblasserdam) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gerrit Meulendijk en Ariaantje Willems): 
o Arien ~ 02-12-1646 te Ridderkerk doopget: Ariaentjen Ariens 
o Willem ~ 03-08-1653 te Ridderkerk doopget: Arien Ariensz Nuchteren en Neeltjen Willems 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gerrit Meulendijk en Willemtje Aerts): 
o Cornelis ~ 23-06-1669 te Ridderkerk  † 

 doopget: Pieter Bastiaensz Schipper, Aerd Jansz de Doodt,  Lijntjen Aerts 
 x 06-05-1696 te Charlois met Aaltje Jacobs van Gelder 
 zie ─> k1964    

o Ariaentjen ~ 07-06-1671 te Ridderkerk doopget: Cornelis Andriesz Baen en Neeltje Willems 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 20 fol. 35 – 36 d.d. 13-09-1646 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f001-083-s043.jpg - NL-RtSA_1277_14_f001-083-s044.jpg 
Engeltge Boeijens, weduwe van Arijen Ghielen, ter eenre, en Gerrit Arijensz, haar zoon, ter andere 
zijde, en Arijen Arijensz Nuchteren de jonge, getrouwd met Ariaentge Arijens, haar dochter, ter derder 
zijde, verklaren overeenstemming te hebben bereikt inzake de nalatenschap van Arijen Gielen, met name 
over de uitkoop van van 1/4e deel van het huis aan de Molendijck te Ridderkerk in oud Reijerwaard, en het 
akkertje daarbij. Gerrit Arijensz doet afstand van dit deel van het huis en het akkertje, waarvoor Arijen 
Arijensz Nuchteren aan hem 275 gulden betaalt. Gerrit Arijensz mag de helft gebruiken dat van Engeltje 
Boeijens is. Zij betaalt aan Arijen Arijensz Nuchteren ter compensatie 150 gulden. Deze acte is gepasseerd 
in bijzijn van Cornelis Gielen en Aert Hermensz, getrouwd met Aertge Gielen, ooms van vaderszijde van de 
voornoemde kinderen, en in bijzijn van Arijen Arijensz Nuchteren de oude, en Jacob Arijensz Nuchteren, 
vader en broer van Arijen Arijensz Nuchteren de jonge. 

  
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 21 fol. 37 – 40 d.d. 13-09-1646 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f001-083-s045.jpg - NL-RtSA_1277_14_f001-083-s048.jpg 
Staat en kavelcedulle inzake de nalatenschap van Arijen Gielen, opgesteld door Engeltge Boeijens, 
weduwe van Arijen Gielen, en Gerrit Arijensz en Arijen Arijensz Nunchteren de jonge, getrouwd met 
Arijaentgen Arijens, beide kinderen van Arijen Gielen. 
Engeltje Boeijens krijgt 1 morgen 50 roeden land, 1 morgen 4 hont land, 2 hont land en 5 hont 50 roeden 
land, alles gelegen in Oud Reijerwaard. Tot slot krijgt zij buitendijks bij haar woning de helft van het 
weiland. 
Gerrit Arijensz en Arijen Arijensz Nuchteren de jonge krijgen ieder voor de helft het volgende: 4 hont 50 
roeden land en 10 ½ hont land in Nieuw Reijerwaard, 2 hont land en 3 morgen land in Oud Reijerwaard, en 
de andere helft van het buitendijkse weiland. 

  
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 72 fol. 98 – 99 d.d. 06-08-1662 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f065-134-s049.jpg - NL-RtSA_1277_15_f065-134-s050.jpg 
Alewijn Phillipsz van Jongerden, won. te Alblasserdam, als gemachtigde aangesteld op 30 juli 1662 
gepasseerd voor notaris Johannes de Vos te 's Gravenhage, van Vrouwe Jacquelina Machtelt de Pottre, 
Vrouwe van Souburch etc. Hij verpacht en verkoopt de korentiende van de gewassen in de polder 
Donckersloot gelegen tegenover Ridderkerk voor het jaar 1662, aan Willem Jacobsz Lems, Pleun Arijensz 
van Noort, Jacob Arijensz Nuchteren, Gerrit Arijen Gielen, Neeltgen Wouters weduwe van Jacob Gerritsz 
van der Zegen, Cornelis Blasius Blijgeest, Pieter Bastiaensz Schipper, Arijen Arijensz Nuchteren en 
Pouwels Arijensz Kranendonck als hiertoe mondelinge last hebbende (zo hij verklaart) van de heer 
Pouwels Halling. De kopers / pachters moeten 200 gulden betalen in 1663. Wanneer niet tijdig betaald 
wordt, zal voor iedere gulden een extra stuiver betaald moeten worden. 
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Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 196 fol. 266 – 266 d.d. 16-02-1667 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f250-316-s026.jpg 
Gerrit Arijen Gielen, won. te Ridderkerk, verklaart schuldig te zijn aan Hermes Celosse, predikant te 
Ridderkerk, het bedrag van 150 gulden dat hij geleend heeft. Rente 6 %. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 218 fol. 295 – 296 d.d. 27-11-1667 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f250-316-s070.jpg - NL-RtSA_1277_15_f250-316-s071.jpg 
Gerrit Arijen Gielen, weduwnaar van Ariaentgen Willems, won. te Ridderkerk, ter ene en Aert Jacobse, 
getrouwd met Neeltgen Willems en Alewijn Philipse van Jongerden, getrouwd met Annitgen Willems, 
beiden won. te Alblasserdam, als voogden van de twee nagelaten weeskinderen ter andere zijde. De 
nalatenschap van Ariaentgen Willems wordt geregeld en de kinderen uitgekocht. De namen van de 
kinderen zijn: Arijen Gerritsz, 20 jaar, en Willem Gerritse, 15 jaar. De vader behoudt de boedel en zal hen 
tot de leeftijd van 25 jaar onderhouden. Zij krijgen dan ook de helft van 7 ½ hont land gelegen in oud 
Reijerwaard in het Duijfhuijs blok. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 230 fol. 313 – 315 d.d. 21-04-1668 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f250-316-s098.jpg - NL-RtSA_1277_15_f250-316-s099.jpg 
Jonkheer Johan van Outheusden Heere van den Donck etc. voor zichzelf en consorten eigenaars van de 
polder Donckersloot ter ene en Gerrit Arijen Gielen, gebruiker voor de helft van de 2e kavel van de polder 
ter andere zijde, verklaren overeengekomen te zijn en vereffend te hebben de jaarpacht over de jaren 
1666 en 1667 á 150 gulden per jaar, en over wat in 1668 gezaaid is en nog te velde staat. Hij zegt de 
pacht nu op. en laat hetgeen te velde staat aan de eigenaars vervallen, waarvoor hij 60 gulden krijgt. 
Eerder had Gerrit al 83 gulden 9 stuivers betaald. Restschuld is dus nog 156 gulden 11 stuivers, die Gerrit 
belooft te betalen op dato de Dordrechtse beestenmarkt 1668. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 260 fol. 355 – 356 d.d. 15-12-1668 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f317-387-s054.jpg - NL-RtSA_1277_15_f317-387-s055.jpg 
Leendert Gillisz Vinck, Schout en secretaris van de Groote Lint, als mede erfgenaam van Marijcken Janse, 
weduwe van Gillis Vinck, in zijn leven mede schout van de Groote Lint, zijn ouders, voor zichzelf en voor 
de andere mede erfgenamen ter ene en Gerrit Arijensz wonend aan de Molendijck te Ridderkerk ter 
andere zijde. Er was een geschil ontstaan over landpachten, en een proces voor het gerecht van Dordrecht 
op 20-07-1668. Gerrit Arijensz werd veroordeeld tot het betalen van 120 gulden (oordeel dd 05-09-1668 en 
08-09-1668), maar bleef in gebreke. De baljuw werd ingeschakeld en er werd beslag gelegd op zijn 
paarden, koeien en andere beesten door Cornelis der Meuijen. De openbare verkoop wordt opgehouden 
tot 1 april 1669. Tot die tijd krijgt Gerrit Arijensz tijd om te betalen. Borgen zijn Pieter Bastiaensz Schipper, 
Arijen Jacobsz Nuchteren en Aert Jansz de Doot, allen wonend te Ridderkerk. 
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#k3930 van Gelder, Jacob Claesz (zoon van Claes van Gelder en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Charlois ??     zie gezinskaart 11873 
#k3931 Grauwert, Stijntje Hermans (dochter van Herman Leendertsz Grauwert en ) 
      ─> k7862 
 ~ +/- 1635 te Charlois ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Bastiaen   ~ 27-08-1662 te Charlois doopget. Stijntje Sijmons 
o Aeltje  ~ 21-12-1664 te Charlois doopget. – 
o Herman  ~ 24-01-1666 te Charlois doopget. –  
o Claesje  ~ 12-08-1668 te Charlois doopget. Maij Claes 
o Aeltje   ~ 17-01-1672 te Charlois † 

  doopget. Geertjen Cornelis,  Aektjen Aerts, Mr .Joris de Roij 
  x 06-05-1696 te Charlois met Cornelis Gerritsz Meulendijk 
  zie ─> k1965 

o Willemtjen  ~ 17-01-1672 te Charlois  
  doopget. Geertjen Cornelis,  Aektjen Aerts, Mr. Joris de Roij 

o Arij  ~ 17-02-1675 te Charlois doopget. Maijken Claes 

 
#k3940 Tuck / Tock, Jan Joosten  (zoon van Joost Jansz Tuck en Neeltgen 
     Warrebouts van der Wel)  ─> k7880 
 Eerst getrouwd 30-10-1650 te Westmaas met Ariaentje Jans 
 Daarna getrouwd op 09-04-1656 te Ridderkerk met Lijntje Jacobs Corp 
 ~ 10-05-1626 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 20-02-1663 te Ridderkerk 
x 18-03-1663 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11876 
#k3941 Huijser, Leijntje Quirijnen / Leijgje Krijnen (dochter van Krijn Arijensz 
     Huijser en Neeltken Gerrits)  ─>  k7882 
 ~ 07-01-1629 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Tuck en Ariaentje Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Tuck en Lijntje Corp): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Jan Tuck en Leijntje Huijser): 
o NN  *   †  
o Crijn ~ 07-11-1666 te Westmaas  † na 1720 te ??? 

 x 17-02-1686 te Westmaas met Maria Jans Smit 
 xx 29-04-1702 (o) te Mijnsheerenland met Willemtje Cornelis Rijderkerk 
 xxx 13-09-1705 te Westmaas met Maijke Andriesse de Kat 
 xxxx op 08-04-1714 te Mijnsheerenland met Arijaantje Teunis van Santen 
 xxxxx +/- 1719 met Neeltje Willems Weeda 
 zie ─> k1970 

 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 227  fol. 426 – 427 d.d. 31-08-1656 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f361-452-s071.jpg - NL-RtSA_1277_14_f361-452-s072.jpg 
Neeltgen Gerrits, weduwe van Quirijn Arijensz Huijser, in gezelschap van Pleun Quirijnen Huijser - 
haar mans voorzoon - en Gerrit Quirijnen Huijser, Quirijn Quirijnen Huijser en Leija Quirijnen Huijser ook 
geassisteerd door Pleun - haar broer – verkopen aan de heer Jacob den Brauw, Ridder, Heer van Kethel 
etc. (die mede aanwezig is), drie roodblaarde koeien, 2 koeien, 1 blaarde 2-jarige vaars, 2 1-jarige 
vaarsjes, een hokkeling, een zwart-bruin merriepaard met een veulen, en een bruin merriepaard, voor een 
bedrag van 458 gulden. Dit geld krijgen zij niet in handen, maar dient als betaling van de achterstallige 
landpacht die zij nog moesten betalen. 
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Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 293 fol. 556 – 557 d.d. 10-11-1658 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f544-614-s013.jpg - NL-RtSA_1277_14_f544-614-s014.jpg 
Arijen Quirijnen Huijser de oude - 62 jaar, Lenert Quirijnen Huijser - 55 jaar (zie k8016), Arijen Quijrijnen 
Huijser de jonge - 46 jaar en Pieter Quirijnen Huijser - 43 jaar, verklaren op verzoek van Pleun Quirijnen 
Huijser, hun broer, dat zij op 23 april 1653 met hun stiefmoeder Neeltgen Gerrits, samen met Gerrit 
Quirijnen Huijser, Leija Quirijnen Huijser en Quirijn Quirijnen Huijser hun halfbroers en -zuster, in het 
sterfhuis te Slikkerveer van Quirijn Arijensz Huijser (hun vader) hebben vergaderd inzake de 
bereddering van de boedel. Zij hebben toen een overeenkomst gemaakt voor de verkoop van de woning 
en het land aan Henrick Pietersz van der Bos te Dordrecht voor 1200 gulden. Daarnaast werd ook het 
bouw- en melkgereedschap mee verkocht werd en ook de gehele inboedel verkocht voor 500 gulden, en 2 
zwarte paarden met een veulen, 6 melkkoeien met 5 kalveren, voor 500 gulden. Ook werd de ‘beterschap’ 
van het erf aan de dijk verkocht voor 150 gulden, en de helft van 5 morgen 2 hont land, ook voor 150 
gulden. In totaal ging het om 2500 gulden. 

 
#k3942 Smit, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Smit en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Mijnsheerenland ??    zie gezinskaart 11879 
#k3943 Jans, Gieltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ +/- 1665 te Mijnsheerenland  † +/- 1701 te ??? 

 x 17-02-1686 te Westmaas met Crijn Jansz Tuck 
 zie ─> k1971 

 
Recht. arch nr 20 Mijnsheerenland fol 93v  d.d. 11-11-1673: 
Het gerecht van Mijnsheerenland visiteert een wond in de linker schouder van Jan Cornelisz Smit in 
Mijnsheerenland, hem aangebracht door de watermolenaar Pieter CorneliszBoer in Mijnsheerenland. 
 
Recht. arch nr 20 Mijnsheerenland fol 97v  d.d. 13-11-1673: 
Cornelis Leendertsz int Velt, arbeider, en Johan Schellingh, schoenmaker aldaar, leggen op verzoek van 
Jan Cornelisz Smit getuigenis af. Genoemd: De timmerman Adriaen Adr. Lopicker en de watermolenaar 
Pieter Cornelis Boer. 
 
Recht. arch nr 20 Mijnsheerenland fol 145  d.d. 07-09-1688: 
Missie aan de baljuw van Zuid-Holland over de visitatie van een wond of steek, die Arijen Pieters 
Munckendijck Jan Cornelisz Smith heeft aangebracht. 
 
Recht. arch nr 28 Mijnsheerenland   d.d. 27-10-1689: 
Gieltje Jans, huisvrouw van Jan Cornelisz Smit, Maria Jans, huisvrouw van Otto Pieters jonge Schout, 
Cornelia Claesdr, huisvrouw van Cornelis Kruijthof, Pieternel Gijsberts, huisvrouw van Dirk Tonisz Slooter, 
Neesje Pieters, huisvrouw van Timotheus Gijsbertsz Boer en Lijntje Pieters, weduwe van Heijndrick 
Jacobsz Zevenhuijsen, naaste buren van Maria Jans Maesdam, weduwe van Leendert Jacobsz 
Hoogewerff, leggen een verklaring af op verzoek van genoemde Maria Jans Maesdam, die wegens een 
kwaal 2 jaren op bed heeft gelegen, zonder dat de docters haar hebben kunnen helpen. Zij ligt nog steeds 
ziekelijk op bed en wordt sinds lang van bovengenoemde personen verzorgd. 
 

 
#k3944 Groenenboom, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Groenenboom en ) 
 ~ +/- 1625 te Charlois ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Charlois ??      zie gezinskaart 11880 
#k3945 Jans, Maijken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te Charlois ?? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: (bij deze dopen werd tweemaal de achternaam Groenenboom gebruikt) 

o Jan  ~ 22-08-1660 te Charlois doopget. Josijntje Claes 
o Leenard  ~ 25-05-1664 te Charlois doopget. Neeltje Bastiaens 
o Cornelis  ~ 18-03-1668 te Charlois † voor 07-11-1737 te Charlois ?? 

  doopget. Soetje Ariens 
  x 06-11-1695 te Charlois met Jannetje Dircks den Besten 
  zie ─> k1972 

o Soetjen  ~ 21-09-1670 te Charlois doopget: Bastiaentjen Jans 
o Willem  ~ 04-06-1673 te Charlois doopget: Soetjen, Bastiaentje Jans 

 
#k3946 den Besten, Dirck Gerritse (zoon van Gerrit Dircksz ‘Metselaer’ den Besten 
   en Jannecken Michiel Wouters Clapcoot)  ─> k7892 
 * +/- 1635 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 02-05-1666 te Charlois 
x 24-05-1666 te Charlois     zie gezinskaart 11881 
#k3947 van Cleeff, Maijken Ariens (dochter van Arien van Cleeff en ) 
 * +/- 1640 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: (bij deze dopen werd driemaal de achternaam ‘den Besten’ gebruikt, en tweemaal 
       de achternaam ‘van Cleef’) 

o Janniken  ~ 11-08-1667 te Charlois † 07-11-1737 te Charlois 
  doopget. Lijntje Gerrits 
  x 06-11-1695 te Charlois met Cornelis Jansz Groenenboom 
  zie ─> k1973 

o Arien  ~ 19-01-1670 te Charlois doopget. Maijken Ariens en Pleun Ariensz 
o Leendert  ~ 15-05-1672 te Charlois doopget. Lijntje Ariens 
o Gerrit  ~ 23-09-1674 te Charlois doopget. Brurgjen Gerrits 
o Gerrit  ~ 08-12-1675 te Charlois doopget. Burgjen Gerrits 
o Arien  ~ 04-12-1678  te Charlois doopget. Maijken Ariens Lange 
o Jacob  ~ 08-03-1682  te Charlois doopget. - 

 
#k3948 Vlasblom, Willem Tobiasz (zoon van Tobias Vlasblom en ) 
 * +/- 1630 te Heerjansdam 
 † 18-03-1668 / voor 14-12-1672 te Heerjansdam 
x 13-06-1655 te Heerjansdam     zie gezinskaart 11882 
#k3949 Corstiaens/Christiaens, Pietertje (dochter van Christiaen / Corstiaen  
    Gerritsz en Marijken Cornelis Baes)  ─> k7898 
 Later getrouwd op 14-12-1672 te Heerjansdam met Arie Hendricksz 
 ~ 31-10-1632 te Rijsoord 
 † na 31-01-1699 te Heerjansdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Vlasblom en Pietertje Corstiaens): 
o NN  *   †  
o Korstiaen ~ 18-03-1668 te Heerjansdam † 01-05-1739 te Kijfhoek 

  x 17-08-1691 te Heerjansdam met Stijntje Gijsberts Nugteren 
  zie ─> k1974 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pietertje Corstiaens en Arie Hendricksz): 
o NN  *   †  

 

 
#k3950 Nugteren, Gijsbert Jacobsz  (zoon van Jacob Ariens Nuchteren en 
     Neeltje Arijens Op ‘t Dorp)  ─> k7900 
 ~ 27-11-1633 te Ridderkerk 
 † 15-09-1704 te Ridderkerk 
o 09-10-1660 te Ridderkerk 
x 31-10-1660 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11883 
#k3951 van Vreem, Cornelia Jacobs / Jakes (dochter van Jacques Luijdertsz van  
     Vreem en Martijntje Jans)  ─> k7902 
 ~ 14-02-1644 te Alblasserdam 
 † 25-09-1719 te Ridderkerk 
 

Uit transcriptie doopboek Alblasserdam van G. Ouweneel: 
Den 14 Februarii 1644 
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Ouders: Jacques Luijderssen van Vreem smit, Martijntge Jans 
Tkint: Cornelia 
Getuijgen: Lijsbeth Jans van Leckerlant, Bastiaen Janssen, Lijsbeth Arijens van Leckerlant 

 
Kinderen uit dit huwelijk:  
In Hendrik-Ido-Ambacht laat, volgens de bewerking van B. de Keijzer, Gijsbert Jacobsz met zijn vrouw 
Cornelia Jacobs, dopen: 

o Martijntje  ~ 08-09-1663 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Neeltje  ~ 08-11-1665 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Marij  ~ 25-03-1668 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Stijntje  * te Kleine Lindt / ~ 07-12-1670 te Hendrik-Ido-Ambacht 

      † na 1734 te Kijfhoek 
  x 17-08-1691 te Heerjansdam met Korstiaen Willemsz Vlasblom 
  zie ─> k1975 

o Willemtje  ~ 19-01-1676 te Ridderkerk 
o Arjaentje  ~ 01-01-1679 te Ridderkerk 
o Jaepje  ~ 15-02-1682 te Ridderkerk 
o Jacob  ~ 10-11-1686 te Ridderkerk 

 
Not. Arch. Nr. 1277\1 Rijsoord   acte 34 fol. 135 – 141 d.d. 02-07-1663 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_1_f001-140-s088.jpg - NL-RtSA_1277_1_f001-140-s088.jpg 
Gijsbert Jacobsz Nuchteren en Cornelia Jakes (ziek op bed), echtpaar, wonende aan de Pruimendijk te 
Ridderkerk, benoemen elkaar tot erfgenaam. De langstlevende dient de eventuele kinderen op te voeden 
tot hun mondige dagen of huwelijk; de langstlevende wordt tevens voogd. Een testament gemaakt voor 
notaris Melanes te Dordrecht, dat ongeveer twee jaar geleden is gemaakt, vervalt. 
Opmerking:  
De naam Cornelia Jacobs werd doorgehaald in deze acte, en in plaats daarvan staat Cornelia Jakes. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 209 fol. 377 – 385 d.d. 20-07-1668 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_377.jpg - NL-RtSA_18_4987_385.jpg 
Hendrick van Erckel, advocaat voor het hof van Utrecht, als rentmeester van Maximiliaen van Nerode, 
Markies van Westerloo, Graaf van Nerode, etc. etc., heer van Ridderkerk, verhuurt aan diverse personen. 
Onder hen bevinden zich ook Gijsbert Jacobsz Nuchteren en Arij Jacobsz Nuchteren. De huur betreft een 
periode van 5 jaar. Gijsbert Jacobsz Nuchteren huurt 3 morgen 320 roeden land. Arij Jacobsz Nuchteren 
en Cornelis Pietersz Bijkerk tesamen huren 7 morgen 481 roeden land. 

  
 
Not. Arch. Nr. 1277\2 Rijsoord   acte 62 fol. 229 – 232 d.d. 18-04-1674 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_2_f149-295-s055.jpg - NL-RtSA_1277_2_f149-295-s057.jpg 
Gijsbert Jacobsz Nuchteren, wonende aan de Pruimendijk te Ridderkerk, huurt van de heer Erverwijn, 
schepen der stad Dordrecht, ongeveer 4 mergen land in Oud Reijerwaard voor de tijd van 7 
achtereenvolgende jaren (onder bepaalde voorwaarden) voor een bedrag van 40 gulden per jaar. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\2 Rijsoord   acte 156 fol. 532 – 534 d.d. 26-06-1677 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_2_f436-565-s069.jpg - NL-RtSA_1277_2_f436-565-s070.jpg 
Pieter Bastiaensz Schipper, oud heemraad alhier als lasthebber van juffrouw Colvius, verhuurt aan Gijsbert 
Jacobsz Nuchteren wonende aan de Pruimendijk te Ridderkerk, 2 mergen 500 roeden wei- en zaailand in 
Oud Reijerwaard voor 7 achtereenvolgende jaren voor 20 gulden per jaar. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4989\18 IJsselmonde acte 91 fol. 272 – 274 d.d. 18-05-1693 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4989_272.jpg - NL-RtSA_18_4989_274.jpg 
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Mattheus Celossen, beurtschipper op Middelburg in Zeeland, won. te Rotterdam, verhuurt aan Gijsbert 
Jacobsz Nughteren, won. te Ridderkerk, 2 morgen 200 roeden land te Ridderkerk, voor de tijd van 14 
jaar voor 30 gulden per jaar. 

 
 

 
#k3952 Lievaart, Jan Jacobsz   zelfde als ─> k3660 
x 
#k3953 Pieters, Jenneke   zelfde als ─> k3661 
 
#k3954 Roseboom, Govert Stoffelsz  zelfde als ─> k3662 
x  
#k3955 Jans, Annetje    zelfde als ─> k3663 
 
#k3956 de Mooij, Paulus Matthijsz (zoon van Matthijs Paulusz de Mooij en Marija 
     Sijmons)  ─> k7912 
 ~ +/- 1667 te IJsselmonde 
 † 21-12-1729 te IJsselmonde 
o 21-04-1696 te IJsselmonde     zie gezinskaart 11886 
#k3957 Thijse, Anna   (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te IJsselmonde 
 † 29-01-1745 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Matthijs ~ 20-07-1696 IJsselmonde doopget. Neeltje Antonij, Arij Matthijsz 
o Thijs ~ 01-01-1698 te IJsselmonde  † 

 doopget. - 
 x 14-05-1723 (o) te IJsselmonde met Willempje Arijens Compeer 
 xx 21-02-1727 (o) te IJsselmonde met Lijntje Jacobs Leentvaar 
 zie ─> k1978 

o Pieter ~ 01-03-1699 te IJsselmonde doopget. Ariaentje Cornelis, Fop Pietersz Koninck 
 † 18-09-1705 te IJsselmonde 

o Arij ~ 01-05-1700 te IJsselmonde doopget. Neeltje Paulus 
o Marijtje ~ 04-09-1701 te IJsselmonde doopget. Marijtje Tijse 
o Arie ~ 05-08-1703 te IJsselmonde doopget. Neeltje Paulus 
o Ariaentje ~ 05-04-1705 te IJsselmonde doopget. Marijtje Tijsse 
o Cornelia ~ 23-09-1708 te Heerjansdam (zie IJsselmonde) doopget. Maijke Sijmons 

 
Weeskamer Arch. Nr. 234\8 IJsselmonde  acte 59 fol. 63– 64 d.d. 21-02-1675 
NL-RtGAR_8_234_063.jpg - NL-RtGAR_8_234_064.jpg 
Mathijs Pauwelsz, weduwnaar van Maijcken Sijmons, aan de ene kant en Willem Sijmonsz, wonende in 
de Groote Lindt, oom en voogd over de 5 nagelaten kinderen van Mathijs en Maijcken, aan de andere kant 
komen tot uitkoop. Mathijs behoudt alle goederen en neemt de lasten voor zijn rekening. Zijn minderjarige 
kinderen Sijmon Mathijsz van 16 jaar, Arije Mathijsz van 15 jaar, Berber Mathijsdr van 13 jaar, Marije 
Mathijsdr van 10 jaar en Pauwels Mathijsz van 8 jaar zal hij onderhouden tot hun 20e jaar en hen dan 
125 gulden als hun moederlijk goed geven. Tot deze leeftijd mag Mathijs de opbrengst ontvangen uit de 
goederen die de kinderen uit de nalatenschap van hun grootvader van moederszijde zullen toekomen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4988\18 IJsselmonde acte 80A fol. 158 – 173 d.d. 09-05-1675 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4988_158.jpg - NL-RtSA_18_4988_173.jpg 
In de boedelinventaris van Sijmon Willemsz en Marichje Gerrits worden ook genoemd: 
Mathijs Pauwelsz als in huwelijk gehad hebbende Marija Sijmons zaliger, verklaart tot huijwelijcx goet 
genoten te hebben den somme van duijsent gulden. 

 
#k3958 Leentvaar, Jacob Jacobsz (zoon van Jacob Arijsz Leentvaar en Ariaantje 
     Willems)  ─> k7916 
 Eerst getrouwd op 16-05-1688 te Charlois met Lijntje Daams Plockhaijr 
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 ~ +/- 1650 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
o 17-11-1696 te IJsselmonde     zie gezinskaart 11887 
#k3959 Gerrits, Ingetje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te Rhoon 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Leentvaar en Lijntje Plockhaijr): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacob Leentvaar en Ingetje Gerrits): 
o NN  *   †  
o Lijntje ~ 10-03-1697 te IJsselmonde  †  

 x 21-02-1727 (o) te IJsselmonde met Thijs Paulusz de Mooij 
 zie ─> k1979 

 
Not. Arch. Nr. 4992\18 IJsselmonde acte 15 fol. 47 – 52 d.d. 12-08-1701 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4992_047.jpg - NL-RtSA_18_4992_052.jpg 
Jacob Jacobsz Leentvaer en Ingetje Gerrits, echtelieden, won. te IJsselmonde, testeren. Jacob is 
gezond, Ingetje ligt ziek te bed. 
Jacob Jacobsz Leentvaer benoemt zijn huidige tweede vrouw tot erfgename over een kindsdeel in zijn na 
te laten goederen. Als algehele erfgenamen benoemt hij de kinderen die hij kreeg met Lijntje Daeme, en 
zijn tegenwoordige vrouw. 
Ingetje Gerrits benoemt tot haar universele erfgenaam haar man Jacob Jacobsz Leentvaer. 

 
 
#k3968 van Oossanen, Gerbrandt Jacobsz (zoon van Jacobus Egbertsz van  
    Oostsanen en Bellonia Douwes)  ─> k7936 
 * +/- 1606 te Papendrecht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te Papendrecht     zie gezinskaart 11892 
#k3969 Dircks, Isabella  (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1632 te Papendrecht  †  

 x 1663 te Dordrecht met Appolonia Abrahamse 
 xx 05-08-1668 te Papendrecht met Lucretia / Cresia Pieters 
 zie ─> k1984 

 

 
#k3972 van Tienen, Joost Claesz (zoon van Claes van Tienen en Anneken  
      Clemens)  ─> k7944 
 Beroep: Huistimmerman 
 Bron molendatabase.org: De achtkante Segwaartse molen in de Binnenwegsepolder te Zoetermeer is, 
 nadat de eerdere molen was afgebrand, herbouwd door Joost Claesz van Tienen, timmerman te 
 Dordrecht, in 1655 voor 2366 gulden en 8 penningen. 

 ~ +/- 1615 te Dordrecht 
 † 02-12-1675 te Dordrecht 
x 22-09-1647 te Dordrecht     zie gezinskaart 11894 
#k3973 van Waarden, Jenneken Dircks  (dochter van Dirck van Waarden en ) 
 ~ +/- 1622 te Breda 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck ~ 12-12-1649 te Dordrecht  †  

 x 30-08-1671 te Dordrecht met Arijaanke Jans Hals 
 zie ─> k1986 

 
Not. Arch. Nr. 268\20 Dordrecht fol. 154  d.d. 19-07-1661 
notaris Hugo van Dijk 
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GAD-0020-0268_00156.jpg - GAD-0020-0268_00157.jpg 
Dirck Leendertsz van de Lint en Joost Claesz van Thienen, beiden meester huistimmerluiden te Dordrecht, 
zijn schuldig aan Simon Jacobsz, schipper te Nijmegen, het bedrag van 700 gulden vanwege de koop en 
leverantie van 21 stuks eikenhout. 

 
 
Not. Arch. Nr. 269\20 Dordrecht fol. 316  d.d. 16-07-1664 
notaris Hugo van Dijk 
GAD-0020-0269_00323.jpg - GAD-0020-0269_00324.jpg 
Dirck Leendertsz Houtcooper, won. te Dordrecht, is schuldig aan Claes Tijsz Vogel, won. te Wesel, het 
bedrag van 1000 gulden vanwege de koop en leverantie van 27 stukken eikenhout. Joost Claesz van 
Thienen ondertekent als getuige. 

 
 
Not. Arch. Nr. 304\20 Dordrecht fol. 294  d.d. 26-02-1673 
notaris Gualtherus Waltherij 
GAD-0020-0304_00304.jpg - GAD-0020-0304_00305.jpg 
Dirck Leendertsz van de Lind, huistimmerman en luitenant van de compagnie van de Merwe, verklaart op 
verzoek van Cornelis van Beveren, heer van West IJsselmonde en baljuw van de Merwede het volgende:  
De vrouw van Dirck Leendertsz van de Lind heeft hem verteld dat de vrouw van Dirk Joosten, zoon van 
Joost Claesz van Thienen, moelnaar op de zaagmolen op de Noordendijk, tegen haar geklaagd en 
bekend had dat Dirk Joosten, haar man, mede handdadig is geweest aan het schellen (schillen) van de 
bomen omtrent de hofstede en laan van de heer Halling, maar dat hij daartoe zeer lelijk was misleid 
geweest. 
Dirk Leendertsz van de Lind verklaart verder dat wanneer hij met de verdere officieren naar de krijgsraad 
zou gaan, Joost de moutmolenaar op de Noordendijk hem is nagelopen, en hem met bekommernis had 
gezegd mede handdadig te zijn geweest aan het verhaalde feit, verzoekende de zaak zo veel mogelijk te 
verzwijgen en stil te houden als dat mogelijk was. Naderhand zijn de moutmolenaar en Joost Claesz van 
Thienen bij Van de Lind gekomen, en hebben met kommernis overlegd hoe deze zwarigheid het beste 
verlicht kon worden, en deden het voorstel om de bomen te kopen, en of hij daarin kon bemiddelen. Dit 
weigerde hij. Verder verklaarde hij dat Pieter Tamboer van dezelfde companie heeft horen zeggen dat 
Wouter Laurensz van Evelingen, knecht op de molen van Jerefaes Francken, mede schuldig was aan het 
feit, en dat hij, toen hij in het korps van de garde van het molenhooft terugkwam, hij de basten van de 
bomen nog op zijn rug had hangen. 

 
#k3976 van Driel, Fop Danielsz (zoon van Daniel Foppe van Driel en Aeltje  
     Cornelis Roomeijn)  ─> k7952 
 Eerst getrouwd op 23-04-1617 te Barendrecht met Adriaantje Adriaans Hordijk 
 ~ 14-04-1593 te Ridderkerk 
 † tussen 04-06-1657 en 10-07-1663 / 19-02-1667 te ??? 
x 01-04-1619 (3e gebod) te Barendrecht    zie gezinskaart 11896 
#k3977 Pieters, Maeijken  (dochter van ) 
 * +/- 1594 te IJsselmonde 
 † na 19-02-1667 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Fop van Driel en Adriaantje Adriaans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Fop van Driel en Maeijken Pieters): 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1635 te Barendrecht  † 10-04-1702 te IJsselmonde 

  x 27-02-1655 te IJsselmonde met Elisabeth Gerrits Mijnlieff 
  xx voor 06-11-1680 te ??? met Lijsbeth Clemens Ouwens 
  zie ─> k1988 

 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 254 fol. 473 –474 d.d. 04-06-1657 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f453-543-s024.jpg - NL-RtSA_1277_14_f453-543-s025.jpg 
Fop Danielsz van Driel, oud heemraad te IJsselmonde, verkoopt diverse roerende zaken aan zijn zoon, 
Cornelis Foppen van Driel, welke goederen zijn zoon reeds sinds 17 november 1655 in zijn bezit heeft en 
waar hij destijds 792 gulden voor heeft betaald. Onder he tverkochte bevinden zich 2 merries met hun 
veulens, 5 koeien, een hokkeling, 2 wagens, etc. 
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Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 255 fol. 475 –376 d.d. 04-06-1657 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f453-543-s026.jpg - NL-RtSA_1277_14_f453-543-s027.jpg 
Fop Danielsz van Driel, oud heemraad te IJsselmonde, en Maertgen Pieters zijn huisvrouw, 
schenken aan Cornelis Foppen van Driel en Lijsbeth Gerrits zijn huisvrouw, hun zoon en 
schoondochter (bij wie zij tegenwoordig inwonen), diverse attributen zoals o.a. de karn met melkmouwen, 
tonnen, tobben, emmers, kaasvaten en al het andere toebehoren dat tot de melkerij behoort. Zij dienen wel 
de ouders tijdens hun verder leven te onderhouden. Na het overlijden van beide ouders zullen de overige 
erfgenamen hiermede genoegen hebben te nemen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 197 fol. 267 –268 d.d. 19-02-1667 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f250-316-s027.jpg - NL-RtSA_1277_15_f250-316-s029.jpg 
Maertgen Pieters, weduwe van Fop Danielsz van Driel, in zijn leven hoogheemraad te IJsselmonde, 
wonend te IJsselmonde, stelt haar testament op. Haar goederen worden onder de kinderen gedeeld: 
Cornelis Foppen van Driel krijgt 11 morgen land waar hij tegenwoordig op woont. Andere kinderen zijn 
Pietertgen Foppen van Driel, gehuwd met Cornelis Bastiaense Broeling, Ariaentgen Foppen van Driel 
gehuwd met Cornelis Bouwense Rooboll, Aeltgen Foppen van Driel gehuwd met Arijen Gerritse Mijnlieff. 
Zij legateert aan Aeffgen Arijense Mijnlieff, dochter van Aeltgen Foppen van Driel 100 gulden, bij haar zoon 
Cornelis Foppen van Driel op interest van 3 % belegd. Als voogd over de minderjarigen stelt zij aan de 
voornoemde Cornelis, haar zoon. 
Zij tekent met ‘Meijken Pijeters: 

 
 
#k3978 Ouwens, Clement Pleunen (zoon van Pleun Clementsz Ouwens en Lijsbeth 
     Aerts van Sittert)  ─> k7956 
 * +/- 1601 te IJsselmonde 
 † voor 06-11-1680 te IJsselmonde ?? 
x na 15-03-1635 te IJsselmonde     zie gezinskaart 11897 
#k3979 Sparreboom, Jannitgen Arijens (dochter van Arijen Jan Arentsz  
    Sparreboom en Truijtgen Leenderts)  ─> k7958 
 Later getrouwd, voor 06-11-1680, met Leendert Leendertsz Vrancken 
 * +/- 1613 te IJsselmonde 
 † voor 06-11-1680 te IJsselmonde ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Clement Ouwens en Jannitgen Sparreboom): 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  * +/- 1655 te IJsselmonde ??  † 20-01-1740 te IJsselmonde 

  x voor 06-11-1680 te ??? met Cornelis Foppen van Driel 
  zie ─> k1989 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jannitgen Sparreboom en Leendert Vrancken): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Nr. 158\18 Rotterdam acte 7 fol. 25 –27 d.d. 15-03-1635 
notaris Nicolaas Adriaansz Vogel 
NL-RtSA_18_158_0016.jpg - NL-RtSA_18_158_0017.jpg 
Clement Pleunen, jonggesel wonende te IJsselmonde, geassisteerd door Aert Pleunen alias Jongh 
Ouwen, zijn broer, en Fop Pietersz, zijn zwager, beiden wonende te IJsselmonde, ter ene zijde, en Ariaen 
Jansz, stiefvader van Jannetgen Ariensdr., j.d. toekomende bruid, met Pieter Ariens, haar broer, beiden 
wonende in IJsselmonde, en Bastiaen Pietersz Vermeulen, wonende in Charlois, haar oom en voogd van 
moederszijde, en Hendrik Hendricksz Hoppel wonende in Heerjansdam, haar zwager, ter andere zijde. 
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Zij sluiten een contract van huwelijksvoorwaarden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 288\18 Rotterdam acte 107 fol. 149 –150 d.d. 22-12-1636 
notaris Gerrit van der Hout 
NL-RtSA_18_288_0138.jpg - NL-RtSA_18_288_0139.jpg 
Dirck Troost en Andries de Roij, exploiteurs van de gemeene lantsmiddelen, verklaren op verzoek van 
Abraham Govertsz Cnol, pachter en medestander van de impost van het beestiael te Rotterdam, dat zij op 
18-12-1636 bij Jacob Jacobsz, herbergier te Rotterdam, waren, waar ook de schout van IJselmonde en 
Cornelis Hendricxsz, veerman te IJselmonde aanwezig was, en Cornelis Hendricksz, veerman te 
IJsselmonde, aan wie zij vroegen of zij wisten hoe de naam was van de vader van Aert Pleunen, collecteur 
van het beestiael in IJselmonde. De schout en Cornelis Hendrikcsz antwoordden Pleun Clementsz de 
Ouden. Ook wilden zij weten hoeveel beesten Jonker Haert had geslacht, en waar deze dan werden 
opgehangen. 
 
Not. Arch. Nr. 391\18 Rotterdam acte 16 fol. 27 –28 d.d. 05-03-1641 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_391_0026.jpg - NL-RtSA_18_391_0027.jpg 
Poulus Tijssen, schuitvoerder van IJsselmonde op Rotterdam, 46 jaar, Clement Pleunen, won. te 
IJsselmonde, 40 jaar, en zijn vrouw Jannetgen Arijens, 28 jaar, leggen een verklaring af op verzoek 
van Jan Dircksz Versijden, brouwer in de brouwerij van de Drie Ringen te Rotterdam. 
Poulus Thijssen verklaart dat hij op 29-01-1641 met een biljet van Clement Pleunen, als collecteur van de 
bieren te IJsselmonde, (waar pachter van is Jan Otten, won. te Zwijndrecht), uit de genoemde brouwerij 
een half vat bier ging halen voor Joost Goossens, tapper te IJselmonde. Behalve dat, gaf Versijdens 
dochter hem 1 ½ vat bier mee voor Joost Goossens als geschenk voor diens verjaardag. Dit werd 
aangetekend op het biljet. In IJsselmonde aangekomen heeft hij het bier aangegeven bij Clement Pleunen 
en zijn vrouw, wat dezen bevestigen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4988\18 IJsselmonde acte 162 fol. 327 –328 d.d. 06-11-1680 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4988_327.jpg - NL-RtSA_18_4988_328.jpg 
Leendert Leendertsz Vrancken, dijkgraaf, weduwnaar van Jannitge Arijens Sparreboom, Jan Clemen 
Ouwens en Pieter Clemen Ouwens, nagelaten zoons van voorzeide Jannitge Arijens Sparreboom, 
geprocreeert bij Clement Pleunen Ouwens, haar eerste man zaliger, ter eenre, en Arije Clemen Ouwens, 
met Cornelis Foppen van Driel, hoogheemraad, getrouwd met Lijsbeth Clemen Ouwens, mede 
nagelaten kinderen en erfgenamen van Jannitge Arijens Sparreboom, geprocreeert bij Clement 
Pleunen Ouwens, alle won. te IJsselmonde, ter andere zijde. Zij doen boedelscheiding. Leendert 
Leendertsz Vrancken, voor de ene helft, en Jan Clemen en Pieter Clemen voor de andere helft behouden 
de gehele boedel en goederen zoals die zijn bezeten door Jannitge Arijens Sparreboom. Zij betalen 
daarom aan Arij Clemen Ouwens en aan Cornelis Foppen van Driel ieder 1000 gulden. 

 
 
#k3980 Hupse, Lenaert Pietersz (zoon van Pieter Hupse en ) 
 Eerst getrouwd op 25-10-1626 te Ridderkerk met Ariaentjen Cornelis 
 ~ +/- 1605 te IJsselmonde 
 † voor 01-06-1680 te ??? 
o 20-03-1632 te Rijsoord 
x 12-04-1632 te Rijsoord (zie Ridderkerk dd 21-02-1632)  zie gezinskaart 11897b 
#k3981 Ariens, Marichjen / Marijken (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te Ridderkerk 
 † na 01-06-1680 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Janneken ~ 11-02-1629 te Rijsoord doopget. Adriaentjen Pieters 
o Hendrick ~ 19-05-1630 te Rijsoord doopget. Jacob Ariensz, Lauw Aertsz en Celigje Huijgen 
o Bastiaen ~ 11-01-1632 te Rijsoord doopget. Lijsbeth Claes 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
o Trijntjen ~ 26-12-1632 te Rijsoord doopget. Marijken Blasen 
o Ariaentjen ~ 17-07-1634 te Rijsoord doopget. Cornelis Pietersz en Neeltjen Ariens 
o Cornelis ~ 09-12-1635 te Rijsoord doopget. Marijken Blasius en Ariaentje Pieters 
o Gerrit ~ 09-12-1635 te Rijsoord doopget. Marijken Blasius en Ariaentje Pieters 
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o Pieter ~ 26-12-1638 te Rijsoord  † 
 doopget. Cornelis Blasen en Grietjen Harmans 
 x 23-10-1667 te Rijsoord met Annetje Ariens 
 xx 18-05-1687 te Rijsoord met Marij Meeuwis 
 zie ─>k1990 

o Lijsbeth ~ 09-05-1641 te Rijsoord doopget. Lenaert Aertsz en Maeijken Jacobs 
o Marichje ~ 11-02-1646 te Rijsoord doopget. - 

 
#k3988 Jansz, Hardeman  (zoon van Jan Hardemansz en ) 
 Beroep: Knoopmaker 
 * +/- 1620 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
o 23-07-1651 te Dordrecht     zie gezinskaart 11898 
#k3989 Jans, Jacomijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1625 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan / Johannes ~ 06-05-1652 te Dordrecht  † 07-03-1724 te Dordrecht 

 o 11-09-1672 te Dordrecht met Emmerentia (Meinsje) Hermens Repelaer 
 zie ─> k1994 

 

 
#k3990 Repelaer, Hermen  (zoon van Anthonis Hugensz Repelaer en  
     Emmerentia Jans van Driel)  ─> k7980 
 ~ +/- 1621 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
o 04-08-1647 te Rotterdam 
att. 20-08-1647 naar Schiedam 
x 21-08-1647 te Schiedam     zie gezinskaart 11899 
#k3991 Jans, Teuntje   (dochter van Jan Fransz en ) 
 ~ 18-10-1622 te Lexmond 
 † 13-01-1685 te Dordrecht 
 

Het is niet zeker of Hermen Repelaer de zoon is van Anthonis Hugensz Repelaer en Emmerentia Jans van 
Driel. In het rijtje van gedoopte kinderen van dat echtpaar komt namelijk geen Hermen / Herman voor (zie 
k7980). Hermen Repelaer wordt nergens met een patroniem vermeld. Qua geschatte geboortedatum zou 
Hermen echter wel nog passen binnen het rijtje kinderen. In die periode werden de dopen nog in 
gebrekkige mate ingeschreven. Veelal ontbraken namen van kinderen. De enige redelijke aanwijzing dat 
Hermen een zoon is van Anthonis en Emmerentia, is dat hij zelf ook een dochter Emmerentia heeft. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Francijna  ~ 12-05-1648 te Rotterdam get. Pieter Bastiaensz en Marij Repelaer 
o Meijnsje  ~ 12-08-1649 te Rotterdam get. Jannetge Arijens en Haesken Arijens 
o Arijaentge ~ 09-03-1651 te Rotterdam get. Arij Jansz en Marijtge Repelaer 
o Emmerentia  * te Dordrecht ~ +/- 1652 te Rotterdam of Dordrecht 

      † 18-02-1721 te Dordrecht 
  o 11-09-1672 te Dordrecht met Jan Hardemansz 
  zie ─>k1995 

o Haesje  ~ 09-08-1653 te Dordrecht 
o Adriaen  ~ 15-12-1654 te Dordrecht 
o Joannes  ~ 21-08-1656 te Dordrecht 
o Trinken  ~ 09-12-1658 te Dordrecht 
o NN  ~ 01-12-1662 te Dordrecht 

 
#k4004 van Mullem, Hendrick Danielsz (zoon van Daniël Dircksz van Mullem en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Charlois ??     zie gezinskaart 11906 
#k4005 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Hendrick  ~ +/- 1645 te Charlois  †  
  x 13-11-1672 te Charlois met Lijsbeth Stoffels de Groot 
  zie ─> k2002 

 

 
#k4006 de Groot, Stoffel Jansz (zoon van Jan Stoffelsz de Groot en ) 
 ~ +/- 1623 te ??? 
 † tussen 1670 en 16-04-1699 te ??? 
x +/- 1649 te ???      zie gezinskaart 11907 
#k4007 Maertens, Marijke (dochter van Meerten Cornelisz en Neeltgen Dircks) 
      ─>k8014 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † 05-09-1664 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ +/- 1650 te Charlois  † na 05-08-1708 te ??? 

  x 13-11-1672 te Charlois met Hendrick Hendricksz van Mullem 
  zie ─> k2003 

 

 
#k4008 Huijser, Jan Leendertsz (zoon van Leendert Crijnen Huijser en Aeltjen 
     Jans Schilperoort)  ─> k8016 
 ~ 21-04-1641 te Hendrik-Ido-Ambacht (bron: H-I-Amb. dopen 1625-1712 door H. de Bruin) 

   volgens deze zelfde bron lieten zij daar in ieder geval ook een zoon Wouter dopen 
   dd 01-03-1637 en een dochter Aelken dd 29-01-1645  (e.a.)) 
 † 29-04-1709 te Ridderkerk 
o 22-04-1662 te Ridderkerk 
14-05-1662 att. naar Hendrik-Ido-Ambacht 
x te Hendrik-Ido-Ambacht     zie gezinskaart 11908 
#k4009 Maertens, Neeltje  (dochter van Maerten Jorisz en Lijntjen Pieters) 
      ─> k8018 
 ~ +/- 1640 te Barendrecht 
 † 27-05-1715 te Ridderkerk 
 

In Barendrecht ontbreken de dopen tussen 1638 en 1655. Maar in de jaren 1655, 1660 en 1662 laten 
Maerten Jorisz en Lijntje Pieters nog drie kinderen dopen. De huwelijken in Barendrecht ontbreken van de 
periode 1639 tot 1650. Omdat Maerten Jorisz en Lijntje Pieters meerdere keren doopgetuige zijn, de 
aanname gedaan dat zij ook de ouders van Neeltje Maertens zijn. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Neeltjen ~ 18-02-1663 te Ridderkerk doopget. Maerten Jorisz, Lijntjen Pieters 
o Leendert ~ 22-05-1664 te Ridderkerk  

 doopget. - 
 x 06-05-1691 te Charlois met Beatris Jacobs van den Berg 
 zie ─> k2004 

o Joris ~ 13-12-1665 te Ridderkerk doopget. Maerten Jorisz, Grietje Cornelis 
o Dirck ~ 29-01-1668 te Ridderkerk doopget. Wouter Leendertsz, Heijltjen Leenderts 
o Marijken ~ 15-12-1669 te Ridderkerk doopget. Lijntje Pieters, Grietje Cornelis 
o Maerten ~ 27-09-1671 te Ridderkerk doopget. Pietertjen Maertens 
o Jan ~ 20-11-1672 te Ridderkerk doopget. Ariaentje Pleunen 
o Grietje ~ 20-05-1674 te Ridderkerk doopget. Wouter Leendertsz Huijser, Trijssen Quirijnen 
o Quirijn ~ 01-09-1675 te Ridderkerk doopget. Aeltje Leenderts 
o Arien ~ 31-10-1677 te Ridderkerk doopget. Pieter van Gilst, secretaris, en diens vrouw 

        Lijntje Versluijs 
o Aeltje ~ 05-05-1680 te Ridderkerk doopget. Aeltje Leenderts 

 
Not. Arch. Nr. 4988\18 IJsselmonde acte 4 fol. 7 –8  d.d. 01-03-1671 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4988_007.jpg - NL-RtSA_18_4988_008.jpg 
Bastiaen Pietersz Snoo, won. te Ridderkerk, testteert. Erfgenaam is o.a. zijn vrouw Francijntje Meeus, die 
naast haar eigen helft in de boedel ook een kindsdeel zal erven. De andere erfgenamen zijn zijn voor- en 
nakinderen. Voogd over minderjarige erfgenamen is Pleun Krijnen Huijser en Schalck Jacobsz. 
Jan Leendertsz Huijser ondertekent als getuige: 
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Not. Arch. Nr. 1277\2 Rijsoord  acte 13 fol. 53 –55 d.d. 09-05-1671 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_2_f001-148-s034.jpg - NL-RtSA_1277_2_f001-148-s035.jpg 
Pleun Quirijnen Huijser, oud heemraad van Ridderkerk; Pieter Evertsz, wonende op 't Huis ten Donck, oud 
46 jaar; Huijgh Dircksz, oud 36 jaar, Wouter Pleunen Huijser, oud 30 jaar; Teunis Dircksz, oud 30 jaar; Jan 
Leendertsz Huijser, oud 31 jaar en Francina Meeus, weduwe van Bastiaen Gerritsz Snoo, allen won. te 
Ridderkerk, verklaren dat zij gezamenlijk ontboden waren ten huize van Neeltje Jacobs, weduwe van 
Sijmon Teunis Kranendonck, bij Roockie Cornelis op 8 mei 1671 die daar ziek op bed ligt. Als haar laatste 
wil geeft zij te kennen dat haar man, Jan Pietersz Hordijck, al haar goederen zal erven. Als voogden over 
haar eventuele na te laten kinderen benoemt zij haar broers Aert en Jacob Cornelis Leeuwenburgh. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4985\18 IJsselmonde acte 35 fol. 127 –128 d.d. 19-01-1710 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_127.jpg - NL-RtSA_18_4995_128.jpg 
Neeltje Maertens, weduwe van Jan Leendertsz Huijser, won. te Ridderkerk, verklaart na haar overlijden 
tot voogden over haar minderjarige erfgenamen te willen aanstellen Jacob Maertensz Vaendrager en Crijn 
Jansz Huijser. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4985\18 IJsselmonde acte 38 fol. 138 –142 d.d. 16-02-1710 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_138.jpg - NL-RtSA_18_4995_142.jpg 
Neeltje Maertens, weduwe van Jan Leendertsz Huijser, won. te Ridderkerk, testeert. Zij benoemt tot haar 
erfgenaam haar zoon Krijn Jansz Huijser. Hij moet dan wel vier jaar na haar overlijden aan Neeltje Jans 
Huijser, Leendert Jansz Huijser, Joris Jansz Huijser, Dirk Jansz Huijser, en het weeskind van Marrigje Jans 
Huijser, verwekt bij Matteus Sijmonsz, Jan Jansz Huijser, Arij Jansz Huijser en Aeltje Jans Huijser het 
bedrag van 110 gulden uitkeren, dus in totaal 880 gulden. Ook benoemt zij tot voogden over minderjarige 
erfgenamen Krijn Jansz Huijser en Jacob Maertensz Vaendrager. 

 
 
#k4010 van den Berg, Jacob Jacobsz  (zoon van Jacob van den Berg en ) 
 Beroep: Aardwerker, Bode van ’s-Gravenambacht (Pernis) 
 ~ +/- 1640 te Bergambacht 
 † 21-04-1695 te Pernis 
x +/- 1660 te Pernis ??      zie gezinskaart 11909 
#k4011 Verschoor, Jannetje Jans  (dochter van Jan Hendricksz Verschoor 
     en Pleuntje Pieters Kaes)  ─> k8022 
 ~ +/- 1641 te Pernis 
 † 12-06-1722 te Pernis 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Beatris ~ +/- 1665 te ’s-Graven Ambacht (Pernis) †  

 x 06-05-1691 te Charlois met Leendert Jansz Huijser 
 zie ─> k2005 

 

 
#k4012 Siebedijck / Ziedewijdijck, Arien Pietersz (zoon van Pieter Siebedijck en ) 
 ~ +/- 1630 te Oost Barendrecht 
 † ??? te ??? 
x 26-03-1661 te Barendrecht     zie gezinskaart 11910 
#k4013 Arijens, Beatris  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te West Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Pieter ~ na 26-03-1661 te Oost Barendrecht  † 13-03-1727 te Ridderkerk 
 x 10-10-1688 te Barendrecht met Claertje Jans Dorsman 
 zie ─> k2006 

 

 
#k4014 Dorsman, Jan Ariensz  (zoon van Arien Cornelisz Dorsman en Geertgen 
     Jacobs Blenck)  ─> k8028 
 ~ +/- 1635 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 03-01-1663 te Ridderkerk 
x op of na 30-01-1663 te Rotterdam    zie gezinskaart 11911 
#k4015 Meertens, Ariaentje  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 07-08-1672 te Ridderkerk met Thijs Matthijsz 
 ~ +/- 1640 te Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Dorsman en Ariaentje Meertens): 
o NN  *   †  
o Claertje ~ 04-05-1667 te Ridderkerk  †  

 x 10-10-1688 te Barendrecht met Pieter Ariensz Siebedijck 
 zie ─> k2007 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Ariaentje Meertens en Thijs Matthijsz): 
o NN  *   †  

 

 
#k4016 Pijl, Cornelis Abrahamsz (zoon van Abraham Pietersz Pijl en Ariaentge 
     Cornelis)  ─> k8032 
 ~ 07-09-1644 te Alblasserdam 
 † na 1694 te Alblasserdam 
o 20-05-1668 te Alblasserdam 
x 10-06-1668 te Alblasserdam     zie gezinskaart 11912 
#k4017 Bakker, Lijsbeth Foppes (dochter van Fop Maertensz en Geertje Cornelis 
     Bakker)  ─> k8034 
 ~ +/- 1643 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 19-08-1674 te Alblasserdam † voor 1721 te ??? 

  x 23-03-1701 te Alblasserdam met Annigje Ariens de Winter 
  zie ─> k2008 

 

 
#k4018 de Winter, Arien Jansz  (zoon van Jan Aartsz de Winter en Marijken NN) 
      ─> k8036 
 ~ +/- 1630 te Brandwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1662 te Brandwijk      zie gezinskaart 11913 
#k4019 Pieters (of Dirks), Sara  (dochter van ) 
 ~ +/- 1634 te Brandwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje  ~ +/- 1675 te Brandwijk  † 01-03-1745 te Alblasserdam 

  x 23-03-1701 te Alblasserdam met Cornelis Cornelisz Pijl 
  xx 13-04-1721 te Bleskensgraaf met Dirk Dirksz Stolwijk 
  zie ─> k2009 

 

 
#k4024 Leentvaar, Leendert Ariensz  zelfde als ─> k3880 
x  
#k4025 van de Graef, Neeltje Krijnen  zelfde als ─> k3881 
 
#k4026 den Ouden, Cornelis Hendricksz zelfde als ─> k3882 
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x  
#k4027 Cornelis, Jannighje   zelfde als ─> k3883 
 
#k4028 Lievensz, Laurens   zelfde als ─> k3884 
x  
#k4029 Pieters, Jannetje   zelfde als ─> k3885 
 
#k4030 Cornelisz, Arien   zelfde als ─> k3886 
x 
#k4031 Bouwen, Willempje   zelfde als ─> k3887 
 
#k4036 Dickken, Theunis Willemsz (zoon van Willem Huijgen Dickken en   
     Adrijaentgen Arijens)  ─> k8072 
 Eerst getrouwd op 04-05-1642 te Ridderkerk met Marighjen Teunis 
 Beroep: heemraad en waarsman te Ridderkerk 
 ~ +/- 1615 te Ridderkerk 
 † na 11-01-1675 te Ridderkerk ?? 
o 29-09-1646 te Ridderkerk 
x 21-10-1646 te Ridderkerk     zie gezinskaart 11929 
#k4037 Joris, Barbertjen  (dochter van Joris Jansz en Grietgen Leenderts
    OF Joris Huijgen en Mariken Huijgen)  ─> k8074 
 ~ +/- 1619 te Ridderkerk 
 † voor 11-01-1675 te Ridderkerk ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
o Cornelis ~ 17-04-1645 te Ridderkerk doopget. Lijntjen Willems 

Kinderen uit dit tweede huwelijk: 
o Jan ~ 06-02-1650 te Ridderkerk  † 09-12-1717 te Ridderkerk 

 x 03-12-1690 te Ridderkerk met Marijtje Gerrits Driesprongh 
 doopget. Cleijsjen Joris 
 zie ─>k2018 

o Joris ~ 29-09-1652 te Ridderkerk doopget. Cleijsken Joris 
o Ariaentje ~ 27-08-1656 te Ridderkerk doopget. Barbertje Willems 

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 159 fol. 213 – 215 d.d. 21-11-1665 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f202-249-s016.jpg - NL-RtSA_1277_15_f202-249-s017.jpg 
Maijcken Cornelis, vroedvrouw te Ridderkerk, gehuwd met Jan Janse, oud 62 jaar, Haesje Arijens, 
weduwe van Arijen Arijense Baes, in zijn leven dijkgraaf te Ridderkerk, oud 64 jaar, Maertgen Jacobs, 
gehuwd met Jacob Cornelisse Heijnenoort, 56 jaar, Barbertgen Joris, gehuwd met Tonis Willemse 
Dicke, 46 jaar, Maertgen Bastiaense, gehuwd met Herman Aerts, 42 jaar, en Ariaentgen Joris gehuwd met 
Daen Cornelisse van de Gijssen, 36 jaar, allen wonend te Ridderkerk aan de Grasdijk, verklaren op 
verzoek van Willem Jan Roelen Smith wonend te Ridderkerk, zwager van Neeltgen Arijens, weduwe van 
Gerrit Arijense, wonend aan de Grasdijk te Ridderkerk dat zij ruim een week geleden 's avonds als buren 
waren verzocht te komen ten huize van genoemde Neeltgen die aan het bevallen was. Er was een geschil 
tussen Neeltgen en Johannes Coeck, chirurgijn te Ridderkerk, wat zij echter niet duidelijk hadden gehoord. 
Na de bevallng heeft Neeltgen Arijens gezegd dat Johannes Coeck de vader van haar kind was, waarvan 
zij zwanger was. De chirurgijn wilde allen de mond snoeren. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\21 Rijsoord  acte 79 fol. 341 – 343 d.d. 15-11-1666 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_1_f299-445-s029.jpg - NL-RtSA_1277_1_f299-445-s030.jpg 
Tonis Willemsz Dicke, oud heemraad te Ridderkerk - getrouwd met Berbertge Joris - en hierdoor 
behuwd oom en bloedvoogd van de twee weeskinderen van Neeltie Joris, de zus van zijn vrouw, verwekt 
door Cornelis Cornelisz de With, machtigt Engelbrecht van de Grijp, secretaris van Ridderkerk en Claes 
Jansz van de Linden, meester kleermaker om aan de Schout en de Weesmeesters van Ooltgensplaat mee 
te delen, dat de voornoemde De With op 13 januari 1654 voor de voornoemde secretaris van de Grijp een 
akte van uitkoop heeft gegeven, waarbij deze aan zijn twee kinderen, Neeltie Cornelis en Joris Cornelisz, 
elk een som van 1500 gulden heeft vermaakt, evenals enkele kostbaarheden. Hij heeft vernomen dat De 
With zijn goederen wil verkopen. Maar voordat dit gebeurt, zullen de kinderen eerst hun deel dienen te 
krijgen. 
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Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 304 fol. 414 – 415 d.d. 21-05-1670 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f388-453-s040.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s042.jpg 
Leendert Gerritsz Mijnlieff, oud heemraad, gehuwd met Aertjen Willems, wonend te Ridderkerk, testeren. 
Tot voogden benoemen zij Arijen Gerritsz Mijnlieff en Teunis Willemsz Dicke, hun beider broers. 
 
Not. Arch. Nr. 1277\1 Rijsoord  acte 134 fol. 534 – 538 d.d. 15-07-1670 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_1_f446-567-s062.jpg - NL-RtSA_1277_1_f446-567-s064.jpg 
Teunis Willemsz Dicke, oud heemraad en waarsman te Ridderkerk; Arij Foppe van Driel, won. te 
Barendrecht; Coen Claesz Welboorn; mr Johannis Koeck, chirurgijn te Ridderkerk, en Susanna Ariens 
(zwanger zijnde), huisvrouw van Claes Cornelisz Decker, won. te Ridderkerk, verklaren dat zij allen op 14 
juli ontboden waren bij Meeus Bastiaensz Broelingh, voerman,  won. te Zwijndrecht, ten huize van Herman 
Ariaensz wonende aan de Grasdijk, waar Meeus ziek op bed lag. Meeus gaf hun te kennen dat hij tot zijn 
enige en universele erfgenaam benoemt zijn broer, Pieter Bastiaensz Broelingh. Zijn trouwe dienstmaagd, 
Aeltie Ariensz, ontvangt 100 carolus gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\2 Rijsoord  acte 86 fol. 314 – 317 d.d. 11-01-1675 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_2_f296-435-s012.jpg - NL-RtSA_1277_2_f296-435-s013.jpg 
Teunis Willemsz Dicken, weduwnaar, wordt genoemd als eigenaar van een belendend perceel. 

 
#k4038 Driesprongh, Gerrit Cornelisz  (zoon van Cornelis Adriaensz   
      Driesprongh en ) ─> k8076 
 Later getrouwd (1) op 05-07-1671 te Barendrecht met Haesje Gerrits de Graef 
 Later getrouwd (2) op 29-05-1689 te Barendrecht met Ariaantje Louwens 
 ~ +/- 1635 te Oost Barendrecht 
 † na 29-05-1689 te ??? 
x 25-09-1662 te IJsselmonde (zie Barendrecht)   zie gezinskaart 11930 
#k4039 Sparreboom, Maeijcken Ariens (dochter van Arien Jan Ariensz 
    Sparreboom en Truijtgen Leenderts)  ─> k8078 
 ~ +/- 1635 te IJsselmonde 
 † tussen 16-10-1666 en 01-01-1667 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gerrit Driesprongh en Maeijcken Sparreboom): 
o NN  *   †  
o Marijtje * +/- 1667 te Oost Barendrecht  † 08-12-1753 te Ridderkerk 

 x 22-12-1686 te Ridderkerk met Leendert Jansz Koeck 
 xx 03-12-1690 te Ridderkerk met Jan Theunisz Dickken 
 zie ─> k2019 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gerrit Driesprongh en Haesje de Graef): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Gerrit Driesprongh en Ariaantje Louwens): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 38 fol. 53 d.d. 07-09-1662 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_053.jpg 
Gerrit Cornelisz Driesprongh, jongman en toekomende bruidegom, geassisteerd met Cornelis 
Adriaensz Driesprongh, zijn vader, won. te Willemstad, ter eenre, en Maeijcken Arijens, jongedochter, 
toekomende bruid, geassisteerd met Arijen Jansz Sparreboom en Truijtgen Leenderts, haar vader en 
moeder, won. te IJsselmonde, ter andere zijde, stellen hun huwelijkse voorwaarden op. 
Gerrit brengt 1000 gulden in, uit de erfenis van zijn overleden moeder. Maeijcken brengt 800 gulden in. 
Wanneer Gerrit overlijdt, erft Maeijcken 400 gulden. Wanneer Maeijcken overlijdt, erft Gerrit 150 gulden. 
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Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 179 fol. 241 –242 d.d. 16-10-1666 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f202-249-s053.jpg - NL-RtSA_1277_15_f202-249-s055.jpg 
Gerrit Cornelisse Driesprong en Marichje Arijense Sparreboom, echtelieden, wonend te Oost Barendrecht, 
stellen hun testament op. Marichje ligt ziekelijk in bed. Zij verklaren hun huwelijkse voorwaarden d.d. 7 
september 1662, gepasseerd bij notaris Pieter de Weert wonend te IJsselmonde, nietig. De langstlevende 
is universeel erfgenaam. Kinderen dienen onderhouden te worden door de langstlevende. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 190 fol. 258 –260 d.d. 01-01-1667 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f250-316-s011.jpg - NL-RtSA_1277_15_f250-316-s012.jpg 
Gerrit Cornelisse Driesprong wonend te Oost Barendrecht, verklaart zijn testament van 16 oktober 1666, 
opgesteld samen met zijn nu overleden vrouw Marichje Arijense Sparreboom, in ere te willen houden, doch 
wil daar aan toevoegen, dat hij tot voogden over zijn kinderen wil benoemen de oudste en naaste 
bloedverwanten van hem en van zijn overleden vrouw. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 322 fol. 439 –441 d.d. 24-06-1671 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f388-453-s076.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s077.jpg 
Gerrit Cornelisz Driesprong, weduwnaar van Maeijcken Arijens Sparreboom, wonend te Oost 
Barendrecht ter ene, en Arijen Jansz Sparreboom, dijkgraaf te IJsselmonde als grootvader en voogd van 
de twee nagelaten weeskinderen van Maeijcken Arijense Sparreboom uit haar huwelijk met Driesprong 
geboren, ter andere zijde, verklaren in der minne overeengekomen te zijn over uitkoop van de kinderen. Hij 
zal de twee kinderen genaamd Arijen Gerritsz (oud 6 jaar) en Maritgen Gerritse (oud 4 jaar) opvoeden en 
onderhouden zoals in het testament van 16 oktober 1666 was afgesproken. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 321 fol. 437 –438 d.d. 24-06-1671 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f388-453-s074.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s075.jpg 
Gerrit Cornelisz Driesprong, weduwnaar van Maeijcken Arijens Sparreboom, wonend te Oost 
Barendrecht, toekomende bruidegom, ter ene, en Haesje Gerrits de Graef, won. te Oost Barendrecht, 
toekomende bruid, geassisteerd met Arijen Jansz Sparreboom, dijkgraaf te IJsselmonde, haar oudoom, 
stellen hun huwelijkse voorwaarden op. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn. Wanneer Gerrit komt 
te overlijden, dan erft Haesje een kindsdeel. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\2 Rijsoord  acte 128 fol. 434 –436 d.d. 18-08-1676 
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notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_2_f436-565-s007.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s077.jpg 
Arijen Jan Ariensz Sparreboom, dijkgraaf te IJsselmonde (ziek op bed) en Truijtgen Leenderts, zijn 
huisvrouw, bekrachtigen hierbij nogmaals hun testament van 12 augustus 1661 en de akte van 2 
december 1670, beide verleden voor notaris Engelbrecht van de Grijp. Bij deze akte voegen zij toe dat de 
nagelaten weeskinderen van Gerrit Cornelisz Driesprongh (verwekt bij Maijcken Ariens Sparreboom, 
zijn dochter) te weten: Arien Gerritsz en Maritgen Gerrits bij hun mondelinge dagen of bij huwelijk 100 
gulden dienen te ontvangen. 

 
 
#k4040 de Jonghe, Cornelis Hendricksz (zoon van Hendrick Pleunen   
      en Marijken Pieters)  ─> k8080 
 ~ 22-04-1629 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 09-09-1656 te Ridderkerk 
x att. naar Krimpen aan de Lek     zie gezinskaart 11931 
#k4041 Leenderts, Neeltjen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te Krimpen aan de Lek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o  Marighjen   ~ 10-12-1656 te Ridderkerk   doopget. Marighjen Leenderts en Aeltjen Hendricks 
o Jaepjen    ~ 14-11-1660 te Ridderkerk   doopget. Sier Leendertsz, Marighjen Leenderts en 

       Willemtjen Willems 
o Hendrickje  ~ 25-03-1663 te Ridderkerk   doopget. Willemtje Willems 
o Aeltjen    ~ 02-08-1665 te Ridderkerk   doopget. Cornelis Sieren en Ariaentjen Leenderts 
o Sier    ~ 18-03-1668 te Ridderkerk  † 29-05-1740 te Ridderkerk 

    doopget. Quirijn Leendertsz en Volckje Cornelis 
    x niet gehuwd (relatie met) Metje Cornelis van Dijk 
    xx 10-11-1713 te Ridderkerk att. naar Charlois met Pleuntje Dirks Knegt 
    zie ─>k2020 

o Pleun    ~ 11-01-1671 te Ridderkerk  doopget. Jannighje Cornelis 
o Teuntje    ~ 29-07-1674 te Ridderkerk  doopget. Marighje Leenderts 

 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 204 fol. 385 – 386 d.d. 07-11-1655 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f361-452-s028.jpg - NL-RtSA_1277_14_f361-452-s029.jpg 
Fop Lenertsz van Driell, oud heemraad van Ridderkerk, 55 jaar, Jacob Cleijsz, 52 jaar, Jan Jacobsz van 
Prooijen, 32 jaar. en Neeltgen Willems jonge dochter, 31 jaar, verklaren op verzoek van Bastiaen 
Bastiaensz Outraet, waarsman van oud Reijerwaard, dat zij op de Zwijndrechtse markt voor het huis van 
Willem Pietersz de Waert, ene Cornelis Henricksz, genaamd de jonge Kees, zoon van Henrick 
Pleunen, op een paard zagen aankomen met achter hem een vrouwmens en Pleun Woutersz, zoon van 
Wouter Pleunen, allen wonende te Ridderkerk. 
Jonge Kees heeft Bastiaen Bastiaensz aangerand en gezegd zo iets van: "gij hebt mij voor deze van de 
bank willen zetten, maar kleine kinderen worden groot, gij zult het nu niet doen". Het vrouwmens, achter 
hem zittende, zei ‘hier geen questie te maecken, rijt voort’. Ook Plen Woutersz mengt zich in de discussie, 
waarop hij zijn paard vast bond en Bastiaen Bastiaensz dadelijk bij het hoofd heeft gevat en aan het 
worstelen gingen. Nadat zij van elkaar gescheiden waren en Bastiaen Bastiaensz op de bank was gaan 
zitten voor de deur van de voornoemde waard, heeft Pleun Woutersz hem met een ‘peserick’ (?) op het 
hoofd geslagen, zodat Bastiaen zich moest verweren. 
 
Not. Arch. Nr. 1277\19 Ridderkerk acte 98 fol. 411 – 414 d.d. 04-10-1683 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_19_f277-431-s083.jpg - NL-RtSA_1277_19_f277-431-s085.jpg 
Arien Ariensz Reusel, 60 jaar, Cornelis Hendricksz de jonge, 52 jaar, Arij Pietersz Sevenbergen, 43 jaar, 
wonende aan de Drogendijk, Pieter Pietersz van der Stoep, 42 jaar, Krijn Michielsz, 41 jaar, en Michiel 
Leendertsz Molenaer, 34 jaar, wonende aan de westzijdse dijk te Ridderkerk, leggen op verzoek van Pleun 
Woutersz op Leeuwenburgh een verklaring af inzake een stuk land dat Cornelis Gerritsz Leenheer alias 
drijver wonende aan de Noldijk te Oost Barendrecht van de voorn. Pleun Woutersz voor deze zomer 2 
morgen 2 hont land onder Nieuw Reijerwaert heeft gehuurd om te vlassen. Zij hebben gezien dat de vlas 
slecht groeide, en niets waard was, en er ook ooien en paarden op dat land stonden. Cornelis Hendricksz 
de Jonge verklaart verder dat hij deze zomer met Cornelis Gerritsz Leenheer van Rotterdam kwam varen 
en dat hij zei dat hij het vreemd vond (het is wonder) dat het land zo blijft liggen, en dat hij adviseerde om 
eens met Pleun Woutersz te overleggen, waarop Leenheer zei ‘Ik heb den bruij van hem. Ik kan hem wel 
betalen, maar ik zal hem nog wat kwellen’. 
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#k4044 Schansheer, Simon Willemsz (zoon van Willem Cornelisz Schansheer en Sijgje 
     Dirks)  ─> k8088 
 ~ 27-02-1628 te Ridderkerk 
 † na 1675 te ??? 
o 18-05-1652 te Ridderkerk 
x te Heerjansdam      zie gezinskaart 11933 
#k4045 Cornelis, Jannetje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te Oost Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 01-01-1662 te Rijsoord  † 15-02-1740 te Rijsoord 

 x 28-09-1685 te Rijsoord met Neeltje Leenders 
 xx 25-12-1688 te Rijsoord met Pleuntje Ewouts van Prooijen 
 xxx 06-11-1695 te Rijsoord met Pleuntje Meeuwisse Kuijper / Jongeruiter 
 zie ─> k2022 

 

 
#k4046 Jongeruiter, Meeuwis Jansz (zoon van Jan Pietersz Ruijter en ) 
 Eerst getrouwd +/- 1650 te Heerjansdam met Pleuntje Hendricks 
 ~ +/- 1621 te Heerjansdam 
 † na 19-02-1686 te ??? 
o 24-04-1671 te Rijsoord (Ridderkerk) 
x 10-05-1671 te Heerjansdam     zie gezinskaart 11934 
#k4047 Hendricks, Claesje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te Rijsoord / Dubbeldam 
 † voor 20-05-1679 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Meeuwis Jongeruiter en Pleuntje Hendricks): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Meeuwis Jongeruiter en Claesje Hendricks): 
o NN  *   †  
o Pleuntje  * te Barendrecht / ~ 07-05-1673 te Heerjansdam 

     † 08-07-1740 te Rijsoord 
  x 06-11-1695 te Rijsoord met Willem Simonsz Schansheer 
  zie ─> k2023 

 
Not. Arch. Nr. 1277\19 Ridderkerk acte 20 fol. 71 – 74 d.d. 20-05-1679 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_19_f001-132-s041b.jpg - NL-RtSA_1277_19_f001-132-s043.jpg 
Hendrick Meeusz Jongeruijter, jongeman, aanstaande bruidegom geassisteerd door Meeus Jansz 
Jongeruijter, zijn vader, wonende te Oost Barendrecht ter eenre en Annitie Pieters, weduwe van Cornelis 
Pleune Velthoen, in zijn leven oud heemraad te Ridderkerk, wonende aan de Noldijk, aanstaande bruid 
geassisteerd door Pieter Pietersz haar broer, wonende te Ridderkerk ter andere zijde. Zij zullen trouwen op 
huwelijksvoorwaarden. Hierin wordt ook melding gemaakt van de rente over het bedrag dat Hendrick heeft 
geërfd van zijn grootvader Jan Pietersz Ruijter. Ook is er sprake van de goederen die hij van zijn 
overleden moeder heeft geërfd. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\20 Ridderkerk acte 30 fol. 122 – 124 d.d. 19-02-1686 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_20_f001-145-s079.jpg - NL-RtSA_1277_20_f001-145-s080.jpg 
Jacob Cornelisz de Vries – dijkgraaf in Rijerwaert, 66 jaar oud, Meeuwis Jansz Jongeruijter, 65 jaar, Jan 
Ariensz van de Grient, 64 jaar, Maerten Woutersz van Velse, 61 jaar en Arij Willemsz van de Kruijs, 61 
jaar, allen geboren en nog wonende te Heerjansdam leggen een verklaring af inzake het Kuijpersveer, 
namelijk dat de grondeigenaars in de Lage Nesse altijd eigenaar zijn geweest van dit veer, en dat zij de 
noordkant van dit veer altijd verhuurd hebben. 
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#k4052 Vogelaar, Pieter (zoon van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Barendrecht ?? 
#k4053 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan  * +/- 1650 te Barendrecht †  

  x 08-11-1682 te Ridderkerk met Geertje Gerrits 
  zie ─> k3868 (kwartier 4) 

o Joost  * voor 1655 te Oost Barendrecht †  
  x 30-05-1688 te Barendrecht met Martijntje Jans van Kempen 
  zie ─> k2026 (kwartier 4) 

 

 
#k4056 Claesz, Cornelis  (zoon van Claes Pietersz en Maeijken Cornelis) 
      ─> k8112 
 ~ 25-04-1593 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 16-04-1617 te Ridderkerk 
x te IJsselmonde      zie gezinskaart 11943 
#k4057 Claes, Barbara   (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijg ~ 19-10-1636 te Ridderkerk  † 06-04-1715 te Ridderkerk 

 x 05-05-1658 (o) te Ridderkerk met Marighjen Maijken Jans 
 xx 07-04-1663 (o) te Ridderkerk met Grietjen Aerts / Ariens Leentvaar 
 xxx 07-05-1684 te Ridderkerk met Haesje Hendricks 
 zie ─> k2028 

 

 
#k4058 Leentvaar, Aerien Lenaertsz  (zoon van Lenert Lenertsz Leentvaar en ) 
 ~ +/- 1580 te Bolnes (Ridderkerk) 
 † 11-03-1661 / voor 12-08-1664 te Ridderkerk 
o 01-04-1607 te Ridderkerk 
x te Krimpen aan de Lek 
#k4059 Eerlant, Gerritje Cornelis  (dochter van Cornelis Eerlant en ) 
 ~ +/- 1585 te Krimpen aan de Lek 
 † na 12-08-1664 / voor 1670 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1615 te IJsselmonde  † voor 18-05-1664 te IJsselmonde ?? 

 x +/- 1645 te IJsselmonde ?? met Ariaantje Willems 
 zie ─> k7916 (kwartier 4) 

o Leendert * +/- 1630 te Ridderkerk  † voor 16-02-1676 te Ridderkerk 
 x 23-01-1661 te Capelle ad IJssel met Neeltje Krijnen van de Graeff 
 zie ─> k3880 (kwartier 4) 

o Grietjen ~ ~ na 1636 te West IJsselmonde  † voor 1684 te ??? 
 x 07-04-1663 (o) te Ridderkerk met Huijg Cornelisz Dekker 
 zie ─> k2029 (kwartier 4) 

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 106 fol. 143 – 144 d.d. 25-02-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s015.jpg - NL-RtSA_1277_15_f135-201-s016.jpg 
Gerritgen Cornelis, weduwe van Arijen Leentvaer, won. te Bolnes, naast de gemenelantssluis van Nieuw 
Reijerwaert, machtigt Pleun Quirijnen Huiser, heemraad te Ridderkerk, om namens haar te transporteren 
aan Leendert Arijensz Leentvaer, haar zoon, zodanige huising, keete, erve, beteelinge etc gelegen aan de 
Oostwaertse zijde van de Bolnesse sluis, met een boomgaardje en griending aan de westwaardse zijde 
van de sluis, voor het bedrag van 600 gulden. 
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Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 110 fol. 147 – 149 d.d. 27-04-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s022.jpg - NL-RtSA_1277_15_f135-201-s023.jpg 
Gerritgen Cornelis weduwe en boedelhoudster van Arijen Leentvaer, wonende op Bolnes, 
geassisteerd door mij notaris als haar gekozen voogd in deze, machtigt Leendert Arijensz Leentvaer en 
Jacob Arijensz Leentvaer, haar zoons, om haar zaken te behartigen o.a. tegen Annetgen Jacobs, weduwe 
van Cornelis Arijensz Leentvaer, wonende te IJsselmonde. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 116 fol. 154  d.d. 18-05-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s034.jpg 
Jacob Arijensz Leentvaer, won. te Ridderkerk, als procuratiehouder van zijn moeder Gerritgen Cornelis, 
weduwe en boedelhoudster van Arijen Leentvaer zalr, machtigt Adriaen van Benschop, notaris en 
procureur te Dordrecht om zijn zaken te behartigen en in het bijzonder tegen Annetgen Jacobs, weduwe en 
boedelhoudster van Cornelis Arijensz Leentvaer. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 126 fol. 164 – 168 d.d. 12-08-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s051.jpg - NL-RtSA_1277_15_f135-201-s056.jpg 
Staat en inventaris van de goederen gezamenlijk bezeten door Arijen Leendertsz Leentvaer en 
Gerritgen Cornelis te Bolnes; welke goederen na overlijden van Arijen beheerd zijn door Gerritgen, 
waaronder 6 morgen 2 hont land te IJsselmonde, ter waarde van 3175 gulden. Verder een huis, keet, etc. 
bij de sluis te Bolnes, die overgelaten is aan haar zoon Leendert Arijensz Leentvaer (zie k3880) voor 
600 gulden. Verder een halve schuit, hoochaers, 2 paarden. ploegen, eggen en bouwgereedschap ter 
waarde van 1000 gulden. Dus totaal 1600 gulden. (Dit volgens accoord van Leendert Cornelisz Eerlant, 
won. te Krimpen, en Pieter Lenertsz Arijswager, won. te IJsselmonde). Verder 2 hoet haver, 1 hoet bonen 
en enkele schepels tarwe ter waarde van 82 gulden, 4 koeien, 1 vaars, een hokkeling en een kalf, ter 
waarde van 215 gulden, in totaal 297 gulden. De verdere goederen van linnen, wol. tin, koper, ijzer, 
houtwerk, spek, vlees, rijs en riet, ter waarde van 300 gulden, zijn verdeeld onder de 4 kinderen, waarbij 
ieder voor een waarde van 75 gulden heeft gekregen. Leendert Arijensz Leentvaer heeft verder nog een 
zwarte mantel overgenomen voor 12 gulden.  
Onder de schulden van de boedel wordt ook genoemd Neeltgen Quirijnen (zie k3881), over een jaar 
dienstbodeloon van 48 gulden en daarboven de uitzet van 12 gulden. 
Verder een opsomming van alle huisraad die nog in de boedel is, ter waarde van 120 gulden. 
 

 
 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 255 fol. 470 – 471 d.d. 25-06-1670 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_470.jpg - NL-RtSA_18_4987_471.jpg 
Leendert Arensz Leentvaert, won. te Ridderkerk, Arije Woutersz, getrouwd met Leentjen Arijens 
Leentvaert, won. te Papendrecht, Annitge Jacobs, laatst weduwe van Cornelis Ariensz Leentvaert, won. te 
IJsselmonde, voor zichzelf en voor haar minderjarige zoon Jacob Cornelisz Leentvaert, voor de ene helft, 
en Jacob Arentsz Leentvaert, won. te IJsselmonde, tesamen kinderen en erfgenamen van Gerritje 
Cornelis, in haar leven weduwe van Arijen Leendertsz Leentvaert, doen boedelscheiding. Het betreft 
de verdeling volgens loting van 6 morgen en 239 roeden land in het nieuwe lant van IJsselmonde. 
Leendert Arijensz Leentvaert krijgt een stuk land van 2 morgen min 11 roeden. Arij Woutersz krijgt 1 
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morgen 250 roeden land. Annitge Jacobs met haar zoon krijgen 1 morgen 250 roeden land. Jacob Arijensz 
Leentvaert krijgt 1 morgen 400 roeden land. 

 
 
 
#k4060 de Lauw, Johannes Jansz (zoon van Jan de Lauw en ) 
 ~ voor 1642 te ??? 
 † voor 22-11-1681 te ??? 
o 22-07-1662 te Steenbergen 
x 13-08-1662 te Kruisland     zie gezinskaart 11945 
#k4061 Willems, Lena   (dochter van ) 
 ~ voor 1642 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Frans ~ 06-08-1663 te Steenbergen  † voor 22-11-1691 te ??? 

 x 23-07-1684 te Heerjansdam met Trijntje Ariens Veenboer 
 zie ─> k2030 

 

 
#k4062 Veenboer, Arien Jansz  (zoon van Jan Veenboer en ) 
 ~ voor 1631 te Nieuwerkerk (aan den IJssel ?) 
 † ??? te ??? 
x 19-02-1651 te Heerjansdam     zie gezinskaart 11946 
#k4063 Hendricks, Pietertje  (dochter van ) 
 ~ voor 1631 te Heerjansdam 
 † na 14-11-1688 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje ~ +/- 1661 te Heerjansdam  †  

 x 23-07-1684 te Heerjansdam met Frans Jansz de Lauw 
 xx 22-11-1691 te Heerjansdam met Goosen Pietersz 
 zie ─> k2031 

 
Not. Arch. Nr. 379\18 Rotterdam  acte 144 fol. 333 – 334 d.d. 10-05-1667 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_379_0217.jpg - NL-RtSA_18_379_0218.jpg 
Arijen Jansz Veenboer, won. te Heerjansdam, is schuldig aan Bastiaen Arijensz Driesprong, won. te 
Barendrecht, het bedrag van 125 gulden over landpacht van een stuk vlasland. Dat wordt ieder jaar met 25 
gulden afgelost. 

 
 
#k4064 Velthoen, Pieter Cornelisz (zoon van Cornelis Teeuwe Velthoen en Joosgen 
     Bastiaenen)  ─> k8128 
 ~ 20-09-1626 te Ridderkerk 
 † na 15-03-1680 te ??? 
o 07-11-1643 te Rijsoord (Ridderkerk) 
x 06-12-1643 te Rijsoord (Ridderkerk)    zie gezinskaart 11947 
#k4065 Kranenburg, Stijntje Theunis (dochter van Theunis Simonsz Kranenburg en 
     Leentje Jacobs)  ─> k8130 
 Eerst getrouwd op 02-06-1641 te Rijsoord met Arijen Geleijnsz Droogendijck 
 ~ +/- 1615 te Kijfhoek 
 † na 16-12-1664 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Stijntje Theunis en Arijen Droogendijck): 
o NN  *   †  
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Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Velthoen en Stijntje Theunis): 
o NN  *   †  
o Arijen ~ +/- 1655 te Rijsoord  † 13-01-1697 te Carnisse (Barendrecht) 

 x 22-10-1684 te Barendrecht met Neeltjen Ariens Rietveld 
 zie ─> k2032 

 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 268 fol. 509  d.d. 20-01-1658 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f453-543-s064.jpg 
Arijen Jansz Vinck, 60 jaar, en Pieter Cornelisz Velthoen, 34 jaar verklaren op verzoek van Aelbrecht van 
Breevelt, schout te Ridderkerk, dat ca. 7 jaar geleden Jacob Willemsz Leenheer, die getrouwd was met 
Lijntgen Arijens (de dochter van Adriaen Gleijmen Droogendijck), van de kinderen en erfgenamen van 
dezelfde Droogendijck gekocht heeft- ten overstaan van de voornoemde Arijen Jansz Vinck (als 
testamentaire voogd van de voornoemde kinderen) en Pieter Cornelisz Velthoen, getrouwd met de 
weduwe van de genoemde Adriaen Gleijmen Droogendijck - een woning, schuur, berg, keet en erf voor 
een bedrag van 2500 gulden. In de akte wordt verder vermeld hoe de betaling geschiedt. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 8 fol. 12 – 14 d.d. 28-05-1660 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f003-064-s019.jpg - NL-RtSA_1277_15_f003-064-s020.jpg 
Gleijn Adriaensz Droogendijck, toekomstige bruidegom, won. te Ridderkerk, geassisteerd door Abram 
Adriaensz Jeijskoot (Schout te Kijfhoek) als voogd, Pieter Cornelisz Velthoen, stiefvader en Stijntgen 
Teunis, moeder van de voornoemde bruidegom, ter eenre, en Arijen Pleunen van Noort met Cijtgen 
Adriaens, zijn vrouw, won. te Ridderkerk, namens hun dochter Jannitgen Arijens van Noort, aanstaande 
bruid, ter andere zijde. Bruid en bruidegom geven aan te zullen trouwen op huwelijkse voorwaarden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\1 Rijsoord  acte 52 fol. 225 – 227 d.d. 16-12-1664 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_1_f142-298-s054.jpg - NL-RtSA_1277_1_f142-298-s055.jpg 
Arijen Arijensz Glijnen, jongeman en toekomstig bruidegom, geassisteerd door Pieter Cornelisz Velthoen, 
zijn stiefvader, Stijntie Antonis, zijn moeder, wonende aan de Droogen Waeldijk te Ridderkerk, en 
Gleijn Ariensz zijn broer ter ene en Macheltie Ariens, jongedochter, toekomstige bruid, wonende in 
Bernisse onder Barendrecht, geassisteerd door Arij Jansz, haar vader, - ter andere zijde, geven aan te 
zullen trouwen op huwelijkse voorwaarden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\19 Ridderkerk acte 34 fol. 130 – 132 d.d. 15-03-1680 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_19_f001-132-s073.jpg - NL-RtSA_1277_19_f001-132-s074.jpg 
Pieter Cornelisz Velthoen, won. aan de Koedoot te Carnisse, ter ene en Coenraet Claesse Welboorn 
getrouwd met Leentie Matheus Velthoen, won. te Ridderkerk en Hendrick Arijense Outraet, notaris, 
getrouwd met Joossie Matheus Velthoen won. te Barendrecht ter andere zijde. Pieter Cornelisz Velthoen 
verklaart getransporteerd en verkocht te hebben aan voornoemde Welboorn en Outraet alle hem 
toekomende roerende goederen, nagelaten door Arij Pietersz Bouwman, bejaarde vrijer, te Ridderkerk 
overleden, voor 200 gulden. 

 
 

 
#k4066 Rietveld, Arien Gerritsz (zoon van Gerrit Rietveld en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x voor 1643 te Barendrecht ??     zie gezinskaart 11948 
#k4067 Jacobs, Merrigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Neeltje * te Oost Barendrecht / ~ 13-05-1657 of 28-03-1660 te Barendrecht 
     † 25-02-1735 te Carnisse (Barendrecht) 
 x 22-10-1684 te Barendrecht met Arijen Pietersz Velthoen 
 zie ─> k2033 

 

 
#k4068 Schansheer, Simon Willemsz   zelfde als ─> k4044 
x  
#k4069 Cornelis, Jannetje    zelfde als ─> k4045 
 
#k4070 Jongeruiter, Meeuwis Jansz   zelfde als ─> k4046 
x 
#k4071 Hendriks, Claesje    zelfde als ─> k4047 
 
#k4074 Vliegenthart, Jan Maertensz (zoon van Maerten Pietersz Vliegenthart en  
     Joostje Ariens)  ─> k8148 
 ~ 28-11-1632 te Hendrik-Ido-Ambacht (JM aan de steenplaats bij huwelijk) 
 † ??? te ??? 
x 04-11-1663 te Zwijndrecht     zie gezinskaart 11950 
#k4075 Pieters, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te Sliedrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maaijke ~ 14-02-1666 te Zwijndrecht  †  

 x 05-04-1699 te Zwijndrecht met Jan Ariensz Wensch 
 zie ─> k2037 

 

 
#k4076 Huijsman, Corstiaan Jansz (zoon van Jan Huijsman en ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Zwijndrecht ??     zie gezinskaart 11951 
#k4077 Gijsbrechts, Sijtge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 18-10-1676 te Zwijndrecht  †  

 x 29-04-1708 te Zwijndrecht met Lijsbet Jans van Es 
 zie ─> k2038 

 

 
#k4078 van Es, Jan Isaacksz  (zoon van Isaack Vrancken van Es en  
     Eva Hendricks Waterknecht)  ─> k8156 
 ~ 24-07-1658 te Dordrecht 
 † ..-11-1688 te Zwijndrecht 
x +/- 1682 te Zwijndrecht     zie gezinskaart 11952 
#k4079 Bijkerk, Geertje Adriaans (dochter van Arien Cornelisz Bijkerk en Lijsbeth 
     Cornelis)  ─> k8158 
 Later getrouwd op 15-12-1697 te Zwijndrecht met Herbert Aertsz van Os 
 ~ 04-06-1656 te Zwijndrecht 
 † ??? te ??? 
 

Opmerking m.b.t. herleiding ouders van Geertje Bijkerk: 
In Zwijndrecht wordt op 13-02-1661 een Geertje gedoopt met ouders Arij Cornelisz Biekerck en Jakomijna 
Josephs. Toch is het mijns inziens niet déze Geertje die met Jan van Es trouwt. 
In Zwijndrecht wordt namelijk door een echtpaar Arij Cornelisz en Lijsbeth Cornelis een aantal kinderen 
gedoopt in de periode 1643 tm 1656, namelijk een Neeltje, Cornelis, Teunis, Pieter en Geertje. En al deze 
kinderen trouwen later in Zwijndrecht in de periode 1667 tm 1676 met de vermelding van de achternaam 
Biekerck (m.u.v. Geertje, want dat huwelijk vindt naar schatting in 1682 plaats, en daar is een hiaat in de 
trouwboeken) 
Omdat Jan van Es en Geertje Bijkerk géén kind Jacobijna hebben, en wél een kind Lijsbeth, is mijn stelling 
dat Arien Cornelisz en Lijsbeth Cornelis de ouders zijn van Geertje Bijkerk. 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan van Es en Geertje Bijkerk): 

o Eva 
o Lijsbet ~ +/- 1680 te Hendrik-Ido-Ambacht / Zwijndrecht ?? † 

 x 29-04-1708 te Zwijndrecht met Jan Corstiaensz Huijsman 
 zie ─> k2039 

o Neeltje (is getuige bij doop van Isaac Huijsman dd 20-03-1720 te Zwijndrecht (zie k2039) 
o Isaak,  ~ ..-12-1687 te Zwijndrecht 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Geertje Bijkerk en Herbert van Os): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. 20\310 Dordrecht  fol. 272 – 272v dd 09-04-1683 
notaris Gualtherus Waltherij 
GAD-0020-0310_00274.jpg - GAD-0020-0310_00275.jpg 
Jacob Blenckvliet, won. te Dirksland en Martinis Blenckvliet, won. te Den Haag, als erfgenamen van 
Adriaen Blenkvliet, in zijn leven secretaris van Meerdervoort, resp. hun broer en vader, geven procuratie 
aan Jan IJsaackz van Es, won. te Zwijndrecht, om uit hun naam een huis en erf te Zwijndrecht over te 
dragen aan Jacob Damisz. 
 
Recht. Arch. inv.nr. 3 Hendrik-Ido-Ambacht, , fol. 160 e.v dd 19-05-1681 
De erfgenamen van Geertje Cornelisdr. Gouwecroon transporteren aan Jan Isacksen van Esch een huis 
en erf aan de zoutketen bij het Zwijndrechtseveer in de jurisdictie van Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
Recht. Arch. inv.nr. 5, Zwijndrecht,    dd 30-04-1683 
Jan Isaacsen van Es, wonende op Zwijndrecht, verricht met akte van procuratie aldaar transporten voor de 
erfgenamen van Adriaen van Blencvliet, in leven secretaris van Meerdervoort 
 
Recht. Arch. inv.nr. 3 Hendrik-Ido-Ambacht, , fol. 179 e.v.  dd 11-03-1684 
Cornelis Janssen van de Lint, mr. timmerman wonende te Hendrik-Ido-Ambacht, transporteert aan Jan 
Isacxen van Nes een buitendijks gelegen huis en erf tegenover de ‘oosterse’ zoutketen onder Hendrik-Ido-
Ambacht, alwaar hij dan nog woonachtig is 
 
Recht. Arch. inv.nr. 3 Hendrik-Ido-Ambacht, , fol. 180 e.v.  dd 11-03-1684 
Dezelfde dag deed Jan van Nes, wonende omtrent de zoutketen in Hendrik-Ido-Ambacht, aan Van de Lint 
transport van een ander huis aldaar.  
(Kennelijk waren Van Nes en Van de Lint tot ruil van hun respectieve huis overgegaan.) 
 
Recht. Arch. inv.nr. 5 Zwijndrecht   d.d. 01-04-1704 
Jan Lodewijkse, gehuwd met Louisa Isaacx van Es, en Pleun Baertelse, gehuwd met Geertie Isaakx van 
Es, voor henzelf en als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Jan Isaacxse van Es, 
over de minderjarige kinderen van Frank Isaacse van Es en over de minderjarige kinderen van Arij Isaacse 
van Es, gezamenlijk kinderen, behuwdkinderen en kindskinderen en uit dien hoofde erfgenamen van Eva 
Hendrikx, weduwe van Isaac Franken van Es, beiden gewoond hebbende en overleden onder 
Zwijndrecht, verklaarden bij akte gedateerd 1 april 1704 dat zij hebben laten veilen de vaste goederen 
nagelaten door Eva, bestaande uit twee naast elkaar gelegen huizen met melioratie van dijkerven gelegen 
onder Hendrik-Ido-Ambacht, het ene genaamd ‘het oude huijs’ en het andere ‘het nieuwe huijs’. Na de 
veiling hadden zij echter besloten de huizen onderling te kavelen, waarvoor toestemming nodig was van de 
schout van Zwijndrecht als oppervoogd der wezen. Jan Lodewijcxe verkreeg vervolgens het eigendom van 
het oude huis en moest hiervoor 340 Car. gld. aan de boedel betalen en Pleun Bartelse werd eigenaar van 
het nieuwe huis en moest 555 Car. gld. betalen 
 
In een akte gedateerd 13 november 1708 transporteerde Herbert Aerts van Osch, getrouwd 
met Geertie Ariens Bijkerk, als mede-erfgenaam van haar vader Arij Cornelisz. Bijkerk99 
 
Recht. Arch. Hendrik-Ido-Ambacht, inv.nr. 4, fol. 220 e.v dd 17-01-1722 
Abraham Ariens Smith, getrouwd met Eva Janse van Esch, en Jan Huijsman, getrouwd met Lijsbet 
Janse van Esch, voor henzelf en als voogden over de minderjarige kinderen van IJsak Janse van Esch, 
tezamen kinderen en kindskinderen van Geertje Ariensen Bijkerken uit een voorgaand huwelijk met Jan 
IJsakse van Esch. Zij verklaarden op 05-09-1721 de gerechte helft van 400 roeden tuinland onder 
Hendrik-Ido-Ambacht te hebben verkocht. 

 
#k4080 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k4081 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k4082 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k4083 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k4084 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k4085 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k4086 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k4087 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
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Generatie 13; stambetovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 4.096 tm 8.191 
 
#k4096 Roock, Adriaen Jansz (zoon van Jan Maertensz Roock en Pleuntgen Ariens) 
         ─> k8192 
 Beroep: Steenplaetser, Steenbakker op de steenplaats ‘Advocaet’, 
 Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de  periode 1639-1640 en 1656-1657 
 * +/- 1602 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 20-05-1675 en 03-12-1680 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1630 te ???       zie gezinskaart 11952 
#k4097 Timmerman, Maertge Jans Wijvedr (dochter van Jan Ariensz en Wijve  
      Brants)   ─> k8194 
 * +/- 1605 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 07-07-1667 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan (den Ouden) * +/- 1632 te Ouderkerk ad IJssel † voor 28-05-1686 te ??? 

  x +/- 1660 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Neeltje Jaspers 
 zie ─> k2048 

o een kind  † 16-08-1635 te Ouderkerk ad IJssel 
o Maerten  * +/- 1635 /  17-02-1700 te Gouderak 
o Machteltje  02-04-1697 te Ouderkerk aan den IJssel 
o Merritje  † voor 07-03-1696 
o een kind  † 07-05-1643 te Ouderkerk ad IJssel 
o Claesgen  † tussen 07-04-1709 en 01-05-1710 te Ouderkerk ad IJssel 
o Jan (de Jonge) † 14-04-1709 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 495 Ouderkerk a/d IJssel (1629) d.d. 07-08-1629 
In de monsterrol van gewapende mannen in Ouderkerk aan den IJssel staat onder andere Arien Jansz 
Roock vermeld. Daarbij is aangetekend dat hij een roer draagt. 
 
Recht. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 20  dd. 07-11-1629 
Sent Kornelisz. Besemer, Kornelis Willemsz. Timmerman x Wijve Brants, eertijds weduwe van Jan 
Aerensen en tevens voor Aeriaen Jansz. zijn schoonzoon, Willem Feijssen x Machtgeltgen Jans (samen 
wonende te Ouderkerk a/d IJssel), Aeriaen Jansen Roock x Maertge Jans (won. Gouderak), Baeltge 
Willms weduwe van Willem Klaes Klaesz. geass. met Jan Willmsen (haar broer, won. Krimpen a/d IJssel), 
Gherrit Daeme (secretaris van Moordrecht) x Neltge Voppen ende Kornelis Voppen (won. in ‘t 
Moertseveen). Verkopen aan de gemene buren en eigenaren van de polder de Kromme en Geer, 8 
morgen 2 hont land in de Kromme, gelegen van de IJssel tot de Oudelandseweg, ten oosten begrensd met 
het Kadeland van Berkou en ten westen Dirck Jansz. van Schonieren “met een werlants genaempt het 
goutse land”. Prijs f 2604-2-8. 
(Opmerking: de genoemde Aeriaen Jansz, schoonzoon van Kornelis Willemsz Timmerman, is niet dezelfde 
als Aeriaen Jansz Roock. Want deze acte wordt zowel door Aeriaen Jansz als Aeriaen Jansz Roock. 
Arien Jansen Roock ondertekent:) 

  
 
Recht. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 20  d.d. 07-05-1632 
Pieter Jacobsz en Baertgen Geenens, weduwe van Adrijaen Brantsz., geassocieerd met Geen 
Adriaenssen, haar zoon en gekozen voogd in deze, hebben verkocht aan Arijaen Janssen Roock ongeveer 
3 morgen 3 hont land in de polder Kromme. Dat stuk land is gelegen in een wer land van 14 morgen 
genaamd de Quaeck. Dit stuk land begint vanuit de IJssel tot de landscheiding. Ten oosten grenzend aan 
land genaamd bree wer, en ten westen grenzend aan het land van Willem Arijaansse. Prijs van het land is 
822 gulden en 9 stuivers, en verder wordt nog een jaarlijkse rente van 50 stuivers betaald. 
Arijen Jansen Roock ondertekent: 

  
 
Recht. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 20  nogmaals d.d. 07-05-1632 
Arijen Jansz. Roock (won. Ouderkerk a/d IJssel) verkoopt aan Adrijaen Jansz. Timmerman en Willem 
Feijsen (zijn zwagers) 10 hont land, gemeen met Cornelis Willemsz. Timmerman (zijn stiefvader). Is 
gelegen in een weer van 10 morgen in de Cromme. Prijs f 750,-. 
Arijen Jansz Roock ondertekent: 
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Recht. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 20  d.d. 19-01-1635: 
Taxatie van land die Pieter Floren en Willem Adrijaensz. hebben vermangelt en veraligneert tegens 
Adrijaen Jansz. Roock die sal geven zekere sellinge gelegen voor dat weer en wel: 10 hont 50 roe land in 
de Cromme, in het Quaeckweer groot 14 morgen. Waarde f 500,-. 
 
Recht. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 20  d.d. 26-01-1635: 
Aerien Jansz. Roock koopt van Willem Adrijaens en Pieter Florissen tien hont en vijftig roeden land in de 
polder de Kromme in een stuk land genaamd de Quaeck. Dit land sluit aan op een stuk land van 11 
honden die reeds in zijn bezit zijn. In ruil hiervoor draagt hij het eigendom over van een stuk zelling (een 
vierde deel) waarbij hij nog wel bedongen heeft dat hij de beschikking blijft houden over een 
uitvaartmogelijkheid in de IJssel met een schuit of een schouw en het recht van overpad naar de dijk toe. 
Verder betaalt hij direct honderd gulden en later in het jaar (op de dag genaamd Sint Jacob) nog eens 
honderd gulden. 
Hij ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 20  Nogmaals d.d. 19-01-1635: 
Sluit aan op voorstaande acte van 19-1-1635. Hieruit blijkt dat Adrijaen Jansz. Roock de 10½ hont land 
koopt en daarvoor geeft 1/4 zelling voor dit Quaeckweer gelegen plus f 100,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-12-1636 
Aerien Jansz. Roock en Antonis Brantsen hebben gemeen 7 morgen land in het Quaeckweer. Roock 5 
morgen 1½ hond, Brantsen de rest. Volgt de grondcaveling. Roock krijgt zijn land aan de oostzijde. 
Aerien Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 23 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 01-02-1639 
Namens de ambachtsheer van Ouderkerk, Lodewijk van Nassau, wordt ondermeer Arien Jansen Roock 
benoemd tot heemraad, en wordt de schout Claes Pieters Noorman opgedragen hen de eed af te nemen. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1639 
Wigger Ariensz van der Tack (zie k5368) koopt van Arien Thonisz Verbie Steenbacker (zie k10740) 
een hennipwerf in de polder de Cromme voor het bedrag van 375 gulden. 
Arien Jansz Roock ondertekent als heemraad. 
Ondertekent: 

 
 
Notarieel arch. Gouda  Nr. 220 folio 184 Notaris. Nicolaas Straffintveldt.    d.d. 12-07-1640 
Arien Jansz Roock, wonende te Ouderkerk a/d IJssel heeft van Leentjen Centen, weduwe van Albert 
Cornelisz, 400 gulden geleend. Hij moet hierover jaarlijks 4,5 procent rente betalen. 
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 19-12-1645 
Frans Barentsz en de kinderen en kindskinderen van Pleuntgen Aerens, zijn overleden vrouw, verkopen 
in het openbaar diverse inboedel en meubelen. Onder de kopers bevinden zich ook haar zoon Arijen Jansz 
Roock, haar schoondochter, de weduwe van Maerten Jansz Roock, en enkele kleinkinderen.  
Arijen Jansz Roock koopt een zwarte rok voor 13 gulden 5 stuivers, een schort voor 1 gulden 10 stuivers, 
een zwarte schoudermantel voor 2 gulden 2 stuivers, een zwart lijfje voor 1 gulden 12 stuivers, een zwarte 
borstrok voor 3 gulden 8 stuivers, een blauwe schorteldoek voor 12 stuivers, een paar pantoffels voor 3 
gulden, een neusdoek voor 10 stuivers, een muts en hanckdoek voor 10 stuivers, 2 halsdoeken voor 18 
stuivers, een kussensloop en tafellaken voor 1 gulden 6 stuivers, 3 neusdoeken voor 1 gulden 10 stuivers, 
een kussen voor 3 gulden 2 stuivers, nog een kussen voor 3 gulden 10 stuivers, nog een kussen voor 5 
gulden, een kan voor 12 stuivers, een blauwe doek voor 1 gulden 5 stuivers, een tafel voor 18 stuivers, een 
bijbel voor 5 gulden 14 stuivers, 2 stoelen voor 1 gulden 4 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-03-1646: 
Pieter Brantsz. Seeu (won. Ouderkerk a/d IJssel) verkoopt aan Arijen Jansz. Roock (won. Ouderkerk a/d 
IJssel) 1 morgen 2 hont 25 roe land in de Cromme in het Quackweer. Belast met een rentebrief groot f 
388,-. Prijs f 232,- plus f 10-10-0 speldegeld. 
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Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 22-03-1649 
Willem Jansz Vonck, laatst weduwnaar van Grietgen Jacobs, verkoopt in het openbaar enige wollen en 
linnen kleren van Grietgen Jacobs, en enige andere goederen. Onder de kopers bevindt zich ook de 
vrouw van Adrijaen Jansz Roock die een rode borstrok koopt voor 7 gulden 15 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 16-02-1650 
Dirck Jansz Gansman verkoopt in het openbaar 3 kalfdragende koeien, een kalfdragende vaars, het hooi in 
de schuur en enige andere goederen. Onder de kopers bevindt zich ook de vrouw van Adrijaen Jansz 
Roock die een zwart lijfje koopt voor 4 gulden 12 stuivers. 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-03-1650 
Voor het jaar 1650 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood, ten tijde van het klokkengeluid, 
moeten aantreden met gereedschap op de dijk. 
Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arijen Jansz Roock. Hij moet met een ‘graeff’ 
komen. Anderen moeten met een bijl of riek komen. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 31-03-1650 
Harmen Dircksz verkoopt in het openbaar 5 koeien, het hooi in de berg, allerhande bouwgereedschap en 
andere goederen. Onder de kopers bevinden zich ook Arijen Jansz Roock die een emmer koopt voor 14 
stuivers, en diens vrouw die een paar schoenen koopt voor 10 stuivers. 
 
Notarieel arch. Gouda Nr. 231 folio 144 Notaris. Nicolaas Straffintveldt.     d.d. 31-05-1651 
Arien Jansz Roock, bakker, wonende in Ouderkerk a/d IJssel is 300 gulden schuldig aan Wouter Jacobsz 
Block naar aanleiding van geleverde tarwe, rogge, etc. Arien Jansz Roock moet ieder jaar 100 gulden 
daarvan aflossen met 5 % rente, te beginnen op Allerheiligen 1651. 
Op 24 mei 1656 meldt Wouter Block dat het geld betaald is. 
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 31-10-1651 
Jan Jacobsz verkoopt in het openbaar 5 kalfdragende koeien, een vaarskoe, een kalfdragende vaars, 2 
kalveren, he thooi in de berg, en de lleren van zijn overleden vrouw en andere goederen. Onder de kopers 
bevindt zich Arijen Jansz Roock die een kalf koopt voor 16 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 15-11-1651 
Lijsbet Dircks, weduwe van Barent Willemsz, geassisteerd met haar broer Jacob Dircksz, verkoopt in het 
openbaar 7 kalfdragende koeien, een vaarskoe, een oude kalfdragende vaars, 2 jonge vaarsen, 4 
hokkelingen, het hooi in de berg, een schelfhuis, 2 schouwen en allerhande huisraad. Onder de kopers 
bevindt zich Arijen Jansz Roock die een koe koopt voor 39 gulden. 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-04-1655 
Voor het jaar 1655 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood, ten tijde van het klokkengeluid, 
moeten aantreden met gereedschap op de dijk. 
Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Adrijaen Jansz Roock. Hij moet met een rieck 
komen. Anderen moeten met een bijl, houmes of graeff komen. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 23-03-1656 
Cornelis Jan Aelbertsz verkoopt in het openbaar 7 kalfdragende koeien, een aker, ketels en andere 
goederen, en diverse huurkampen wei- en hooiland. Onder de kopers bevindt zich ook Arijen Jansz Roock 
die de dijkkamp land koopt voor 43 gulden 10 stuivers die hij eerder in huur had. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 23-03-1656 
Arijen Jansz Roock ondertekent een acte als heemraad van Ouderkerk. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-04-1656 en 07-08-1656: 
Gerrit Ariensz. Stolcker contra Arien Jansz. Roock. Eis van betaling van f 63,- i.v.m. de koop van een koe 
die hij ontvangen heeft op verleden St. Jan 1655. 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-08-1656 
Voor het jaar 1656 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood, ten tijde van het klokkengeluid, 
moeten aantreden met gereedschap op de dijk. Daarnaast zijn ook een aantal heemraden aangewezen 
om ook op de dijk te zijn. Onder deze heemraden bevindt zich ook Arijen Jansz Roock. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-09-1656: 
Pieter Pits (procureur) contra Arijen Jansz. Roock. Gedaagde heeft betaald de kosten groot 2 gulden en 2 
stuivers. 
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Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-09-1656 / 08-02-1657: 
Adrijaen / Arijen Jansz Roock wordt genoemd als heemraad tijdens de rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 22-11-1656 
De weduwe van Leendert Cornelisz van der Pols verkoopt in het openbaar de kleren van haar overleden 
man, en enkele andere goederen. Onder de kopers bevindt zich de vrouw van Arijen Jansz Roock die een 
witte broek koopt voor 1 gulden 17 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 26-11-1656 
Wouter Cornelisz den Boer verkoopt in het openbaar verscheidene bedden en ander huisraad. Onder de 
kopers bevindt zich de vrouw van Arijen Jansz Roock die een bed met een peluw koopt voor 24 gulden 10 
stuivers, en een bord voor 2 gulden 16 stuivers. 
 
Notarieel arch. Gouda Nr. 236 folio 94v Notaris Nicolaas Straffintveldt      d.d. 05-05-1657 
Arien Jansz Roock, wonende te Ouderkerk a/d IJssel heeft van Ellert Centen 200 gulden geleend. Hij moet 
hierover jaarlijks 6 procent rente betalen. 
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 28-12-1657 
Claes Pietersz Noorman, grootvader, en Vastert Joosten van Ardennen, oom, en voogd van Pieter Jansz 
Noorman, nagelaten minderjarige zoon van Jan Claesz Noorman en Anneken Joosten van Ardennen, 
beiden zaliger, verkopen in het openbaar de kleren van de overledenen en van hun beide overleden 
dochters, en de huisraad. Onder de kopers bevinden zich de vrouw van Arijen Jansz Roock die een muts 
koopt voor 2 stuivers, en Arijen Jansz Roock zelf, die 2 kistjes koopt voor 8 stuivers, een tafellaken voor 3 
gulden en een pispot voor 1 gulden 18 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 27-01-1659, 19-05-1659 en 14-07-1659: 
Elias van de Vin (lakenkoper te Ouderkerk a/d IJssel) contra Arij Jansz. Roock, getrouwd met Merritgen 
Jans. Wijvedr.. Eis f 102-3-2 wegens geleverde winkelwaren. Eerst poging doen tot onderlinge 
overeenkomst te komen. De volgende zitting ordonneren de heemraden dat de partijen hun stukken 
moeten inleveren bij de secretaris, en ieder 6 gulden moeten inleggen omdaar mee advies in te winnen bij 
advocaten. 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr.705/32  (Notaris Isaacq de Voij d.d. 29-05-1660 
Bevat 2 akten. 
Akte 1: 
Arij Janse Roock, won. O a/d IJ, heeft van Mr. Jacob van Wouw 1600 gulden geleend tegen een rente van 
5%. Het onderpand hiervoor is het huis met berg, 2 morgen weiland in de polder de Cromme. En in de 
zelfde polder nog een weiland ter groote van 1 morgen 75 roeden met 1½ morgen hooiland. En verder zijn 
persoon en goederen. 
Arij Janse Roock machtigt Jan Gerritsz Eijckhoff om te verschijnen voor Schout en Heemraden van 
Ouderkerk a/d IJssel om de bijbehorende rentebrief te overleggen. 
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Akte 2: 
Arij Janse Roock bevestigd dat hij uit handen van Jan Gerritsz Eijckhoff de 1600 gulden, waarvan in de 
eerste akte melding is gemaakt, heeft ontvangen. Hij stelt hem vrij van alle gevolgen van zijn handelingen 
tijdens deze procuratie.  
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr.633/18  (Notaris Adriaen van Aller d.d. 15-06-1660 
 NL-RtSA_18_633_0158.jpg  NL-RtSA_18_633_0159.jpg 
Op verzoek van Arien Jansz Rook te Ouderkerck op D'IJssel verklaren Wiggert Ariensz van der Tack, 52 
jaar, en Arien Ariensz, 40 jaar, beiden wonend in Ouderkerck op D'IJssel, dat zij aldaar op 30 mei j.l. 
aanwezig waren in de herberg in t'Lam van Cornelis Gerritsz. In de herberg hebben zij Cornelis Gerritsz bij 
de haardstede zien zitten en hebben hem gevraagd hoe het komt dat hij in moeilijkheden is gekomen met 
Arien Jansz Rook?. Cornelis antwoord: ik heb horen zeggen dat de schout met Cornelis van den Berg 
verklaren dat ik niet door het huis ben gegaan maar door de deur heeft gekeken, dat is niet waar ik ben in 
het achterhuis geweest waar zij beiden zaten en ik bij de oven stond en heeft alles gehoord. 
 
Wiggert van der Tack verklaart nog naar aanleiding van vorige akte, tegen over Cornelis Gerritsz, waard in 
't Lam te Ouderkerck op D'IJssel en impost van 't gemael in ruste., en hem vroeg hoe staan de zaken met 
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Arij Jansz Rook?. Hij antwoorde ik heb horen zeggen dat hij met Cornelis van den Berg niet door het huis 
is gegaan wanner zij kwamen peilen maar door de deur hebben gekeken. Wiggert zegt dan ik zou de zaak 
maar laten rusten waarop Cornelis antwoorde: ik ben niet begonnen maar de schout, ik zou het onderling 
hebben geregeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel        d.d. 06-12-1660 / 10-01-1661 / 07-02-1661 / 21-02-1661: 
Adrijaen Jansz. Roock, gedaagde, is schuldig aan Huijbert Leendertsz Boertje (zie k4978), eiser, f 388,- 
plus de rente van 4 % wegens landpacht vanaf St. Pieter 1656 en 39 schouwe misse (mest) bij de verhuur 
van de landerijen bedongen. Het gerecht veroordeelt Adrijaen Jansz Roock het bedrag te betalen, en nog 
16 schouwen misse te leveren. 
 
Notarieel arch. Gouda Nr. 239 folio 3 Notaris Nicolaas Straffintvelt. d.d. 08-01-1661 
Arij Jans Roock 59 jr. en Jan Thijsz Steenbacker 52 jr., beiden wonend in het hoge kwartier van de 
Cromme, en Jan Cornelisz Quant 60 jr. en Leendert Huiberts de Vet 46 jr. beiden wonend in de Hoogen 
Nesse en Cornelis Jacobsz Sost wonend in de Lage Nesse 46 jr. en Jacob Ariensz Schipper 54 jr. en Crijn 
Cornelisz Timmerman 38 jr. beiden wonend in het hoge kwartier van de polder vande Zijde en Daen 
Andriesz Evegroen 75 jr. en Herman Jansz Decker 50 jr. beiden wonend in het lage kwartier van de Zijde, 
verklaren op het verzoek van Abraham Ariensz vander Horde en Arien Pietersz bij den dicken boom 
(verleden jaar afgetreden heemraden) dat zij allen als heemraden naast de Schout binnen hun district van 
het dorp keuren hebben uitgevoerd naar oud gebruik, namelijk  
Ten eerste de meiekeure waarbij alle rijbare wegen in het gehele ambacht en de baanwerken van 
verscheidene wateringen en vlieten worden gekeurd.  
Ten tweede de Banuskeur waarbij alle vlieten, wateringen, tienroeden en landscheidingen door het gehele 
ambacht worden gekeurd inclusief het brandgereedschap.  
Ten derde de keur op het maken en onderhouden van het zandpad op de hoge dijk.  
Verder taxeren zij ook landerijen en andere zaken bij overlijdens. Dit doen de heemraden altijd in hun 
eigen kwartier tenzij bij uitlandigheid of andere verhindering.  
Het Ambacht van Ouderkerk bestaat uit zeven kwartieren en is al zo verdeeld geweest sinds 
mensenheugenis. Voor iedere aftredende heemraad worden in ieder kwartier jaarlijks drie kandidaten 
benoemd waaruit de ambachtsheer het recht heeft een nieuwe heemraad te kiezen. Normaal gesproken 
mag er niet iemand in een kwartier gekozen worden die daar niet woont, behalve onlangs vanwege 
problemen.  
De genoemde personen geven aan dat de meesten van hen meerdere malen heemraad zijn geweest en 
dat dit zolang zij weten altijd zo heeft gewerkt. 
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-05-1661 
Adrijaen Jansz. Roock (won. Ouderkerk a/d IJssel) verkoopt aan Floris Heijndrixen (won. Berkou) 2 
morgen land in de polder de Cromme in het Quaeckweer gelegen tegen de oudelandse weg voor f 868,-. 
Wel moet Adrijaen Jansz Roock in de komende winter nog 50 schouwen aarde leveren aan de 
oudelandseweg. 
 
Recht. Arch. Nr. 43 Nieuwerkerk a/d IJssel d.d. 15-06-1661 
Adriaan Janse Roock en Cornelis Janse van Bercoude kopen gezamenlijk van Marritgen Gerrits Stolcker 
(wed. van Lenert Mathijse Vranck) en hun kinderen een steenplaets met bijbehorende huizen, ovens, 
lootsen, land en zellingen in de Esse polder. Voorwaarde is dat de verkoopster in het westelijke huis op de 
steenplaats mag blijven wonen voor een huur van 8 gulden. Prijs 5.500,- gulden waarvan 1.500,- direct 
betaald wordt en 4.000,- in de komende jaren. In de rentebrief die op deze akte volgt, staat dat jaarlijks 
250,- gulden wordt afgelost, en dat over het openstaande bedrag 3,5 % rente betaald moet worden. 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 733/124 (notaris Dirck Block ) d.d. 08-03-1661: 
Arij Janse Roock, won. O a/d IJ, is schuldig aan Teunis Meese (won. O a/d IJ) een bedrag van 200 gulden. 
Rente 4½ %. Onderpand: zijn persoon en goederen. 
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Notar. arch. Gouda Nr. 152 folio 277 Not. Cornelis Evertsz. Puttershouck d.d. 19-11-1661 
Adrijaen Jansz. Roock steenplaetser te Ouderkerk is schuldig aan Emmerentiana Gertsdr., poorteres van 
Gouda 300 gulden. Rente 5,5 % per jaar, met eerste vervaldag 19 november 1662. Als de rente niet op tijd 
voldaan wordt, wordt de rente op 6 % gesteld. 
 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr.616/104 d.d. 01-05-1662:  bevat 2 akten 
Akte 1: 
Arij Jansz Roock, won. O a/d IJ, is schuldig aan Dirck van Vuijs, koopman in Rotterdam, 400 gulden. Er 
wordt geen interest berekend. Wel zal Arij Jansz Roock de kosten moeten betalen die verbonden zijn aan 
eventuele deurwaarders en rechtzaak .Ook worden 4 procureurs aangesteld. 2 daarvan om de rechtzaak 
aanhangig te maken en 2 ter verdediging van Arij Janse Roock. 
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Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
Akte 2: 
Arij Jansz Roock, won. O a/d IJ, verkoopt aan Dirck van Vuijs, steenkoper in Rotterdam,  
450.000 gebakken stenen, zowel boven- als onderstenen. De onderstenen worden verkocht tegen een 
prijs van 2 gulden en 11 stuivers per 1000 stenen, en de bovenstenen worden verkocht tegen een prijs van 
2 gulden en 1 stuiver per 1000 stenen. Voorwaarde is wel dat de geleverde stenen ditzelfde jaar, 1662, 
gebakken moeten zijn, te weten uit iedere oven 150.000 stenen. Op iedere 1000 stenen (zowel onder- als 
bovenstenen) wordt wel een korting gegeven van 2 stuivers en 8 penningen om de schuld uit de vorige 
akte (deels) te vereffenen. 
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-05-1662: 
In opdracht van Adrijaen Jansz. Roock (won. Ouderkerk a/d IJssel) is te Rotterdam op 29-5-1662 een 
schuldakte opgemaakt, waaruit blijkt dat hij f 1600,- schuldig is aan Jacob van Wouw. Rente 5% (jaarlijks 
bedrag dus 80 gulden). Maar als Adrijaen Jansz Roock binnen 6 weken na het begin van het nieuwe 
intrestjaar betaelt, dan bedraagt de rente 4% wat resulteert in een jaarbedrag van 64 gulden. Als 
onderpand een huis, berg en 2 morgen weiland, en 1 morgen en 75 roeden weiland en 1½ morgen 
hooiland. De schuld is afgelost op 11-12-1690. 
 
Not. Arch. Nr. 397\18 Rotterdam acte 13 fol. 24 – 25 d.d. 03-03-1663 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_397_0023.jpg - NL-RtSA_18_397_0024.jpg 
Jan Gillisz van Gouwerack, schipper, ca. 41 jr, en Dirck Goossensz, ca. 31 jr, schipper van Moordrecht, 
leggen een verklaring af op verzoek van Frans Jansz, schipper van Ouderkerck op Dijsel. 
Jan Gillis zegt dat hij op 5 februari 1663 met zijn damlooperschuijt in de IJssel brandhout wilde laden, maar 
door ijsgang pas de volgende dag bij het hout kon komen, en dat hij op 7 februari vertrokken is naar 
Rotterdam. Hij komt niet verder dan tot Ouwerkerck en moet daar blijven liggen tot 1 maart 1663. Hij komt 
die zelfde dag nog aan in Rotterdam met zijn lading hout. 
Dirck Goossensz zegt dat hij op 5 februari 1663 van Moordrecht naar Rotterdam wilde varen, voor Corten 
Noort 2 uur vastgezeten heeft in het ijs en door bijten te hakken nog tot voor de plaats van Arijen Jansz 
Roock, ook wel de Advocaet genoemd, is gekomen, waar hij zijn schip heeft laten liggen. 
 
Uit die acte   “:..... tot voor de plaets van Arijen Jansz Roock, off den Advocaet zijn plaets zoo se zomtijts 
genaemt wert.....” 

 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 27-04-1666 
Marij Jans, weduwe van Cornelis Foppen Vranckrijcker, verkoopt in het openbaar de kleren van de 
overledene, enig bouwgereedschap en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich ook de vrouw van Jan 
Adriaensz Roock, die een paar kousen koopt voor 11 stuivers. Haar schoonmoeder, de vrouw van Arij 
Roock, is borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 09-04-1667 
Isbrant Willemsz Bostelman verkoopt in het openbaar 3 kalfdragende koeien en andere zaken. Onder de 
kopers bevindt zich ook Arijen Jansz Roock, die een koe koopt voor 72 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 07-07-1667 
Leentgen Thonis, weduwe van Cornelis Pouwelsz Schuijtevoerder, verkoopt in het openbaar alle huisraad. 
Onder de kopers bevindt zich ook de vrouw Arijen Jansz Roock, die een deken koopt voor 1 gulden 14 
stuivers, 3 schilderijen voor 2 gulden 19 stuivers en 2 aarden kommen voor 16 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 29-02-1668 
Ingetgen Mathijsen verkoopt in het openbaar 15 kalfdragende koeien, 2 kalfdragende vaarzen, 3 
hokkelingen, het hooi in de berg, een smalschouw, de kleren van Willem Mathijsz zaliger, en andere 
zaken. Onder de kopers bevindt zich ook Jan Arijensz Roock, die een oude vaars koopt voor 57 gulden 10 
stuivers. Borg is zijn vader Arij Jansz Roock. 
 
Recht. Arch. Nr. 44 Nieuwerkerk a/d IJssel  d.d. 17-03-1668 
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Adriaen Jansse Roock, steenbakker, koopt van Jacob Pieter Gerritse een stuk land buitendijks gelegen en 
een derde deel van een zelling die buitendijks gelegen is voor de Esse polder. Prijs 700,- gulden. Dit 
bedrag wordt in termijnen betaald. In de volgende akte staat de schuldbrief. 
 
Recht. Arch. Nr. 44 Nieuwerkerk a/d IJssel  d.d. 01-03-1670 
Adriaen Janse Roock koopt van Claes Jacobs Huijrman een stuk Neuterdijk van 4 roeden. Prijs 12 gulden. 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 58 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 1672 
In 1672 zijn mannen gewapend naar de IJssel geroepen, en hebben er ook in Schoonhoven gewerkt aan 
de fortificaties. Verder zijn er kosten gemaakt door hooi te leveren voor de paarden van de ruiters die in 
Ouderkerk gelegen zijn. De kosten daarvan worden omgeslagen over de bewoners van Ouderkerk ad 
IJssel. Onder deze bewoners worden ook Arij Jansz Roock en de weduwe van Maerten Jansz Roock 
genoemd. 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 58 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 02-04-1674 
In 1674 zijn door de bewoners van Ouderkerk a/d IJssel bijzondere kosten gemaakt in landsbelang, 
ondermeer door ruiters in te kwartieren, hooi te leveren, arbeid te leveren met schop, spa, vletschuiten, etc. 
Een van hen is Arijen Jansz Roock die wegens het inkwartieren van ruiters en arbeidsloon een bedrag van 
35 gulden, 0 stuivers en 8 penningen declareert. 
 
Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 78 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 1673 - 1683 
In het register van eigenaren worden de verpondingen, cavelgelt e.d. genoemd die door de eigenaren 
worden afgedragen. Hierin worden ondermeer vermeld: 

- De kinderen van Maerten Jansz Roock, wegens een huis en 1 hont land. 
In 1683 en 1684 wordt Aeltje Maertens specifiek genoemd. 

- Arijen Jansz Roock, wegens een huis, 2 morgen 7 hont en 75 roe land. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 08-12-1681 
De kinderen van Hendrick Crijnen Trompert en Neeltgen Pieters, beiden overleden, verkopen in het 
openbaar diverse landerijen en zellingen, waaronder ook drie kleine zellinkjes in Nieuwerkerk a/d IJssel, 
dicht bij de steenplaats van Arijen Jansz Roock zaliger. Een paar pagina’s verder wordt gesproken over 
de drie kleine zellinkjes van de steenplaats van de kinderen van Arijen Jansz Roock. Deze zellingkjes 
worden gekocht door Arijen Willemsz Decker voor 55 gulden, waarbij Jan Ariensz Roock zich borg stelt. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 16-03-1699 
Notaris Samuel Guldemont. 
Pieter Jansz Mul en Jan Pietersz, getrouwd met Maartjen Jans, won. te Ouderkerk ad IJssel en enige 
erfgenamen van Lijsbeth Willems, in haar leven weduwe van Leendert Pietersz Luit, volgens het testament 
gepasseerd voor notaris Willem Romein te Capelle ad IJssel dd. 14-04-1695, ter eenre, 
en Jan Ariensz Rook de Jonge, Maarten Ariensz Rook, Jacob Ingensz, getrouwd met Claasjen Ariens 
Rook , voor zichzelf en voor de minderjarige weeskinderen van Maritjen Ariens Rook, en Arij Jansz Rook 
(zie k1024) en Abram Ariensz, getrouwd met Wijve Jans Rook, beiden kinderen van Jan Ariensz Rook 
den Ouden (zie k2048), alle kinderen of kindskinderen van Arien Jansz Rook (zie k4096), getrouwd 
geweest met Marritje Jans Timmerman (zie k4097), gewezen zuster van Arien Jansz Timmerman, voor 
3/4e deel, en Leendert Luiten, getrouwd met Jorisje Jacobs, Cornelis Jacobsz Timmerman voor zichzelf en 
voor de minderjarige weeskinderen van Maggeltje Jacobs, alle kinderen van Jacob Cornelisz, getrouwd 
gweest met Neeltje Cornelis, in leven halfzuster van voornoemde Arien Jansz Timmerman, voor het 
resterende 1/4e deel, erfgenamen van de eerder gemelde Arien Jansz Timmerman, ter andere zijde, 
geven te kennen dat er een geschil tussen hen gerezen was mbt de nalatenschap van Arien Jansz 
Timmerman en Lijsbeth Willems, waar kosten uit voortgekomen waren. Zij komen het volgende overeen: 
de comparanten ter eenre zien geheel af van de baten en lasten van de erfenis. De andere zijde neemt die 
baten en lasten van de erfenis, en betalen aan de eerste partij nog 500 gulden, en aan Pieter Jansz Mul 
komt de eiken kast toe, en aan Jan Pieters het greine spinnetje. Vanaf nu zijn de comparanten ter andere 
zijde de enige erfgenamen van de nalatenschap van zowel Lijsbeth Willems als van Arien Jansz 
Timmerman. 
Ondertekening onder andere door Jan Arijensz Roock (de jonge), Maarten Ariensz Roock, Jacob Ingensz, 
Claasje Ariens Rook (merk), Arij Jansz Rook, Abram Ariensz Hoogheijt en Wijve Jans Rook (merk): 
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Leenkamer Hontshol (periode 1712 – 1716)  Uit: Ons voorgeslacht 1972 
Nieuwerkerk 
Het totale leen 182 bevat 6 viertel land in de Nesse, strekkende van ’s gravenwege tot de IJssel. Dit leen is 
later opgesplitst. 
deel 182B. De oostelijke helft van 14 hont land. 
03-05-1662: Adriaen Janse Roock na overdracht door Maertie Gerrits Stolcker namens haar minderjarige 
zoon Mathijs Leendertsz. Vranck. 
03-12-1680: Jan Adriaensz. Rook bij dode van zijn vader Adriaen Jansz. Rook. 
19-05-1710: Grietje Willems Vonk bij dode van haar man Jan Adriaensz. Rook. 
18-10-1714: Teuntje Jans de Graaff bij dode van Grietje Willems Vonk en draagt het leen over aan Jacob 
Willemse Vonk. 

 
#k4100 Dircksz, Huijg  (zoon van ) 
 ~ +/- 1600 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
o 13-04-1630 te Stolwijk 
x 28-04-1630 te Stolwijk      zie gezinskaart 11954 
#k4101 Decker, Ootje Jacobs (dochter van Jacob Dircksz Decker en Ariaantje Ariens) 
      ─> k8202 
 ~ +/- 1605 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   †  
o Dirk ~ +/- 1627 te ???  †  

 x +/- 1660 te Stolwijk met Marrigje Jans 
 zie ─> k2050 (kwartier 1) 

o Jacob ~ +/- 1630 te Stolwijk ??  † 12-01-1701 te Stolwijk 
 o 22-06-1658 te Stolwijk met Marichje Jans 
 zie ─> k2480 (kwartier 1) 

o Marchje ~ +/- 1632 te Stolwijk  † 26-11-1727 te Stolwijk 
 x met Pieter Jacobsz 
 o 11-03-1662 te Stolwijk met Claas Dircksz Backer 
 zie ─> k4689 (kwartier 1) 

 

 
#k4104 Govertsz, Willem Jan  (zoon van Jan Govertsz en Machteltje Pieters) 
      ─> k8208 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in de perioden 1660, 1661, 1662,  
    1665,1666, 1669, 1672, 1673, 1675 en 1676 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † tussen 17-04-1676 en 25-08-1680 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1615 te Ouderkerk aan den IJssel ???   zie gezinskaart 11957 
#k4105 Teunis, Marrigje  (dochter van Teunis Brants en Barber Huigen) 
      ─> k8210 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † na 25-08-1680 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o Govert ~ †  
o Willem ~ †  
o Jan ~ +/- 1620 te Ouderkerk ad IJssel † voor 25-08-1680 te Ouderkerk ad IJssel ? 

 x +/- 1650 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Marrigje Ariens 
 zie ─> k2052 

o Barber ~ †  
o Wijve ~ †  
o Leentje ~ †  

 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-02-1645: 
Willem Jan Govertsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Willem Ariensz Steenbacker een erfje in 
de polder de Cromme. Bedrag 100 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-06-1653 
Wijven Brants, laatst weduwe van Cornelis Willemsz Timmerman, geassisteerd met Arijen Jansz 
Timmerman, haar zoon, Cornelis Gerritsz Timmerman, getrouwd met Lijsbet Crijnen, Pieter Adrijaensz 
Timmerman, voor zichzelf en namens Maertjen Pieters, Neeltgen Pieters en Andries Pietersz, Arijen 
Dircksz Timmerman, getrouwd met Arijaentgen Pieters, kinderen van Arijaentgen Crijnen (zie k7337) 
zalr, in haar leven vrouw van Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336), Isbrant Michielsz, Leendert 
Jansz, getrouwd met Annetgen Gielen, Jan Anthonisz, Isbrant Willemsz Bostelman, getrouwd met 
Nellitgen Thonis, Cornelis Pouwelisz Schuijtevoerder, getrouwd met Leentgen Thonis, Willemtgen Thonis, 
Willem Jan Govertsz (zie k4104), getrouwd met Maertgen Thonis (zie k4105), Wigger Ariensz, 
getrouwd met Aechgen Cornelis, Arijen Thonisz, schout van Ammerstol, getrouwd met Pietertgen Cornelis, 
allen erfgenamen van Adrijaen Brantsz, in zijn leven metselaar te Ouderkerk ad IJssel, en Neeltgen 
Crijnen, zalr, verkopen aan mr Evert Maes, won. te Ouderkerk ad IJssel, een huis en erf op het dorp. 
Bedrag 1.320 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-05-1659 
Aert Cornelisz Davidt en Jan Thonisz, getrouwd geweest met Leentgen Cornelis zalr, won. te Ouderkerk 
ad IJssel, voor de ene helft, Claes Leendertsz, won. te Ouderkerk, Cornelis Leendertsz, won. te Stolwijk, 
voor 1/4e deel, Dirck Claesz, getrouwd geweest met Dirckje Leenderts, won. in de Achterbroek, voor 1/4e 
deel, alle kinderen van Cornelis Eldertsz Davidt en Maritgen Cornelis zalr, verkopen aan Willem Jan 
Govertsz 1 morgen hooiland in de polder de Cromme. Bedrag 143 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-03-1660 / 13-05-1661 / 06-01-1662 / 08-05-1665 
      / 04-01-1666 / 29-06-1669 
Willem Jan Govertsz ondertekent 30 actes als heemraad van Ouderkerk ad IJssel. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-08-1661 
Willem Jan Govertsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, is voor 1/10e deel erfgenaam van Jan Thonisz en 
Leentje Cornelis. De andere 9/10e is geërfd door Leentgen Jacobs, weduwe van Aert Cornelisz Davidt, 
geassisteerd met Cornelis Jacobsz Sost, Maerten Senten, …met Senten, Cornelis Pouwelsz, IJsbrant 
Willemsz Bostelman, Willemken Thonis, Wigger Arijensz van der Tack, Adrijaen Thonisz, waard won. te 
Streefkerk. Zij verdelen de erfenis. Willem Jan Govertsz krijgt 1 morgen land in het smalweer, het erf aan 
de singel van de Berkouwerkade, en de visserij aan zijn kant, met een korf breedte. De andere erfgenamen 
krijgen gezamenlijk 3 morgen land in het smalweer, 6 morgen 2 hont 40 roeden land, met huis, berg en 
schuur, en de verdere visserij. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1672 / 17-04-1673 / 28-05-1675 / 17-04-1676 
Willem Jan Govertsz ondertekent 34 actes als heemraad van Ouderkerk ad IJssel. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-05-1675 
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Jacob Jansz Cors verkoopt aan Willem Jan Govertsz, tegenwoordig dienende heemraad, de landerijen 
binnen de oudelandse weg in het weerland waar Jan Senten Besemer zalr gewoond heeft. Het land is 
groot 1 morgen 2 hont. Dit land is gekocht tijdens een openbare verkoping dd 01-02-1675. Bedrag 90 
gulden. 

 
 
Not. Arch. Gouda 467 f36  dd. 25-08-1680  
Marrigje Teunis (zie k4105), weduwe van Willem Jan Goverts (zie k4104), won. te Ouderkerk ad IJssel, 
stelt haar testament op. 
Erfgenaam zijn haar 5 kinderen en de kinderen van haar zoon Jan Willemsz zalr. 
Haar oudste zoon Govert krijgt voor zijn erfdeel 1350 gld., 
Willem Willems krijgt land in de polder Cromme, o.a. door zijn vader gekocht van Jan Centen Besemer, 
Barber Willems, haar oudste dochter., krijgt ook land in de polder Cromme, 
Wijve Willems krijgt 3 morgen 3 hont in de polder Cromme, 
Leentje Willems, getrouwd met Cornelis Ariens krijgt ook land aldaar. 
De kinderen van Jan Willemsz (zie k2052) krijgen o.a. het boezempje van Cornelis Ellerts Davidt en 't 
oude land eertijds gekocht van Jacob Jans Cors gelegen in het land van Jan Centen Besemer. 
Marrigje Teunis heeft 2 huizen, een binnendijks en een buitendijks, die ook verdeeld worden. 
Over de kinderen van Jan Willemsz stelt zij Govert Willemsz tot voogd en de broers Jan Leendertsz en 
Willem Leendertsz, zoons van Leendert Jan Goverts, te Ouderkerk ad IJssel, tot toeziende voogden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd.10-01-1689 
Notaris Everard Maes 
Willem Willemsz Versluijs, getrouwd met Marrichje Arien Fransen, Cornelis Arien Fransen den ouden, 
getrouwd met Leentje Willems Versluijs, de een getrouwd met de zus van de ander, won. te Ouderkerk ad 
IJssel, verklaren dat in het jaar 1680 Marrrichjen Tonis (zie k4105), weduwe van Willem Jan Govertsz 
(zie k4104), toen mede won. te Ouderkerk, bij haar huis heeft ontboden haar 5 kinderen en de kinderen 
van Jan Willemsz Versluijs, waar zij hen zei dat zij gekomen was tot een hoge ouderdom, en niet meer 
goed ter been (“niet wel ter gangh”) en daardoor onmachtig om haar landen en andere onroerende 
goederen langer te kunnen gebruiken. Daarom wil zij dit onder haar kinderen en kindskinderen verdelen. 
Zij heeft dit laten passeren voor notaris Wilhelmus Tombergen te Gouda dd 25-08-1680. Verder verklaren 
zij dat zij, samen met de meerder- en minderjarige kinderen van Arien Fransen (zie k5638) en Neeltje 
Cornelis (zie k5639), beiden zalr, in hun leven gewoond te Ouderkerk, ten overstaan van schout en 
heemraden op 23-09-1681 hebben gedeeld alle onroerende goederen die hun vader en moeder na hun 
dood hebben nagelaten. Omdat sommige landen wat ongunstig gelegen zijn om te kunnen gebruiken, 
herverdelen zij dit nu. 
Cornelis Arien Fransen, getrouwd met Leentje Willems Versluijs, krijgt de landen met het huis, en Willem 
Willemsz Versluijs, uit hoofde van Marritje Tonis, krijgt alle effecten (obligaties en schuldbrieven). 
(Opmerking: Cornelis Arien Fransen ondertekent met ‘Cornelis Arijensen Verslus”) 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-03-1711 / 05-04-1711: 
Engebregt Willemsz Verbrugge en Cent Ariensz Versluis, curatoren in de boedel van wijlen Cornelis 
Ariensz Versluis en Annetje Aarts van Vliet, halen het contract van herloting aan dd 10-01-1689 voor 
notaris Everard Maes, tussen Willem Willemsz Versluijs en Cornelis Arien Fransen (tekent met Cornelis 
Ariensz Versluijs). Dit in verband met het feit dat e.e.a. openbaar verkocht zal gaan worden. Ook wordt 
aangehaald het testament van Marrichjen Tonis (zie k4105), weduwe van Willem Jan Goverts (zie 
k4104) voor notaris Wilhelmus Tombergen te Gouda dd 25-08-1680. Het testament luidt: 

Marrigje Teunis, weduwe van Willem Jan Govertsz zalr, won. te Ouderkerk ad IJssel, redelijk 
gezond, stelt vanwege haar hoge ouderdom haar testament op. Universele erfgenamen zijn haar 
vijf kinderen, en de nagelaten kinderen van Jan Willemsz, haar zoon zalr. Wel wil zij dat na haar 
overlijden de boedel als volgt zal worden verdeeld: 

▪ Govert Willemsz Versluis, haar oudste zoon, krijgt 1350 gulden. 
▪ Willem Willemsz krijgt de voorste kant van een breed stuk land gelegen in de polder 

de Cromme, en de achterste kant van de Oudelandse kamp, verder de helft van de 
boezem van Jan Centen Besemer, door zijn vader Willem Jan Goverts van Jan 
Centen Besemer gekocht, en tenslotte de helft van het binnenste huis waar Marrichjen 
Tonis nu woont. 

▪ Barbara Willems krijgt de hoogkamp naast het brede stuk gelegen, de hennipwerf 
aan de dijk, het voorste van de ‘pittekamp’ en het stuk land ‘de koij’ genaamd, met nog 
een halve morgen, en het 1/3e deel van het huis en de boomgaard buitendijks. 

▪ Wijvetje Willems krijgt 3 morgen 3 hont gelegen in’t breeweer in de polder de 
Cromme, 1/3e deel in het huis en de boomgaard buitendijks, en het oostelijke 
hennipwerfje. 

▪ Leentje Willems, vrouw van Cornelis Ariensz, krijgt het achterste deel van het eerder 
genoemde brede stuk land, het voorste deel van de Oudelandse kamp, de helft van de 
boezem en de helft van het binnendijkse huis. 

▪ de kinderen van Jan Willemsz (zie k2052)  zalr. krijgen de weikamp, liggende over 
de kleinwetering, het achterste deel van de pettekamp, een boezempje in het land van 
Jan Centen Besemer, en de westerse hennipwerf binnen de tiendeweg, en tot slot het 
1/3e deel van het buitendijkse huis met de boomgaard. 

▪ Alle meubels, etc. zullen in 6 gelijke delen verdeeld moeten worden. 
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▪ De goederen die de kinderen van Jan Willemsz, haar zoon zalr, zullen komen te 
erven, moeten geadministreerd worden door Govert Willemsz en Willem Willemsz, 
haar zonen. Mocht er nog een deling plaatsvinden, dan zijn als subsidiaire voogden 
benoemd Jan Leendertsz en Willem Leendertsz, broers. 

 

 
#k4108 Huurman, Willem Aartsz (zoon van Aart Pieter Teunisz en Annigje  
     Cornelis)  ─> k8216 
 Eerst getrouwd +/- 1610 met Neeltje Engels 
 * +/- 1580 te ??? (woont Haastrecht) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1627 te ???       zie gezinskaart 11958 
#k4109 Hendriks, Hilligje  (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Huurman en Neeltje Engels): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Willem Huurman en Hilligje Hendriks): 
o NN  *   †  
o Aert * +/- 1628 te ???  † voor 14-01-1669 te Gouderak ?? 

 x +/- 1655 te Gouderak ??? met Aaltje Willems Versnel 
 zie ─> k2054 

 

 
#k4112 Trompert, Joost Leendertsz  (zoon van Leendert Hendriksz Trompert 
      en Trijntje Dirks)  ─> k8224 
 Beroep: Steenbakker, Hoogheemraad van de Krimpenerwaard 
 ~ +/- 1590 te Gouderak / Moordrecht ??? 
 † voor 28-02-1654 te Gouderak 
x +/- 1620 te ???      zie gezinskaart 11960 
#k4113 Croon, Emmitgen Jans  (dochter van Jan Croon en ) 
 ~ +/- 1595 te Haastrecht ?? 
 † tussen 23-05-1662 en 21-11-1664 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Philippus * +/- 1625 te Gouderak  † na 03-02-1698 te ??? 

  x 03-12-1656 te Moordrecht met Niesje Aertsz 
  xx 20-04-1687 te Moordrecht met Teuntje Rijcke van Driel 
  zie ─> k2056 

 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak    dd 01-02-1633 
Leendert Hendriksz, steenbakker te Moordrecht, verkoopt (de proclamatie is in de kerk van Moordrecht 
gedaan) aan Brant Jacobsz Helderman, te Gouderak, een viertel land in het Kattendijksblok, groot 4 ½ 
morgen. Verder de helft van een viertel land, groot 2 morgen 4 ½ hont in het Tienvierrtel in het 
Kattendijksblok. 
In de acte daarna staat: 
Brant Jacobsz Helderman, te Gk, is schuldig aan Leendert Hendriksz, steenbakker te Moordrecht, een 
losrente van f 81,- per jaar. Het hoofdgeld is f 1800,- ivm de koop in voorgaande acte, en stelt dat als 
onderpand. In de marge staat: Emmichje Jans Croon, weduwe van Joost Leendertsz, het recht 
verkregen hebbende van de erfgenamen van haar schoonvader zaliger, zegt dat deze schuld is 
afgedaan op 09-11-1655. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    dd 04-05-1640 
Marija Gerrits van Galen, geassisteerd met Cornelis Aelbrechtsz Soeborch, verkoopt aan Hendrik 
Leendertsz en Joost Leendertsz, broers, beide won. te Moordrecht: 
- 9 morgen land met een steenplaats daarin, met ovens, huis, berg, schuur, in het Middelblok, genaamd 
het Cranepoortge.  
- Verder 2 zellingen in het Middelblok, de ene laatst gekomen van Aert Harmensz en de andere van Brant 
Jacobsz Helderman. 
- Nog 2 viertel zelling in het Kattendijksblok, laatst gekomen van Pieter Michielsz, Jacob Crijnensz, volgens 
de opdrachtbrief.  
- Nog een zelling te Moordrecht, gekomen van Claes Cornelisz Pau, gelegen volgens de eigenbrief, wat te 
Moordrecht getransporteerd zal worden. 
- Verder een huurzelling in het Kattendijksblok, toebehorende Jan Claesz en Cornelis Meesz Buijtelaer, 
volgens de huurceel.  
- Een huurzelling te Ouderkerk, behorende de erfgenamen van Cornelis Dirksz en Arijen Zijmonsz, volgens 
de huurceel.  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 804 Datum: 19-Feb-23 

- Nog een huurzelling in het Kattendijksblok toebehorende Vincent Tijsz, Jan Jacobsz, Jacob Tijsz, Jan 
Arijensz en Merritgen Pietersdr, of de erfgenamen van dien, volgens de huurceel. 
- Nog een huurzelling in het Veerstalblok, toebehorend de erfgenamen van Joris Maertensz welke huurceel 
niet is vertoond, wat wel gedaan zal worden.  
- Verder een huurzelling of euterdijk in het Kattendijksblok, toebehorend de erfgenamen van Willem 
Antonijsz, volgens de huurceel.  
- Item de huurzelling in het Kattendijksblok, behorend de erfgenamen van Claes Joosten, volgens de 
huurceel.  
- Een huurzelling te Moordrecht van de erfgenamen van Engel Jansz, volgens de huurceel.  
- Een huurzelling te Moordrecht van Claes Claesz mede volgens de huurceel. 
De koper neemt tot zijn lasten een rente van f 200,- kapitaal, staande op voornoemde steenplaats, geen 
rente te betalen, anders dan op St Pieter 1640 af te rekenen, en dan f 10,- per jaar af te lossen. De rente 
komt aan Grietge Pouwels, won. te Berkenwoude. Zij mag timmeren een huisje over de wetering, zoals de 
koper het haar zal aanwijzen, en dat zelf bewonen levenslang. Na haar overlijden valt het de koper toe. 
Tevens mag zij een hoed appelen en peren plukken. 
Verkoopster behoudt het schellitgen hangende in het voorhuis en moet alles bevrijden tot St Petri 1640. 
Waarvoor Claesge Willems haar verkoopsters moeder, geassisteerd met Euwit Korsz, zich borg stellen 
voor de tijd van 4 jaren. Prijs f 8200,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 19-04-1642 / 11-04-1647 
Joost Leendertsz Steenbakker ondertekent diverse acten als schepen van Gouderak. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 09-06-1643 
Joost Leendertsz Steenbakker verkoopt aan Cornelis Teunisz Steenbakker 1 morgen land in het 
Middelblok. Bedrag f 275,-. Te betalen mei 1645. De koper en diens vrouw hebben een overpad over 
verkopers land, van de dijk naar de tiendweg. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 20-09-1644 
Thijs Jansz, te Gouderak, verkoopt aan Hendrik Leendertsz, steenbakker te Moordrecht, en Joost 
Leendertsz, hoogheemraad van de Krimpenerwaard, een buitendijkse zelling in het Kattendijksblok.  
Bedrag f 430,-. Conditie is dat de verkoper aarde daaruit mag halen voor het onderhoud van zijn dijk voor 
aan de zelling gelegen, en behoudt de visserij in die zelling, mag er in varen en behoudt het riet. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 24-11-1644 
Joost Leendertsz, te Gk, verkoopt aan Huijbert Proost (zie k6100) een stukje erf in het Middelblok, 
buitendijks. Verkoper mag zijn aardschuit aan zijn bomen aan de voornoemde zelling staande, meren en 
vastmaken. Bedrag f 31,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    dd 12-05-1646 
Jacob Jansz Canick, Jacob Thijsz en Jacob Arijensz Veerman verkopen aan Joost Leendertsz en 
Hendrik Leendertsz, broers, omtrent de helft van 5 viertellen buitendijkse zelling in het Kattendijksblok in 
Gouderak. De strekking is volgens de oude huurceel daarvan zijnde, dd 13-09-1599 (?), en verder gelijk de 
palen door hen aldaar geslagen, mits dat Jacob Thijsz zijn uit- en invaart door die zelling zal hebben. 
Bedrag f 1200,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 28-02-1654 
Davit Jansz Schipper, van IJsendijck, is schuldig aan Emmitgen Jansdr, weduwe van Joost Leendertsz 
Trompert, in leven steenbakker te Gouderak, f 50,- per resto van geleverde stenen.  
Te betalen 01-03-1655. Davit Davidtsz, mede schipper van IJsendijck, zijn zoon, staat borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 23-05-1662 
In deze acte wordt genoemd dat het verkochte grenst aan de zelling van Emmetgen Croon, weduwe van 
Joost Leendertsz Trompert. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 21-11-1664 
Johannes Joosten Trompert verkoopt aan Arien Jansz Uijttenbroek 1/9e van al het onroerend goed, dat 
Emmitje Johannes Croon zaliger, in leven weduwe van Joost Leendertsz Trompert, had nagelaten, 
namelijk een steenplaats met 2 ovens daarop staande en 8 morgen land daarachter. Verder nog enige 
huizen en zellingen. Alles in het Middelblok en gelegen volgens de oude brieven. Prijs f 500,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 22-05-1665 
mr Hendrik Croon, Arien Joosten Trompert, Dirk Joosten Trompert, Philippus Joosten Trompert, Arien 
Jansz Uijttenbroek als gekocht hebbende de erfenis van Johannes Joosten Trompert, en voornoemde Dirk 
namens zijn zuster Helena Joosten Trompert, alle mondige kinderen, en Cornelis Jansz Wiltvangh als 
voogd van Fredrick Joosten Trompert, Reijnier Joosten Trompert en Joosjen Joosten Trompert, onmondige 
weeskinderen van Emmitje Johannes Croon zaliger, in leven weduwe van Joost Leendertsz 
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Trompert, gewoond hebbend in het Middelblok te Gouderak. Verkopen aan Geertje Thijsse een huis en erf 
in het Middelblok. Prijs f 1120,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 04-12-1666 
Arien Jansz Uijttenbroeck verkoopt aan Hendrik Joosten Trompert, Arien Joosten Trompert, Dirk Joosten 
Trompert, Philippus Joosten Trompert en Fredrik Joosten Trompert. Item Jacob Aertsz Buijs gehuwd 
met Helena Joosten Trompert en Reijnier Joosten Trompert en Joosjen Joosten Trompert, waarover voogd 
is Cornelis Jansz Wiltvangh, alle kinderen en mede erfgenamen van Emmitje Jans Croon, in leven 
weduwe van Joost Leendertsz Trompert, won. in het Middelblok, 1/9e (bij transport verkregen van 
Johannes Joosten Trompert, een zoon en voor 1/9e deel erfgenaam van voornoemde Emmitje Croon) in 
een steenplaats met ovens, lootsen, zellingen, huizen en land, met alle onroerende goederen van Emmitje 
Croon. Prijs is f 900,-.  
In de daarop volgende acte staat dat de kopers schuldig zijn aan Frans Davitsz Elecourt een losrente van  
f 131-5-0 per jaar, maar bij goede betaling f 106-5-0 per jaar. Het hoofdgeld is f 2500,- en de 1e vervaldag 
04-12-1667. Als onderpand de steenplaats met ovens, lootsen en huizinge daarop staande, met 8 morgen 
land daarachter gelegen in het Middelblok in de Kranepoort. Verder nog een zelling in het Kattendijksblok. 

 
#k4118 Trompert, Bastiaan Tonisz (zoon van Tonis Hendriksz Trompert en Neeltje 
     Leenderts)  ─> k8236 
 ~ +/- 1597 te Gouderak ??? 
 † voor 29-04-1684 te Gouderak ?? 
x +/- 1625 ?? te ???      zie gezinskaart 11963 
#k4119 Gerrits, Stijntgen  (dochter van ) 
 Eerst getrouwd geweest met Arien Danielsz 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje ~ +/- 1630 te ???  † voor 29-07-1685 te ??? 

 x +/- 1655 te Nieuwerkerk ad IJssel ?? met Arien Cornelisz Koij 
 zie ─> k2059 

 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak    d.d. 30-03-1637 
Dirk Leendertsz Molenaer, te Moordrecht, is schuldig aan Bastiaen Thonisz, gehuwd met Stijntgen Gerrits, 
voor de helft en de 4 nagelaten kinderen van Arien Danielsz, geprocreert bij Stijntgen Gerritsdr, te 
Nieuwerkerk, voor de wederhelft, een losrente van f 95,- per jaar. Het hoofdgeld is f 1900,- dat hij geleend 
heeft. Bij aflossing mag de laatste f 1000,- niet eerder worden afgelost dan over 4 jaar. Als onderpand een 
steenplaats en 6 morgen land in het Middelblok van Gouderak.  
Opmerking: Het is niet zeker dat deze Bastiaen Thonisz de zelfde is als Bastiaen Tonisz Trompert. Maar 
als dat wel zo is, dan is dit de enige keer dat de naam van zijn vrouw wordt genoemd. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    d.d. 08-08-1651 
Bastiaen Thonisz, won. Kortenoord te Nieuwerkerk a/d IJssel, eiser, contra Arij Jansz, gedaagde, om 
getuigenis der waarheid te geven. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 29-05-1656 doorgestreept 
Willem Jansz van der Kuijck, te Gouderak, is schuldig aan Bastiaen Tonisz Trompert, te Nieuwerkerk ad 
IJssel, een losrente van f 20,- per jaar wegens een gecasseerde obligatie van f 400,-. 1e vervaldag is 
Moortse kermis 1656. Als onderpand zijn huis en erf in het Middelblok buitendijks. Galeijn Tonisz en Willem 
Pietersz Backer stellen zich borg. 
In de marge staat: 01-04-1710 Marrrijgje Breure, weduwe van Pieter Verhoeck vertoont de schuldbrief en 
het transport daarvan van Bastiaan Teunisz Trompert aan Paulus Arijensz Jongeneel, op welk transport in 
dorso staat, dat deze Paulus Jongeneel bekende voldaan te zijn op 08-12-1712.  
Het transport dd 04-06-1694 te Gouda. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 29-04-1684 
In deze acte wordt een rentebrief van 400 gulden genoemd die berust bij de erfgenamen van Bastiaen 
Thonisz Trompert. Deze brief is opgesteld op 29-05-1656 en rust op het huis dat Reijmptje Willems, 
weduwe van Willem Jansz van der Kuijck verkoopt aan Pieter Leendertsz Romeijn. Pieter Romeijn neemt 
deze rentebrief tot zijn last. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 29-07-1685 
Rechtdag gehouden d.d. 29-07-1685 
Joost Phillipse Trompert, getrout hebbende Dirckje Ariense Coij, ende over sulcx mede erfgenaem van 
Teuntje Bastiaense Trompert ende Bastiaen Tonisse Trompert, sijn huijsvrouw Moeder ende 
Grootvader beijde zal. in dier qualite eijser. Contra Wiert Erasmisse ged. Om betaelinghe van 13 gld. 
spruijtende per reste over huijshuijr, verschenen meije 1685. De ged. neempt aen voor de naeste een 
procureur te stellen. 

 
#k4120 Roock, Adriaen Jansz  zelfde als ─> k4096 
x 
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#k4121 Jans Wijvedr, Maertge  zelfde als ─> k4097 
 
#k4128 Joosten, Dirk  (zoon van Joost Sijmonsz en Weijntje Dirks)  ─> k8256 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 1665 te ??? 
x +/- 1635 te Lekkerkerk ?? 
#k4129 Cornelis, Annigje (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † na 1665 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis    ~ +/- 1640 te Lekkerkerk  † 13-12-1723 te Lekkerkerk 

    x 23-11-1664 te Molenaarsgraaf met Neeltje Cornelis Meelhooft / Molenaar 
    zie ─> k2064 

 

 
#k4130 Meelhooft / Molenaar, Cornelis Gerritsz (zoon van Gerrit Leendertsz  
    Meelhooft / Molenaar en Meijnsje Frans) ─> k8260 
 * +/- 1615 te Molenaarsgraaf 
 † +/- 1672 te Molenaarsgraaf 
x +/- 1637 te Molenaarsgraaf 
#k4131 Aerts, Marrigje   (dochter van ) 
 * +/- 1618 te Molenaarsgraaf 
 † voor 15-09-1674 te Molenaarsgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 01-04-1640 te Molenaarsgraaf  † 29-11-1723 te Lekkerkerk 

 x 23-11-1664 te Molenaarsgraaf met Cornelis Dircksz Leckerkerck / de Swart 
 zie ─> k2065 (kwartier 1) 

o Margje ~ 17-04-1645 te Molenaarsgraaf †   
 x 01-06-1674 te Dordrecht met Cornelis Adriaensz Mouris 
 zie ─> k2599 (kwartier 2) 

 

 
#k4148 Hoijbouw, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Hoijbouw en ) 
 Later getrouwd (na 1655) met Crijntgen Leenderts 
 ~ +/- 1610 te Stolwijk 
 † tussen 25-02-1654 en 04-07-1655 te Stolwijk / Berkenwoude ?? 
o 29-03-1636 te Stolwijk 
x 20-04-1636 te Stolwijk 
#k4149 Los, Maritje Cornelis  (dochter van Cornelis Los en ) 
 ~ +/- 1615 te Stolwijk 
 † voor 1655 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis de jonge  ~ +/- 1645 te ???  †  

  x +/- 1675 te Stolwijk / te Berkenwoude ?? met Marrigje Pieters 
  zie ─>  k2074 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d.26-05-1642 
Cornelis Cornelisz Hoijbou verkoopt aan Dirck Gerritsz 3 morgen land te Beijerse. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 24-09-1642 / 10-12-1643 / 03-05-1645 
24-09-1642 
Cornelis Willemsz, gezworene van het oosteinde van de Achterbroek, eiser, contra Cornelis Cornelisz 
Hoijbouw, koper van de landen en huizinge die door Arijen Cornelisz Jonge Haes zaliger met de dood 
ontruimd en nagelaten zijn, om te leveren kopie van het contract die de diverse buiren en de voorzaten van 
voornoemde Jonge Haes zijn aangegaan. De erfgenamen van Willem Jacobsz hebben dit aan Cornelis 
Cornelisz Hoijbouw geleverd, en het andere contract is in het huis van de erfgenamen van Goris Arijensz 
per ongeluk verbrand. 
10-12-1643 
Willem Jansz en Maerten Arijensz den Boer voor zichzelf en namens de verdere erfgenamen van de Jonge 
Haes, eisers, contra Cornelis Cornelisz Hoijbouw, om sententie op een verjaard vonnis van 24-09-1642 ten 
voordele van de eisers. 
03-05-1645 
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Maerten Arijensz den Boer, Arijen Arijensz, broers, en Willem Jacobsz, als erfgenamen van Arijen 
Cornelisz Jonge Haes, voor zichzelf en namens de verdere erfgenamen, eisers, contra Cornelis Cornelisz 
Hoijbouw, om betaling van 20 gulden uit krachte van zeker vonnis uitgesproken dd 09-12-1643. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 29-05-1647 / 07-06-1647 / 26-06-1647 
29-05-1647 
Pieter Hendricksz Wout, biersteker te Stolwijk, getrouwd met Francijntgen Cornelis, nagelaten weduwe van 
Willem Jansz Muijs, eiser, contra Cornelis Cornelisz Hoijbouw, gedaagde, om betaling van 22 gulden 11 
stuivers van gehaald bier. 
07-06-1647 
Cornelis Cornelisz Hoijbouw zegt dat hij aan Cornelis Cornelisz Koij betaald heeft, en daardoor aan de 
eiser niets schuldig te zijn. 
26-06-1647 
Het gerecht ontzegt de eiser zijn eis. Cornelis Cornelisz Hoijbouw hoeft dus niets te betalen aan Pieter 
Hendricksz Wout. 
Cornelis Cornelisz Koij, secretaris te Gouderak, verklaart op verzoek van Cornelis Cornelisz Hoijbouw, dat 
hij het geld destijds heeft ontvangen, en aan Willem Jansz Muijs heeft betaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 29-05-1647 / 26-06-1647 
29-05-1647 
Pieter Willemsz van der Sprongh, herbergier te Stolwijk, eiser, contra Cornelis Cornelisz Hoijbouw, 
gedaagde, om betaling te hebben van 14 gulden 2 stuivers van verteerde kosten. 
Cornelis Cornelisz Hoijbouw, eiser, contra Pieter Willemsz van der Sprongh, gedaagde, om betaling te 
hebben van 12 gulden 10 stuivers over verwonding hem door Pieter Willemsz aangedaan. 
26-06-1647 
Het gerecht veroordeelt Cornelis Cornelisz Hoijbouw tot het betalen van 11 gulden 6 stuivers aan Pieter 
Willemsz van der Sprongh. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d.29-05-1643 
Dirck Claesz Backer (zie k9376), Jacob Claesz, Cornelis Claesz, Leendert Claesz, Maerten Arijensz, 
getrouwd met Neeltgen Claes, Wouter Hendricksz Dros, getrouwd met Geertgen Claes, voor de ene helft, 
Pieter Willemsz, getrouwd met Grietgen Claes, Cornelis Cornelisz Hoijbou, Jan Cornelisz, Willemtgen 
Cornelis, efgenamen van Hubert Cornelisz Backer zaliger, hebben verkocht aan Gerrit Jansz Muijs (zie 
k5326) 4 morgen 375 roeden te Benedenkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d.24-01-1645 
Cornelis Cornelisz Hoijbou, als man en voogd van Maritgen Cornelis, verkoopt aan Claes Jansz 
Doncker 1 morgen land te Beijerse, in verscheiden percelen. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d.19-05-1645 
Crintgen Cornelis, weduwe van Jop Dircksz, geassisteerd met Arijen Cornelisz, secretaris, en Willem 
Dircksz, schout van Berkenwoude, als voogd van de weeskinderen van Jop Dircksz, verkopen aan 
Cornelis Cornelisz Hoijbou de helft van 3 morgen land, en de helft van 3 ½ hont land met een gedeelte in 
het huis, berg, etc daarop. Alles te Beijerse. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d.06-06-1649 
Cornelis Cornelisz Hoijbou verkoopt aan Dirck Gerritsz 1 morgen land te Beijerse. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d.ongedateerd (+/- 1651) 
Cornelis Cornelisz Hoijbou verkoopt aan Arijen Dircksz 2 morgen 75 roeden land te Beijerse. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 25-02-1654 
Commer Cornelisz van Greijnen, Leendert Cornelisz, broers, en Commer tevens als voogd over Hillichtgen 
Cornelis, zijn zuster, te samen kinderen en erfgenamen van Merrichgen Leenderts, hun moeder, verkopen 
4 morgen 1 hont land aan Cornelis Cornelisz Hoijbouw. Hij betaalt met een rentebrief van 270 gulden die 
op het land staat. Rente 15 gulden per jaar (is 5,5 %) en verder betaalt hij ‘met klinkende gulden’. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 04-07-1655 
Dirk Claesz Backer en Cornelis Cornelisz Los, als voogden over de 5 minderjarige weeskinderen van 
Cornelis Cornelisz Hoijbouw en Merrichgen Cornelis, beiden zaliger, en Dirk Claesz en Jan Leendertsz als 
voogden van het weeskind van voornoemde Cornelis Cornelisz Hoijbouw in zijn tweede huwelijk verwekt 
bij Crijntgen Leenderts, verkopen 3 morgen 1 ½ hont land die de koper in huur zal nemen. Koper is Dirk 
Arijensz van der Horden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. ..-..-1655 
Dirck Claesz Backer (zie k9376), Cornelis Cornelisz Jongelos, voogden van de weeskinderen van 
Cornelis Cornelisz Hoijbou en Maritgen Cornelis zakiger, verkopen aan Grietgen Gerrits (zie k4713), 
weduwe van Willem Dircksz (zie k4712), 3 morgen land te Beijerse. Bedrag 1175 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 20-11-1656 
Claes Dircksz, eiser, contra Huijch Claesz, gedaagde. De gedaagde zou 3 weken geleden zonder 
toestemming 20 schouwen gebaggerd hebben uit de scheisloot tussen het land van Claes Dircksz en van 
de weeskinderen van Cornelis Cornelisz Hoijbouw. Eis is dat dit wederom in de sloot geworpen moet 
worden om schade aan het land te voorkomen. Cornelis Cornelisz Hoijbouw, nog minderjarig, is ook 
aanwezig. 
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Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 17-12-1659 
Jacob Pietersz Coel en Gerrit Hendricksz, als erfgenamen van Grietje Dircks, eisers, contra de kinderen 
van Cornelis Hoijbouw zaliger, gedaagden, om betaling van 22 gulden 11 stuivers volgens het boek 
daarvan zijnde. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 15-03-1661 
Cornelis Cornelisz Los en Dirck Claesz Backer, bloedvoogden van de weeskinderen van Cornelis 
Cornelisz Hooijbouw en Marritgen Cornelis Los, beiden zaliger, leggen rekenschap af vanaf de dag 
van het overlijden van de ouders tot nu toe, zijnde 15-03-1661. Schulden zijn onder andere een obligatie 
van 1700 gulden ten behoeve van Gerrit Claesz, te Haastrecht, een schuld van 548 gulden aan aan 
Crijntgen Cornelis, en een schuld van 1000 gulden aan Leendert Cornelisz Hooijbouw, een nakind van 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw voornoemd en diens tweede vrouw Crijntgen Leenderts, beiden 
zaliger, vanwege het testament van Jaepgen Arijens, de grootmoeder van Leendert Cornelisz Hooijbouw. 
Totale schuld bedraagt 3593 gulden 11 stuivers 2 penningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk   d.d. 18-05-1661 
Cornelis Cornelisz Hoijbou (zie k2074) en Dirck Claesz Backer (zie k9376), voogd van de onmondige 
weeskinderen van Cornelis Cornelisz Hoijbou en Maritgen Cornelis, beiden zaliger, verkopen aan 
Cornelis Cornelisz Los 1/6e deel van 3 ½ morgen en 75 roeden land te Beijerse. Bedrag 220 gulden 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 19-06-1662 
Dirk Arijensz van der Horden den ouden en Cornelis Arijensz, Gerrit Cornelisz Groenevelt, Willem Jacobsz 
en Jacob Maertensz verkopen 10 morgen 3 hont land met huis, berg en schuur aan de kinderen van 
Cornelis Cornelisz Hooijbou, gehuwd met Marritgen Cornelis Los, beiden zaliger. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 02-06-1665 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw de oude en Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge, en IJsbrandt Anthonisz, 
schout, in opdracht van Weijntje Cornelis Hooijbouw, Willempje Cornelis Hooijbouw, Dirk Claesz Backer en 
Cornelis Cornelisz Los als voogden van Arijen Cornelisz Hooijbou, tesamen kinderen van Cornelis 
Cornelisz Hooijbou, gehuwd met Marritgen Cornelis Los, beiden zaliger, verkopen 4 morgen 1 hont 
pastorale landen. Koper is Pieter Cornelisz. Bedrag 800 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 02-06-1665 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw de oude en Cornelis Cornelisz Hooijbouw de jonge, en IJsbrandt Anthonisz, 
schout, in opdracht van Weijntje Cornelis Hooijbouw, Willempje Cornelis Hooijbouw, Dirk Claesz Backer en 
Cornelis Cornelisz Los als voogden van Arijen Cornelisz Hooijbou, tesamen kinderen van Cornelis 
Cornelisz Hooijbou, gehuwd met Marritgen Cornelis Los, beiden zaliger, verkopen 4 morgen aan 
Jacob Jan Leendertsz. Bedrag 4220 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 18-06-1666 
De voogden van de kinderen van Cornelis Cornelisz Hooijbou den Ouden en Marrichje Cornelis Los, 
beiden zaliger, doen rekening, bewijs en reliqua over de administratie. Vier van de vijf kinderen hebben 
hun portie genoten, en de vijfde portie, van Arijen Cornelisz, is door de voogden ontvangen, namelijk 422 
gulden. Dit bedrag bestaat o.a. uit 106 gulden 5 stuivers dat betaald is door zijn broer Cornelis Cornelisz 
Hooijbou de Jonge, over koop van het vijfde deel in een hofstede met 7 morgen 1 ½ hont land. 
De voogden, Cornelis Cornelisz Los en Dirck Claesz Backer, hebben alle penningen opgebracht die onder 
hen berustten. Verder heeft Cornelis Cornelisz Hooijbouw den Oude (blijkbaar zijn er een oude en jonge 
Cornelis onder de kinderen van Cornelis Cornelisz Hooijbou den Ouden en Marrichje Cornelis Los) brengt 
ook op hetgeen hij voor Arijen Cornelisz Hooijbouw had gehouden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 09-09-1669 
Dirck Claesz Backer en Jan Leendertsz Versloot, als voogden over Leendert Cornelisz Hooijbouw, doen 
rekening en reliqua van de administratie. Leendert Cornelisz Hooijbouw had volgens het testament van zijn 
vader en moeder recht op 1000 gulden, waarvan hij nu 5 gulden ontvangen heeft uit handen van zijn broer 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw den Ouden en van Pieter Jacobsz Vos, getrouwd met Willempje Cornelis 
Hooijbouw. Doende de voorn. voogden tot voldoening van de 1000 gulden aanwijzing naar proportie van 
de vier kinderen die het geld schuldig waren, dat Arijen Cornelisz Hooijbouw en Teunis Arijensz Korver, 
getrouwd met Weijntje Cornelis Hoijbouw, ieder 250 gulden schuldig blijven. Alles conform het testament 
van 03-07-1653 dat gepasseerd is voor notaris Wouter Jpppens te Gouda. Leendert Cornelisz Hooijbouw, 
nu getrouwd zijnde, bedankt zijn voogden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk   d.d. ..-..-1677 
Andries Dircksz van der Woude, weduwnaar van Neeltje Cornelis, Pieter Hermensz, getrouwd met Weijntje 
Cornelis, Jan Cornelisz, getrouwd met Hillighje Joppen, Weijntje Joppen, Jan Cornelisz en Arien 
Abrahamsz van der Horde als voogden over de minderjarige weeskinderen van Fijschje Joppen, kinderen 
en kindskinderen van Crijntje Cornelis, Cornelis Cornelisz Hoijbouw den Ouden, Cornelis Cornelisz 
Hoijbouw de Jonghe, en Arien Abrahamsz van der Horde namens Arien Cornelisz Hoijbouw, Thonis 
Ariensz Korver, getrouwd met Weijntje Cornelis, Pieter Jacobsz, getrouwd met Willempje Cornelis, 
kinderen van Cornelis Cornelisz Hoijbouw, geprocreert bij Maritje Cornelis, Gabriel Lievensz van der 
Roock, getrouwd met Ariaentje Ariens, Dirck Schalcken Soeteman, getrouwd met Maritje Ariens, kinderen 
van Arien Bruijnen, geprocreert bij Aeltje Cornelis, alle te samen erfgenamen van Cornelis Cornelisz Los, 
verkopen aan.....(gaat verder op folio 162v, maar deze pagina nog niet gezien) 

 
#k4168 Burger, Nanning Gerritsz (zoon van Gerrit Burger en ) ─> k8336 
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 * +/- 1600 te Stolwijk 
 † na 26-01-1683 te ??? 
o ..-03-1631 of ..-04-1631 te Stolwijk 
#k4169 Ockers, Dirckje  (dochter van ) 
 * +/- 1605 te Stolwijk 
 † 01-04-1692 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ocker  *   †  
o Cornelis  *   †  
o Jan * +/- 1635 te Stolwijk  † 13-09-1709 te Stolwijk 

 o 02-08-1662 te Stolwijk / x te Gouda met Neeltje Dircks Backer 
 xx 21-09-1692 te Stolwijk met Marrigje Jacobs Loije  
 zie ─> k2084 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 28-10-1641 
Commer Jansz, voor zichzelf en vervangende zijn kinderen, en als bloedvoogd van de 6 nagelaten 
weeskinderen van Hendrick Jansz zaliger, van vaderszijde, en last hebbende van schout en gerecht van 
Diemusbrouck (?) dato 11-04-1641 als mede specials last hebbende van Gerrit Sijmonsz als mede voogd 
nevens Commer Jansz als vader van de weeskinderen van Dirckje Jans zaliger. 
Arijen Cornelisz, getrouwd met Maritge Hendricks, en Jacob Corse en Claes Corse, kinderen en 
erfgenamen van Swaentgen Jans zaliger. 
Leendert Ockersz, Cornelis Ockersz, Nanne Gerrits, getrouwd met Dirckge Ockers, 
hebben ieder in hun qualiteit verkocht aan Dirck Jansz Treest (zie k4938) een achtste van 11 morgen 
land in Benedenheul, met de portie van het achterhuis en de kleine berg. zoals Leendert Jansz Coninck 
zaliger nagelaten heeft en waarin Annitge Cornelis haar portie nog behoudt. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 13-01-1643 
Leendert Ockersz verkoopt aan Nanne Gerritsz 1/6e van 9 morgen 2 hont land in Benedenheul, met huis, 
berg en schuur, en 1/6e van 3 morgen 1 hont land in Benedenheul. Nanne Gerritsz bezat reeds een deel 
van hetzelfde land. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 23-06-1663 
Nanne Gerritsz en Nanne Sijmonsz (zie k4630), voogden van Leentgen Jans, verkopen aan Pieter 
Abrahamsz 1/4e deel van 1 morgen ¼ hont land te Benederheul. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 30-05-1672 
Nanne Gerritsz Borgher, Cornelis Gerritsz Kieman, Claes Jansz Cocq, getrouwd met Grietje Gerrits, 
IJefje Gerrits en Nanne Sijmonsz (zie k4630), getrouwd met Maritje Gerrits (zie k4631), verkopen aan 
Dirck Jansz Dus een stuk land groot 1 ½ morgen, met het huis, berg en schuur daarop staande, te 
Benedenkerk. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 12-09-1675 
Nanne Gerritsz Borgher, IJefje Gerrtis, Cornelis Claesz Cocq, Arien Claesz Cocq, broer van Cornelis 
Claesz Cocq, kinderen van Grietje Gerrits, Nanne Sijmonsz (zie k4630) als vader en voogd over Fijchje 
Nannens (zie k2315), Pieter Jansz Bloncq (zie k2310), getrouwd met Leentje Jans (zie k2311), 
kinderen van Maritje Gerrits (zie k4623 en k4631), alle te samen erfgenamen van Cornelis Gerritsz 
Kieman, verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt, wonend te Ouderkerk ad IJssel een losrentebrief van 63 gulden, 
te lossen met 1000 gulden, ten laste van Cornelis Jansz Coollwijck, waartoe zijn hofstede van 10 morgen 
te Coolwijck is verhypothequeert. Bedrag 825 gulden. Cornelis Claesz Cocq stelt zich borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 26-01-1683 
Nanne Gerritsz Borgher wordt genoemd in deze acte waarbij hij met zijn land belendt aan het verkochte 
land. 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk   d.d. 09-08-1692 
Ocker Nannensz, Cornelis Nannensz, Jan Nannensz, Jacob Maartensz, Gerrit Maartensz, en Bastiaen 
Visscher en Ocker Nannensz als voogden over de minderjarige kinderen van Claas Nannensz, en Claes 
Huijbertsz en Gerrit Cornelisz als voogden over de minderjarige kinderen van Marrijtje Nannens, Gerrit 
Cornelisz en Marrighje Cornelis, alle kinderen of erfgenamen van Dirckje Ockers, verkopen aan 
Cornelis Haeck een stuk hooiland groot 1 morgen 4 hont en 50 roeden te Benederkerk. Bedrag 155 
gulden. 
Compareerde mede Maarten Cornelisz Verkacijck die de aangrenzende 1 ½ hont land ook verkoopt aan 
Cornelis Haeck. Bedrag 26 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 08-03-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Ocker Nannensz, Cornelis Nannensz en Jan Nannensz (zie k2084), broers, won. te Stolwijk hebben 
onderling gedeeld de behuizing, schuur, landerijen en obligaties die zij hebben geërfd na het overlijden van 
hun vader en moeder, en die zij na verdeling met hun verdere broers en zus hebben gekregen. 
Cornelis Nannens zen Jan Nannensz krijgen tesamen een hofstede bestaande uit huis, schuur en 7 
morgen land, met daarin een vogelkooi, in Benedenheul te Stolwijk. Zij nemen tot hun last een rentebrief 
van 350 gulden op de hofstede en 7 morgen land, zoals Pieter Nannensz de Boer, Jan Nannensz de Boer, 
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Bastiaen Nannensz de Boer, en Cornelis Nannensz B.K., getrouwd met Trijntje Nannens de boer tot last 
van hun moeder Dirckjen Ockers sprekende hebben. Deze rentebrief is 08-0-1687 gepasseerd voor schout 
en gezworenen van Stolwijk. Ook nemen zij nog een schuld op zich van 150 gulden ten gunste van de 
kinderen van Claes Nannensz Borger, en nog twee schulden, van 150 gulden van van 250 gulden. 
Ocker Nannensz krijgt een obligatie van 300 gulden ten laste van Jan Cornelisz Haar, won. te Stolwijk. 
Deze obligatie is gepasseerd voor notaris Jacobus Backel te Stolwijk dd 07-09-1681. 
 

 
#k4170 Backer, Dirck Commersz (zoon van Commer Backer en ) 
 * +/- 1600 te Stolwijk 
 † voor 20-09-1677  te ??? 
o 07-12-1630 te Stolwijk 
#k4171 Leenderts, Maritjen  (dochter van ) 
 * +/- 1605 te Stolwijk 
 † 20-09-1677 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1638 te Stolwijk  † voor 1692 te ??? 

 o 02-08-1662 te Stolwijk / x te Gouda met Jan Nanningsz Burger 
 zie ─> k2085 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 29-05-1638 
Dirck Commersz Backer, won. te Stolwijk, bekent schuldig te zijn aan Jacob Dircksz, uit Beijerse, een 
jaarlijkse losrente van 22 gulden 10 stuivers per jaar. Hoofdsom is 500 gulden. Commer Thonisz en 
Elisabeth Jans, geassisteerd met Leendert Leendertsz, haar zoon, stellen zich borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 13-06-1640 
Dirck Commersz koopt van de erfgenamen van Maerten Jan Sijmonsz een huis en erf in de Achterstraat 
van Stolwijk, en de helft van de put. De erfgenamen zijn: Hubert Claesz voor de ene helft, en voor de 
andere helft: Leentge Senten, geassisteert met Arijen Reijersz Boer, haar schoonzoon, Cornelis Jansz 
Reeuwijcker, Barent Geerlofsz, voor hemzelf en als voogd van het weeskind van Cornelis Geerlofsz, als 
mede procuratie hebbend van Jan Geerlofsz, item Anthonis Jansz als man en voogd van Emmitgen 
Geerlofs, en Sijmon Aelbertsz voor hemzelf en vervangende zijn andere broers en zusters, als mede 
voogd van de kinderen en de kindskinderen van Trijntge Willems zaliger, met Cornelis Claesz Stolwijck, 
voor hemelf en procuratie hebbend van zijn zusters, en de onmondige wezen van Claes Corneisz Hoij (?) 
en Arijen Cornelisz Bootsman, getrouwd met Aechgen Claesdr. Voorwaarden” 26-01-1638 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 14-05-1640 
Dirck Commersz verkoopt aan Arijen Cornelisz Kats, getrouwd met Hendrickge Meessen, een huis en erf 
aan de Achterstraat. Voorwaarden: 31-04-1639 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 03-05-1657 
Dirck Commersz verkoopt aan Cornelis Jacobsz, anders geseijt Nelis Aelen, een huis en erf op het dorp 
van Stolwijk. Bedrag 1050 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 28-05-1683 
Willem Maes, schout van Stolwijk en Claes Jansz Bloncq, als curateurs over de desolate boedel en 
goederen van Maritjen Leenen zaliger, in haar leven weduwe van wijlen Dirck Commersz, verkopen aan 
Leendert Goossensz Lievenheer en Francoijs Dutransnoijt ieder de helft van een hofstede groot 4 morgen 
te Benedenkerk. Bedrag 750 gulden. 

 
#k4224 Huijgensz, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1570 te Oud Alblas ? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k4225 Dircks, Grietge   (dochter van ) 
 * +/- 1570 te Oud Alblas ? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck ~ +/- 1599 te Oud Alblas  †  

 x 13-05-1629 te Oud Alblas met Juetgen (Judick) Jacobs 
 zie ─> k2112 

 

 
#k4226 Gorisz, Jacob   (zoon van ) 
 * voor 1570 te Nieuw Lekkerland 
 † ??? te ??? 
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x +/- 1600 te ??? 
#k4227 Foppen, NN   (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Juetgen  * +/- 1605 te Lekkerkerk  †   

  x 24-07-1616 te Oud Alblas met Jan Ariaensz Ockersz 
  xx 06-07-1625 te Oud Alblas met Arijen Theunisz 
  xxx 13-05-1629 te Oud Alblas met Dirck Cornelisz 
  zie ─> k2113 

 

 
#k4232 Gouwens, Dirck Pietersz (zoon van Pieter Gouwens en Grietje Dirks) 
      ─> k8464 
 Later getrouwd +/- 1625 te ??? met Beligje Claas de Duijff 
 Beroep: heemraad van Lekkerkerk in 1641 
 * +/- 1585 te Krimpen aan de Lek 
 † na 27-02-1641 te Lekkerkerk ?? 
x +/- 1615 te ??? 
#k4233 Centen, Willempje (dochter van Cent Willemsz en Thoontgen Pieters) 
      ─> k8466 
 * +/- 1590 te Lekkerkerk 
 † ??? te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Dirck Gouwens en Willempje Centen): 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1620 te Krimpen aan de Lek † voor 1702 te Lekkerkerk 

 x +/- 1640 met Aaltje Ewouts 
 xx 27-01-1652 (o) te Lekkerkerk met Arijaentje Dircks 
 xxx 15-07-1685 te Lekkerkerk met Cornelia Claas 
 xxxx 16-07-1690 te Lekkerkerk met Annichje Pleunendr 
 zie ─> k2116 

Kinderen uit het tweede huwelijk (DIrck Gouwens en Beligje de Duijff): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 11 Krimpen a/d Lek  d.d. ..-01-1634 
Onder conditien ende voorwaarden hebben Arien Claesse Duijf, Dirck Pieterse, Arien Jacobse, ende 
Dirck Jacobse, vader ende vooght van zijn weeskinderen, alle kinderen van Claes Cornelisse Duijf ende 
Claesgen Ariens, hebben ten overstaen van Schout Bosch, Luijt Hendrickse ende Joost Pieterse 
Heemraden, doen vercoopen twee mergen lants, dat sij gemeen hadde leggende met Merchgen Leenderts 
wed. van Arien Pieterse Visser. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 01-06-1634 
Adrijaen Jacobsz de Borst, getrouwd met Neeltje Claesse, verkoopt aan Adrijaen Claesz de Duijf, en Dirck 
Pietersz Goudens, zijn zwagers, het 1/4e deel van 12 morgen land in Schuwacht. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 08-09-1635 
Adrijaen Claesz, Dirck Pietersz Goudens, getrouwd met Belitgen Claes, Dirck Jacobsz Coijman, als vader 
van zijn drie weeskinderen, bij hem geprocreert bij Merchgen Claes, zijn overleden vrouw, en Adrijaen 
Jacobsz de Borst, getrouwd met Neeltgen Claes, als oom en voogd van de weeskinderen van Merchgen 
Claes. Zij hebben drie stukken land gemeen in Schuwacht: Het Bollekens weer, groot 9 morgen, het 
Huijsweer, groot 7 ½ morgen en het Oosterweer, groot 7 ½ morgen. Dit land wordt onderling verdeeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 26-11-1638 
Thoontgen Pieters, weduwe van Sent Willemsz, geassisteerd met Pieter Hendricksz Roest, en Willem 
Senten, Dirck Pietersz Goudens, als vader en voogd van de kinderen bij hem geprocreeert bij 
Willemtgen Senten zalr, Hendrick Maertensz (zie k8490), getrouwd met Crijntgen Senten (zie k8491), 
Adrijaen Claesz de Duijff, getrouwd met Macheltgen Senten, Aeven Senten, weduwe van zalr Pieter 
Cornelisz out Molenaer, geassisteerd met Cornelis Pietersz, haar zoon, Adrijaentgen Senten, geassisteerd 
met Pieter Hendricksz Roest, Jacob Aertsz, won. te Bergambacht, vader van zijn 6 kinderen bij hem 
geprocreeert bij Pietertgen Senten, Gezamenlijk vervangende en zicht sterk makende voor de 8 
weeskinderen van Merchgen Senten zalr, in haar leven gewoond te Berkenwoude, geprocreeert bij Ploon 
Andriesz, verkopen gezamenlijk aan Gerrit Senten, zoon van Thoontgen Pieters en Sent Willems, 3 
morgen land te Lekkerkerk. Bedrag 562 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 27-02-1641 
Dirck Pietersz Goudens treedt op als heemraad van Lekkerkerk. 
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#k4236 Buijsse, Aart Aartsz (zoon van Aart Jacobsz Cacq en Teuntje (Toontje) Aarts) 
      ─> k8472 
 Later +/- 1645 getrouwd met Marrigje Arien de Borst 
 * +/- 1605 te Lekkerkerk 
 † voor 1666 te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k4237 NN, Aagje  (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Aart Buijsse en Aagje NN): 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1635 te Lekkerkerk  †  

 x +/- 1660 te Lekkerkerk met Ariaantje Heijndriks Roest 
 zie ─> k2118 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Aart Buijsse en Marrigje de Borst): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk   d.d. 14-09-1637 
Jacob Jacobsz, Jan Jacobsz, Cornelis Pietersz Goudens, getrouwd met Crijntgen Jacobs, Gerrit 
Eeuwoutsz, getrouwd met Adrijaentgen Jacobs, Cornelis Gielisz, als vader en voogd van de twee 
weeskinderen bij hem geprocreeert bij Aechgen Jacobs zalr, zijn eerste overleden vrouw, Neeltgen Claes, 
laatste weduwe van Adrijaen Jacobsz de Borst, geassisteerd met Jan Egbertsz Bode, Aert Aertsz Buijs, 
getrouwd met Merchgen Adrijaens, en Cornelis Adrijaensz Snoeij met voornoemde Jacob Jacobsz als 
oom en voogd van het weeskind van voornoemde Adrijaen Jacobsz de Borst, hebbenmet elkaar gemeen 4 
morgen 5 hont en 50 roeden lands in Schuwacht, hen aangekomen door overlijden van Anneken Huijgen. 
Dit land wordt onderling verdeeld. 

 
#k4238 Roest, Heijndrik Ariensz (zoon van Arie Hendriksz Roest en ) ─> k8476 
 * +/- 1610 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Lekkerkerk 
#k4239 Prins, Jannigje Cornelis (dochter van Cornelis Dirksz Prins en Aagje  
     Ariens)  ─> k8478 
 * +/- 1612 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  * +/- 1641 te Lekkerkerk †   

  x +/- 1660 te Lekkerkerk met Arie Aartsz Buijs  
  zie ─> k2119 

 

 
#k4240 de Jonge, Huijg Jansz  (zoon van Jan de Jonge en ) 
 Beroep: Heemraad van Lekkerkerk in 1637 
 Later getrouwd met Annigje Willems 
 * +/- 1580 te Lekkerkerk 
 † voor 1635 te ??? 
x +/- 1610 te Lekkerkerk ?? 
#k4241 Leenderts, Aaltje  (dochter van ) 
 * +/- 1585 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan ~ +/- 1625 te Lekkerkerk  †  

 x +/- 1650 te Lekkerkerk met Marichje Hendricks Nobel 
 zie ─> k4244 (kwartier 1, 2  en 3) 

o Arien * +/- 1635/1639 te Lekkerkerk   
 zie ─> k2120 (kwartier 1, 2 en 3) 

o Annigje * +/- 1644 te Lekkerkerk   
 zie ─> k2125 (kwartier 1, 2 en 3) 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 26-07-1637: 
Jonge Huijch Jansz treedt op als heemraad van Lekkerkerk. 
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#k4244 de Jong, Jan Huijgen  (zoon van Huijg Jansz de Jong en Aaltje  
     Leenderts ?)  ─> k8488 
 ~ +/- 1605 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te Lekkerkerk 
#k4245 Nobel, Marichje Hendricks (dochter van Hendrick Maartensz Nobel en  
     Crijntje Centen)  ─> k8490 
 ~ +/- 1610 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Thijs ~ +/- 1635 te ???  †  

 x +/- 1655 ?? te Lekkerkerk ?? met Rookje Claas 
 zie ─> k2122 (kwartier 1, 2 en 3) 

o Hendrik ~ 04-06-1651 te Lekkerkerk  † 08-03-1725 te Lekkerkerk 
 x 19-01-1676 te Lekkerkerk met Marchje Huigen 
 zie ─> k3518 (kwartier 3) 

 

 
#k4250 de Jonge, Huijg Jansz  zelfde als ─> k4240 
x 
#k4251 Leenderts, Aaltje  zelfde als ─> k4241 
 
#k4268 Snoeij, Arien Ariensz  (zoon van Arien (de jonge) Snoeijensz en  
     Jaepgen Jacobs Kars)  ─> k8536 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1637 en 1638 
 Later getrouwd +/- 1650 met Bastiaantje Pieters 
 * +/- 1590 te ??? 
 † voor 16-08-1653 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1620 te Berkenwoude ??      zie gezinskaart 12038 
#k4269 Hartcoorn, Thoontgen Dircks  (dochter van Dirck Cornelisz Hartcoorn 
      en Leentje Jans)  ─> k8538 
 ~ +/- 1595 te Laag Blokland ??? 
 † voor 1650 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien Snoeij en Thoontgen Dircks): 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1635 te Berkenwoude  † na 28-05-1698 / 1702 te ??? 

 x +/- 1660 te Berkenwoude ?? met Neeltje Geeluwe / Geerlofs 
 xx 14-06-1682 te Berkenwoude met Stijntje Jans 
 xxx met Neeltje IJsbrants van der Tack 
 zie ─> k2134 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien Snoeij en Bastiaantje Pieters): 
o NN  *   †  

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 10-05-1637 
Arijen Arijensz Snoeij wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 28-04-1638 
Arijen Arijensz Snoeij treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 19-12-1639 
Arijen Arijensz Snoeij, gezworene van 1638, doet met zijn mede oud-gezworenen rekenschap van hun 
administratie. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 16-08-1653 
Snoeij Arijensz en Cornelis Dircksz Hartkooren, voogden van de weeskinderen van Arijen Arijensz 
Snoeij en Thoontgen Dircks, en als voogd van het weeskind van Arijen Arijensz Snoeij in zijn tweede 
huwelijk geprocreert bij Bastiaentgen Pieters, leggen rekenschap af van de administratie die zij sinds 
het overlijden van Arijen Arijensz Snoeij hebben gedaan. 
Ontvangsten: 
- uit de erfhuiscedulle van de verkochte goederen van Arijen Arijensz Snoeij ‘in zijn leegen op te Haer’, 
waar hij toentertijd woonde: bedrag 912 gulden 7 stuivers 
- uit de erfhuiscedulle van de verkochte goederen van Arijen Arijensz Snoeij in het westeinde van de 
Achterbroek. Bedrag 1567 gulden 16 stuivers. 
Totale uitgaven 2365 gulden 19 stuivers, waaronder:  
- 70 gulden 11 stuivers voor uitkoop van Bastiaentgen Pieters 
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- 46 gulden aan Pouwel Dircksz Hartkooren, omdat hij het weeskind Cornelis Arijensz een jaar in mondkost 
gehouden heeft en voor het kopen van kleren 
- 15 gulden 18 stuivers 8 penningen aan Pieter Dircksz Hartcooren, omdat hij het weeskind Marrichgen 
Arijens een jaar in de mondkost gehouden heeft en voor het kopen van kleren. 
- 22 gulden aan Cornelis Dircksz, omdat Arijen Arijensz Snoeij in zijn leven zijn dochtertje Leentgen Arijens 
bij hem in de kost heeft besteed. 
- 20 gulden 2 stuivers 8 penningen aan Cornelis Dircksz Hartcooren, omdat hij het weeskind Geertgen 
Arijens een jaar in mondkost gehouden heeft en voor het kopen van kleren. 
- de oudste dochter (geen naam vermeld) heeft voor 15 gulden 11 stuivers aan goed gekocht in het erfhuis. 
- dochter Ariaentgen Arijens heeft voor 2 gulden aan goed gekocht in het erfhuis. 
- Cornelis Arijensz Snoeij heft in het erfhuis een boek gekocht voor 8 stuivers. 
- 33 gulden 16 stuivers aan Marten Jansz omdat hij het zoontje Snoeij Arijensz een jaar in mondkost 
gehouden heeft en voor het kopen van kleren. 
- 39 gulden aan Willem Arijensz Jongeneel (zie k4744) over de huur van hooiland. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 18-12-1655 
De weduwe van Snoeij Arijensz en Cornelis Dircksz Hartkooren, voogden van de weeskinderen van 
Arijen Arijensz Snoeij en Thoontgen Dircks, en als voogd van het weeskind van Arijen Arijensz 
Snoeij in zijn tweede huwelijk geprocreert bij Bastiaentgen Pieters, leggen rekenschap af van de 
administratie die zij hebben gedaan. 
Ontvangsten onder andere: 
- afgerekend met Pieter Dircksz alias Hartcoorn, 73 gulden 1 stuiver 
- ontvangen van de winst van een obligatie van Cornelis Pouwelsz alias Cappeteijn (zie k6036), 6 
gulden 13 stuivers. 
Totale ontvangst: 747 gulden 2 stuivers. 
Uitgaven onder andere: 
- 69 gulden 5 stuivers aan Marten Jansz omdat hij ‘den jongen’ (het zoontje Snoeij Arijensz) een jaar in 
mondkost gehouden heeft en voor het kopen van kleren. 
- uitgeleende penningen, 223 gulden, aan Jan Claesz, die getrouwd is met Neeltge Arijens. 
Totale uitgaven: 791 gulden 12 stuivers 8 penningen 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 27-11-1657 
Rekening gedaan bij Maerten Jansz van Sijde en Cornelis Dircksz Hartkoorn, voogden van de 
weeskinderen van zaliger Arien Ariensz Snoeij en Thoontgen Dircks, sinds de vorige afrekening dd 18-
12-1655 tot heden. Deze afrekening beslaat diverse pagina’s aan ontvangsten en uitgaven. 
Onder de uitgaven zijn ook uitgaven t.b.v. Jan Ariensz Snoeij (zie k2134): 
- 28-08-1656 en 23-01-1657 aan hem gegeven 2 gulden 10 stuivers 
- 13-10-1656 1 gulden 11 stuivers betaald voor een paar kousen en wanten 
- 30-10-1656 3 gulden 5 stuivers voor een gekleurde broek 
- (geen datum) aan Jacob Goossensz, schoenmaker te Bleskensgraaf, betaald 50 gulden 1 stuiver en 5 
penningen voor het feit dat hij aan Jan Ariensz Snoeij het ambacht van schoenmaker geleerd heeft. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 27-11-1657 
Maerten Jansz van Sijde, won. te Krimpen ad IJssel, en Cornelis Dircksz Hartkooren, won. te Giessen 
Oukerk, voogden van de weeskinderen van Arien Ariensz Snoeij en Thoontgen Dircks, beiden zaliger, 
vertonen een acte van uitkoop gemaakt door voornoemde Arien Ariensz Snoeij, gepasseerd voor de 
schepenen van Gorinchem dd 01-07-1646. Daarin belooft Arien Arienz Snoeij wanneer zij de ouderdom 
van 20 jaar bereiken, ieder 210 gulden te betalen als moederlijke erfenis. Daarnaast hebben ieder van de 
kinderen nog 40 gulden geërfd van hun overleden tante en grootmoeder, dus in totaal 250 gulden. En 
omdat Leentgen Ariens, Ariaentgen Ariens en Jan Ariensz Snoeij, drie van de weeskinderen, nu de 20 
jaar zijn gepasseerd, krijgen zij nu de 250 gulden uitgekeerd. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 15-11-1659 
Rekening gedaan bij Maerten Jansz van Zijden en Cornelis Dircksz Hartcoorn, voogden van de 
weeskinderen van zaliger Arien Ariensz Snoeij en Thoontgen Dircks, sinds de vorige afrekening dd 27-
11-1657 tot heden. Totale ontvangst 88 gulden 7 stuivers 6 penningen. 
Uitgaven onder andere: op 23-02-1659 en op 20-05-1659  3 gulden 10 stuivers rente betaald aan hun 
grootvader (bestevaer). 
Gekocht voor Cornelis Arijensz Snoeij voor 4 gulden 9 stuivers, laken om daarvan een hemdrok te maken. 
Gekocht voor Cornelis Arijensz Snoeij voor 2 gulden 10 stuivers, een hoed. 
Gekocht voor Cornelis Arijensz Snoeij voor 2 gulden 16 stuivers, een paar schoenen en kousen. 
Totale uitgaven zijn 86 gulden 15 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 30-05-1665 
Jan Arijensz Snoeij, Cornelis Arijensz Snoeij en Snoeij Arijensz Snoeij en Giel Aertsz, getrouwd met 
Neeltjen Arijens Snoeij, Arijen Willemsz Baertman, getrouwd met Leentje Arijens Snoeij, en voornoemde 
Jan Arijensz Snoeij in opdracht van Arijaentje Arijens Snoeij, Cornelis Arijensz Schrevel, getrouwd met 
Marritgen Arijens Snoeij, en Jan Jansz Sluijpicker, getrouwd met Geertje Arijensz Snoeij, welke na de 
verkoping van het land gefaileert en vertrokken. Item Maerten Jansz van Sijde en Pleun Pietersz, als 
bloedvoogden van Pieter Arijensz Snoeij, als onmondig weeskind, alle tesaemen kinderen van Arijen 
Arijensz Snoeij zaliger, verkopen 3 morgen 3 hont 50 roe 4 voet land. Koper is Louris Cornelisz Ooms. 
Bedrag 1219 gulden 10 stuivers. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 20-05-1672 
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Rekening door Jan Ariensz Snoeij als voogd over de minderjarige weeszoon van Arien Ariensz Snoeij, 
genaamd Pieter Ariensz Snoeij, sinds 28-05-1666 tot nu toe.  
Verdere gegevens uit deze akte niet hier vermeld. 

 
#k4270 Arijensz, Geerlof (zoon van Arijen Leendertsz en Maritgen Anthonis  
    Esseboom)  ─> k8540 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1645 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † tussen 11-04-1645 en 01-11-1648 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1635 te Berkenwoude ??      zie gezinskaart 12039 
#k4271 Bijeman, Marrichje Claes (dochter van Claes Claesz den ouden en  
     Marritgen Dircks)  ─> k8542 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † tussen 17-01-1653 en 05-11-1655 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1643 te Berkenwoude ??  † voor 14-06-1682 te ??? 

 x +/- 1660 te Berkenwoude ?? met Jan Ariensz Snoeij 
 zie ─> k2135 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 11-04-1645 / 15-12-1645 
Geerlof Arijensz wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 20-03-1645 / 28-11-1645 
Geerlof Arijensz wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 06-04-1645 / 03-05-1645 
Geerlof Arijensz wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 20-12-1645 
Arijen Jacobsz Pols en Cornelis Claesz de Graaf, getrouwd met Ingen Jacobs, verkopen 11 hont land aan 
Geerlof Arijensz en Huijch Arijensz, broers. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 20-12-1645 
Cornelis Gerritsz verkoopt de helft van 11 morgen land aan Geerlof Arijensz en Huijch Arijensz, broers. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 01-11-1648 
Claes Claesz den ouden, als vader en voogd van zijn dochter Merrichen Claes, nagelaten weduwe van 
Geerlof Arijensz, doet rekenschap van de administratie voor zijn dochter Merrichen Claes en de nagelaten 
weeskinderen. Ontvangst 100 gulden voor het verkochte huis dat in Berkenwoude op de kerkstraat staat. 
Uitgaven tbv het timmeren en opbouwen van het nieuwe huis op hun landen, waar de weduwe en haar 
kinderen tegenwoordig wonen: 637 gulden 13 stuivers 8 penningen. Anthonis Arijensz is de voogd van de 
weeskinderen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 17-01-1653 
Merrichgen Claes, weduwe van Geerlof Arijensz, met Claes Claesz den ouden (zie k8542), haar 
vader en voogd, geassisteerd met Claes Claesz Bijeman, zijn zoon, ter eenre, en Anthonis Arijensz als 
bloedvoogd van de 5 onmondige weeskinderen door Geerlof Arijensz nagelaten en geprocreert bij 
Merrichgen Claes, geassisteerd met Huijch Arijensz, zijn broer, ter andere zijde. Merrichgen Claes zal voor 
de kinderen zorgen, te weten: Geertgen Geerlofs, oud 17 jaar, Arijen Geerlofsz, oud 14 jaar, Merrichgen 
Geerlofs, oud 13 jaar, Neeltgen Geerlofs (zie k2135), oud 10 jaar en Marije Geerlofs, oud 8 jaar. 
Wanneer zij 18 jaar zijn, ontvangen zij 75 gulden. Merrichgen Claes behoudt de hele boedel, het land, de 
koeien, etc. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 20-06-1659 
Huijgh Arijensz en Claes Claesz Bijeman, voogden van de onmondige weeskinderen van Geerlof Arijensz 
en Merritgen Claes, beiden zaliger, leggen rekenschap af van hun administratie over de periode 05-11-
1655 tm 20-06-1659. Er zijn geen ontvangsten. Uitgaven zijn onder andere 100 gulden voor de koop van 
koeien. Totale schuld bedraagt 850 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 08-09-1659 
Willem Jacobz Breetvelt, getrouwd geweest met Trijntgen Claes, bij wie hij een kind heeft, genaamd 
Marritgen Willems, zijnde mede present, naast Claes Claesz Bijeman, de oom en voogd van voornoemd 
weeskind. Betreft de boedelscheiding na het overlijden van Claes Claesz den Ouden en Marritgen 
Dircks, respectievelijk hun vader en moeder, en grootvader en grootmoeder. Marritgen Willems krijgt uit de 
boedel van haar grootvader en -moeder 1/5e deel van 8 morgen land met huis, berg en schuur daarop in 
het oosteinde van Berkenwoude, en 1/5e deel van 2 ½ morgen land, ook in het oosteinde van 
Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 11-01-1661 
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Huijgh Arijensz en Claes Claesz Bijeman, voogden van de 3 weeskinderen van Geerlof Arijensz en 
Marritgen Claes, beiden zaliger, leggen rekenschap af van hun administratie over 1659 tm 1661. 
Er zijn geen ontvangsten. De uitgaven zijn dat de kinderen elkaar schuldig blijven het bedrag van 850 
gulden. Verder zijn Arijen Geerlofsz, Geertje Geerlofs en Marritgen Geerflofs, en Jan Arijensz Snoeij, 
getrouwd met Neeltjen Geerlofs, met elkaar overeengekomen dat Jan Arijensz Snoeij de uitkoop van de 
inboedel zal genieten, namelijk 24 pond groot, wat hem in mei 1661 betaald zal worden. 

 
#k4276 Molenaer, Herman Jochemsz  (zoon van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Gorinchem  ??     zie gezinskaart 12042 
#k4277 Jans, Anneken    (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anthonie  ~ 07-04-1623 te Gorinchem   †  

  x 15-06-1659 te Hoornaar met Catalina de Reus 
  xx 17-06-1663 te Gorinchem met Jannigje Matthijs van der Graaf 
  zie ─> k2138 

 

 
#k4278 van der Graaf, Matthijs Fransz  (zoon van Frans van der Graaf en ) 
 ~ +/- 1615 te Molenaarsgraaf 
 † tussen 07-06-1661 en 21-07-1662 te Molenaarsgraaf 
o 22-10-1643 te Meerkerk 
x 08-11-1643 te Meerkerk (zie Molenaarsgraaf)   zie gezinskaart 12043 
#k4279 Hendriks, Maria / Maijken (dochter van ) 
 Later getrouwd met Goossen Aertsz 
 ~ +/- 1620 te Meerkerksbroek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Matthijs van der Graaf en Maria Hendriks): 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ 18-08-1644 te Meerkerk †   

  x 17-06-1663 te Gorinchem met Anthonie van Mourik 
  zie ─> k2139 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maria Hendriks en Goossen Aertsz): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 02-01-1657 
Jan Otten VERMEER won te Broek als oom en bloedvoogd v/d onm kinderen van za Aert Otten 
VERMEER, tr aan Mathijs Fransen won in Molenaarsgraaf, 1½m in Middelbroek, ow Gijsbert Bastiaensz 
en ww Willem Hendricksz VOS, strekk v/d Middelbroekse wetering t/d opslag v/d Noordelose wetering. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 01-07-1659 
Gijsbert Gijsbertsen, Bastiaen Gijsbertsz, Leendert Cornelissen Stolckenaar, Gijsbert Cornelissen 
Stolckenaar, Frederick Jacobsen voor zich zelf en procuratie hebbende van Jan Leendertsz Waechhals, 
alsmede van Iffgen Marcelis als huisvrouw van Hendrick Alewijnsen, alsmede procuratie hebbende v/d 
drost van Gorinchem dd 18-5-1640 als oppervoogd van Gerrit Marcelisz en Zent Marcelisz, de zelfde nog 
als vader en voogd van zijn onm dochter Aeltjen Fredericx; tesamen zich sterk makende en caverende 
voor Gijsbert Corssen en Gerrit Claesen won op Lakervelt en nog Jan Otten als voogd v/d kinderen van 
Aert Otten, tesamen erfgenamen van Sijmon Gijsbertsen; 
Schalck Gijsbertsz Braeckel, Jan Hendrick Dickensz, Geeloff Aelbertsz, Tonis Meertensz, Herbert 
Leendertsz, Tonis Leendertsz voor hun zelf; noch Peter Geeloff Donck getrouwd met Maeijcken Aelberts 
als vader en voogd van hun kinderen, noch Herbert Leendertsz en Elias Adriaensz tesamen voogden over 
de kinderen van Geeloff Adriaen Dircken, Schalck Gijsbertsz Braeckel en Geeloff Aelbertsz als voogden 
v/d kinderen van Herbert Aelbertsen, tesamen erfgenamen van Neeltjen Herberts za, 
en tr aan Mathijs Francken won te Molenaarsgraaf, een huis, hofstad en hennipwerf, groot 44m1h en 33 
schaft in Broek, nw de erfgenamen van Oth Aertsz en zw Hendrick Lambertsz, strekk v/d meersloot t/d 
Middelbroekse wetering. 
Marge 7-6-1661: de partijen verklaren voldaan te zijn door Mathijs Francken. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 21-07-1662 
Merrigen Hendricks wde van Matthijs Fransen won. in Broek verklaren schuldig te zijn aan Cuijniera 
Hendricks De Roij, jongedochter won te Gorinchem, 800 cg geleend geld, te nemen uit een huis en 
hofstede op Broek groot 4m1½h, zw Hendrick Lambertsz en nw Jan Otten VERMEER, strekk v/d 
meersloot t/d Middelbroekse wetering. 
Marge 4-10-1663: Gosen Aertsz getrouwd met Merrigen Hendricks betaald. 
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Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 28-08-1662 
Marrigen Hendricks wde van Matthijs Fransen won in Meerkerkerbroek verklaart schuldig te zijn aan Sr 
Adriaen Lap wijnkoper te Vianen, 500 cg en stelt als pand 2½m in Middelbroek, bov Hendrick Dircks Tol en 
ben Jan Reijersz Verhoeff. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 24-09-1663 
Goossen Aertsz getrouwd met Marrigen Hendricks wde van Matthijs Franssen verkl ontvangen te 
hebben van heer Anthonis Van Houthorst getrouwd met Margareta van Lommesteijn, 3.000 cg als 
erflosrente tegen 5%/jaar, te nemen uit een huis en hofstede in Broek, groot 4m2½h waarin comparanten 
nu wonen, nw Jan Otten Vermeer en zw Hendrick Lambertsz cs, en zoals comparantes 1e man heeft 
gekocht v/d erfgenamen van Sijmon Gijsbertsz volgens coopcedulle dd 23-5-1659; nog 2½m a/d 
Noordeloose weg, ow Hendrick Dircksz Tol en ww Jan Reijersz Verhoeff; nog 3½m op Middelbroek, zw 
Floris Hermansz Vinck en nw Marigen Dircks, strekk v/d meersloot over de dijk t/d sloot van Cornelis Jansz 
Verduijn. Marrigen Hendricks wde van Matthijs Franssen had reeds alhier op 19-12-1662 uitkoop 
gedaan tegen haar enige dochter Jannegen Matthijsen, etc. 

 
#k4280 Muijss, Pieter Cornelisz (zoon van Cornelis Pleunen Muijs en Neeltgen 
     Arijens Thoen)  ─> k8560 
 ~ 02-01-1611 te Alblasserdam 
 † +/- 1671 te ??? 
x 25-04-1632 te Alblasserdam 
#k4281 Leenderts, Aeriaentgen (dochter van Lenaert Huijbrechtsz Leenderts en 
     Theuntge Ariens)  ─> k8562 
 * +/- 1606 te Nieuw Lekkerland 
 † voor 13-09-1669 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert ~ 13-10-1639 te Alblasserdam † voor 20-05-1682 te Molenaarsgraaf 

 x 27-09-1668 te Ameide met Trijntje / Catrina Cornelis Huigs van Dam 
 zie ─> k2140 

 

 
#k4282 van Dam, Cornelis Huijgen (zoon van Huijg Cornelisz van Dam en ) 
 * +/- 1605/1606 te Gijbeland 
 † +/- 1674 / 1688 te Gijbeland 
x +/- 1632 te ??? 
#k4283 Schouten, Maeijken Cornelis (dochter van Cornelis Jordaens en Adriaentge 
     Cornelis)  ─> k8566 
 * +/- 1612 te ??? 
 † +/- 1701 / 1708 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Arij * +/- 1632 te Gijbeland  † voor 06-01-1711 te ??? 

 x +/- 1670 te ??? met Crijntgen Egberts 
 zie ─> k2142 (kwartier 1 en 2) 

o Trijntje * +/- 1633 te Gijbeland  † na 12-02-1690 te ??? 
 x 27-09-1668 te Ameide met Leendert Pietersz Muijs 
 zie ─> k2141 (kwartier 1 en 2) 

o Marrigje * +/- 1640 te Gijbeland † 1723 te Bleskensgraaf   
 x met Jan Ariensz van de Giessen  
 xx tussen 01-05-1672 en 15-10-1702 te Brandwijk ? met Gijsbert Jansz Huijsman 
 zie ─> k2463 (kwartier 1) 

 

 
#k4284 van Dam, Cornelis Huijgen zelfde als ─> k4282 
x 
#k4285 Schouten, Maeijken Cornelis zelfde als ─> k4283 
 
#k4286 van de Afterbroeck, Egbert Willemsz (zoon van Willem Claesz van den  
     Agterbroek en Crijntgen Egberts)  ─> k8572 
 * +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te ??? 
#k4287 NN (dochter van ) 
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 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Crijntgen  * +/- 1640 te ???  † voor 1723 te ??? 

  x +/- 1670 te ??? met Arij van Dam 
  zie ─> k2143 

 

 
#k4288 van der Graaf, Dirck Leendertsz (zoon van Leendert van der Graaf en ) 
 * +/- 1595 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te ???       zie gezinskaart 12048 
#k4289 Jacobs, Martijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  * +/- 1625 te Lekkerkerk  † 31-08-1743 te Lekkerkerk 

  x 11-02-1652 te Lekkerkerk met Aaltje Ariens Aerts 
  zie ─> k2144 

 

 
#k4290 Aertsz, Arie   (zoon van ) 
 * +/- 1609 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ???      zie gezinskaart 12049 
#k4291 Deudechem, Grietje Jans (dochter van Jan Deudechem en ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje * +/- 1634 te Lekkerkerk †   

 x 11-02-1652 te Lekkerkerk met Leendert Dircksz van der Graaf 
 zie ─> k2145 

 

 
#k4292 Gouwens, Dirck Pietersz zelfde als ─> k4232 
x 
#k4293 Centen, Willempje  zelfde als ─> k4233 
 
#k4298 Stam, Floor Pietersz  (zoon van Pieter Florisz Stam en ) ─> k8596 
 Beroep: Gezworene van Bergambacht in 1635 / 1636, en waarsman in de periode 
 voorafgaand aan 1647, en in 1649 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † na 06-11-1649 te ??? 
x +/- 1620 ?? te Bergambacht ?? 
#k4299 Cornelis, Neeltgen  (dochter van Cornelis Goossensz en ) ─> k8598 
 * +/- 1595 te ??? 
 † na 09-12-1631 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ +/- 1630 te ???  † 

  x +/- 1655 te Zuidbroek / Lekkerkerk ?? met Jillis / Gillis Aartsz 
  zie ─> k2149 

 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd 09-12-1631 
Cornelis Goossensz, tot zijn gevoel wezende nog kloek van zijn ouderdom, en volkomen zijn redenen wel 
hebbende en gebruikende, stelt zijn testament op. 
Jannichgen Cornelis krijgt de helft van een stuk land, een kennipwerf, een griendje, en krijgt na de dood 
van haar vader nog 100 gulden, waarvan Gosen Cornelisz 20 gulden zal moeten betalen, Willem 
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Bouwens (zie k9448), getrouwd met Vijchgen Cornelis (zie k9449), 40 gulden, en Neeltgen Bastiaens, 
weduwe van Huijg Cornelisz, ook 40 gulden. Het land dat zij erft is in totaal 8 ½ hont groot. 
Neeltgen Bastiaens, weduwe van Huijg Cornelisz, krijgt de helft van het achteraf land. 
Willem Bouwensz (zie k9448), getrouwd met Vijchgen Cornelis (zie k9449), krijgt de andere helft van 
het achteraf land. en de andere helft van de drie kennipwerfjes, gemeen met Neeltgen Bastiaens. Alles 
groot 13 hont. 
Gosen Cornelisz krijgt drie delen van een viertel land, en neemt tot zijn lasten een rente van 35 stuivers 
per jaar die op dat land staat. 
Floris Pietersz Stam, getrouwd met Neeltgen Cornelis, krijgt het huis, berg en schuur waar Cornelis 
Goossensz tegenwoordig op woont, en een werf, in totaal 3 hont land. 
Dit is gedaan met goedkeuring van Jannichgen Cornelis, geassisteerd met Claes Jansz, haar zoon, 
Neeltgen Bastiaens, met haar zoons Barent Huijgen en Bouwen Huijgen, Willem Bouwensz (zie k9448), 
getrouwd met Nellichgen Cornelis (zie k9449), en Thijs Dircksz en Pouwel Jansz. 
 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd 27-07-1635 
Floor Stam wordt genoemd als gezworene van Bergambacht 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 15-01-1636 
Floor Stam wordt genoemd als gezworene van Bergambacht 
 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd 07-01-1647 
Heden hebben Jannichgen Cornelis Goossensz, weduwe, geassisteerd met Maerten Jansz, en Floris 
Pietersz Stam, oud waarsman van Bergambacht, een zeker stuk land gegrondkaveld dat eertijds gekomen 
was van Cornelis Goossensz. 
 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd 06-11-1649 
Floris Pietersz Stam legt de eed af als waarsman van Bergambacht. 

 
#k4302 NN, Gijsbert   (zoon van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Berkenwoude ??? 
#k4303 Jacobs, Marrichje  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dina * +/- 1645 te Berkenwoude  † na 07-04-1690 te ??? 

 x +/- 1670 te ???  met Jillis Claasz Stolck 
 xx 18-05-1687 te Berkenwoude met Arie Joosten Verbrugge 
 zie ─> k2151 

 

 
#k4352 Roock, Adriaen Jansz  zelfde als ─> k4096 
x 
#k4353 Jans Wijvedr, Maertge  zelfde als ─> k4097 
 
#k4376 Roock, Adriaen Jansz  zelfde als ─> k4096 
x 
#k4377 Jans Wijvedr, Maertge  zelfde als ─> k4097 
 
#k4436 Leeflang, Michiel IJsbrantsz  (zoon van IJsbrant Jansz Schouten en 
      Neeltje Jochems Levelanck) ─> k8872 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † tussen 27-10-1675 en 24-03-1680 te ??? 
x +/- 1640 te Nieuwerkerk aan den IJssel / Zevenhuizen ?? 
#k4437 Verduijn, Ariaentje Jacobs (dochter van Jacob Pietersz van der Duijn en 
     Annetje Joris)  ─>k8874 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † na 24-03-1680 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje  *   † 26-01-1704 te Nieuwerkerk ad IJssel 

  x 09-01-1671 te Nieuwerkerk ad IJssel met Cornelis Cornelisz Scheer 
o Annetje  *   † 05-09-1719 te Nieuwerkerk ad IJssel 

  x voor 30-09-1674 met Arij Jansz Cooijman 
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o Jochem  *   † 29-07-1722 te Nieuwerkerk ad IJsse; 
  x 26-02-1667 te Nieuwerkerk ad IJssel met Trijntje Pieters Stolck 

o Pieter * +/- 1645 te Nieuwerkerk ad IJssel ? † 06-08-1710 te Nieuwerkerk ad IJssel 
 x +/- 1675 te Nieuwerkerk ad IJssel ?? met Aaltje Leenders Schouten 
 zie ─> k2218 

 
Overgenomen uit Zuid-Hollandse Genealogieën II 
GA inv.nr. 178 Nieuwerkerk ad IJssel f. 170v dd 24-05-1665 
NA inv.nr. 6105 Moordrecht dd 27-10-1665 
NA inv.nr. 3086 Capelle ad IJssel no. 17 dd 24-03-1680 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1431   dd. 24-03-1680 
Notaris Albertus van Braeckel 
Pieter Michielsz Leefflangh, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, is schuldig aan Willem Ariensz Jongebreur het 
bedrag van 400 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5%. Ariaentje Jacobs, weduwe van Michiel IJsbrantsz, 
won. te Nieuwerkerk ad IJssel, stelt zich borg. 

 

 
 

 
#k4438 Schouten, Leendert Ariensz  (zoon van Arien Schouten en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † tussen 20-05-1670 en 09-07-1679 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1645 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
#k4439 van Swanla, Jannitje Jans  (dochter van Jan van Swanla en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † tussen 20-05-1670 en 09-07-1679 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltgen  *   †  

 x voor 20-05-1670 
o Aaltje * +/- 1650 te ??? † 25-08-1728 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 x +/- 1675 te Nieuwerkerk ad IJssel ?? met Pieter Michielsz Leeflang 
 zie ─> k2219 

o NN  *   †  
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 20-05-1670 
Notaris Jacob Vergilst 
Leendert Arijensz Schoutten en Jannitge Jans, echtelieden, won. in het Maatvelt te Nieuwerkerk ad IJssel, 
hij gezond, zij ziekelijk, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam. De langstlevende zal hun 
minderjarige kinderen alimenteren tot zij 18 jaar oud zijn. Wanneer het jongste kind 18 is geworden, krijgen 
de gezamenlijke kinderen 300 gulden, en ieder van de kinderen die trouwt, krijgt 800 gulden, zoals 
Neeltgen Leenderts, hun gehuwde dochter, ook gekregen heeft. Mocht de langstlevende hertrouwen, dan 
moet aan de kinderen 2400 gulden uitgekeerd worden in plaats van hun legitieme portie. Voogden over 
minderjarige erfgenamen zijn Teunis Ariensz Schouten, broer van Leendert Ariensz Schouten, en Jan 
Ariensz Gorisneel, zwager van Leendert Ariensz Schouten, en van haar haar zijde Jan Jansz van Swanla, 
broer van Jannitge Jans, en Pleun Cornelisz van Velsen, zwager van Jannitge Jans. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 09-07-1679 
Notaris Albertus van Braeckel 
Jan Willem Laurusz, oud 63 jaar, Jan Dircksz Overrijn, oud 62, Arij Jansz Sootje Visch, oud 34, en Pleuntje 
Pieters, oud 20 jaar, allen won. in Swalla te Zevenhuizen, verklaren op verzoek van Pieter Michielsz 
Leefflangh, als voogd over het nagelaten weeskind van Jannitje Jans, geprocreeert bij Lenert Ariensz 
Schoutten, beiden zalr, dat zij enige tijd geleden uit de mond van Jan Jansz van Zwalla, nu zalr, hebben 
gehoord dat hij uit krachte van zijn voogdijschap verstrekt door Jannitje Jans, na het overlijden van Pleun 
Cornelisz van Alphen als vervanger heeft aangewezen Pieter Michielsz Leefflangh, om naast hem, Jan 
Jansz van Swalla, het voogdijschap uit te voeren. 
 

 
#k4444 Schep, Pieter Adriaansz/Ariensz (zoon van Adriaan/Arien Pietersz Schep 
      en Marritgen Mertens)  ─> k8888 
 * +/- 1583 te Groot Ammers 
 † voor 06-03-1638 te Groot Ammers 
x +/- 1610 te Groot Ammers ?? 
#k4445 Voorspuij, Stoffeltje Willems (dochter van Willem Pietersz van der Spuij en 
     Marritje Gerrits)  ─> k8890 
 * +/- 1585 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Paulus * +/- 1635 te Ammers Graveland  †  

 x 01-02-1664 te Groot Ammers met Adriaentje Laurens 
 zie ─> k2222 

 

 
#k4452 Besemer, Pieter Jansz  (zoon van Jan Mathijsz Besemer en Anna  
     Cornelis)  ─> k8904 
 Beroep: Schout van Ouderkerk aan den IJssel in de periode 1602 – 1624 
 Eerst getrouwd met Lijsbeth Pieters 
 * +/- 1575 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 27-04-1624 en 01-10-1624 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 20-05-1613 te ???      zie gezinskaart 12128 
#k4453 Senten, Maertgen  (dochter van ) 
 Trouwde later (2) met Hendrik Biezeveld, predikant 
 Trouwde later (3) met Abraham Loendersloot, wagenmaker 
 * +/- 1585 te Capelle aan den IJssel 
 † na 08-06-1632 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 

 
Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Besemer en Lijsbeth Pieters): 

o NN  *   †  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Besemer en Maertgen Senten): 

o NN  *   †  
o Jan * +/- 1618 te Ouderkerk ad IJssel † voor 24-09-1679 te Ouderkerk ad IJssel 

 x voor 06-01-1646 te ??? met Annetje/Annitge Everts van Reede 
 zie ─> k2226 

Kinderen uit het derde huwelijk (Maertgen Senten en Hendrik Biezeveld): 
o Hendrik  *   †  

Kinderen uit het vierde huwelijk (Maertgen Senten en Abraham Loendersloot): 
o Cornelis  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-08-1602 
Hier wordt voor het eerst Pieter Jansz Besemer genoemd in zijn functie als schout. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Krimpen a/d IJssel  d.d. 20-09-1602 
Anna Cornelisdr weduwe van Jan Mathijsz Besemer in zijn leven schout te Ouderkerk ad IJssel, met Pieter 
Jansz Besemer, haar zoon en voogd, eist van Sebastiaen Maertensz, wonend te Krimpen ad IJssel, 14 
gulden vanwege verteerde kosten die hij in totaal tijdens verscheiden bezoeken bij haar ten huize heeft 
verteert, volgens haar register. 
 
Notarieel arch. Rotterdam 55/17     Blz 42 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 07-02-1614: 
(notaris Willem Jacobsz) 
Anna Cornelisdr, weduwe van Jan Mathijsz Besemer, schout te Oudekerck op de IJssel, wonende te 
Oudekerck, benoemt tot haar erfgenamen haar kinderen, Jan Jansz Besemer, Ouderkerck a/d IJssel, 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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Mathijs Jansz Besemer, wonende te Rotterdam, Pieter Jansz Besemer, Ouderkerck a/d IJssel, Barbara 
Jansdr, Dordrecht, Jannetgen Jansdr, wonende te Rotterdam 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-03-1614 
Anna Cornelis, weduwe van Jan Mathijsz Besemer, in zijn leven schout van Ouderkerk ad IJssel, 
geassisteerd met haar zoon Pieter Jansz Besemer, tegenwoordig schout van Ouderkerk, verkoopt aan Jan 
Claesz en Hendrick Andriesz het vierde deel van de steenplaats die zij had in de polder de Hooge Nesse, 
en waarvan de andere ¾ in eigendom zijn van Claes Jansz Stolck en Dirck Brantsz. Bedrag 850 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-05-1615 
Pieter Jansz Besemer, schout van Ouderkerk, koopt van Pieter Meilisz en Jan Pietersz Seeuw 1 morgen 1 
hont land in de polder de Cromme. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-10-1616 
Pieter Jansz Besemer, schout van Ouderkerk, koopt samen met Jan van Leeuwen, secretaris van 
Ouderkerk, van Sent Senten 7 hont land in de polder de Geer, en een vierde deel van een huis op het 
dorp, en een vierde deel van een obligatie van 50 gulden sprekende tot laste van de wed. en erfgenamen 
van Pieter Maertsz. Pieter Jansz Besemer en Jan van Leeuwen betalen als koopsom diverse rekeninngen 
die Sent Senten had open staan, waaronder een restbedrag van 36 gulden die aan de cipier van Dordrecht 
betaald moet worden ivm de kosten van vertering van Sent Senten tijdens diens tijd in de gevangenis, en 6 
gulden aan de schout van Lekkerkerk ivm verteerde kosten tijdens de gevangenneming van Sent Senten. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-12-1617 
Pieter Jansz Besemer, schout van Ouderkerk, koopt van Sent Cornelisz Besemer en van Cornelis Foppen 
en Neeltge Foppen, kinderen van wijlen Fop Cornelisz Besemer, een vijfde deel van de erfpacht in een 
hofstede die wijlen Mathijsz Jansz Besemer in het jaar 1546 in een eeuwige huur of erfpacht genomen had 
van heer Johan van Sullebach, vicaris ten Dom van Utrecht en pastoor van Ouderkerkop de IJssel, en het 
vijfde deel van een werf die hen was aangekomen na het overlijden van hun respectieve moeije en 
oudmoeije Anna Mathijs. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-02-1619 
Pieter Jansz Besemer, schout van Ouderkerk, koopt van de ambachten van Ouderkerk, Krimpen en 
Stormpolder twee erven op het dorp van Ouderkerk. Bedrag 265 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-04-1624 
Hier wordt voor het laatst Pieter Jansz Besemer genoemd in zijn functie als schout. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-10-1624 
Hier wordt voor het eerst genoemd ‘de weduwe van Pieter Jansz Besemer’ 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-12-1624 
Maertgen Vincenten, wed. van wijlen Pieter Jansz Besemer, geassisteerd met Jan Jansz Besemer, haar 
zwager, verkoopt aan Wouter Kornelisz den Boer een schuur en erf gelegen op het dorp. Bedrag 600,- 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-12-1619 / 17-07-1625 
Afschrift van een notariële akte dd 18-12-1619 voor notaris Reinier Koolwijck te Gouda. Pieter Jansz 
Besemer, schout van Ouderkerk op de IJssel en Maertgen Cente, zijn vrouw, stellen een nieuw testament 
op ter vervanging van het testament gemaakt op 30-07-1619. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-11-1626 
Maertgen Senten, wed. van wijlen Pieter Jansz Besemer, geassisteerd met Jan Jansz Besemer, haar 
zwager, en diverse anderen, verkopen aan Klaes Pietersz Noorman, gerechtsbode te Ouderkerk, hun 
gedeelten in een erfpacht in een hofstede en kennipwerf bezijden de pastorie, die wijlen Jan Mathijsz 
Besemer in het jaar 1546 in een eeuwige huur of erfpacht genomen had van heer Johan van Sullebach, 
vicaris ten Dom van Utrecht en pastoor van Ouderkerkop de IJssel. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-11-1626 
Maertgen Senten, wed. van wijlen Pieter Jansz Besemer, geassisteerd met Klaes Pietersz Noorman, haar 
zwager, verkoopt aan Aeriaen Sibrantsz van Dijck en Bouwen Sibrantsz  zes morgen land in de polder van 
de Kromme. Bedrag 1100,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-03-1627 
Maertge Senten, wed. van Pieter Jansz Besemer, in zijn leven schout alhier, heeft aan Bouwen Sibrantsz 
en Aeriaen Sibrantsz, op 03-11-1626 zes morgen land verkocht in de polder de Cromme. Deze 6 morgen 
land is in het bezit gekomen van Pieter Jansz Besemer via zijn eerste vrouw Lijsbeth Pieters. Maar Dirck 
Dircksz, als man en voogd van Neeltgen Pieters, de zus van Lijsbeth Pieters, beroept zich op hun 
naasting, wat Bouwen Sibrantsz en Aeriaen Sibrantsz toestaan. Zij doen daarmee afstand van de zes 
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morgen land ten behoeve van Dirck Dircksz als naaste, die het van hen koopt voor hetzelfde bedrag als 
waarvoor zij het destijds gekocht hadden van Maertge Senten, te weten 1100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-05-1631 / 23-06-1631 / 07-07-1631 / 06-10-1631 
  / 20-10-1631 / 08-12-1631 / 22-03-1632 / 06-04-1632 / 03-05-1632 / 08-06-1632 
Maertgen Vincenten weduwe en boelhouster van Pieter Jansz Besemer, eiseresse, contra Pietertgen 
Jacobs, gewezen huisvrouw van Arijaen Willemsz Schuijtevoerder, gedaagde. Maertgen Vincenten zegt 
dat zij na de dood van haar man tot curateur over haar goederen heeft aangesteld Claes Pietersz 
Noorman, schout van Ouderkerk, en dat die diverse malen de man van de gedaagde heeft aangesproken 
om te komen rekenen en valideren, maar dat de man van de gedaagde dat altijd geweigerd heeft. Daarom 
nu via het gerecht het verzoek haar te veroordelen tot het betalen van 363 gulden en 11 stuivers volgens 
de rekening die zij heeft. Op 23 juni geeft Pietertgen Jacobs aan dat geld niet schuldig te zijn. Op 7 juli 
overlegt Maertgen Vincenten de rekening en een attestatie gepasseerd bij Jan Jansz Besemer en Claes 
Pietersz Noorman, en diverse andere documenten. Heemraden ordonneren dat beide partijen 8 gulden 
inleggen om daarmee advies te halen bij rechtsgeleerden. Op 6 oktober ordineren de heemraden dat beide 
partijen ieder een goed man kiezen, en deze week nog op hope van akkoord bij de schout en twee 
heemraden overleggen. Op 20 oktober geeft de gedaagde nog altijd aan niets schuldig te zijn. Heemraden 
ordonneren dat beide partijen nogmaals 8 gulden inleggen om advies in te winnen bij rechtsgeleerden. 
Diverse rechtdagen wordt over de procedure gesproken. Op 3 mei beslissen de heemraden dat de eis van 
Maertgen Vincenten moet komen te vervallen indien Pietertgen Jacobs en haar zoon Jacob Adrijaensz 
binnen 14 dagen onder ede verklaren dat  Adrijaen Willemsz, haar man, eertijds met Jan Jansz Besemer 
had gerekend, en een getekende attestatie produceren. Gebeurt dat niet, dan moet Pietertgen Jacobs het 
geëiste bedrag betalen. Op 8 juni vraagt Maertgen Vincenten opheldering bij het gerecht over de beslissing 
van 3 mei. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502  dd. 10-09-1715 
Notaris Samuel Guldemont. 
Neeltje Pieters, weduwe van Cent Ariensz Bakker, oud 87 jaar, en Centje Cornelis, weduwe van Dirk 
Centen, oud 70 jaar, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van de kinderen van Jan 
Pietersz Besemer, Hendrik Hendriksz Biezeveld en Cornelis Abrahamsz Loendersloot dat zij hebben 
gekend de persoon van Maartje Centen, in haar leven weduwe eerst van Pieter Jansz Bezemer, 
schout, ten tweede van Hendrik Biezeveld, predikant, en ten laatste van Abraham Loendersloot, 
wagenmaker, alle te Ouderkerk, en dat zij altijd hebben gehoord dat Maartje Centen afkomstig is van de 
nieuwe herberg, behorende onder Capelle ad IJssel. Ook geven zij te kennen dat zij de personen van 
Jan Pietersz Besemer, Hendrik Hendriksz Biezeveld en Cornelis Abrahamsz Loendersloot hebben gekend, 
alle kinderen van Maartje Centen, en verklaren dat zij verscheidene jaren zowel met Maartje Centen als 
haar drie kinderen familiaire omgang hebben gehad en zich dat nog goed kunnen herinneren. 
Mr Cornelis Brouwer, schoolmeester, oud omtrent 74 jaar, verklaart dat hij sinds 1673 schoolmeester en 
voorlezer is geweest, en dat het in Ouderkerk gebruikelijk is dat de schoolmeester de notities bijhoudt van 
de dopen van de kinderen, en dat hij bij de start van zijn bediening geen oudere aantekeningen heeft 
gevonden dan het jaar 1655, en dat hij ten opzichte van het trouwen geen oudere aantekening heeft 
gevonden dan van het jaar 1666, en dat beide aantekenboeken nog onder zijn beheer zijn. Hij verklaart 
ook dat hij Jan Pietersz Bezemer en Cornelis Abrahamsz en hun moeder Maartje Centen gekend heeft. 
 

 
#k4454 van Reede, Evert Hermansz (zoon van Herman van Reede en ) 
 Beroep: Kleermaker 
 Later, tussen 10-03-1631 en 04-03-1639, getrouwd met Gheertgen Huijgen (dochter 
 van Huig Senten en Trijntje Jacobs (zie k22646/k22647) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † tussen 27-10-1662 en 18-02-1664 te Ouderkerk aan den IJssel 
x voor 03-03-1625 te ??? 
#k4455 Leenderts, Hilleken  (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † voor 10-03-1631 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Evert van Reede en Hilleken Leenderts): 
o NN  *   †  
o Annitge * +/- 1620 te ???  † voor 18-06-1689 te ??? 

 x voor 06-01-1646 te ??? met Jan Pietersz Besemer 
 zie ─> k2227 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Evert van Reede en Geertgen Huijgen): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-03-1625 
Janneken Inge, wed. van Leendert Jacobsz, geassisteerd met Pieter Leendertsz, haar zoon, Evert 
Harmansz, getrouwd met Hilleke Leenderts, Antonis Ingensz, getrouwd met Heijltge Leenderts, allen 
kinderen en erfgenamen van Leendert Jacobsz, verkopen aan Jan Louwe en Gerrit Aerensz,vier morgen 
land in de polder de Geer. Bedrag 1600,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-10-1625 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 824 Datum: 19-Feb-23 

Mathis Aerensz, man en voogd van Grietgen Jacobs, Pieter Leendertsz, en Evert Harmansz, getrouwd met 
Heilltgen Leenders en Thonis Ingen, kinderen en erfgenamen van Leendert Jacobsz, hun vader, verkopen 
aan Aeriaen Sijbrantsz 73 schaften land in de polder de Zijde. Bedrag 45,- gulden. 
(Opmerking: Heilltgen Leenders is niet getrouwd met Evert Harmansz maar met Thonis Ingen) 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-03-1626 
Pieter Leendertsz, Anthonis Ingensz, getrouwd met Heijltge Leenderts, samen kinderen en erfgenamen 
van Leendert Jacobsz en Janneken Ingen, hun vader en moeder, verkopen aan Evert Harmansz, hun 
zwager, tweederde deel van een huis met erf op het dorp. Bedrag 350,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-10-1630 
In deze acte wordt land verkocht, waarbij een huis en erf op het dorp als onderpand van de hypotheek 
wordt gegeven, grenzend aan Evert Harmensz Klermaeker. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-03-1631 
Evert Hermansz, getrouwd geweest met Hilleken Leenderts, Pieter Leendertsz, Tonis Ingensz, getrouwd 
met Heijltgen Leenderts, Pouwels Stevensz, Niesgen Stevens en Neeltgen Stevens, zussen van Pouwels 
Stevensz, hebben in gemeenschappelijk bezit 12 morgen land in de polder de Sijde. Zij verdelen het land 
als volgt: Pouwels Stevensz en zijn twee zussen krijgen de westkant van het land, en de anderen krijgen 
de oostkant. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-03-1631 
Evert Hermansz, getrouwd geweest met Hilleken Leenderts, Pieter Leendertsz, Anthonis Ingensz, zijn 
zwager, getrouwd met Heijltgen Leenderts, hebben in gemeenschappelijk bezit 6 morgen land in de polder 
de Sijde. Zij verdelen het land waarbij tweederde gaat naar Pieter Leendertsz en Anthonis Ingensz, en 
eenderde naar Evert Hermansz. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-05-1634 
In deze acte wordt een schuldbekentenis opgesteld, waarbij een huis en erf op het dorp als onderpand van 
de hypotheek wordt gegeven, grenzend aan Evert Hermensz Snijder. 
 
Weeskamerarch. Nr 2 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 06-07-1638 
Inventaris door Pieter Huijgen, Sent Huijgen, Gerrit Huijgen, Jan Huijgen, Cornelis Huijgen, Evert 
Harmantsz, getrouwd met Geertgen Huijgen, Sent Lendertsz (zie k10562), getrouwd met Ariaentgen 
Huijgen (zie k10563), en Grietgen Huijgen, geassisteerd met Pieter Huijgen, haar broer en voogd, 
Commer Willemsz, weduwnaar van Hendrickje Huijgen, die moeder was van Jacob Commertsz, van de 
nagelaten goederen van Huijch Senten (zie k22646) en Trijntgen Jacobs (zie k22647), hun vader, 
moeder, bestevader en bestemoeder. 
Onder andere: 
- 4 morgen land in het huisweer met de ½ van de betimmering daarop. 
- 2 morgen land in de Lage Nesse, in een weer van 8 morgen. 
- het roerend goed is op 06-07-1638 met een koe, vaars, hokkeling, kalf en varken openbaar verkocht voor 
f 303-12-0 
- diverse personen zijn geld schuldig vanwege het “weijen van een schaerbeest” 
- de vier kennipwerven zijn bij het leven van Huijch Senten voor de helft overgedragen aan zijn zoon Pieter 
Huijgen. 
Schulden tot last van de boedel zijn oa.: 
- Grietgen Huijgen krijgt 400 gulden uit hoofde van wat er door haar ouders bij testament is toebedeeld. 
- Willem Tonisz heeft recht op 200 gulden vanwege een obligatie. 
- etc, etc 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 08-12-1638 
De kinderen en kleinkinderen van Huijch Senten (zie k22646) en Trijntgen Jacobs (zie k22647), hun 
overleden vader, moeder, grootvader en grootmoeder, verkopen in het openbaar 6 morgen land in de 
polder Lage Nesse, verdeeld in twee stukken. Het eerste is 4 morgen in de hofstede van de overledenen, 
groot 8 morgen, en nog 2 morgen aan de westzijde van de 4 morgen, in een stuk land dat ook 8 morgen 
groot is. Koper is Dirck Pietersz den Boer voor 664 gulden per morgen. Bij de openbare verkoping waren 
present Pieter Huijgen, Sent Huijgen, Gerrit Huijgen, Jan Huijgen, Cornelis Huijgen, Sent Leendertsz 
Maetroos (zie k10562), getrouwd met Arijaentgen Huijgen (zie k10563), Evert Harmansz, getrouwd 
met Geertgen Huijgen, allen mede namens Grietgen Huijgen en het nagelaten weeskind van Hendrickje 
Huijgen waar vader van is Commer Dircksz. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1639 
Evert Harmantsz, getrouwd met Gheertgen Huijgen, Pieter Huijgen, oom en voogd van Commer Willemsz 
en voogd van Grietgen Huijgen, zijn zus, Sent Huijgen, Gherrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen en 
Sent Leendertsz Molenaer, getrouwd met Ariaentgen Huijgen, allen kinderen en kleinkinderen van Huijch 
Senten en Trintgen Jacops, verkopen aan Dirck Pietersz Boer vier morgen land in de polder de Lage 
Nesse. Bedrag 2.656,- gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1639 
Evert Harmantsz, getrouwd met Gheertgen Huijgen, Pieter Huijgen, oom en voogd van Jacop Commersz, 
zoon van Commer Willemsz en voogd van Grietgen Huijgen, zijn zus, Sent Huijgen, Gherrit Huijgen, 
Cornelis Huijgen, Jan Huijgen en Sent Leendertsz Molenaer, getrouwd met Ariaentgen Huijgen, allen 
kinderen en kleinkinderen van Huijch Senten en Trintgen Jacops, verkopen aan Claes Jansz Palesteijn 
twee morgen land in de polder de Lage Nesse. Bedrag 1.328,- gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-03-1639 
Rekening etc door de kinderen van Huijch Senten (zie k22646) en Trintgen Jacobs (zie k22647), 
namelijk Pieter Huijgen, tevens als oom en voogd van Jacob Commersz en als voogd over Grietgen 
Huijgen, zijn innocenten zuster, Sent Huijgen, Gerrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, Evert 
Harmantsz (zie k4454), getrouwd met Geertje Huijgen, Sent Lendertsz Molenaer (zie k10562), 
getrouwd met Ariaentjen Huijgen (zie k10563), over de nagelaten goederen van Huijch Senten en 
Trintgen Jacobs. 
Ontvangsten: 
- 4 morgen met deel van de timmering in de Lage Nesse in een weer van 8 morgen, wat op 
 08-12-1630 openbaar is verkocht aan Dirck Pietersz den Boer voor f 2656,- 
- 2 morgen land in de Lage Nesse in een weer van 8 morgen, op 08-12-1638 openbaar verkocht 
 aan Claes Jansz Palesteijn voor f 1328,- 
- roerend goed en vee verkocht op 06-07-1638 voor f 303,- 
- van de hennip en het hennipzaad f 66,- 
- van het weiden van enige beesten f 120,- 
-  etc. 
Totaal inkomen f 4473,- 
Uitgaven: 
- aan Grietgen  Huijgen, innocent, volgens haar ouders testament f 400,- 
- aan Willem Thonisz, won. in de Hoge Nesse, zijn obligatie en rente f 215,0 
- aan de armmeesters van Ouderkerk ad IJssel hun obligatie en rente f 109,- 
- aan Sent Huijgen ivm 2 obligaties en rente f 541-19-0 
- aan Pieter Huijgen zijn obligatie en rente f 166-15-0 
- aan Pieter Ariensz, won. te Lekkerkerk, over landhuur f 94,- 
- aan Jan Cornelisz Stollick over landhuur f 37-10-0 
-  etc. 
Totale uitgaven f 1953-15-0 
Batig saldo is f 2519-5-0 
Dit bedrag wordt gesmaldeeld aan 9 personen. Een ieder krijg f 279-16-12, namelijk Pieter Huijgen, Jacob 
Commertsz, Gerrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, Evert Harmantsz, Sent Leendertsz benevens 
Grietgen Huijgen en Sent Huijgen, achter welke laatste 2 personen het bedrag van f 290-16-12 staat 
vermeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-06-1639 
In deze acte wordt een schuldbekentenis opgesteld, waarbij een huis en erf op het dorp als onderpand van 
de hypotheek wordt gegeven, grenzend aan Evert Harmentsz Snijder. 
 
Weesk. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-01-1646: 
Annetje Everts van Reeda (zie k2227), nagelaten dochter van Hillitgen Leenderts, waar de vader van 
is Evert Harmansz (van Reeda). geeft te kennen dat zij nu is getrouwd met Jan Pietersz Besemer 
(zie k2226), en bedankt haar voogd en oom Pieter Leendertsz voor de bewezen diensten. Zij ontvangt uit 
handen van Evert Harmansz, haar vader, en Pieter Leendertsz, haar oom, f 536-10-0 en andere goederen 
uit de erfenis van Pouwelis Stevens. Jan Pietersz Besemer en Annetje Everts tekenen: 

 
Volgt de rekening van Evet Harmansz als vader, en Pieter Leendertsz, als oom en voogd van de drie 
nagelaten kinderen van Hillitgen Leenderts: 
Daaronder zijn de goederen door hun moeder nagelaten.  
Van het bedrag van 1090-6-0 uit de verkoop van meubelen en andere goederen, nagelaten door hun neef 
Pouwelis Stevensz en hun nicht Meijnsgen Stevens, krijgen de drie kinderen het 1/6e deel 181-14-0. 
Pouwelis en Meijnsgen lieten ook nog aan geld 9.139-10-0 na, waarvan de kinderen het 1/6e deel krijgen, 
is 1.523-5-0, dus in totaal 1.704-19-0.  
De uitgaven zijn 69-17-0 voor de schout, heemraden, secretaris en bode op het houden van het erfhuis, 
waarvan door de kinderen 1/6e deel betaald moeten worden, is 11-16-0 
De kosten van de advocaat en procureur in de zaak tegen de armmeesters van Ouderkerk ad IJssel: 15,- 
Nog diverse andere kleinere kosten. In totaal blijft er voor de kinderen 1609-11-0 over. Voor ieder van de 
drie kinderen is dat dan 536-10-0. 
Evert Hermansz van Reda tekent: 
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Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1649: 
Evert Harmensz ‘constutineerde’ zich (stelde zich borg) voor Louweris Jansz Steenbacker, en ondertekent: 

 
 
Weesk. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-05-1650: 
Geertgen Huigen is overleden, nalatend 2 kinderen: Hilliken Everts, 16 jaar, en Huijch Evertsz, 6 jaar. De 
vader is Evert Harmansz. Voogd is Pieter Huijgensz, oom. Volgt de onderlinge boedelregeling. De vader 
zal de kinderen alimenteren tot hun 18e jaar of huwelijk, en dan geven een huwelijksuitzet, f 175,- en de 
zilveren ketting en gouden ring van hun moeder. Daarvoor behoudt hij de boedel met de schulden en 
lasten. Als onderpand stelt hij de huizinge en erf in het dorp. Conditie is dat na het overlijden van Evert 
Harmansz al zijn kinderen evenveel zullen erven. 
 
Weesk. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-05-1650: 
Jan Evertsz en Leendert Evertsz, geassisteert met hun vader Evert Harmansz (zie k4454), zijn nu 
meerderjarig geworden. Zij zullen nu hun eigen goederen regeren en administreren en nemen daarom 4 
obligaties over, namelijk één ten laste van Anthonis Jacobsz, groot f 300,- dd 13-05-1645, één ten laste 
van Louris Jansz groot f 400,- dd 01-07-1646, één ten laste van Jan Pietersz Besemer (zie k2226), groot 
f 200,- dd 06-01-1646 en één ten laste van Lendert Heijndrijksz Metselaer groot f 100,- dd 12-05-1646. 
Verder nog f 300,- ten laste van Evert Harmansz, hun vader volgens de uitkoop van 06-05-1629. Zij 
bedanken hun voogd en oom Pieter Leendertsz. De kinderen en hun vader tekenen de acte: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-12-1657 
In deze acte wordt land verkocht grenzend aan Evert Hermensz Cleermaker. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-10-1662 
In deze acte wordt een schuldbekentenis opgesteld, waarbij een huis en erf op het dorp als onderpand van 
de hypotheek wordt gegeven, grenzend aan Evert Hermansz Cleermaker. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-02-1664 
In deze acte wordt een schuldbekentenis opgesteld, waarbij een huis en erf op het dorp als onderpand van 
de hypotheek wordt gegeven, grenzend aan de kinderen van Evert Hermansz. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-04-1664 
Leendert Evertsz van Reede, schoolmeester te Polsbroek, en Jan Evertsz van Reede kopen van Jan 
Pietersz Besemer (hun zwager, zie k2226), wagenmaker, en Dirck Cornelisz Schoenmaker, twee vijfde 
deel van een huis en erf op het dorp, twee vijfde deel van 2 morgen land met erf in de polder de Zijde, en 
een jaarlijkse rente of erfpacht op het huis en erf van Pieter Jansz Snijder, met zodanige rechten als Evert 
Hermansz van Reede zaliger dat bezat en gebruikte. Bedrag 1.200,- gulden. 

 
#k4464 Stout, Jan Wiggertsz  (zoon van Wiggert Ariensz Stout en Trijntje  
     Hendriks Trip)  ─> k8928 
 Later getrouwd met Jannigje Pieters 
 ~ +/- 1620 te Bergambacht 
 † +/- 1675 te Bergambacht 
x +/- 1645 te ??? 
#k4465 Corver, Ariaentje Teunis (dochter van Teunis Corver en ) 
 * +/- 1625 te Bergambacht 
 † voor 01-07-1680 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Stout en Ariaentje Corver): 
o NN  *   †  
o Wiggert ~ 27-01-1647 te Bergambacht  † 14-03-1715 te Bergambacht 

 x +/-1670 te Bergambacht met Bastiaantje Goris 
 xx 02-03-1713 te Bergambacht met Grietje Aalberts van der Heijden 
 zie ─> k2232 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Stout en Jannigje Pieters): 
o NN  *   †  
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Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 23-05-1640 
Teunis Cornelisz Corver verkoopt aan Jan Wiggersz, zijn zwager, een griend groot 1 ½ hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 20-07-1646 
Jan Wiggersz, getrouwd met Aerjaentgen Thonis, verkoopt aan Jacob Aertsz een griending groot 1 ½ 
hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 01-07-1680 
Jan Abrahamsz den Dicken, schout, Nannen Sijbrandsz en Wigger Jansz, als gestelde curateurs over de 
insolvente en geabbandonneerde boedel van Jan Wiggersz en Ariaentje Teunis Corver, verkopen aan 
Joost Casper van Renesse, commandeur van Dieren, een griending groot 54 of 57 roede, en 2 
kennipakkertjes groot 1 ½ hont in het Oppernieuwout. 

 
#k4512 Krijgsman, Cent Centen (zoon van Cent Senten Krijgsman en Kuijntje NN) 
      ─> k9024 
 Later getrouwd op 01-01-1683 te Kralingen met Neeltje Cornelis. 
 Beroep: vanaf 1700 Klapwaker 
 * +/- 1641 te ??? 
 † 17-12-1701 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1666 te ???      zie gezinskaart temp063 
#k4513 Snoeck, Magdalena Leenderts  (dochter van Leendert Leendertsz Snoeck
      en Kuijntje Sijbrants)  ─> k9026 
 * +/- 1643 te ??? 
 † voor 01-01-1683 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cent Krijgsman en Magdalena Snoeck): 
o Leendert ~ 30-11-1670 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Arien Govertsz, Crijn Cornelisz, Cuijntgen Sijbrants 
o Cornelis ~ 30-10-1672 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Govert Jans, Thijs Thomas, Heijltjen Govers 
o Leendert ~ 19-08-1674 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Kuijntje Sijbrants, Arij Govers 
o Geertje ~ 30-08-1677 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 doopget. Arij Goversz, Heijltje Govers, Marchje Claes 
o Pieter ~ 13-08-1679 te Ouderkerk ad IJssel  † 17-08-1757 te Hilligersberg 

 doopget. Arij Goversz, Tijs Tomasz, Ariaentje Jans 
 x 02-03-1704 te Ouderkerk ad IJssel met Eegje Joris van der Meer 
 zie ─> k2256 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cent Krijgsman en Neeltje Cornelis): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 22-05-1658 
Cuijntgen Sijbrants, weduwe van Leendert Leendertsz Snoeck, Cornelis Pietersz van der Joen, 
getrouwd met Pietertgen Sijbrants, Adrijaentgen Joris, weduwe van Leendert Sijbrantsz, Jan Sijbrantsz en 
Maertgen Sijbrants, allen kinderen en erfgenamen van Sijbrant Leendertsz alhier overleden, zijn 
schuldig aan Pieter Drost (?), burger van Rotterdam, het bedrag van 1.400,- gulden die zij geleend hebben. 
Dit bedrag zullen zij over een jaar terugbetalen, inclusief 5% rente. Hiertoe verhypothekeren zij een huis en 
erf, staande op het dorp, en twee morgen land, en vier morgen land gelegen in het Jan Foppen weer, nog 
een huis met drie morgen land daar achter liggend, nog een halve morgen land, en tot slot op hun erf en 
looijerij in de polder de Zijde. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 23-08-1672 
Notaris Everard Maes 
Pieter Jansz van der Voorde en Cent Centensz Krijsman, won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren op 
verzoek van Jacob Cornelisz van Groos, Pieter Cornelisz van Leeuwen en Cornelis Maertensz 
Spanenburch, wonend te Boscoop, dat zij dit jaar zijn uitgetrokken onder Adriaen van Stevensloot, capiteijn 
onder het regiment Leckerkerck, naar Arnhem en daar enige tijd gevangen hebben gelegen. Bij terugkomst 
in Ouderkerk hebben zij schout en gerechte van Ouderkerk aangesproken om de soldij te ontvangen van 
de dag van hun vertrek tot de dag van thuiskomst. Die kregen zij (voor resp. 43, 49 en 49 dagen), plus 10 
stuivers per dag die hen door de heren van de Staten van Holland waren toegezegd. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   dd 21-01-1680 
Cuijntje Sijbrants, geassisteerd met Sent Sentensz Crijchsman, haar zwager en voogd, verkoopt aan Joost 
Schiltman, schout van Ouderkerk ad IJssel, een erfje op de westkant voor haar huis. Bedrag 30 gulden. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429    dd. 01-07-1692 
Notaris Everard Maes 
Ceuntjen Zijbrants, weduwe van Leendert Leendertsz, te Ouderkerk ad IJssel, gezond, stelt haar 
testament op. Zij benoemt tot haar erfgenaam Cent Centen Crijsman, die met haar dochter Machdelena 
Leenderts getrouwd was, mits hij binnen 6 maanden na haar overlijden 21 gulden uitkeert aan de 
kinderen van hem en Machdalena en aan de kinderen van Trijntje Leenderts, waarvan zij grootmoeder is. 
Sterft Cent eerder dan testatrice, dan zijn deze kleinkinderen erfgenamen, mits zij testatrice tot haar dood 
zullen onderhouden. Als voogden wijst zij, voor dat geval, aan Mees Jansz te Bergambacht en Hendrick 
Leendertsz Verstraten te Capelle ad IJssel. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429    dd. 01-07-1692 
Notaris Everard Maes 
Cent Centen Crijsman en zijn vrouw Neeltje Cornelisdr, won. te Ouderkerk ad IJssel, beiden gezond, 
stellen hun testament op. Hij benoemt de kinderen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Magdalena 
Leenderts tot zijn erfgenamen, met als voogden Leendert Luijten en Jacobus Foppen Diestenburch te 
Ouderkerk. Neeltje benoemt haar man tot erfgenaam. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 24-11-1695 
Notaris Willem Romeijn 
Cent Centen Crijsman en Neeltje Cornelis, echtelieden won. te Ouderkerk ad IJssel, zijn samen schuldig 
aan Stijntjen Isacks  en Willem IJsacksz 100 gulden die zij geleend hebben. Rente 4%. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 06-02-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Leendert Aerntsz, getrouwd geweest met Elsjen Hendricks, won. te Krimpen ad IJssel, ter eenre, en 
Cornelis Keijser, won. buiten Rotterdam, mede voor Ariaentje Cornelis, zijn zuster, Aert Pancken, won. te 
Haastrecht, Cornelis Dircksz de Boer, won. in de hondert mergen, mede voor Dirck Cleijse, won. te 
Poortugaal, en Cent Centen Krijsman, getrouwd met Neeltje Cornelis, won. te Ouderkerk ad IJssel, mede 
namens ARij Cornelisz Oom, won. te Krimpen ad IJssel, alle tezamen voor de helft erfgenaam van Elsjen 
Hendricks zalr, ter andere zijde, zijn over de helft van de nalatenschap overeengekomen dat de tweede 
partij uit handen van de eerste partij 287 gulden 7 stuivers krijgen als voldoening van hun erfdeel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-03-1697 
Rechtdag gehouden 06-03-1697 
Arijen Cornelisz, won. te Krimpen ad IJssel, en Cent Centen Krijgsman, getrouwd met Neeltje Cornelis, 
mede erfgenamen van Elsje Hendricks, in haar leven gewoond hebbend te Krimpen ad IJssel, eisers, 
contra Willem Romeijn, notaris en procureur, gedaagde, om te hebben betaling van 87 gulden 10 stuivers 
die Romeijn uit de boedel van Elsje Hendricks ontvangen heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-04-1697 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 829 Datum: 19-Feb-23 

Rechtdag gehouden 03-04-1697 
Leendert Luijten, eiser, contra Cent Centen Crijsman, gedaagde. Tot betaling van 17 gulden 8 stuivers 
over het maken en lappen van schoenen en 1 gulden 16 stuivers over het lappen van schoenen en over 
leverantie van melk en boter. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 17-12-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Neeltje Cornelis doet afrekening over de nalatenschap van haar overleden man Cent Centen Krijgsman. 
Vermelde bezittingen: een huis en twee erven op het dorp van Ouderkerk ad IJssel. Verder 8 pagina's met 
opsomming van huisraad, gereedschap, goud en zilver, etc. De schulden en lasten in de boedel bedragen 
in totaal 374 gulden, 16 stuivers en 14 penningen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-02-1702 
Neeltje Cornelis, wed. van Cent Centen Krijgsman, met Leendert Centen, en Leendert Luiten en Jacobus 
Diestenburg als voogden over Pieter Centen en het minderjarige nagelaten kind van Cornelis Centen, en 
Thomas Willemsz, getrouwd met Maria Centen, allen kinderen van Cent Centen Krijgsman, verkopen aan 
Marrigje Ariens, wed. van Leendert Jansz Kors een huis en erf op het dorp. Deze koop is gesloten op een 
openbare veiling dd 25-01-1702. Bedrag 350,- gulden. 

 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel 3484/266     Blz 837 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 22-11-1710: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Neeltje Cornelis, weduwe van Cent Centen Krijgsman, 76 jaar, en Geertje Willems, weduwe van Gerrit 
Willemsz van Hoef, 60 jaar, verklaren op verzoek van Trijtje Huigen van de Lecq, weduwe van Pieter 
Cornelis Potuijt, dat ene Willem Ariensz vele jaren heeft gewoond in het huis van Leendert Luijten, en dat 
na zijn dood zijn goederen naar Sijbrand Leenders Schoemaker zijn gegaan, die de vader was van 
Kuijntje Sijbrans en Marrigje Sijbrans. Hun erf lag toen gemeenschappelijk met het erf van de weduwe 
van Leendert Luijten, en naderhand is het gekocht van Cornelis Gerritsz Timmerman en met een sloot 
gescheiden. Maar door Timmerman en zijn nazaten is daar nooit pacht of huur voor betaald. Neeltje heeft 
19 jaar in het huis dat van Kuijntje, haar schoonmoeder, was, gewoond. De weduwe van Leendert 
Luijten vroeg geregeld op de sleutel en overpad, maar daar had zij geen recht op. 

 
#k4514 Vermeer, Joris Teunisz (zoon van Teunis Vermeer en ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Gouderak ??    zie gezinskaart  
#k4515 Willems, Stijntje (dochter van ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Eegje ~ +/- 1676 te Gouderak  †  26-02-1737 te Ouderkerk ad IJssel   

 x 19-05-1697 te Gouderak met Jacob Davidsz Kuijper  
 xx 02-03-1704 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Centen Krijgsman 
 zie ─> k2257 

 

 
#k4544 Dircksz, Pleun  (zoon van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 21-04-1647 te Kethel 
#k4545 Dircks, Wijffge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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o Dirk * +/- 1640 te ???  †  
 x 29-04-1668 te Kethel met Maertie Jans van der Burgh 
 zie ─> k2272 

 

 
#k4560 Ingens, Cornelis Jansz Neel (zoon van Jan Cornelisz Ingens en Fijtgen  
     Adriaens)  ─> k9120 
 ~ +/- 1597 te ??? 
 † 08-01-1659 te Capelle aan den IJssel 
x +/- 1620 te ??? 
#k4561 NN, Marijtje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1599 te ??? 
 † 16-02-1646 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis ~ +/- 1623 te Capelle ad IJssel † 09-09-1691 te Capelle ad IJssel 

 x voor 1652 te Capelle ad IJssel ??? met Marritje Claes 
 zie ─> k2280 

 

 
#k4576 Creuck, Pieter Willemsz (zoon van Willem Reijngersz Creuck de oude en 
     Aefgje Pieters)  ─> k9152 
 * +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 19-01-1658 en 27-05-1661 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1640 te ??? 
#k4577 Stolck, Neeltje Jans  (dochter van Jan Cornelisz Jansz Stolck en  
     Aeltgen Dircks)  ─> k9154 
 * +/- 1611 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 22-09-1690 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willem * +/- 1640 te ???      † 24-01-1691 / voor 05-09-1696 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1666 te Ouderkerk ad IJssel met Geertje Frederiks Beijer 
 zie ─> k2288 

o NN *   †  
o Pieter ~ 16-01-1656 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Arien Jansz, Abram Ariensz, Idictgen Jans 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-05-1638 
Neeltgen Jans koopt samen met haar broers Adrijaen Jansz, Cornelis Jansz, Pieter Jansz van haar vader 
Jan Cornelisz Stolck 5 morgen land in de polder de Cromme. Bedrag 1.450,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 19-12-1645 
Frans Barentsz en de kinderen en kindskinderen van Pleuntgen Aerens (zie k8193), zijn overleden 
vrouw, verkopen in het openbaar diverse inboedel en meubelen. Onder de kopers bevint zich ook Pieter 
Willemsz Cruick die een ‘strijck’ koopt voor 5 gulden 15 stuivers. Borg is zijn schoonvader Jan Stolck. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-09-1655 / 14-10-1655 
De weduwe, meerderjarige kinderen en de voogden van de minderjarige kinderen van Claes Jansz 
Doncker, eisers, contra Aeltgen Dircks, weduwe van Jan Cornelisz Stolwijck, gedaagde. De eis is dat 
zij over de hypotheek zes jaar rente betaalt a 57-15 per jaar. De heemraden veroordelen Aeltgen Dircks 
het bedrag binnen 14 dagen te betalen aan het gerecht, zodat de eisers het bedrag daar kunnen lichten. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-01-1658 
Pieter Willemsz Creuck koopt van zijn zwager Jacob Dircksz uit Berkenwoude een hoekje van een erf, met 
de binnenrol van de dijk, en een vierde deel van de buitenkant van de dijk met zelling, gelegen in de Lage 
Nesse. Bedrag 350 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-05-1661 
Neeltje Jansse, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, verkoopt aan Reijnger Willemsz Creuck de 
westkamer van haar huis met een boomgaard. Hierbij is bedongen dat wanneer één van hen tot verkoop 
mocht overgaan van hun deel, zij de ander als eerste de gelegenheid geven om tot aankoop te besluiten. 
Bedrag 475 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1662 
Neeltje Jansse, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, verkoopt aan Dirck Jansz Bercouwer 60 roeden 
rijsakker of werf met steeg in de polder de Hoge Nesse. Deze koop is gesloten op een openbare veiling op 
11-02-1661. Bedrag 40 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-09-1662 
Neeltje Jansse, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, verkoopt aan Adrijaen Jansz Coijman 3 hont land of 
kooi in de polder de Cromme. Bedrag 106 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpenk a/d IJssel  d.d. 19-12-1664 / 25-05-1665 
De erfgenamen van Jasper Reijngertsz, te weten 
- Willem Reijngertsz Kreuck wonende Capelle op d’IJssel voor 1/6 part 
- Merritge Reijngertsdr wonend tot Crimpen voorsz geass met de voorn Willem Reijngertsz Creuck 
 haar broer en gekozen voogd mede voor 1/6 part 
- Jopge Cornelis weduwe van Fop Reijngertsz wonend Capelle voorsz geass met Cornelis Thijsz 
 haar zwager voor de ene helft uit 1/6 part 
- Reijnger Foppen wonend Capelle voorsz, Cornelis Foppen wonend Crimpen op d’ijssel, Cornelis 
 Jansz Vlamin wonend Capelle getrouwd met Machteltge Foppen in de kwaliteit kinderen van Fop 
 Reijngertsz en tesamen voor de andere helft van 1/6 part, 
- Dirick Leendertsz wonend aan de Goudtkaede voor 1/6 part 
- Wijbrant Rembertsz wonend tot Hoorn ook voor 1/6 part  
- Dirick Willemsz Creuck wonend tot Nieuwerkerk voor 1/5 part uit 1/6 part 
- Wijbrant Rembertsz als last hebbend van Neeltge Jans, weduwe van Pieter Willemsz, Arien 
 Centensz, wonend tot Ouderkerck op d’IJssel getrouwd met Toontge Willems voor 2/5 part uit 
 1/6  part 
- Jacob Diricksz wonend tot Berkenwoude getrouwd met Lijsbet Willems voor 1/5 part uit 1/6 part 
- Reijnger Willemsz Creuck wonend tot Ouderkerck voorn mede voor 1/5 part uit 1/6 part in de 
 kwaliteit kinderen van Willem Reijngertsz Creuck den ouden 
Alle tesamen erfgenamen van Jasper Reijngertsz hun overleden broer, oom en oudoom, verkopen aan Jan 
Willemsz Creuck, wonend in de Stormpolder, 3 morgen land met huis en berg in de polder Corteland en 
nog 2 morgen land in de polder Corteland. Merritge Reijngertsdr die in het huis woont op de 3 morgen 
land, mag daar de rest van haar leven blijven wonen in de kamer die zij nu bewoont. 
Verkoop 19-12-1664. Bedrag f 2000,- en resterend f 3950,-.. Actedatum 25-05-1665 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-12-1664 
Neeltje Jansse, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, leent van Joost Adrijaensz Schiltman, schout van 
Ouderkerk a/d IJssel, het bedrag van 300 gulden. Jaarlijkse rente is 4%. Als onderpand verhypothequeert 
zij haar huis en erf in de polder de Lage Nesse, en 2 kampen land daar achter gelegen ter grootte van in 
totaal 3 morgen. In de kantlijn staat dat dit bedrag op 26-04-1667 is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-05-1665 
Neeltje Jansse, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, geassisteerd door haar neef Leendert Dircksz 
(getrouwd met Swaentgen Dircks), en Cornelis Dircksz Stolck, en Pieter Dircksz Stolck, beide vervangende 
hun broer Arien Dircksz die in Oost Indië is), allen kinderen van Dirck Jansz Stolck zaliger, verkopen aan 
Cornelis Jansz Stolck respectievelijk 1 hont en 50 roeden (Neeltje Jans) en 4 hont en 50 roeden (de 
kinderen van Dirck Jansz Stolck) in de polder de Cromme, in de kooi over de Oudelandse weg. Hij betaalt 
hiervoor aan Neeltje Jans het bedrag van 50 gulden, en aan de kinderen van Dirck Jansz Stolck 132 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-02-1667 
Neeltje Jans, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, verkoopt in het openbaar een gedeelte van haar huis 
en erf met een werfje, zelling en neuterdijk, met een kamp hooiland groot 1 morgen, alles in de polder Lage 
Nesse, in een weerland van 12 morgen waar Neeltje Jans woont. 
- op de 6 hont land wordt geboden door Adrijaen Fransz voor 450 gulden 
- op het achterhuis, met het kamertje aan de noordzijde met het keldertje, en het erf, wordt geboden door 
Pieter Jansz Stolck voor 180 gulden. 
- op het werfje wordt geboden door Adrijaen Fransz voor 230 gulden. 
- op de helft van een zellinkje met de dijk daarbij behorend, dat voor de komende 14 jaar nog verhuurd 
wordt voor 1 gulden per jaar, waarvan de huur aan de koper komt, wordt geboden door Adrijaen Fransz 
voor 25 gulden. 
Uiteindelijk wordt alles gekocht door Adrijaen Sentensz voor 1.225 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-04-1667 
Neeltje Jansse, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, leent van Joost Adrijaensz Schiltman, schout van 
Ouderkerk a/d IJssel, het bedrag van 350 gulden. Jaarlijkse rente is 4,5 %. Als onderpand 
verhypothequeert zij haar huis en erf in de polder de Lage Nesse, en 2 kampen land daar achter gelegen 
ter grootte van in totaal 3 morgen. In de kantlijn staat dat dit bedrag op 26-04-1667 is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-04-1667 
Neeltje Jansse, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, verkoopt aan Adrijaen Sentensz een gedeelte van 
haar huis en erf, met een werfje zelling en neuterdijk, met een kamp hooiland van 1 morgen liggende in de 
wildert in de polder de Lage Nesse. Bedrag 1.225 gulden. Deze koop is gesloten op een openbare veiling 
op 21-02-1667. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-08-1669 
Neeltje Jansse, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, leent van Wigger Jansz Backer het bedrag van 375 
gulden. Jaarlijkse rente is 5 %. Als onderpand verhypothequeert zij haar deel van een huis en rol met 
uiterland en 2 morgen land in de polder de Lage Nesse . In de kantlijn staat dat dit bedrag op 26-04-1667 
is afgelost. 
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Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-03-1671 
Neeltje Jans Stolck, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, verkoopt aan Reijnger Willemsz Creuck (haar 
zwager), haar deel van het huis en erf en alles wat daarbij hoort in het weerland van Willem Rengersz 
zaliger in de polder van de Lage Nesse. Bedrag 260 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-04-1671 
Neeltje Jans, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, koopt van Merritje Willems, weduwe van Huijbert 
Cornelisz Paerdecoper, een huis met erf, steeg en akker in de polder van de Hoge Nesse. Bedrag 580 
gulden. 
Dit huis grenst aan het land van Jan Jacobsz Pols (zie k5632). 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-05-1671 
Neeltje Jans, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, verkoopt aan Adriaen Sentensz twee morgen land in de 
polder van de Lage Nesse. Bedrag 1950 gulden. 
In de kantlijn van deze akte is op 01-05-1674 toegevoegd dat Adriaen Sentensz het gehele bedrag betaald 
heeft, en dat Neeltje Jans haar drie kinderen Jan, Reijnger en Pieter Pietersz uitkoopt door ieder van hen 
35 gulden te geven boven de uitzet van kleding. Daartoe verhypothequeert zij haar huis en erf dat zij 
gekocht heeft van de weduwe van Huijbert Cornelisz. 
 Zij ondertekent: 

  
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-02-1675 
Neeltje Jans, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, draagt, met instemming van haar andere kinderen, aan 
haar zoon Jan Pietersz Creuck over haar huis, boomgaard en werf, met 250 roeden land in de polder van 
de Hoge Nesse. Als tegenprestatie zal hij haar haar leven lang alimenteren en onderhouden in eten, 
drinken en kleding, voor onderdak zorgen en in alle noodzakelijkheden behulpzaam te zijn in ziekte en 
gezondheid zoals een eerlijk en vroom jongman en zoon zijn moeder toestaat en behoort te doen. Verder 
betaalt hij haar schulden en betaalt hij aan zijn jongste broer Pieter Pietersz Creuck 35 gulden. 
Verder neemt Jan Pietersz Creuck de schuld over van 100 gulden bij Adriaen Abramsz van der Horde, en 
verhypothequeert daartoe het eerder genoemde huis. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpenk a/d IJssel  d.d. 03-05-1677 
Adrijaen Sentensz, Reijnger Willemsz Creuck, Dirck Willemsz Creuck, mede namens David Jacobsz, en 
namens Neeltje Jans, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, alle kinderen en zwagers van Willem 
Reijngersz Creuck den Ouden, voor het eerste deel, Reijnger Willemsz Creuck, voor zichzelf en namens 
Annitje Willems en Toontje Willems, voor 1/6e deel, Cornelis Foppen, Cornelis Reijngertsz en Cornelis 
Jansz, tesamen kinderen en kindskinderen en zwagers van Fop Reijngersz Creuck, Dirck Leendertsz, voor 
zichzelf en namens Merritje Reijngerts, en alle voorzeide comparanten namens Trijntjen ...., weduwe van 
Wijbrant Reijmbertsz, verkopen aan Arijen Pietersz Dorre 3 hont land in de polder Langeland, gemeen en 
onverdeeld met 4 morgen land, en de portie huizen en erven, die de comparanten toebehoren. Bedrag 50 
gulden. 

 
#k4578 Beijer, Frederik Jorisz  (zoon van Joris Beijer en ) 
 Beroep: Kleermaker 
 * +/- 1612 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 31-08-1666 en 02-08-1684 te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k4579 Ariens, Annetge  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † na 31-08-1666 te ??? 
OF 
#k4579 Lagerwaard, Grietje  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Geertje * +/- 1642 te ???  † 03-10-1729 te Ouderkerk ad IJssel   

 x +/- 1666 te Ouderkerk ad IJssel met Willem Pietersz Kruek 
 zie ─> k2289 

o Hertoch *   † na 02-08-1684 
o Trijntje *   † na 02-08-1684 

 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 21-08-1656 
Rechtdag gehouden 21-08-1656 
Claes Noorman, eiser, contra Fredrick Jorisz Kleermaker, gedaagde, om betaling van 10 gulden 12 
stuivers acht penningen over geleverd brood, volgens des eisers schuldboek, afslaande 6 gulden 7 
stuivers die al betaald zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 31-08-1666 
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Pietertjen Aerts, weduwe van Jan Pietersz Hoochboom verkoopt in het openbaar de kleren van haar 
overleden man, en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich ook de vrouw van Willem Pietersz 
Kreuck die een slaaplaken koopt voor 1 gulden 1 stuiver. Borg is haar moeder, de vrouw van Frederik 
Jorisz. Frederick Jorisz koopt een tafel voor 1 gulden 4 stuivers, laarzen en schoenen voor 6 stuivers en 
een kist voor 11 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 02-08-1684 
Hertoch Fredricksz en Trijntje Fredricks, kinderen van Fredrick Jorisz zaliger, verkopen aan Willem 
Pietersz  Creuck, hun zwager, tweederde deel van een huis en erf in de polder de Lagen Nesse. 

 
 
#k4580 Snoeij, Arien Ariensz  zelfde als ─> k4268 
x 
#k4581 Hartcoorn, Thoontgen Dircks zelfde als ─> k4269 
 
#k4582 Arijensz, Geerlof  zelfde als ─> k4270 
x 
#k4583 Bijeman, Marrichje Claes zelfde als ─> k4271 
 
#k4584 Bale / van Herk, Leendert Ariensz (zoon van Arien Centen van Herk en  
      Neeltje Crijnen)  ─> k9168 
 * +/- 1605 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 28-05-1655 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1635  / voor 04-03-1646 te Ouderkerk aan den IJssel ??? 
#k4585 Decker, Baeltien Cornelis (dochter van Cornelis Senten Decker en  
     Ingentgen Ariens)  ─> k9170 
 * +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 1655 en 13-05-1674 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan  *   † na 13-05-1674 
o Cornelis  *   † na 13-05-1674 
o Arijen * +/- 1642 te Ouderkerk ad IJssel  

  † 09-07-1688 / tussen 21-01-1699 en 05-07-1711 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 03-07-1665 te Stolwijk met Fijtje Jans 
 zie ─> k2292 

o NN  *   †  
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1646 
Leendert Ariensz, getrouwd met Baeltgen Cornelis, Pieter Jansz, getrouwd met Arijaentgen Cornelis en 
Sent Cornelisz, kinderen en erfgenamen van Cornelis Senten Decker en Ingentgen Ariens, hebben 
gemeenschappelijk 12 morgen en 3 hont land in de polder Cromme, inclusief behuizing, erf en hennipwerf. 
In deze acte verkavelen zij dit land. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. ..-..-1655 
Baeltgen Cornelis, en de voogden van de weeskinderen van Leendert Arijensz, haar overleden man, 
verkopen in het openbaar 5 morgen 3 hont land in de polder de Geer. Cornelis Foppen Vranckrijcker voor 
420 gulden voor iedere morgen. Deze acte is niet ondertekend en alleen van het jaartal 1655 voorzien. 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 13-05-1674 
Notaris Everard Maes 
Jan Leendertsz, Cornelis Leendertsz en Arien Leendertsz, broers, kinderen en erfgenamen van hun 
moeder Baeltje Cornelis, won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder de Cromme, verdelen de landen die zij 
hen heeft nagelaten. Jan en Cornelis krijgen 2 morgen land waarvan Hendrick Arien Centensz de 
wederhelft bezit, te Krimpen ad IJssel in de polder Langeland. Arien krijgt het bedrag van 300 gulden en de 
landerijgen in de polder de Cromme. 
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#k4586 van Herk, Jan Ariensz  (zoon van Arien Centen van Herk en Neeltje  
     Crijnen)  ─> k9172 
 * +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k4587 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fijtje * +/- 1644 te Stolwijk  † 10-11-1728 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 03-07-1665 te Stolwijk met Arijen Leendertsz van Herk 
 zie ─> k2293 

 

 
#k4588 Bos, Brant Cornelisz  (zoon van Cornelis Ariensz Bos en NN) ─> k9176 
 Beroep: Gezworene en schepen van Bergambacht in 1666 
 * +/- 1615 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k4589 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Fijgjen *   † na 06-05-1695 

 x met Jan Cornelisz Ouwe Jan 
o Arien * +/- 1650 te Bergambacht  † 11-04-1706 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1670 te ??? met Machteltje Roelens Versloot 
 xx ??? te ??? met Fijgje Maartens Poten 
 zie ─> k2294 

 
Recht. Arch. Nr. 10 Bergambacht   d.d. 29-07-1666 
Brant Bos handelt in deze acte genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Bergambacht   d.d. 01-11-1666 
Brant Bos wordt in deze acte genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 06-05-1695 
Notaris Willem Romeijn 
Arijen Brantsz Bos, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Jan Cornelisz ouwe Jan, getrouwd met Fijgjen 
Branden, won. te Bergambacht, verdelen de behuizing, landerijen en contante gelden die zij geërfd hebben 
van hun overleden vader Brant Cornelisz Bos. Jan Cornelisz ouwe Jan krijgt en huis, erf en schuren te 
Bergambacht, een stuk land, een stuk weiland groot 1 morgen 2 hont 25 roeden, een stuk hooiland groot 5 
hont, de helft van een kennipwerf, en nog een kennipwerf, alles te Bergambacht, in totaal groot 4 morgen 
40 roeden. Arijen Brantsz Bos krijg het bedrag van 900 gulden. 
 

 
#k4590 Versloot, Roelant / Roelof Pietersz (zoon van Pieter Jacob Roeloffsz  
      Versloot en ) ─> k9180 
 Eerst getrouwd met Barber Sijbrants 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in 1649 en 1658-1660, Ingeland 
 * +/- 1610 te ??? 
 † tussen 06-06-1681 en 06-04-1682 te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k4591 Zeeuw, Sijtje Ariens  (dochter van Adriaen Willemsz Zeeuw en  
     Adriaentje Hendriks Danielsz)  ─> k9182 
 * +/- 1619 te ??? 
 † tussen 06-04-1701 en 02-06-1709 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Roelof Versloot en Barber Sijbrants): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Roelof Versloot en Sijtje Zeeuw): 
o NN  *   †  



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 835 Datum: 19-Feb-23 

o Annigje    † 
  x met Willem Maertensz Zantvan 

o Machteltje * +/- 1645 te Ouderkerk ad IJssel  † voor 1683 te ??? 
  x +/- 1670 te ??? met Arien Brantsz Bos 
  zie ─> k2295 

o Adrijaen  ~ 18-02-1652 te Capelle ad IJssel  †  
o Maria  ~ 18-02-1652 te Capelle ad IJssel  †  

  x met Jan Hermansz 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1649 / 27-03-1649 / 26-07-1649 
Roelant Pietersz wordt vermeld als heemraad bij de verhandeling van de diverse rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-11-1658 
Roelant Pietersz Versloot ondertekent als heemraad deze akte: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-11-1658 
Roelant Pietersz Versloot, tegenwoordig dienende heemraad, koopt van Adrijaen Jacobsz 1 morgen en 
anderhalf hont land met zijn gedeelde van huis en uiterland, geleden in de polder de Zijde. Bedrag 1.187,- 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-06-1658 / 27-01-1659 / 19-05-1659 
Roelant Pietersz Versloot wordt genoemd als heemraad tijdens de rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-05-1659 
Roelant Pietersz Versloot, tegenwoordig dienende heemraad, koopt van Sijbrant Bouwensz, Merritgen 
Bouwens, wed. van Corstijaen Thonisz, geassisteerd door Adrijaen Sijmonsz, en Sentje Bouwens, 
geassisteerd door haar broer Sijbrant Bouwensz, Adrijaen Claez de Jong, bode te Nieuwerkerk ad IJssel, 
als man en voogd van Aechjen Bouwens, en Joost Lambrechtsz, schipper te Capelle ad IJssel, als behuwd 
vader en voogd van de weeskinderen van Cornelis Bouwensz, allen kinderen en kleinkinderen van 
Bouwen Sijbrantsz, onlangs overleden, 1 morgen land in de polder de Zijde. Bedrag 1.008,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-01-1661 
Roelant Pietersz Versloot verkoopt aan Heijndrick Bastijaensz Graeff 1 morgen land in de polder de Zijde. 
Bedrag 1.038,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-04-1661 / 30-01-1662 / 13-02-1662 
Roelant Pietersz Versloot, eiser, contra Adrijaen Thonen Snoeijen, gedaagde. Eis is de betaling van 6 
gulden 6 stuivers dat hij verdiend heeft door een dag met zijn paard, ploeg en eg te helpen. 
Heemraden veroordelen de gedaagde om 2 gulden 10 stuivers te betalen. 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 452/211     Fol. 352 – 354  NL-RtSA_18_452_0319.jpg 
d.d. 13-09-1661: 
(notaris Leonard van Zijl) 
Dirck Pietersz, Lenert Lenertsz, Adraen Cornelisz Hoogewerf en Dirck Dircxsz, allen tussen 65 en 70 jaar, 
en Pieter Antonisz, 32 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Catharina 'tKint van Roodenbeecq, 
vrouwe van Capelle en Nieuwerkerk a.d.IJssel. Zo lang ze zich kunnen herinneren hebben hun ouders en 
voorouders gezegd, dat Krimperoord is gelegen aan en boven de oost kant van de Slickersloot, strekkend 
van daar oostwaards langs de Merwede naar Krimpen. De Slickersloot loopt langs de Stormpolder en 
strekt uit de IJssel tot aan de Merwede, zonder dat aan de noordzijde van de Merwede Krimperoord ligt.  
Cornelis Claesz van Hameren, wonend in Capelle op het Veer, verklaart het eens te zijn met bovenstande 
verklaring en voegt toe, dat hij vaak door verschillende personen heeft horen zeggen als hij van Ouderkerk 
of het Veer naar Krimpen wilde gaan, of van Krimpen naar een andere plaats, hij dan altijd Krimperoord 
passeerde.  
Eeuwout Jacobsz, Roelant Pietersz Versloot, 45 jaar, Vincent Loweisz, 51 jaar, uit Krimpen en 
Ouwerkerk a.d.IJssel, die altijd daar gewoond hebben, zijn het met bovenstaande lezing eens. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-02-1663 
Roelandt Pietersz Versloot koopt van Willem Willemsz, Dirckje Cornelis, wed. van Dirck Willemsz 
Steenbacker, geassisteerd door Lucas Alexandersz, haar zwager, die getrouwd was met Maritgen Willems, 
Jacob Willemsz, oom en voogd van Dirck Jacobsz, minderjarig weeskind van Grietgen Willems, Adrijaen 
Willemsz, allen kinderen en kleinkinderen van Willem Jacobsz en erfgenamen van Volckje Jacobs zaliger, 
3 morgen en anderhalf hont land, en hun gedeelte van de behuizing en betimmering, in de polder de Zijde. 
Bedrag 3.087,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-04-1663 
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Uit krachte van zekere kopie van de order van de hoge raad van Holland zijn Roelof Pietersz Versloot, 
Arien Ariensz en Arij Corneelisz Back den Ouden, ingelanden van Ouderkerk verschenen voor Jacob 
Schotte en Hendrick Hudden, Raden in de Hoge Raad. Ook verscheen Jacob Schiltman, secretaris van 
Ouderkerk als gemachtigde van Schout en laatst afgegane heemraden van Ouderkerk. De ingelanden 
moeten aan de tegenwoordige schout en heemraden hun declaratie en specificaties overleveren van al 
hetgeen zij tot laste van het gemene ambacht in omslag gebracht hebben. Dit had 55 stuivers per morgen 
moeten zijn, maar naar verluidt hebben zij te weinig posten aangenomen of hebben ook enige geroijeerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-12-1663 
Neeltgen Jans, weduwe van Jacob Willemsz Timmerman, gewezen oom en voogd van Dirck Jacobsz, 
minderjarig weeskind van Grietje Willems, eiser, contra Roelandt Pietersz Versloot, gedaagde. Eis is dat 
de gedaagde 675 gulden betaalt die het weeskind toekomt ivm het zesde deel van de landkoop van de 
gedaagde (zie RA 23 dd 07-02-1663). Dit is inclusief 25 % rente sinds 02-06-1658. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-05-1669 
Roelandt Pietersz Versloot koopt van Jacob Cornelisz Kaenaer 4 morgen 3 hont land met de behuizing 
daarop staande in de polder de Zijde. Bedrag 4.050.- gulden met 3 gouden ducaten tot speldegelt. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-04-1670 
Roelandt Pietersz Versloot, Tijs Pietersz Verspeuij, Annetje Pieters (zie k4977), Pieter Thonisz, zoon van 
Thonis Pietersz, allen kinderen en kleinkinderen van Pieter Jacobsz zaliger (zie k9180), hebben in 
gemeenschappelijk bezit een rentebrief ter waarde van 2.000,- gulden, ten laste van het gemeene land van 
Holland en West Friesland, en een obligatie ten laste van Ploon Cornelisz van Noort, ter waarde van 
1.000,- gulden, een obligatie ten laste van Arien Jacobsz Vinck, ter waarde van 1.000,- gulden. Zij verdelen 
dit als volgt: Roelandt Pietersz Versloot en Pieter Thonisz krijgen de twee obligaties van 1.000,- gulden, en 
Thijs Pietersz Verspuij en Annetje Pieters, krijgen elk de helft van de rentebrief van 2.000,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-06-1671 
Roelant Pietersz Versloot, Thijs Pietersz Verspeuij, Anneken Pieters, Pieter Thonisz en Aechjen Jacobs, 
hunt tante, Huijch Herbertsz, Roelant Herbertsz en Jan Sentensz verkopen aan Jan Stevensz Mul 1 
morgen land in de polder de Zijde. Bedrag 1.100,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1674: 
Annetje Pieters (zie k4977), wed. van Claes Abramsz (zie k4976), geassisteerd door haar zoon 
Abraham Claesz, Thijs Pietersz Verspeuij, Pieter Thonisz, zoon van Thonis Pietersz, en Roelant Pietersz 
Versloot, kinderen en kleinkinderen van Pieter Jacob Roeloffsz (zie k9180) zaliger, Jan Sentensz, Huijch 
Herbertsz, Roelant Herbertsz, kinderen en erfgenamen van Trijntje Jacobs zaliger, en Jacob Cornelisz en 
Pieter Cornelisz die optreden namens Aechje Jacobs, hebben in gemeenschap twee woningen, waarvan 1 
in Krimpen ad IJssel in de polder Langelant, groot 12 morgen en 1 in Ouderkerk ad IJssel in de polder 
Zijde, groot 14 morgen. Zij verkavelen dit onder elkaar als volgt: 
De kinderen van Pieter Jacobsz en van Trijntje Jacobs krijgen de 14 morgen met huis en berg in 
Ouderkerk a/d IJssel. Aechje Jacobs krijgt de 12 morgen met huis en berg in Krimpen ad IJssel 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-09-1675: 
Roelant Pietersz Versloot koopt van Cornelis Leendertsz den Boer, Aefje Leenderts, zijn zus, en de 
kinderen van Niesje Leenderts zaliger, zijn andere zus, en van Boudewijn Gerritsz van Hijselendoorn, 
schout en secretaris van Boscoop, een perceel land van 8 morgen met een vogelkooi daarin in de polder 
de Zijde. Bedrag 2.650,- gulden voor Boudewijn Gerritsz van Hijselendoorn, en 2.650,- gulden voor de 
anderen. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 26-05-1675 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Bastiaensz, oud 63 jaar en Cornelis Jansz Verschoor (zie k10848), oud 56 jaar, won. te 
Ouderkerk ad IJssel (de eerste zijn leven lang, de tweede al 26 jaar), verklaren op verzoek van Roelant 
Pietersz Versloot (zie k4590) en Abram Ariensz van der Horden, in 1658 en 1659 als heemraden te 
Ouderkerk gediend hebbend, dat een dertigtal bij name genoemde opposanten tegen de omslag van 14 
gulden 5 stuivers per morgen land, omgeslagen door de heemraden van Ouderkerk in 1672, een proces 
hebben gevoerd voor de hoge raad aan het hof van Holland tegen de heer Lodewijck van Nassouw, en dat 
al die 30 personen in Ouderkerk gewoond hebben.  
De personen zijn: Willem Cornelisz Ruijchooft, Cornelis Wiggersz (zie k2860), Jan Wiggersz, Adriaen 
Senten, Cornelis Dircksz, Cornelis Ingensz (zie k2818), de weduwe van Ingen Pietersz, Claes Jansz 
Palesteijn, Pieter Cornelis Foppensz, Jacob de Roos, Adriaen Fransz, Renger Willemsz Creuck, Cornelis 
Thonisz, Willem Jan Goversz, Arien Mathijsz Crom, Jan Centen Besemer, Huijbert Leendertsz Boertjen 
(zie k4978), Cent Jansz Besemer, Wigger Jansz Backer, Jan Sijmonsz, Merritjen Hendricksz, Pieter 
Pietersz Engel, Fop Cornelisz en nu zijn weduwe, Geerloff Cornelisz, de weduwe van Willem Jansz 
Vonck (zie k4604), Willem Aertsz Tholl, Cornelis Thonisz Lagewaert, Eldert Centensz, Lijsbet Cornelis, de 
weduwe van Adriaen Mathijsz en Adriaen Pietersz Timmerman. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 09-03-1676 
Notaris Everard Maes 
Jan Jacobsz Pols (zie k5632), Dirck Cornelisz, Huijch Herpersen, Wigger Adriaensz, Hendrick Cornelisz 
Verschoor (zie k5424), Cornelis Willemsz en Claes Ariensz, allen inwoners en hoofd ingelanden van 
Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van Roelant Pietersz Versloot en Abram Ariensz van der 
Horden, heemraden te Ouderkerk in 1658 en 1659, dat zij er nooit van gehoord hebben dat er enige 
buurspraak is gehouden of belegd door schout of heemraden van Ouderkerk die in het jaar 1673 / 1674 
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dienden in verband met enig proces en speciaal i.v.m. het proces van het hooi dat door schout en 
heemraden is aangespannen voor de gecommitteerde raden of de staten van Holland en West Friesland 
tegen schout, ambachtbewaarders en gerecht van Capelle ad IJssel, maar integendeel, dat schout en 
heemraden in 1673 kennelijk op eigen authoriteit het proces hebben aangespannen zonder bemoeienis 
van ingelanden. 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 14-06-1676 
Notaris Everard Maes 
Abram Ariensz van der Horde, Roelant Pietersz Versloot, Wigger Ariensz van der Tack (zie k5368), 
heemraden te Ouderkerk ad IJssel in 1658 en 1659, Pieter Ariensz, namens zijn moeder Marrichjen 
Thijsen, weduwe van Adriaen Pietersz, Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424) namens zijn 
schoonmoeder Geertjen Jans, weduwe van Adriaen Cornelisz Back den Ouden (zie k10850), en alle 
voorgaanden namens de erfgenamen van Adriaen Sijmonsz, tijdens hun leven eveneens heemraden te 
Ouderkerk in 1658 en 1659, machtigen Adriaen Sterrevelt, procureur voor het hof van justitie in Holland, 
om namens hen proces te voeren. 

 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 14-06-1676 
Notaris Everard Maes 
Abram Ariensz van der Horde, Roelant Pietersz Versloot, Wigger Ariensz van der Tack (zie k5368), 
heemraden te Ouderkerk ad IJssel in 1658 en 1659, Pieter Ariensz, meerderjarige zoon van Adriaen 
Pietersz zalr, Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424) getrouwd met Machteltjen Ariens Back, 
enige dochter van Adriaen Cornelisz Back den Ouden (zie k10850), tijdens hun leven eveneens 
heemraden te Ouderkerk in 1658 en 1659, herroepen eerdere machtigingen die zij samen of apart hebben 
gegeven aan Maerten Kemels, procureur voor de resp. hoven van justitie in Hollandt. Mocht deze bij enige 
notaris met deze machtiging aankomen, dan moet deze notaris hem insinueren. 

 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-09-1677 
Notaris Everard Maes 
Roelant Pietersz Versloot en Sijtje Adriaensdr Zeeuw, echtelieden won. te Ouderkerk ad IJssel, hij 
gezond, zij ziek te bed liggend, stellen hun testament op en herroepen met name hun testament dd. 22-12-
1660 voor notaris Hugo Dubois te ‘s-Gravenhage, en benoemen elkaar tot erfgenaam. De langstlevende 
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moet Adriaen Roelantsz, hun jongste zoon, bij volwassenheid 2000 gulden uitkeren, evenveel als de 
andere kinderen al ontvingen. Ook moeten de twee kinderen van Maarten Roelants (Adriaen Maartensz en 
Bijatricx Maartens) tot hun 16e jaar worden opgevoed. Zij krijgen dan 50 gulden, evenals Filephina 
Maartensdr. Als voogden worden benoemd Adriaen Roelants en testatrices broer Cornelis Adriaensz 
Zeeuw. Gedaan te Capelle, ten huize van Sijtje Cornelisdr. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-08-1678: 
Roelant Pietersz Versloot verkoopt aan Gerrit Dircksz Luijt een hoek werf of erf in de polder de Zijde. 
Bedrag 110,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1680: 
Roelant Pietersz Versloot en Dirck Pietersz de Jonge, voogden van de minderjarige zoon van Pieter 
Thonisz,  kopen van Abraham Claasz (zie k2634), Jan Claesz en de twee minderjarige broers en zus, 
kinderen van Claes Abramsz (zie k4976) en Annitje Pieters (zie k4977) zaliger, een kamp weiland van 5 
hont in de polder de Zijde. Bedrag 500,- gulden. Deze koop is gesloten op 31-01-1680 op de openbare 
verkoping, en is op 03-06-1680 doorverkocht aan Gerrit Dircksz Luijt. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1680: 
Roelant Pietersz Versloot verkoopt aan Gerrit Dircksz Luijt, een kamp weiland van 5 hont in de polder de 
Zijde. Bedrag 540,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-05-1681: 
Roelant Pietersz Versloot, won. te Ouderkerk, verkoopt aan Dirck Jansz 2 hont 75 roeden land in de polder 
Kortland. Bedrag 75 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-06-1681: 
Roelant Pietersz Versloot verkoopt aan Tonis Pietersz, minderjarige weeszoon van Pieter Thonisz, het 
vierde deel van een huis en erf op het dorp. Bedrag 345,- gulden. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3483/136     Blz 487 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 06-04-1682: 
(notaris Everard Maes) 
Sijetje Adriaens Zeeuw, weduwe van Roelant Pietersz Versloot en Cornelis Dircksz vant Ende, beide 
te Ouderkerk op d'IJssel, en Cornelis Ariensz te Nieuwerkerk op d'IJssel leggen een verklaring af op 
verzoek van Arien Brantsz Bos en Jan Hermensz. Het gaat om de verkaveling van een stuk land met huis 
enz. in Ouderkerk in de polder van de Zijde, vanouds genaamd "de hofstede van Volckje Jacobs". Sijetje 
en haar man hebben in 1679 dit land als huwelijksgeschenk gegeven aan hun 3 kinderen Machteltje en 
Marrichje Roeloffs Versloot en Adriaen Roeloffs Versloot. De requiranten en Adriaen waren daar heel blij 
mee. Op Paasmaandag 1681 waren de comparanten in het huis waar Jan Hermensz tegenwoordig woont, 
naast de requiranten en Adriaen Roeloffs Versloot. Er bleek onduidelijkheid over de grenzen. Die wordt nu 
minutieus omschreven. Jan Hermensz krijgt 110 gulden van de beide anderen, omdat zijn stuk minder 
goed bleek dan het hunne. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-05-1686: 
Sijtgen Arijens Zeeu, wed. van Roel Pietersz Versloot, en haar kinderen Adrijaen Roelen, Jan Hermansz, 
getrouwd met Merritgen Roelen, Willem Maertensz, getrouwd met Annitge Roelen, zijn schuldig aan Pieter 
Arnoutsz het bedrag van 5.000,- gulden dat zij geleend hebben. Rente 4%. Zij verhypothequeren 8 morgen 
land, met behuizing en getimmerte daarop, met nog 8 morgen land. 
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Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3484/62     Blz 203 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 12-09-1691: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Zijtje Ariens Seeuw, weduwe van Roelant Pietersz Versloot, wonend aan de 's Gravenweg te Capelle 
op d'IJssel, machtigt Cornelis de Grijp, procureur te Dordrecht, (zie k1488), om namens haar op te 
treden in de zaken die zij voor de gerechten van Ouderkerk op d'IJssel en andere zal voeren, tegen wie 
dan ook. 
 
Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3484/146     Blz 465 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 09-06-1694: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Sijtje Ariens Zeeuw, weduwe van Roelandt Pieter Versloot, ziek liggend bij haar dochter Merritje 
Roelen Versloot in Ouderkerk op d'IJssel, herroept haar acte van revocatie van 19-05-1693 voor notaris 
Laurens Balbian te Gouda, en benoemt genoemde dochter tot erfgename, naast haar andere kinderen Arij 
Roelen Versloot en Annitje Roelen Versloot. Arij Roelen Versloot en Willem Maertense San, de man van 
Annitje, krijgen verder samen 240 gulden, waarvan zij ieder de helft aan Marritje moeten geven. Willem 
krijgt nog 2000 gulden. Dit geld is afkomstig van een huis en erf enz. in de polder van de Sijde on het 
ambacht van Ouderkerk, die zij op 23-05-1693 heeft verkocht aan de broers Cornelis Gerritsz en 
Bartholomeus Gerritsz Baes te Bergambacht voor 5.527 gulden. Deze hoeve was eerder aan Merritje 
beloofd in het testament van 14 -09-1691 voor notaris Cornelius van der Grijp (zie k1488) te Dordrecht. 
Hij was toen belast met 3000 gulden. Als Merritje de 2400 niet snel krijgt dan herroept zij ook het testament 
voor Van der Grijp. Voogden: haar zoon Arij Roelen Versloot en Cornelis Foppe, meester timmerman te 
Lekkerkerk, neef van de kinderen. Willem Maertensz San is daarmee van zijn voogdijschap ontlast. NB. De 
testatrice heeft verklaard boven de 4000 gulden in de 200e penning bekend te zijn.  
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-07-1696: 
Zijtje Arijens Zeeuw, wed. van Roeland Pietersz Versloot, verkoopt aan mr Jan Wijmers een kamp land, 
groot 7 hont en 13 roe, in de polder de Zijde. Bedrag 50,- gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 01-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Zijtjen Ariens Zeeuw, weduwe van Roel Pietersz Versloot, won. te Ouderkerk ad IJssel, machtigt Tijs 
Cornelisz Slinger, won. te Stolwijk, om haar zaken te Stolwijk te behartigen. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 14-05-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Zijtjen Ariens Zeeuw, weduwe van Roeland Pietersz Versloot, won. te Ouderkerk ad IJssel, ter eenre, en 
Willem Maartensz Zantvan, getrouwd met Annigje Roelen Versloot, won. te Capelle, ter andere zijde, 
geven te kennen dat Zijtjen op 14-09-1691 voor notaris Cornelis van der Grijp te Dordrecht een acte heeft 
gepasseerd, waarbij zij aan Willem Maartensz en zijn vrouw een donatie heeft gedaan van een woning, 
huis, bergen en schuren met 19 morgen 300 roeden land te Capelle, onder conditie dat hij ieder jaar 30 
gulden zou betalen aan Zijtjen, en dat zij de schuld van 4000 guldenover zouden nemen die zij heeft aan 
Aert van Esch, en 2000 gulden aan de heer Kievit. Er loopt momenteel een proces bij de hoge raad over 
deze donatie, maar om verdere verwijdering te voorkomen, varklaren zij nu overeengekomen te zijn dat 
Willem Maartensz Zantvan en zijn vrouw alleen het land zullen hebben tot de achterweg toe, en verder 
niet, en dat hij dan wel de schuld van 4000 gulden betaalt aan Aert van Esch. De andere schuld van 2000 
gulden blijft dan ten laste van Zijtjen Ariens Zeeuw. Verder zal Willem Maartensz Zantvan nog aan de 
kinderen van Marrigje Roelen Versloot de rente over de 2000 gulden moeten betalen. Volgen nog enkele 
verdere bepalingen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-08-1697 
Rechtdag gehouden 07-08-1697 
Pietertje Pieters Vaendrager, vrouw van Teunis Pietersz Ouderkerck, enige nagelaten zoon van Pieter 
Teunisz, gewoond en overleden te Nieuwerkerk, zelf wonend te Polsbroek, eiser, contra Zijtjen Ariens 
Zeeuw, weduwe van Roel Pietersz Versloot, in zijn leven voogd van Teunis Pietersz Ouderkerck, 
gedaagde. Tot betaling van 44 gulden met rente van 4 %, volgens de obligatie die Roel Pietersz Versloot 
op 12-02-1681 is aangegaan uit penningen die hij als voogd beheerde. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-04-1698 / 04-06-1698 / 06-04-1701 
Rechtdag gehouden 02-04-1698, etc. 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten


Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 840 Datum: 19-Feb-23 

Pieter Wiggersz van Cappelle, bode te Capelle ad IJssel, eiser, contra Zijtjen Arijens Zeeuw, weduwe van 
Roeland Pietersz Versloot, enige erfgename van haar broer Cornelis Ariensz Zeeuw, die in zijn leven borg 
was voor Joris van Eijck, gedaagde. Het gaat over een obligatie ten behoeve van de eiser waar Cornelis 
Ariensz Zeeuw voor Joris van Eijck borg heeft gestaan op 10-07-1682 voor het bedrag van 500 gulden. 
Hiervan staat nog 350 gulden open, met rente van 4 % sinds 10-07-1690. Heemraden veroordelen Zijtje 
Ariens Zeeuw tot betaling van dit bedrag. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-05-1699 / 19-08-1699 / 09-09-1699 / 
 07-10-1699 / 07-11-1699 / 02-12-1699 / 06-01-1700 / 03-02-1700 / 03-03-1700 / 07-04-1700 
Rechtdag gehouden 06-05-1699, etc. 
Adriaen de Boer, oud schout te Stolwijk, getrouwd met Maria Jans Verhouf, enige dochter van Aefje 
Leenderts de Boer, en Laurens de Boer, arrestanten op een perceel land met vogelkooi in de polder De 
Zijde te Ouderkerk, toebehoord hebbend aan Roelandt Pietersz Versloot, en tegenwoordig in bezit van 
Cornelis Gerritstz Baes, won. te Bergambacht, eisers, contra Zijtjen Arijens Zeeuw, weduwe van 
Roeland Pietersz Versloot en Cornelis Gerritsz Baas, gedaagden. De eis wordt in geschrifte ingediend. 
De zaak wordt niet inhoudelijk beschreven, maar bij het eindoordeel van de heemraden blijkt dat de 
gedaagde veroordeeld wordt tot het betalen van 883 gulden 6 stuivers en 10 penningen, zijnde het derde 
deel van een bedrag van 2650 gulden volgens de schuldbrief bij eis ingediedn, met de rente van 2,5 %. 
Hendrik Cornelisz Op Schoor (zie k5424) stelt zich op 07-04-1700 borg voor dit bedrag. 
 
Notarieel arch. Capelle aan den IJssel Nr. 3484/222     Blz 687 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 29-06-1698: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Johan Schoonenburgh te Lekkkerkerk en Sijtje Ariens Zeeuw, weduwe van Roelant Pietersz Versloot 
te Ouderkerk op d'IJssel komen overeen dat een bedrag van 2070 gulden door haar aan hem is 
overhandigd voor de koop van een stuk land met huis en beplanting in het ambacht van Streefkerk, zoals 
dat laatstelijk door Willem Maertensz Samvan is gekocht, zoals bij de secretarie van Streefkerk is 
aangegeven. Johan mag het geld niet overgeven voordat het vonnis is uitgesproken aan wie het toekomt: 
hetzij aan genoemde Sanvan of aan Zijtje Ariens Zeeuw. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 02-06-1699 
Notaris Samuel Guldemont. 
Sijtje Ariens Zeeuw, weduwe van Roelof Pietersz Versloot, machtigt Albertus van Brakel, procureur, om 
namens haar rechtszaken te voeren. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 24-04-1700 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Foppen, mr timmerman te Lekkerkerk, verklaart dat hem een verbaal was vertoond van het hof 
van Holland dd 16-12-1699 tussen Willem Maartensz Sanvan en Marij Roelen Versloot, requiranten ter 
eenre, en Matthaus Stipel, als procureur namens Zijtjen Ariens Zeeuw, weduwe van Roelof Pietersz 
Versloot, ter andere zijde. Cornelis Foppen was daarin voorgesteld als voogd over de kinderen van 
Marrigje Roelen Versloot en over 2000 gulden die van de kinderen zijn, en op 18-12-1699 is hij door dat 
hof aangesteld als voogd. Maar omdat hij niet zijn dagelijkse werk in Ouderkerk heeft, en in Lekkerkerk 
woont, is hij niet in staat om dit voogdijschap op zich te nemen, en wenst hiervan ontslagen te worden. 
In de daaropvolgende acte van dezelfde datum: 
Zijtjen Ariens Zeeuw, weduwe van Roeland Pietersz Versloot, geeft te kennen dat zij op 14-09-1691 voor 
notaris Cornelis van der Grijp te Dordrecht, een gift heeft gedaan onder de levenden aan de kinderen van 
Marrigje Roelen Versloot, aan haar in echte geprocreëerd bij Jan Harmensz, zijnde een huis, erf en schuur 
met 16 morgen land, met een vogelkooi, in de polder de Zijde te Ouderkerk, onder voorwaarde dat die 
kinderen ieder jaar 30 gulden zouden betalen gedurende haar leven. Zij zouden ook nog 3000 gulden aan 
dhr Kievit, zijnde een deel van 5000 gulden, en waarvan 2000 gulden betaald moet worden door Annigje 
Roelen Versloot en Willem Maartensz Sanvan, haar dochter en schoonzoon. Later is dit huis met land en 
vogelkooi verkocht aan Cornelis Gerritsz Baas en Bartholomeus Gerritsz Baas voor 5.527 gulden. Dit 
transport is gedaan door Zijtjen Ariens Zeeuw, samen met Arij Roelen Versloot, Willem Maartensz Sanvan 
en Jan Harmensz, getrouwd met Marrigje Roelen Versloot, dd 23-05-1693 voor schout en heemraden van 
Ouderkerk. Contant werd 527 gulden 10 stuivers betaald, en de resterende 5000 gulden werd 
gehypothequeerd ten behoeve van dhr Pieter Kievit. Marrigje Roelen Versloot , dochter van Zijtje Ariens 
Zeeuw, is nu getrouwd met Gerrit Jansz van Dam. Zij geeft aan dat zij de 5 kinderen die zij heeft van haar 
eerste man Jan Harmensz, niet kan onderhouden, en daarom verzoekt zij de 2000 gulden van Willem 
Maartensz Sanvan te mogen trekken. Dat wordt door Zijtjen Ariens Zeeuw toegestaan, maar wel moeten 
zij de 30 gulden per jaar blijven betalen. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 27-10-1700 
Notaris Samuel Guldemont. 
Zijtjen Ariens Zeeuw, weduwe van Roelof Pietersz Versloot, en Arij Roelen Versloot en Willem Maartensz 
Sanvan, als voogden over de minderjarige kinderen van Marrigje Roelen Versloot, geprocreëerd bij Jan 
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Harmensz, volmachten dhr Coelemeij, procureur voor het hof van Holland om namens hen rechtszaken te 
voeren. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 09-09-1701 
Notaris Samuel Guldemont. 
Zijtjen Ariens Zeeuw, weduwe van Roelof Pietersz Versloot, geeft te kennen dat zij op 14-09-1691 voor 
notaris Cornelis van der Grijp te Dordrecht, een gift heeft gedaan onder de levenden aan haar dochter 
Annigje Roelen Versloot, en diens man Willem Maartensz Sanvan, zijnde een wonin, huis met 19 morgen 
300 roeden land aan de 's Gravenweg te Capelle ad IJssel, inclusief het recht dat zij hadden ingevolge van 
de acte van verkoping en transport bij haar man op 24-01-1650 voor schout en schepenen van Capelle ad 
IJssel gepasseerd, waarbij was bedongen dat de kopers de dijk moeten maken in de breedte voor het erf 
gelegen, en dat gedoogd moest worden dat zij de aarde die in de IJssel aangroeide daar zou mogen 
'opschieten' en met paard en wagen zou mogen ophalen. Zij verklaart hieraan vast te willen houden. 
Willem Maartensz Sanvan verklaart hiermee in te stemmen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-06-1709 
Arij Maartensz Versloot, Jan Ariensz (zie k1146), getrouwd met Dirkje Ariens (zie k1147), Leendert 
Govertsz, getrouwd met Beatrix Ariens, Cornelis Panken, getrouwd met Teuntje Ariens, waarvan de drie 
vrouwen de kinderen zijn van Arij Brandsz Bos (zie k2294) en Maggeltje Roelen Versloot (zie k2295), 
en daarmee kindskinderen en mede erfgenamen van Sijtje Ariens Zeeuw, weduwe van Roelof Pietersz 
Versloot (het testament is gepasseerd voor notaris Cornelis van der Grijp te Dordrecht dd 19-09-1691), 
verkopen aan Gijsbert van Outheusden, wonend te Rotterdam, drie morgen drie hont land, en twee 
kennipwerfjes, dijk en neuterdijk, alles in de polder de Nesse. Bedrag 575,- gulden. 

 
#k4596 Boer, Cornelis Willemsz (zoon van Willem Boer en ) 
 ~ +/- 1630 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † voor 07-03-1697 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1660 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k4597 Koning, Jannetje Pieters Jansz (dochter van Pieter Jansz Coning en ) 
 ~ +/- 1635 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † 19-07-1718 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Govert ~ 23-10-1661 te Ouderkerk ad IJssel † 25-11-1740 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Leendert Willemsz, Pieter Jansz, Ingetge Pieters 
 Hij is doopgetuige bij Cornelis, Neeltje en Willem, kinderen van Arij Cornelisz Boer en 
 Toontje Jans Beelde 

o Jan ~ 14-04-1664 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Willemsz, Pieter Pietersz, Leentgen Pieters 

o Pieter ~ 24-10-1666 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Willemsz, Pieter Pietersz, Leentgen Pieters 

o Neeltgen ~ 17-03-1669 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Harman Willemsz, Ariaentgen Willems, Fijtgen Jans 

o Arij ~ +/- 1670 te Ouderkerk ad IJssel † 27-11-1721 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 14-12-1701 te Capelle ad IJssel met  Antonia Jans Beelde 
 zie ─> k2298 

o Ariaentgen ~ +/- 1675   †  
 Zij is doopgetuige bij Willem, zoon van Arij Cornelisz Boer en Toontje Jans Beelde 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 07-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Jannetje Pieters, weduwe van Cornelis Willemsz Boer, won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaart dat zij na 
haar overlijden tot voogden over haar minderjarige erfgenamen aanstelt Pieter Pietersz Koninck en 
Cornelis Centen Bos, beiden won. te Krimpen ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-05-1697 
In deze akte wordt land verkocht in de polder de Cromme, belendend aan Jannetje Pieters, weduwe van 
Cornelis Willemsz Boer. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 19-08-1708 
Notaris Samuel Guldemont. 
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Pieter Pietersz Koning, won. te Krimpen ad IJsel, stelt zijn testament op. Hij benoemt als zijn erfgenamen 
al zijn neven en nichten, te weten degenen die oom tegen hem moeten zeggen. Van hetgeen de kinderen 
van zijn zus Jannetje Pieters, weduwe van Cornelis Willemsz Boer, zullen erven, mag Jannetje Pieters 
haar leven lang de jaarlijkse vruchten genieten. In geval Maritje Ingens, dochter van zijn zus Ingetje 
Pieters, voor hem komt te overlidjen, dan gaat diens erfportie naar haar broer Huibert Ingensz. Jannetje 
Pieters wordt benoemd tot voogdesse over alle minderjarige erfgenamen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1719 
Govert Cornelisz Boer, Pieter Cornelisz Boer en Arij Cornelisz Boer, met Cornelis Cornelisz Boer, Willem 
Cornelisz Boer, Ariaantje Cornelis Boer, meerderjarige ongehuwde dochter, en Govert Cornelisz Boer als 
voogd over Maria Cornelis Boer, alle kinderen en kindskinderen van Jannetje Pieters in haar leven weduwe 
van Cornelis Willemsz Boer, verkopen aan Govert Claasz een kamp land en een kennipwerf in de polder 
de Cromme, ter grootte van 1 ½ morgen. 

 
 

 
#k4598 Beelde, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Beelde en ) 
 Beroep: Bakker 
 Eerst getrouwd +/- 1660 met Sentge Bouwens (overleden voor 14-01-1665) 
 ~ +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † 18-07-1705 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1668 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k4599 Centen, Trijntgen (de jonge) (dochter van Sent Commersz en Aeltgen Aerts 
     Smit) ─> k9198 
 ~ +/- 1630 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † na 07-05-1710 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Cornelisz Beelde en Sentge Bouwens): 
o Cornelis * +/- 1660  †  

 x met Sara Roelants 
 (laten vanaf 06-07-1687 kinderen dopen in Ouderkerk ad IJssel) 

o Cent * +/- 1665  †  
 Doet aangifte van het overlijden van zijn vader Jan Cornelisz Beelde 
 x met Maertje Pieters Brouwer 
 (laten vanaf 11-01-1688 kinderen dopen in Ouderkerk ad IJssel) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Cornelisz Beelde en Trijntgen Centen): 
o Antonia ~ 14-07-1669 te Ouderkerk ad IJssel † 11-08-1723 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. mr Evert Maes, Grietgen Maes, Centgen Cornelis 
 x 14-12-1701 te Capelle ad IJssel met Arien Cornelisz Boer / Ouwerkerk 
 zie ─> k2299 

 

Reconstructie ouders Trijntjen Centen (de jonge): 
1. Een Trijntje Centen wordt vermeld in de notariële acte te Rotterdam dd 27-09-1628, waar zij de 

dochter van Sent Commersz genoemd wordt. 
 

2. Aeltgen Aerts Smit is getrouwd met / weduwe van Sent Commersz. (zie acten OadIJ recht.arch. 22 en 
40. 
 

3. In diverse acten worden de diverse kinderen genoemd van Sent Commersz en Aeltgen Aerts, en die 
kinderen zijn over en weer doopgetuigen bij elkaars kinderen bij de dopen in Ouderkerk ad IJssel in 
de periode 1655 tm 1663. 

 
Not. Arch. Nr. 156/18 Rotterdam acte 83 fol. 179 - 180 d.d. 27-09-1628 
notaris Nicolaas Adriaansz Vogel 
NL-RtSA_18_156_0119.jpg -  NL-RtSA_18_156_0120.jpg 
Oloff Jansz en Adriaentje Commers, echtelieden, stellen hun testament op. Zij benoemen elkaar tot hun 
universele erfgenaam. Wel zal de langstlevende aan de bloedverwanten van de eerststervende de 
navolende legaten uit moeten keren. Wanneer Oloff Jansz als eerste overlijdt, dan aan zijn broers 
Coenraed Jansz en Jan Jansz, en aan zijn zussen Maertgen Jans en Stijntje Jans, uitkeren ieder 6 (?) 
gulden. Wanneer Adriaentje Commers als eerste overlijdt, dan aan haar broer Cent Commersz 50 gulden 
uitkeren, en aan Trijntje Centen, haar nicht, en dochter van Cent Commersz, haar beste kleren schenken. 
En aan Jan Centen, haar neef, en zoon van Cent Commersz, het bedrag van 25 gulden schenekn. En 
verder aan de andere vier kinderen van Cent Commersz, met namen Cruijck, Adriaen, Maertgen en 
Willemptgen Centen, ieder 6 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1645 
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Aeltgen Aerts, weduwe van Sent Kommersz, geassisteert met Gerrit Senten, haar zoon, verkoopt aan 
Sent Senten Krisman (zie k9024), een half huis en erf op het dorp, waarvan de andere helft aan Aeltgen 
Aerts behoort. Bedrag 375 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 10-11-1649 
De kinderen en erfgenamen van Sent Commersz en Aeltgen Aerts zaliger, in hun beider leven gewoond 
te Ouderkerk ad IJssel, verkopen in het openbaar de kleren van de overledenen, een bed met toebehoren, 
en voorwerpen van tin, koper en houtwerk. 
Kopers 'in den boel; zijn onder anderen Huijch Senten. Willemtgen Senten, Gerrit Senten. 
Verder ook Jan Aertsz Smit (broer van Aeltgen Aerts) 
Totale opbrengst 92 gulden 18 stuivers. 
Op de omslag van deze acte staat vermeld: Boelcedulle toebehorende Aeltgen Aerts Smits saliger, 
bedraecht 92-18 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-07-1662 
Jan Aertsz Smit, Crijn Aertsz Smit, Neeltgen Aerts, Gerrit Senten Smit, Huijch Senten, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, en mr Evert Maes, procuratie hebbend van mr Leendert de Heck, Jan Senten, 
Adrijaen Senten, Olaf Jansz Schipper, getrouwd met Merritgen Senten, Jan Jansz, getrouwd met 
Willemken Senten, en Annitgen Aerts, weduwe van Jacob de Roos, won. te Delfshaven, allen mede 
erfgenamen van Merritgen Aerts, overleden te Ouderkerk, verkopen aan Trijntgen Senten, Neeltgen 
Senten en Adrijaentgen Senten hun geërfde deel van een half huis en erf op het dorp. Bedrag 519 
gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1664 
Cornelis Pietersz van der Joen, schoenmaker, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Jan Cornelisz 
Beelden een huis en erf staande op het dorp. Bedrag 1425 gulden, waarvan 600 gulden contant, en de 
rest via een custingbrief. In de volgende acte die brief. In de kantlijn staat dat deze op 13-05-1668 is 
afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 14-01-1665 / 22-03-1665 
Jan Cornelisz Beelde, weduwnaar van Sentge Bouwens, won. op het dorp van Ouderkerk ad IJssel, is 
van mening om in het openbaar aan de meestbiedende te verkopen allerhande Delftse porcelijnen 
schotels, huijcken, een zilveren oorijzer met gouden bellen daaraan, een boek met zilver beslag, twee 
zilveren mesjes, rn alle kleren van Sentgen Bouwens. Totale opbrengst blijkt 187 gulden 12 stuivers 10 
penningen te zijn.  Na aftrek van de kosten van de openbare verkoop blijft over 161 gulden 6 stuivers 10 
penningen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-05-1668 
Adriaan Schiltman, schout, verkoopt aan Jan Cornelisz Beelden een huis en erf op het dorp, waar 
Merritje Bouwens placht te wonen. Bedrag 750 gulden, waarvan 415 gulden contant, en de rest via een 
rentebrief van 335 gulden die Jan Cornelisz Beelden en Leendert Jansz Cors op het huis en erf sprekende 
hadden. In de daaropvolgende acte verkoopt Jan Cornelisz Beelden een huis aan mr Evert Maes, 
secretaris te Capelle ad IJssel. Bedrag 280 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 25-11-1671 tm 18-10-1677 
Notaris Everard Maes 
Jan Cornelisz Beelt, bakker te Ouderkerk ad IJssel, tekent 20 actes als getuige. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-10-1672 
Maertje Jacobs, vrouw van Leendert Jansz, van de Hoge Zwaluwe, namens haar man voor 1/6e deel, 
Trijntjen Tonis voor 1/12e deel, Gerrit Senten Smit en Adriaen Senten, elk voor 1/42e deel, verkopen hun 
deel in 2 morgen land in de polder de Zijde aan Jan Cornelisz Beelde en Cornelis Cornelisz Cleermaker. 
Bedrag 505 gulden 18 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-06-1673 
Jan Cornelisz Beelde en Cornelis Cornelisz Cleermaker zijn schuldig aan hun tante (meuij) Neeltje Aerts, 
won. te Leiden, het bedrag van 850 gulden ivm de koop van de helft van 2 morgen land in de polder de 
Zijde. Rente 3,5% In de kanttekening staat dat de schuld op 17-08-1680 is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-06-1677 
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Jacob Verhel, won. te Leiden, procuratie hebbend van Neeltjen Aerts, voor een vierde deel, Cornelis 
Cornelisz Cleermaker, voor een vierde deel, en dezelfde Cornelis Cornelisz Cleermaker, getrouwd met 
Neeltje Senten, Adrijaen Senten, Trijntje Senten, weduwe van Huijch Senten, Jan Cornelisz Beelde, 
getrouwd met Trijntje Senten de jonge, Willempje Senten, Berber Davits, weduwe van Gerrit Senten, 
en de kinderen van Jan Senten, ieder voor 7/8e deel van een vierde deel, verkopen aan Thonis Cornelisz 
Volker bovengenoemde delen van een huis en erf op het dorp. Bedrag 575 gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 05-07-1677 
Notaris Everard Maes 
Jan Cornelisz Beelt en Trijntje Centen, echtelieden, beiden gezond, won. te Ouderkerk ad IJssel, stellen 
hun testament op. De langstlevende is erfgenaam en zal de kinderen moeten alimenteren, naar school 
laten gaan, een beroep laten leren en in de vreze Gods opvoeden. Bij meerderjarigheid of huwelijk wordt 
aan ieder kind 25 gulden betaald. Wanneer de langstlevende hertrouwt, moet ieder kind nog eens 100 
gulden krijgen. De langstlevende is voogd over de kinderen. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 17-09-1689 
Notaris Everard Maes 
Arij Govertsz en Pieter Jansz Stolck, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, van competente ouderdom, 
verklaren op verzoek van Jan Cornelisz Beelt en Jan Claesz van der Geer, bakkers, mede won. te 
ouderkerk, dat zij op 16-04-1687 voor de heren Cornelis van Peursum en Jacobus van Wijjngaarden, 
schepenen commissarissen van de stad Schoonhoven op verzoek van Jan van der Griendt en Jan Block, 
pachters van de ontgronding en deurwaard van de turf over Hilland, zijn gehoord op zeker interrogatorium, 
en dat zij onder andere op het eerste artikel van gemelde interrogatorium hebben verklaard dat omtrent 9 a 
10 maanden geleden in het jaar 1686 dat zij de persoon van Arij Leendertsz, zo gezegd werd te wonen te 
Ommoord, en die met een schip turf in Ouderkerk geweest zou zijn, niet kennen, en nog minder weten 
waar hij woont. de tweede attestant zegt dat deze schipper in de maand van maart geweest is, en dat hij 
de turf gedragen heeft voor de requiranten. Zij verklaren verder dat zij sindsdien nooit turf gedragen 
hebben voor de requiranten. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-02-1693 
Jan Cornelisz Beelde verkoopt aan Cornelis Cornelisz Volkert 1 morgen land, gemeen met de koper in de 
polder de Zijde. Bedrag 525 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 31-12-1705 
Notaris Samuel Guldemont. 
Ariaantje Centen, weduwe van Teunis Cornelisz Volkert, won. te Ouderkerk, stelt haar testament op. Haar 
universele erfgenamen zullen diegenen zijn die dat volgens het recht van Zuid-Holland zouden moeten 
zijn, maar in ieder geval: Jan Simonsz, ook wel genoemd Jan Butter, haar zusters zoons zoon. Verder 
wordt in ieder geval uitgesloten het kind van Aaltje Ariens, haar broers dochter. Verder wordt genoemd 
haar zus Neeltje Centen en diens man Cornelis Cornelisz Volkert. En haar neef Jan Huigen zal 150 
gulden moeten uitkeren aan zijn zoon Teunis Jansz en 100 gulden aan zijn dochter Trijntje Jans. Aan het 
kind van Aaltjen Ariens, dat zij eerst uitsloot van de erfenis, laat zij 100 gulden na. Tot executeur van haar 
erfenis en als voogd van minderjarige erfgenamen benoemt zij Arij Cornelisz Boer (zie k2298), haar 
aangetrouwde neef. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-05-1710 
Trijntje Centen, weduwe van Jan Cornelisz Beelt, en (doorgehaald: Cent Jansz Beelt, Cornelis Jansz 
Beelt en Arij Cornelisz Boer, getrouwd met Toontje Jans Beelt, kinderen van voornoemde Jan 
Cornelisz Beelt), verklaart dat zij aan Cornelis van der Geer een huis en erf verkoopt, staande op het dorp. 

 
 
#k4600 Jansz Pietersz, Louris  (zoon van Jan Pietersz en Leentgen Jans) 
         ─> k9200 
 Beroep: Gezworene en heemraad te Achterbroek in 1682 
 ~ +/- 1612 te Berkenwoude ?? 
 † tussen 12-09-1682 en 10-08-1693 te ??? 
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x +/- 1639 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 
#k4601 Joppen, Weijntje  (dochter van Jop Floren en Aefgen Daemen) 
         ─> k9202 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † tussen 10-08-1693 en 28-01-1700 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan * +/- 1640   † na 28-01-1700 
o Pieter * +/- 1642   † na 28-01-1700 
o Daem * +/- 1644   † na 28-01-1700 
o Aefjen * +/- 1646   † na 28-01-1700 

 x met Arij Dircksz Potuijt 
 zie ─> k6973  (kwartier 3) 

o Jop * +/- 1648   † voor 14-06-1670 
o Arij * +/- 1650 te Achterbroek (Berkenwoude)     † 04-12-1733 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1680 te Gouderak ?? met Crijntje Ariens 
 zie ─> k2300  (kwartier 1) 

o Leentje * +/- 1651   † na 28-01-1700 
 x met Pieter van der Togt 

o Aegje * +/- 1652   † na 28-01-1700 
 x met Frans Barentsz van der Dus 

 
Weeskamer Arch. 1 Berkenwoude     dd. 14-01-1615 
Jan Pietersz (zie k9200), won. te Achterbroek, ter eenre, Jan Nannensz (zie k18402), won. te Beijerse, 
als bestevader en voogd van de nagelaten weeskinderen van Leentgen Jans zalr (zie k9201), 
geprocreeerd bij voorn. Jan Pietersz, ter andere zijde, komen overeen dat Jan Pietersz zijn drie kinderen, 
Arijen Jansz, oud 6 jaar, Nannen Jansz, oud 4 jaar, en Laurens Jansz (zie k4600), oud 2 jaar, zal 
onderhouden tot de jongste 18 jaar zal zijn geworden. Hij betaalt hen dan 500 gulden in totaal, dus per 
kind 166 gulden 13 stuivers 4 penningen. Jan Pietersz behoudt de gehele boedel. 
 
Weeskamer Arch. 2 Berkenwoude     dd. 19-12-1629 
Arijen Jansz, oud 22 jaar, Nannen Jansz, oud 20 jaar en Laurens Jansz, oud 18 jaar, verklaren dat zij 
Geerlof Jansz, hun oom en voogd, ontslaan van alle voogdij en administratie die hij tot heden heeft 
gedaan. 
 
Recht. Arch. 8 Berkenwoude      dd. 07-05-1640 
Merrichgen Cornelis, weduwe van Vincent Joosten, verkoopt 1 ½ morgen land in het oosteinde van 
Berkenwoude aan Dirck Claesz. Dit land grenst aan het land van Aefgen Daemen (zie k9203), weduwe 
van Jop Flooren (zie k9202) met haar kinderen. 
 
Recht. Arch. 8 Berkenwoude      dd. +/- 1649 
Cornelis Joppen en Louwerens Jan Pietersz (zie k4600), als voogden over Aefgen Daemen (zie k9203), 
resp. hun moeder en schoonmoeder, verkopen 5 morgen land in het oosteinde van Berkenwoude aan 
Claes Claesz Bijeman. 
 
Recht. Arch. 9 Berkenwoude      dd. 19-05-1665 
Jan Pietersz (zie k9200) en Arijen Jansz, Nannen Jansz en Louris Jansz (zie k4600), zijn drie zonen, 
dragen aan Arijen Willemsz Jongeneel (zie k2372) over 7 morgen 2 ½ hont 12 ½ roe land in het 
oosteinde van Achterbroek. E.e.a. was al vastgelegd dd 11-01-1656 en 22-01-1656 bij notaris Jacob van 
der Tocht. Bedrag 4000 gulden. 
Waarvan 2000 gulden via een rentebrief van 3 ½ %  (in de volgende acte beschreven). In de marge van de 
rentebrief staat dat deze 01-01-1670 is afgelost. 
 
Recht. Arch. 9 Berkenwoude      dd. 19-05-1665 
Jan Pietersz (zie k9200) en Arijen Jansz, Nannen Jansz en Louris Jansz (zie k4600), zijn drie zonen, 
dragen aan Pieter Cornelisz over een huis en erf in het oosteinde van Achterbroek. E.e.a. was al 
vastgelegd dd 11-01-1656 en 22-01-1656 bij notaris Jacob van der Tocht. Bedrag 600 gulden. 
 
Weeskamer Arch. 3 Berkenwoude     dd. 14-06-1670 
Lourens Jansz en Huijgh Claesz, als grootvaders van de twee nagelaten weeskinderen van Jop Louwen 
en Neeltjen Huijgen, beiden zalr, doen rekening en bewijs van de goederen die Jop en Neeltje hebben 
nagelaten. Inkomsten onder andere 100 gulden voor hetgeen Pieter Louwen in het erfhuis heeft gekocht, 
en 275 gulden die hun grootvader Louris Jansz geleend heeft. 
 
Weeskamer Arch. 3 Berkenwoude     dd. 31-05-1673 
Louweris Jansz Rijckeman en Huijch Claesz, grootvaders en voogden van de twee nagelaten 
weeskinderen van Jop Louwerisz en Neeltjen Huijgen, beiden zalr, doen rekening en bewijs van de 
goederen die Jop en Neeltje hebben nagelaten. De nalatenschap heeft volgens het slot van voorgaande 
rekening bedragen 1628 gulden 13 stuivers 12 penningen. De kinderen zijn Pieter Joppen en Geertjen 
Joppen. 
 
Recht. Arch. 10 Berkenwoude      dd. 11-04-1682 / 12-09-1682 
Louweris Jansz (Rijckeman) ondertekent een aantal acten als gezworene en heemraad van de 
Achterbroek. 
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Recht. Arch. 10 Berkenwoude      dd. 10-08-1693 
Jan Thijsz Decker, won. int Moortse Veen, voor zichzelf en namens Cornelis Andriesz, won. te Beneden 
Haastrecht, Cornelis Flooren Paeuw, won. aan de Rijn, getrouwd met Teuntjen Andries, en Arien 
Harmensz, won. te Gouderak, getrouwd met Pietertjen Andries, kinderen en erfgenamen van Andries 
Cornelisz, en nevens Jan Thijsz Decker erfgenamen van Besseltjen Claes zalr, in haar leven gewoond 
hebbend te achterbroek, verkopen aan Weijntje Joppen, weduwe van Louweris Jansz, 2/5e deel van 2 
morgen land, 2/5e deel van 4 hont land, te Achterbroek. Bedrag 52 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439     dd. 28-01-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Jan Louwen, won. te Hekendorp, Pieter Louwen Groenlant, won. te Ruijge Weijde, Daem Louwen, Arij 
Dircksz Potuijt (zie k6972), getrouwd met Aefjen Louwen (zie k6973), Pieter Joppen, zoon van Jop 
Louwen, won. te Achterbroek, Arij Louwen (zie k2300), won. te Ouderkerk ad IJssel, Leentje Louris, 
weduwe van Pieter van der Togt, won. te Gouda, Frans Barentsz van der Dus, getrouwd met Aegje 
Louwen, won. te Stolwijk, alle kinderen en erfgenamen van Louris Jansz (zie k4600) en Weijntje Joppen 
(zie k4601), beiden zalr, delen de erfenis van hun ouders. 
Pieter Joppen krijgt voor zijn deel een partij land te Achterbroek met de kennipwerven. De zeven anderen 
behouden in gemeenschappelijk bezit, alle behuizing, wei-, hooi- en kennipland, al het contante geld, 
schulden, en al het andere dat door hun ouders is nagelaten. 

 

 
 

 
#k4604 Vonk, Willem Jansz  (zoon van Jan Dircksz Vonk en NN) ─> k9208 
 Eerst getrouwd (+/- 1645) met Grietgen Jacobs (overl. voor 21-12-1648) 
 Beroep: Steenbakker 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † tussen 08-04-1664 en 26-05-1675 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1649 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k4605 Jacobs, Teuntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † na 03-06-1684 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirk    * +/- 1650  †  
o Jan    * +/- 1651  †  
o Jacob    * +/- 1653  te Stormpolder † 19-02-1738 te Ouderkerk ad IJssel 

    x 21-04-1697 te Capelle ad IJssel met Dina Jans Molenaar 
    zie ─> k2302 (kwartier 1) 

o Leentje    * +/- 1654 te Stormpolder †  
    x 27-11-1675 te Capelle ad IJssel met Willem Engelen Lans 
    zie ─> k2661 (kwartier 2) 

o Grietje    ~ 16-01-1656 te Ouderkerk ad IJssel †  
    doopget. Cornelis Jansz, Merrijtgen Jans, Aertjaentgen Jacobs 
  x met Jan Ariensz Rook 

o Gerritje    * +/- 1657  †  
o Maria     ~ 06-05-1668 te Ouderkerk ad IJssel †  

    doopget. Cornelis Jacobsz, Maritgen Pieters, Pietertgen Jans 
o Ariaentgen   ~ 09-03-1670 te Ouderkerk ad IJssel †  

    doopget. Ariaentgen Joosten, Cornelis Jansz, Martijntgen Jacobs 

 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. +/- ..-12-1648 
Er is een 'zware questie' ontstaan tussen Willem Jansz Vonck, weduwnaar van Grietgen Jacobs, won. 
te Ouderkerk ad IJssel ter eenre, en de erfgenamen van het nagelaten kind van voornoemde Grietgen 
Jacobs, die kort na haar overlijden mede was overleden, ter andere zijde. In het testament dat door hen 
was opgesteld op 17-05-1647 voor notaris Jan Danielsz van Steijn te Gouda, staat vermeldt dat Willem 
Jansz Vonck de erfgenaam van zijn vrouw zal zijn, endat hij aan de erfgenamen van hun kind(eren) alleen 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 847 Datum: 19-Feb-23 

hun legitieme portie hoeft uit te keren. Maar de erfgenamen stellen dat het testament niet de vereiste vorm 
heeft. Om proceskosten te voorkomen zijn de partijen tot een overeenkomst gekomen. Willem Jansz 
Vonck, geassisteerd met zijn vader Jan Dircksz Vonck, met arbiters Cornelis Gerritsz en Pieter 
Adrijaensz Schenk, timmerlieden, aan de ene zijde, en Aelbert Jacobsz, Crijn Jacobsz, met Cornelis 
Aelbertsz en Sent Cornelisz Quant, ooms en voogden van Daniel Jacobsz, ooms van het nagelaten 
overleden kind van Grietgen Jacobs. met arbiters Egbert Jansz, substituut schout te Krimpen ad IJssel en 
Leender Jansz Cors, ter andere zijde, komen overeen: De erfgenamen zullen de landen en onroerende 
goederen, renten en obligaties die Grietgen Jacobs in het huwelijk heeft ingebracht krijgen. Willem Jansz 
Vonck zal alle roerende goederen, huisraad, inboedel van linnen, tin, koper, hout en ijzerwerk, goud, zilver, 
etc behouden. 
 
Weeskamerarch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-12-1648 
Inventaris van de boedel nagelaten door Grietje Jacobsdr zaliger, won. te Ouderkerk ad IJssel, vrouw van 
Willem Jansz Vonck. 
Onroerend goed: 
a. ¼ van 6 morgen land met huizinge, waar Pouwelis Jacobsz nu woont. 
b. ¼ van 2 morgen land in de Hoge Nesse. 
c. ¼ van 1 morgen 4 ½ hond land in de Hoge Nesse. 
d. ¼ van de ½ van het voorhuis in dito polder, nu bewoond door Jan Fransz, en ¼ van de ½ van de 
 boomgaard en de rijsakkers. 
Inkomsten: 
- ¼ van een obligatie ten laste van Goossen Eldertsz, won. te Gouderak, f 450,- a 4 % 
- Jan Dircksz Vonck, vader van Willem Jansz Vonck, moet nog aan huwelijksgoed f 200,- 
 geven 
- etc. 
Schulden: 
- aan Jacob Aelbertsz, f 72,-. 
- aan Elias van der Vin, van Grietgen Jacobsdr van gehaalde winkelwaren, nog per resto boven 
 de f 31-10-8 die daarop betaald zijn nog f 155-10-0, waaronder f 49-5-12 is als gemaakte 
 schulden door Willem Jansz met Grietgen Jacobs, toen deze hun geboden gedaan hadden. 
 Willem Jansz zegt dat dit uit de boedel van Jacob Aelbertsz betaald moet worden. 
- aan het dodenmaal ongeveer f 135,- 
- etc. 
Vervolgens wordt de voorgaande acte weergegeven die vermeld staat in Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk 
a/d IJssel d.d. +/- ..-12-1648 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-12-1648 
Rechtdag gehouden 21-12-1648 
Elias van der Vin, lakenkoper, eiser, contra Willem Jansz Vonck als weduwnaar van Grietgen Jacobs, 
Albert Jacobsz, Crijn Jacobsz en Sent Cornelisz Quant, als erfgenamen van Grietgen Jacobs, om betaling 
van 155 gulden 10 stuivers als rest van een grotere som, vanwege gehaalde en geleverde waren. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 22-03-1649 / 16-02-1650 
Willem Jansz Vonck, laatst weduwnaar van Grietgen Jacobs, verkoopt in het openbaar enige wollen en 
linnen kleren van Grietgen Jacobs. Na aftrek van kosten ontvangt Willem Jansz Vonck uit deze verkoop 99 
gulden, waarvoor hij bij ontvangst tekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 23-01-1664 
Leendert Jacobsz Sost en Jan Pietersz Luijt verkopen in het openbaar de helft van 12 morgen land, met 
huis, berg, schuur, etc. in de polder de Geer. Koper is Willem Jansz Vonck, voor 755 gulden per morgen, in 
totaal 4.530 gulden. Borg is (zijn vader) Jan Dircksz Vonck. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-04-1664 
Cornelis Jacobsz Sost, Leendert Jacobsz Sost en Jan Pietersz Luijt verkopen aan Willem Jansz Vonck 
en Adrijaen Jansz Vonck, steenbakkers won. te Stormpolder, de helft van 12 morgen land en de helft van 
de behuizing, berg, schuur, etc. daarop staande in de polder de Cromme. Bedrag 4.530 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 26-05-1675 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Bastiaensz, oud 63 jaar en Cornelis Jansz Verschoor (zie k10848), oud 56 jaar, won. te 
Ouderkerk ad IJssel (de eerste zijn leven lang, de tweede al 26 jaar), verklaren op verzoek van Roelant 
Pietersz Versloot (zie k4590) en Abram Ariensz van der Horden, in 1658 en 1659 als heemraden te 
Ouderkerk gediend hebbend, dat een dertigtal bij name genoemde opposanten tegen de omslag van 14 
gulden 5 stuivers per morgen land, omgeslagen door de heemraden van Ouderkerk in 1672, een proces 
hebben gevoerd voor de hoge raad aan het hof van Holland tegen de heer Lodewijck van Nassouw, en dat 
al die 30 personen in Ouderkerk gewoond hebben.  
De personen zijn: Willem Cornelisz Ruijchooft, Cornelis Wiggersz (zie k2860), Jan Wiggersz, Adriaen 
Senten, Cornelis Dircksz, Cornelis Ingensz (zie k2818), de weduwe van Ingen Pietersz, Claes Jansz 
Palesteijn, Pieter Cornelis Foppensz, Jacob de Roos, Adriaen Fransz, Renger Willemsz Creuck, Cornelis 
Thonisz, Willem Jan Goversz, Arien Mathijsz Crom, Jan Centen Besemer, Huijbert Leendertsz Boertjen 
(zie k4978), Cent Jansz Besemer, Wigger Jansz Backer, Jan Sijmonsz, Merritjen Hendricksz, Pieter 
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Pietersz Engel, Fop Cornelisz en nu zijn weduwe, Geerloff Cornelisz, de weduwe van Willem Jansz 
Vonck (zie k4604), Willem Aertsz Tholl, Cornelis Thonisz Lagewaert, Eldert Centensz, Lijsbet Cornelis, de 
weduwe van Adriaen Mathijsz en Adriaen Pietersz Timmerman. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-11-1675 
Notaris Everard Maes 
Maria Jans Vonck, bejaarde dochter, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziek te bed liggend, stelt haar testament 
op. Zij benoemt als haar erfgenamen Cornelis Jansz Vonck, haar broer, voor 1/3e deel, Jannitjen Jans 
Vonck, haar zus, voor 1/3e deel, en Pietertjen Jans Vonck, haar zus, voor 1/3e deel. Zij sluit daarbij de 
kinderen uit van haar overleden broer Willem Jansz Vonck. Aan haar zus Pietertjen Jans Vonck 
prelegateert zij haar linnen en wollen klederen, zilver, geld, goud, etc, en alle inboedel, en haar winkel met 
alle winkelwaren. Pietertjen moet dan wel diverse schulden afbetalen, zoals aan Alewijn Pietersz 
Groenevelt, te Nieuwerkerk, 250 gulden, en aan lopende schulden nog 150 gulden. Aan het oudste 
dochtertje van haar zus Jannitjen legateert zij haar boek met zilveren sloten, en aan het dovhtertje van 
Cornelis Jansz Vonck legateert zij een zilveren lepel die zij van haar moeder heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1684 
Toontje Jacobs, weduwe van Willem Jansz Vonck, geassisteerd met Dirck Willemsz Vonck, haar zoon 
en Willem Engelen haar zwager, mede namens hun broers en zussen, verkopen aan Joost Schiltman, 
schout te Ouderkerk ad IJssel, twee kampen weiland in de polder de Geer. Bedrag 650 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1692 
Jan Nannensz voor de ene helft, Pietertje Jans Vonck, Dirck Willemsz Vonck, Jan Willemsz Vonck, Jacob 
Willemsz Vonck, Willem Engelen, getrouwd met Leentje Willems Vonck, Jan Arijensz Roock, getrouwd 
met Grietje Willems Vonck, Gerritje Willems Vonck en Marijtje Willems Vonck, Jacob Cornelisz van Vliet, 
getrouwd met Reijmpje Cornelis Vonck, en Arij Pouwelsz Weggeman en Gerritje Pouwels Weggeman, 
erfgenamen van Maria Jans Vonck voor de andere helft, verkopen aan: 

o Pieter Arijensz van der Zijde 1 morgen land met een derde deel van een dijkrol, kennipwerf en 
rietveld daarbij horend in de polder de Zijde. Bedrag 200 gulden. 

o Adriaan van Stavel, chirurgijn te Ouderkerk ad IJssel, een boomgaard groot een half hont in de 
polder de Zijde. Bedrag 140 gulden 

o Cornelis Cornelisz Volckert een schuur en erf aan de oostkant van het dorp. Bedrag 150 gulden. 
o Jan Nannensz een half huis en erf op het dorp, waarvan hij de andere helft al bezit. Bedrag 400 

gulden. 

 
 

Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-05-1694 
Pietertje Jans Vonck, voor 1/4e deel, Jacob Cornelisz van Vliet, getrouwd met Reijmptje Cornelis Vonck, 
won. te Nieuwerkerk ad IJssel, voor 1/4e deel, Jacob Willemsz Vonck, voor zichzelf en namens zijn broers 
en zussen, voor 1/4e deel, en Arij Pouwelisz Weggeman en Gerritje Pouwels Weggeman, voor 1/4e deel, 
verkopen aan Jan Nannensz de helft van 1 morgen 25 roeden land en de helft van een half hont rijsland, in 
de polder de Zijde. Bedrag 108 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 27-04-1710 
Notaris Samuel Guldemont. 
Maria Jacobs, weduwe van Cornelis Ariensz Bak ten eenre, en Dirk Willemsz Vonk en Grietje Willems 
Vonk, weduwe van Jan Ariensz Rook, via kaveling tussen hen en hun broers en zussen het recht bekomen 
hebbende van hun vader Willem Jansz Vonk, ter andere zijde. Partijen hadden diverse stukken land 
gemeen dat zij nu hebben verdeeld. Het huis met erf blijft nog wel gemeen en onverdeeld. 

 
#k4606 Molenaar, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Molenaar en ) 
 ~ +/- 1645 te Capelle aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
o 24-03-1673 te Capelle aan den IJssel 
x 09-04-1673 te Capelle aan den IJssel 
#k4607 Claes, Maertge   (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te Capelle aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o Dina ~ 16-01-1674 te Capelle ad IJssel † 13-09-1746 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 21-04-1697 te Capelle ad IJssel met Jacob Willemsz Vonk 
 zie ─> k2303 

o NN  *   †  
 

 
#k4608 Both, Gijsbert Jorisz (zoon van Joris Adriaensz Both en ) ─> k9216 
 Eerst getrouwd rond 1622 met NN 
 * +/- 1590 te Noordeloos 
 † tussen voor 22-10-1653 en 23-07-1654 te Noordeloos 
x +/- 1637 te Noordeloos 
#k4609 Claes, Maeijke  (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gijsbert Both en NN): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gijsbert Both en Maeijke Claes): 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1638 te Noordeloos  † 24-07-1708 te Noordeloos 

 x 30-07-1662 te Polsbroek met Metie / Maijtgen Willems 
 zie ─> k2304 

 
Recht. Arch. Nr. 925A Noordeloos fol. 192  dd 17-05-1610 
Ondervraging namens de heer Adriaen van Nes, baljuw en schout van Noordeloos, van de getuigen Ariaen 
Willemsen Verdijck, Hendrick Cornelissen Schipper, Geerit Cornelissen Jongebesten en Gijsbert 
Jorissen, of het waar is, dat ene Hermen Bartholomeeussen, wever op een zondagavond l.l. voor zijn 
deur, waar hij tegenwoordig woont en waar zij in de buurt stonden, heeft staan roepen in het openbaar, dat 
alle huislieden of boeren schelmen en dieven waren. Arijaen Willemsen Verdijck, ca 50 jaar oud, Hendrick 
Cornelissen Schipper ca 50 jaar oud, Geerit Cornelissen Jonghebesten ca 23 jaar oud en Gijsbert 
Jorissen, ca 20 jaar oud, verklaren onder ede, dat dit waar is. 
 
Recht. Arch. Nr. 926 Noordeloos fol. 26v   dd 06-05-1611 
Ondervraging door schepenen op verzoek van Aerttgien Sebastiaensd huisvrouw van Ghiellis Seghaert 
van Cornelis Leendersen oud ca 30 jaar, Anneke Frederickxd oud ca 18 jaar, Mateeus en Ghijsbert 
Jorissoonen oud ca 23 en ca 20 jaar. Ariaenke Hermansd huisvrouw van Hermen Bartholomeeussen 
weversgezel zou Aerttgien Sebastiaensd op 3 mei j.l. op de dijk uitgescholden hebben als volgt: ‘ghij 
diefachtige hoer, ghij hebt mijn ‘vlas’ (glas?) van mijn tresoir gestolen ‘. Bovendien beweerde zij dat 
Aerttgien vroeger een zilveren beker bij de drossaart gestolen zou hebben. De baljuw vroeg daarop aan 
Aerttgien of zij zich beledigd voelde en claeghde. Zij claeghde niet maar verzocht wel recht. 
 
Oud archief Noordeloos   dd 28-05-1612 
Gegevens afkomstig van http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-
waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a 
Thonis Adriaensz Both voor hemzelf, Theeus Jorisz en zijn broer Ghijsbert Jorisz Both voor henzelf en 
voor hun zuster Aentgen Jorisdr Both, transporteren aan Jan Jansz, wonende te Hoornaar een huis aldaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 926 Noordeloos fol. 121  dd 12-12-1613 
Rechdag op costen van ongelijcken 
Jan Goossensen Vesteghen heeft gerechtelijk gearresteerd onder Matheeus en Gijsbert Jorissonen, 
mitsgaders hun zuster Aentgien Jorisd met elkaar huishoudende, alle alzulcke goederen, kisten, hammen, 
speck als andere goederen, als Aertgen Sebastiaenen huisvrouw van Jan Barensen tot hare huis leggende 
heeft, om daaraan te verhalen alzulke penningen van verteerde kosten en drinkgelagen, die Jan 
Versteghen nog ontvangen moet van Jan Barensen. 
 
Oud archief Noordeloos   dd 30-05-1588 
Gegevens afkomstig van http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-
waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a 
De echtgenote van Joris Adriaensz Both is nog onbekend. Gezien de namen van de kinderen, komt als 
vader van deze onbekende echtgenote een Matheus of Gijsbert in aanmerking. Wellicht is de in deze acte 
genoemde Joris Adriaenz identiek met bovengenoemde Joris Adriaensz Both. Zijn schoonouders zouden 
dan kunnen zijn Gijsbert Meeusz en Thoentge Adriaensdr. Het zou verklaren, waarom onder de kinderen 
van Joris Adriaensz Both een Gijsbert voorkomt. De volgende acte zou dan een aanwijzing kunnen zijn:  

30 mei 1588: Thoentge Adriaensdr, weduwe van Gijsbert Meeusz zaliger cum tutore Jacob 
Dircxs, en Jan Meeusz als oom en voogd van Geertge Gijsbertdr, Meeus Gijsbertsz en Grietge 
Gijsbertsdr, zijnde de nagelaten weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, transporteren aan 
Joris Adriaensz, wonende te Noordeloos, een werf te Hoornaar. Belend boven: Jan van 
Muijlwijck Mathijsz; beneden: Cornelis Thonisz. Strekkende van de Heerweg af tot de werf van 
Adriaen Jansz Pelle. 

 
Oud archief Noordeloos   dd 03-10-1644 
Gegevens afkomstig van http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-
waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a 

http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
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Na het overlijden van Joris Adriaensz Both is zijn weduwe hertrouwd met een Bastiaen. Uit dat huwelijk is 
een dochter Marijke bekend. Een en ander blijkt uit de volgende acte: 
3 oktober 1644: Maijke Bastiaensdr, weduwe van Cornelis Hendricxsz van Hoff zaliger, inwoonster van 
Noordeloos, revoceert haar vorige beschikkingen. Zij prelagateert aan:  
- Gijsbert Jorisz Both, wonende op Noordeloos, de somma van 300 carolus gulden. 
- Peij, Joris, Arien en Adriaentgen Gijsberts, zijnde voorkinderen van vernoemde Gijsbert Jorisz Both, 200 
carolus gulden. Zij institueert in alle goederen, roerende als onroerende goederen, actien, crediten ende 
gerechtigheden tot haar enige en universele erfgenamen Ghijsbert Jorisz Both en Aentgen Joris Both, 
huisvrouwe van Jacob Pietersz, wonende op Noordeloos, haar halve broeder en zuster van 
moederszijde, elk voor een gerechte derde part; en voor het resterende derde part de kinderen van 
Mattheus Jorisz Both, die mede haar halfbroer was. De geïnstitueerde erfgenamen moeten uitkeren een 
legaat van 200 gulden aan de Reghten Huijsarmen onder de bediening van de Diaconen tot Meerkerk. 
(Opm: Maijke Bastiaensdr ondertrouwt te Hoornaar op 20 februari 1621 en trouwt te Gorinchem op 16 
maart 1621 als jongedame van de zuidzijde van Noordeloos, met Cornelis Hendricksz van Hoff, wonende 
tot Meerkerk.) 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Noordeloos fol. 202-205  d.d. 22-10-1653 
Uit onderstaande acte blijkt dat Gijs Jorisz Both op 22-10-1653 nog in leven is: 
d’Heer Nicolaes de Coninck, drossaert der heerlijkheid Noordeloos, en Hendrick de Coninck, secretaris der 
voorn. heerl., als curateurs van de desolate boedel en goederen van Dirck Pietersz Roeck zaliger, 
transporteren voor fl. 800,- aan Pieter Jansz van der Hee, won. Noordeloos, een huis en erf op de 
kerckbuijrt van Noordeloos, belent aan Ghijs Jorisz en aan de erfgenamen van Adriaen van Nes. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Noordeloos fol. 240-241  dd 23-07-1654 
Uit onderstaande acte blijkt dat Gijs Jorisz Both voor 23-07-1654 is overleden: 
Jan Cornelisz Broer, won. Noordeloos, transporteert voor fl. 1.500 aan Sijmon Hendricksz van Hoff en 
Arien Hendricksz van Hoff 2 morgen 5 hont land in de polder Grootewaert, belent aan de kinderen van 
Ghijs Jorisz Both zaliger, en de armen van Noordeloos en Hoornaar. 
 

 
#k4620 Blonck, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Boijensz Blonck en  
     Pietertgen Aerts)  ─> k9240 
 Eerst getrouwd met Aafje Goverts Thoen 
 ~ +/- 1605 te Reeuwijk 
 † tussen 01-05-1662 en 08-01-1664 te Stolwijk 
o 06-07-1641 te Stolwijk 
x 23-07-1641 te Gouda     zie gezinskaart temp074 
#k4621 Pieba, Annigje Pieters  (dochter van Pieter Jacobsz Pieba en Geertge 
     Jaep)  ─> k9242 
 Eerst getrouwd met Reijer Willemsz 
 ~ +/- 1610 te Stolwijk 
 † 25-09-1675 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Blonck en Aafje Goverts): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Annigje Pieba en Reijer Willemsz): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Jan Blonck en Annigje Pieba): 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 01-06-1642 te Stolwijk  † 31-03-1721 te Stolwijk 

 x 04-08-1663 te Stolwijk met Leentje Jans Noorlander 
 zie ─> k2310 

 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   dd 04-08-1636 
Inventaris van Reijer Willemsz zaliger, opgesteld door zijn weduwe Annitge Pieters: 5 morgen ¾ hont met 
huis, berg en schuur in het Beijerse. Verder 8 hont, mede in het Beijerse. 
Annitje Pieters, weduwe van Reijer Willemsz, geassisteerd met Jacob Pietersz Pieba, haar broer, 
hebben scheiding gedaan door uitkoop en vertichting jegens Claes Willemsz, voogd van het nagelaten 
weeskind van Reijer Willemsz en Annitje Pieters, oud ca. 3 maanden. Annitje moet het kind onderhouden, 
en wanneer het mondig is 150 gulden uitkeren. Annitje behoudt de boedel, en ook de goederen die 
Geertge Jaep, haar moeder, in lijftocht bezit. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   dd 10-12-1639 
Geertge Pieters, weduwe van Arijen Thonisz, geassisteerd met Mees Pietersz, haar broer, doet 
boedelscheiding, vertichting en uitkoop jegens Willem Thonisz, voogd van de 5 weeskinderen van Arijen 
Thonisz zaliger en voorstaande Geertge Pieters, met name: Annitge, ca 15 jaar, Maritge, ca 13 jaar, Pieter, 
ca 11 jaar, Maritge, ca 8 jaar en Anthonis, ca 3 jaar. Geertge Pieters zal de kinderen opvoeden en bij 18 
jaar 675 gulden uitkeren, dus 135 gulden per kind. Zij behoudt de boedel en verder een erfenis van Pieter 
Jacobsz Pieba zaliger, hetgeen door Geertge Jaep, de grootmoeder van voorstaande kinderen in 
lijftocht wordt bezeten. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 26-05-1653 
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Jan Cornelisz Blonck is schuldig aan Adrijaen Fransz, schout van Stolwijk een jaarlijkse losrente van 62 
gulden. De schuld bedraagt 1000 gulden. Hij verhypothequeert daartoe zijn hoeve van 11 ½ morgen land 
te Benederkerk, met huis, berg en schuur daarop staande. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 15-05-1656 
Cornelis Jan Fransz verkoopt aan Jan Cornelisz Blonck de helft van 11 ½ morgen land te Benederkerk, 
met de helft van het huis, berg en schuur daarop staande, gemeen met de koper. Bedrag 3000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 10-05-1656 
Jan Cornelisz Blonk is schudig aan Aeltgen Adrijaens van Rijswijck, poorteresse van Gouda een jaarlijkse 
losrente van 60 gulden. De schuld bedraagt 1200 gulden. Hij verhypothequeert daartoe zijn hoeve van 11 
½ morgen land, met huis, berg en schuur daarop staande. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 16-05-1657 
Jan Cornelisz Blonck is schuldig aan Aefgen Brennincxs (?), poorteresse van Gouda een jaarlijkse losrente 
van 62 gulden. De schuld bedraagt 1000 gulden. Hij verhypothequeert daartoe 11 ½ morgen land te 
Benederkerk, met huis, berg en schuur daarop staande. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 28-11-1660 
Jan Cornelisz Blonck is schuldig aan Cornelis Jan Fransz een jaarlijkse losrente van 49 gulden. De schuld 
bedraagt 1100 gulden. Hij verhypothequeert daartoe 11 ½ morgen land te Benederkerk, met huis, berg en 
schuur daarop staande. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 20-08-1661 
Jan Cornelisz Blonck, getrouwd met Annitgen Pieters, tevoren weduwe van Reijer Willemsz, verkoopt aan 
Jan Reijersz 1/4e deel van 5 morgen ¾ hont te Beijerse, en het 1/4e deel van het huis, berg en schuur 
daarop staande. Bedrag 3700 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 01-05-1662 
Jan Cornelisz Blonck verkoopt aan Jacob van der Tocht, secretaris van de weeskamer van Gouda, een 
hofstede groot 11 ½ morgen te Benedenkerk. met huis, berg en schuur daarop. Bedrag 10.000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 08-01-1664 
Jan Jansz Vervliet verkoopt aan Mees Pietersz Pieba, Annitgen Pieters en Cornelis Cornelisz Meester, 
getrouwd met Maritgen Pieters, 1/7e deel van 6 morgen land, met 1/7e deel van het huis, berg en schuur 
daarop staande, en 1/7e deel van 3 morgen land, 1/7e deel van 9 morgen land, en 1/7e deel van twee 
kampen land. Alles te Beijerse, en gemeen met de kopers. Bedrag 1000 gulden. 

 
#k4622 Noorlander, Jan Abramsz (zoon van Abram Claesz Noirlander en Barbara 
     Jacobs Decker) 
      ─> k9244 
 ~ +/- 1614 te Berkenwoude 
 † na 20-03-1663 te Stolwijk 
o 03-10-1643 te Stolwijk 
x 18-10-1643 te Berkenwoude 
#k4623 Burgers, Marrigje Gerrits (dochter van Gerrit Burgers en ) ─> k9246 
 Later getrouwd op 06-09-1654 (o) te Stolwijk met Nanne Sijmonsz van Vliet 
        (zie k4630) 
 ~ +/- 1620 te Stolwijk 
 † na 1654 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Noorlander en Marrigje Burgers): 
o NN  *   †  
o Leentje ~ +/- 1640 te Beijerse (Stolwijk / Berkenwoude)  †  

 x 04-08-1663 te Stolwijk met Pieter Jansz Blonck 
 zie ─> k2311 (kwartier 1) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Marrigje Burgers en Nanne van Vliet) (zie k4630): 

o NN  *   †  
o Fijgje ~ +/- 1660 te Beijerse (Stolwijk)  † 30-10-1744 te Stolwijk 

 x 27-11-1683 te Stolwijk met Cornelis Aertsz den Boer 
 zie ─> k2315 (kwartier 1) 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk  d.d. 20-11-1626 
Barbara Jacobs, weduwe van Abraham Claesz, geassisteerd met Arijen Jacobsz, haar broer, doet 
boedelscheiding jegens Pieter Claesz als voogd van de 6 weeskinderen, met namen: Jan Abrahamsz, 12 
jaar, Cornelis Abrahamsz, 10 jaar, Claes Abrahamsz (zie k4976), 8 jaar, Arijaentge Abrahams, 7 jaar, 
Pieter Abrahamsz, 5 jaar, en Maritge Abrahams, 4 jaar. Zij onderhoudt de kinderen en behoudt alles. 
Wanneer zij mondig zijn, betaalt ze elk 130 sch. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 12-11-1651 
Ariaentge Abrahams, weduwe van Coen Barentsz, in zijn leven schout van Berkenwoude, met Jan 
Abrahamsz, haar broer en voogd, geassisteerd met Claes Abrahamsz en Pieter Abrahamsz, haar broers, 
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en ARijen Jacobsz en Huijch Dircksz, haar ooms, ter eenre, Aert Barentsz, voogd van het weeskind van 
Coen Barentsz, geprocreeert bij Ariaentge Abrahams, geassisteerd met Pieter Barentsz, zijn broer, 
Cornelis Arijensz en Cornelis Cornelisz, zijn 2 neefs, ter ander zijde. 
Ariaentge Abrahams zal zorgen voor haar weeskind, genaamd Barbara Coenen, oud een ½ jaar. (Verder 
niet uitgewerkt) 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 30-05-1672 
Nanne Gerritsz Borgher (zie k4168), Cornelis Gerritsz Kieman, Claes Jansz Cocq, getrouwd met Grietje 
Gerrits, IJefje Gerrits en Nanne Sijmonsz, getrouwd met Maritje Gerrits, verkopen aan Dirck Jansz Dus 
een stuk land groot 1 ½ morgen, met het huis, berg en schuur daarop staande, te Benedenkerk. Bedrag 
900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 12-09-1675 
Nanne Gerritsz Borgher (zie k4168), IJefje Gerrtis, Cornelis Claesz Cocq, Arien Claesz Cocq, broer van 
Cornelis Claesz Cocq, kinderen van Grietje Gerrits, Nanne Sijmonsz (zie k4630) als vader en voogd over 
Fijchje Nannens (zie k2315), Pieter Jansz Bloncq (zie k2310), getrouwd met Leentje Jans (zie 
k2311), kinderen van Maritje Gerrits (zij is zowel k4631 als ook k4623), alle te samen erfgenamen van 
Cornelis Gerritsz Kieman, verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt, wonend te Ouderkerk ad IJssel een 
losrentebrief van 63 gulden, te lossen met 1000 gulden, ten laste van Cornelis Jansz Coollwijck, waartoe 
zijn hofstede van 10 morgen te Coolwijck is verhypothequeert. Bedrag 825 gulden. Cornelis Claesz Cocq 
stelt zich borg. 
 

 
#k4624 de Heer, Thonis Cornelisz (zoon van Cornelis de Heer en Lijsbeth Corsse) 
      ─> k9248 
 * +/- 1615 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k4625 Aerts, Annigje   (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † +/- 1667 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis    ~ +/- 1645 / 1647 te Lekkerkerk † voor 08-02-1688 te Lekkerkerk ?? 

    x 15-12-1669 te Lekkerkerk met Lijntje Jacobs den Toom 
    xx 21-05-1679 te Klein Ammers met Reijmtje Gerrits 
 zie ─> k2312 

 

 
#k4626 Leendertsz, Gerrit  (zoon van ) 
 ~ +/- 1640 te Lekkerkerk 
 † voor 1684 te ??? 
x +/- 1660 te ??? 
#k4627 Theunis, Grietje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1642 te ??? 
 †??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Reijmtje  ~ +/- 1655 / 1660 te Lekkerkerk † 03-02-1736 te Lekkerkerk 

  x 21-05-1679 te Klein Ammers met Cornelis Teunisz de Heer 
  xx 08-02-1688 te Lekkerkerk met Arij Pietersz Medelen 
  zie ─> k2313 

 

 
#k4628 den Boer / Coomen Gijs, Aert Hermensz (zoon van Harmen Dircksz en  
       Neeltje Aerts Bos) 
 ~ +/- 1620 / 1625 te Bergambacht 
 † 1679 te ??? 
x +/- 1651 te Bergambacht ?? 
#k4629 den Boer, Elisabeth Jans (dochter van Jan Claasz de Boer en ) 
 ~ +/- 1625 te Stolwijk 
 †??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirk ~ 08-09-1652 te Bergambacht  † 01-11-1702 te Stolwijk 

 x 25-08-1680 te Stolwijk met Geertje Nannings de Boer 
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 xx 28-05-1695 te Stolwijk met Stijntje Ariens Verdoolt (zie k2777) 
 zie ─> k2358 (kwartier 1) 

o Claas ~ 06-05-1654 te Bergambacht  †   
o Cornelis    ~ +/- 1656 te Bergambacht  † 10-04-1723 te Stolwijk 

    x 27-11-1683 te Stolwijk met Fijgje Nannings van Vliet 
    zie ─> k2314 (kwartier 1) 

o Lijsbeth ~ +/- 1659 te Bergambacht  †  
 o 29-12-1684 te Stolwijk met Jacob Lauwen de Boer 

o Gerrit ~ 04-06-1662 te Bergambacht  †  
 x +/- 1685 met Grietje Geenen Verkaijk 
 xx 21-10-1703 te Stolwijk met Aafje Ariens de Boer 

o Neeltje ~ 05-10-1664 te Bergambacht  †  
 o 22-10-1688 te Stolwijk met Cornelis Jansz Backer 

o Henrikus ~ 20-11-1667 te Bergambacht  †  
 x 18-01-1699 te Berkenwoude met Annigje Cornelis Verhoef 

o Hermen ~ 01-01-1671 te Bergambacht  †  
 
Not. Arch. 231 Gouda  f327    dd 19-10-1651 
Huwelijkse voorwaarden 
Aart Harmens Coomegijs, J.M. van Bergambacht, en Lijsbeth Jans de Boer, J.D. van Stolwijk, hij met 
Harmen Dirks, zijn vader, Frans Dirks, zijn oom, zij met Jan Claasz de Boer, haar vader, Hendrik Jans de 
Boer, haar broer, Mees Jacobs Vlist, haar zwager, zijn voornemens te trouwen en stellen hun huwelijkse 
voorwaarden op. Hij brengt in een hofstede met 5 morgen met huis in Benedenberg. Zij brengt in 1/5e deel 
van 20 morgen 4 hont in vier percelen in Stolwijk 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 26-06-1665 
De erfgenamen van Crijntgen Aerts Snel verkopen aan Aert Hermansz een griending groot 1 hont. 
 
Recht. Arch. Zuidbroek 5  f34v    dd 06-06-16/67 
Aart Coomen Gijsz, won. te Bergambacht koopt van de erfgenamen van Claas Simonsz 5 morgen land in 
Zuidbroek. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 02-10-1672 
Arij Ariensz Jonckheer, Theunis Ariensz Jonckheer, Jan Ariensz Jonckheer en Bastiaen Ariensz 
Jonckheer, kinderen van Arij Theunisz Jonckheer zaliger, verkopen aan Aert Hermansz een kennipwerfje 
groot 1 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 29-04-1661 
Claes Jacobsz Prins, geassisteerd met Aelbert Claesz Prins en Jacob Claesz Prins, zijn voogden, Claes 
Cornelisz, Jan Cornelisz, Niesgen Arijens, geassisteerd met Dirck Jansz Dus, haar gekozen voogd, Jan 
Cornelis, Cornelis Claesz de Graeff, voogden van de weeskinderen van Pieter Claesz en Maritge Cornelis, 
beiden zaliger, verkopen aan Hendrick Jansz Boer, Jan Jansz, Jacob Jansz Boer, Mees Jacobsz, 
getrouwd met Berber Jans, Aert Harmensz, getrouwd met Elisabet Jans, de helft van 14 morgen 4 ½ 
hont land te Bovenkerk, met de helft van het huis, berg en schuur daarop staande. Dit komt uit de erfenis 
van Emmitgen Jans (?). Bedrag 7473 gulden. 

 
#k4630 van Vliet, Nanne Sijmonsz (zoon van Sijmon Cornelisz van Vliet en Aeltgen 
     Flooren)  ─> k9260 
 ~ +/- 1628 te Stolwijk 
 † 31-01-1690 te Stolwijk 
o 06-09-1654 te Stolwijk 
x te Stolwijk 
#k4631 Burgers, Marrigje Gerrits  (dochter van Gerrit Burgers en ) ─> k9262 
 Eerst getrouwd op 18-10-1643 te Berkenwoude met Jan Abramsz Noorlander (zie 
 k4622) 
 ~ +/- 1630 te Stolwijk 
 † 10-02-1673 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Marrigje Burger en Jan Noorlander) (zie k4622): 
o NN  *   †  
o Leentje ~ +/- 1640 te Beijerse (Stolwijk / Berkenwoude)  †  

 x 04-08-1663 te Stolwijk met Pieter Jansz Blonck 
 zie ─> k2311 (kwartier 1) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Nanne van Vliet en Marrigje Burgers): 
o NN  *   †  
o Fijgje ~ +/- 1660 te Beijerse (Stolwijk)  † 30-10-1744 te Stolwijk 

 x 27-11-1683 te Stolwijk met Cornelis Aertsz den Boer 
 zie ─> k2315 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 29-06-1659 
Louweris Woutersz en Jan Cornelisz Pot, getrouwd met Maritgen Woutesr, verkopen aan Nanne Sijmonsz 
1/4e deel van 6 morgen land te Beijerse. Bedrag 900 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 10-05-1661 
Cornelis Jan Goorten (?) verkoopt aan Nanne Sijmonsz 1/4e deel van 6 morgen land te Beijerse, gemeen 
met de koper. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 23-06-1663 
Nanne Gerritsz (zie k4168) en Nanne Sijmonsz, voogden van Leentgen Jans, verkopen aan Pieter 
Abrahamsz 1/4e deel van 1 morgen ¼ hont land te Benederheul. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 21-05-1663 
Sijmon Cornelisz voor zichzelf en als boedelhouder van Aeltgen Flooren zaliger, verkoopt aan 
Nanne Sijmonsz 2 morgen land te Benederheul. Bedrag 805 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 14-08-1663 
Sijmon Cornelisz van de Vliet, voor zichzelf en als boedelhouder van zijn overleden vrouw Aeltgen 
Flooren, Jop Sijmonsz, Nanne Sijmonsz, Jacob Sijmonsz, Floris Sijmonsz, Jacob Sijmonsz de Jonge, 
Geerlof Sijmonsz, Cornelis Leendertsz en Cornelis Joppe, voogden van de weeskinderen van Daem 
Sijmonsz en Eva Sijmons, nagelaten kinderen en kindskinderen van Aeltgen Flooren, verkopen aan 
Barbera Houtmans, weduwe van de heer Aelbert Houtmans, in zijn leven raad en burgemeester van 
Gouda, een hofstede te Benederheul, groot 10 morgen 5 ½ hont land, met huis, schuur daarop staande, 
nog 9 morgen land en 3 ½ morgen land te Benederheul. Bedrag 13.275 gulden. 
In de volgende acte staat dat Barbara Houtmans nog schuldig is 6275 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 14-08-1663 
Sijmon Cornelisz op te Vliet, voor zichzelf en als boedelhouder van zijn overleden vrouw Aeltgen 
Flooren, Jop Sijmonsz, Jacob Sijmonsz, Nanne Sijmonsz, Floris Sijmonsz, Geerlof Sijmonsz, Jacob 
Sijmonsz de Jonge, Cornelis Leendertsz en Cornelis Joppe, voogden van de weeskinderen van Daem 
Sijmonsz en Eva Sijmons, nagelaten kinderen en kindskinderen van Aeltgen Flooren, verkopen aan 
Jacob Claesz Backer en de weduwe van Jonge Jan Claes Ellertsz, Antonis Cornelisz, IJssebell Coij 
Florisz,  Jop Sijmonsz en Jacob Sijmonsz, de obligatie sprekende op Barbara Houtmans groot 6275 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 14-05-1664 
Jan Reijersz verkoopt aan Nanne Sijmonsz 4 ½ morgen land te Benederheul. Bedrag 2000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 14-05-1664 
Nanne Sijmonsz verkoopt aan Jan Meesz en de weduwe en kinderen van Cornelis Claesz de Graeff de 
helft van 6 morgen land te Beijerse, gemeen met de kopers. Bedrag 1550 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 21-05-1667 
Cornelis Joppen Verheul, Pieter Cornelisz, getrouwd met Claesje Claes, Cornelis Thijsz, Nanne Sijmonsz 
en Arien Fransz, getrouwd met Maritje Damen, mede namens de verdere mede erfgenamen van Crijn 
Flooren, verkopen aan Job Sijmonsz 39/40e deel van 3 morgen land in Beijerse. Job Sijmonsz heeft het 
resterende 40e deel in bezit. Bedrag 1316 gulden en 5 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 21-05-1667 
Cornelis Joppen Verheul, Pieter Cornelisz, getrouwd met Claesje Claes, Cornelis Thijsz, Nanne Sijmonsz 
en Arien Fransz, getrouwd met Maritje Damen, mede namens de verdere mede erfgenamen van Crijn 
Flooren, verkopen aan Jacob Claesz Backer 24/25e deel van 3 morgen land in Beijerse. Jacob Claesz 
Backer heeft het resterende 25e deel in bezit. Bedrag 1440 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 21-05-1667 
Cornelis Joppen Verheul, Pieter Cornelisz, getrouwd met Claesje Claes, Cornelis Thijsz, Nanne Sijmonsz 
en Arien Fransz, getrouwd met Maritje Damen, mede namens de verdere mede erfgenamen van Crijn 
Flooren, verkopen aan Cornelis Jacobsz 11 ½ hont land te Benederheul. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 30-05-1672 
Nanne Gerritsz Borgher (zie k4168), Cornelis Gerritsz Kieman, Claes Jansz Cocq, getrouwd met Grietje 
Gerrits, IJefje Gerrits en Nanne Sijmonsz, getrouwd met Maritje Gerrits, verkopen aan Dirck Jansz Dus 
een stuk land groot 1 ½ morgen, met het huis, berg en schuur daarop staande, te Benedenkerk. Bedrag 
900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 12-09-1675 
Nanne Gerritsz Borgher (zie k4168), IJefje Gerrtis, Cornelis Claesz Cocq, Arien Claesz Cocq, broer van 
Cornelis Claesz Cocq, kinderen van Grietje Gerrits, Nanne Sijmonsz (zie k4630) als vader en voogd over 
Fijchje Nannens (zie k2315), Pieter Jansz Bloncq (zie k2310), getrouwd met Leentje Jans (zie 
k2311), kinderen van Maritje Gerrits (zij is zowel k4631 als ook k4623), alle te samen erfgenamen van 
Cornelis Gerritsz Kieman, verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt, wonend te Ouderkerk ad IJssel een 
losrentebrief van 63 gulden, te lossen met 1000 gulden, ten laste van Cornelis Jansz Coollwijck, waartoe 
zijn hofstede van 10 morgen te Coolwijck is verhypothequeert. Bedrag 825 gulden. Cornelis Claesz Cocq 
stelt zich borg. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Stolwijk   dd 15-05-1676 
Nanne Sijmensz van Vliet, won. in Beijerse onder Stolwijk, neemt 166 gulden 10 stuivers als geld op een 
obligatie, toekomende Fijchje Nannens. zijn dochter, geprocreeerd bij Maritje Gerrits. 
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#k4632 de Groot, Arie   (zoon van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Bergambacht ?? 
#k4633 Verkaijck, Neeltje Jans (dochter van Jan Verkaijck en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1650 te ???  † 28-06-1731 te Bergambacht 

  x +/- 1681 te Bergambacht ??  met Marrichje Gerrits Verkerck 
  zie ─> k2316 

 

 
#k4634 Verkerck, Gerrit Jansz  (zoon van Jan Arijensz Verkerck en Merchgen 
     Gerrits)  ─> k9268 
 Later getrouwd te Noordeloos ?? met Macheltie Gerrits 
 ~ +/- 1630 te Noordeloos 
 † na 29-06-1682 te ??? 
x +/- 1655 te Bergambacht ?? 
#k4635 Verkaijck, Jannigje Cornelis (dochter van Cornelis Verkaijck en ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † voor 28-03-1656 te Bergambacht ? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Gerrit Verkerck en Jannigje Verkaijck): 
o NN  *   †  
o Marrichje  ~ +/- 1655 te ???  † 09-11-1696 te Bergambacht 

  x +/- 1681 te Bergambacht ??  met Cornelis Ariensz de Groot 
  zie ─> k2317 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Gerrit Verkerck en Macheltje Gerrits): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 18-04-1639 
Rechtdag gehouden 18-04-1639 
Pieter Gerritsz en Frederick Gerritsz, als ooms en voogden van Gerrit Jansz, hun zusters onmondige 
weeskind, met Gielis Gerritsz, schout, contra Jan Ariensz Verkerck, gedaagde. De eisers zeggen dat zij 
ooms zijn van Gerrit Jansz, onmondig weeskind geprocreert bij Merchgen Gerrits, hun zus, waarvan 
zij gerechte voogden zijn, en verlangen van de gedaagde dat hij hen staat en inventaris van de boedel 
levert.  
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 28-03-1656 
Jacob Cornelisz Verkaeijck, als oom en voogd, en Jacob Hendricksz Davit, schout, als oppervoogd, van 
het nagelaten weeskind van Jannitgen Cornelis Verkaijck, eisers, contra Gerrit Jansz Verkerck, weduwnaar 
van voornoemde Jannitgen, gedaagde. Tot overlevering van de inventaris en staat van alle goederen door 
Jannitgen nagelaten. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 11-06-1657 
Rechtdag gehouden 11-06-1657 
Gerrit Jansz Vekerck, voogd van het nagelaten weeskind van Jannitgen Verkaick, requirant, contra 
Herman Pijl, te Ammerstol, en Arien Ariensz, gedaagden. De requirant verzoekt uitlegging van de 6 gulden, 
4 stuivers en 8 penningen bij de gedaagde in het erfhuis van de requirant verschuldigd. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 12-06-1657 
Rechtdag gehouden 12-06-1657 
Gerrit Jansz Verkerck, en het weeskind van Jannichgen Verkaick, requirant, contra Claes Jansz 
Gansman, gedaagde. De requirant verzoekt uitlegging van 2 gulden 6 stuivers die de gedaagde 
verschuldigd is. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 24-04-1659 
Gerrit Jansz Verkerck, won. te Noordeloos, verkoopt aan Annichgen Joris, weduwe van Jan 
Arijensz Verkerck en deszelfs kinderen, zijnde zijn (schoon?)moeder (hier wordt waarschijnlijk 
stiefmoeder bedoeld), een stuk land groot 2 morgen 1 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 07-05-1661 
Gerrit Jansz Verkerck, won. te Noordeloos, verkoopt aan Govert Sijbertsz voor de helft, en Bruijn Barendsz 
en Hendrick Barendsz, broers won. te Ammerstol, voor de andere helft, een stuk griending groot 1 morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 14-05-1667 
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Gerrit Jansz Verkerck verkoopt aan Gerrit Fredericksz een stuk land gelegen aan de Schoonhovense 
kerkweg, groot 1 ½ morgen. Dit land was in zijn bezit sinds 24-03-1654. 
 
Familiegeld 1674 Noordeloos: 
D’onderstaende persoonen sijn woonachtich buijten de provintie ende werden getaxeert over haer 
landerijen onder Noordeloos gelegen. 

o ƒ 1500  Gerrit Jansz. Verkerck bij overs: van Berchambacht  ƒ 9 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 09-06-1676 
Rechtdag gehouden 09-06-1676 
Jacob Cornelisz Verkaijck als oom en voogd van Merrigje Gerrits Verkerk, nagelaten weeskind van 
Jannigje Cornelis Verkaijck, eiser, contra Annetje Joosten, gedaagde, om betaling van 700 gulden met 
rente tegen 3 ½ % sinds 03-06-1671 van een obligatie ten behoeve van Merrigje Gerrits Verkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 24-08-1676 
Annetje Joosten, weduwe van Nanning Gerritsz, is schuldig aan Merrigje Gerrits, nagelaten weeskind 
van zaliger Jannitje Cornelis Verkaijck, het bedrag van 900 gulden uit een obligatie door Annetje 
Joosten ten behoeve van voornoemde Merrigje Gerrits Verkerck verleden op 3 juni 1671. Rente 6 %. Zij 
verhypotheqeert hiertoe een stuk land groot 3 ½ morgen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 24-06-1677 
Jacob Cornelisz Verkaick als oom en voogd van het nagelaten weeskind van Janneken Cornelis, in 
echte geprocreert bij Gerrit Jansz Verkerk, doet opgaaf van de ontvangsten en uitgaven sinds zijn laatst 
gedane rekening van 10 mei 1672. De uitgaven bedragen 2960 gulden 14 stuivers, en de ontvangsten 
5315 gulden 2 stuivers 12 penningen. Als onderdeel van de ontvangsten staat vermeld dat Gerrit Jansz 
Verkerck in 1672 een obligatie heeft gepasseerd ten behoeve van het weeskind, ten bedrage van 1000 
gulden, en staat nog te ontvangen van Gerrit Jansz Verkerk de interest van deze obligatie, verschenen mei 
1673 – 1677, ieder jaar 30 gulden tesamen. 
Jan Teunisz Saen was schuldig aan Merrichgen Gerrits Verkerck uit 2 obligaties van 1200 en 400 
gulden, de interest van die obligaties, zijnde ieder jaar 60 gulden tussen mei 1672 en 1675. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 29-06-1682 
Cornelis Ariensz de Groot, getrouwd met Merrichje Gerrits, bekent uit handen van Jacob Cornelisz 
Verkerk, voogd van het weeskind van Janneken Cornelis en Gerrit Jansz Verkerk, betaald te wezen 
met het bedrag van 2791 gulden, 16 stuivers en 4 penningen, zodat er geen schuld meer open staat. 
(Blijkbaar is Merrichje Gerrits dus het kind van Gerrit Jansz Verkerk en Janneken Cornelis) 
 
Weeskamerarch.. Nr. ?  Noordeloos (1661-1730) fol. 40-53  d.d. 27-05-1690 
Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool x Lesken Gerrits en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits 
minderjarige kinderen geass. met Joris Jansz Verkerck haar oom van vaderszijde en Gerrit Gerritsz van 
den Dool haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz 
Verkerck za. x Macheltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz Hooglander won. in Berch Ambacht x 
Marichie Gerrits Verkerck voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerck za. verdelen en 
verloten de goederen door hun vader za. nagelaten; 
a) Cornelis Ariensz Hooglander, 2 mrg hoijlant gelegen op noordzij van Noordeloos 3 hont 50 roe hoijlant 
gelegen als voren over de tient gemeen in 5 hont met Joris Ariensz en nog de noordhelft in een 
hennipacker groot 2 hont gelegen als voren; 
b) Hilleke, Anneke en Mecheltie Gerrits: de hofstede op Grootewaert groot 6 mrg met huijs en schuer, 2 
mrg 75 roe gelegen op Berch Ambacht, met nog 14 hont land gelegen op noordzijde; 
c) Jan Gerritsz Verkerck; het lege huijs met 5½ mrg land gelegen op Grootewaert; 
d) Arien Claesz van den Dool: 6 mrg 3 hont land gelegen op Blommendael. 
Verwezen wordt in de acte naar het testament van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 15-12-1681 voor notaris 
Brouwer te Gorinchem, vervolgens naar de nadere testamentaire dispositie van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 
12-12-1689 voor dezelfde notaris. Ook wordt vermeld het testament van Gerrit Jansz Verkerck x Mecheltie 
Gerrits d.d. 5-9-1657 voor notaris Adriaen Ooms in de Nieuwpoort. 
 

 
#k4636 de Jongh, Willem Willemsz (zoon van Willem de Jong en ) 
of 
#k4636 de Jongh, Willem Pietersz (zoon van Pieter de Jong en ) 
 (zie ook k4732) 
 Beroep: Mansman van Bergambacht in 1658, waarsman in 1659 
 ~ +/- 1613 te Bovenberg (Bergambacht) 
 † 27-06-1664 te Bergambacht 
x +/- 1635 te ??? 
#k4637 den Boer, Marrigje Claes (dochter van Claes den Boer en ) 
 * +/- 1613 te Bovenberg (Bergambacht / Stolwijk 
 † na 1675 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Willem ~ 22-04-1646 te Bergambacht  † 30-05-1706 te Bergambacht 
 x 22-06-1668 te Bergambacht met Meijnsje Claas 
 zie ─> k2318 

 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 04-05-1658 
Tussengevoegde nota: Willem Pietersz de Jonge is gestorven den 27e junij 1664 ende wert begraven den 
5e julij daeraen volgende. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 04-05-1658 
Willem Pietersz de Jong wordt genoemd als mansman van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 04-05-1658 
Tussengevoegde nota: Willem Pietersz de Jonge is gestorven den 27e junij 1664 ende wert begraven den 
5e julij daeraen volgende. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht    d.d. 04-10-1659 / 18-10-1659 / 01-11-1659 / 03-01-1660 / 17-01-1660 
Rechtdag gehouden 04-10-1659 
Frederick van Losecaet, baljuw van ’s Heeraertsbergh, eiser, contra Willem Pietersz. De eis wordt 
schriftelijk ingediend, en wordt niet weergegeven in de acte. Willem Pietersz ontkent de eis zoals die er ligt, 
en bekent zijn mes getrokken te hebben uit noodweer. De baljuw vraagt om bewijs daarvoor. 
Rechtdag gehouden 18-10-1659 
Frederick van Losecaet, baljuw van ’s Heeraertsbergh, eiser, contra Willem Pietersz, gedaagde, 
bijgenaamd de Jonge Willem. 
Rechtdag gehouden 01-11-1659 
Frederick van Losecaet, baljuw van ’s Heeraertsbergh, eiser, contra Willem Pietersz, gedaagde. Willem 
Pietersz legt het bewijs van noodweer voor in de vorm van getuigenissen van Jan Pietersz Vliet en Jan 
Willemsz. De eiser respecteert de getuigenissen maar concludeert dat Willem Pietersz de confrontatie met 
Claes de Gansman had kunnen ontlopen, want hij zag hem buiten bij de deur staan nadat hij binnenshuis 
een kwestie met hem gehad had. 
Rechtdag gehouden 03-01-1660 
Frederick van Losecaet, baljuw van ’s Heeraertsbergh, eiser, contra Claes Jansz Gansman, gedaagde. 
Claes Jansz Gansman houdt zich dagelijks op in herbergen, met gruwelijk vloeken, zweren, godslasteren, 
violeren van de heilige sabbatdagen, schelden en staat terstond daarop met het mes gereed. Zo heeft hij 
op 17-04-1654 zijn mes getrokken op de persoon van Pieter Soomer, op 30-08-1655 in de herberg van 
Willem van Dam in de nacht het mes getrokken tegen twee inwoners van Lekkerkerk en in augustus 1659, 
ook in de herberg van Willem van Dam, zonder oorzaak de persoon van Willem Pietersz de Jong, 
waarsman, met scheldige woorden gelasterd en geblameerd en daarop fors met boos gemoed zijn mes 
getrokken en naar het lijf gestoken, niettegenstaande Willem Pietersz de Jong met grote beleefdheid 
verzocht dat hij hem met rust en vrede liet. Claes de Gansman heeft Willem Pietersz de Jong vervolgens 
buiten opgewacht en nogmaals hem aangevallen. 
De eis is, in overeenstemming met het plakkaat tegen het mes trekken, 20 gulden boete voor het mes 
trekken tegen Pieter Soomer, 20 gulden voor het mes trekken tegen de personen van Lekkerkerk en 6 
gulden omdat dit bij nacht gedaan is, en 20 gulden en 6 gulden voor het mes steken tegen Willem 
Pietersz de Jong, em nog 30 gulden omdat de waarsman goedmoeds uit de herberg kwam om naar zijn 
huis te gaan, en hij zich moest verdedigen tegen Claes de Gansman. Betaalt hij niet, dan worddt hij naar 
de gevangenpoort gebracht om verder gestraft te worden. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 11-10-1664 
De weduwe van Willem Pietersz de Jongh wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 
 
Recht. arch nr 1 Bergambacht    dd 17-10-1665 
Gijsbert Cornelisz den Boer, 23 jaar, verklaart voor de mansmannen dat hij op 27-08-1665 stond bij de 
deur van Marichgen Claes, weduwe van Jonge Willem, zijn moeije (tante), en dat daar Cornelis 
Cornelisz de Uijl en Gerrit Cornelisz de Uijl kwamen, en hem na enige vuile woorden wilden dwingen om 
een kan bier bij zijn moeije te halen voor hen. Hij zij dat hij dat niet kon doen, waarop Cornelis de Uijl een 
mes trok en dat op zijn borst zette, zeggende “wil ick jouw eens de beck op snijden?”, waarna hij hem bij 
de arm nam en hem rond slingerde over de weg. Marichgen Claes die het gerucht hoorde, deed de deur 
open en zei tegen de broers dat zij weg moesten gaan. Maar zij gingen naar de achterdeur waar zij met de 
voeten trapten dat de glazen dreunden, en schrapten met messen voor de deur over de stenen. Op dat 
moment kwam Cornelis Willems Bles langs, die eerder door Marrichgen Claes verzocht was langs te 
komen om haar huis te bevrijden van landlopers omdat het kermis was. Hij pakte een “heckscheij”, brak 
het doormidden en sloeg daarmee Cornelis de Uijl tussen zijn hals en schouders, en dreef hen van de deur 
weg. Arien Cornelisz, die ernaast woont, kwam ook meteen daarbij en heeft de varkensdrijvers bestraft. 
Merrichgen Claes zegt oud te zijn omtrent 52 jaar. 
Cornelis Willemsz Bles zegt oud te zijn omtrent 36 jaar, en dat hij inderdaad door de oudste zoon van 
Merrichgen Claes verzocht is om bij haar te zijn omdat hij met zijn broers en dochter op de kermis zouden 
zijn. Hij verklaart dat Marichgen Claes geroepen heeft “Houdt op, houdt op, ghij schenders off ick sal jouw 
luijden aen de officier beklagen”. 
 
Recht. arch nr 40 Bergambacht   dd 19-05-1671 
De weduwe van Willem Willemsz de Jongh wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 
 
Recht. arch nr 24 Bergambacht   dd 23-04-1675 
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Marrigje Claes, weduwe van Willem de Jong, eiseresse, contra Cornelis Ooms, gedaagde, tot betaling 
van 24 gulden over 2 jaar pacht of huur van een kennipwerf, het laatst verschenen 1672. De gedaagde laat 
door zijn vrouw zeggen 12 gulden te hebben betaald, en binnenkort de resterende 12 gulden te voldoen. 
 

 
#k4638 Pons, Claas Pietersz Gerritsz (zoon van Pieter Gerritsz Pons en ) ─> k9276 
 Beroep: schepen van Bergambacht in 1669, mansman in  
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † na 02-05-1667 te ??? 
x +/- 1645 te Bergambacht ??? 
#k4639 Bouwens, Willempje (dochter van Bouwen Pietersz en ) ─> k9278 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † voor 04-01-1661 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Meijnsje  ~ 04-06-1651 te Bergambacht † 10-10-1728 te Bergambacht 

  x 22-06-1668 te Bergambacht met Willem Willemsz de Jongh 
  zie ─> k2319 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 04-01-1661 
Rechtdag gehouden 04-01-1661 
Claes Pietersz, eiser, contra Bouwen Pietersz, als grootvader en voogd van het nagelaten weeskind van 
Willemintje Bouwens, geprocreeert bij de voornoemde Claes Pietersz, gedaagde. 
De zaak wordt in deze acte verder niet beschreven. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 02-05-1667 
Op verzoek van Meijnsgen Claes, minderjarige dochter van Claes Pietersz, en erfgename van Arijen 
Woutersz, zijn de goederen getaxeerd die door Arijen Woutersz zijn nagelaten. Het is een lange 
opsomming van landerijen en andere goederen, ter waarde van in totaal de helft van 6.600 gulden. 
Aangebracht door Claes Pietersz. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 05-01-1670 
Claes Pietersz Pons wordt genoemd als aftredend schepen van Bergambacht. 

 
#k4648 van Brakel, Schalk Gijsbertsz  (zoon van Gijsbert van Brakel  en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Meerkerk ?? 
#k4649 Aelberts, Anna   (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jasper ~ 11-09-1653 te Meerkerk  † tussen ..-11-1691 en 21-08-1692 te ??? 

 x +/- 1685 te Meerkerk / Achthoven ?? met Maaghje Ariens van Hof 
 zie ─> k2324 

 

 
#k4650 van Hof, Arien Hendriksz  (zoon van Hendrik van Hof en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Meerkerk ?? 
#k4651 Gerrits, Maaike   (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maaghje  ~ 05-04-1657 te Meerkerk  † na 18-02-1738 te ???  

  x met Aelbert Petersz Donk 
  xx +/- 1685 te Meerkerk / Achthoven ? met Jasper Schalken van Brakel 
  xxx met Pieter Klaesz van Dijck 
  zie ─> k2325 

 

 
#k4654 Neck, Cornelis Willemsz (zoon van Willem Neck en ) 
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 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k4655 de Bruijn, Teuntje Euwitten (dochter van Eeuwout de Bruijn en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † 19-02-1633 te Lexmond 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maagje  ~ 21-11-1658 te Lexmond  †  

  x +/- 1675 te Meerkerk met Aert Teunisse de Jong 
  zie ─> k2327 

 

 
#k4656 Saen, Willem Barentsz  (zoon van Barent Ariensz Saen en   
     Willempje Willems Craaij)  ─> k9312 
 Beroep: Schepen van Ammerstol 
 * +/- 1625 te Ammerstol 
 † voor 22-04-1673 te ??? 
x 17-11-1658 te Ammerstol 
#k4657 Bas, Marrechie Cornelis (dochter van Cornelis Bas en ) 
 Later getrouwd op 22-04-1673 te Ammerstol met Jop Hendriksz 
 ~ +/- 1630 te Groot Ammers 
 † na 12-09-1698 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Saen en Marrechje Bas): 
o NN  *   †  
o Cornelis  * voor 1665 te Ammerstol  † 18-03-1739 te Ammerstol 

  x 28-09-1698 te Ammerstol met Lijsbeth Hendricks Spijkerman 
  zie ─> k2328 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Marrechje Bas en Jop Hendriksz): 
o NN  *   †  

 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 16-03-1637 
Rechtdach gehouden den 16e maart 1637 
Present alle Schepenen, absent Wouter Jans Stoel Adriaen Thonis-Waert, Schout, als oppervoocht van 
sHeeren wegen, van alle minderjarige, eijser. Contra Wilmptgen Willems, wed. geweest van Barent 
Ariensse Zanen za. gedaagde. De eijser versocht nieuwe levering van exceptie van een verjaert vonnis, 
geweesen bij Schepenen alhier van dato 14 jan 1636. cum expensis. Schepenen decerneren nieuwe 
levering van exceptie, volgens dordonnatie per Schepenen bij voorgaende vonnis geweesen den 14e jan 
1636. Ordonneren evenwel parthijen haer qeustie te decideeren ende te verblijven aen den Burgemeesters 
van Amm, ende wat uijtspraak zij daer van doen zullen, parthijen tselve ter wedersijde sullen naer comen, 
sonder daer tegens te doen ende dat binnen den tijt van 14 dagen, dat voorn. levering Burgemrs. 
middelwijl behoorlick sullen werden geinsinueert. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 28-07-1653 
Dirck Thonisz Stoel, getrouwd met Ariaentgen Jans, heeft overgedragen aan Willem Barentsz de helft van 
een huis en erf in Ammerstol aan de Groote Straet, waarvan de andere helft toekomt aan Crijntgen Ariens. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol, fol. 52   dd 03-07-1660 
Lambert Hendricksz, als procuratie hebbend van Lambert Leendertsz Vuijren, burger en koopman in 
Schoonhoven, heeft overgedragen aan Willem Barende, wonende in Ammerstol, een griendje van ± ¼ 
hont in Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol, fol. 52v   dd 03-07-1660 
Crijntgen Ariens, wede van Arien Ariensz Snellen, heeft in eigendom overgedragen aan Willem Barentsz 
de helft van een huis en erf in Ammerstol aan de Groote Straet, waarvan de andere helft aen Willem 
Barentsz zelf toekomt. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 13-04-1662 
Cornelis van Staveren, schout van Ammerstol, heeft overgedragen aan Willem Barentsz, wonende in 
Ammerstol, de eigendom van een griendje van ± ¼ hont in Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 31-03-1664 
Willem Barentsz heeft overgedragen aan Cornelis Jansz Lijndraijer een huis en erf in vrije eigendom in 
Ammerstol aan de Oostzijde van de Groote Kerckstraet. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 01-04-1664 
Cornelis Thonisz Zaen procuratie hebbend van Evert Willemsz, getrouwd met Aechtgen Ariens Pater, 
wede en boedelhoudster van Herman Snel, verder Snel Hermansz, grootvader en Jan Snel, oom, als 
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voogden van de nagelaten kinderen van Herman Snel za., dragen in eigendom over aan Willem Barentsz, 
een hofstede met huis en "timmeragie" en een boomgaard en de halve steeg daaraan behorend. 
 
Recht. arch nr 6-7 (GA) Ammerstol   dd 01-04-1664 
Staat van de 20e ende 10e penn. over Ammerstol, van 01-04-1664 tm 30-09-1664. 
Op 1 april heeft Evert Willemse als getrouwt hebbende Aechtgen Ariens Pater te voorens wed. van 
Herman Snel, verkocht aan Willem Barentse, een hofstede met huis en betimmering daarop staande. 
Bedrag 2430 gulden, en 10e penn. bedraagt 60-17-8. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 07-03-1665 
Crijntgen Sanen, zonder descendenten overleden, heeft de volgende onroerende goederen nagelaten, 
aangebracht door Willem Barentsz en de andere collaterale erfgenamen: 
a) een stukje land, gelegen in 't Brieder (?) weer in Ammerstol. 
b) 2 hont en 41 roe in griending en werf. 
c) ¼ deel van de Broecksteech onder Bergambagt. 
 
Recht. arch nr 29 Ammerstol    dd 05-06-1666 / 09-06-1666 / 24-07-1666 
Op huijden den 5e junij 1666 hebbe ick onderschr. deurwaerder van de gemene middelen mij int crachte 
van de bovenstaende authorisatie gevonden ten huijse van Arien Cornelis Niepoort Schout tot Ammerstol 
ende vermits deselve absentie, de huijsvrouwe van voorn. Schout gevraegt of tot haere huijse bij de 
erfgenamen van Willimtgen Saen enich vleijs was aen gebracht, ofte geen billet over gebracht, waerop de 
voorn. vrouwe mij seijde, neen, bij mij niet, mijn man is nae Schoonhoven, of het aen hem gedaen is, dat 
en weet ick niet. Waerop ick onderschr. ben gegaen ten huijse van de voorn. Willimtgen Saen ende 
hebben de erfgenamen van haer bekent, ende de bekeuringe gedaen aen de persoon van Arien 
Barenden, waerop mij tot antwoort is gegeven, wij hebben een billet van Staten en Stadts weegen, wil de 
pachter sulckx sien, soo moet hij hier komen, wij sijn niet gehouden het selve aen hem te brengen, soo ons 
seecker man tot Schoonhoven geseijt heeft, verclaren dit te sijn mijn wedervaren, datum boven. 
 
De deurwaerder van de gemene middelen wort bij dese versocht ende geauthoriseert, uijtten name ende 
van wege Cornelis van Staveren als geauthoriseerde van de impost opt bestiael over Ammerstol, van de 
termijn in gegaen den 1e aug 1665 voorleden, hem te vervoegen bij den persoon ofte ter woonplaets van 
Arije Barendsz, Willem Barendsz, Theunis Barendsz ende Hendrick Barendsz, alle woonende op 
Ammerstol voornt, erfgenamen van Willemtgen Saenen, in haer leven wed. van Govert Sijbrantse, deselve 
te dachvaerden voor de Heeren Schepenen, commissaressen der stede Schoonhoven, jegens woensdag, 
dat wesen sal de 28e deser maent julij 1666, naer de middach de clocke twee uur, ofte dan geen 
rechtdach sijnde, de eerste rechtdach voor de Heeren Schepenen, Commissarissen daeraen volgende, 
omme te aenhooren soodanige eijsch ende conclusie, ten sine de gedaagden op de vierde deser mant 
junij een half beest hebben gehaelt van dese stede Schoonhoven ende deselve gebracht op Ammerstol 
voornt. ter sterfhuijse van de voorn. Willemtgen Saen, sonder hetselve de pacht bekent te maecken ofte 
billet van dien vertoont te hebben. Contrarie de cod op de impost van bestiael geemaneert, de 
deurwaerder doet de citatie presenterent copie tot costen van de gedaagden ende verclaerteert zijn 
wedervaren, actum den 9e junij 1666. 
 
Volgens dese bovenstaende ackte, soo hebben onderschreven deurwaerder dachvaerdinge gedaen in 
absentie van Willem Barenden, aen de huijsevrouw van Evert Willems, die het aen nam, hem te seggen, 
die het voor Arij Barenden Cock aennam, ende Cock aen Teunis Barenden seijde aen de huijsvrouw van 
Hendrick Barenden, die tot antwoort gaf, ick weet daer niet van, tis wel, actum dese 24 julij 1666. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 12-07-1666 
Rechtdach gehouden den 12e j ulij 1666 voor Schout ende Schepenen van Ammerstol. 
Schepenen aanwezig alle, behalve Jan t Hooft ende Willem Barents. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 23-07-1667 
Cornelis Pietersz. van Staveren, voor de helft gerechtigd in een stuk land in Ammerstol, Cornelis Tonisz 
Saen voor een vierde deel van de andere helft, Arijen en Huijch Bastiaensz Saen, eveneens voor een 
vierde van de andere helft, Arijen en Tonis Barentsz voor zichzelf en namens Heijndrick Barentsz en 
Willem Barentsz, mede voor een vierde van de helft en tenslotte Bastiaen Dannisz, getrouwd met 
Jannichie Thonis en Heijltgen Tonis, wede van Mr Cornelis Hoffstat, zo nodig geass. met gemelde 
Bastiaen Dannisz, haar zwager, voor een vierde van de helft, allen erfgenamen van Crijntje Sanen in haar 
leven wede van Arijen Aertsz, dragen over aan Pieter Gerritsz Stam de eigendom van een kampje land 
aan de Nieuwe Weteringh. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 08-01-1669 
Op den 8e jan 1669 hebben Burgemrs ende Schepenen den eed gedaen; 
Pieter Ariens Boogje ende Dan Snel, Burgemrs, mede Schepenen; Arien Bastiaanse, Hendrick Barents, 
Willem Floren, Willem Barents, Pieter Gerrits Roobaert. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 22-06-1677 
Maertjen Cornelis, weduwe van za Willem Barentsz, verkoopt aan Teunis Barents Saen en aan Aeltgien 
Teunis, weduwe van Arien Barents Saen haar (Maertgiens) vierde deel in het huis en erf in Ammerstol, 
waarin Teunis Barents Saen en Aeltgien Teunisz voornoemd wonen, en dat gekomen is van haar mans 
moeder Willemtje Willems, overleden in Ammerstol. 

 
#k4658 Schuijtmaker / Spijkerman, Hendrick Lammertsz (zoon van Lammert  
    Hendriksz Spijkerman en Marija Pieters)  ─> k9316 
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 Beroep: Schuitmaker, timmerman, Schepen van Ammerstol 
 Later getrouwd op 16-11-1681 te Ammerstol met Marchien Huijgen Kock 
 ~ +/- 1648 te Ammerstol 
 † tussen 30-08-1703 en 25-11-1704 te Ammerstol 
o 22-04-1673 te Ammerstol 
x 05-1673 te Ammerstol      zie gezinskaart temp014 
#k4659 Jans, Annichie  (dochter van ) 
 ~ +/- 1653 te Bergambacht 
 † voor 02-06-1681 te Ammerstol 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrick Spijkerman en Annichje Jans): 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ 28-01-1674 te Ammerstol  † 08-12-1733 te Ammerstol 

  x 28-09-1698 te Ammerstol met Cornelis Willemsz Saen 
  zie ─> k2329 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrick Spijkerman en Marchjen Kock): 
o NN  *   †  

 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 08-06-1648 
Arien Pietersz Visscher, Pieter Pietersz en Lammert Hendricxsz getrouwd met Marija Pieters hebben 
overgedragen aan Cornelis Leendertsz Vries de eigendom van een werfje aan de Achterwech. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 10-04-1653 
Lambert Hendricxsz getrouwd met Maritgen Pietersdr heeft overgedragen aan Leendert Jansz Vormer 
een griendje oostelijk van de Capellewech. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 21-06-1655 
Rechtdach gehouden voor Schout ende Schepenen van Amm. den 21e junij 1655. 
Lambert Hendricxe ende Marritgen Pieterse, echte luijden, eijsers Contra Pieter Pieterse, gedaagde, 
eijsch doende. 
Den eijser concludeert tot nullite van soodanig pretens accoort, als den voorsch. eijser sustineert metten 
voorn. Marritge Pieterse te hebben aengegaen. Dat voorts de gedaagde sal worden gecondemneert 
metten eijser te procederen tot lootinginghe van de huijsinge alhier op Amm. gelegen. 
Item te doen behoorlijcken reeckening ende reliqua van t vier halfe vierendeel, tegens bij hem gedaagde 
gebruijkt en op t Snackert ende op Cortens. 
Item te betalen voor een hou rijs van 4 jaren, haer eijser toe behoorende ende bij den gedaagde gehouwen 
of doen houwen, de somme van 24 gld. 
Item van de houve rijs van drie jaren, de somme van 30 gl buijtens consent van de lijden in t gehouvene, 
ende haer toebehoorende, metten rente, vruchten, baten ende proffijten, cum expensis. 
Afslaende 2-10 bij voorn. Marritge Pr. genoten. Rietvelt voor Bullick versocht dach op alles ende copie. 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol    dd 1670 
Rekeninge bewijs ende Reliqua, die Tonis Janse Kock en Govert Ariens Pater, als Burgmr. der stede 
Ammerstol sijn doende van haren ontfang ende uijtgifte gedaan in de jare 1670, waarin onder andere: 
Betaalt aan Hendrik Lamberse over het stellen van hekjes op t Kerckhoff. 0-17-0 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol    dd 1672 
Reeckening bewijs ende Religien, die bij deesen sijn doende, Arij Bastiaense Saen ende Bruijn Barentse, 
Burgemr. der stede Ammerstol, sijn doende van haare ontfang ende uijtgeeff over de jaere 1672, waarin 
onder andere: 
Betaalt aan Hendrik Lamberde over t stellen van de banken van t School en Kerck. 1-0-0 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol    dd 1674 
Rekeningh bewijs ende Reliqua die bij deser is gedaen van Arie Bastiaens Saen en Leendert Cornelis de 
Vries Burgemeesters tot Ammerstol, van hare ontfangh ende uijtgeef over de jare 1674, waarin onder 
andere: 
Betaelt aen Hendrik Lammersts over het maken ofte timmeren in t Tolhuijs als anders 2-17-0 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol    dd 12-12-1675 
Reeckeningh bewijs ende Relina, die Hendrik Barendse ende Leendert Corn. de Vries als Burgemr. der 
stede Ammerstol sijn doende van hare ontfang ende uijtgeef gehadt over de jaere 1675, waarin onder 
andere: 
bet. aen Hendrik Lammerts over het repareeren aen de banken in de Kerck en School, als mede het 
vermaken aen t heckje op den Dam, soo van t voor jaer, als nu te samen 1-6-0 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 20-11-1676 
Cornelis Jansz Lijndraijer en Bastiace Ariensz Saen, Armmeesters van Ammerstol, hebben in die kwaliteit 
overgedragen aan Hendrick Lambertsz Spickerman: Huis, boomgaard en erf met de Hoogendijck 
daarvoor gelegen in Ammerstol.  
Hendrick Lambertsz Spikerman, wonende in Ammerstol, bekent schuldig te zijn aan de Armmeesters 
van Ammerstol 250 car.g., spruitende uit de koop van bovenstaand huis. 
 
Weeskamer arch nr 2 Ammerstol   dd 02-06-1681 / 23-05-1692 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 862 Datum: 19-Feb-23 

Hendrick Lammerts Schuijtmaker, weduwnaar van Annitje Jans za. ter eenre en Pieter Janssen, 
broeder van Annitje Jans za. als oom en bloedvoogd van het weeskind van Annitje Jans za. met name 
Lijsbeth Henderickx, oud tussen 7 en 8 j. met de Schout als oppervoogd ter andere zijde zijn 
overeengekomen: Henderick Lammerts zal alle goederen behouden; hij zal Lijsbeth Henderickx 
onderhouden. Mondig als moederlijk erfdeel:"een silvere plate kettingh met een haeck om op sij te dragen, 
noch twee kleijne kettingjes met een silverde oorijser, noch een meskoockertje met een silverde kettinghje 
daerin stekende, nog een gouden singenetringh en een goude hoepringh", welke in de weeskist zullen 
worden bewaard tot 't overlijden of de mondigheid van 't weeskind. 2-6-1681. 
Op 23-5-1692 is dit goud en zilver uit de weeskist gehaald met toestemming van de vader, Schout en 
Burgemeesters en Pieter Janssen, oom en bloedvoogd, en aan Lijsbet Henderixen overhandigd. 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol    dd 12-06-1680 
Uit deze acte blijkt dat Hendrick Lmmertsz schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 11-06-1683 
Adriaen Cornelisz Nieupoort en Mr Johan van Munnickhoff als gerechtelijk benoemde curators over de 
desolate boedel van Teunis Jacobs Blom za, overleden te Ammerstol, transporteren ten behoeve van 
Lammert Hendrix Spiekerman van Ammerstol: 
a) Griend, genaamd het Steegh Campje van ca 1½ quartier. 
b) 2 griendjes Ow van de lijnbaen, groot samen ca ½ h. 
c) Griending achter het huis van de overleden Arien Willemen, ca.½ h. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 11-05-1690 
Uit deze acte blijkt dat Hendrick Lambertse Spickerman schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 1697 
In 1697 compareerden voor Schout Adriaan Nieuwpoort en de Schepen Arien Govert Pater en Pieter 
Gerritsz Rootbaard, Wouter Huijgen Cock (zie k2622), Hendrik Lammersz in huwelijk hebbende 
Marrigje Huijgen Cock, Reijer Huijgen Cock. Dirck Teunisz Waart, als getrout hebbende Lijntje Huijgen 
Cock, Claas Ariensz in huwelijk hebbende Aartje Huijgen Cock, Frans Willemsz in huwelijk hebbende 
Annigje Huijgen Cock, Hendrik Huijgen Cock en Arien Dirksz, als vader en voogd van zijn kinderen, 
geproc. bij Leentje Huijgen Cock, de welke comparanten verkogt ende in vrije eijgendom over gegeven aan 
ende ten behoeve van Sijmon Ariensz Pijper, een huijs ende erve, mitsgaders een boomgaard, agter de 
voorn. huijs gelegen op Ammerstol. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 14-01-1697 
Hendrick Lammertsz, getrouwd met Marrigje Huijgen Kock, Wouter Huijgen Cock, Reijer Huijgen Kock, 
Dirck Teunisz Waard, getrouwd met Lijntje Huijgen Cock, alle erfgenamen van Jannigje Reijers, weduwe 
van Huijg Leendertsz Kock, allen won. te Ammerstol, verkopen aan Aart Louwen, mede won. te 
Ammerstol, een kennipakker groot 1 hont. 
 

 
#k4660 Pater, Govert Ariensz (zoon van Arien Govertsz Pater en Neeltgen Leenderts) 
      ─> k9320 
 Beroep: Schepen en Burgemeester van Ammerstol 
 ~ +/- 1630 te Ammerstol 
 † 23-02-1693 te Ammerstol 
x ..-03-1655 te Oud Alblas 
#k4661 van Eijndhoven, Dirkje Dirks (dochter van Dirk van Eijndhoven en ) 
 ~ +/- 1633 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij * +/- 1654 te Ammerstol  † 30-01-1729 te Ammerstol 

 x met Aeltje Ariens Broeren 
 xx 07-01-1691 (o) te Oudewater / x te Ammerstol met Marija Claas Beenhackers 
 zie ─> k2330 

 
Recht. arch nr 18 Ammerstol    dd 19-11-1653 
Op huijden den 19e nov 1653, compareerde voor de Schout ende Burgemeesters van Ammerstol, hier 
onder genomineert Govert Ariensse Pater, Herman Snel, getrouijt hebbende Aechtgen Ariensse, ende de 
Heer Jacob Blomvliet, Vaendricht van de Heer Eclonde Verdoes, als oom ende voocht van Arien 
Cornelisse, sijnde een nagelaten soon van Merrichgen Ariensse, tsamen erfgenamen van Arien 
Govertsse Pater ende Neeltgen Leenderts, haer sa. vader ende moeder, mitsgaders grootvader ende 
grootmoeder respective; ende bekende sij comparanten de na gespecificeerde goederen bij de voorsch. 
hare ouders nagelaten, mitten andere bij blinde loottinge ende cavelinge, gedeelt ende geparticipeert te 
hebben, in voegen ende manieren als volght namelick dat 
De voornoemde Govert Ariensse voor sijn loth sal hebben de hoffstede, huijssinge, timmerragen ende 
plantagien, met de werde daertoe behoorende, staende ende gelegen tot Ammers. 
Noch een stuck weijlant, gelegen bij de Vliet onder Berchambacht, verongelt wordende voor thien hondt. 
Item de westersche nieuwe werff, verongelt wordende voor ander halff hondt, gelegen in de Geer onder 
Berchambacht, met een grient groot omtrent een hondt lants, gelegen buijtendijcx. 
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Item een grient gelegen tot Ammerstol, wordende verongelt voor vierdehalft quartier hondts.  
Noch een griendt, gelegen tot Ammerstol, verongelt wordende voor twee hondt. 
Noch is de griendt genaempt het Hoppelandt, mede gelegen tot Ammerstol, verongelt wordende voor een 
hondt. 
Ende letste een halffvierendeel segen in de Visscherije van de Snackert. 
 
Waer jegens den bovengenoemde Herman Snel nomine-uporis te lootte is gevallen: 
Een stuck lants genaempt Toesniep verongelt wordende voor een mergen, gelegen onder Berchambacht 
in de Geer. 
Noch een stuck lants genaempt de Biertel, met een griendichgen daeraen behoorende, tsamen verongelt 
wordende voor vijff hondt, mitsgaders een griendt van Jan Capsen gelegen tot Ammerstol, verongelt voor 
anderhalff hondt lant. 
Noch de griendt gecomen van Arien de timmerman, mede gelegen tot Ammerstol, verongelt wordende 
voor een hondt lants. 
Item een griendichgen tot Ammerstol, gecomen van de voorn. Jan Capsen, wordende verongelt voor  
anderhalff quartier hondts, noch een griendt genaempt den Nuijtendijck, groot twee hondt. 
Ende letste een halff vierendeel segens in de visscherijen van de Snackert. 
 
Sijnde de bovengenoemde Arien Cornelisse te looten gevallen: 
Eerst twee mergen hoijlant, gelegen onder Berchambacht, wordende verongelt voor twee mergen. 
Noch de oosterse werff, verongelt wordende voor anderhalff hondt, gelegen in den voorsch. Gors. 
Item een griendt genaempt Weerdichgend griendt, verongelt wordende voor een hondt, gelegen onder 
Ammerstol. 
Noch een griendt buijdensdijcx bij het Berchambachtse hooft, groot ontrent een hondt,  mitsgaders een 
griendt wordende verongelt voor vierhalff quartier hondt. 
Noch een griendt tot Ammerstol, verongelt wordende voor drie honts lants. 
Ende letstelijck een vierendeel segens in de visscherijen van de Corte Nes. 
 
Des is noch expresselick geconditioneert, dat met dese loottinge is gecompenseert, soodanige somme van 
600 gld als de voorn. Govert Ariense uijt den voorsch. boedel geinpreteerde tot egalisatie van gelijcke 600 
gld, die den overgenoemde Aechtgen Ariense ende Merrichgen Ariense sijne susters elcx ten huwelijcke 
hadde geresten, gelijck mede sijne pretentie ende actien over sijne derften in den boedel van sijne 
voorsch. ouders gedaen. 
Ende dat hij Govert Ariense daerenboven ten opsichten sijn voorsch. lit beter is, als den andere liten alleer 
sal betalen aen Leendert Ariense, de somme van duijssent car. gld hem tot lasten van voorsch. boedel 
competeerde, ende dat hij noch in collatie van de gemeenes boedel sal brengen 850 gld sijnde oock 
gestiguleert dat de voornoemden Arien Govertse sal brengen de respective 375 gld welcke somme 
beneffens alle de vordere in comende schulden, soo van obligatie als anders op den inventaris 
gementioneert, onder de voorsch. parthijen sullen worden gedeelt bij de legale portien. 
tBovenstaende dat de hondert ende vijtich gld van de voorsch. boedel boven de nagelaten goederen van 
de voorn. Arien Cornelisse naders onderschreven, uijtcrachte van seeckere vertichtinge in dato den 20e 
meij 1637, ende nader van de dato august 1641 gepasseert, alleen sal comen ende blijven ten proffijten 
van de gemelten Arien Cornelisse. 
 
Staet van de goederen, obligatien ende in schulden de kinderen ende erfgenamen van Arien Govertse 
Pater ende Neeltgen Leenders sa. noch gemeen competeren. 
Eerstelick is Govert Ariens volgens de bovenstaende lootcedulle, gehouden in collatie ende gemeene 
deelinge te brengen de somme van,       850-0-0 
Arien Cornelisse is mede schuldich in gevolgen van de bovenstaende contractie in collatie 
 ende deelinge van de gemeene boedel in te brengen de somme van    375-0-0 
Herman Snel, getrouwt hebbende Aechtgen Ariens is schuldich volgens obligatie 
in dato den 20e aprilis 1647,        300-0-0 
Noch is deselve Herman Snel schuldich over geleent gelt,     450-0-0 
Item compt de boedel den obligatie van 141 gld op Willem Aertse van Ameijde in de 
Niepoort, sijnde de gedateerde den 13e junij 1642      141-0-0 
Noch een obligatie op Leendert Thonisse Mol in Blesgraeff van 100 gld 
gedateert den 25e julij 1645,        100-0-0 
Gerrit Claesse Noorlandt, schoemaecker in de Niepoort is schuldich volgens 
obligatie in dat voorn.        150-0-0 
Michiel Andriesse, wonende in de Niepoort is schuldich per reste van coop van seeckere 
huijssinge ende erven, volgens coopcedulle in dato den 6e martij 1638,   575-0-0 
Hier van staet te betalen over verloopen rente noch compt een obligatie van 250 gld 
op Willem Meertense Engelsman gedateert den 5e meij 1652,    250-0-0 
Aen gelt in den boedel gevonden,       500-0-0 
De boeck ofte in schulden bedragen ontrent,      300-0-0 
Vier melck koeijen, een haest dragende veeren, een hockelinge, een parthije hoij 
in de berghe, den inboedel ende huijsraet. 
 
Lasten des boedels 
Eerstelick compt den bovengenoemden Arien Cornelisse, sijnde soon van Merrichgen 
Ariense, de somme van 600 gld, volgens contract op den 9e augusti 1641, tusschen 
deselve Merrichgen Ariensse, sijne moeder ter eene, ende de voorsch. Arien Govertse 
Pater ende Neeltgen Leendertse ter andere sijde, gemaeckt,    600-0-0 
Staet te betalen aen de Armen ofte behouftige personen, volgens begeerte van de voorsch. 
Neetgen Leendertse de somme van,       250-0-0 
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Item Arien Cornelisse noch toe gewecht bij accoort de somme van 60 gld, over de rente 
ende interesse van sijn Grootmoeders goederen, die in deselve boedel waren gecomen,  60-0-0 
 
Den inboedel ende huijsraet, mitsgaders haest ende 6 beesten met het hoij in den berge ofte schuer, hier 
vooren gemelt, hebben Govert Ariense Pater ende Herman Snel in coop aengenomen voor de somme van 
440 gld, in voegen dat sij gehouden sijn daervan een derde paert, sijnde 140 gld uijttereijcken aen Arien 
Cornelisse, ende met de 500 gld in de boedel gevonden, ende hier vooren op den inventaris gebracht sijn 
beladen. 
De 250 gld aen Armen ofte behouftiche personen gemaeckt, ende voorts de loopende schulden, sonder 
dat daervan is overschreven. 
Noch bekende Govert Ariense Pater, alle de landerijen ende oock de visscherije Arien Cornelisse sijne 
Neve, bij de voorstende lootcedulle te beure gevallen, gehuert te hebben voor den tijt van vier achtereen 
volgende jaren, in gaende St Petrij eerstcomende, verleden voor de somme van 200 gld vrij goet van alles, 
soo van ongelden banwerck Hogendijck als anders niet uijtgesondert. 
Is noch geaccordeert, dat de gemelte Arien Cornelisse bij den voorn. Govert Ariensse sijnen oom, den tijt 
van vier jaren als knecht sal wonen, ende dat hij jaerlijcx boven de cost sal winnen 50 gld, actum dese 30e 
nov anno 1653 
Ende dant noch geldt, dat de loottinge van de landerijen ende griendinge, in de voorstaende lootcedulle 
gementioneert, is gedaen met expresse conditia, dat tot de grient van twee hondt gelegen tot Ammerstol, 
bij Gerrit Stammen lant, ende tot grienden genaempt Hoepelant, Govert Ariensse te beure gevallen, sal 
moeten worden gemaeckt twee stuckgens Hoogendijck, voor de huijsinge van Leendert Woutterse. 
Item dat tot den Sniep, verongelt wordende voor eene mergen Herman Snel te beuren gevallen, sal 
moeten worden gemaeckt winninge ende in de Vliet voor ander halve mergen, dat elcx tot de van vijff 
hondt mede Herman Snel te beure gevallen, de winninge sal moeten worden gemaeckt voor anderhalve 
mergen. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 24-11-1653 / 09-11-1654 
Uit deze acten blijkt dat Govert Ariensz Pater schepen was van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 04-12-1656 / 12-11-1657 / 16-11-1658 
Uit deze acten blijkt dat Govert Ariensz Pater burgemeester was van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 6-7 (GA) Ammerstol   dd 19-08-1658 
Wij Schout, Borgemeesters ende Schepenen der stede Ammerstol hebben met de gemeinte alhier een 
vergaderinge gehouden, om te sien offer eenige overeenstemminge onder malcandereren soude wesen, 
aangaande die saken, die wij alhier ootmoediglijk versoeken aan den Eertbaardigen Classe van der 
Goude, ende hebben bevonden alles sonder tweedracght ende met overeenstemminge geschiet te sijn. 
Onderteijkent bij Laurus Cornelisse Roobaert Borgemr. Govert Ariense Pater, Pieter Ariense. 19 aug 
1658. 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol      dd 22-11-1669 / 21-01-1671 / 23-11-1671 / 11-11-1677 / 11-11-1678 
Uit deze acten blijkt dat Govert Ariensz Pater burgemeester was van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 40 Bergambacht   dd +/- 08-1673 
Pieter Sijbertsz, Gijsbert Sijbertsz, Arij van Oosten, getrouwd met Leentje Sijberts, Adriaen Nieupoort, 
schout te Ammerstol, vervangende Govert Ariensz Pater te Ammerstol, en Neeltje Pieters, erfgenamen 
van ’s vaders zijde van Neeltje Jans Boer, en Jan Teunisz Saen met Cornelis Teunisz Saen, erfgenamen 
van ’s moeders zijde van gemelde Neeltje Jans Boer, zijn schuldig aan Reijn Tijsz het bedrag van 500 
gulden. Zij verhypothequeren daartoe 2 morgen hooiland. 
Op 25 mei 1686 laat Reijn Tijsz weten dat de schuld voldaan is. 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol    dd 11-11-1673 
Dat sweeren wij Schepenen te wesen der stede Ammerstol de wel Ed Heere deser stede ende haare 
gecommitteerdene getrouw te sijn in de gerechtigheden ende in alle haare privilegien preeminenten 
actien, ende keuren te leggen tot des stede oirbare goet recht, ende justitie te administeeren, tusschen 
partijen hare deugtalen volgens haar wetenschappen, weduwen en weesen voor te staen ende voorts 
alles te doen wat goede Schepenen van Ammerstol schuldig sijn en behooren te doen, dat niet te laten 
om giften, noch om gave, noch om vrienden, noch om magen, noch om vrees van ons lijff, soo waarlijck 
moet ons Godt Almachtig helpen. 
Weder gecontinueerd: Pieter Boogje, Jan Andries 
Sijn aengestelt: Cornelis Jans Lijndraeijer, Govert Ariens Pater, Arij Barendse Saen, Jan Cornelis t 
Hooft, Barent Ariens de Bruijn. 
Den voorenstaende nieuwe Schepenen hebben den behoore eedt gedaen aen Schout en ten 
overstaen van de andere Schepenen op den 11 Nov 1673. 
 
Recht. arch nr 4b Ammerstol   dd 12-12-1675 / 11-11-1677 / 16-11-1680 / 14-11-1681 
Dat sweer ick Burgmr te wesen der stede Ammerstol de Ed Heere van Bergam. de voorn. stede ende 
haare gecommitteerdene getrouw te sijn haar preeminenten ende gerechtigheden, weduwen ende 
weesen voor te staen in hare goet recht ende previlegien, den voorn. stede te helpen houden, en voorts 
te doen wat een goet en getrouw Burgmeester schuldig is ende behoort te doen, soo waarlijck moet mij 
Godt Almachtig helpen. 
 
Weder tot Burgemeester gecontinueerd Hendrick Barendse. 
Op nieuw aengestelt als Burgemr. Govert Pater. 
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Den Eedt is in voegen als voorn. gedaen aen handen van Schout, ten overstaen van schepenen op den 12 
Dec 1675 
 
Continueerd: Govert Ariens Pater. 
Van nieuw gestelt: Teunis Barents Saen 
Den voorn. Burgemr. heeft sijn voorn. eedt afgedaen aen den Schout ten presentie van t volle Gerecht op 
den 11 Nov 1677. 
 
....ende is bij Govert Ariens Pater als Burgmr. de voorn. eet afgeleijt ofte gedaen te overstaen 
van Adrian Nieupoort Schout, Claes Ariens en Jan Ariens Saen Schepenen tot Ammerstol op 16-Nov. 
1680 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 25-05-1673 
Schuldbekentenis van Pieter Sijbertsz, Gijsbert Sijbertsz, Govert Ariensz Pater, Neeltje Pieters en Arij van 
Oosten in huwelijk hebbend Leentie Sijberts, erfgenamen van vaderszijde en Jan Theunisz Saen en 
Cornelis Theunisz Saen, erfgenamun van moederszijde van Neeltien Jans Boer za. aan Teijss Tijsz. van 
Bergambacht van f 500. Als zekerheid verbinden zij een weiland van ± 2 morgen in Ammerstol in de 
Bottercamp. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 14-08-1676 
Pieter Ariensz Rijsvelt, wonende onder de jurisdictie van Streefkerk, heeft overgedragen aan Govert 
Ariensz Pater in Ammerstol, 3 akkertjes griending in de Grote Geer onder Ammerstol, samen ca ½ hont. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 02-11-1677 
Sijbert Ariensz van Oosten en Jan Ariensz van Oosten voor zichzelf en als lasthebbers van Bartolomees, 
echtgenoot van Lijsbeth Ariens, hun zuster, dragen bij deze op ten behoeve van Govert Ariensz Pater, 
won. tot Ammerstol, 2 akkertjes griending, gelegen in het Meuleweer onder Ammerstol, groot ca 2 hont en 
40 roeden. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 20-12-1677 
Pieter Gerrits Stam van Ammerstol transporteert ten behoeve van Govert Ariensz Pater de vrije eigendom 
van 9 hont in de Kleine Geer, te weten 8 h weiland en 1 h rijsveld daarnaast, met een deel van de steeg, 
en nog een griendje buitendijks. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 06-06-1678 
Neeltje Pieters, geass. met haar zoon Pieter Willemsz Biesevelt als haar gekozen voogd in deze, won. in 
Blesgraeff, heeft in vrije eigendom opgedragen aan Govert Ariensz Pater, won. in Ammerstol, een huis en 
erf, en een hennepwerf of akker van 1 hont. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 16-07-1682 / 12-06-1683 
Uit deze acte blijkt dat Govert Ariensz Pater burgemeester was van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 20-05-1737 
Op huijden den 20-5-1737 comp. voor mij Frederik Tieleman van Schelluijne, openbaar notaris bij den ED 
Hove van Holland geadmitteerd in Schoonhoven, residerende voor de nagenoemde getuigen,  
Maria Beenhakker, wed. en boedelhoudster van wijlen Arij Goverde Pater, won. tot Ammerstol, ter 
eene, en Teunis van Lit, als in huwelijk hebbende Neeltie Blanken won. tot Bergambacht, Teunis Pieterse 
Blanken won. tot Nieuwe Kerk op dIJssel, en Govert Pieterse Blanken won. tot Streefkerk, alle drie 
kinderen van van wijlen Sijgje Goverde Pater, in haar leven wed. van Pieter Blanken, mitsgaders Dirk 
Goverde Pater en Arij Goverde Pater, beijden won. tot Ammerstol, voogden over Maria en Leendert Kok, 
minderj. kinderen van wijIen Anthonia Pieterse Blanken, aan haar in egte verwekt door Leendert Kok, en 
nog dezelve Dirk en Govert Pater als voogden over Pieternella Pieterse van der Meijden, minderj. kind van 
wijlen Aagje Pieterse Blanken, in egte aan haar verwekt door Pieter van der Meijde, zijnde deselve 
Anthonia en Aagje Pieterse Blanken mede geweest kinderen van deselve Sijgje Goverde Pater ter tweede, 
en eindelijk nog den voorn. Dirk Goverd Pater voor hem zelve, en nog als erfgenaam van zijn overleden 
zuster Aagje Goverde Pater ten derde zijde. 
Te kennen gevende dat ruim 20 jaren geIeden tot Ammerstol overleden was, Dirkje Dirks 
Eijndhoven, in haar leven wed. van Govert Arijens Pater den Ouden, en tot haar enige en universele 
erfgenamen nalatende, haar vier kinderen, Arij, Sijgje, Dirk en Aagje Pater voorn. 
Dat dezelve vier kinderen de nalatenschap van haar voorn. moeder onder den anderen hadden verdeeld, 
en ieder zijn aanbedeelde zustelijk en broederlijk hadden beseeten en tot sig genomen Schrijven zekere 
lootcedulle of acte van scheijdinge onder de hand, ieder als nog bevonden wierd en gedateerd den 27-1-
1729, doch maar door twee condividenten was ondertekend, dat zij comp. nodig oordeelde, dat elk te beurt 
gevallen en aanbedeeld was, en bij deze verklaren, dat aan de voorn. Arij Goverde Pater, den eerste 
comp. overleden man, aanbedeeld is geweest: 
Eerstelijk zeker stuk grientland gelegen onder Ammerstol genaamd de Kleijne Geer, groot omtrent 8 hont. 
Ten tweede nog een stuk grientland in hetzelfde weer groot een hont. 
Ten derde nog omtrent een hont grientland, mede gelegen onder Ammerstol in Gerrit Aarts weer, genaamd 
“Tureluer". 
Ten vierde nog omtrent een half hont buitendijks grient land, met een half steeg binnendijks, gelegen onder 
Ammerstol. 
Ten vijfde nog omtrent een hont buitendijks grientland gelegen onder Bergambacht,  
En eindelijk nog in contante penn. bij het doen der voorn. lotingen en scheidinge uit den boedel ontvangen, 
de somma van 450 gld. 
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Aan de voorn. nu overleden Sijgje Goverde Pater, in haar leven wed. van Pieter Blanken, is aanbedeeld 
geweest en werd bij deze aan haar nagelaten kinderen en kindskinderen de resp. tweede compt. in deze 
als nog aanbedeeld: 
Eerstelijk een stuk grientland groot omtrent een 120 roe gelegen onder Ammerstol in het Moleweer. 
Nog een stukje grientland mede gelegen onder Ammerstol in de Groote Geer, groot omtrent 75 roede. 
Ten derde nog omtrent een 1½ hont grientland buitendijks gelegen onder Bergambacht. 
Ten vierde nog omtrent een half hont grientland mede buitendijks onder Bergambacht gelegen. 
En eindelijk nog in contanten penn. door de voorn. Sijgje Govertde Pater bij het doen der voorn. lotinge en 
scheidinge uit den boedel ontvangen de somma van 1000 gld. 
 
Aan de voorn. Dirk en Aagje Goverde Pater samen is aan bedeeld geweest en werd nu als nog aan de 
voorn. Dirk de Pater zo wegens hem zelf, als nog in qualiteit als enige geinstitueerde erfgenaam van zijn 
zuster Aagje de Pater aanbedeeld: 
Eerstelijk twee huizen en erven naast den anderen, staande en gelegen te Ammerstol. 
Ten tweede nog een Kamp weijland gelegen onder Bergambacht aan de Schoonhovense Kerkweg, 
groot omtrent een Mergen vier hont. 
Ten derde omtrent 87½ roede grientland onder Ammerstol in Sijmen Dammisse Weer gelegen. 
Ten vierde, nog een hont qriendland onder Ammerstol, gelegen in Sijbrant Janse weer. 
Ten vijfde, nog een hennipkampje, liggende onder Bergambacht in Mees Willems weer, groot drie hont 
37½ roe. 
Ten zesde, een half hont griendland, gelegen onder Ammerstol over de Agterweg. 
Ten zevende 250 roeden hoij en weijland zijnde een werf geweest, liggende onder Ammerstol in Pelle 
Hofstede. 
Ten achste een 120 roeden griendland liggende onder Ammerstol. 
Ten negende 50 roeden griendland, gelegen onder Ammerstol. 
En ten tiende nog 425 roeden griendland, gelegen onder Bergambacht. in de Groote Geer. 
 
Met welke voorstaande lotinge en scheidinge en verdelinge zij compt. als nog verklaren te nemen 
volkomen genoegen en contentement en ieder aanbedeelde te cederen en over te geven met zodanige 
recht op actie, als den gemeenen boedel van Dirkje Dirks van Eijndhoven daaraan hadde met belofte 
van t selve te sullen vrijen en waren als regt is, aan nemende ook malkander naijt ofte nogt in reghten of 
daar buijten directelijk of indierectelijk, om geen andere scheijdingen of verdelinge moeilijk te zullen vallen. 
In geen der kende manier, nog te gedogen dat sulcx door ander gedaan werden. Relievementen en 
anderen behulpmiddelen in regten bekent, belovende hun daar mede niet te zullen behelpen, enz. 

 
#k4662 Beenhackers, Claas (zoon van ) 
 ~ 19-12-1622 te Stolwijk 
 † na 07-05-1666 te ??? 
x 25-04-1652 te ??? 
#k4663 Jans, Meijnsje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te Berkenwoude 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marija * +/- 1665 te Oudewater  † 12-05-1750 te Bergambacht 

 x 07-01-1691 (o) te Oudewater / x te Ammerstol met Arij Govertsz Pater 
 zie ─> k2331 

 

 
#k4664 Ooms, Adam Jansz  (zoon van Jan Adamsz Oom en Philippina  
     Cornelis de Kuijper) ─> k9328 
 Beroep: korenmolenaar 
 ~ +/- 1640 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
o 14-06-1664 te Groot Ammers 
x 03-07-1664 te Groot Ammers 
#k4665 de Bas, Maritge Aerts  (dochter van Aert Cornelisz de Bas en ) 
      ─> k9330 
 ~ 23-06-1647 te Groot Ammers 
 † na 02-1691 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * te Opperstok /  ~ 15-01-1668 te Groot Ammers 

      † 01-08-1726 te Groot Ammers 
 o 19-07-1687 te Groot Ammers met Anna Jans 
 zie ─> k2332 (kwartier 1 en 3) 
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o Cornelis ~ 16-02-1670 te Groot Ammers † 29-07-1748 te Langerak 
 x 30-04-1695 te Ammerstol met Jaapje Cornelis Hoogendijck 
 zie ─> k5426 (kwartier 2) 

 

 
#k4668 van der Linden, Huijg Cornelisz (zoon van Cornelis van der Linden en ) 
 ~ +/- 1615 te Haastrecht 
 † ??? te ??? 
x 09-12-1646 te Groot Ammers 
#k4669 Hermans, Janneken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † +/- 1653 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Harmen  ~ 02-11-1651 te Schoonhoven  †  

  x +/- 1683 te ??? met Lijsbeth Ariens Leunen 
  zie ─> k2334 

 

 
#k4670 Leunen, Arie Cornelisz (zoon van Cornelis Leunen en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † na 23-02-1670 te ??? 
x 10-02-1658 te Groot Ammers 
#k4671 Spruijt, Crijntje Cors  (dochter van Cors Spruijt en ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ 07-09-1659 te Groot Ammers †   

  x +/- 1683 te ??? met Harmen Huijgensz van der Linden 
  zie ─> k2335 

 

 
#k4672 Dogterom, Floor Pietersz Floren (zoon van Pieter Floren Dogterom en  
      Pietertge Hendricks)  ─> k9344 
 ~ +/- 1614 te Meerkerksebroek 
 † ..-03-1654 te Meerkerk 
x 05-03-1637 te Meerkerk 
#k4673 Vermeer, Geertgen Otten (dochter van Ot Aertsz Vermeer en ) 
 ~ +/- 1615 te Meerkerkerkbroek 
 † 30-03-1654 te Meerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Otto ~ ..-05-1639 te Meerkerk  † 02-09-1719 te Leerbroek 

 x met Joostje Hermans 
 xx 25-01-1685 te ??? met Cornelia Herberts van der Lede 
 xxx 22-02-1693 te Leerdam met Anna Claas van Deventer 
 zie ─> k2336 

 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 29-05-1651 
Floris Pietersz won alhier tr aan Gerrit Jorisz mede won alhier, een akkertje groot 1h op Blommendaal. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 21-06-1651 
Arien Fransen Hacker won alhier tr aan Floris Pietersz Dochterom won alhier, een huis, erf en 
boomgaardje gelegen a/d westzijde v/d straat of Souwendijk, strekk v/d straat ww t/d sloot achter de 
boomgaard. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 01-07-1653 
Huich Andriesz won in Seventer, tr aan Pietertge Hendricks wde van Peter Florisz Dochterom en haar 
kinderen won in Broek, 2 morgen in Broek op de Duijnen. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 30-05-1654 
Jan Otten Vermeer en Adriaen Hendricksz van Hoff, beiden voogden v/d nagelaten kinderen van Floris 
Pietersz Dochterom, tr aan Philips Anthonisz, een huis en boomgaardje a/d westzijde v/d straat ofte 
Souwendijk. 
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Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 19-08-1654 
Jan Otten Vermeer en Adriaen Hendricksz van Hoff als voogden v/d nagelaten onm kinderen van Floris 
Pietersz X Geertjen Otten beiden za, tr aan Peterken Hendricks wde van Pieter Florisz, 1 morgen op de 
Duijnen 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 19-08-1654 
Jan Otten Vermeer en Adriaen Hendricksz van Hoff als voogden v/d nagelaten onm kinderen van Floris 
Pietersz X Geertjen Otten beiden za, tr aan Cornelis Hendricksz de Cleijne X Lijntgen Pieters, die een 
dochter was van voorn Pieter Florisz za, 7 hont in Broek. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Meerkerk    d.d. 19-08-1654 
Comp. Pieterken Hendricks wede van Pieter Floris Dorchterom won. in Broeck en belooft aen te nemen 
etc. de erfenis. Sijmon Jans de Best te Langerak een obligatie van 900 car. guld etc. ten laste van de 
boedel. zij zal cost en schadeloos houden Cornelis Hendricks de Groot en Cornelis Hendricks de Cleijne 
haere zwagers [schoonzoons} mitsgaders de kinderen ofte voochden van de onm. kinderen van Floris 
Pieters hare soon idem bovenstaande personen een acte van schuldbekentenisse 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Meerkerk    d.d. 15-09-1654 lootcedulle 
Comp. Cornelis Hendricks de Groote als man en voogd van Merrichgen Pieters ende Cornelis Hendricks 
de Cleijne als getrouw hebbende Lijntgen Pieters ter eenre. ende Jan Otten Vermeer ende Adriaen 
Hendricks van Hoff als voochden van de nagelaten weeskinderen van Floris Pieters zalgr. alle als kinderen 
ende kintskinderen van Pieter Floris Dochterom haere zalgr. vader resp. grootvader 4 mrg. lant op de 
Duijnen ende noch 14 hont op Middelbroek, Cornelis Hendricks de Groote 1½ mrg op de Duijnen in een 
weer groot 2 mrg strekkende voor ter halve Lerckwetering af noordw tot achter ter halve nieuwsteech toe 
oostw Claes Leenderts Verhoeff, westw Gijsbert Dircks de Best, Cornelis Hendricks de Cleijne 1½ mrg 
waarvan 1 mrg westw vande voorn 1½ mrg en de ½ mrg mede in't weertgen van voorn. etc. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 16-11-1654 
Jan Otten Vermeer en Adriaen Hendricks van Hoff als voogden v/d onm kinderen van za Floris Pietersz 
Dochterum, tr aan Willem Dircks mede won alhier, de helft van 11 hont gemeen met Willem Jansz 
Quaeckernaack. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Meerkerk    d.d. 11-12-1654 
Comp. Cornelis Hendricks de Groot als man en voogd van Marrigje Pieters ende Cornelis Hendricks de 
Cleijnen als getrout hebbende Lijntje Pieters, mitsgaders Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van 
Hoff als voogden van de nagelaten onm. kinderen van Floris Pieters zalgr. op de approb. van de Drossaert 
ter eenre ende Jan Gerrits den Uijl won. te Langerak als in echte gehad hebbende Aeltje Pieters salgr. alle 
kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Florisz Doctorum hare vader resp. grootvader (Pieterke 
Hendricks wel vermeld), testament van 25 1 1649 Jan Gerrits den Uijl 285 guld verderop is "de" bij Groot 
en Cleijn doorgehaald 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 12-06-1656 
Pieterken Hendricks wde van Pieter Floren won in Broek, verkl schuldig te zijn aan Neeltjen Segers wde 
van Sijmon Jansen de Best won in Langerak, 900 cg spruitende uit 2 gecasseerde obligaties, en stelt als 
pand 1m op de Duijnen, ow Claes Leendertsz en ww Cornelis Hendricksz de Groot, strekk v/d 
kerkwetering t/d dwarssloot van Gijsbert de Besten; nog haar helft v/d hofstede genaamd “Tommewerf”, nw 
de kerkwetering en zw de Broekse dijk, strekk v/d dijk ofte kerkwetering t/d dwarssloot van Jan Cornelisz 
Vercaick. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 20-06-1657 
Jan Otten Vermeer en Adriaen Hendricksz van Hofff, beiden voogden v/d nagelaten weeskinderen van 
Floris Petersz Dochterom, tr aan Jan Gerritsz de Uijl, 7 hont op Middel broek. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Meerkerk    d.d. 08-12-1659 
Adriaen Hendricksz Van Hoff en Jan Otten Vermeer als voogden v/d weeskinderen van Floris Pietersz 
Dochterum za, Bastiaen Cornelisz Uijl, Peter Geritsen Uijl en Hendrick Petersz, allen voogden over de 
weeskinderen van Jan Gerritsen den (!) Uijl za (en Aeltjen Pieters), tr aan Cornelis Hendricksz de Cleijne, 4 
morgen in Broek, ow Reijer Verhoeff en ww Leendert Cornelisz Stolckenaar, strekk v/d Broeksedijk t/d helft 
van een camp van voorn Cleijne; nog 1 morgen aldaar, zijnde 2 achterste 3e parten van 1½ morgen en 
nog de helft v/d voorste Hm op Middelbroek. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 9 Meerkerk    d.d. 1656 
boedelrek. Jan Otten Vermeer, neffens Adriaen Henricksen van Hoff als voogden van van de 
weeskinderen van Floris Pieters Docterom getrouwd met Geertgen Otten. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 9 Meerkerk     dd 13-09-1667 
Cornelis Hendricks de groote won. Gijbelant, bekent schuldig te wezen aan Willem Cornelis Achterlander 
won. tot Giessen Oudekerk ? 69,- 10 st. en aan Adriaen van Hoff ende Jan Otten Vermeer als voochden 
over onm. kinderen van Floris Pieters Dochterom f 42,- 16 st  

 
#k4674 van der Lede, Herbert Jansz (zoon van Jan van der Lede en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
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x voor 1655 te ??? 
#k4675 van Kerssen, Aaltje Jans (dochter van Jan van Kerssen en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ 01-09-1655 te Leerdam  † +/- 1692 te ??? 

  xx 25-01-1685 te ??? met Otto Florisz Dogterom 
  zie ─> k2337 

 

 
#k4680 den Bonser, Teunis Pietersz (zoon van Pieter den Bonser en ) 
 Beroep: Veerman 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † tussen 08-06-1648 en 21-10-1652 te Ammerstol 
x +/- 1625 te ??? 
#k4681 Stoel, Aaltje Wouters  (dochter van Wouter Jansz Stoel en Gerritge 
     Jacobs  (niet Marrichje Jans)  ─> k9362 
 ~ +/- 1605 te Ammerstol 
 † na 17-03-1659 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ +/- 1653 te Ammerstol † tussen 10-11-1715 en 13-04-1720 te Ammerstol 

 o 17-12-1676 te Leiden met Susanna Pietersz Servaes 
 zie ─> k2340 

 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 12-11-1629 
Thuenis Pietersse, als man ende voocht van Aeltgen Woutersse requirant. Contra Wouter Jansse 
Stoel gerequireerde. De reqt. in qualiteijt, zoo hij ageert, versocht staet ende inventaris van alle de 
goederen, die gereqd. huijsvrouwe moeder metten doot geruijmt ende achter gelaten heeft, 
mitsgaders de hueren van de landen, griendingen, ende winsten, sedert het overlijden van Gerritge 
Jacobse, inne die voegen nae gedane boedel eedt te procederen, tot schiftingen, scheijdingen ende 
deijlinge van deselve goederen, met interdictie van zich te onthouden van de griendingen tot de tijt ende 
wijlen hij reqt. zijn portien daervan is hebbende, cum expensis. Zoos mit den reqt. in dese present, 
versocht het eerste default ende decretement van dien interdictie. Schepenen condemneeren de ged. in 
het 1e default met een 2e citatie. 
 
Recht. arch nr 7 Ammerstol    dd 11-05-1630 
Jan Hubertsz Caps heeft opgedragen aan Theunis Pieters Bonser een half huis en erf in Ammerstol, 
gemeen met de erfgenamen van Merchgen Zanen za, met de beplanting daarop staande. Met zekere 
voorwaarden betreffende de bewoning en het gebruik van boomvruchten. 
Schuldbekentenis van Thuenis Pietersz Bonser, wonende in Ammerstol, aan Jan Hubertsz Caps van 300 
car.g. in 3 termijnen te betalen. Als zekerheid stelt hij bovenstaand huis en erf. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 20-08-1633 
Rechtdach gehouden den 20e aug 1633 
Jan Huberts Caps, eijser. Contra Thuenis Pieterse Bonser, gedaagde eijsch te kennen ofte ontkennen, 
seeckere coop acte voor het gerecht den 17e meij gepasseert, doende eijsch als in de presentatie, ende 
dien volgende tot betaling van 300 gld ter saecke over coop van de helft van seeckere huijsinge ende 
boomgaerd, in de voornoemde acte gementioneert, met den in het geeijste jegens de penn. 16 verschenen 
sedert de respective verschijndagen, cum expensis. De ged. Versocht dach. Eijser consenteert. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 16-05-1641 
Arien Willemsz Craeij voor zichzelf en vervangende en z. st.m. voor z'n broer en zusters heeft 
overgedragen aan Thonis Pieter Bonser, wonende in Ammerstol, een vierde deel in een huis en erf 
geerfd bij ‘t overlijden van Merchgen Ariens za. in haar leven gewoond hebbend in Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 21-06-1642 
Arien Aertsz, burgemeester van Ammerstol, voor zichzelf en z.st.m. voor Arien Wilmsz Craeij als voogd 
van de kinderen van Thuenis Ariensz Zaen za. en Arien Jansz eveneens voogd van deze kinderen en 
Arien Thuenisz Waert, schout, als oppervoogd, Grietgen Ariens geass. door de genoemde burgemeester, 
haar gekozen voogd in deze, Goverts Sijbertsz getrouwd hebbend Willempgen Willems, wede van Baernt 
Ariensz Zaen hebben in eigendom overgedragen aan Thonis Pietersz Bonser hun gerechte deel in een 
huis en erf. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 18-05-1643 / 01-06-1643 
Rechtdach gehouden den 18e meij 1643 
Arien Thonis Waert, Schout, eijser. Contra Thonis Pieters Bonser, gedaagde eijsch doende. 
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Den eijser concludeert ten sine, de gedaagde sal worden gecondemneert te leveren in handen van de 
eijser de somme van 80 gld als wesende de laetste termijn van een half segenwater, gelegen op de 
Corten, hij eijser daer inne gestelt bij den Heer Rentmr van de Heer van de Leck, ende de ged. bij den 
eijsch voldaen in sijn plaets prefenterend, bij de betalinge daervan behoorlick transport te doen, zulcx ende 
in sulcke voegen, mitsgaders een goede salm van thien pont ofte daer boven. 
Bullick met den ged. present, doende prefererende, seijde te vrede te sijn de geeijste somme te betalen, 
mits de eijser aen de ged. behooriijck sal transporteren ende cederen verclaert de eijsch vorders niet 
ontfankel. cum expensis. 
Rechtdach gehouden den 1e junij 1643 
Arien Thonis Waert Schout, eijser. Contra Thuenis Pieters Bonser, gedaagde te repliceren. 
Cats voor de eijser, persisteert van repliek als bij eijsch. 
Bullick voor-de ged. persisteert voor dupliek als bij antwoord. Cats versocht sententie. 
Schepenen parthijen ten wedersijdse mondeling gehoort, doende recht, veroordelen de ged. In handen 
van de eijser te leveren de geeijste somme van 80 gld, mitsgaders de beloofde salm in de eijsch geroert, 
mits doende lijden eijsch aen dien ged. behoorlick opdracht, vant voorsch. Half segenuater, gelegen op 
den Corsen, sulcx in dien voegen, hij eijser daerinne bij den Ed Heer van de Leck gesteIt is, verclaren de 
ged. vorders tot niet ontfankel, noch gesondert ende compenseeren de costen omme redenen. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 08-06-1648 
Rechtdach gehouden den 8e junij 1648. 
Thonis Pieters Bonser, als getrouwt hebbende Aeltge Woutersdr, eijser. Contra Ariaentge Cornelisdr 
wed. ende boedelhouster van Jan Wouterse, gedaagde. 
De eijser concludeert ter sine, de ged. sal worden gecondemneert aen de eijser te leveren, pertinente staet 
ende inventaris met de eede gesterckt, van alle de goederen soo roerende als onroerende, actie ende 
creditien goet niet uijtgesondert, sulcx die bij de voorn. Jan Wouters metten doot ontruijmt ende 
achtergelaten sijn, cum expensis.De eijser vermits de non comparitie van de ged. versocht dat ged. sal 
worden veroordeelt in het leveren van staet ende inventaris. 
Schepenen decerneren de ged. in het 1e default met een 2e citatie, vermits de non comparitie 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 21-10-1652 
Rechtdach gehouden den 21 oct 1652 
Arien Thonis Waert, Schout deser Heerlickheijt ende dienvolgende oppervoocht over de naergelaten 
weeskinderen van Thonis Pieterse Bonser, geprocreeert bij Aeltgen Wouters, eijser. Contra de selve 
Aeltgen Wouters, wed. ende boedelhoudster van voorn. Thonis Pieterse Bonser, gedaagde, eijsch doende. 
De eijser in voorn. qualiteijt, concludeert ter sine de ged. sal werden gecont te leveren pertinente staet 
ende inventaris van allen goederen soo roerende als onroerende, geen uijtgesondert, actien ende 
creditien, sulcx die geweest zijn op t overlijden van voorn. Thonis met behoorkijcke boedel eedt gesterckt 
ende dienvolgende van denselve inventaris aen de eijser te laten volgen copij voorts te procederen tot 
schiftingen ende scheijdingen van de selve boedel ten behoeven van de voorn. weeskinderen bij provisie 
te leveren staet ende inventaris, cum exp. Gedaagde wil staet ende inventaris leveren. 
Schepenen veroordelen de ged. staet ende inventaris te leveren binnen een maent, met behoorlijcke eed 
gesterckt. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 04-12-1656 / 29-01-1657 
Rechtdach gehouden den 4e dec 1656.  
Aeltgen Wouters, naergelaten dochter ende eenige erfgenamen van Wouter Jans Stoel, haeren sa. 
vader, alhier op Ammers overleden, eijseresse. Contra Marrichje Jans, naergelaten weduwe;van wijlen 
den voorn. Wouter Jans Stoel, gedaagde, eijsch doende ende provisie te begeeren. Bullick voor de 
eijseresse, metten selve present, dient van eijsch ende versoeckt provisie. Rietvelt versocht copie ende 
dach op alles. De eijseresse presenteert bij principaelen in de versochte copie ende dach ende nopende 
de versochte provisie, seijde dat daerop geen dach conde vallen, versocht oversulcx dien aengaende 
profijt, dat de ged. sal worden gecondemneert den inventaris aan de eijseresse gemelt bij eede gesterckt, 
als naer behooren bij haer eijseresse te leveren. Schepenen gunnen den gedaagde copie ende dach bij 
naesten. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 24-04-1657 / 09-08-1657 
Rechtdach voor Schepenen der stede van Ammerstol den 24e april 1657 
De Edele Vrouwe der stede Ammerstol, eijseresse. Contra Aeltgen Wouters, wed. van Thonis Pieters 
Bonser, gedaagde. 
De Vrouwe concludeert tot condemnatie ende bij provisie tot namptisement van 184 gld over 8 jare pacht 
ofte huijren van het veer over de reviere van de Leck, alhier tot Ammerstol tot 23 gld jaerlicx, t laetste 
jaer vergeven 1636, voorts afslaende 32 gld 15st. daerop betaelt, cum expensis. 
De Ed Vrouwe versochte also. de non comparitie de ged. het 1e default met een 2e citatie. 
Schepenen decerneren de ged. in t 1e default met een tweede citatie. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 03-09-1657 / 29-10-1657 / 26-11-1657 
Rechtdach gehouden voor Schout ende Schepenen den 3e sept 1657. 
De Edele Vrouwe der stede Ammers etc. eijseresse. Contra Aeltgen Wouters, wed. van Thonis Pieters 
Bonser, gedaagde te antwoorden. De gedaagde seijde ter goede trouwe te innoveren ende dien volgende 
te ontkennen, dat sij het Veer bij den eijsch gemelt soude hebben gepacht, ofte gehuert voor 23 gld int 
jaer, dat het gemelte Veer haer ged. noijt hooger heeft aen geslagen als voor 10 ofte 12 gld ten hoochste 
jaren, in der voegen dat sij in de 8 jaren dat sij t gemelte Veer heeft gehadt ende geroert jegens 12 gld 
jaerlicx met meer wesen verschenen als 96 gld. Daerop sij heeft betaelt 82 gld 15 st, aen gelt, borg tot 1-5-
0, maecken t samen 84 gld, sulcx dat sij ged. op de voorsch. 96 gld met meerder sijnde als 12 gld, die sij 
nijt onwillig is te betalen, gelijk sij deselven als noch prefenteer te betalen in clinckende gelde, sustineert 
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met ten selve presentatie te mogen volstaen ende bij afslach vandien onder benefijte, nochtans van de 
selve ende omme redenen tot vorder mochte ander te sijn van niet ontfankel ende bij ordine tot absolutie, 
cum expensis. 
De Edele Vrouwe voor repliek als bij haer voorgaende eijsch. De gedaagde voor dupliek als bij antwoord 
ende versocht copij vant gunt Veer mede de eijseresse, soo sij vermeent te behelpen. 
De eijseresse versocht sententie. In state ten naesten. 
 
Recht. arch nr 6 Ammerstol    dd 29-11-1658 
Den Bode ofte een van de Gerechte der stede Ammerstol sal hem uijt ten ende van wegen Cornelis van 
Staveren Schout der voorsch. stede, als oppervoocht van alle minderjarige persoone sijnder jurisdictie 
laten vinden ende te van porteren bij de persoone ofte woonstede van Aeltge Wouters, weduwe van 
Thonis den Bonser, ende deselve dachvaerden voor Schepenen der voorn. stede jegens maendage den 
...dec. eerstcomende, om te sien concluderen tot overleveringe van behoorlicken staet ende inventaris van 
de goederen bij haer ende den voorsch. Thonis den Bonser gemeen beseten ende bij den voorn. haren 
man metter doodt ontruijmt ende achter gelaten, ende die met behoorlicken boedel eedt gesterckt, daerop 
te antwoorden ende voorts te procederen als na rechten des Bode ofte van de Gerechte latende, copie op 
dat sij op de provisie mach gereet comen, sal sijn wedervaren relateren als na behooren. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 17-03-1659 
Cornelis Pieterse van Staveren, Schout van Amm. als oppervoocht van alle minderjarige persoonen, in die 
qualiteijt, eijser. Contra Aeltgen Wouters, wed. ende boedelhoudster van Thonis den Bonser, gedaagde, 
eijsch doende, als noch sententie te begeeren. De eijser concludeert ten sijne, de ged. bij sententie van 
dese Gerechte sal werden gecondemneert te maecken ende aen de eijser over te leveren pertinente staet 
ende inventaris van boedel ende goederen bij Thonis de Bonser ende haer wed. gepossideert ende bij den 
selve Boser metten doot ontruijmt ende achtergelaten, dienvolgende bij boedel scheijdinge ten behoeven 
der kinderen als erfgenamen te laten volgen tot overlevering van de voorn. staet en inventaris. De eijser 
vermits de non comparitie van de ged. versocht als noch sententie op sijne eijsch, alsmede het Gerecht te 
or donneren den ged. ten naesten te antwoorden op pene dat recht gedaen sal worden. 

 
#k4682 Servaes, Pieter   (zoon van ) 
 Beroep: Saeiwercker 
 Later getrouwd op 01-10-1671 te Leiden met Aaltje Jacobs Mersseman 
 ~ +/- 1620 te Straesel 
 † ??? te ??? 
o 17-05-1646 te Leiden    zie gezinskaart temp069 
#k4683 Badts, Maria / Maertge Maljaards (dochter van Maljaard Pietersz Bats en 
      Susanna van Doorn)  ─> k9366 
 ~ +/- 1620 te Leiden 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter Servaes en Maria Badts): 
o NN  *   †  
o Susanna  ~ 22-08-1655 te Leiden  † 22-04-1736 te Ammerstol 

  o 17-12-1676 te Leiden met Dirk Teunisz den Bonser 
  zie ─>  k2341 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieter Servaes en Aaltje Mersseman): 
o NN  *   †  

 
Bonboeken Leiden BB 285    dd 08-11-1662 
bij Pieter Servaes getrout zijnde met Maeijchen Bats eenige naergelate dochter en erffgenaeme van 
Malljaerd Bats en Susanna van Doorn .. 
 
Bonboeken Leiden BB 285    dd 06-05-1713:  
de helfte van dit huijs en de de helfte vant huijs hier naar fol 329 is bij Frans Servaes soon en voor de helft 
... erffgen van Pieter Servaes sp: belast met iii gl spruijtende uijter saecke van geleende en aengetelde 
penn daer van jaerlijcx intrest betaelt sal worden jegens 4 ten hondert om Jurriaen Rogelin 
 
Bonboeken Leiden BB 285    dd 17-05-1714:  
is bij Jacobus en Frans Servaes beijden kinderen van Pieter Servaes die wedr. ende boedelhouder was 
van Maeghen Bats enig naergelaten dr. en erffgen van Maljaert Bats vercoht aen Jacob de Backer vrij om 
VcVI gl 

 
#k4688 Backer, Claas Dircksz  (zoon van Dirck Claesz Backer en ) ─> k9376 
 ~ +/- 1635 te Stolwijk 
 † 23-02-1706 te Stolwijk 
o 11-03-1662 te Stolwijk 
x te Klein Ammers (Ammerstol)     zie gezinskaart temp073 
#k4689 Huijgen, Marchje  (dochter van Huijgh Dercksen en Ootjen Jacobs 
     Decker) ─> k9378 
 Eerst getrouwd met Pieter Jacobsz 
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 ~ +/- 1632 te Stolwijk 
 † 26-11-1727 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Marchje Huijgen en Pieter Jacobsz): 
o NN *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Claas Backer en Marchje Huijgen): 
o NN *   †  
o Willem ~ +/- 1672 te Stolwijk  † 04-10-1720 te Stolwijk 

 o 27-01-1697 te Woerden / x +/- 02-1697 te Stolwijk met Annigje Gerrits van Vliet 
 zie ─> k2344 

o Neeltje ~ 14-02-1677 te Stolwijk  †  
 doopget. Cateleijntje Cornelis 

 
Weeskamer Arch. Nr. 4 Stolwijk   d.d. 11-10-1682: 
Willem Gerritsz Muijs (zie k3376), won. te Stolwijk, consigneert 600 gulden, zijnde de kooppennignen van 
huis en erf, te Benedenkerk op het dorp, door hem gekocht van Claes Dircksz Backer, volgens 
koopvoorwaarden dd 27-02-1682. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 06-05-1675 
Claes Dircksz Backer verkoopt aan Arien Maertensz Decker een stuk land groot 1 morgen te Bovenkerk. 
Bedrag 250 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 06-05-1675 
Claes Dircksz Backer verkoopt aan Jan Dircksz Backer een huis en erf in het dorp van Stolwijk. Bedrag 
900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 10-06-1678 
Claes Dircksz Backer verkoopt aan Mees Jansz Beenhacker ee nstuk land groot 2 morgen 2 hont te 
Bovenkerk. Bedrag 455 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 10-06-1678 
Claes Dircksz Backer verkoopt aan Willem Huijbertsz een stuk land groot 1 morgen 4 hont te Bovenkerk. 
Bedrag 370 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 10-06-1678 
Claes Dircksz Backer verkoopt aan Pieter Adriaensz Romeijn 3/4e deel van een stuk land groot 7 hont te 
Benedenheul, gemeen met de kinderen van Jacob Claesz Backer. Bedrag 215 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 10-06-1678 
Claes Dircksz Backer verkoopt aan Arien Ariensz den Boer 5 hont kennipland te Benedenkerk. Bedrag 170 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 12-02-1683 
Claes Dircksz Backer verkoopt aan Willem Gerritsz Muijs (zie k3376), glaesmaker, een huis en erf in 
Benedenkerk. Bedrag 600 gulden. 

 
#k4704 van Baaren, Coenraat Dircksz  (zoon van Dirck van Baaren en ) 
 Beroep: Timmerman 
 * +/- 1635 te Benschop 
 † ??? te Achterbroek 
o 29-04-1663 te Stolwijk 
x 03-05-1663 te Benschop     zie gezinskaart temp035 
#k4705 Maartens, Trijntje (dochter van Maarten Ariensz Dus en Neeltje Claes  
    Backer)  ─> k9410 
 * +/- 1635 te Stolwijk 
 † ??? te Achterbroek 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ voor 1667 te Achterbroek  † voor 30-12-1748 te ??? 

 x 03-08-1687 te Berkenwoude met Neeltje Pieters Kock 
 zie ─> k2352 

 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 24-05-1656 
Maerten Aelbertsz is schuldig aan de 2 onmondige weeskinderen van Maerten Arijensz Dus (zie 
k9410) een jaarlijkse losrente van 20 gulden. De schuld bedraagt 500 gulden. 
Op 31-05-1665 meldt Koen Dircksz, getrouwd met Trintgen Maertens, dat 250 gulden is afgelost. Op 
02-02-1670 meldt Arien Maertensz Dus dat ook de andere 250 gulden is afgelost. 

 
#k4706 Kock, Pieter Willemsz  (zoon van Willem Kock en Trijntje Cornelis) 
      ─> k9412 
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 Beroep: kleermaker, Gezworene van Berkenwoude in 1670 
 * +/- 1625 / 1632 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † na 27-04-1697 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1650 te Gouderak 
#k4707 de Heer / de Herk, Marrigje Cornelis (dochter van Cornelis de Heer / de Herk 
      en Baartje Dirks)  ─> k9414 
 * +/- 1625 te Gouderak 
 † voor 27-04-1697 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ voor 1667 te Berkenwoude  † 30-12-1748 te Berkenwoude 

 x 03-08-1687 te Berkenwoude met Dirk Coenraatsz van Baaren 
 zie ─> k2353 

 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 12-06-1656 
Leendert Dirksz verkoopt 2 morgen land aan Pieter Willemsz Cock. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 09-05-1670 / 27-06-1670 
Pieter Willemsz Cock treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 18-12-1696: 
Cornelis de Herk, voor zichzelf, en zich sterk makende voor Pieter Willemse Kock, als getrouwt 
hebbende Marrittie Cornelis de Herk, Snettie Cornelis de Herk, weduwe van Rut Dircxe, Geertruid 
Cornelisse de Herk weduwe van Aalbert Ariense Boer, en nog Maarten Cornelisse de Herk als voogd over 
het minderjarige kind van Willem Cornelisse de Herk, en Dirck Gerritsz Backer (zie k2524) als getrouwd 
hebbende Marrittie Bouwense de Herk (zie k2525) en Neeltie Aartse, weduwe van Claas Bouwense de 
Herk. Welke verklaarde onder de hand verkocht te hebben aan Cornelis Backer. Een stuk land, met een 
half huis, berg en schuur, bepotinge en beplantinge daar op staande. Groot 4 morgen 3 hond, gelegen in 
het Kattendijkblok van Gouderak. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 27-04-1697 
Maarten Cornelisz de Heer, Annetje Cornelis de Heer, weduwe van Rut Dircksz, Geertje Cornelis de Heer, 
weduwe van Aelbert Ariensz Boer, voornoemde Maarten Cornelisz de Heer als voogd over het 
minderjarige dochtertje van Willem Cornelisz de Heer, Dirck Gerritsz Backer, getrouwd met Marritge 
Bouwens de Heer, Neeltje Ariens, weduwe van Claes Bouwensz de Heer, allen won. te Gouderak, en 
Pieter Willemsz Kock, weduwnaar van Marritge Cornelis de Heer, won. te Berkenwoude, allen 
erfgenamen van Marritge Cornelis de Heer, verkopen aan Cornelis Backer, won. te Gouda, de helft van 2 
morgen hooiland in het westeinde van Berkenwoude 

 
#k4708 Bakker, Jacobus Cornelisz (zoon van Cornelis Jacobsz Backer en Annigje 
     Ariens)  ─> k9416 
 Beroep: Secretaris van Stolwijk 
 Eerst getrouwd (1) op 19-04-1671 te Stolwijk met Ariaentje Jans van Putten 
 Later getrouwd (3) op 09-01-1678 te Stolwijk met Trijntje van Steenwijck 
 * +/- 1645 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
o 09-04-1673 te Stolwijk 
x 23-04-1673 te Stolwijk 
#k4709 Leenderts (Hartogh), Ariaantje (dochter van ) 
 * +/- 1645 te Gouderak 
 † 24-09-1677 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacobus Bakker en Ariaentje van Putten): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacobus Bakker en Ariaantje Leenderts): 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ +/- 1665 / 1675 te Stolwijk  † 14-05-1757 te Bergambacht 

  o 26-11-1695 te Bergambacht met Neeltje Bastiaens Nederburg 
  zie ─> k2354 

Kinderen uit het derde huwelijk (Jacobus Bakker en Trijntje van Steenwijck): 
o NN  *   †  

 

 
#k4710 Nederburg, Bastiaen Sijbrandsz (zoon van Sijbrand Nederburg en ) 
 * +/- 1630 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 06-04-1657 te ??? 
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#k4711 Hermens, Neeltgen  (dochter van ) 
 * +/- 1637 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ ..-12-1665 te Bergambacht  † 09-12-1706 te Bergambacht 

 o 26-11-1695 te Bergambacht met Leendert Jacobusz Bakker 
 zie ─> k2355 

 

 
#k4712 Dirksz, Willem   (zoon van ) 
 * +/- 1615 te Stolwijk 
 † voor 1656 te ??? 
x op of na 27-10-1639 te Stolwijk (3e proclamatie op 27-10-1639) 
#k4713 Stolcker, Grietje Gerrits (dochter van Gerrit Stolcker en ) ─> k9426 
 * +/- 1618 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † na 19-01-1695 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirck  *   †  
o Arien * +/- 1650 te Beijerse  † 25-04-1701 te Stolwijk 

 x 21-01-1674 te Stolwijk met Grietje Ariens van Steijn 
 zie ─> k2356 

o Cornelis  *   †  
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk   d.d. ..-..-1655 
Dirck Claesz Backer (zie k9376), Cornelis Cornelisz Jongelos, voogden van de weeskinderen van 
Cornelis Cornelisz Hoijbou (zie k4148) en Maritgen Cornelis (zie k4149) zakiger, verkopen aan 
Grietgen Gerrits, weduwe van Willem Dircksz, 3 morgen land te Beijerse. Bedrag 1175 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 19-01-1695 
Notaris Willem Romeijn 
Dirck Willemsz Uijt Beijerse, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, Arij Willemsz Uijt Beijerse en Cornelis 
Willemsz Uijt Beijerse, won. in Beijerse onder Stolwijk, namens hun moeder Grietje Gerrits Stolcker, voor 
1/3e deel, Marritje Gerrits Stolcker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, mede voor 1/3e deel, en Cornelis 
Versloot, getrouwd met Neeltje Maartens Jongebreur, won. te Haastrecht, namens de weduwe van Dirck 
Jongebreur, voor het laatste 1/3e deel, verdelen een hofstede, behuizing, landerijen etc. die hen zijn 
aangekomen door de dood van Arijen Gerritsz Stolcker en Neeltje Gerrits Stolcker. 
Grietje Gerrits Stolcker krijgt een stuk land aan de ’s Gravenweg onder Nieuwerkerk in de Esse polder, 
groot 6 morgen, en een stuk land groot 1 morgen 3 hont. 

 
 

 
#k4714 van Steijn, Arien Harmensz (zoon van Harmen van Steijn en ) 
 * +/- 1615 te Vlist 
 † ??? te ??? 
x +/- 1644 te ??? 
#k4715 Bos, Baartje Jans  (dochter van Jan Bos en ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje * +/- 1650 te Stolwijk  † 12-09-1720 te Stolwijk 

 x 21-01-1674 te Stolwijk met Arien Willemsz Stolker 
 zie ─> k2357 

 

 
#k4716 Boer, Aert Hermensz    zelfde als ─> k4628 
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x 
#k4717 den Boer, Elisabeth Jans   zelfde als ─> k4629 
 
#k4718 Neleman, Nanne Nannensz   zelfde als ─> k2478 
x 
#k4719 de Boer, Lijsbeth Nannens   zelfde als ─> k2479 
 
#k4720 Damensz, Jan   (zoon van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † 17-03-1674 te Bergambacht 
x +/- 1643 te ??? 
#k4721 Huiberts, Hilligje  (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † na 02-1680 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas ~ 06-11-1644 te Bergambacht  † 23-01-1726 te Bergambacht 

 x +/- 1672 te Bergambacht met Trijntje Paulus Casteleijn 
 zie ─> k2360 

 

 
#k4722 Casteleijn, Paulus Jansz (zoon van Jan Florisz en Niesje Maertens) 
      ─> k9444 
 Beroep: Mansman van Bergambacht in 1654 / 1655 
 * +/- 1610 te Bergambacht 
 † tussen 18-12-1674 en 27-04-1675 te Bergambacht 
x +/- 1644  te ??? 
#k4723 van den Bergh, Teuntje Ariens (dochter van Adriaen Leendertsz 
      Cleijnensorgh en ) ─> k9446 
 * +/- 1615 te Bergambacht 
 † voor 04-10-1678 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje ~ 24-09-1645 te Bergambacht  † 23-04-1726 te Bergambacht 

 x +/- 1672 te Bergambacht met Claes Jansz Damen 
 zie ─> k2361 

 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 12-06-1649 
Jan Cornelisz Verkaeijck en Jan Cornelisz de Cort, broers, verkopen aan Niesgen Maertens, weduwe 
van Jan Florisz, geassisteerd met haar zoon Jacob Jansz, en aan Pouwels Jansz, een stuk land in 
Tussenlane. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d...-05-1654 
Niesgen Maertens, weduwe van Jan Floren, geassisteerd met Jacob Jansz en Pouwel Jansz, haar 
zoons, verkoopt aan Sijmon Maertensz Coninck, haar broer, een stuk land. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht  d.d. 15-04-1654 / 29-08-1654 / 13-01-1655 
Pouwel Jansz Casteleijn wordt genoemd als mansman van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 29-05-1657 
Pouwels Jansz Casteleijn, als gemachtigd van Weijntgen Jans, jonge dochter, zijn zus, eiser, contra Ger 
Sijbrantsz, gedaagde. De eis is de betaling van 114 gulden per reste van een jaar landpacht. De gedaagde 
zegt dat het land en het huis gehuurd is onder speciale voorwaarde dat de verhuurders onder andere he 
tgat in de kamer zouden dicht maken. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 24-01-1661 
Jacob Jansz, won. te Schoonhoven, verkoopt aan zijn broer Paulus Jansz Cateleijn 2 kennipwerven groot 
1 ¼ hont en 3 ½ hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 26-01-1664 
Pouwel Jansz Casteleijn verkoopt aan Herman Ariensz, zijn zwager, de helft van een huis en erf op het 
dorp van Bergambacht in de Voorstraat, waarvan de andere helft Herman Ariensz toebehoort. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 26-01-1664 
Leendert Ariensz van den Bergh, won. te Lopik, verkoopt aan Herman Ariensz, zijn broer een kennipwerf 
groot 1 ½ hont, en aan Pouwel Jansz Casteleijn, zijn zwager, een kamp weiland groot 7 ½ hont. 
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Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 29-05-1665 
Cornelis Pietersz de Jongh en Dirck Cornelisz, getrouwd met Neeltgen Jans, tevoren weduwe van Arien 
Cornelisz, verkopen aan Pouwels Jansz Casteleijn en Pieter Ariensz een stuk land groot 4 ½ hont, en 2 
akkers (hiervan geen verdere gegevens bekend). 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Bergambacht   d.d. 27-06-1667 
Jacob Hendricksz Davidt, schout, eiser, contra Pauwelis Jansz Casteleijn, gedaagde, tot betaling van 236 
gulden 6 stuivers en 6 penningen ivm “treeckpenningen op den 9e april 1666 metten anderen gedaen”. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 02-05-1672 
Rechtdag gehouden 02-05-1672 
Dirck Eeuwoutsz van Vliet en Gijsbert Sijbrantsz, eisers, contra Poulus Jansz Casteleijn, gedaagde. De 
eisers concluderen dat de gedaagde de eisers kosteloos en schadeloos houdt van zodanige “borchten” als 
zij voor Herman Ariensz, de zwager van gedaagde, op 05-04-1672 tijdens het vergaren van de 
binnenlandse omslag en kavelgeld hebben aangegaan. De gedaagde krijgt van het gerecht 3 weken de tijd 
om het bedrag te voldoen. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 24-05-1672 
Rechtdag gehouden 24-05-1672 
Poulus Jansz Casteleijn, eiser, contra Jan Wiggertsz, gedaagde, tot betaling van 82 gulden 15 stuivers van 
rekening schuldig gebleven. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 15-04-1673 
Poulus Jansz Casteleijn verkoopt aan Leendert Claesz Backer de helft van 1 morgen 1 ½ hont griending 
waarvan de andere helft aan Poulus Jansz Casteleijn behoort. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 27-02-1674 
Rechtdag gehouden 27-02-1674 
Verbaal van de presentie van de kooppenningen van de verkochte landen van Herman Ariensz. Eerst de 
griendinge verkocht aan Pouwels Casteleijn en Leendert den Backer voor 235 gulden, en een kennipwerf 
griend verkocht aan Nanning Sijbrantsz voor 650 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 18-12-1674 
Rechtdag gehouden 18-12-1674 
Jan Abramsz, schout, eiser, contra alle bewoners van Koevoets weer, gelegen onder Bergambacht, 
waaronder ook Poulus Jansz Casteleijn en Gerrit Cornelisz Groeneveld (zie k4734), gedaagden. De 
eiser concludeert dat de gedaagden dienen te betalen 14 gulden 13 stuivers 8 penningen als boete voor 
het doen opmaken en besteden van he tzandpad. De meeste bewoners zeggen hen niet aan te gaan, of 
niet gehouden te zijn, of het gemaakt te hebben. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 27-04-1675 
Verbaal van preferentie van de kooppenningen van het verkochte huis van Herman Ariensz Leendertsz. 
Een deel van de opbrengst, anmelijk 45 gulden 14 stuivers, gaat naar de kinderen van Poulis Casteleijn 
“als actie hebbende op Herman Ariensz als collecteur van de verpondingen”, en 200 guden gaat ook naar 
de kinderen van Poulis Casteleijn over verscheidene batalingen gedaan voor Herman Ariensz en over 
leverantie van een koe. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 08-09-1676 
In deze acte wordt belendend land genoemd in eigendom van de kinderen en erfgenamen van Pouwel 
Jansz Casteleijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 04-10-1678 
Teunis Leendertsz Backer, won. te Zevender, verkoopt aan de gezamenlijke kinderen van Pouwel Jansz 
Casteleijn en Teuntje Ariens, in haar leven echtelieden, beiden zaliger, de helft van 8 ½ hont land. 

 
#k4724 Bakker, Pieter Willemsz (zoon van Willem Bouwensz en Fijgje Cornelis) 
      ─> k9448 
 * +/- 1620 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k4725 Backer, Neeltje Jans  (dochter van Jan Ariensz Backer en Neeltje Jans) 
      ─> k9450 
 * +/- 1625 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 30-10-1652 te Bergambacht  † 07-10-1720 te Bergambacht 

 x met Neeltje Paulus 
 xx 08-02-1682 te Stolwijk met Marrigje Lourens de Boer 
 zie ─> k2362 
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#k4726 de Boer, Lourens Claesz (zoon van Claes Jansz Boer en Marrichje Jacobs) 
      ─> k9452 
 * +/- 1605 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k4727 Verkaick, Grietje Jans  (dochter van Jan Maartensz Verkaick en Emmigje 
     Hannemans)  ─> k9454 
 * +/- 1610 te Stolwijk 
 † na 1680 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ +/- 1660 te Schoonouwen      † voor 04-06-1706 te Bergambacht 

  x 08-02-1682 te Stolwijk met Jan Pietersz Bakker 
  zie ─> k2363 

 

 
#k4728 Schenk, Huijgh Pietersz (zoon van Pijeter Jacopsz en Pietertje Pieters 
     Schenk)  ─> k9456 
 * +/- 1620 te Lekkerkerk 
 † +/- 1694 te ??? 
x +/- 1643 te ??? 
#k4729 Pieters, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1645 te Lekkerkerk  † 26-12-1698 te Krimpen aan de Lek 

 x 10-05-1671 te Lekkerkerk met Ariaantje Ariens van Krimpen 
 zie ─> k2364 

 

 
#k4730 van Krimpen, Arij Jansz (zoon van Jan Herpersz van Krimpen en  
     Elisabeth Willems)  ─> k9460 
 * +/- 1615 te Krimpen aan de Lek 
 † na 05-1661 te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k4731 Jacobs, Marrigje  (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ voor 1651 te Krimpen ad Lek † voor 1704 te Krimpen ad Lek 

  x 10-05-1671 te Lekkerkerk met Jan Huijghen Schenk 
  zie ─> k2365 

 

 
#k4732 de Jongh, Willem Pietersz (zoon van Pieter Willemsz de Jongh en Neeltje 
     Ranen)  ─> k9464 
 (zie ook k4636) 
 Beroep: Mansman van Bergambacht in 1658 
 * +/- 1613 te Bovenberg (Bergambacht) 
 † 27-06-1664 te Bergambacht 
x +/- 1635 te ??? 
#k4733 de Boer, Marrigje Claas (dochter van Claas Cornelisz de Boer en Marrigje 
     Jans Verkaick)  ─> k9466 
 * +/- 1613 te Bovenberg (Bergambacht / Stolwijk 
 † +/- 1668 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Pieter ~ +/- 1639 te Bergambacht  † 03-04-1732 te Bergambacht 
 x +/- 1670 te Bergambacht met Neeltje Gerrits Groenevelt 
 zie ─> k2366 

 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 20-06-1654 
De erfgenamen van Jacob Arien Thonisz verkopen aan Willem Pietersz de Jongh een stuk land, en een 
stuk land groot 3 morgen te Bovenberch. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 09-06-1656 
Willem Pietersz de Jongh, oud waarsman en gezworene, verkoopt aan Cornelis Ariensz 8 hont land. 
Ook verkoopt hij aan Jan Claesz den Boer, zijn zwager, een kamp land met een griend, groot 7 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 04-05-1658 
Willem Pietersz de Jong wordt genoemd als mansman van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 28-05-1663 
Willem Pietersz de Jong verkoopt aan Leendert Gerritsz een stuk land dat eertijds gekomen was van Jan 
den Hartog. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 04-05-1658 
Tussengevoegde nota: Willem Pietersz de Jonge is gestorven den 27e junij 1664 ende wert begraven den 
5e julij daeraen volgende. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 11-10-1664 
De weduwe van Willem Pietersz de Jongh wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 
 
Recht. arch nr 1 Bergambacht    dd 17-10-1665 
Gijsbert Cornelisz den Boer, 23 jaar, verklaart voor de mansmannen dat hij op 27-08-1665 stond bij de 
deur van Marichgen Claes, weduwe van Jonge Willem, zijn moeije (tante), en dat daar Cornelis 
Cornelisz de Uijl en Gerrit Cornelisz de Uijl kwamen, en hem na enige vuile woorden wilden dwingen om 
een kan bier bij zijn moeije te halen voor hen. Hij zij dat hij dat niet kon doen, waarop Cornelis de Uijl een 
mes trok en dat op zijn borst zette, zeggende “wil ick jouw eens de beck op snijden?”, waarna hij hem bij 
de arm nam en hem rond slingerde over de weg. Marichgen Claes die het gerucht hoorde, deed de deur 
open en zei tegen de broers dat zij weg moesten gaan. Maar zij gingen naar de achterdeur waar zij met de 
voeten trapten dat de glazen dreunden, en schrapten met messen voor de deur over de stenen. Op dat 
moment kwam Cornelis Willems Bles langs, die eerder door Marrichgen Claes verzocht was langs te 
komen om haar huis te bevrijden van landlopers omdat het kermis was. Hij pakte een “heckscheij”, brak 
het doormidden en sloeg daarmee Cornelis de Uijl tussen zijn hals en schouders, en dreef hen van de deur 
weg. Arien Cornelisz, die ernaast woont, kwam ook meteen daarbij en heeft de varkensdrijvers bestraft. 
Merrichgen Claes zegt oud te zijn omtrent 52 jaar. 
Cornelis Willemsz Bles zegt oud te zijn omtrent 36 jaar, en dat hij inderdaad door de oudste zoon van 
Merrichgen Claes verzocht is om bij haar te zijn omdat hij met zijn broers en dochter op de kermis zouden 
zijn. Hij verklaart dat Marichgen Claes geroepen heeft “Houdt op, houdt op, ghij schenders off ick sal jouw 
luijden aen de officier beklagen”. 
 
Recht. arch nr 24 Bergambacht   dd 23-04-1675 
Marrigje Claes, weduwe van Willem de Jong, eiseresse, contra Cornelis Ooms, gedaagde, tot betaling 
van 24 gulden over 2 jaar pacht of huur van een kennipwerf, het laatst verschenen 1672. De gedaagde laat 
door zijn vrouw zeggen 12 gulden te hebben betaald, en binnenkort de resterende 12 gulden te voldoen. 
 

 
#k4734 Groenevelt, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Pietersz Broeder en 
     Machteltje Ariens)  ─> k9468 
 Beroep: Mansman van Bergambacht in 1656, 1664 – 1666, 1671, 1675, 1680, 
 Gezworene in 1642 tm 1644 en in 1651, Schepen in 1637, 1640 en 1657,  
 Waarsman in 1651 
 * +/- 1600 te Bergambacht 
 † na 21-06-1680 te Bergambacht ?? 
o 31-12-1633 te Stolwijk 
x 22-01-1634 te Bergambacht 
#k4735 Dirks, Marrigje  (dochter van Dirk Cornelisz en Aaltje Cornelis Brouck) 
      ─> k9470 
 * +/- 1603 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ +/- 1645 te Bergambacht  †   

 x +/- 1670 te Bergambacht met Pieter Willemsz de Jong 
 zie ─> k2367 

 
Leenkamer Heeraertsberg 1426 – 1752 
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REPERTORIUM OP DE LENEN VAN HET HUIS ‘S-HEERAARTSBERG, 1426-1752 (1792)  
BERGAMBACHT 
1. Een huis (1569: dat de leenman eertijds heeft afgebroken en waarvoor hij een nieuw heeft gezet) en 
hofstede (1569: groot ca. ½ hont land) te ‘s-Heeraartsberg (1523: op de Berg in de Voorstraat), oost: 
Adriaan Arnoutsz. (1569: Nikolaas Nikolaasz.), zuiden: de oude wetering, (west: de gemene weg, noord: 
de Afterweg), jaarlijks 5 pond 12 s. (1569: 10 pond) waardig. 
.1-.-14..: Willem Frederiksz., als getuige vermeld anno 1436-1442, H fol. 1v-2.  
..-.-1472: Hendrik Willem Vroeijenz., vermeld, LRK 283 fol. 76v.  
..-.-14..: Gerard Hermansz., als getuige vermeld anno 1488, H fol. 18v-19.  
..-.-15..: Cornelis Gerardsz., als getuige vermeld anno 1508-1509, H fol. 24v en fol. 25v.  
13-11-1523: Gerard Cornelisz. bij dode van Cornelis Gerard Hermansz., zijn vader, H fol. 9v. 2  
..-.-1569: Gerard Cornelisz. te ‘s-Heeraartsberg vermeld, LRK 340 fol. 166v.  
27-3-1603: Jan Groeneveld Gerardsz. bij dode van Gerard Groeneveld Cornelisz., zijn vader, H fol. 54.  
22-1-1606: Geschil tussen Jan Groeneveld Gerardsz. en Cornelis Broeder Pietersz., H fol. 55. 
Het leen 1 gesplitst in 1A, 1B en 1C.  
1A. Een huis en hofstede op de Berg in de Voorstraat, oost: Adriaan Arnoutsz. (1675: de weduwe van 
Maarten Vriens; 1687: Pieter Nikolaasz.), west: de gemene weg (1729: of de Voorstraat), zuid: de Oude 
Wetering (1615: de Voorstraat), noord: de Achterweg.  
..-8-1611: Cornelis Broeder Pietersz. bij dode van Jan Groeneveld Gerardsz., zijn oom, H fol. 59.  
21-6-1615: Adriaan Leendertsz. bij overdracht door Cornelis Broeder Pietersz., H fol. 60. 
 
Recht. Arch. nr 46 Stolwijk  fol. 253 (261) dd 27-08-1614 
Boedelscheiding tussen Aeltgen Cornelisdr, weduwe van za Dirck Cornelisz geseijt Dirck Stijnnen met 
haar voogd Cornelis Claes Neel Gerritsz ter eenre en Arien Cornelisz voogd van de 4 kinderen, bij namen: 
Neeltge Dircxsdr 13j, Marrichgen Dircxsdr 11j, Susanna Dircxsdr 6j, Elisabeth Dircxsdr 3j. 
Aeltgen onderhoudt de kinderen. Zij mag dan het Achterbroucxen land, dat de kinderen toekomt, 
gebruiken. Zij zal hebben … gedeelte van 9 mr, Coolwijck. Het huis en erf op het dorp van Stolwijk. Als 
Lijntgen overlijdt, erven niet de kinderen maar Aeltgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 27-12-1636 / 14-12-1640 / 09-12-1645 
In de lijst van geschierde mannen wordt Gerrit Cornelisz Groeneveld genoemd. In 1638 moet hij een sleg 
meenemen wanneer er nood is. Anderen nemen een bijl, riek, houmes, burrie of graeff mee. In 1640 moet 
hij een burrie meenemen en in 1645 een bijl. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 17-09-1637 / 13-11-1640 / 27-11-1657 
Gerrit Cornelisz Groeneveld wordt tijdens diverse rechtdagen genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 17-06-1638 
Leendert Cappendijck, won. te Dubbeldam, getrouwd met Lijsbeth Cornelis, verkoopt aan Gerrit Cornelisz 
Groeneveld, zijn zwager, een zeker huis en erf met hofstede dat Cornelis Pietersz Broeder, hun vader, 
in eigendom had. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 en 24 Bergambacht   d.d. 13-11-1640 
Gerrit Cornelisz Groeneveld legt de eed als schepen af. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 15-06-1642 / 10-10-1643 
Gerrit Cornelisz Groeneveld wordt in diverse acten genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 12-05-1642 / 21-10-1642 / 17-03-1643 / 23-03-1643 
      04-05-1643 / 05-04-1644 
Gerrit Cornelisz Groeneveld wordt tijdens diverse rechtdagen genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 13-10-1646 
Pieter Maguus, heer van Bergambacht en Ammersto, en Christiaen de Cupre, verkopen aan Gerrit 
Cornelisz Groeneveld 3 morgen 2 hont land met een kennipwerf daar in. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 30-09-1651 
Gerrit Cornelisz Groeneveld legt de eed als gezworene af. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 07-11-1651 
Gerrit Cornelisz Groeneveld legt de eed als waarsman af. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht d.d. 10-01-1656 / ... / 23-07-1664 / .. / 30-04-1665 / .. /  
    26-06-1666 / .. / 23-02-1671 / .. / 31-05-1675 
Gerrit Cornelisz Groeneveld wordt genoemd als mansman van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht  d.d. 18-12-1674 / 19-02-1675 / 11-06-1675 / 25-06-1675 
Rechtdag gehouden 18-12-1674 
Jan Abramsz, schout, eiser, contra alle bewoners van Koevoets weer, gelegen onder Bergambacht, 
waaronder ook Poulus Jansz Casteleijn (zie k4722) en Gerrit Cornelisz Groeneveld, gedaagden. De 
eiser concludeert dat de gedaagden dienen te betalen 14 gulden 13 stuivers 8 penningen als boete voor 
het doen opmaken en besteden van he tzandpad. De meeste bewoners zeggen hen niet aan te gaan, of 
niet gehouden te zijn, of het gemaakt te hebben. 
 
Recht. Arch. nr 2 Bergambacht   dd 17-06-1680 / 21-06-1680  
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Gerrit Cornelisz Groenevelt wordt in deze acten van de hoge vierschaar genoemd als Mansman van 
Bergambacht. 

 
#k4736 Verkaik, Goossen Leendertsz  (zoon van Leendert Arie Goossens en 
      Geertje Goossens)  ─> k9472 
 Eerst getrouwd +/- 1620 met Marrigje Claas Pauw 
 * +/- 1595 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † tussen 29-05-1656 en 12-06-1657 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1630 te ??? 
#k4737 Rijers / Reijniers, Geertje (dochter van Reijer Gijsbertsz en Ingetje Ariens) 
      ─> k9474 
 * +/- 1605 te Bergambacht 
 † tussen 30-09-1681 en 15-05-1685 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Goossen Verkaik en Marrigje Pauw): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Goossen Verkaik en Geertje Reijers): 
o NN  *   †  
o Gijsbert ~ +/- 1635 te ???  † voor 20-04-1697 te ??? 

 x voor 25-11-1669 te Stolwijk met Trijntje Jacobs Coelen / Kors 
 zie ─> k2368 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 01-04-1606 
Leendert Arijensz ten eenre, en Arijen Leendertsz en Leendert Jacobsz, als bloedvoogd van het 
weeskind van Geertgen Goossens, de vrouw van Leendert Ariensz, ten andere zijde, maken volgende 
accoord: Leendert Arijensz met zijn 2 kinderen, namelijk Arijen Leendertsz en Goossen Leendertsz, 
zullen tesamen blijven bouwen tot wederzeggens toe, alles inbrengen en verkopen van koeien. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 08-07-1641 
Floris Gijsbertsz, getrouwd met Pietertgen Reijers, Theunis Gijsen, getrouwd met Merchgen Reijers, 
Gosen Leendertsz, getrouwd met Geertgen Reijers, verkopen aan Gijsbert Reijersz en Arien Reijersz 
(zie k5726), hun zwagers, hun portie van alle onroerende goederen, landen, huis, hof zoals die hen 
aangekomen zijn door het overlijden van Reijer Gijsbertsz en Ingen Ariens, hun schoonouders. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 28-04-1656 
Huijbrecht Claesz verkoopt 8 hont land aan Goosen Leendertsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 29-05-1656 
Gijsbert Arijen Wiggersz, Antonis Maertensz en Jacob Jansz de Langen, tesamen erfgenamen van Sijmon 
Foppen, verkopen 2 ½ morgen land aan Pieter Claesz en Huijch Claesz, broers. Voorwaarde is dat 
Goosen Leendertsz zijn overpad daarover behoudt. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 12-06-1657 
Arijen Goossensz, en Sijmon Eeuwoutsz, man van Marritge Goossens, en de voogden van het nagelaten 
weeskind van Geertgen Goossens, kinderen uit het eerste huwelijk van Goossen Leendertsz Lievenheer 
zaliger, eisers, contra Geertgen Reijers, weduwe van dezelfde Goossen Leendertsz, gedaagde, om te 
leveren staat en inventaris van de boedel en goederen nagelaten door haar man. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 13-05-1658 
Geertgen Reijniers, weduwe van Goossen Leendertsz Lievenheer, won. te Achterbroek, geassisteerd 
met Reijnier Goossensz, oud gezworene, haar zoon, is schuldig aan Jan Aertsz, won. op Beijersluijs onder 
Gouderak, 1000 gulden dat zij geleend heeft. Rente 4 %. Zij verhypothequeert daartoe haar hofstede met 
huis, berg, schuur en 5 morgen land. 
In de marge staat dat dit op 01-10-1681 is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 04-07-1659 / 25-07-1659 
04-07-1659 
Pieter Claesz, eiser, contra Geertje Reijers, weduwe van Goossen Leendertsz Lievenheer, en de kinderen 
van hem, erfgenamen van Arijen Leendertsz zaliger, gedaagden, om betaling te hebben van een obligatie 
van 250 gulden met de verlopen rente. 
25-07-1659 
De gezworenen geven beide partijen opdracht om bewijs over te leveren. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 04-06-1660 
Geertjen Rengers, weduwe van Goosen Leendertsz Lievenheer, won. te Achterbroek, geassisteerd met 
Arijen Jansz Uijtenbroek, is schuldig aan Wouter Jacobsz Block, poorter te Gouda, 1200 gulden dat zij 
geleend heeft. Rente 4 %. Zij verhypothequeert daartoe een hofstede met huis, berg en schuur met 5 
morgen land, en 3 morgen land met een kooi in de Achterbroekse boezem, en 2 morgen land en 3 morgen 
land in de Wellepoort, en 3 morgen land in de Geer. Dit alles volgens de kavelceel voor notaris Willem 
Coolwijk te Gouda dd 12-02-1658. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 16-05-1661 
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Geertjen Rengers, weduwe van Goossen Leendertsz Lievenheer, won. te Achterbroek, geassisteerd met 
Arijen Jansz Uijtenbroek, is schuldig aan Wouter Jacobsz Block, poorter te Gouda, 1200 gulden dat zij 
geleend heeft. Rente 4 %. Zij verhypothequeert daartoe een hofstede met huis, berg en schuur met 5 
morgen land, en 3 morgen land met een vogelkooi in de Achterbroekse boezem, en 2 morgen land en 3 
morgen land in de Wellepoort, en 3 morgen land in de Geer. Dit alles volgens de kavelceel voor notaris 
Willem Coolwijk te Gouda dd 12-02-1658. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 19-12-1663 
Thijs Harmensz, koperslager te Oudewater, eiser, contra Geertje Rengers, gedaagde, om betaling of 
leverantie van 22 zoete melkkazen omdat de eiser aan de gedaagde heeft geleverd een ‘Herepadt’ in 1654 
of 1655. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 31-05-1670 
Geertjen Rengers, weduwe van Goossen Leendertsz Lievenheer, won. te Achterbroek, geassisteerd met 
Cornelis Gillisz, s schuldig aan Wouter Jacobsz Block, poorter te Gouda, 400 gulden dat zij geleend heeft.  
Rente 4 %. Zij verhypothequeert daartoe een hofstede met huis, berg en schuur met 5 morgen land, en 3 
morgen land met een vogelkooi in de Achterbroekse boezem, en 2 morgen land en 3 morgen land in de 
Wellepoort, en 3 morgen land in de Geer. Dit alles volgens de kavelceel voor notaris Willem Coolwijk te 
Gouda dd 12-02-1658. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 20-03-1675 
De voogden van het nagelaten weeskind van Jacob Block, met name Willem Block, eisers, contra 
Geertgen Rengers, weduwe van Goossen Leendertsz Lievenheer, om betaling van 60 gulden, dat is 2 jaar 
rente van een hypotheek, en nog twee renten van 60 gulden per jaar, en nog twee jaren van 20 gulden per 
jaar, de laatste verschenen mei 1674. 
Geertgen Rengers bekent de schuld en verzoekt uitstel tot mei 1675. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 20-03-1675 / 29-05-1675 
Sijbert Hendricksz, meerderjarige jongman, zoon van Geertgen Goossens en mede erfgenaam van 
Goossen Leendertsz Lievenheer, eiser, contra Geertgen Rengers, weduwe van Goossen Leendertsz 
Lievenheer, gedaagde. De inhoud van de zaak is niet verduidelijkt. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 29-01-1676 
Geertjen Rengers, weduwe van Goossen Leendertsz Lievenheer, won. te Achterbroek, is schuldig aan de 
kerkarmen van Berkenwoude 185 gulden in verband met een gecasseerde obligatie van 100 gulden 
(onderhands dd 23-05-1649) en verder geleend geld. Rente 5 %. Als onderpand 2 morgen land te 
Berkenwoude. In de marge staat: 09-05-1681 voldaan en afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Berkenwoude   d.d. 30-09-1681 
Geertje Rengers, weduwe van Goosen Leendertsz wordt genoemd als eigenaresse van een belendend 
perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Berkenwoude   d.d. 01-10-1681 
Adriaen van Stevensloot, schout en gerechtsbode, uit kracte van zekere sententie van het gerecht van 
Berkenwoude, verkregen bij Weijntje Aerts van der Vos, die erfgenaam is geweest van Jan Aertsz zaliger 
en de erfgenamen van Aert Aertsz van der Vos, die mede erfgenaam was van voornoemde Jan Aertsz 
zaliger, ten laste van Geertje Rengers, weduwe van Goosen Leendertsz Lievenheer, beiden zaliger 
(?), die openbaar verkocht heeft aan Dirck Foppen als meest biedende een zekere hofstede met huis, 
berg, schuur met 3 morgen 5 hont 3n 25 roe land in het westeinde van de Achterbroek. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Berkenwoude   d.d. 22-11-1681 
De gerechtsbode heeft, uit krachte van een zekere sententie door het gerecht van Berkenwoude, tot 
voordeel van Cornelis Boldoot, ten laste van Geertje Rengers, weduwe van Goossen Leendertsz 
Lievenheer, verkocht aan voornoemde Cornelis Boldoot, een stuk land groot 3 morgen in de Achterbroekse 
boezem, en 2 morgen land en 3 morgen land in de Wellepoort, en nog 3 morgen land in het westeinde van 
Berkenwoude in de Geer. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Berkenwoude   d.d. 26-04-1682 
Cornelis Boldoot verkoopt aan Fop Dircksz 3 morgen land in de Achterbroekse boezem zoals Geertje 
Reijngers, weduwe van Goossen Leendertsz Lievenheer zalr heeft bezeten. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Berkenwoude   d.d. 15-05-1685 
Adriaan van Stevensloot, als door het gerecht van Berkenwoude aangestelde curator over de 
geabandonneerde boedel en goederen van Geertje Reijnders zaliger, verkoopt aan Everardt Maes 2 
morgen land in het oosteinde van Berkenwoude. 

 
#k4738 Coelen, Jacob Pietersz  (zoon van Pieter Jansz Coelen en ) 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1655 
 ~ 14-02-1621 te Stolwijk 
 † voor 27-03-1669 te Stolwijk 
o 01-11-1642 te Stolwijk 
#k4739 Wouters, Heijndrickje Heijndricks (dochter van Heijndrick Woutersz en ) 
 ~ +/- 1620 te Stolwijk 
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 † voor 30-05-1657 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje ~ +/- 1646 te Stolwijk †   

 x voor 25-11-1669 te Stolwijk met Gijsbert Goossensz Verkaik 
 zie ─> k2369 

 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 16-01-1655 / ..-..-1655 
Jacob Pietersz Coelen ondertekent twee akten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
Weeskamer arch nr 2 Stolwijk    d.d. 10-12-1655 
Jacob Pietersz Coelen doet boedelscheiding jegens Gerrit Hendricksz als oom en bloedvoogd, en Huijch 
Dircksz als oudoom, en Jan Gerritsz als voogd van de 4 weeskinderen van Hendrickge Hendricks, bij 
namen Hendrik Jacobz Coninck, 12 jaar, Jan Jacobsz Coelen, 5 jaar, Trintge Jacobs, 9 jaar en Maritge 
Jacobs, 3 jaar. Hij onderhoudt de kinderen, en bij 18 jaar moet hij uitkeren de erfenis van hun moeder en 
grootouders: Een huis en erf op het dorp van Stolwijk en 3 morgen 1 ½ hont land te Benederkerk. De rest 
(3 morgen te Schoonouwen) behoudt hij. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 30-05-1657 
Gerrit Hendricksz Wout en Jacob Pietersz Coelen, getrouwd gehad hebbende Heijndrickgen 
Hendricks, verkopen aan Aert Bastijaensz, getrouwd met Jannitgen Dircks, een huis en erf staande op het 
dorp van Stolwijk, belast met 500 gulden toekomende Goossen Maertensz, zoon van Maerten GOossensz, 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 08-11-1658 
Kwestie over de uitzetting van Leentge Willems tussen Gerrit Hendricksz en Jacob Pietersz Coelen als 
erfgenamen ofte possesseuren van Grietge Dirck Huijgen zaliger ter eenre en Gerrit Jansz Muijs (zie 
k5326) en Floris Jansz, voogden van Leentge Willems, ter andere. Gerrit Hendricksz en Jacob Pietersz 
Coelen moeten betalen de somma voor zoveel Meijnsge Meessen is competerende. Voor de ‘uijtseth’ uit te 
keren 38 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 01-12-1659 
Aert Bastiaensz, herbergier te Stolwijk, is schuldig aan Jacob Pietersz Coelen een jaarlijkse losrente van 
16 gulden. De schuld bedraagt 400 gulden. Hij verhypothequeert hierto zijn huis en erf staande op het dorp 
van Stolwijk 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 20-05-1667 
Jan Willemsz Versloot en Jacob Pietersz Coelen namens de verdere mede erfgenamen van Hillighje 
Jacobs, verkopen aan Geertje Nannens, bejaarde dochter, 4 hont land in Beijerse. Bedrag 375 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 30-05-1668 
Jan Willemsz Versloot voor zichzelf en als voogd van de 2 weeskinderen van Aeltje Thonis geprocreert bij 
Dirt Keijsers, en als voogd naast Hendrick Cornelisz Ramp als vader van de 2 minderjarige kinderen mede 
geprocreert bij de voornoemde Aeltje Thonis, verkoopt aan Jacob Pietersz Coelen 2 morgen 4 hont land  in 
een stuk van 6 morgen met de koper gemeen, en een stuk land groot 11 ½ hont, alles te Schoonouwen. 
Bedrag 2600 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    d.d. 27-03-1669 
Jacob Pietersz Coelen is overleden en laat 3 minderjarige kinderen na, met namen: Trijntje, Marighje en 
Jan Jacobsz Coelen. Als voogden worden aangesteld: Gerrit Hendricksz Wout en Louris Claesz Boer, 
won. te Stolwijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 21-09-1669 
Gerrit Hendricksz Wout, Hendrick Jacobsz, meerderjarige zoon, Dirck Ariens en Cornelis Woutersz, 
voogden over Trijntje Jacobs, Jan Jacobsz en Marighje Jacobs, minderjarige nagelaten kinderen van 
Hendrickje Hendricks geprocreert bij Jacob Pietersz Coelen, verkopen aan Cornelis Joosten een stuk 
land groot 2 morgen en een half hont, te Coolwijck. Bedrag 1700 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 3 Stolwijk    d.d. 25-11-1669 
Gijsbert Goossensz, getrouwd met Trijntje Jacobs, mede erfgenaam van Jacob Pietersz Coelen, haar 
vader, bedankt haar voogden Gerrit Hendricksz Wout en Laurens Claesz Boer. 

 
#k4744 Jongeneel, Willem Ariensz (zoon van Arien Jongeneel en ) 
 ~ +/- 1593 te Berkenwoude 
 † tussen 08-11-1659 en 27-10-1670 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1625 te ??? 
#k4745 Joppen, Lijsbeth (dochter van Job Daemen en Elisabetgen Wouters) 
      ─> k9490 
 ~ +/- 1600 te ??? 
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 † na 11-09-1676 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1620 te Berkenwoude  † na 17-06-1676 te Berkenwoude ?? 

 x +/- 1649 te ??? met Bijgje Goris Dobbel 
 zie ─> k2372 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 07-01-1614 
Jop Daemen ten eenre, en Dirk Woutersz, schout en voogd over de nagelaten kinderen van Lijsbetgen 
Wouters, ten andere zijde. Zij komen overeen: Jop Daemen zal zijn kinderen onderhouden tot elk kind 18 
jaar geworden is, te weten Lijsbetgen, 14 jaar, Daem, 11 jaar, Jannetgen, 8 jaar, Margrijet, 5 jaar, 
Andries, 4 jaar en Merrichtgen, 1 jaar. Hiertoe behoudt hij de gehele boedel die hij met zijn vrouw bezat. 
Elk kind krijgt bij zijn 18e jaar 30 gulden. Bij overlijden van een kind voor diens 18e jaar, dan wordt dit 
geërfd door de andere kinderen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 06-05-1615 
Dirk Woutersz, schout, en Sent Willemsz, won. te Lekkerkerk, als bloedvoogden over de weeskinderen van 
Jop Daemensz en Lijsbetgen Wouters doen hun rekening van de nagelaten goederen. 
De roerende goederen en het vee zijn openbaar verkocht ten overstaan van de gezworenen Cornelis 
Gerritsz en Jan Mathijsz. Het land, groot 8 morgen, is verhuurd. Totaal ontvangen 359 gulden 14 stuivers. 
Hiervan zijn diverse posten betaald. Totale uitgaven 299 gulden 11 stuivers. Batig saldo is 60 gulden 3 
stuivers, waaraf voor het houden van de kinderen 42 gulden op Allerheiligen 1615. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 07-11-1617 
Dirk Woutersz, schout, en Sent Willemsz als bloedvoogd over de weeskinderen van Jop Daemensz en 
Lijsbetgen Wouters doen hun rekening vanaf de oude rekening dd 06-05-1616. Het batig saldo van de 
vorige rekening is 65 gulden 2 stuivers. Verder is ontvangen 99 gulden van 1 jaar landhuur van 8 morgen. 
Verder 14 gulden ontvangen van Hendrik Maertensz van hetgeen Lijsbetjen Joppen met dienen van hem 
verdiend heeft. Tesamen 178 gulden 2 stuivers. Uitgaven: 1 jaar houden van het jongste kind aan Andries 
Gerritsz:  33 gulden. Aan meesterloon aan mr Jan Dirksz te Gouda tbv Lijsbetgen Wouters en Jop 
Daemensz: 8 gulden 10 stuivers. Voor 1 jaar houden van de andere weeskinderen, namelijk Grietge 
Joppen, Janneken Joppen en Daem Joppen: 48 gulden. En voor de weeskinderen aan kleding, schoenen, 
etc: 81 gulden 3 stuivers. Totale uitgaven 170 gulden, 14 stuivers, 8 penningen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 04-03-1625 
Dirck Woutersz, schout, voogd van de weeskinderen van Jop Daemen en Elijsabetgen Wouters, en 
Dirck Willemsz, mede voogd in de plaats van zijn overleden broer Vincent Willemsz, doen rekenschap van 
de administratie sinds 24-12-1623 tot heden. In deze acte is sprake van een obligatie ten laste van Arijen 
Fransz die hen aangekomen is na het overlijden van Wouter Andriesz, hun grootvader. Genoemde 
kinderen zijn Grietgen Joppen, Janneken Joppen en Jennelien Joppen. De schout betaalt aan Willem 
Arijensz, getrouwd met Lijsabetgen Joppen, het bedrag van 25 gulden, het vierde deel van 100 gulden 
die de schout bij de laatste rekening schuldig was aan de kinderen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 04-03-1625 
Daen Joppensz, oud 19 jaar, Elijsabetgen Joppens, oud 25 jaar, getrouwd met Willem Arijensz, Jannelien 
Joppens, oud 19 jaar, bedanken Dirck Woutersz, schout, hun oom en voogd. In deze acte is sprake van 
een obligatie van hun ouders Job Daemensz en Elijsabetge Wouters. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 16-08-1653 
Snoeij Arijensz en Cornelis Dircksz Hartkooren, voogden van de weeskinderen van Arijen Arijensz Snoeij 
(zie k4268) en Thoontgen Dircks (zie k4269), en als voogd van het weeskind van Arijen Arijensz Snoeij 
in zijn tweede huwelijk geprocreert bij Bastiaentgen Pieters, leggen rekenschap af van de administratie die 
zij sinds het overlijden van Arijen Arijensz Snoeij hebben gedaan. 
Onder de uitgaven: 
- 39 gulden aan Willem Arijensz Jongeneel over de huur van hooiland. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 08-11-1659 
Willem Arijensz Jongeneel wordt genoemd als eigenaar van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 27-10-1670 
De weduwe van Willem Arijensz Jongeneel wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 11-09-1676 
Arijen Arijensz, vervangende Jan Barentsz, kerkmeesters van Berkenwoude, Cornelis Gerritsz Haveman, 
Claes Jansz Palesteijn, Arijen Pietersz en Pauwelis Arijensz Jongeneel in opdracht van Lijsbet Joppen, 
zijn grootmoeder, alle crediteuren van Marrichje Cornelis Jongkint, weduwe van Dammis Leendertsz, 
verkopen aan Leendert Goossensz Lievenheer 1 morgen 3 hont land. Openbare verkoping 20-03-1676. 
Bedrag 110 gulden.  
Opm: Wanneer Pauwelis Arijensz Jongeneel de zoon is van Arijen Willemsz Jongeneel (zie k2372), dan 
is Lijsbet Joppen de moeder van Arijen Willemsz Jongeneel. 
 

 
#k4746 Dobbel, Goris Ariensz  (zoon van Arien Dobbel en ) 
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 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1635 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † tussen 20-12-1636 en 12-09-1642 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k4747 Brants, Trijntje Claas  (dochter van Claas Brantsz en ) ─> k9494 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † tussen 15-10-1642 en 08-05-1675 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bijgje ~ +/- 1625 te ???   †   

 x +/- 1649 te ??? met Arien Willemsz Jongeneel 
 zie ─> k2373 

 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 17-12-1625 
Crijn Maertensz belooft te betalen aan Goris Arijensz Dobbel de som van 55 gulden vanwege de koop en 
leverantie van een paard, en verzoekt het de eerstkomende zomer te mogen betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 18-05-1635 
Goris Arijensz Dobbel wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude in 1635. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 19-12-1635 
Goris Arijensz Dobbel wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude in 1635. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 20-12-1636 
Goris Arijensz Dobbel wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude in 1635. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 12-09-1642 / 24-09-1642 / 15-10-1642 
12-09-1642 
Trijn Claese, weduwe van Goris Arijensz Dobbel, eiseresse, contra Neeltgen Aerts, weduwe van Cornelis 
Gerritsz, gedaagde, om betaling van 100 gulden van gehaalde waren. 
24-09-1642 
Neeltgen Aerts ontkent iets schuldig te zijn, en vraagt om een specificatie wanneer de schuld is gemaakt. 
Trijn Claese zegt dat zij dat niet kan omdat zij niet kan lezen of schrijven. 
De gezworenen oordelen dat partijen nog eens met elkaar moeten praten op hoop van onderling akkoord. 
15-10-1642 
De gezworenen oordelen dat de partijen elk een ‘advertiesijnent’ van eis, antwoord of dingtaal op te maken 
en binnen 8 dagen besloten te leveren aan de gezworenen. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 08-05-1675 
De erfgenamen van Trijntje Claesdr zaliger, in leven weduwe van Goris Ariensz Dobbel, eisers, contra 
Ingen Florisz, gedaagde, om beslag op alle koebeesten, hooi en andere goederen die van Ingen Florisz 
(zie k5064) zijn. 

 
#k4748 van der Hoek, Goris Jacobsz (zoon van Jacob van der Hoek en ) 
 Beroep: heemraad van Lekkerkerk in 1641 
 ~ +/- 1598 te Lekkerkerk 
 † na 01-10-1641 te Lekkerkerk 
x 01-11-1636 te Lekkerkerk 
#k4749 Joosten, Merchen (dochter van Joost Sijmonsz en Arijaentgen Jans) 
      ─> k9498 
 ~ +/- 1605 te Lekkerkerk 
 † na 30-05-1641 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jacob is doopgetuige bij zoon Goris van Fop Gorisz 
o Weijntje is doopgetuige bij zoon Goris van Fop Gorisz 
o Arij is doopgetuige bij zoon Jacob en dochter Marij van Fop Gorisz 
o Fop ~ ..-10-1650 te Lekkerkerk  † na 29-03-1716 / +/- 1727 te Lekkerkerk 

 x 13-12-1671 te Lekkerkerk met Aaltje Cornelis’t Riet 
 zie ─> k2374 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 01-11-1636 
Joost Sijmonsz en Goris Jacobsz voor de ene helft, ter eenre, en Neeltgen Dircks, weduwe van Adrijaen 
Jan Pieter Saersse, geasstisteerd met Pieter Adrijaensz en Adrijaen Adrijaensz, haar zoons, en Goris 
Jansz als oom en oogd van de weeskinderen van voornoemde Adrijaen Jansz, voor de andere helft, ter 
andere zijde. Zij verklaren gemeen te hebben een stuk land groot 11 morgen te Lekkerkerk, en verdelen dit 
nu tussen de twee partijen. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 26-05-1641 / 01-10-1641 
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Goris Jacobsz treedt op als heemraad van Lekkerkerk 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 30-05-1641 
Joost Sijmonsz is overleden en laat 6 kinderen na, met namen Merchgen Joosten, getrouwd met Goris 
Jacobsz, Jan Joosten, Willem Joosten, Dirck Joosten, Crijn Joosten en Anneken Joosten, getrouwd met 
Govert Fransz Kleermaecker. Hun moeder is Arijaentgen Jans. Omdat het voor haar een te grote last is 
zelf haar goederen te behouden en regeren, verdelen de 6 kinderen de roerende en onroerende goederen 
onder elkaar. Arijaentgen Jans wordt bijgestaan door haar broer Thonis Jansz den Ruijter. 

 
#k4750 ’t Riet, Cornelis Adrijaensz (zoon van Adrijaen ’t Riet en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † +/- 1682 te Lekkerkerk te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k4751 Ariens, Grietje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arij is doopgetuige bij zoon Crijn van Aaltje Cornelis 
o Pieter is doopgetuige bij zoon Goris van Aaltje Cornelis 
o Claes is doopgetuige bij zoon Jacob van Aaltje Cornelis 
o Aaltje ~ 25-04-1650 te Lekkerkerk  † ..-11-1705 te Lekkerkerk 

 x 13-12-1671 te Lekkerkerk met Fop Gorisz van der Hoek 
 zie ─> k2375 

 
#k4752 Schilt, Aart   zelfde als ─> k2160 
x 
#k4753 NN    zelfde als ─> k2161 
 
#k4754 Adriaensz, Luijt  zelfde als ─> k2162 
x 
#k4755 Willems, Geertje  zelfde als ─> k2163 
 
#k4762 Stam, Floor Pietersz  zelfde als ─> k4298 
x 
#k4763 Cornelis, Neeltgen  zelfde als ─> k4299 
 
#k4774 de Wit, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1613 te Kerk Avezaath 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k4775 NN, Aletje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1618 te Kerk Avezaath 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Martjen * +/- 1648 te Kerk Avezaath  †  

 x +/- 1669 te Kerk Avezaath met Frank Alertsen Nout van Varick 
 zie ─> k2387 

 

 
#k4776 Hendricksz, Abraham  (zoon van Hendrick Willemsz en Grietgen Floren) 
      ─> k9552 
 Later, na 1661, getrouwd met Ariaentje Cornelis 
 * +/- 1630 te Berkenwoude 
 † voor 19-03-1689 te ??? 
x 08-02-1658 te Berkenwoude 
#k4777 van Velsen, Jannitgen Gerrits    (dochter van Gerrit Willemsz van Velsen en ) 
      ─> k9554 
 * +/- 1635 te Rosendaal (Oudewater) 
 † voor 09-11-1661 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Abraham Hendricksz en Jannitgen van Velsen): 
o NN  *   †  
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o Hendrik * +/- 1658 te Berkenwoude    † tussen 27-09-1726 en 03-10-1749 te Zuidbroek 
 x 02-03-1687 te Berkenwoude met Theuntje Jans 
 zie ─> k2388 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Abraham Hendricksz en Ariaentje Cornelis): 
o NN  *   †  

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 10-03-1648 
Anthonis Willemsz, bloedvoogd van de 5 onmondige weeskinderen van Hendrick Willemsz zaliger, 
geassisteerd met Goris Willemsz, zijn broer, en Crijn Joosten, zijn zwager, en Jan Hendricksz, de eerste 
zoon van voornoemde Hendrick Willemsz, ten eenre, en Arijen Leendertsz, getrouwd met Grietgen 
Floren, die nagelaten weduwe was van voornoemde Hendrick Willemsz en moeder van de 5 
voornoemde weeskinderen, geassisteerd met Leendert Arijensz, zijn vader, en Cornelis Gerritsz en 
Anthonis Cornelisz, zijn ooms, ter andere zijde. Zij verdelen en verkavelen de erfenis. De weeskinderen 
komt toe een stuk land groot 8 morgen 3 hont. Arijen Leendertsz krijgt ook 8 morgen 3 hont land. Ook de 
behuizing, de hooischuur, etc. wordt gedeeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 08-02-1658 
Compareerden voor Wiggert Willemsz, schout, Andries Willemsz en Pieter Cornelisz, gezworenen van 
Berkenwoude en de Achterbroek, Abraham Hendricksz, jongeman van Berkenwoude, en Jannitge Gerritse 
van Velsen, jongedochter van Rosendael bij Oudewater. En zijn naar gebruik van de landen, naar ons 
gebleken, waar de proclamatie van huwelijk zonder verhindering is gedaan, in de Heilige Echte staat 
ingezegend op de 8e februari 1658. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 25-03-1659 
Thijs Willemsz de Cromme, bloedvoogd van de 5 weeskinderen van Hendrick Willemsz (zie k9552), doet 
rekenschap van de administratie van 30-03-1657 tm 25-03-1659. 
Van de weeskinderen zijn er 2 mondig geworden. Dat zijn Jan Hendricksz en Abram Hendricksz. Zij 
ontvangen ieder 23 gulden 16 stuivers. 
Andere kinderen zijn Cornelis Hendricksz, Jacob Hendricksz en Floris Hendricksz. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 31-01-1661 
Theunis Willemsz de Cromme, bloedvoogd van de 5 weeskinderen van Hendrick Willemsz (zie k9552), 
doet rekenschap van de administratie van 25-03-1659 tm 31-01-1661. 
De kinderen Cornelis Hendricksz, Jacob Hendricksz en Floris Hendricksz zijn nog onmondig. 
Abraham Hendicksz ontvangt 30 gulden voor het houden van zijn broer Jacob Hendricksz. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 09-11-1661 
Abraham Hendricksz, geassisteerd met Arijen Leendertsz Bravenboer, ter eenre, en Gerrit Willemsz als 
bloedvoogd van het onmondig weeskind van Jannitgen Gerrits, geassisteerd met zijn zoon Dirck Gerritsz, 
ter andere zijde. Abraham Hendricksz zal zorgen voor zijn weeskind, genaamd Hendrick Abrahamsz, oud 
omtrent 3 jaren. Wanneer hij mondig geworden is, krijgt hij 35 gulden als erfenis van zijn moeder. 
Abraham Hendricksz houdt de boedel, zoals huis, hof, land, koeien, etc. 
In de marge staat dd 19-03-1689: Hendrick Abramsz, won. te Zuidbroek, bekent betaald te zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 14-12-1663 
Neeltje Jans, weduwe van Jan Hendricksz, geassisteerd met Clae Leendertsz, verkoopt 1/5e deel van 8 ½ 
morgen land met het deel in huis, berg en schuur aan haar zwager Abraham Hendriksz. Bedrag 700 
gulden, die in een schuldrentebrief wordt vastgelegd in de volgende acte. In de marge daarvan staat dat dit 
op 15-06-1683 is afgelost. Dit wordt verklaard door Annichjen Jans, Abram Jacobsz van Eijkelen, getrouwd 
met Teuntjen Jans, en Dirk Teunisz Kapteijn, getrouwd met Jannichje Jans. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 19-03-1689 
Floris Hendricksz en Hendrick Abrams worden als bloedvoogden aangesteld over Cornelis Abramsz en 
Neeltje Abrams, nagelaten onmondige weeskinderen van Abram Hendricksz, geprocureert bij Ariaentje 
Cornelis. 
 
Oud Recht.  arch nr 5 Berkenwoude   dd 17-05-1690 / 21-06-1690 
Rechtdag gehouden 17-05-1690 
Leendert Cornelisz. Bravenboer contra Ariaentjen Cornelis weduwe van Abraham Hendricksz. en de 
meerderjarige kinderen en de voogden over de minderjarige kinderen van de voorn.Abraham Hendricksz. 
Rechtdach gehouden 21-6-1690 
Ariaentje Cornelis weduwe van Abraham Hendricksz. contra Leendert Cornelisz. Bravenboer, getrouwd 
met Maria Ariens, die een dochter en mede-erfgename was van Arien Leendertsz. Bravenboer en Grietge 
Flooren, beide zalr.  
Leendert Cornelisz. Bravenboer contra Ariaentje Cornelis weduwe van Abraham Hendricksz, en 
Hendrick Abrahams, Trijntie Abrahams meerderjarig en de voorn Hendrick Abrahams en Floris 
Hendricksz. als voogden over de minderjarige kinderen. 

 
#k4778 NN, Jan  (zoon van ) 
 * +/- 1630 te Zuijdbroek (Lekkerkerk) ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Berkenwoude / Lekkerkerk ?? 
#k4779 Dirks, Weijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1635 te Zuijdbroek (Lekkerkerk) ?? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Theuntje  * +/- 1665 te Zuijdbroek  

    † tussen 27-09-1726 en 03-10-1749 te Zuidbroek 
  x 02-03-1687 te Berkenwoude met Hendrik Abrahamsz Boelhouder 
  zie ─> k2389 

 

 
#k4782 Hartogh, Leendert Jacobsz (zoon van Jacob Hartogh en ) 
 * +/- 1615 te Gouderak ?? 
 † ??? te ??? 
x 23-01-1645 te Gouderak (Bron: vierschaarboek 7, fol. 277v, van Gouderak) 
#k4783 Coij, Aechje Gerrits  (dochter van Gerrit Coij en ) 
 * +/- 1620 te Gouderak ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  * +/- 1645 te Gouderak  †  

  x 30-10-1667 te Stolwijk met Claas Jansz Blonck 
  zie ─> k2391 

 
Recht. arch nr 15 Gouderak    dd 16-06-1638 
Leendert Woutersz Hartoch, Krijn Woutersz, Jan Woutersz, Gerrit Pietersz Vuijst, gehuwd met Trijntge 
Wouters, ook Merritge Wouters, geassisteerd met Jacob Jansz Kanick, haar voogd in deze, als 
bloedvoogden van de onmondige weeskinderen van Wouter Leendertsz Hartoch en Neeltge Jans mede 
zaliger, verkopen aan Leendert Jacobsz Hartoch met Hendrik Dirksz Koij, gehuwd met Trijntge Jacobs, 
en Neeltgen Jacobs, als nichten en neven van de verkopers, ½ morgen land en 1/3e huiswerf daar 
vooraan gelegen. 
 
Recht. arch nr 18 Gouderak    dd 23-05-1676 
Jacob Leendertsz Hartich, Claes Jansz Blonck, getrouwd met Jannichje Leenderts (zie k2391), en 
Jacobus Backer, secretaris van Stolwijk, getrouwd met Ariaentje Leenderts, alle kinderen van Leendert 
Jacobsz Hartich zaliger geprocreeert bij Aechje Gerrits Coij, hun vader en moeder, verkopen aan 
Arien Pietersz Molenaer, 3 morgen 3 hont land in het Veerstalblok te Gouderak. Bedrag 1000 gulden. 
 

 
#k4800 Honkoop, Cornelis Corsz (zoon van Cors Cornelisz Honcoop en Elisabeth 
     Lienaerts)  ─> k9600 
 * +/- 1590 / 1610 te Hoenkoop 
 † 01-02-1670 te Hoenkoop 
x 09-05-1630 te Oudewater 
#k4801 Pieters, Annetje  (dochter van ) 
 * +/-1598 te Blommendael (Utr) 
 † 29-12-1652 te Oudewater 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Frederick * te Honkoop / ~ 24-02-1636 te Oudewater † 

  x 04-01-1665 te Goudriaan met Geertje Teunis Wouters Terlouw 
  xx 21-02-1666 te Goudriaan met Geertje Cuijnders 
  zie ─> k2400 

 

 
#k4804 van der Wal / Kooijman, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter van der Wal en ) 
 * +/- 1625 te Polsbroek 
 † na 1684 te ??? 
x +/- 1650 te Goudriaan / 02-03-1653 te Polsbroek 
#k4805 Boonstoppel, Aartje Jacobs (dochter van Jacob Bastiaansz Boonstoppel en 
     Aaltje NN) ─> k9610 
 * +/- 1630 te Polsbroek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Pieter ~ 08-01-1654 te Polsbroek  † 24-02-1731 te Goudriaan 
 o 14-11-1676 te Goudriaan met Marighjen Ariens Brouwer 
 zie ─> k2402 

 

 
#k4806 Brouwer, Arie Ariensz  (zoon van Arien Brouwer en ) 
 * +/- 1628 te Noordeloos / 13-09-1615 te Goudriaan 
 † na 03-1651 te Hoornaar 
x +/- 1655 te Noordeloos  
#k4807 Braanker, Pleuntje  (dochter van ) 
 * +/- 1630 te Noordeloos 
 † ??? te ??? 
OF 
x 04-01-1642 te Goudriaan  
#k4807 van Muijlwijck, Catelijntgen Gijsberts 
 ~ 21-06-1615 te Hoornaar 
 † 13-01-1665 te Hoornaar 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marighjen ~ 05-03-1651 te Noordeloos  †   

  o 14-11-1676 te Goudriaan met Pieter Cornelisz van der Wal 
  zie ─> k2403 

 

 
#k4808 Versteeg, Joost Jacobsz (zoon van Jacob Versteeg en ) 
 ~ 02-07-1623 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
o 06-01-1657 te Stolwijk 
x te Nieuw Beijerland 
#k4809 van der Linden, Ingetje Floris (dochter van Floris van der Linden en ) 
 * +/- 1630 te Nieuw Beijerland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 27-03-1674 te Stolwijk  †  

 x 24-09-1713 te Stolwijk met Sara Jans Vinck 
 zie ─> k2404 

 

 
#k4810 Vinck, Jan Andriesz  (zoon van Andries Vinck en ) 
 * +/- 1650 te Stolwijk 
 † 02-09-1728 te Stolwijk 
o 21-11-1676 te Stolwijk 
x 09-12-1676 te Moordrecht 
#k4811 Kapel, Marrigje Dircks  (dochter van Dirck Kapel en ) 
 * +/- 1655 te Moordrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sara ~ 01-08-1688 te Stolwijk  † 16-04-1717 te Stolwijk 

 x 24-09-1713 te Stolwijk met Jacob Joosten Versteeg 
 zie ─> k2405 

 

 
#k4812 Burger, Jan Nanningsz zelfde als ─> k2084 
x 
#k4813 Backer, Neeltje Dircks  zelfde als ─> k2085 
 
#k4814 van der Koeij, Claas  zelfde als ─> k2086 
x 
#k4815 NN    zelfde als ─> k2087 
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#k4828 van der Graaf, Schalk Wiggersz (zoon van Wigger van der Graaf en ) 
 * +/- 1625 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
x +/- 1652 te Ameide 
#k4829 Groeneveld, Annigje Gerrits (dochter van Gerrit Groeneveld en ) 
 * +/- 1630 te Ameide 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Theunis ~ 31-12-1665 te Ameide  † na 22-10-1729 te ??? 

 x 13-12-1688 te Ameide met Marrigje/ Maria Leenderts 
 xx 05-04-1696 te Ameide met Marrigje Huijberts 
 zie ─> k2414 

 
Recht. arch nr 7 Molenaarsgraaf  dd 01-06-1665 
Schalck Wiggertsz, won. te Ameijde, transporteert aan Cornelis Thonisz, won. te Molenaarsgraaf 10 
hont 80 roeden in een weer land, groot 9 morgen, met huis enz. op Molenaarsgraaf. 
 
Recht. arch nr 7 Molenaarsgraaf  dd 02-06-1665 
Cornelis Thonisz, won. te Molenaarsgraaf, is schuldig aan Schalck Wiggertsz, won. tot Ameijde, 1100 
gulden, waarvan 600 gulden uit de koop van 10 hont 80 rroeden land en 500 gulden dat hij geleend heeft. 
Rente 5 %.. 
 
Recht. arch nr 7 Molenaarsgraaf  dd 29-10-1674 
Gerrit Schalcken van de Graeff, als executeur volgens testamentaire dispositie van Schalck Wiggertsz 
en Anneke Gerrits, zijn vader en moeder, dd. 12-04-1668, en de rato caverende voor alle andere 
erfgenamen, broeders en zusters van de comparant, transporteert aan de gesamelijke erfgenamen van 
Cornelis Claesz Oosterdam, voor deze gewoond hebbend in Benschop, een rentebrief op 12-6-1665 voor 
schout en schepenen van Molenaarsgraaf, inhoudende 1100 gulden t.b.v. Schalck Wiggersz, zijn vader za. 
(doorgehaald: Schalck Wiggersz, gewoond hebbende te Ameijde) ten laste van Cornelis Tonisz Corevaer, 
gepasseerd en op fol. 41v geregistreerd. Betaald met 3 brieven: 
-600 g sprekende op Schalck Wiggers t.b.v. Jan Cornelisz. 
-400 g sprekende op Schalck Wiggers t.b.v. Cornelis Claesz Oosterdam dd. 21-05-1668. 
-300 g, zoals de andere brief. 

 
#k4830 Leendertsz, Leendert Pieter (zoon van Pieter Leendertsz en ) 
 * +/- 1635 te Benschop 
 † ??? te ??? 
x 13-12-1661 te Benschop 
#k4831 Maaijen, Jannigje Jacobs (dochter van Jacob Gerritsz Maaijen en Haasje 
     Cornelis)  ─> k9662 
 * +/- 1640 te Benschop 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 08-11-1663 te Benschop  † 12-03-1695 te Hoogblokland 

  x 13-12-1688 te Ameide met Theunis Schlalken van der Graaf 
  zie ─> k2415 

 

 
#k4836 Willemsz, Leendert  (zoon van ) 
 ~ +/- 1600 te Meteren 
 † na 1684 te ??? 
x 16-04-1626 te Everdingen 
#k4837 Rouwert, Catarina Pieters (dochter van Pieter Rouwert en ) 
 * +/- 1605 te Everdingen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik ~ 16-12-1632 te Everdingen  †  

 x +/- 1665 te ???  met Jannigje Ariens Sterck 
 zie ─> k2418 

 

 
#k4840 van der Zeijden, Joost Theunisz (zoon van Theunis van der Zeijden en ) 
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 * +/- 1620 te Lopik 
 † +/- 1655 te Langerak 
x 12-04-1646 te Langerak 
#k4841 Compeer, Crijntje Cornelis (dochter van Cornelis Cornelisz Compeer en  
     Eechtgen Thonis Boon)  ─> k9682 
 Later getrouwd (voor 19-02-1666) met Adriaen Claes Vinck 
 * +/- 1620 te Langerak 
 † +/- 1680 te Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk * +/- 1650 te Lopik  †  

 x +/- 1680 te ??? met Aaltje Daams de Ridder 
 zie ─> k2420 

 
Recht. Arch. 24 Langerak  fol 104   d.d. 9/19-9-1671:  
Adriaen Claesz Vinck, won. opt boveneijnde van Langeraeck, man en voocht van Crijntgen Cornelis 
Compeer, sijne huijsvrou, daer hij levende en blijcken-de geboorte bij heeft, bekende schuldich te zijn aen 
Mons. Pieter van Dam, coopman binnen de stadt Schoonhoven, de somme van 600 car. gld., 
gehijpotekeert eerst op 5 m. 1½ hont lant, gelegen opt oosteijnde van Langeraeck, en noch op 5 m. 1 hont 
met huijs en schuijr daerop staende, mede op Langeraeck. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak f109  dd 19-02-1666 
Lootcedullen kinderen Cornelis Cornelis Compeer, Thonis Cornelis Compeer (zie k3334), won. aende 
Giessen, Arie Aelberts Bonser won. Willige Langerak man en voogd van Ariaentgen Cornelis (Compeer), 
Bastiaen Claes won. alhier man en voogd van Niesken Cornelis (Compeer), Adriaen Claes Vinck, won. 
alhier man en voogd van Crijntgen Cornelis Compeer (zie k4841), alle kinderen van Cornelis Cornelis 
Compeer zalgr. ende Eechtgen Thonis Boon. 

 
 
#k4842 de Ridder, Daam Hendriksz (zoon van Hendrik de Ridder en ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † voor 1669 te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k4843 Vermaat, Zwaantje Pieters (dochter van Pieter Vermaat en ) 
 * +/- 1625 te Tienhoven 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ +/- 1655 te ???  †   

 x +/- 1680 te ??? met Dirk Joosten van der Zeijden 
 zie ─> k2421 

 

 
#k4848 Blom, Claes Bastiaensz (zoon van Bastiaen Jansz Blom en Marrigje  
   Bastiaans of Marrigje Ariens of Marigje Ariaens Bastiaenen) 
 * +/- 1605 te Lopik 
 † na 01-06-1669 te Lopik 
x 21-06-1635 te Lopik (Toestemming 07-06-1635 te Jaarsveld / Cabauw) 
#k4849 Pellen, Ariaantje Thomas (dochter van Thomas Ariaensz Pellen en ) 
 * +/- 1610 te Jaarsveld / Cabauw 
 † na 06-1669 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thomas ~ 15-06-1638 te Lopik  †  

 x 16-12-1660 te Lopik met Eijchjen Lamberts 
 xx 08-11-1668 te Lopik met Gerrichjen Cornelis 
 zie ─> k2424 

o Grietje * +/- 1640 te Lopik  † na 1677 (+/- 1706) te ??? 
 x 26-05-1661 te Lopikerkapel met Arien Ernstensz van Oostrum 
 zie ─> k2437 

 

 
#k4856 Ancker, Hendrick Gerritsz (zoon van Gerrit Hendricksz Smit en Duifie  
     Jans)  ─> k9712 
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 ~ +/- 1645 te Stolwijk 
  30-03-1706 te Stolwijk 
x +/- 1675 te Stolwijk 
#k4857 Jans, Marijtje  (dochter van ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arijen ~ +/- 1670 te Stolwijk  † 22-06-1706 te Stolwijk 

 x 01-07-1703 te Stolwijk met Marijtje Willems Dionijs 
 zie ─> k2428 

 

 
#k4858 Dionijs, Willem Ariensz (zoon van Arien Jansz Dionijs en Ootje Willems) 
      ─> k9716 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1656, 1657, 1661, 1662, 1675 
 * +/- 1630 te Stolwijk 
 † 07-10-1675 te Stolwijk 
o 08-03-1657 te Stolwijk 
x te Stolwijk       zie gezinskaart temp076 
#k4859 Ouderkerck, Duifje Willems (dochter van Willem Jansz Ouderkerck en Neeltje 
     Cornelis)  ─> k9718 
 * +/- 1640 te ??? 
 † 06-07-1706 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijtje * +/- 1675 te Stolwijk  † 26-04-1712 te Stolwijk 

 x 01-07-1703 te Stolwijk met Arijen Hendricksz Ancker 
 zie ─> k2429 

 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 1656 / 1657 / 1661 / 1662 
Willem Ariensz Dionijs tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 29-05-1666 
Dirck Claesz Backer (zie k9376) en Arien Cornelisz Timmerman, executeurs van het testamen van 
Neeltje Leenderts over de helft van de boedel van moederszijde, met assistentie van Claes Jacobsz Prins, 
Arien Cornelisz, voor zichzelf en uit naam van Emmighje Cornelis, zijn zus, Cornelis Jansz Berghvliet, 
namens Maritje Cornelis, zijn moeder, Jan Willemsz, voor zichzelf en voor Cornelis Willemsz, zijn broer, 
Willem Ariensz Dionijs, getrouwd met Duijfje Willems, meederjarige kinderen, Willem Jansz (zie 
k9718) als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen geprocreert bij Neeltje Cornelis (zie 
k9719), alle erfgenamen van de voorgenoemde Neeltje Leenderts, van vaders zijde, verkopen aan Nanne 
Pietersz en Cornelis Leendertsz 3 morgen 3 hont land, met huis, berg en schuur daarop, en 10 hont land, 
te Benederheul. Bedrag 3250 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 09-07-1656 / 16-05-1671 
Jan Arijensz Olij is op 09-07-1656 schuldig aan de weduwe en het weeskind van Jan Arijensz Dionijs een 
jaarlijkse losrente van 21 gulden 5 stuivers. De schuld bedraagt 500 gulden.  
Op 16-05-1671 melt Willem Ariensz Dionijs dat de schuld is voldaan. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 22-02-1675 / 03-07-1675 
Willem Ariensz Dionijs tekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 18-07-1682 
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Duijfje Willems, weduwe van Willem Ariensz Dionijs, verkoopt aan Gerrit Dircksz Luijt een stuk land groot 3 
morgen 4 hont te Bovenkerk. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 18-07-1682 
Duijfje Willems, weduwe van Willem Ariensz Dionijs, verkoopt aan Pieter Jansz Dionijs een stuk land groot 
1 morgen 5 hont te Bovenkerk. Bedrag 347 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 18-07-1682 
Duijfje Willems, weduwe van Willem Ariensz Dionijs, verkoopt aan Cornelis Ariensz Dionijs en Dirck Jansz 
Dionijs 1/3e deel van een stuk land groot 4 morgen te Bovenkerk. Bedrag 500 gulden. 

 
#k4862 van Dijk, Jan Fransz  (zoon van Frans van Dijk en ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k4863 Dircks, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirckje ~ 14-06-1666 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 x +/- 1699 te Vlist met Claes Leendertsz van der Neut 
 zie ─> k2431 

 

 
#k4864 Cornelisz (Graveland), Cornelis (zoon van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te ??? 
#k4865 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1638 te Ammers Graveland  †  

  x 24-12-1662 te ??? met Lijsbethgen Jans 
  zie ─> k2432 

 

 
#k4872 van Oostrum, Ernst Adriaansz  (zoon van Adriaan Jansz van Oostrum 
      en Annichgen Cornelis)  ─> k9744 
 * +/- 1590 te Lopikerkapel 
 † +/- 1645 te Jaarsveld 
x +/- 1620 te Jaarsveld 
#k4873 Gijsberts, Teuntgen  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien * +/- 1640 te Lopikerkapel  †  

 x 26-05-1661 te Lopikerkapel met Grietje Claassen Blom 
 zie ─> k2436 

 

 
#k4874 Blom, Claes Sebastiaansz zelfde als ─> k4848 
x 
#k4875 Pellen, Adriaentje Thomasse zelfde als ─> k4849 
 
#k4878 Baardman Cornelis Ariensz (zoon van Arien Baardman en ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te Bleskensgraaf ?? 
#k4879 Damasdr, Lijsken  (dochter van ) 
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 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1640 te Bleskensgraaf  † na 1667 te ??? 

 o 18-11-1662 te Streefkerk met Jan Bastiaansz Donker 
 zie ─> k2439 

 

 
#k4892 Hogendoorn, Cornelis Huijbertsz (zoon van Huijbert Hogendoorn en ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † voor 08-1682 te Willige Langerak 
x +/- 1663 te Willige Langerak 
#k4893 Gerrits, Martijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † na 10-1707 te Willige Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1645 te Willige Langerak  †  

 x +/- 1675 te ??? met NN 
 zie ─> k2446 

 

 
#k4900 Kraen, Leendert Willemsz (zoon van Willem Kraen en ) 
 * +/- 1618 te ??? 
 † +/- 1672 te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k4901 Aris, Marrigje   (dochter van ) 
 * +/- 1625 te ??? 
 † 11-02-1705 te Moordrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aris ~ 19-09-1649 te Moordrecht  † 16-11-1718 te Moordrecht 

 x 18-12-1672 te Moordrecht met Willempje Gerrits Col 
 zie ─> k2450 

 

 
#k4902 Col, Gerrit Cornelisz  (zoon van Cornelis Col en ) 
 * +/- 1615 te Moordrecht 
 † 21-10-1661 te Moordrecht 
x +/- 1645 te ??? 
#k4903 Haeckx, Beijchjen Claes (dochter van Claes Haeckx en ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willempje ~ 15-06-1653 te Moordrecht  † 12-12-1707 te Moordrecht 

  x 18-12-1672 te Moordrecht met Aris Leendertsz Kraen 
  zie ─> k2451 

 

 
#k4912 van der Heck, Leendert Ariensz (zoon van Arien Leendertsz en Annichje 
      Leenderts de Heck)  ─> k9824 
 * +/- 1615 te ??? 
 † 07-02-1693 te Ammerstol 
x +/- 1645 te ??? 
#k4913 't Ligchaam, Ariaantje Ariens  (dochter van Arien 't Ligchaam en  
      Anneken Pieters)  ─> k9826 
 * +/- 1620 te ??? 
 † na 25-06-1695 te Ammerstol ? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1650 te Ammerstol  † 21-11-1736 te Bergambacht 

 x +/- 1679 te ??? met Leentje Corsse 
 zie ─> k2456 

 
RA Ammerstol 8,  fol. 50v) d.d. 17-06-1660. 
Meijnsgen Jansz, wede van Willem Claesz den Hoet, geass. met Jan Willemsz den Hoet, haar zoon en 
gekozen voogd in deze, heeft getransporteerd aan Leendert Ariensz Heck, wonende in Ammerstol, de vrije 
eigendom van een huis, erf en een buitendijks boomgaardje. 
 
RA Ammerstol - GA nr. 68-69 
Quohier van de verpondingen op de huijsen tot Ammerstol 1662 
Leendert Ariense Heck  0-10-0 
Quohier van de haertstede tot Ammerstol 1665 
Leendert Ariense Heck, in onvermogen. twee haardsteden   nihil 
 
RA Ammerstol 8,  d.d. 11-02-1670. 
Schuldbekentenis van Leendert Arijensz Heck van Ammerstol aan de erfgenamen van Jacob Michielsz za. 
Hij verbindt als zekerheid het huis, erf en boomgaard waarin en - op hij woont. 
 
RA Ammerstol 4b,  d.d. 16-04-1675. 
Reeckeningh bewijs ende Relina, die Hendrik Barendse ende Leendert Corn. de Vries als Burgemr. der 
stede Ammerstol sijn doende van hare ontfang ende uijtgeef gehadt over de jaere 1675. 
Uijtgeef jegens den voorn. ontfang. 
Den 16 april aen Leendert Arijens Heck betaelt voor sand ofte arbeijdsloon aen  
t Predikantshuijs  0-12-0 
 
Ontvangsten van begraven te Ammerstol, 1684-1709 
door C. Schilt 
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 22 (1967), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging 
voor Genealogie. 
In het rekeningenboek van de burgemeesters van Ammerstol komen de volgende 
aantekeningen betreffende ontvangsten van het begraven voor: 
7 februari 1693: Leendert Ariens Heck 
 
RA Ammerstol 9,  d.d. 25-06-1695. 
Op 25 Junij 1695 comp. voor Schout en Schepenen, Jacob Swartz dewelke bekent verkocht en in vrije 
eijgendom opgedragen te hebben aan en ten behoeve van Teunis van Meijeren, won. tot Bergambacht, 
een griend met rietveld, gelegen buijtendijckx recht over de huijsinge van de weduwe van Leendert Ariens 
Heck tot Ammerstol. 

 
#k4914 Aertsz, Cors   (zoon van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † voor 1665 te ??? 
x +/- 1645 te Molenaarsgraaf ?? 
#k4915 Borst, Commerke Corssen (dochter van Cors Jacobsz Borst en Leentje  
     Witten)  ─> k9830 
 Later, voor 1667, getrouwd met Frederick Jacobsz 
 * +/- 1620 te ??? 
 † 04-03-1698 te Bergambacht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cors Aertsz en Commerke Borst): 
o NN  *   †  
o Leentje ~ 25-02-1655 te Molenaarsgraaf  † 04-10-1720 te Bergambacht 

 x +/- 1679 te ??? met Pieter Leendertsz van der Heck 
 zie ─> k2457 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Commerke Borst en Frederick Jacobsz): 
o NN  *   †  

 
Recht. Archief 4 Meerkerk     dd 28-02-1667 
Bastiaen Corssen won op Broek verkl schuldig te zijn aan Leentjen Wittens weduwe van Frederick Jacobsz 
won alhier op ’t dorp, 600 gulden wegens cassatie van een andere obligatie dd 29-05-1664 en stelt als 
pand, 7 hont op 12-Hoeven, zijnde de 2e camp ’t eijnde der hennipwerf. 
 
Recht. Archief 4 Meerkerk     dd 15-7-1681 
Jan Corsse Borst voor zich zelf en als voogd v/d kinderen van Huijbert He… (marge beschadigd), 
getrouwd met Ariaentjen Corsse, Merrichien Corsse, Commertje Corsse, Frederick Heumensz Groot, 
getrouwd met Neeltge Corsse, Christiaen Cornelisz Borst voor hem zelf en voor Jan Lambertsz Cort (won 
te Middelburg) voor zich zelf en als voogd van Christiaen Lambertsz Cort, kinderen en erfgenamen van 
Jannichien Corsse (procuratie notaris Christiaen Van der Burch (Middelburg 16-7-1681) en als zodanig 
allen erfgenamen van Leentje Witten (zeer onduidelijk), tr aan mr Arnoldus Wasman, 10½h op 
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Quackernaack, strekk v/d opslag v/d zerick t/d wetering, ne Cornelis Ariensz en zw de zoon van Heijmen 
Ottelander. 
 
Recht. Archief 4 Meerkerk     dd 18-11-1684 
Arien Huijbertsz Rietvelt, getrouwd met Aeltgen Fredricks tevoren weduwe van Mathijs Hendricksz Rietvelt, 
voor de helft en Jan Corsse Borst voor zich zelf en voor zijn zwager Frederick Heijmensz de Groot en voor 
zijn zuster Commertien Corsse weduwe van Cors Aertsz, Merrichien Corsse weduwe van Aert Cornelisz 
Blommert voor haar zelf en Corstiaen Cornelisz voor zich zelf en procuratie hebbende van Jan Lambertsz 
Cprt won op de Havendijk buiten Middelburg (notaris Christiaen van der Burcht Middelburg 16-6-1681) 
voor zich zelf en als voogd over Christiaen Lambertsz Cort, zoon van Lambert Jansz Cort, tesamen 
erfgenamen van Lijntjen Witten, voor de andere helft, en transporteren aan Pieter Cornelisz van der 
Meijde, een huis en erf op ’t dorp a/d Souwendijk. 
 
Recht. Archief 4 Meerkerk     dd 21-08-1685 
Jan Corsse Borst voor hem zelf en als voogd over de kinderen van Huijbert Herbertsz, getrouwd met 
Adriaentjen Corsse Borst, alsmede voor Meerichje Corsse Borst, Commertje Corsse Borst en voor 
Corstiaen Corsse Borst, mitsgaders voor Jan Lammertsz Cort en Christiaen Lammertsz Cort; compareerde 
tevens Neeltgen Corsse Borst geassisteerd met haar zoon Corstiaen Fredericksz de Groot allen 
erfgenamen van Leentgen Witten, transporteren aan Cornelis Jansz Versluijs (!), 1½m op Middelbroek. 

 
#k4920 Jansz, Adriaen Cornelis (zoon van Cornelis Jansz en ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Brandwijk ??? 
#k4921 Vinck, Annigje Dircks  (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1630 te ???  †  

 x +/- 1660 te Brandwijk ??? met Jannigje Ariens van de Bergh 
 zie ─> k2460 

 

 
#k4924 Huijsman, Jan Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Huijsman en ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te Brandwijk ?? 
#k4925 Sijmons, Marijke  (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert ~ +/- 1640 te ???  

  † tussen 01-01-1688 en 19-05-1689 / voor 1723 te Bleskensgraaf 
 x tussen 01-05-1672 en 15-10-1702 te Brandwijk ?? met Marrigje Cornelis  
       Huijgen van Dam 
 zie ─> k2462 

 

 
#k4926 van Dam, Cornelis Huijgen  zelfde als ─> k4282 
x 
#k4927 Schouten, Maijken Cornelis  zelfde als ─> k4283 
 
#k4928 Verburg, Gijsbert Aertsz (zoon van Aert Verburg en ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k4929 Hombrugge, Aeltje Glaude (dochter van Glaude Hombrugge en ) 
 * +/- 1573 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Gerrit * +/- 1610 te Benschop  † 08-10-1673 te Benschop 
 x +/- 1644 te Benschop met Neeltje Jacobs Amersfoorder 
 zie ─> k2464 

 

 
#k4930 Amersfoorder, Jacob Adriaensz (zoon van Adriaen Amersfoorder en ) 
 * +/- 1595 te Benschop 
 † 31-10-1670 te Benschop 
x +/- 1619 te ??? 
#k4931 Boeff, Niesje Gorisse  (dochter van Goris Boeff en ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † 18-03-1673 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1621 te Benschop  † 05-11-1668 te Benschop 

 x +/- 1644 te Benschop met Gerrit Gijsbertsz Verburg 
 zie ─> k2465 

 

 
#k4934 Jacobsz, Dingeman  (zoon van ) 
 * +/- 1600 te Vuilendam 
 † +/- 1655 te Brandwijk 
x +/- 1625 te ??? 
#k4935 Kars, Jannigje Jacobs  (dochter van Jacob Kars en ) 
 * +/- 1600 te Berkenwoude 
 † na 09-1655 te Brandwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jaapje Jacomijntje  ~ +/- 1630 te ???  †  

  x voor 1655 te ??? met Willem Jansz Obergh 
  zie ─> k2467 

 

 
#k4936 Baas, Cornelis Ariensz (zoon van Arien Baas en ) 
 * +/- 1585 te Haastrecht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1614 te ??? 
#k4937 Quast, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk * +/- 1620 te Stolwijk  † 05-07-1689 te Stolwijk 

 x +/- 1654 te Stolwijk met Marrigje Dirks Treest 
 xx met Annigje Versluijs 
 zie ─> k2468 

 

 
#k4938 Treest, Dirk Jansz  (zoon van Jan Dircksz Treest en )  ─> k9876 
 Later getrouwd met NN 
 * +/- 1580 te Stolwijk 
 † voor 24-04-1657 te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k4939 Deecken, Ingetje Jans  (dochter van Jan Deecken en ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † na 24-04-1657 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * +/- 1625 te Stolwijk  † 21-08-1675 te Stolwijk 

  x +/- 1654 te Stolwijk met Dirk Cornelisz Baas 
  zie ─> k2469 
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Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 07-03-1622 
Leendert Jansz de Deecken en Wouter Dircksz als voogden van het weeskind van zaliger Jan Leendertsz, 
geseijt Jan den Deecke, geven onder andere aan dat een rentebrief is afgelost die Aeltge Cornelis op haar 
sprekende had. Leendert Jansz als voogd, Jan Jansz Praedt, Commer Jansz, Dirck Jansz Treest en 
Cornelis Jacobsz met hun vijven, moeten ieder 8 gulden aan het weeskind uitkeren van de erfenis van zijn 
moeder. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 02-04-1629 
Custingbrief verleden door Dirck Jansz Treest ten behoeve van Cornelis Dircksz Bom, secretaris van 
Ridderkerk, namens Aeltge Dircks, zijn zus, en Dirck Thonisz, getrouwd met Maritge Maertens. Het betreft 
212 gulden. Dirck Jansz Treest verhypothequeert daartoe 1/6e van 12 morgen 4 hont, met huis, berg en 
schuur te Benederheul. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 03-04-1629 
Cornelis Dicksz Bom, secretaris te Ridderkerk, namens Aeltge Dircks, zijn zus, en Dirck Tonisz, getrouwd 
met Maritge Maertens, verkopen aan DIrck Jansz Treest 1/6e van 12 morgen 4 hont, met huis, berg etc, 
gemeen met de koper. Dit is hen aangekomen door het overlijden van Jan Dircksz Treest en diens vrouw. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 12-05-1631 
Dirck Jansz Treest verkoopt aan Cornelis Pietersz 1/3e van 9 morgen 4 hont land, met huis, berg, etc te 
Benederheul, en 1/3e  van 3 morgen, ook te Benederheul. Bedrag 1100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. ..-02-1635 
Commer Jansz verkoopt aan Dirck Jansz Treest 1/12e van 11 morgen, met huis, berg, etc te Benederheul, 
gemeen met de koper. Commer Jansz mag bij nood van water in het achterhuis wonen. Bedrag 530 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640 
Commer Jansz, Dirck Jansz Treest, man van Ingetgen Jans, Leendert Ellertsz voor zichzelf en als 
voogd van de 3 onmondige weeskinderen van Ellert Leendertsz, te weten Jacob Ellertsz, Trintge Ellerts en 
Mariteg Ellerts, Cornelis Leendertsz getrouwd met Ingetgen Ellerts, Dirck Hendricksz, getrouwd met 
Jannetgen Heijndricks (sic), mede erfgenamen van Leendert Geerlofsz, van moederszijde, verkopen aan 
Maerten Leendertsz 2/3e deel van de helft van 8 morgen land, met huis, berg, enz. te Benedenkerk, 
gemeen met de koper. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640: 
Jan Leendertsz, Willem Andriesz, Joost Cornelisz, Jacob Cornelisz,  Hubert Arijensz Coster, procuratie 
hebben van Aeltgen Joosten, Inge Jansz, Jan Arijensz, procuratie vertoond hebbende, die gepasseerd is 
bij zijn zusters en zwagers op Pau Andriesz, Jan Claesz Clip (zie k4946), Jan Jansz op’t Hoff, Maerten 
Goossensz voor zichzelf en zich sterk makende voor zijn broers en zusters, item Maerten Leendertsz, 
Commer Jansz, Dirck Jansz Treest als man en voogd van Ingetgen Jans zaliger, Leendert Ellertsz 
voor zichzelf en als voogd van Jacob Ellertsz, Crijntge Ellerts en Maritgen Ellerts, Cornelis Leendertsz als 
man en voogd van Ingetgen Ellerts, Dirck Hendricksz, getrouwd met Jannitge Ellerts, allen erfgenamen van 
Leendert Geerlofsz zaliger, zo van vaderszijde of moederszijde, hebben verkocht aan Cornelis Cornelisz 
Clip (zie k11136): 4 ½ morgen land te Benedenkerk. Voorwaarden 10-01-1640. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640: 
Dezelfde verkopers als in voorgaande acte verkopen aan Harmen Cornelisz 2 morgen 2 hont land te 
Benederheul. Voorwaarden 10-01-1640 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640: 
Dezelfde verkopers als in voorgaande acte verkopen aan Pouwels Sijmonsz de helft van 1 morgen 3 hont 
75 roe land te Benederheul. Voorwaarden 10-01-1640 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 28-10-1641 
Commer Jansz, voor zichzelf en vervangende zijn kinderen, en als bloedvoogd van de 6 nagelaten 
weeskinderen van Hendrick Jansz zaliger, van vaderszijde, en last hebbende van schout en gerecht van 
Diemusbrouck (?) dato 11-04-1641 als mede specials last hebbende van Gerrit Sijmonsz als mede voogd 
nevens Commer Jansz als vader van de weeskinderen van Dirckje Jans zaliger. 
Arijen Cornelisz, getrouwd met Maritge Hendricks, en Jacob Corse en Claes Corse, kinderen en 
erfgenamen van Swaentgen Jans zaliger. 
Leendert Ockersz, Cornelis Ockersz, Nanne Gerrits (zie k4168), getrouwd met Dirckge Ockers (zie 
k4169), hebben ieder in hun qualiteit verkocht aan Dirck Jansz Treest een achtste van 11 morgen land in 
Benedenheul, met de portie van het achterhuis en de kleine berg. zoals Leendert Jansz Coninck zaliger 
nagelaten heeft en waarin Annitge Cornelis haar portie nog behoudt. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 17-10-1643 
Cornelis Pietersz Goudens, namens Grietge Dircks, zijn moeder, en Claes Jacobsz van der Berck voor 
zichzelf en namens Hendrick Jansz Hoflant en Wouter Jansz Hoflant, Jillis Cornelisz de Haen, mede 
namens zijn broers en zwagers, als erfgenamen van Leendert Jansz Coninck, verkopen aan Dirck Jansz 
Treest 5/8e deel van 11 morgen te Benedenkerk, met een gedeelte van het huis. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 24-04-1657 
In deze acte wordt de weduwe van Dirck Jansz Treest genoemd als eigenaresse van een belendend 
perceel. 
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Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 12-05-1659 
Antonis Cornelisz, man van Neeltgen Dircks, verkopen aan Dirck Cornelisz den Baes (zie k2468) 16e 
deel van de helft van 10 morgen 1 ½ hont land te Benederheul., met het 1/6e deel van de helft van het 
huis, berg en schuur daarop staande, gemeen met de kopers, verkoper en de moeder van de kopers. Dit 
komt uit de erfenis van Dirck Jansz Treest. Bedrag 475 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 12-05-1659 
Dirck Arijensz Timmerman verkoopt aan Dirck Cornelisz den Baes (zie k2468)  1/6e deel van de helft van 
een hofstede en landen groot 10 morgen en 1 ½ hont land te Benederheul, met het 1/6e deel van het huis, 
berg en schuur daarop, gemeen met de koper, en de moeder van de verkoper. Dit komt uit de erfenis van 
Dirck Jansz Treest. Bedrag 425 gulden. 

 
#k4940 van Dam, Claes Jansz  (zoon van Jan Willemsz van Dam en Neeltje 
     Claes Bleijnk)  ─> k9880 
 Beroep: Herbergier 
 * +/- 1593 te Bergambacht 
 † voor 22-03-1627 te Bergambacht 
x 19-05-1613 te Stolwijk 
#k4941 Wiggerts, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1593 te Berkenwoude 
 † tussen ..-05-1651 en 01-05-1656 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Theunis * +/- 1614 te Bergambacht  † 22-04-1677 te Stolwijk 

 x 03-12-1645 ((o) te Stolwijk) te Bergambacht met Lijsbeth Brands 
 xx +/- 1650 te ??? met Grietje Sijbrands 
 zie ─> k2470 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 22-03-1627 
Rechtdag gehouden op 22-03-1627 
De weduwe van Claes Jansz van Dam, eiseresse, contra Sijbrant Jansz, gedaagde, tot betaling van 33 
gulden3 stuivers en 8 penningen, gerekend geld, en noch daarna verteerd 1 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 18-06-1629 
Rechtdag gehouden op 18-06-1629 
Neeltgen Wiggers, weduwe van Claes van Dam, eiseresse, contra Hubert Voppen Molenaer, gedaagde. 
Tot betaling van 15 gulden 12 stuivers van verteerde penningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 22-05-1635 / 02-06-1635 
Rechtdag gehouden op 22-05-1635 
Neeltgen Wiggers, weduwe van Claes van Dam, eiseresse, contra Hendrick Cornelisz Davidt, 
gedaagde, tot betaling van 91 gulden 8 stuivers voor verteerde kosten. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 19-07-1636 
Rechtdag gehouden op 19-07-1636 
Neeltgen Wiggers, weduwe van Claes van Dam, eiseresse, contra Hendrick Cornelisz Davidt, 
gedaagde. Tot betaling van 41 gulden 18 stuivers als reste van meerdere sommen van verdrongen 
gelagen tot haren huize verteerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 26-05-1637 / 29-07-1637 / 14-10-1637 
Rechtdag gehouden op 26-05-1637 
Neeltgen Claes van Dam, eiseresse, contra Jan Straeten, gedaagde. Tot betaling van 42 gulden 13 
stuivers en 8 penningen die hij achter is, afslaande een vat bier en een “banckgen” van 24 stuivers. 
Rechtdag gehouden op 26-05-1637 
Neeltgen Wiggers, weduwe van Claes van Dam, contra Hendrick Cornelisz Davidt, als borg voor Jan Jansz 
van Straeten, gedaagde. Tot betaling van 40 gulden volgens het register van de eiseresse. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 19-04-1644 
Rechtdag gehouden op 19-04-1644 
Neeltgen Wiggers, weduwe van Claes Jansz van Dam, eiseresse, contra Sijbrant Maertensz, gedaagde. 
De eiseresse heeft “in koop aangestaan” van Jan Govertsz, getrouwd met Merchgen Geene, de helft van 6 
morgen 1 ½ hont land, en concludeert tot behoorlijke grondlotingen van de voornoemde morgens land. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 02-10-1644 
Rechtdag gehouden op 02-10-1644 
Neeltgen Wiggers, weduwe van Claes van Dam, eiseresse, contra Hendrick Cornelisz Davidt, gedaagde. 
Tot betaling van 70 gulden als reste van drinkschuld en andere zaken ten hare huize verteerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-..-1645 
Jan Gerritsz Timmerman, won. te Schoonhoven, getrouwd met Mergen Geenen, verkoopt aan Neeltgen 
Wiggers, weduwe van Claes van Dam, de helft van 6 morgen 1 ½ hont land. 
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Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 23-06-1648 
Adriaen Aertsz van de Berch en Catrijntgen Aerts van de Berch, geassisteerd met Arien Aertsz, haar broer, 
Jacob Gerritsz, Daniel de Boeckbinder, getrouwd met Geertruijt Gerrits, Bastiaen Hendricksz 
schoenmaecker, getrouwd met Trijntgen Gerrits, Arien Gerritsz, nagelaten weeskind van Gerrit Ariensz, 
met Geert Jansz, zijn voogd, alle erfgenamen van Dirck Aertsz, hun overleden oom, verkopen aan 
Neeltgen Wiggers, weduwe van Claes van Dam, geassisteerd met Willem Claesz van Dam, haar zoon, 
een griend gelegen over de Nieuwetering. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 23-03-1649 
Rechtdag gehouden op 23-03-1649 
Neeltgen Wiggers, weduwe van Claes Jansz van Dam, herbergierster alhier, eiseresse, contra 
Theunis Reijersz, getrouwd met Neeltgen Cornelis, eerder weduwe van Bouwen Cornelisz Croon, in zijn 
leven gewezen schepen van Bergambacht, gedaagde. Tot betaling van 5 gulden 10 stuivers voor zijn deel 
van verdronken gelagen dat Croon zelf heeft verteerd als hetgeen na Croons dood door de andere 
schepen is verteerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-05-1651 
Neeltgen Wiggers, als weduwe van Claes van Dam, wordt genoemd in een acte als eigenaresse van een 
belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 01-05-1656 
De erfgenamen van Neeltgen Wiggers worden genoemd in een acte als eigenaren van een belendend 
perceel. 

 
#k4942 Barendsz, Sijbrant Jan (zoon van Jan Barendsz en ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † voor 09-04-1639 te Bergambacht ?? 
x +/- 1620 te Bergambacht / Stolwijk ??? 
#k4943 Gijsberts, Marrigje  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † tussen 24-05-1660 en 05-05-1662 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje * +/- 1625 te ???  † 22-01-1717 te Stolwijk 

 x +/- 1650 te ??? met Theunis Claesz van Dam 
 zie ─> k2471 

 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 09-04-1639 
Merchgen Gijsen, weduwe van Sijbrant Jansz, geassisteerd met Marten Sijbrantsz, haar zoon, verkoopt 
aan Frederick Gerritsz 1 ½ hont land. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 23-06-1640 
Mr. Floris Schoonhoven verkoopt aan Merchgen Gijsen, weduwe van Sijbrant Jan Baerntsz, 2 morgen 
land te Bovenberg. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 23-05-1645 / 30-06-1645 / 19-09-1645 /  
      27-11-1645 / 20-03-1646 / 17-04-1646 
Rechtdag gehouden 23-05-1645 
De weduwe van Sijbrant Jansz, eiseresse, contra Sijmon Ariensz, gedaagde, alsnog te antwoorden. 
(Deze zaak is dus al eerder gestart, maar daarvan zijn geen stukken gevonden.) 
Rechtdag gehouden 20-03-1646 
Merchgen Gijsberts, weduwe van Sijbrant Jansz, eiseresse, contra Sijmon Ariensz. 
Rechtdag gehouden 17-04-1646 
Sijmon Ariensz, gedaagde, contra Merchgen Gijsberts, eiseresse, om sententie te begeren. De 
gezworenen hebben de partijen meerdere malen gehoord, en ontzeggen de eiseresse haar eis, en zij zal 
moeten gedogen dat Sijmon Ariensz zijn uitpad zal hebben over haar land. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 24-05-1660 
Merrichgen Gijsberts, weduwe van Sijbrant Jansz, geassisteerd met Gijsbert SIjbrantsz, haar zoon, 
verkoopt aan MAerten Ariensz Boer een stuk land groot 8 ¾ hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 05-05-1662 
Dirck Cornelisz Prins, getrouwd met Merrichgen Sijbrants, en Thonis Claesz van Dam, getrouwd met 
Grietgen Sijbrants, beiden won. te Stolwijk, kinderen en erfgenamen van Merrichgen Ghijse zaliger, 
verkopen aan Dirck Fransz een stuk land, groot 1 ½ morgen te Tusschelanen. 

 
#k4944 Verdoold, Aert Cornelisz (zoon van Cornelis Jan Ellertsz en Stijntje  
     Claas)  ─> k9888 
 * +/- 1600 te Stolwijk 
 † 15-08-1678 te Stolwijk 
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o 01-04-1628 te Stolwijk 
#k4945 Schouten, Aaltje Jans (dochter van Jan Willemsz Schouten en NN Cornelis  
    Ruijter)  ─> k9890 
 * +/- 1605 te Stolwijk 
 † na 10-06-1675 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1630 te Stolwijk  † 13-10-1676 te Stolwijk 

 x 02-05-1660 te Stolwijk met Fijgje Pieters Stolcker 
 zie ─> k5554 (kwartier 2) 

o Willem ~ 26-05-1630 te Stolwijk  † na 04-07-1682 te Stolwijk 
 o 02-03-1657 te Stolwijk met Annigje Jans Clip 
 zie ─> k2472 (kwartier 1) 

 
Recht.Arch. nr 54 Stolwijk     dd 01-04-1618 / 24-05-1618: 
De erfgenamen van Claes Pietersz delen het geld en de brieven die nagelaten zijn door hun (groot-)vader. 
In de nalatenschap was geen onroerend goed. De erfgenamen zijn: Pieter Claesz, Abraham Claesz, 
Willem Tonisz, Willem Jansz, Sijmon Claesz, de weeskinderen van Stijntgen Claes, genaamd Claes 
Cornelisz, Jan Cornelisz en Aert Cornelisz. Hun vader is Cornelis Jan Ellertsz. De weeskinderen krijgen 
172 gulden 13 stuivers, en de helft van een rentebrief van 500 gulden hoofdsom. De andere helft van de 
rentebrief krijgt Pieter Claesz. 
 
Recht.Arch. nr 55 Stolwijk     dd 27-04-1630: 
Aert Cornelisz Verdoolt, getrouwd met Aeltge Jansdr, verkoopt aan Leendert Cornelisz 4 ½ morgen land te 
Bovenkerk. Bedrag 2100 gulden. 
 
Recht.Arch. nr 55 Stolwijk     dd 01-09-1638: 
Jan Dircksz verkoopt aan Claes Cornelisz en Aert Cornelisz Verdoolt 1 morgen 75 roeden land in Kort 
Schoonouwen. 
 
Recht.Arch. nr 55 Stolwijk     dd 25-04-1642: 
Claes Cornelisz en Aert Cornelisz Verdoolt verkopen aan Jan Cornelisz Verdoolt, hun broer, 1 morgen land 
te Benedenkerk, en een kampje van 8 ½ hont te Lang Schoonouwen. 
 
Recht.Arch. nr 55 Stolwijk     dd 14-09-1642: 
Jan Dircksz, getrouwd met Geertgen Jans, verkoopt aan Claes Cornelisz en Aert Cornelisz Verdoolt 10 ½ 
hont land te Bovenkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk     d.d. 18-02-1644: 
Aert Cornelisz Verdoolt en Claes Cornelisz Verdoolt verkopen aan Jan Claesz Clip (zie k4946) 8 ½ hont 
land in Lang Schoonouwen. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk     d.d. 07-05-1647: 
Aert Cornelisz Verdoolt, getrouwd met Aeltgen Jans, en Jan Dircksz, getrouwd met Geertgen Jans, en Jan 
Jansz Jan Broer verkopen aan Cornelis Jansz Ruijter de helft van 6 ½ hont land te Bovenkerk en 10 ½ 
hont land te Benedenkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk     d.d. ..-05-1647: 
Cornelis Jansz Ruijter verkoopt aan Claes Cornelisz en Aert Cornelisz Verdoolt een half huis en erf met 
een huijwerf van ca 3 hont te Bovenkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk     d.d. 14-05-1648: 
Aert Cornelisz Verdoolt, getrouwd met Aeltgen Jans voor 7/8e deel en Claes Cornelisz voor 1/8e deel 
verkopen aan Aeltgen Pieters 4 ½ morgen land te Kort Schoonouwen. 
 
Weeskamer Arch. nr 2 Stolwijk    dd 10-12-1649: 
Arijen Arijensz Arijmaet, Jan Arijensz Olij, IJsbrant Arijensz, Harmen Jansz, oom en voogd van Leendert 
Arijensz Spruijt, Magdaleentge Arijensdr, geassisteerd met Jacob Jansz Muijs, haar voogd, accorderen 
door tussenspreken van Andries Claesz Dircka en Aert Cornelisz Verdoolt, nopende nagelaten 
goederen. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 10-06-1675: 
Aeltje Jans, weduwe van Aert Cornelisz Verdoolt, verkoopt aan Cornelis Thonisz Coster een 
kennipwerf groot 2 hont te Bovenkerk. Bedrag 400 gulden. 

 
#k4946 Clip, Jan Claasz (zoon van Claas Cornelisz Clip en Annigje Jans) 
      ─> k9892 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk (1635) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † na 24-05-1663 te ??? 
x +/- 1621 te Stolwijk 
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#k4947 Aarts, Aechte Ellerts (dochter van Ellert Aartsz en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje  * +/- 1636 te Stolwijk  † 13-09-1719 te Stolwijk 

  o 02-03-1657 te Stolwijk met Willem Aertsz Verdoold 
  zie ─> k2473 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 12-09-1630: 
Aert Ellertsz verkoopt aan Jan Claesz Clip het 5e deel (doorgehaald) 3 morgen land in 14 ½ morgen, 
gemeen met de koper, te Bovenkerk en Schoonouwen, met huis, berg, enz. Bedrag 3000 gulden. 
Koopvoorwaarden 12-04-1630. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 11-09-1630: 
Jan Claesz Clip is schuldig aan zijn zwager Aert Ellertsz 3000 gulden. Verzekerd op voorstaande 3 morgen 
land. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 03-06-1631: 
Ellert Cornelisz Clip verklaart tot hoge ouderdom gekomen te zjin en kan de kost niet meer verdienen, en 
heeft ook niet de middelen om zichzelf te onderhouden. Hij heeft hulp, bijstand en troost nodig van zijn 
goede vrienden en magen. Om dat te continueren, krijgen de vrienden Jan Claesz Cllip, voor 1/3e , 
Aerijaen Pouwelsz, voor 1/3e , Cornelis Cornelisz Clip (zie k11136) en Cornelis Wiggersz, getrouwd met 
Annitge Cornelis, tesamen voor 1/3e zijn kamertje of huisje en erfje in het dorp van Stolwijk. Zij beloven 
daarentegen hun oom Ellert Cornelisz Clip zijn leven lang te onderhouden. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 24-05-1632: 
Jan Claesz Clip heeft verkocht aan Jacob Jacobsz Coomen een huis en erf met berg te Benedenkerk in 
Stolwijk. Koopvoorwaarden 27-04-1630 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 24-04-1632: 
Jan Claesz Clip heeft verkocht aan Adrijaen Fransz Schout een erfje te Benedenkerk. Koopvoorwaarden 
27-04-1630 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 02-01-1635: 
Pouwels Sijmonsz, Leendert Sijmonsz en Willem Sijmonsz, ter eenre voor 3/4e deel en Pieter Arijensz voor 
1/4e deel, hebben gegrondloot met als tussensprekers Cornelis Cornelisz Geerten, Jan Claesz Clip, 
Maerten Arijensz de Boer, Mees Jacobsz, Jacob Ockersz en Wouters Dircksz, gezworenen van Stolwijk. 
Jan Claesz Clip ondertekent: 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-10-1635: 
Jan Claesz Clip voor zichzelf en met last van Adrijaen Pouwelsz, Cornelis Cornelisz Clip en Cornelis 
Wiggersz, getrouwd met Annitgen Cornelis, hebben verkocht aan Jacob Jacobsz Coomen: een huisje of 
kamertje met een erfje te Benedenkerk zoals Ellert Cornelisz zaliger in zijn leven gebruikt heeft. Bedrag 
360 gulden. Voorwaarden 30-03-1633. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640: 
Willem Andriesz, Jacob Cornelisz, Joost Cornelisz, Jan Leendertsz, Inge Jansz, Hubert Arijensz Coster, 
procuratie hebben van Aeltgen Joosten, Jan Arijensz, procuratie vertoond hebbend bij hem .... en zijne 
zusters en zwagers gepasseerd op Pau Andriesz, Jan Claesz Clip, Jan Jansz op’t Hoff, Maerten 
Goossensz voor zichzelf en vervangende zijn twee broers en zwagers, hebben tesamen verkocht aan 
Maerten Leendertsz de helft van 8 morgen land te Benedenkerk, met huis, berg, enz, hen aangekomen 
door het overlijden van Leendert Geerlofsz. Voorwaarden: 10-01-1640. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640: 
Jan Leendertsz, Willem Andriesz, Joost Cornelisz, Jacob Cornelisz,  Hubert Arijensz Coster, procuratie 
hebben van Aeltgen Joosten, Inge Jansz, Jan Arijensz, procuratie vertoond hebbende, die gepasseerd is 
bij zijn zusters en zwagers op Pau Andriesz, Jan Claesz Clip, Jan Jansz op’t Hoff, Maerten Goossensz 
voor zichzelf en zich sterk makende voor zijn broers en zusters, item Maerten Leendertsz, Commer Jansz, 
Dirck Jansz Treest (zie k4938) als man en voogd van Ingetgen Jans (zie k4839) zaliger, Leendert 
Ellertsz voor zichzelf en als voogd van Jacob Ellertsz, Crijntge Ellerts en Maritgen Ellerts, Cornelis 
Leendertsz als man en voogd van Ingetgen Ellerts, Dirck Hendricksz, getrouwd met Jannitge Ellerts, allen 
erfgenamen van Leendert Geerlofsz zaliger, zo van vaderszijde of moederszijde, hebben verkocht aan 
Cornelis Cornelisz Clip (zie k11136): 4 ½ morgen land te Benedenkerk. Voorwaarden 10-01-1640. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640: 
Dezelfde verkopers als in voorgaande acte verkopen aan Harmen Cornelisz 2 morgen 2 hont land te 
Benederheul. Voorwaarden 10-01-1640 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640: 
Dezelfde verkopers als in voorgaande acte verkopen aan Pouwels Sijmonsz de helft van 1 morgen 3 hont 
75 roe land te Benederheul. Voorwaarden 10-01-1640 
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Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 10-02-1643: 
Aert Ellertsz voor zichzelf en volmacht hebbende van Leendert Ellertsz en Jan Ellertsz, zijn broers, Jan 
Thonisz, zich sterk makende voor Cornelis Ellertsz, de vader van zijn huisvrouw, Mr. Harmen Warnaers, 
getrouwd met Hilligje Ellerts, Jan Claesz Clip, getrouwd met Aechte Ellerts, met Nanne Jansz, Leendert 
Aertsz, getrouwd met Fijtge Jans, Arije Arijensz Arijmaet, getrouwd met Aechje Jans, Ieder in qualite als 
erfgenamen van Maerten Ellertsz zaliger, hebben verkocht aan Jan Crijnensz als universele erfgenaam 
van Cornelis Cornelisz Geerten zaliger: 1 morgen land te Bovenkerk en 11 hont land te Schoonouwen. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 18-02-1644: 
Aert Cornelisz Verdoolt (zie k11108) en Claes Cornelisz Verdoolt verkopen aan Jan Claesz Clip 8 ½ hont 
land in Lang Schoonouwen. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 22-05-1648: 
Jan Claesz Clip verkoopt aan de erfgenamen van Nanne Jansz 8 ½ hont land in Lang Schoonouwen. 
Voorwaarden 20-04-1645. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 28-05-1653: 
Cornelis Claesz de Graeff en Jan Cornelisz, voogden van de weeskinderen van Pieter Claesz en Maritge 
Cornelis, beide zaliger, verkopen aan Jan Claesz Clip 8 hont land te Bovenkerk 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 24-05-1663: 
Jan Claesz Clip is mede erfgenaam van Aert Cornelisz Davidt. In deze akte wordt de erfenis verdeeld. 
Leentgen Jacobs, de weduwe van Aert Cornelisz Davidt, maar tegenwoordig getrouwd met Daniel 
Jacobsz, behoudt alle roerende en onroerende goederen en alle actien en crediten. Zij doet de overige 
erfgenamen het volgende toekomen: 4 morgen, 3 hont , 72 roeden en 8 voet land in de polder Lage 
Nesse. Daarnaast nog 1000,- gulden en de helft van het geld dat in de boedel aanwezig is. 

 
#k4958 de Boer, Nanne Ariensz  (zoon van Arien de Boer en ) 
 ~ +/- 1605 te Bergambacht 
 † 06-04-1677 te Stolwijk 
o 22-01-1633 te Stolwijk 
x 13-02-1633 te Bergambacht 
#k4959 Hendricks, Crijntje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te Stolwijk 
 † voor 03-12-1696 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lijsbeth  * +/- 1634 te Stolwijk  † 21-04-1694 te Stolwijk 

  x 01-01-1656 te Stolwijk met Nanne Nanningsz 
  zie ─> k2479 

o Pieter  * +/- 1638    † 08-02-1716 te Stolwijk 
o Jan  ~ 23-02-1642 te Stolwijk  † 15-11-1719 te Stolwijk 
o Bastiaen  * +/- 1646    † 09-08-1724 te Stolwijk 
o Trijntje  * +/- 1650 te Stolwijk  † 08-11-1726 te Stolwijk 

  x 10-01-1687 te Stolwijk met Cornelis Nannensz den Bouggende 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435    dd. 03-12-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Nannensz de Boer, Jan Nannensz de Boer en Bastiaen Nannens de Boer, en Cornelis Nannensz 
den Bouggende, getrouwd met Trijntje Nannens de Boer, en Dirck Aertsz (zie k2358) en Tijs Cornelisz 
Slinger, door Pieter Nannensz en Jan Nannensz als tijdelijke voogden benoemd over Nanne Dircksz, 
Lijsbeth Dircks en Crijntje Dircks, minderjarige kinderen van Geertje Nannens zalr (zie k2359), in echt 
geprocreeert bij voornoemde Dirck Aertsz, waarvan Pieter Nannensz de Boer en Jan Nannensz de Boer bij 
testamente van Nanne Nannensz (zie k2478) en Lijsbeth Nannens (zie k2479), beiden zalr, als voogden 
zijn aangesteld, en nog Mels Claesz (zie k1238), getrouwd met Cornelia Nannens (zie k1239), allen 
won. te Stolwijk, verklaren met elkaar de goederen gedeeld te hebben, nagelaten door overlijden van 
Nannen Ariensz de Boer (zie k4958) en Crijntje Hendricks (zie k4959), hun vader en moeder resp. 
grootvader en grootmoeder. 
 (opmerking: Nannen Ariensz de Boer en Crijntje Hendricks zijn de grootouders van Cornelia 
 Nannens en Geertje Nannens, en daarmee de overgrootouders van de genoemde kinderen van 
 Geertje Nannens). 
Pieter, Jan en Bastiaen Nannens de Boer en Cornelis Nannens den Bouggende, getrouwd met Trijntje 
Nannens de Boer, krijgen een hofstede met 17 ½ morgen land, met behuizing, etc., nog 3 morgen 1 hont 
land, nog 4 morgen 4 hont 50 roeden land, nog 3 morgen 1 hont land, nog 2 morgen 4 hont 50 roeden 
land, nog 1 morgen 75 roeden land, nog 1 ½ morgen land, en nog 3 ½ morgen land, alles te Stolwijk, en 
nog 1 morgen 3 hont land en nog 1 morgen 3 hont land te Bergambacht, en 2 morgen 2 hont land te 
Berkenwoude, en tot slot een obligatie van 200 gulden ten laste van Pieter Ariensz, won. te Bergambacht. 
Dirck Aertsz (zie k2358) en Tijs Cornelisz Slinger, namens de minderjarige kinderen van Geertje 
Nannens (zie k2359) , voor de ene helft, en Mels Claesz (zie k1238) voor de andere helft, krijgen een 
hofstede met huis etc met 6 morgen 1 hont 50 roeden land, een kennipwerf, en 3 morgen land, te Stolwijk. 
En het bedrag van 622 gulden 1 stuiver, als opbrengst van 2 morgen land te Bergambacht dat verkocht is 
aan Elbert Ariensz Keesjebreur. 
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#k4960 Dircksz, Huijch   zelfde als ─> k4100 
x 
#k4961 Decker, Ootjen Jacobs zelfde als ─> k4101 
 
#k4962 Huijberden, Jan  (zoon van ) 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1657, 1666 en 1676 
 ~ +/- 1605 te Stolwijk 
 † voor ..-04-1682 te Stolwijk 
o 02-12-1634 te Stolwijk 
x 17-12-1634 te Stolwijk 
#k4963 Jans, Maritgen  (dochter van Jan Claes Goossensz en Geertje Jans  
    Muijs)  ─> k9926 
    (Opmerking: Geertje Jans wordt bij overlijden ‘Geertje Jans Muijs’ genoemd) 
 ~ +/- 1610 te Stolwijk 
 † voor 01-05-1684 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marichje  ~ +/- 1635 te Stolwijk ??  † 05-01-1715 te Stolwijk 

  o 22-06-1658 te Stolwijk met Jacob Huijgen 
  zie ─> k2481 

 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 1657 
Jan Huijbertsz ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 24-06-1658 
Jan Huijgensz Streeflant, getrouwd met Maritgen Huberts, Gerrit Maertensz, getrouwd met Machtelgen 
Huberts, verkopen aan Jan Hubertsz en Willem Hubertsz 3/5e deel van 2 morgen 2 hont land te Coolwijck, 
gemeen met de kopers. Bedrag 840 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 1666 / 1676 
Jan Huijbertsz ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 15-09-1677 
Jacob Huijghensz, getrouwd met Maritje Jans, dochter van Jan Huijbertsz, geprocreert bij Marrighje 
Jans, die een dochter is geweest van Geertje Jans en wijlen Jan Claes Goossensz, verkoopt aan 
Arien Inghensz van Berck de roerende en onroerende goederen die geërfd zijn na het overlijden van 
Geertje Jans. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. ..-04-1682 
Claes Jansz en Jan Jansz, voor zichzelf en als voogden over de minderjarige weeskinderen van Neeltje 
Jans, Huijbert Jansz, Cornelis Jansz Coolwijck, getrouwd met Aechje Jans, en Jacob Huijghensz, 
getrouwd met Maritje Jans, kinderen en erfgenamen van Jan Huijbertsz zaliger, verkopen aan de 
erfgenaam van de heer Jacob Leendertsz Verboom een hofstede met huis, berg en schuur, groot 14 
morgen 5 hont te Coolwijck en gedeeltelijk te Bovenkerk. Als betaling neemt de koper de schuld van 500 
gulden over die op deze hofstede stond, en nog 1000 gulden, die in een nieuwe schuldbrief is gepasseerd 
bij Johan van der Meer, ontvanger over Leiden en Rijnlant, als man en voogd van Anne Jacobs Verboom, 
dochter en erfgenamen van Jacob Leendertsz Verboom. Deze acte is niet ondertekend. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 22-01-1684 
Jacob Huijgen en Willem Maes, schout te Stolwijk,  en Jacobus Backer, secretaris van Stolwijk, als 
curateurs over de boedel van Jan Huijbertsz zaliger, verkopen aan de erfgenaam van Jacob Leendertsz 
Verboom een hofstede met huis, berg en schuur, groot 14 morgen 5 hont, te Coolwijck en gedeeltelijk te 
Bovenkerk. Bedrag 1000 gulden, en de overname van een schuld van 500 gulden die op de hofstede lag. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 01-05-1684 
Voogdstelling over de kinderen van Neeltje Jans, geprocreerd bij Jan Leendertsz Trip. Neeltje Jans was 
dochter van Maritje Jans, die nu overleden is, en van Jan Huijbertsz. 
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#k4976 Noirlander, Claes Abramsz (zoon van Abraham Claesz Noirlander en Barbara 
     Jacobs Decker)  ─> k9952 
 Eerst getrouwd op 25-04-1641 te Gouda met Maertgen / Marritgen Jans Wiggers 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1648/1649, 1653 en  
  1656/1657, armmeester 
 * +/- 1618 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 17-05-1662 en voor 07-07-1663 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1651 te Ouderkerk aan den IJssel    zie gezinskaart 11684 
#k4977 Versloot, Annigje Pieters  (dochter van Pieter Jacob Roeloffsz  
      Versloot en )  ─> k9954 
 ~ +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † te Stormpolder 
  28-09-1679 / tussen 18-01-1679 en 31-01-1680 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Claes Abrahamsz Noirlander en Maertgen Jans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Claes Abrahamsz Noirlander en Annitge Pieters Versloot): 
o Abraham ~ 01-01-1652 te Ouderkerk ad IJssel  † 25-03-1734 te Bergambacht 

 x voor 25-12-1677 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Adriaantje Cornelis Sost 
 zie ─> k2634 (kwartier 2 en 3) 

o Jan * +/- 1654 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 (doopget. bij Huijbert, zoon van Cornelis Claesz Noirlander dd 07-03-1688 te O ad IJ) 

o Barbar ~ 21-05-1656 te Ouderkerk ad IJssel   †  
 doopget. Dirck Jacobsz, Aechtgen Jacobs, Anneken Maertens 

o Leendert ~ 23-03-1659 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Thijs Pietersz, Pieter Isbrantsz, Neeltgen Claes 
 (doopget. bij Claas, zoon van Cornelis Claesz Noirlander dd 22-07-1691 te O ad IJ) 

o Cornelis~ 05-02-1662 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 doopget. Pieter Abramsz, Thijs Pietersz, Maritgen Dircks 
 x voor 22-12-1686 te Ouderkerk aan den IJssel met Lijsbeth Huijberts Boertje 
 zie ─> k2488 (kwartier 1 en 2) 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk  d.d. 20-11-1626 
Barbara Jacobs, weduwe van Abraham Claesz, geassisteerd met Arijen Jacobsz, haar broer, doet 
boedelscheiding jegens Pieter Claesz als voogd van de 6 weeskinderen, met namen: Jan Abrahamsz (zie 
k4622), 12 jaar, Cornelis Abrahamsz, 10 jaar, Claes Abrahamsz, 8 jaar, Arijaentge Abrahams, 7 jaar, 
Pieter Abrahamsz, 5 jaar, en Maritge Abrahams, 4 jaar. Zij onderhoudt de kinderen en behoudt alles. 
Wanneer zij mondig zijn, betaalt ze elk 130 sch. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-11-1642 
Klaes Abramsz, getrouwd met Maertgen Jans, enige dochter van Jan Wigersz zaliger, en Aeriaen 
Ghovertsz, hebben verscheiden stukken land gemeen met elkaar, in de polder de Kromme. 
Zij hebben deze nu als volgt gekaveld: 
Aerien Ghovertsz krijgt het ¼ deel van 11 morgen 3 hont land, die samen met Pleuntgen Jans (zie 
k5721), weduwe van Wigger Wiggersz (zie k5720) gekaveld zijn, en de westkant van 9 morgen land, 
waarbij opgemerkt wordt dat de hooiberg die daarop staat van Klaes Abramsz blijft, met een pad er 
omheen. Verder krijgt Aerien Ghovertsz een hoek van de kennipwerf zoals het op dit moment afgepaald is, 
en 6 kampen land aan de dijk, 6 kampen land over de tiendeweg, een hoek van de kennipwerf in het oude 
land, de boezem over de oudelandse weg. 
Klaes Abramsz krijgt de helft van 9 morgen, die samen met Jan Lendersz gekaveld is, de oostkant van de 
9 morgen land waar Aerien Ghovertsz de westkant van kreeg, de kennipwerf over de dijkwetering, de 
dijkkamp, een kamp land aan de nieuwe kampsloot, een kamp land over de tiendeweg, en een kennipwerf 
aan de oudelandse wetering. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-03-1644 
Claes Abramsz koopt van Lendert Jansz Cors, 4 morgen 3 hont land in de polder de Cromme. Bedrag 
4.900,- gulden, waarvan hij de helft direct betaalt, en het resterrende bedrag in twee termijnen in de 
komende twee jaar, waarvan in de volgende acte de schuldbrief is opgesteld. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. ..-04-1644 
Cornelis Egbertsz en Claes Abramsz, tegenwoordige armmeesters alhier, contra Petrus Backerus, 
predikant van Ouderkerk a/d IJssel. De eis is om betaling te hebben van 250 gulden, met rente sinds  
14 september 1642, in verband met een obligatie. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-04-1648 / 04-03-1649 
Claes Abrahamsz ondertekent onder andere in deze acten als heemraad. 
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Notarieel arch. Rotterdam Nr. 396/152     Fol 272 - 274 d.d. 28-06-1661 
(notaris Jacobus Delphius) 
NL-RtSA_18_396_0184.jpg tm NL-RtSA_18_396_0185.jpg 
Tijs Willemsz Crom te Leckerkerck, oud 64 jaar, Claes Abramsz Noorlander, te Ouderkerck, oud 43 jaar 
en Pieter Jacobsz Tom te Lekkerkerck, oud 22 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van IJsbrant 
Willemsz, Cornelis Pouwelsz, Wigger Arijensz van der Tack, Arijen Teunisz en Willemtge Teunisdr alsook 
Aert Cornelisz David, Emel Senten en Maerten Senten, allen mede erfgenamen van Jan Teunisz en 
Leentgen Cornelisdr, in hun leven gewoond hebbend te Ouderkerck en aldaar overleden. Ruim een jaar 
geleden waren genoemde erfgenamen, die samen recht hebben op 9/10e deel van de nalatenschap van 
Jan Teunisz en Leentge Cornelisdr, met Willem Jan Goverts, die voor 1/10e deel mede erfgenaam is, 
bijeen met ene Aris Tijssen van Leckerkerck, in verband met de verkoop van het huis, berch en schuur, 
alsook land en andere zaken uit de boedel. Vooraf deelde genoemde Willem Jan Govertss mede, dat hij 
wilde afzien van zijn tiende deel en in plaats daarvan zou bekomen een campje land aan het einde van de 
Dijckcamp gelegen, afkomstig van Anna Jansdr Vets, met een boomgaard en vruchtbomen aan de Singel 
of boezemkade en de visserij in de boezem voor de Berckoutsche Sluijs. Dit voorstel is door de overige 
erfgenamen aanvaard. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 06-05-1651 
Jonge Jan Arijen Fransz, en als voogd over de 6 weeskinderen van Dirk Arijen Fransz, zijn broer, en als 
mede voogd van de 4 weeskinderen van ouwe Jan Arijen Fransz, mede zijn broer, Stijntje Cornelis, 
weduwe van voornoemde Dirk Arijen Fransz, met Aert Cornelisz, haar broer en voogd, Maddeleentgen 
Gijsberts, met Arijen Gijsbertsz Coster, haar broer en voogd, verkopen 4 morgen land met huis en hof in 
het oosteinde van Berkenwoude. Daaraan belendt onder ander eland van de kinderen van Abraham 
Claesz Noorlander en Berber Jacobsz, beiden zaliger. Kopers zijn diezelfde kinderen: Jan Abrahamsz, 
Claes Abrahamsz, Pieter Abrahamsz en Ariaentge Abrahams, weduwe van Coenraet Barentsz, schout te 
Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-09-1656 / 29-11-1656 / 08-02-1657 / 05-03-1657 
Claes Abramsz wordt genoemd als heemraad tijdens de rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1662 
Claes Abrahamsz koopt van Lijsbet Jans, weduwe van Cornelis Jansz Bouwman, een werfje met de rol in 
de polder de Lage Nesse. Bedrag 310,- gulden waarvan hij de helft direct betaalt, en de andere helft 
volgend jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-07-1663 
Hier wordt voor het eerst de weduwe van Claes Abrahamsz genoemd in een acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-05-1671 
Anneken Pieters, wed. van Claes Abrahamsz, geassisteerd door haar broer Roelant Pietersz Versloot 
(zie k4590), koopt van Fop Gerritsz Luijt, 3 morgen en 75 roeden land in de polder de Cromme. Bedrag 
2.200,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk   d.d. 24-09-1670 
Pieter Abrahamsz voor zichzelf en met Roelant Pietersz Versloot (zie k4590) als voogden over de 
kinderen van Claes Abrahamsz, en Roelant Pietersz Versloot namens Pieter IJsbrantsz, en Pieter Jansz 
Bloncq (zie k2310), verkopen aan Cornelis Joosten een stuk land groot 1 ½ morgen te Bovenkerk, een 
stuk land groot 2 morgen te Benederheul en een stuk land groot 5 hont gelegen te Benederheul. Bedrag 
1200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-12-1674: 
Annetje Pieters (zie ook k5269), wed. van Claes Abramsz (zie ook k5268), geassisteerd door haar zoon 
Abraham Claesz, Thijs Pietersz Verspeuij, Pieter Thonisz, zoon van Thonis Pietersz, en Roelant Pietersz 
Versloot (zie k4590), kinderen en kleinkinderen van Pieter Jacob Roeloffsz zaliger (zie k9180), Jan 
Sentensz, Huijch Herbertsz, Roelant Herbertsz, kinderen en erfgenamen van Trijntje Jacobs zaliger, en 
Jacob Cornelisz en Pieter Cornelisz die optreden namens Aechje Jacobs, hebben in gemeenschap twee 
woningen, waarvan 1 in Krimpen ad IJssel in de polder Langelant, groot 12 morgen en 1 in Ouderkerk ad 
IJssel in de polder Zijde, groot 14 morgen. Zij verkavelen dit onder elkaar als volgt: 
De kinderen van Pieter Jacobsz en van Trijntje Jacobs krijgen de 14 morgen met huis en berg in 
Ouderkerk a/d IJssel. Aechje Jacobs krijgt de 12 morgen met huis en berg in Krimpen ad IJssel 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 16-06-1675 
Notaris Everard Maes 
Annitjen Pieters, weduwe van Claes Abramsz Noorlander, won. te Ouderkerk ad IJssel, als principaal, 
en Cornelis Jacobsz Sost en Abram Claesz Noorlander, beiden won. te Ouderkerk, als borgen, is 
schuldig aan de diaconie arment te oduerkerk het bedrag van 200 gulden dat zij geleend heeft, en 
gekregen heeft uit handen van Cornelis Jacobsz Sost en Dammis Ariensz, diaconie armbezorgers te 
Ouderkerk. 
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Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-01-1679: 
Annitje Pieters, weduwe van Claes Abrahamsz, verkoopt aan Willem Dircksz Keijser een hoek werf in de 
polder de Zijde. Bedrag 120,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-01-1680: 
De kinderen van Annitgen Pieters zaliger, weduwe van wijlen Claes Abrahamsz, verkopen in het 
openbaar 2 morgen 1 hont en 12 ½ roede land in de polder de Zijde, met het 1/4e deel van een huis en erf. 
Het land wordt in diverse percelen verkocht aan Abram Leendertsz voor 31 gulden, aan Gerrit Dircksz Luijt 
voor 700 gulden. Het huis en erf binnendijks wordt gekocht door Willem Dircksz Keijser voor 120 gulden. 
Het erf buitendijks wordt gekocht door Dirck Pietersz de Jonge en Roel Pietersz Versloot, voogden van 
Pieter Thonisz, voor 300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1680: 
Abraham Claesz en Jan Claesz en hun twee onmondige broers en zus, tesamen kinderen van Claes 
Abramsz en Annitje Pieters, verkopen aan Geertje Maertens de helft van al het land en elsakkers waarvan 
Pieter Thonisz de andere helft heeft, in de polder de Zijde, groot 113 en een halve roede. Bedrag 31 
gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1680: 
De voornoemde kinderen van Claes Abrahamsz en Annitje Pieters verkopen aan Dirck Pietersz de Jonge 
en Roelant Pietesrz Versloot, voogden van het zoontje van Pieter Tonisz, een kamp weiland groot 5 hont, 
in de polder de Zijde. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1680: 
De voornoemde kinderen van Claes Abrahamsz verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt de helft van een kamp 
land, zijnde 7 hont in de polder de Zijde. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1680: 
De voornoemde kinderen van Claes Abrahamsz en Annitje Pieters verkopen aan de voogden van het 
zoontje van Pieter Thonisz, een erf met 1/4e deel van het getimmerte daarop, in de polder de Zijde. Bedrag 
300 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 15-06-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Leendert Claesz Noorlander en Cornelis Claesz Noorlander, broers, won. te Ouderkerk ad IJssel, 
verkavelen onderling 12 morgen 3 hont land met het getimmerte daarop, dat zij hebben geërfd van hun 
overleden ouders Claes Abramsz en Annetje Pieters. Een eerdere loting heeft tussen hun broers en zus 
plaatsgevonden, wat is gepasseerd voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 06-10-1682. (Opm: deze 
acte is helaas nog niet terug gevonden).  
Cornelis Claesz Noorlander krijgt het huis, berg, schuur en erf, met het rietveld , met de twee werfjes 
binnen de dijkwetering, in de polder de Cromme. Verder twee kampen land in de Cromme, en de boezem 
over het oude land. In totaal ter grootte van 7 morgen 1 hont 50 roeden. 
Leendert Claesz Noorlander krijgt twee kampen land in de Cromme, in totaal groot 5 morgen 1 hont 50 
roeden. 

 

 
 

 
#k4978 Boertje, Huijbert Leendertsz (zoon van Leendert Huijbertsz Boertje en  
     Lijsghen Aerens)  ─> k9956 
 Beroep: Boer, Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1662-1663, 1666, 
 1668-1669, 1671-1672, 1674 
 Later getrouwd, voor 1669, met Aechtgen Jans 
 * ..-..-1615 te Ouderkerk aan den IJssel 
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 † tussen 23-12-1683 en 17-12-1688 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x voor 27-01-1659 te ??? 
#k4979 Lans, Claesje Willems  (dochter van Willem Lans en ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † voor 12-05-1669 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Huijbert Boertje en Claesje Lans): 
o NN  *   †  
o Lijsbeth * +/- 1664 te Ouderkerk ad IJssel † 02-02-1712 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 22-12-1686 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Claesz Noirlander 
 zie ─> k2489 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Huijbert Boertje en Aechtgen Jans): 
o Leendert ~ 12-05-1669 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Jan Leendertsz, Arien Jansz, Neeltgen Jans 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1617 
Lendert Huijbertsz, als vader van Aeriaen Lendertsz, mei jongstleden 9 jaar oud, en Elisabet Lenders 
(zie k7443), St. Jacob aanstaande 4 jaar oud, en Huijbert Lendertsz (zie k4978), 2 jaar oud, alle 
kinderen van wijlen Lijsghen Aerens ten eenre, en Heindrick Aerensz, oom en voocht van de 
voornoemde kinderen ten andere zijde. Boedelregeling. De vader zal de kinderen tot hun 18e jaar 
alimenteren en leren lezen en schriijven. Het meisje moet hij bovendien nog laten leren naaien. Hiervoor 
behoudt hij de boedel, vee, in- en uitschulden. De lijfgoederen van zijn vrouw gaan naar de kinderen, 
evenals haar land. De vruchten van dat land zijn tijdens de alimentatie voor de vader. Wanneer de 
kinderen 18 jaar zijn, moet hij elk kind dan f 200,-. geven. Als een kind voor zijn 18e jaar overlijdt, behoeft 
de vader geen geld uit te keren. 

 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-01-1634 
Lendert Huibertsz Boertgen ten eenre en Heindrick Aerentsz, als oom en voocht van de 3 nagelaten 
kinderen van wijlen Lijsken Aerens, vrouw van voornoemde Lendert Huijbertsz, ten andere zijde. 
Ruzie over de voorstaande acte van uitkoop dd 03-06-1617. Ten andere zegt dat volgens hem de 
weeskinderen toekomt 1/4e in de woning en land waar ten eenre woont en het 1/4e deel in 7 morgen land, 
genaamd ‘de Quaeick’ en nog de ½ van 2 morgen land gekomen van Willem Brantsz. Aerien Lendersz 
(tekent met Adriaen Leonaert van t Weechtgen), zoon van ten eenre, oud 25 jaar, neemt deze bekentenis 
aan. 

 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-02-1636 
Leendert Huijbrechtsz Boer ten eenre, en Heindrick Aerentsz, oom en voochd, in bijwezen van Adrijaen 
Leendertsz en Cornelis Tonisz, gehuwd met Lisbet Leenderts. Ten eenre verkoopt met de 3 kinderen de 5 
½ morgen land, gelegen in verscheidene weren, namelijk 2 morgen in het weer van Willem Brantsz, met 
nog 3 morgen 3 hont land in het Quackweer. Zij verklaarden dat dit land ‘ter meester oorbaer niet conde 
gebruijcken’, omdat het gekaveld was. Ten eenre behoudt de 2 morgen land in het Willem Brantsz weer. 
De 3 kinderen behouden de 3 ½ morgen in het Quackweer. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-11-1637 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), in zijn leven gewoond in 
polder Lage Nesse te Ouderkerk ad IJssel, voor de ene helft, en Adrijaen Leendertsz, Huijbert Leendertsz 
(zie k4978), Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd met Lijsbet Leenderts (zie k7443), en Adrijaen 
Leendertsz en Jan Fransz als oom en voogd van de nakinderen van Leendert Huijbertsz en Leentgen 
Frans voor de andere helft, verkopen aan: 
- Pieter Adrijaensz, won. te Lekkerkerk, 1 morgen land in de polder Lage Nesse. Bedrag 504 gulden. 
- Willem Adrijaensz en Pieter Floren 3 ½ morgen land in de polder Cromme. Bedrag van 1205 gulden 
- Willem Rengersz Crueck (zie k9152) drie hont land met een steeg in de polder Hoge Nesse. Bedrag 
van 120 gulden. Dit land was tot 26-11-1636 in het bezit van Maerten Jansz Roock (opm: Maerten Jansz 
Roock was de broer van Adriaen Jansz Roock (zie k4096)) 
- Jan Woutersz Burgemeester een halve morgen land in de polder Lage Nesse. Bedrag 260 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-11-1637 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), in zijn leven gewoond in 
polder Lage Nesse te Ouderkerk ad IJssel, voor 3/6e deel, en Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd 
met Lijsbet Leenderts (zie k7443), en Adrijaen Leendertsz en Jan Fransz als oom en voogd van de 
nakinderen van Leendert Huijbertsz en Leentgen Frans voor 2/6e deel, verkopen aan Adrijaen Leendertsz 
en Huijbert Leendertsz (zie k4978) 5/6e deel van 2 morgen land in de polder Hoge Nesse waarvan de 
kopers het resterende 1/6e deel hebben. Bedrag 912 gulden 5 stuivers. 

 
 
Weeskamerarch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  dd 19-01-1639 
Rekening door Claes Pietersz Noorman, schout, van zijn ontvangsten en uitgaven betreffende de 
goederen van Leentgen Frans, weduwe van Lendert Huijbertsz Boertjes (zie k9956), voor de helft en 
de voor- en nakinderen van voornoemde Leendert Huijbertsz voor de andere helft. De lijst van ontvangsten 
bedraagt totaal f 5097-40-0,waarvan f 3188-4-0 vanwege verkocht land, in totaal 6 morgen 9 hont land in 
de polders de Lage Nesse en de Cromme, en vanwege de inboedel, die openbaar verkocht is op 11-10-
1637 het bedrag van 1490-14-0), en de uitgaven zijn f 5059,-. Batig saldo is dus f 38-4-0. 
Hierbij waren aanwezig: Arien Leendertsz (tekent met Arien Leenderts van het Weechtghen), Huijbert 
Leendertsz (zie k4978) en Cornelis Thonisz (zie k7442), gehuwd met Lijsbeth Leenderts (zie k7443). 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-03-1640 
Willem Ariensz Steenbacker (zie k5736) en Pieter Flooren Steenbacker, en Huijbert Leendertsz 
Boertge (zie k4978), verklaren dat zij met elkaar gemeen hebben 7 morgen land in de polder de Cromme. 
Zij verkavelen die nu als volgt: Willem Ariensz voor de ene helft, en Pieter Flooren voor de andere helft, 
hebben samen voor hun gedeelte een zelling buitendijks, en een erfje binnendijks. Huijbert Leendertsz 
Boertje en zijn nakomelingen zullen het op- en afpad hebben buitendijks, en een plaats om een schuif af te 
meren. Willem Ariensz en Pieter Flooren, en hun nakomelingen zullen voor de tijd van 25 
achtereenvolgende jaren, beginnend 1641, ten behoeve van Huijbert Leendertsz Boertje op hun dam twee 
hele aardschuiten aarde leveren, die Huijbert Leendertsz daarvandaan zal moeten halen of laten halen 
zodra dat doenlijk is. Verder zijn Willem Ariensz en Pieter Flooren alle jaren verplicht om Huijbert 
Leendertsz de beschikking te geven over hun kar en karrepaard, waarmee hij dan de aarde van de dam 
halen mag. Bij het weghalen van de aarde moet Huijbert Leendertsz Boertje zo weinig mogelijk schade 
mogen aanbrengen aan de steenplaats. 
Huijbert Leendertsz Boertje krijgt voor zijn deel de rest van de 7 morgen land. Omdat gebleken is dat de 7 
morgen land beter is dan de zelling, zal Huijbert Leendertsz Boertje aan Willem Ariensz en Pieter Flooren 
uitkeren het bedrag van 775 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 24-10-1643: 
Huijbert Lendertsz. Boertgen en Arijen Lendertsz vant Twegen, schoolmeester te Lekkerkerk, verkopen 
aan Gerrit Daenielsz, Joost Daenielsz, Huijbert Daenielsz, Jacob Thonisz en Lendert Huijbertsz 2 morgen 
land in de polder de Hooge Nesse. Deze twee morgen was aan Huijbert Lendertsz Boertgen en Arijen 
Lendertsz vant Twegen toegekomen na het overlijden van hun vader Lendert Huijbertsz Boertgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 24-11-1643: 
Huijbert Leendertsz. Boertge koopt van Pieter Brantsz Seeuw 2 hont en 25 roeden land in de polder de 
Cromme. Bedrag 107 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 27-02-1645: 
Huijbert Lendertsz. Boertgen verkoopt aan zijn broer Arijen Lendertsz vant Wegen, en aan zijn zwager 
Cornelis Thonisz 1 morgen en anderhalf hont land in de polder de Lage Nesse. Dit land grenst o.a. aan 
Leentgen Frans, wed. van Leendert Huijbertsz Boertgen. Bedrag 1.200,- 
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Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 23-11-1647: 
Huijbert Leendertsz. Boertge koopt van Adrijaen Cornelisz Decker 4 hont hooiland en een kennipwerfje in 
de polder de Cromme. Ook heeft hij het recht van overpad voor zichzelf en zijn beesten. Bedrag 425 
gulden, en ten gelage een half vat bier, 30 stuivers en nog tot speldegeld aan de kinderen van de verkoper 
10 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 26-11-1656 
Wouter Cornelisz den Boer verkoopt in het openbaar verscheidene bedden en ander huisraad. Onder de 
kopers bevindt zich Huijbert Leendertsz Boertgen die een paar blauwe gordijnen koopt voor 3 gulden 10 
stuivers en een tinnen pispot voor 1 gulden 11 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 27-01-1659 / 19-05-1659: 
Elias van der Vin, lakenkoper, eiser, contra Huijbert Leendertsz Boertgen, getrouwd met Claesje 
Willems Lans, gedaagde. Eis is de betaling van 7 gulden 16 stuivers en 12 penningen ter zake van 
geleverde winkelwaren. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel        d.d. 06-12-1660 / 10-01-1661 / 07-02-1661 / 21-02-1661: 
Adrijaen Jansz. Roock (zie k4096), gedaagde, is schuldig aan Huijbert Leendertsz Boertje, eiser, f 388,- 
plus de rente van 4 % wegens landpacht vanaf St. Pieter 1656 en 39 schouwe misse (mest) bij de verhuur 
van de landerijen bedongen. Het gerecht veroordeelt Adrijaen Jansz Roock het bedrag te betalen, en nog 
16 schouwen misse te leveren. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 14-10-1661: 
Huijbert Leendertsz. Boertje koopt van Adrijaen Cornelisz Beuijs een kamp hooiland met een kennipwerf 
daarin, groot vijf en een half hont in de polder de Cromme. Bedrag 225 gulden. Deze koop is gesloten op 
een openbare veiling op 12-12-1659. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 01-06-1662 
Huijbert Leendertsz Boertje ondertekent als heemraad een akte: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 22-05-1662 / 09-10-1662 
Huijbert Leendertsz Boertje wordt als heemraad genoemd tijdens de rechtdagen. 
Ook ondertekent hij als zodanig een akte: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 16-03-1663: 
Huijbert Leendertsz. Boertje, dienende heemraad, koopt van Jan Geenen een hoekje rijsakker met een 
steeg in de polder de Cromme. Bedrag 32 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 17-05-1663: 
Huijbert Leendertsz. Boertje verkoopt aan Cornelis Wiggertsz (zie ook k2860) een huis, erf en de oostzijde 
van de werf daarachter gelegen. Bedrag 1200 gulden en met 2 rosenobels tot speldegeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 09-04-1666: 
Huijbert Leendertsz. Boertgen verkoopt aan Cornelis Adriaensz Verbie een rijsakkertje met steeg in de 
polder de Cromme. Bedrag 49 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 31-08-1666 
Pietertjen Aerts, weduwe van Jan Pietesrz Hoochboom verkoopt in het openbaar de kleren van haar 
overleden man, en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich ook Huijbert Leendertsz Boertge die een 
zwarte mantel koopt voor 20 gulden en enig aardewerk voor 2 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 31-08-1666 / 01-11-1666 
Huijbert Leendertsz Boertge tekent acten als heemraad van Ouderkerk. 

 
 
Doopboek 1.I Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 12-05-1669: 
Een kindt gedoopt van Hubert Leenderts, t kint Leendert, moeder Aechtgen Jans, getuijgen Jan 
Leenderts, Arien Jans, en Neeltgen Jans 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 01-01-1674: 
Huijbert Leendertsz Boertje ondertekent als heemraad een akte: 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-07-1674 
Notaris Everard Maes 
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Mathijs Leendertsz Boertjen en Rusjen Leenderts, weduwe van Arien Tonisz Rietdecker, en Arien 
Fransz en Huijbert Leendertsz Boertjen, voogden van de minderjarige kinderen van Thijs Leendertsz 
Boertjen en Hillichjen Jacobs zalr, won. te ouderkerk ad IJssel, geven te kenenn dat op 27-12-1652 tussen 
Arien Thonisz Rietdecker, toen getrouwd met Rusjen Leenderts, en Mathijs Leendertsz en Marrichjen 
Leenderts, alle kinderen van Leendert Huijbertsz Boertjen en Leentjen Frans, met toestemming van 
Leentjen Frans en door tussenspreken van Adriaen Leendertsz vant Weechje, hun halfbroer, een 
onderhands contract was opgesteld dat Arien Thonisz zou mogen blijven wonen in het huis dat door hem 
was gebouwd en waar zij ten woonden, zonder verdere huur te hoeven betalen. Maar wanneer het kwam 
te gebeuren dat Mathijs Leendertsz of Marritjen Leenderts zouden willen wonen, dat er dan loten getrokken 
zouden worden over wie er in zou mogen wonen, maar wel maximaal hetzelfde aantal jaren als Arien 
Thonisz daarin heeft gewoond, en ook een betaling zou doen voro de gemaakte kosten om het huis te 
bouwen. Komt Leentgen Frans te overlijden, dan moet het huis in de boedel worden opgenomen. En 
aangezien Leentgen Frans nu al enige jaren geleden overleden is, verklaart Tijs Leendertsz Boertjen en de 
voornoemde voogden, afstand te doen van dit huis, latende het halve huis en erf aan Rusje Leenderts. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 04-02-1675: 
Tijs Leendertsz Boertje, weduwnaar van Hillitgen Jacobs, en Adrijaen Fransz en Huijbert Leendertsz 
Boertje, als voogden over de nagelaten minderjarige kinderen, verkopen in het openbaar een boomgaard 
achter het dorp, een kamp weiland, de helft van een kampje hooiland met een steeg of dampad, en een 
kamp land. De kampen land zijn in totaal 625 roeden. De boomgaard wordt gekocht door mr Evert Maes 
voor 340 gulden. De drie partijen land worden gekocht door Joost Schiltman, schout, voor 975 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 26-05-1675 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Bastiaensz, oud 63 jaar en Cornelis Jansz Verschoor (zie k10848), oud 56 jaar, won. te 
Ouderkerk ad IJssel (de eerste zijn leven lang, de tweede al 26 jaar), verklaren op verzoek van Roelant 
Pietersz Versloot (zie k4590) en Abram Ariensz van der Horden, in 1658 en 1659 als heemraden te 
Ouderkerk gediend hebbend, dat een dertigtal bij name genoemde opposanten tegen de omslag van 14 
gulden 5 stuivers per morgen land, omgeslagen door de heemraden van Ouderkerk in 1672, een proces 
hebben gevoerd voor de hoge raad aan het hof van Holland tegen de heer Lodewijck van Nassouw, en dat 
al die 30 personen in Ouderkerk gewoond hebben.  
De personen zijn: Willem Cornelisz Ruijchooft, Cornelis Wiggersz (zie k2860), Jan Wiggersz, Adriaen 
Senten, Cornelis Dircksz, Cornelis Ingensz (zie k2818), de weduwe van Ingen Pietersz, Claes Jansz 
Palesteijn, Pieter Cornelis Foppensz, Jacob de Roos, Adriaen Fransz, Renger Willemsz Creuck, Cornelis 
Thonisz, Willem Jan Goversz, Arien Mathijsz Crom, Jan Centen Besemer, Huijbert Leendertsz Boertjen 
(zie k4978), Cent Jansz Besemer, Wigger Jansz Backer, Jan Sijmonsz, Merritjen Hendricksz, Pieter 
Pietersz Engel, Fop Cornelisz en nu zijn weduwe, Geerloff Cornelisz, de weduwe van Willem Jansz 
Vonck (zie k4604), Willem Aertsz Tholl, Cornelis Thonisz Lagewaert, Eldert Centensz, Lijsbet Cornelis, de 
weduwe van Adriaen Mathijsz en Adriaen Pietersz Timmerman. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 10-08-1675: 
Tijs Leendertsz Boertje, wed.nr. van Hilleken Jacobs, met Adrijaen Fransz en Huijbert Leendertsz Boertje, 
voogden van de minderjarige weeskinderen van Tijs Leendertsz Boertje en Hilleken Jacobs, verkoopt aan 
Joost Schiltman, schout, de helft van een kamp weiland en een kamp hooiland en de helft van een kamp 
hooiland gelegen aan de westkant van de kerkwech. Bedrag 975 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 14-02-1676: 
Tijs Leendertsz Boertje, weduwnaar van Hillitgen Jacobs, en Adrijaen Fransz en Huijbert Leendertsz 
Boertje, als voogden over de nagelaten minderjarige kinderen, verkopen in het openbaar de helft van 7 ½ 
morgen land met werf en buitenland, en de helft van een huis, erf en berg daarop staande, waarvan Rusje 
Leenderts de andere helft bezit. Koper is Govert Willemsz Versluijs voor 2.200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 04-10-1683: 
Huijbert Leendertsz Boertje, als testamentaire voogd over de boedel van Tijs Leendertz en Hillichje 
Jacobs, verkoopt in het openbaar een huis en erf aan het oosteinde van het dorp, buitendijks. Koper is Jan 
Sentensz voor 460 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 23-12-1683: 
Huijbert Leendertsz Boertje, als testamentaire voogd over de boedel van Tijs Leendertz en Hillichje 
Jacobs, verkoopt aan Jan Senten een huis en erf op het dorp. Bedrag 432 gulden en 4 zilverducaten tot 
speldegelt. De koop is gesloten op de openbare veiling op 04-10-1683. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429    dd. 17-12-1688 
Notaris Everard Maes 
Hierin wordt gesproken over land grenzend aan de weduwe van Huijbert Leendertsz Boertje. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437   dd. 03-01-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Tijs Jansz Steenbacker en Pieter Eeuwoutsz van Herck (zie k1486), namens zijn moeder Jorisje Jans 
(zie k2973), weduwe van Eeuwout Willemsz van Herck (zie k2972) , beiden won. te Ouderkerk ad 
IJssel, ter eenre, en Cornelis Claasz Noorlander (zie k2488), getrouwd met Lijsbeth Huijberts (zie 
k2489), die een dochter is van Huijbert Leendertsz Boertje (zie k4978), mede won. te Ouderkerk, ter 
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andere zijde, vermelden dat zij naast elkaar een erf hebben liggen in de polder de Cromme, en dat hun 
voorouders enige onroerende goederen verdeeld hebben die zij eerder gemeen hadden, conform de 
kavelcedulle voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 09-03-1640 (zie voor die acte bij Willem 
Ariensz Steenbacker (k5736) en bij Huijbert Leendertsz Boertge (k4738)). In die cedulle staat vermeld 
dat de voorouders van de eerste comparanten een erfje zouden hebben en in de daaropvolgende 25 jaren 
ten behoeve van Huijbert Leendertsz Boertje twee schuiten aarde zouden leveren, die Boertje daar zelf op 
de dam zou ophalen of laten ophalen met paard en kar die hem daartoe verstrekt zouden worden. Tussen 
partijen is een dispuut gerezen, maar door tussenkomst van vier personen (Daniel Huijbertsz, Daniel 
Leendertsz Veth, Jan Jacobsz en Hendrick Ariensz Back), zijn ze overeengekomen dat de nakomelingen 
van Huijbert Leendertsz Boertje het deel van het erf krijgen waar hij eerder zijn op- en afpad had, en dat de 
nakomelingen van Willem Ariensz en Pieter Flooren een ander erf als compensatie krijgen, dat ten oosten 
van hun erf ligt. Verder krijgt Cornelis Claasz Noorlander uit handen van Tijs Jansz Steenbacker en Pieter 
Eeuwoutsz van Herck het bedrag van 50 gulden als voldoening van de twee schuiten aarde en het gebruik 
van kar en paard. 

 
 

 
#k4992 Ancker, Hendrick Gerritsz  zelfde als ─> k4856 
x 
#k4993 Jans, Marijtje    zelfde als ─> k4857 
 
#k4994 Dionijs, Willem Ariensz  zelfde als ─> k4858 
x 
#k4995 Ouderkerck, Duifje Willems  zelfde als ─> k4859 
 
#k5000 Stierman, Pieter Pietersz (zoon van Pieter Stierman en ) 
 * +/- 1625 te Giessen Oudekerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te ??? 
#k5001 Huijberts, Jannigje  (dochter van ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † +/- 1704 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1665 te Giessen Bovenkerk  † 07-06-1726 te Ottoland 

 x 26-09-1688 te Ottoland met Neeltje Pieters Swartbol 
 zie ─> k2500 

 

 
#k5002 Swartbol, Pieter Huijbertsz (zoon van Huijbert Swartbol en ) ─> k10004 
 * +/- 1620 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
x 13-02-1650 te Molenaarsgraaf 
#k5003 Brandt, Reijmpje Lourens (dochter van Lourens Brandt en ) 
 * +/- 1625 te Gijbeland 
 † +/- 1673 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1665 te Gijbeland  † na 1708 te ??? 

 x 26-09-1688 te Ottoland met Jan Pietersz Stierman 
 zie ─> k2501 

 
Weeskamer arch nr 2 Molenaarsgraaf akte 123 d.d. 26-06-1658  
Jacob Jansz won. Wijngaarden en Adriaen Adriaensz Decker geh. met Geertgen Jans, won. in Sliedrecht 
ter eenre en Pieter Claesz won. in Sliedrecht en Pieter Adriaensz geh. met Geertgen Adriaensz in 
Wijngaarden, mitsgaders Pieter Huijbertsz geh. met Reijmpgen Laurens, Pieter Adriaensz van 
Heugelenburg (tekent met Pieter Adrijaensz smit) geh. met Trijntgen Laurens, tesamen en vanwegen 
Gerrit Laurens, als bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Pieter Laurens geprocureert bij 
Gerrichgen Adriaensdr (vermits absentie door sijne dangereuse ziekte) wesende deselve Gerrichgen 
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Adriaens te voren getrouwd geweest met Laurens Jansz, broeder van de voorn Jacob Jansz. en Geertgen 
Jansdr welcke kinderen bij den voornoemde Laurens Jansz ende Gerrichgen Adriaans geprocureert nu 
mede sijn overleden ter andere zijde, comen tot accoord, deze kinderen hadden tot bestemoeder Hilligen 
Laurens zalr. (de moeder van Laurens Jansz.). 

 
#k5004 van Houwelingen, Ariaen Goossensz (zoon van Goossen van Houwelingen en ) 
 * +/- 1645 te Giessen Nieuwkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1669 te ??? 
#k5005 de Jong, Neeltje Jacobs (dochter van Jacob de Jong en ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † +/- 1691 te Giessen Nieuwkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1670 te Giessen  Nieuwkerk  †  

 x 27-10-1695 te Giessen Nieuwkerk met Ariaentje Ariens Verheul 
 zie ─> k2502 

 

 
#k5006 Verheul, Arien Claesz (zoon van Claes Verheul en ) 
 * +/- 1647 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1668 te ??? 
#k5007 Huijberts, Dirckje (dochter van Huijbert Barentsz en Neeltghe Cornelis) 
      ─> k10014 
 * +/- 1652 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaentje     * +/- 1669 te Giessen Bovenkerk  † na 1736 te ??? 

     x 27-10-1695 te Giessen Nieuwkerk met Claes Ariensz van Houwelingen 
     zie ─> k2503 

 

 
#k5008 Cock, Pieter Jansz (zoon van Jan Cock en ) 
 Beroep: Schepen van Ammerstol 
 * +/- 1615 te ??? 
 † voor 09-09-1669 te Ammerstol ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k5009 Jans, Marrigje  (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † na 21-10-1674 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1659 te Ammerstol  † na 1718 te ??? 

 x 24-09-1684 te Ammerstol met Pietertje Teunis van Dam 
 zie ─> k2504 (kwartier 1) 

o Niesje * +/- 1660 te Ammerstol  †  
 x 24-05-1682 te Ammerstol met Claas Cornelisz den Hoed 
 zie ─> k3373 (kwartier 3) 

 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 29-11-1655 
Uit deze acte blijkt dat Pieter Jansz Cock schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 09-09-1669 
Rechtdach gehouden den 9e september 1669. 
Sijmon Arijens Pijper, eijser Contra Marrichie Jans, wed. van Pieter Janse Cock. gedaagde. 
Den eijser concludeerd ten sijne, de gedaagde sal worden gecondemneerd, als eijs te doen behooren 
vergoedingen ofte betalingen en sodanige of vrucht als den gedaagde heeft geploocken of doen plucken 
van seeckeren ooftboomen, staende op den binnenrol van de Hoogendijck, behoorende aan de huijsing 
ende erve bij hem eijser gekocht van Pieter Gerrits Stam, gelegen in dese gerecht van Ammerstol, ende 
dat tot taxatie ende prefatie van dese gerecht, ende dat costen den gedaagde sal worden geinterdiceerd, 
eenige van den vruchten van de voorn. ooftboomen te plucken ofte doen plucken. cum expensis. 
Bullick vermits de non comparitie van de gedaagde, ofte ijmant van haere t wege gemachticht, versochte 
het eerste "default" met de tweede citatie. In stato aen redene 
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Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 21-10-1674 
Rechtdach gehouden den 21-10-1674 
Gijsbert Sijbrants, woonende tot Bergamb. eijscher. Contra Marrigje Jans wed. van Pieter Jans Kock 
gedaagde. Tot veroordeling ende bij provisie tot namptisement van 47 gld 8 st. per eerste verhuijr van 
landpacht over den jare 1670 ende 1671, vermits huijrcedulle. cum expensis. De gedaagde vergunt 
condemnatie, ende versoeckt atterminatie, ende betaling de eene helft op meij 1675 ende de wederhelft 
van dien Meij 1676. Bullick voor den eijscher, versoekt verwerping van het consent van de gedaagde, ende 
condemneren in de costen, ende sustineerd dat in deese geen atterminatie en behoort te werden verleend. 
Schepenen condemneren gedaagde te betalen de somme van 47 gld 8 st. bij den eijsch gemeld te 
voldoen, in twee termijnen, te weten de eene helft binnen de tijt van twee maanden, ende resterende helft 
van dien voor de eerste maart des jaare 1675, mits den gedaagde binnen 40 dagen voor de voorn. somme 
sal stellen, suffisnatie cautie ende condemneren de selvein de costen van dese processe. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 29-04-1675 / 17-06-1675 
Rechtdach gehouden 29-4-1675. 
De kinderen ende erfgenamen van Cornelis Daniels Keijser, ende Neeltje Jans van Neerpelt, mede 
erfgenaam van Jans Cornelisse van Neerpelt, in die qualitie, eijschers. Contra Merrichje Jans, wed. van 
Pieter Jans Cocq, als principaal ende Selichje Reijers, wed. van Jan Wouters, mede borgeres 
renuncierend gedaagde. Putte voor de eijschers, concludeert mitsdien voldoende de ander bevrijt sal sijn, 
ten sijne, den gedaagden sullen werden gecondemneerd, aen de eijschers te betalen, ende bij provisie te 
namptiseren, de somma van 200 gld cap. met een interest van dien jegens 5 gld 5 st.van ieder honderd in t 
jaar, sedert den 6 Meij 1671. Verlenen off ter effen t welcke voldoeninge toe vermogens. Acte voldane van 
sijnde. cum expensis. De gedaagde bekent de schuld, ende versoeckt atterminatie, den tijt van een jaar. 
Putte voor den eijschers, accepteert de bekentenisse van schuld, versoeckt condemnatie, ende sustineert, 
dat gedaagde surchantie van executie behoort te werden verleend, ende uijt recunde van Selichje Reijers, 
versochte het eerste “default”, ende een tweede citatie. Schepenen fiat “default”. 
 
Rechtdach gehouden den 17 junij 1675 
De kinderen ende erfgenamen van Cornelis Daniels Keijser, ende Neeltje Jans Neerpelt, mede erfgenaam 
van Jan Cornelis Neerpelt, in dien qualitie, eijschers. Contra Merrigje Jans wed. van Pieter Jans Cocq, als 
principael, ende Selichje Reijers, wed. van Jan Wouters, mede borge als principael, onder behooren 
renunchie gedaagde, tweede “defoult" te begeeren, te regarde Selichje Reijers. Cornelis Jans Cocq, 
wegens sijn moeder, Selichje Peijers, bekent de schuld ende vergunt condemnent, ende versocht mede 
niettemin surcheantie van executie, voor de tijt van een jaar, als den originele gedaagde. Putte voor de 
eijschers, accepteert de bekentenisse van de schuld, ende versochte daarop condemnatie, sustinerende 
dat in dese gedaagde surseance behoort te worden verleend. Schepenen condemneren de gedaagde te 
hunne, een executie van het in t besonder aan de eijscher te betalen ende voldoen de somma van 200 gld 
cap. mette interesse van dien sedert den 6e meij 1671 bij de eijsch gemeld, blijvende de executie 
gefuncheerd tot den 1e junij 1676, mits binnen 14 dagen de gedaagde voldoening van dien stellende, 
suffisantie cautio, ende veroordelen de gedaagde mede in de costen van dese processe tot taxatie van het 
gerechte. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 30-03-1676 
Rechtdach gehouden 30-3-1676 
Pieter Jans, welke als getrouwd-hebbende Cinderele Hendrix, die een dochter is van Hendrik Claase IJdo 
in sijn leven cleermaacker tot Bergam, in die qualitie eijscher, Contra Merrigje Jans wed. ende 
boedelhoudster van Pieter Jans Cocq, gedaagde. Den eijscher concludeert tot veroordeling ende bij 
provisie tot zekerheid storting van 25 gld 10 st, soo over leverantie van eenige waren, als arbeidsloon, 
doch onder affslag van 3 gld 3 st. daarop betaald, alles cum expensis. Den gedaagde bekent de schuld, 
ende versoeckt atterminatire van betaling, te weten alle vierdeels een ducate tot dat de somme bij eijsch 
gemeld sal sijn voldaan en betaald. Soelen voor den eijscher accepteert de bekentenisse van schuld, 
versochte daarop condemnatie. cum expensis. Den gedaagde persisteerd van repliek. Schepenen 
condemneren de gedaagde de somme van 25 gld 10 st. bij eijsch gemeld, onder affslag van 3 gld 3 st. 
daarop betaald aen eijscher te betalen, ende verlenen atterminatie omme den selve te betalen binnen de 
tijt van een jaar ijder vierendeel jaars, den gerechte vierde deel, mits stellende cautie binnen den tijt van 14 
dagen ende condemneren den sealve gedaagde mede in de costen van dese processe, actum bij 
Schepenen deser 30 Maart 1676. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 31-08-1676 / 28-09-1676 
Rechtdach gehouden 31 Aug. 1676 
De Heer Gijsbert Vervoorn, wonende tot Schoonhoven, eijscher Contra Merrigje Jans wed. van Pieter 
Jans Cocq, gedaagde. De eijscher concludeert ten sijne, de gedaagde sal werden gecondemneerd ende 
bij provisie tot zekerheijt te storten de somma van 23 gld 8 st. over ende leverantie van schoenen volgens 
schuldregister ofte copie van dien, daarvan sijnde, cum expensis. Den eijscher mits de non coparitie van 
den gedaagde, versochte "defoult" ende voorts profijt van dien adjudictie van sijne versochte provisie, ende 
ten principale een tweede citatie. Die van de gerechten verlenen “defoult" met een tweede citatie. 

 
#k5010 van Dam, Teunis Claesz  zelfde als ─> k2470 
x 
#k5011 Sijbrants, Grietje   zelfde als ─> k2471 
 
#k5012 van Wijngaarden, Jan Theunisz (zoon van Theunis van Wijngaarden en ) 
 * +/- 1638 te Wijngaarden 
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 † 21-04-1704 te Bergambacht 
x +/- 1660 te ??? 
#k5013 Bles, Marrichje Willems  (dochter van Willem Bles en ) 
 * +/- 1635 te Bergambacht 
 † +/- 1670 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1665 te Bergambacht  † 25-06-1742 te Bergambacht 

 x +/- 1692 te ??? met Aartje Gerrits de Vries 
 zie ─> k2506 

 
Recht. Arch. Nr. 95 Bergambacht   d.d. 17-10-1730 
Joost Cornelisz Otten, oud tussen 85 en 86 jaren, Cornelis Hendricksz Rosweijden, oud omtrent 90 jaren 
en Pieter Willemsz de Jong (zie k2366), oud omtrent 91 jaren, oud burgemeester van Bergambacht, 
leggen een verklaring af op verzoek van Tonis Jansz van Wingaerden, als enige erfgenaam van Margje 
Willems Bles, Willem Dircksz Bles, Tonis Dircksz Bles en Maarten Dircksz Bles, kinderen van Dirk 
Willemsz Bles, Marrigje Cornelis Bles, Aegje Cornelis Bles en Pieter Cornelisz Bles, kinderen van Neeltje 
Willems Bles, en de armmeesters van Bergambacht namens Geertruij Aarts Bles, die de enige dochter is 
van Aart Willemsz Bles. De comparanten verklaren dat Annigje Willems Bles in haar vrijsterlijke staat in 
Bergambacht heeft gewoond bij haar ouders op het nedereinde van het dorp, en dat zij haar wel hebben 
gekend. Ook haar ouders, broers en zusters, met namen Aart, Dirk, Neeltje en Marrigje Bles. Dat Annigje 
nog ongetrouwd zijnde van Bergambacht is vertrokken en woonde omtrent Oduewater, wel 60 jaar 
geleden. Dat zij hebben gehoord dat Annigje te Oudewater getrouwd is, en vervolgens woonde in Noord 
Holland. 

 
#k5014 de Vries, Gerrit  Gerritsz (zoon van Gerrit Gerritsz de Vries en ) 
      ─> k10028 
 * +/- 1630 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Bergambacht 
#k5015 Willems, Hilligje  (dochter van ) 
 Later getrouwd met Jacob Teunisz Berger 
 * +/- 1635 te ??? 
 † na 01-02-1694 / 15-05-1708 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aartje * +/- 1660 te Bergambacht  † 03-01-1746 te Bergambacht 

 x +/- 1692 te ??? met Willem Jansz van Wijngaarden 
 zie ─> k2507 

 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 01-02-1694 
Willem Jansz van Wijngaarden, getrouwd met Aertje Gerrits de Vries, en Willem Gerritsz de Vries, 
kinderen van Hilligje Willems, weduwe van Jacob Teunisz Berger, zijn op 28-01-1694 door schout en 
gerecht van Bergambacht gemachtigd om hun impotente moeders goederen te regeren en 
administrateren, en zijn schuldig aan Maria Willems Erkelens, weduwe van Bartholomeus Dobben, won. te 
Schoonhoven, het bedrag van 300 gulden dat zij geleend hebben. Rente 4,1 %. Zij verhypothequeren 
daartoe een hofstede met huis en 4 morgen land te Bovenberg, en nog 4 morgen land. 
 

 
#k5016 Trappenburg, Aart Jansz (zoon van Jan van Trappenburg en ) 
 * +/- 1640 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
16-01-1666 te Schoonhoven 
x 11-02-1666 te Nieuwpoort 
#k5017 Cornelis, Crijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1645 te Nieuwpoort 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1670 te Schoonhoven  †  

  x 07-01-1698 te Schoonhoven met Soetje Aarts de Winter 
  zie ─> k2508 
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#k5020 de Koning, Maarten Jacobsz / Sijmonsz (zoon van Jacob / Sijmon 
       Maertensz de Koning en ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † 18-07-1707 te Bergambacht 
x +/- 1675 te ??? 
#k5021 NN  (dochter van ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * voor 1682 te Bergambacht  † 15-10-1748 te Bergambacht 

 o 21-04-1702 te Bergambacht met Marrigje Jacobs van der Kleij 
 zie ─> k2510 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 23-05-1645 
Rechtdag gehouden 23-05-1645 
Compareerde Sijmon Maertensz Coninck, seijde noijt onwillicht, maar altijt te vrede te sijn geweest, sulcx 
bij alsnoch presenteert bij dese sijn cooppenninge. Alreede verschenen aen Cornelis Maertensz te betalen, 
mits stellende borge, alsoo hij de landen vrij heeft gecost. Protesteert van intereese, endee dat deselve 
van meeninge is binnen de tijt van 8 dagen sijn alreede verschenen cooppenningen onder dese Edele 
Gerechte te confisqueren. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 21-06-1667 
Jacob Hendricksz Davidt, schout, eiser, contra Maerten de Coninck, gedaagde, tot betaling van 6 stuivers 
over schouwboeten volgens de schouwcedulle van dato den 21-06-1666. Sijmon de Coninck, voor zijn 
zoon Maerten de Coninck, zeide zijn werk gemaakt te hebben, en daarom niet ontvankelijk te zijn. De 
gezworenen, na gedaan onderzoek, condemneren de gegaagde in de eis. 

 
#k5022 van der Kleij, Jacob Hendricksz (zoon van Hendrick van der Kleij en ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † 13-01-1735 te Lopikerkapel 
x +/- 1670 te ??? 
#k5023 Ketel, Jannigje Tijmens  (dochter van Tijmen Ketel en ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † 28-01-1736 te Lopikerka[el 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * +/- 1678 te Jaarsveld  † 09-02-1739 te Bergambacht 

  o 21-04-1702 te Bergambacht met Jacob Maartensz de Koning 
  zie ─> k2511 

 

 
#k5028 Trompert, Philippus Joosten  zelfde als ─> k2056 
x 
#k5029 Aarts, Niesje    zelfde als ─> k2057 
 
#k5032 van Altena, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Dordrecht ?? 
#k5033 NN, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacobus  ~ +/- 1660 te Dordrecht  † 28-09-1741 te Dordrecht 

 o 13-07-1687 / x 27-07-1687 te Dordrecht met Lijsbet Jacobse 
 zie ─> k2516 

 

 
#k5034 Lambertsz, Jacob  (zoon van ) 
 Beroep: Metselaar 
 ~ +/- 1630 te Dordrecht 
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 † ??? te ??? 
o 17-06-1663 te Dordrecht     zie gezinskaart temp036 
#k5035 Krijnen, Dingena  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbet ~ 23-09-1663 te Dordrecht  † 06-12-1741 te Dordrecht 

 o 13-07-1687 / x 27-07-1687 te Dordrecht met Jacobus Jansz van Altena 
 zie ─> k2517 

 

 
#k5036 van Megen, Jacob  (zoon van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ’s Hertogenbosch ?? 
#k5037 NN, Cornelia   (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes ~ +/- 1651 te ’s Hertogenbosch  † na 26-12-1715 te ??? 

 x 26-01-1676 te Dordrecht met Annichje Willems 
 xx 28-01-1686 te Dordrecht met Willemina Isaks 
 zie ─> k2518 

 

 
#k5040 de Jong, Daniël Jansz  (zoon van Jan JongeJan en ) 
 ~ +/- 1630te ??? 
 † 23-12-1684 te Gouderak 
x voor 1659 te Gouderak 
#k5041 Dirks, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 01-08-1666 te Gouderak  † 26-03-1735 te Gouderak 

 x 28-11-1694 te Gouderak met Grietje Elderts Kool 
 zie ─> k2520 

 

 
#k5042 Kool, Eldert Cornelisz  (zoon van Cornelis Jacobsz Kool en ) 
      ─>k10084 
 Beroep: Bakker, Schepen van Gouderak 
 * +/- 1622 te Gouderak 
 † 28-12-1674 te Gouderak 
x voor 20-02-1650 te Gouderak 
#k5043 Proos, Neeltje Huijberts (dochter van Huibert Jansz Proos en Leentje  
     Aerts) ─> k10086 
 * +/- 1628 te Gouderak 
 † 27-11-1702 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje * +/- 1672 te Gouderak  † 05-04-1727 te Gouderak 

 x 28-11-1694 te Gouderak met Jan Daniëlsz de Jong 
 zie ─> k2521 

 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-01-1644 
Inventaris van de goederen toekomende Jacob Cornelisz Kool, Ocker Cornelisz Cool, Eldert Cornelisz 
Cool (zie k5042), Weintghen Cornelis Cool en Cornelis Cornelisz Cool, van hun overleden vader 
Cornelis Jacobsz anno 1643 nagelaten boedel.  
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Voornoemde Cornelis Cornelisz Cool is 2 jaar oud, en verwekt uit Leentgen Pieters. Zij wordt geassisteerd 
door haar broer Jacob Pietersz. De andere kinderen en Claes Pietersz, won. in het land van Steijn, en 
Pieter Jacobsz Cool (zie k10520), won. te Gouderak, zijn de voogden van voornoemde 4 weeskinderen. 
Dit zijn voorkinderen, dus kinderen uit een eerder huwelijk van hem. Hij had met Leentgen Pieters geen 
gemeenschap van goederen. De inventaris is opgesteld door Pieter Jacobsz Cool en de voogden Klaas 
Pietersz en Jacob Pietersz. 
Bezit en ontvangsten: 
- 3 morgen 4 ½ hont land in de Hoge Nesse, openbaar verkocht op 22-12-1643 aan Jacob Tonisz Breur 
voor f 3300,- 
- roerend goed, houphout en hennip is verkocht aan Jacob, Ocker, Eldert en Weintgen Kool voor f 100,- 
Schulden oa: 
- Ghorssen Jansz Waert in de schuur over verteerde kosten f 34,- 
- Aerie Fransz Waert in Oostende over drink gelagen f 8-10-0 
- Jasper Pietersz over geleverd brood en andere waren f 16-7-0 
- het dodemaal f 50,- 
- de kerk voor het recht van het begraven f 2-8-8 
- de kinderen krijgen volgens de uitkoopbrief elk f 20,- 
- Klaas Willemsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, ontvangt f 175,- plus 4 jaar rente is f 54-13-12 
- Tonis Willemsz krijgt 100 schilden a 14 stuivers, is f 70,- 
Het batig saldo is f 2050,- wat gedeeld wordt over 5 handen. 
Cornelis Cornelisz Kool heeft op de verkochte landen staan een rentebrief van f 400,- en daar het kinds 
gedeelte niet meer is dan f 410,- zo worden de overschietende penningen gedeeld bij de 4 voorkinderen 
van voornoemde Cornelis Jacobsz Kool. 
Batig saldo is f 137,- wat gedeeld is bij Jacob, Weintgen, Ocker en Eldert Kool, in gelijke porties en Pieter 
Jacobsz Kool, Klaes Pietersz en Jacob Pietersz, voogden van de weeskinderen van Cornelis Jacobsz 
Kool. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  dd 05-12-1643 
Cornelis Jacobsz Cool is overleden, nalatende een zoon Cornelis, oud 2 jaar, en verwekt bij Leentgen 
Pieters. Hadden geen gemeenschap van goederen. Zij wordt geassisteerd met Jacob Pietersz, haar broer, 
ten eenre, en Jacob Cornelisz Cool, Ocker Cornelisz Cool, Eldert Cornelisz Cool en Weijntgen Cornelis 
Cool, Claes Pietersz, won. in het land van Stein, Pieter Jacobsz Cool (zie k10520), won. te Gouderak, 
voogden van de voornoemde 4 weeskinderen ter andere zijde. 
Komen overeen dat de moeder Leentgen Pieters alles behoudt, oa de rente van f 25,- die op de verkochte 
landen staat, tot het kind 18 jaar oud is, en zij daarvoor het kind zal alimenteren. Deze moet zijn winst 
inbrengen. Als zij overlijdt alvorens het kind 18 jaar oud is, dan moet dit kind onderhouden worden door de 
4 kinderen van Cornelis Jacobsz Kool, uit het voorbedde, voor de helft en de voorkinderen van haar voor 
de wederhelft. Als het kind overlijdt, dan gaan zijn goederen naar de erfgenamen volgens de costume van 
Zuid Holland.  

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-01-1644 
Jacob Cornelisz Cool, won. te Gouderak, voor zichzelf, en Weijntjen Cornelis Cool, won. te Berkenwoude, 
geassisteerd door voornoemde Jacob Cornelisz Cool, haar broer, Ocker Cornelisz Cool en Eldert 
Cornelisz Cool, Pieter Jacobsz Cool (zie k10520), hun oom, Claes Pietersz, hun cosijn, voogden van 
vaders zijde over voornoemde Ocker Cornelisz Cool en Eldert Cornelisz Cool, en voogden, naast Jacob 
Pietersz Keijser, over Cornelis Cornelisz Cool, minderjarige zoon van Cornelis Jacobsz Cool, bij hem in 
echte geprocreert aan Leentgen Pieters, zijn vrouw, verkopen aan Jacob Anthonisz Breur voor 1/4e 
deel, aan Peijen Pietersz, zijn zwager, voor 1/4e deel en Claes Willemsz, hun oom, won. te Gouderak, voor 
de andere 2/4e delen, 3 morgen 4 ½ hont land in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 3.300 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    d.d. 01-06-1649 
Eldert Cornelisz verzoekt uitlegging van zijn broers erfhuisceel Jacob Cornelisz Kool zaliger. De secretaris, 
als gaarmeester, zal de gebrekkige testanten waarschuwen dit voor de volgende rechtdag te doen. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    d.d. 19-06-1657 
Het gerecht van Gouderak besteedt aan Eldert Cornelisz Cool om alle weken te halen de biljetten van de 
zetting van het brood en die te notificeren. Hij moet het gerecht schadeloos houden. Dit voor f 20,-. Borg 
staat Willem Pietersz Backer. Aert Willemsz Backer (zie k2054) belooft de zetting mede te halen, naast 
Eldert Cornelisz. Leendert Pietersz Backer belooft de zetting mede te halen, naast Eldert Cornelisz  
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Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    d.d. 23-10-1657 
Eldert Cornelisz Cool brengt onder de schout f 80,- welke hij schuldig is voor 1 jaar huishuur toebehorende 
Leendert van Greijnen. Dit geld wordt als volgt uitgedeeld: de rechtelijke kosten f 15,-, en Marrichje 
Goossens, gehuwd met Maerten Tonisz, ontvangt f 65,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 11-11-1659 
Leendert Cornelisz van Greijnen, te Woerden, verkoopt aan Eldert Cornelisz Cool, te Gouderak, een huis 
en erf en houtakkers in de Stolwijkerboezem, in het Middelblok. Met de opstal van f 1300,- kapitaal, 
aankomende Joost Buijs. Bedrag f 750,-. Conditie is dat het huis en erf geleverd zal worden met een willig 
decreet van het gerecht en dit ipv waarborg. Na vier zondaagse proclamatien in de kerk van Gouderak en 
4 marktdaagse geboden ten puije van het stadhuis van Gouda. Het laatste marktdaagse gebod was op  
23-10-1659. Is het willig decreet gegeven. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 27-04-1668 
Buije Cornelisz den Heer verkoopt aan Eldert Cornelisz Cool een rijs- of houtakkertje in de Kranenpoort, 
groot 1 morgen. Hiervoor belooft de koper voor het gerecht van Moordrecht aan de verkoper te verkopen 
twee hennipwerfjes te Moordrecht. Cool zal hierboven betalen aan De Heer f 50,-. De voornoemde 
rijsakker is getaxeerd op f 100,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 26-05-1669 doorgestreept 
Eldert Cornelisz Kool, bakker te Gouderak, is schuldig aan de kinderen en erfgenamen van Cornelis 
Alexandersz de Niver f 3400,- ivm geleverde waren. Te betalen met f 250,- per jaar. De 1e  vervaldag is 
mei 1670. Als onderpand een huis en erf in het Middelblok met het boezemland daarachter. Verder twee 
hennipwerven in de Kranenpoort. 
In de marge staat: 04-08-1690 Cornelis Maertensz van der Bos voor hem zelf als hebbende veniam extatis 
van de staten van Holland en tevens voor Lijsbet Maertens van der Bos, zijn zus, te samen erfgenamen 
van Jannetje de Niver, die erfgename was van Cornelis Alexander de Nijver, zegt dat de schuld is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 02-06-1670 
Wouter Jansz Proos, Huijbert Jansz Proos (zie k6100), en deze tevens als voogden over de 4 nagelaten 
kinderen van Aechgen Jans Proos zaliger, nevens Pieter Ariensz Veerman, gestelde voogden, om de 
scheiding van die boedel bij te wonen en te helpen doen, en ook als voogden over de weeskinderen van 
Gijsbert Jansz Proos zaliger. Item Neeltgen Jans Proos, weduwe van Hendrik Jansz van Leeuwen, en te 
samen nog als erfgenamen van Geerloff Jansz Proos. Verkopen aan Eldert Cornelisz Kool 7 hont 
hooiland. Prijs f 310,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 24-02-1674 / 16-04-1674 / 23-10-1674 
Ellert Cornelisz Cool tekent diverse acten als schepen. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 24-05-1675 
Huijgh Huijbertsz Proos, Pieter Huijbertsz Proos, Giel Huijbertsz Proos, Neeltgen Huijberts Proos, 
weduwe van Ellert Cornelisz Cool, Trijntje Cornelis, en de voornoemde Huijgh Huijbertsz Proos en Pieter 
Huijbertsz Proos als voogden over de minderjarige kinderen van Aechjen Jans Proos, geprocreeert bij 
Cornelis Meesz, en over de kinderen van Neeltgen Jans Proos geprocreeert bij Hendrick Jansz van 
Leeuwen, en over de kinderen van Gijsbert Jansz Proos geproceeert bij Weijntgen Heijndricks, Jan 
Huijbertsz Proos (zie k3050) , allen erfgenamen van Wouter Jansz Proos, verkopen aan Leendert 
Huijbertsz Proos een huis en erf in het Middelblok van Gouderak met 6 morgen 1 ½ hont land, nog een 
stuk weiland van 8 hont, en een kennipwerf met een rijsakker van 1 ½ hont, waarin de koper ook als mede 
erfgenaam 1 / 21e deel heeft. Bedrag 1335 gulden. 
Dezelfde personen, inclusief Leendert Huijbertsz Proos, verkopen op dezelfde datum ook aan Cornelis 
Hendricksz Vermeul, wonende in Gouda, een stuk land van 1 ½ morgen in het Middelblok in Gouderak. 
Bedrag 240 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 15-06-1676 
Huijgh Huijbertsz Proos, Pieter Huijbertsz Proos, Leendert Huijbertsz Proos, Neeltgen Huijberts Proos, 
weduwe van Ellert Cornelisz Cool, Trijntje Cornelis, en de voornoemde Huijgh Huijbertsz Proos, Pieter 
Huijbertsz Proos en Pieter Ariensz Veerman, voogden over de weeskinderen van Aechjen Jans Proos, 
geprocreeert bij Cornelis Meesz Buijtelaer, en over de kinderen van Neeltgen Jans Proos geprocreeert bij 
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Hendrick Jansz van Leeuwen, en over de kinderen van Gijsbert Jansz Proos geproceeert bij Weijntgen 
Heijndricks, Jan Huijbertsz Proos (zie k3050) en Giel Huijbertsz Proos, allen erfgenamen van Wouter 
Jansz Proos, verkopen aan Galeijn Thonisz Steenbacker een steenplaats met oven en twee loodsen in het 
Middelblok in Gouderak, een zelling en een drietal kwart zellingen. Bedrag 1150,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    d.d. 12-09-1679 
Neeltje Huijbertsz Proos, weduwe van Ellert Cornelisz Cool, wonend in het Cranenpoer van het Middelblok 
van Gouderak is schuldig aan haar minderjarige kinderen Ocker Ellertsz, Jan Ellertsz, Crijntje Ellerts en 
Brandt Ellertsz, het bedrag van 550 gulden dat zij heeft ontvangen. Rente 4 %. Zij verhypothequeert 
daartoe een huisje en erf in het Middelblok, 1 morgen hooiland en 2 rijsakkers. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 05-11-1699: 
Neeltje Huijbertse Proos, weduwe van Eldert Cornelisse Kool, geass. met haar soon Aart Eldertse 
Kool, wonende int Middelblok van Gouderak. Welcke bekende schuldig te wesen aan Leendert Huijbertse 
Proos, haar broeder, mede wonende int voorn. blok. Een losrentebrief van 24 gld. sjaars. Spruijtende ter 
sake van deugdelijck geleende penn. ter somme van 600 car. gld. Tot verseekering der aflossinge heeft sij 
comparante specialijck bevestigt op een huijs schuur en erve, staande int voorn. blok, in de beneden 
Stolwijkse Bosem. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 14-06-1701: 
Neeltje Huijbertse Proos, weduwe van Eldert Cornelisse Kool, heeft bij donatie geschonken ende 
gegeven aan Aart Eldertse Kool, haar Soon, geprocreert bij de voorn. Eldert Cornelisse Kool. 
Een huijs en erve, met een schouw en houtacker, leggende in de Stolwijkse Bosem, int Middelblok van 
Gouderak. 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 14-06-1701: 

 
#k5044 Schouten, Arij Cornelisz (zoon van Cornelis Dircksz Schouten en Grietjen 
     Klaes)  ─> k10088 
 * +/- 1630 te Moordrecht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te ??? 
#k5045 NN, Marija   (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teunis * te Moortseveen / ~ 10-08-1664 te Moordrecht     † 02-03-1739 te Moordrecht 

 x 16-02-1698 te Moordrecht met Teuntje Cornelis Alshoorn / Oltshoorn 
 zie ─> k2522 

 

 
#k5046 Oltshoorn, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Moordrecht ?? 
#k5047 NN, Cornelia   (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje * +/- 1667 te Moortseveen (Moordrecht) † 

 x 16-02-1698 te Moordrecht met Teunis Ariensz Schouten 
 zie ─> k2523 

 

 
#k5048 Bakker, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Bakker en ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Haastrecht ?? 
#k5049 Mol, Lijsbeth Ariens  (dochter van Arien Mol en ) 
 * +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Dirk * +/- 1656 te Haastrecht  † 29-06-1726 te Gouderak 
 o 10-04-1682 te Gouderak met Marritje Bouwens de Herk 
 zie ─> k2524 

 

 
#k5054 Schipper, Tijs Hubertsz  (zoon van Hubert Schipper en ) 
 * +/- 1625 te ??? 
 † 10-06-1673 te Waddinxveen 
x +/- 1655 te ??? 
#k5055 Bosch, Annetje Aarts  (dochter van Aart Bosch en ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † 25-04-1714 te Waddinxveen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria * +/- 1660 te ???  † 07-07-1695 te Waddinxveen 

 x 15-04-1685 te Waddinxveen met Adolph Jansz Hartwijk 
 zie ─> k2527 

 

 
#k5056 Slappendel, Hendrick  (zoon van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 21-08-1650 te Polsbroek 
#k5057 Plancken, Dirckje  (dochter van ) 
 * +/- 1625 te Benschop 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wouter * 05-02-1651 te Polsbroek  † voor 1719 te ??? 

 x 05-12-1694 te Polsbroek met Marrigje Paulus 
 zie ─> k2528 

 

 
#k5062 van der Graaf, Leendert Dirksz  zelfde als ─> k2144 
x 
#k5063 Aertsz, Aeltje Ariens    zelfde als ─> k2145 
 
#k5064 de Lelij, Ingen Floren  (zoon van Floor de Lelij en ) 
 * +/- 1635 te Berkenwoude 
 † ??? te ??? 
x +/- 1666 te Berkenwoude 
#k5065 Aarts, Marrigje   (dochter van ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maerten  * +/- 1670 te Stolwijk  † voor 1746 te ??? 

  x 27-04-1692 te Berkenwoude met Neeltje Floren van Vliet 
  zie ─> k2532 

 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 29-04-1675 
Er is een geschil ontstaan tussen Arijen Willemsz Jongeneel (zie k2372), Arijen Gorisz en Pietertje 
Alewijns met haar kinderen, ter eenre, en Ingen Florisz, ter andere zijde, wegens een gedaan arrest over 
de beesten en inboedel van Ingen Florisz, over zekere huurpenningen van huis en landerijen. 
Jacob Florisz en Hendrick Aertsz stellen zich als borg voor de voldoening van de 150 gulden, mits contant 
40 gulden te betalen, en de helft van het bedrag op St Jacob (25 juli) en de andere helft op Allerheiligen 
daarop volgend (1 november). 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 08-05-1675 
De erfgenamen van Trijntje Claesdr (zie k4747) zaliger, in leven weduwe van Goris Ariensz Dobbel (zie 
k4746), eisers, contra Ingen Florisz, gedaagde, om beslag op alle koebeesten, hooi en andere goederen 
die van Ingen Florisz zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 18-12-1675 
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Ingen Florisz verkoopt 1/5e deel in 1 morgen 1 hont land, en nog 1/5e deel van 1 morgen 1 hont land aan 
Kornelis Aertsz Admiraal. 

 
#k5066 van Vliet, Floor   zelfde als ─> k2072 
x 
#k5067 NN    zelfde als ─> k2073 
 
#k5068 de Kock, Jan Jansz (zoon van Jan Jansz de Kock en Lijsken Theunis) 
      ─> k10136 
 ~ 03-08-1629 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 22-11-1665 te Goudriaan 
x te Goudriaan       zie gezinskaart temp024 
#k5069 Willems, Geertje (dochter van ) 
 * +/- 1640 te Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 06-07-1667 te Goudriaan  †  

  x 29-02-1692 te Goudriaan met Annigje Frederiks Honcoop 
  zie ─> k2534 

 

 
#k5070 Honcoop, Frederik Cornelisz  zelfde als ─> k2400 
x 
#k5071 Cuijnders, Geertjen   zelfde als ─> k2401 
 
#k5072 Koster, Sijmen Jansz  (zoon van Jan Koster en ) 
 Trouwde later op 10-06-1708 te Reeuwijk met Ingetje Aarts Blonk 
 Trouwde later op 06-04-1711 te Gouda met Pietronella Stevens van der Sloot 
 * +/- 1658 te Sluipwijk 
 † 02-01-1727 te Gouda 
x +/- 1680 te Sluipwijk 
#k5073 Vogelesangh / den Braker, Aaltje Jans (dochter van Jan Vogelesangh 
       (den Braker) en ) 
 * +/- 1660 te Sluipwijk 
 † 08-10-1706 te Sluipwijk (zie Reeuwijk) 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Sijmen Koster en Aaltje Vogelesangh): 
o NN  *   †  
o Gijsbert  * +/- 1681 te Sluipwijk  † 22-06-1767 te Sluipwijk 

  x 10-11-1709 te Reeuwijk met Maria Jans Kleijn 
  zie ─> k2536 

o Anna  *   †  
  is in 1710 doopgetuige bij kind van Gijsbert 

o Pleuna  *   †  
  is in 1719 doopgetuige bij kind van Gijsbert 

o Maria  *   †  
  is in 1727 doopgetuige bij kind van Gijsbert 

o Jan  ~ 24-11-1686 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  † 
  doopget. - 

o Catharina  ~ 12-10-1692 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  † 
  doopget. - 

o Martijnis  ~ 15-08-1694 te Sluipwijk (zie Reeuwijk)  † 
  doopget. - 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Sijmen Koster en Ingetje Blonk): 
o NN  ~  † 

Kinderen uit het derde huwelijk (Sijmen Koster en Pietronella van der Sloot): 
o Alette  ~ 21-06-1716 te Gouda † 

  doopget. Martijntje Jans 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 1 Sluipwijk  d.d. 25-05-1708 
Schout en. weesmannen stellen tot voogden over de weeskinderen van Aaaltje Jans Vogelensang, 
geprocreert bij Sijmon Jansz Koster, Maarten Jansz Vogelesang. 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 1 Sluipwijk  d.d. 09-03-1711 
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Schout en weesmannen stellen tot voogd over het weeskind van Ingetje Aerts Blonk, geprocreert bij Simon 
Jansz Koster, Simon Aertsz Blonk. 

 
#k5074 Kleijn, Jan Pietersz  (zoon van Pieter Kleijn en ) 
 Beroep: Schepen te Reeuwijk (1692-1693) 
 * +/- 1640 te Zevenhuizen 
 † 14-04-1694 te Reeuwijk 
o 20-01-1669 te Zevenhuizen 
#k5075 Dekker, Jaapje Leenderts (dochter van Leendert Dekker en ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † 22-01-1715 te Reeuwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 20-09-1676 te Reeuwijk  † 10-01-1721 te Reeuwijk 

 doopget. Annetje Dircks 
 x 10-11-1709 te Reeuwijk met Gijsbert Sijmensz Koster 
 zie ─> k2537 

 
Vierschaarboek 1675 - 1734 Reeuwijk   d.d. 24-09-1692 
Rechtdach, gehouden den XXIIIIen september anno 1692. 
Compareerde voor Vincent van Eijck, schout, Jan Pietersz Cleijn en Leendert Jacobsz, schepenen in den 
ambachte van Reeuwijck......... 

 
#k5076 Matse, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Cornelisz Matse en ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1674 te ??? 
#k5077 Verhoog, Aegje Jans  (dochter van Jan Verhoog en ) 
 * +/- 1650 te ??? 
 † 16-07-1725 te Sluipwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Steven * +/- 1675 te Land van Stein  † 17-01-1735 te Sluipwijk 

 x 15-12-1706 te Haastrecht met Jannetje Pieters Vermeul 
 xx 11-10-1716 te Sluipwijk met Trijntje Cornelis Spruijt 
 zie ─> k2538 

 
Not. Arch. Nr. 245/84 Gouda   d.d. 08-05-1668 
Comp.Arien Jansz Matse ter eenre en Cornelis Jansz Matse ter andere,beijde kinderen van Jan Corn 
Matse in zijn leven gewoond hebbend int Lant van Steijn.Zij doen boedelscheiding van de goederen van 
hun vader.  
Arien Jansz Matsen is aangeloot 2,5 m land in Oucoop. Verder 1 m lant in het land van Steijn. 
Cornelis Jansz Matse is aangeloot 4m hoijlant in Sluijpwijk in de Nieuwenbroeck. Verder 1 m weijlant in 
Sluijpwijck in de Corte Roggenbroeck. 
Inboedel en huijsraet hebben de comparanten ten genoege gepartageert. 
Zij zullen elkaar het land niet betwisten etc. Beide zetten een handtekening. 

 
#k5078 Vermeul, Pieter Claasz  (zoon van Claas Vermeul en ) 
 * +/- 1652 te Sluipwijk 
 † voor 1705 te ??? 
x +/- 1674 te Gouda 
#k5079 Koster, Neeltje Dircks  (dochter van Dirck Koster en ) 
 * +/- 1650 te Gouda 
 † 21-09-1719 te Sluipwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje  * te Sluipwijk / ~ 27-10-1675 te Gouda 

      † 03-03-1715 / 1716 te Sluipwijk 
  x 15-12-1706 te Haastrecht met Steven Cornelisz Matse 
  zie ─> k2539 

 
Weeskamer. Arch. Nr. 1 Sluipwijk  d.d. 16-01-1720 
Seclusie van Neeltje Dirks Koster, weduwe van Pieter Claesz Vermeul. 
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16-1-1720 heeft Pieter Hendriksz Blonk, gehuwd met Dirkje Pieters Vermeul, getoond het testament van 
Neeltje Dirks Coster, wed. van Pieter Claesz Vermeul, gepasseerd voor Andries Timmer notaris te Gouda 
op 27-2-1708. 

 
#k5084 Hoogervorst, Heijndrick Claesz (zoon van Claes Hoogervorst en ) 
 ~ 23-12-1631 te Alphen aan de Rijn 
 † 03-01-1708 te Zegveld 
x 18-06-1653 te Alphen aan de Rijn 
#k5085 Maes, Ariaentje Jans   (dochter van Jan Maes en ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes ~ 03-05-1654 te Alphen ad Rijn 

    † 18-02-1728 te De Meije / 18-02-1721 te Bodegraven 
 x 29-04-1702 / 14-05-1702 te Zegveld met Maritje Jans Knoppert 
 zie ─> k2542 

 

 
#k5090 Simonsz, Jacob   (zoon van ) 
 * +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te Giessen Nieuwkerk ?? 
#k5091 Ariaens, Jannigje   (dochter van ) 
 * +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijntje * 02-11-1687 te Giessen Nieuwkerk  †  

 x 20-01-1709 te Molenaarsgraaf met Daem Cornelisz van der Graaf 
 zie ─> k2545 

 

 
#k5092 Blom, Cornelis Pietersz  (zoon van Pieter Blom en ) 
 ~ voor 1654 / 17-05-1665 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o ..-05-1685 te Streefkerk 
#k5093 de Bes, Annigje Gerrits  (dochter van Gerrit Ariensz de Bes en 
      Pietertje Gijsberts)  ─> k10186 
 ~ 25-05-1656 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 03-03-1686 te Streefkerk  † 04-02-1723 te Bergambacht 

 o 30-12-1711 te Bergambacht met Adriana Dircks den Toom 
 zie ─> k2546 

 

 
#k5094 den Toom, Dirck Gerritsz (zoon van Gerrit den Toom en ) 
 * +/- 1655 te Streefkerk 
 † na 18-11-1709 te ??? 
x 23-03-1686 te Schoonhoven (huw.voorw. ONA Schoonhoven inv. nr. 7196) 
#k5095 Bel, Metje Maartens  (dochter van Maarten Cornelisz Bel en Niesje 
     Sanders)  ─> k10190 
 ~ 21-09-1656 te Schoonhoven 
 † 15-09-1702 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriana ~ 15-11-1689 te Schoonhoven  † 20-02-1720 te Bergambacht 

 o 30-12-1711 te Bergambacht met Pieter Cornelisz Blom 
 zie ─> k2547 
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Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 13-03-1691 
Arien PLeunisz Abeel, getrouwd met de weduwe van Arien Cornelisz Bel, en de gezamenlijke erfgenamen 
van Arien Cornelisz Bel, arrestanten op alle zodanige penningen als berustende zijn onder Dirk den Toom, 
won. te Bergambacht, toekomende en dan schuldig zijn voorts te antwoorden de kinderen en erfgenamen 
van Arien Hermensz, won. te Sliedrecht, eisers, contra dezelve kinderen van Arien Hermensz, Dirk den 
Toom en alle anderen die hun partijen zouden willen stellen. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Bergambacht   d.d. 18-11-1709 
Sijbert Jansz Visser, Jan Dingemansz, getrouwd met Aechje Jans Visser, Machdaleentje Jans Visser, 
weduwe van Pieter Jansz van Vliet, Jan Gerritsz Bovenberg, getrouwd met Neeltje Jans Visser, en Adam 
Dircksz en Dirk Gerritsz Toom, voogden over het minderjarige kind van Hendrick Jansz Visser, te samen 
erfgenamen van Bastiaen Jansz Visser, eisers, contra Annichje Teunis, weduwe van Bastiaen Jansz 
Visser. De inhoud van de zaak wordt niet aangeduid in deze acte. 

 
#k5098 Huijsman, Pieter Heijndricksz  (zoon van Heijndrick Huijsman en ) 
 * +/- 1635 te Bleskensgraaf 
 † +/- 10-1701 te ??? 
x 26-12-1660 te Molenaarsgraaf 
#k5099 Swartbol, Ariaentje Huijberts  (dochter van Huijbert Swartbol en ) 
       ─> k10198 
 * +/- 1637 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1675 te Molenaarsgraaf  †  

 x 24-11-1697 te Wijngaarden met Pieter Hendriksz van der Graaf 
 zie ─> k2549 

 

 
#k5104 Bullik, Arien Dircksz   zelfde als ─> k2748 
x 
#k5105 Heijndricks, Marijtjen   zelfde als ─> k2749 
 
#k5106 Capiteijn, Paulus Cornelisz  zelfde als ─> k3018 
x 
#k5107 Schoonder, Teuntje Ariens  zelfde als ─> k3019 
 
#k5112 Snoeij, Jan Ariensz   zelfde als ─> k2134 
x 
#k5113 Geerlofs, Neeltje   zelfde als ─> k2135 
 
#k5114 den Baers, Dirck Arijensz (zoon van Arien Ariensz den Baers en  
     Neeltje Dircks)  ─> k10228 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † voor 30-01-1709 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1655 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5115 Gosen, Marrigje (dochter van Goosen Jansz Schaer en ) ─> k10230 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † na 30-01-1709 te Moordrecht ?? 
  In klapper verhuizingen Krimpenerwaard staat vermeld: 
  Dirck Arijensz Baars (overl.) vrouw Marrigje Gosen (lidmaat) 30-01-1709 van O ad IJ naar  
  Moordrecht 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Simon ~ 19-09-1660 te Gouderak  †  
 is eenmaal doopgetuige bij een kind van Marritje 
 is eenmaal doopgetuige bij een kind van Arij 
 x +/- 1684 met Hilletje Hendricks Huurman 
 (laten 6 kinderen dopen te Gouderak in de periode 1685 tm 1693) 

o Maritje * te Ouderkerk ad IJssel 
 ~ 24-09-1662 te Gouderak † 26-01-1729 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 11-12-1695 te Berkenwoude met Cornelis Jansz Snoeij 
 zie ─> k2557 

o Arij ~ +/- 1664 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 x 06-07-1687 te Moordrecht met Pietertje Kornelis van Leeuwen 
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 (bij de doop van zoon Dirck dd 02-04-1702 te Moordrecht, zijn Sijmon Dirksz den 
 Baers en Hilletje Heijndricks Huerman doopgetuige) 

o Neeltje ~ +/- 1666  †  
 is driemaal doopgetuige bij kinderen van Marritje 

 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-12-1678 
Dirck Adrijaensz den Baers, won. te Ouderkerk ad IJssel is schuldig aan Adriaen Abramsz van der Horde 
het bedrag van 100 gulden, en aan Leentje Tonis Pauwen 200 gulden en aan Jannichje Jans Verbij 100 
gulden, dus in totaal 400 gulden, vanwege een obligatie tevoren aan Goosen Jansz Schaer, zijns 
huisvrouwen vader aangeteld. Hij verhypothequeert hierto een huis, erf, boomgaard, rijsveld en griend in 
de polder Hoge Nesse aan de Groenendijk. 
In de kantlijn staat vermeld dat deze schuld is afgelost dd 03-02-1709. 

 
 
#k5116 Kalis, Fop Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Nikolaasz / Cleijsz Calis en Sijtje  
    Wouters)  ─> k10232 
 ~ 20-12-1643 te Oud Alblas 
 † 13-11-1700 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1682 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k5117 Krijnen den ouden, Lijsbet (dochter van Crijn Cornelisz Timmerman en  
     Maritgen Roelen) 
      ─> k10234 
 ~ +/- 1655 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 26-02-1720 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gijsbert ~ 10-01-1683 te Ouderkerk ad IJssel † 09-03-1755 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Cornelis Gijsz Calis, Annichje Jans, Gerrit Crijnen 
 x 13-03-1712 te Lekkerkerk met Neeltje Pieters de Jong 
 zie ─> k2558 

o Crijn ~ 15-07-1685 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Gerrit Crijnen, Jan Jacob Brantsz, Lijsbeth Crijnen 

o Cornelis ~ 09-03-1687 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Gerrit Crijnen, Cornelis Gijsz Kalis, Marrigje Crijnen 

 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-05-1682 
Fop Gijsbertsz Calis, getrouwd met Lijsbet Crijnen den ouden, tesamen met de andere kinderen van Crijn 
Cornelisz Timmerman die te Streefkerk is overleden, hebben verkocht aan Leendert Luijten Schoenmaker, 
een huis met erf en schuur op het dorp van Ouderkerk a/d IJssel. Bedrag 1.800 gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 27-05-1688 
Notaris Everard Maes 
Jan Jacob Brantsz, Fop Gijsz Calis (zie k5116), Daniel Leendertsz Vet en Abram Claesz (zie k2634), alle 
van competente ouderdom, won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder de Nesse, verklaren op verzoek van 
Hendrick Ariensz Back, mede won. aldaar, dat enige dagen voor kerst 1687 op de Nessense stoep een 
buurstemme werd gehouden om een poldertimmerman aan te stellen. Daar was ook Joost Vassen van 
Ardenne aanwezig, timmerman te Ouderkerk ad IJssel, die getrouwd is met de enige dochter van Jacob 
Pietersz Molenaar, die ook meestemde. Door een andere ingelande werd hem gevraagd of Joost Vassen 
van Ardenne ook land heeft in de polder de Nesse, en dus ook ingelande is, waarop die bevestigend 
antwoordde dat het land achter Dirckjens gelegen aan hem behoort, en waarin ook Arien Pietersz 
Molenaar zalr (en nu diens erfgenamen) en Jacob Pietersz Timmerman voornoemd elk 1 ½ morgen land 
hebben, wat zij geërfd hebben van hun voorouders. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 18-02-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Fop Ghijsz Calis, getrouwd met Lijsbeth Crijnen en Gerrit Crijnen beiden won. te Ouderkerk a/d IJssel 
en Wigger Barentsz, getrouwd met Lijsbeth Crijnen de Jonge, won. te Gouderak, verklaren dat zij het huis 
en de landerijen, gelegen in de polder van de Nesse binnen het Ambacht van Ouderkerk, verkregen door 
het overlijden van Crijn Cornelisz Timmerman, onder elkaar verdelen. 
Fop Gijsz Calis krijgt het voorste gedeelte van het huis, en de zolder aan de westkant, boven het voorhuis, 
en het erf aan de westkant van het huis. Verder nog de berg staande op het erf van Gerrit Crijnen. Tot slot 
nog vier kampen land. In totaal is dit 1/3e deel van 12 morgen 2 hont. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-02-1701 
Fop Gijsbertsz Kalis, getrouwd met Lijsbet Crijnen, is overleden. Hij laat twee kinderen na, namelijk 
Gijsbert Foppen (zie k2558), oud 18 jaar, en Cornelis Foppen, oud 14 jaar. Wouter Gijsbertsz Kalis, 
wonende te Papendrecht, is hun oom en voogd.  Lijsbeth Crijnen en Wouter Gijsbertsz Kalis komen 
overeen dat zij de gehele boedel en goederen zal blijven bezitten en ook de schulden tot haar last zal 
behouden. Ook zal zij haar kinderen alimenteren en opvoeden in eten, drinken, klederen en ter school 
laten gaan, in de christelijke religie te doen onderwijzen en hen een goed handwerk te doen en laten leren. 
Dit alles tot hun mondige leeftijd van 25 jaar, of tot zij eerder getrouwd zijn. Dan zullen zij ook een bedrag 
van 25 gulden krijgen. Mocht een van hen voordien overlijden, dan zal Lijsbeth Crijnen tot haar lasten de 
begravenis betalen zonder dat dat ten koste gaat van de verzorging van de andere zoon.  
Mocht Lijsbeth Crijnen haar zoons niet behoorlijk alimenteren, dan zal de voogd, met kennis van de schout 
als oppervoogd, de kinderen elders mogen onderbrengen op haar kosten. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1715 
Lijsbeth Krijnen, weduwe van Fop Gijsen Kalis, voor de ene helft, en Jacob Jan Brandsz, Arij Jan Brandsz 
en Dirk Jan Brandsz, voor de andere helft, kopen van Willem Aartsz Huurman een kamp land, groot 9 
hond, in de polder de Nesse. Bedrag 130,- gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 05-03-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Gijsbert Foppen Kalis is samen met Wigger Barendsz van der Dus aangesteld tot voogden over de 
onmondige erfgenamen van zijn moeder Lijsbet Krijnen, in haar leven weduw evan Fop Gijsz Kalis, 
conform de acte van voogdij gepasseerd voor notaris Willem Romein te Capelle ad IJssel dd 07-11-1717. 
Ook is tot deelvoogd, in geval van scheiding en deling van de boedel, benoemd Jan Jacob Brandse. 
Aangezien zowel Wigger Barendsz van der Dus als Jan Jacob Brandse ondertussen overleden zijn, 
benoemt hij in plaats van Wigger Barendsz van der Dus Krijn Wiggersz van der Dussen. En in plaats van 
Jan Jacob Brandse benoemt hij Jacob Pieter Brandsz. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 05-03-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Inventaris van de nalatenschap van Lijsbeth Krijnen, in haar leven weduwe van Fop Gijsz Kalis, dd 05-03-
1720. Zij is overleden te Ouderkerk ad IJssel op 26-02-1720. De inventaris is opgesteld door Gijsbert 
Foppen Kalis, haar zoon. De nalatenschap bestaat uit: 

o een woning, met huis, berg en 2 morgen 5 hont land in de polder de Nesse. 
o een kamp land in de Nesse polder, groot 4 hont 
o een kamp weiland in de Nesse polder, groot 1 morgen 
o een kamp hooiland in de Nesse polder, groot 2 morgen 2 hont 
o een kamp weiland, groot 3 hont 50 roe 
o een kampje hooiland groot 2 hont 50 roe 
o een kamp hooiland, groot 3 hont 
o een kamp hooiland, groot 5 hont 50 roe 
o in de boedel is ook bevonden het eigendom van 450 roe land, maar dat behoort nu aan Gijsbert 

Foppen en de weduwe van Cornelis Foppen. 
o De dieren die genoemd worden, waren voor de helft van Lijsbet Krijnen en voor de helft van 

Gijsbert Foppen, zijnde: 6 koeien, drie oude vaarzen, twee jonge vaarzen, drie hokkelingen, een 
kuiskalf, 10 hoenderen en een haan. 

o Verder wordt het bouwgereedschap en de huisraad genoemd. 
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o Aan contant geld is er 47 gulden 3 stuivers 8 penningen, waarvan de helft aan Lijsbet Krijnen 
toebehoorde. 

 
 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN, 1229-1650 
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979) 
II. ZUID-HOLLAND en GELRE 
ALBLAS 
90. Een halve hoeve land (1383: 8 morgen 4 hont; 1472: een weer van 8 morgen, genaamd Kibbelaars 
land), waar zijn vader op placht te wonen, (1472: jaarlijks 12 pond waardig). 
 
90A. De helft van het leen. 
19-5-1615: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Neeltje Woutersdr., zijn nicht, ook voor Sijtje Woutersdr. (zie 
k10233), haar zuster, bij dode van Wouter Cornelisz., hun vader, (zie k20466) LRK 141 c. Arkel fol.43v-44. 
20-1-1632: Cornelis Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Maarten Vlam, notaris te den Haag, voor 
Wouter Adriaansz. Casteel te Papendrecht, gehuwd met Neeltje Woutersdr., en Reiner Calis Hugenz. voor 
Dieuwertje Nanningsdr. met het geheel bij deling van de boedel van Wouter Cornelisz., LRK 146 c. Zd.-
Holland fol. 9-10. 
11-2-1645: Emilius Cool voor Arnout Woutersz. te Oud Alblas voor Neeltje Cornelisdr., diens nicht, bij dode 
van Cornelis Woutersz., haar vader, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 1v-2v. 
9-4-1647: Hugo Adriaansz. voor Maartje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Evenblij voor 
Neeltje Cornelisdr. met de helft, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 29v-30. 
 
90B. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Dieuwertje Nanningsdr. (zie k20467) bij dode van Wouter 
Cornelisz., haar man, (zie k20466) LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Gijsbert Calis Nikolaasz. (zie k10232) voor Sijtje Woutersdr., zijn vrouw, (zie k10233) bij 
overdracht door Cornelis Willemsz. Evenblij, secretaris van Oud Alblas, voor Jan en Cornelis Willemsz. 
Ouderkerk voor Neeltje Cornelisdr., hun nicht, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 27v-29v. 
 
90C. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Cornelis Woutersz., zijn neef, bij dode van Wouter 
Cornelisz., diens vader, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Arnout Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Cornelis Evenblij voor Neeltje 
Cornelisdr., LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 30v-31. 
 

 
#k5120 Speksnijder, Jan Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Adriaensz Speksnijder en 
     Anneken Aerts Corevaer)  ─> k10240 
 * +/- 1645 te Ammers Graveland 
 ~ 04-01-1650 te Ammers Graveland 
 † na 30-08-1684 te ??? 
o 28-04-1674 te Goudriaan 
x 14-05-1674 te Goudriaan 
#k5121 Terlouw, Lijsbeth Theunis (dochter van Anthonis Woutersz Terlouw alias 
   ter Lau en Ariaentje Nijsse van Muijlwijck)  ─> k10242 
 * +/- 1650 te Goudriaan of +/- 1653 te Ammers Graveland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Theunis ~ 14-08-1678 te Ammers Graveland  † 29-10-1720 te ??? 

 x voor 04-1701 te ??? met Aafje Claas Cleijn 
 xx voor 03-1714met Metje Hendriks de Wit 
 zie ─> k2560 

 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6236     d.d. 30-08-1684 
Notaris Willem van Zijll 
Gijsbert Gerritsz van Baren, schepen van Ammers Graveland, oud 55 jaar, en Gerrit Gerritsz Cleijn, won. 
te Ammers Graveland, oud 49 jaar, verklaren op verzoek van Jan Gijsbertsz Specksnijder, won. te 
Graveland aan weerszijden van de anderen, dat zij verscheidene jaren vele landerijen in pacht of huur 
gehad hebben in een hoeve land van 16 morgen, gelegen in Graveland naart zekere 4 morgen land, 
behorend bij een leen van de grafelijkheid van Holland, waar mede Aert Gijsbertsz Speksnijder zalr mee 
beleend is geweest. Zij betaalden als pacht 4 gulden voor iedere morgen. Dit land is net zo goed als de 4 
morgen leenland. 
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#k5148 de Kovel, Joost Jansz  zelfde als ─> k3578 
x 
#k5149 Broer, Janneke Teunis  zelfde als ─> k3579 
 
#k5150 Sterrenburgh, Jan Paulusz (zoon van Paulus Jansz Sterrenburgh en Neeltge 
     Ariens van der Houve)  ─> k10300 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te ??? 
#k5151 Cocquis, Anna   (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje  * +/- 1665 te Groot Ammers  †  

 x 14-01-1691 te Goudriaan met Jan Joosten de Kovel 
 zie ─> k2575 

 

 
#k5184 Pietersz, Arien Jansz  (zoon van Jan Pietersz en ) 
 ~ +/- 1630 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
x 30-01-1656 te Goudriaan 
#k5185 Jacobs, Janneken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 28-05-1662 te Goudriaan  †  

 x 23-04-1690 te Goudriaan met Marritje Fransen 
 zie ─> k2592 

 

 
#k5188 Cappitain, Thonis Ariensz  zelfde als ─> k2832 
x 
#k5189 Willems, Marritje   zelfde als ─> k2833 
 
#k5192 Cornelisz, Dirck   zelfde als ─> k2112 
x  
#k5193 Jacobs, Juetgen (Judick)  zelfde als ─> k2113 
 
#k5194 Besemer, Gijsbert Aertsz (zoon van Aert Jansz Besemer en Lidewij  
     Gijsbrechts)  ─> k10388 
 ~ 13-03-1616 te Oud Alblas 
 † 03-11-1693 te Oud Alblas 
x 20-03-1644 te Oud Alblas     zie gezinskaart temp031 
#k5195 Ariens, Geertge (dochter van Arien Cornelis Jansz en Neeltje Ariens) 
      ─> k10390 
 ~ 01-10-1623 te Oud Alblas 
 † 06-11-1710 te Oud Alblas 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lidue  ~ 15-01-1645 te Oud Alblas  † voor 21-06-1682 te ??? 

 x 20-04-1670 te Oud Alblas met Jacob Dircksz 
 zie ─> k2597 

 

 
#k5196 Maurits (Breur), Arien Ariensz  (zoon van Arien Maurits (Broer) en  
     Neeltken Cornelis Broer)  ─> k10392 
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 Opm: Op 17-02-1647 doopten zij te Ottoland een kind Mouris, waar bij de vader  
  stond: Arien Ariensz Breur, of ook Arien Mouritsz. Bij de doop van Arien  
  op 08-12-1649 te Ottoland stond ‘Arien Ariensz Broeren’. 
 ~ 25-03-1618 te Goudriaan 
 † +/- 1691 / 1694 te ??? 
o 24-02-1641 te Ottoland (zie Goudriaan) 
#k5197 Jans, Barbel  (dochter van Jan Claesz en Maritgen Schalcken) 
      ─> k10394 
 * voor 1621 te Ottoland 
 † na 30-11-1683 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 06-04-1642 te Goudriaan  † na 1681 te Molenaarsgraaf 

  x 14-08-1667 te Ottoland (zie Hoornaar) met Annichje Theunis 
  xx 01-06-1674 te Dordrecht met Margje Cornelis Meelhooft 
  zie ─> k2598 

 

 
#k5198 Meelhooft, Cornelis Gerritsz  zelfde als ─> k4130 
x 
#k5199 Aerts, Marrigje    zelfde als ─> k4131 
 
#k5220 Versee, Arien Gerritsz   (zoon van Gerrit Versee en ) 
 Beroep: schepen van Bergambacht in 1653 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † na 13-11-1662 te ??? 
x +/- 1635 te Bergambacht ?? 
#k5221 Jacobs, Sijburchjen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † voor 13-11-1662 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob  * +/- 1640 te Bergambacht ?? †  

  x +/- 1665 te Bergambacht ?? met Annigje Jans 
  zie ─> k2610 (kwartier 2) 

o Arij  ~ 11-04-1649 te Bergambacht †  
  x +/- 1680 te Bergambacht ?? met NN 
  zie ─> k2616 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 02-12-1653 /  09-12-1653 / 16-12-1653 
Arien Gerritsz Verzee wordt op diverse rechtdagen genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 13-11-1662 
Rechtdag gehouden 13-11-1662 
De voogden over de nagelaten weeskinderen van Sijburchjen Jacobs, geprocreert bij Arien Gerritsz 
Verzee, eisers, contra Claes van Zoelen, als gemachtigd, en Frans Cornelisz Timmerman, als burger en 
mede principael voor Van Soelen, gedaagden. De eisers dienen een schriftelijke eis in waarvan de inhoud 
niet is weergegeven. Er is daarbij sprake van een koopcedulle waarvan de gedaagden een kopie wensen. 

 
#k5228 Kersbergen, Claas Huijbertsz (zoon van Huijbert Dirksz en Maaike Gerrits 
     Kersbergen)  ─> k10456 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † 25-09-1673 te Benschop 
x 11-12-1657 te Benschop  
#k5229 de Lange, Neeltje Jan Daams  (dochter van Jan Daams de Lange en  
      Maagje Gerrits)  ─> k10458 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † 13-11-1693 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 31-08-1660 te Benschop  † ..-..-1725 te Benschop 

 x 22-11-1691 te Benschop met Weijntje Theunis 
 zie ─> k2614 
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#k5230 Aalbertsz, Theunis (zoon van Aalbert Jansz en Metje Gerrits Kersbergen) 
      ─> k10460 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † 22-02-1670 te Benschop 
x ..-12-1657 te Benschop  
#k5231 Jans, Trijntje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te Benschop 
 † 22-10-1700 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Weijntje  ~ 29-10-1665 te Benschop  † 29-10-1698 te Benschop 

  x 22-11-1691 te Benschop met Jan Claasz Kersbergen 
  zie ─> k2615 

 

 
#k5232 Verzee, Arijen Gerritsz   zelfde als ─> k5220 
x 
#k5233 Jacobs, Sijburchjen   zelfde als ─> k5221 
 
#k5244 Kock, Huijg Leendertsz (zoon van Leendert Woutersz Kock en )  
      ─> k10488 
 * +/- 1615 te ??? 
 † voor 12-07-1681 te ??? 
x +/- 1645 te Ammerstol ?? 
#k5245 Reijers, Jannichje  (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † tussen 12-07-1681 en 1697 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wouter ~ +/- 1650 te ???  † tussen 16-10-1722 en 30-11-1729 te Ammerstol 

 x 27-07-1681 te Ammerstol met Jannichje Lamberts 
 zie ─> k2622 

 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 30-06-1656 
Michgiel Jacobsz van Aerdenburch als last en procuratie hebbend van Jacob Michielsz van Aerdenburch 
heeft in eigendom overgedragen aan Cornelis Leendertsz Cocq en Huijch Leendertsz Cocq, broers, 
wonende in Ammerstol een half huis, boomgaard en halve hennepwerf in Ammerstol, waarvan de andere 
helft toekomt aan Leendert Woutersen Cocq kopers vader. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 05-12-1681 
Jannitje Reijers, wede van Huijgh Leendersz Cocq, geass. met Wouter Huijghen, haar oudste zoon als 
gekozen voogd in deze, heeft getransporteerd in vrij eigendom aan Dirck Teunissen Weert: huis, 
boomgaard en erf in Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 27-07-1683 
Jannitje Reijers, wede van Huijgh Leendersz Cocq za., geass. met Claes Ariens, haar dochters man, 
transporteert in vrije eigendom aan haar oudste zoon Wouter Huijgen Cocq 6 percelen griending, gelegen 
in de Kleijne Geer onder Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 22-01-1685 
Schuldbekentenis van Jannitje Reijers, wede van Huijg Leendersz Cocq, geass. door haar zoon Wouter 
Huijgen, won in Ammerstol, aan Tieleman Joseph Beens, won. in Dordrecht, van 300 car.g. Zij stelt als 
onderpand: Huis en erf in Ammerstol, een griending, groot 3 quartier, gelegen aan de Oostzijde van de 
Cappellewegh, en een griending, groot 5 quartieren, gelegen onder Bergambachtt aan de Westzijde van 
de Swartkamp. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 1697 
In 1697 compareerden voor Schout Adriaan Nieuwpoort en de Schepen Arien Govert Pater en Pieter 
Gerritsz Rootbaard, Wouter Huijgen Cock, Hendrik Lammersz (zie k4658) in huwelijk hebbende 
Marrigje Huijgen Cock, Reijer Huijgen Cock. Dirck Teunisz Waart, als getrout hebbende Lijntje Huijgen 
Cock, Claas Ariensz in huwelijk hebbende Aartje Huijgen Cock, Frans Willemsz in huwelijk hebbende 
Annigje Huijgen Cock, Hendrik Huijgen Cock en Arien Dirksz, als vader en voogd van zijn kinderen, 
geproc. bij Leentje Huijgen Cock, de welke comparanten verkogt ende in vrije eijgendom over gegeven aan 
ende ten behoeve van Sijmon Ariensz Pijper, een huijs ende erve, mitsgaders een boomgaard, agter de 
voorn. huijs gelegen op Ammerstol. 
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Voor Schout Adriaan Nieuwpoort en de Schepen Arien Govert Pater en Pieter Gerritsse Rootbaard, 
compareerden dezelfde personen als in de voorgaande akte, plus Jacomina Huijgen Cock, allen 
erfgenamen van Jannigje Reijers, weduwe van Huijg Leendertsz Cock, welke comparanten verkogt 
ende in vrije eijgendom over geven ten behoeve van Jan Teunis Bonser de Oude, ende Jan Teunis Bonser 
de Jonge, een acker gelegen op Ammerstol in het Hopplant, groot ofte verongeld drie quartier. 

 
#k5246 Spijkerman, Lammert Hendricksz (zoon van Hendrick Spijkerman en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † na 11-06-1683 te ??? 
x +/- 1647 te Ammerstol ??? 
#k5247 Pieters, Marija    (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Hendrick   ~ +/- 1648 te Ammerstol † tussen 30-08-1703 en 25-11-1704 te Ammerstol 

    o 22-04-1673 / x 05-1673 te Ammerstol met Annichie Jans 
    xx 16-11-1681 te Ammerstol met Marchien Huijgen Kock 
    zie ─> k4658 (kwartier 1 en 3) 

o NN  *   †  
o Jannichje   ~ +/- 1655 te ???  †   

    x 27-07-1681 te Ammerstol met Wouter Huijgen Kock 
    zie ─> k2623 (kwartier 2) 

 
In onderstaande acte komt een Lambert Hendricksz Spijkerman uit Rotterdam voor, die in 1619 62 jaar 
oud is. Zou dit de grootvader kunnen zijn van Lammert Hendricksz Spijkerman uit Ammerstol ? 
Not. Arch. Nr. 91/18 Rotterdam acte 77 fol. 176 - 177 d.d. 23-08-1619 
notaris Jan Andriesz van Aller 
NL-RtSA_18_91_0114.jpg -  NL-RtSA_18_91_0115.jpg 
Op verzoek van Willem Wittela, soldaat onder capiteijn Robbrecht Schot in garnizoen te Hamboch in het 
land van Gullich wordt verklaard door Andries Lomsdel, 71 jaar, herbergier en Lambert Heijnricksz 
Spijckerman, 62 jaar, beiden won. te Rotterdam, dat Wittela vanaf 3 augustus 1619 bij zijn dochter 
Jacopmijntgen Wittela in de Niemantstege logeert en sindsdien de stad niet verlaten heeft. Andries en 
Lambert zijn buren van Jacomijntgen. 

 
 
Recht. arch nr 6 Ammerstol    dd 02-09-1640 
Ick Lambert Hendricks ben genootsaekt aen Lenert Ghijsen Timmerman te voldoen sijnen brief, als hij 
mijn voldaen heijt, als mij schuijt dicht ende goet is, ende mijn vooer ende mijn sueert suffissant is om mijn 
schuijt te voeren om eenige krafmans waren mede te halen, dat het niet beschadicht en is het welck soo 
niet en is om te doen, voort soo dat ick nu tegenwoordich twee wachten hebben om steen en pannen ende 
tegels te halen, soo dat hij mijn verkort am mijn reijse doen als dat hij mijn voer van mijn schuijt gehaelt 
heijt sonder eene rechtelijcke moet ofte doen, als of ick een lantlooper afte dief was, voorts soo eeijs ick 
aen Korsijn dat mijn schuijt niet goet en is om eenich koopman waren mede te noemen ter somma van 100 
daelders ende om mijn versuijm t welck hij mijn doet. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 27-10-1646 / 19-11-1646 / 05-12-1646 
Rechtdach gehouden den 27e oct 1646 
Lambert Hendricxe, eijser. Contra Leendert de scheepmr. wonende alhier tot Amm. De eijser concludeert 
ten sine, de gedaagde sal worden gecondemneert aen de eijser te maecken een schuijt, alles volgens hun 
bestect daervan sijnde, die hij heeft aen genomen. Cum expensis. De ged. versocht copie ende dach.  
 
Lambert Hendricxe, eijser. Contra Leendert de scheepmaecker, wonende alhier tot Amm. De eijser 
concludeert ten sijne, de gedaagde sal werden gecondemneert de schuijt bij hem eijser van de ged. 
gecocht ende voorts bequam te maecken, omme daer mede cunnen vaeren ende als eijsch te vergoeden 
alle schade, die de eijser soo aen sijn eijgen goet, als verliesen van sijn vracht alreede heeft geleden ende 
noch soude mogen comen te lijden. Bullick voor de gedaagde seijde, de schuijt bij den eijser aen hem ged. 
besteedt te sijn voor 475 gld, boven twee rijcxdaelders voor den ged. huijsvrouw, met de belofte van daer 
te betalen 50 gld wanneer de schuijt was opgeset, 100 gld als d eerste was volmaeckt. Item over een jaer 
daerna 125 gld ende noch twee jaren daerna telckens 100 gld. Dat dien volgens hij ged. de schuijt al 
overlange heeft gemaeckt ende int letst van de maent julij 1646 voorleden, volgens de conditien ende 
mondelinge bespreck, aen de eijser gelevert, gelijck oock hij eijser d selve schuijt als doen heeft 
opgenomen ende soder eenige contradictie ontfangen ende noch gebruijckt. Ende daeren neffens de 
gereede penn. namentlick de eerste 50 gld ende 100 gld betaelt, uijtgesondert alleerst de voorn. twee 
rijcxdaelders, tot spelde gelt belooft, seijt vorders dat de voorn. eijser neffens d selve de daeIders, over 
eenich buijtenwerk aen de ged. in dese is schuldich geworden 21-18-8 volgens de rekeninge met hem 
eijser gedaen, dat oock hij eijser onwillig blijft van de resterende 325 gld behoorlijcke schult bij de brief te 
passeren. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 08-06-1648 
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Arien Pietersz Visscher, Pieter Pietersz en Lammert Hendricxsz getrouwd met Marija Pieters hebben 
overgedragen aan Cornelis Leendertsz Vries de eigendom van een werfje aan de Achterwech. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 07-06-1652 
Snell Aertsz wonende in Dordrecht heeft overgedragen aan Lambert Hendricx wonende in Ammerstol 
een griendje achter Jonckers werf over de dwarssloot, groot ± ½ quartier Z. 
 
Recht. arch nr 6-7 (GA) Ammerstol   dd 07-11-1652 
Wij Burgemeesters ende Raden der stede Ammerstol doen cond eewiggelicke certificerende voor de 
gerechte waerheijt, als dat Lambert Heijndricks is ende jaer ende dach geweest is onse mede poorter 
ende ingeseten alhier, welcke Lambert Hendricxe Schipper bij eede verclaert heeft, dat het merck hier 
onder gestelt, is sijn eijgen merck, ende dat hij onder t dexel van dien geen goederen voeren, noch 
doen voeren sal, door ofte voor bij eenighe tollen ofte wacghten van Hollandt, Zeelant, Vrieslant, 
Sticht van Utrecht, Gelderlant, Zutphen, Overijsel ende Henegouwen, dan goederen hem selffs ofte 
poorteren soo vrij als hij is toe behoorende, nijet vercocht, verlooff noch toegeseijt, versoeckende 
daeromme aen allen tollenaren desen gelooven te willen geven, in oorconde desen bij ons 
onderteijckent op den 7e nov 1652. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 10-04-1653 
Lambert Hendricxsz getrouwd met Maritgen Pietersdr heeft overgedragen aan Leendert Jansz Vormer 
een griendje oostelijk van de Capellewech. 
In de acte daarna de schuldbekentenis van Lambert Hendricxsz wonende in Ammerstol aan Jacob 
Michielsz van Aerdenburch, Laeckencooper te Stolwijck voor 550 car. gulden, als zekerheid stelt hij in ‘t 
bijzonder: 
a) het huis en erf in de Cleijnestraat, waarin hij woont. 
b) een griendje achter Jonckerswerf over de dwarssloot. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 21-06-1655 
Rechtdach gehouden voor Schout ende Schepenen van Amm. den 21e junij 1655. 
Lambert Hendricxe ende Marritgen Pieterse, echte luijden, eijsers Contra Pieter Pieterse, gedaagde, 
eijsch doende. 
Den eijser concludeert tot nullite van soodanig pretens accoort, als den voorsch. eijser sustineert metten 
voorn. Marritge Pieterse te hebben aengegaen. Dat voorts de gedaagde sal worden gecondemneert 
metten eijser te procederen tot lootinginghe van de huijsinge alhier op Amm. gelegen. 
Item te doen behoorlijcken reeckening ende reliqua van t vier halfe vierendeel, tegens bij hem gedaagde 
gebruijkt en op t Snackert ende op Cortens. 
Item te betalen voor een hou rijs van 4 jaren, haer eijser toe behoorende ende bij den gedaagde gehouwen 
of doen houwen, de somme van 24 gld. 
Item van de houve rijs van drie jaren, de somme van 30 gl buijtens consent van de lijden in t gehouvene, 
ende haer toebehoorende, metten rente, vruchten, baten ende proffijten, cum expensis. 
Afslaende 2-10 bij voorn. Marritge Pr. genoten. Rietvelt voor Bullick versocht dach op alles ende copie. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol   dd 04-09-1662 / 18-09-1662 / 11-12-1662 / 28-03-1663 
Rechtdach gehouden 4e september 1662 
Aert Thonis Costenis, wonende tot Stolwijck, als getrouwd hebbende Grietge Jacobs, die een dochter is 
van Jacob Michielse, eijser. Contra Lambert Hendricxe, wonende in dese Gerechte, gedaagde. Den eijser 
concludeert eerst tot condemnatie ende bij provisie tot namptissement van 200 gld 7 st. 8 penn. over 9 
jaren rente tot 24 gld 7 st. 8p. jaerlijks daervan, het laetste jaer is verschenen den 10e april 1662 voorsch. 
volgens rentebrief daervan sijnde, hem eijser nomine-uxoris aen gecomen, afslaende 9 gld 10 st. daerop 
betaald ende noch 30 gld over coop van de nagenoemde griendingjes, ende dat het hijpotheek in de brief, 
daer voorsch, verclaert sal worden executabel. Dat noch den gedaagde sal worden gecondemneert, aen 
ende ten behoeven van eijser te doen behoorlicke opdrachten ende traditie van gemelte griendingjes 
gelegen onder Bergambacht, bij den eijser van de gedaagde gecocht voor 30 gld volgens coopcedulle 
daervan sijnde, alles cum expensis. Den gedaagde levert over seeckere memorie, bij hem selver bij forme 
van antwoord ofte onderrichtinge gestelt. 
 
Recht. arch nr 39 Bergambacht    dd 01-11-1667 
Lambert Hendricksz, won. te Ammerstol, is schuldig aan Hendrick Bruijel, burger van Schoonhoven, het 
bedrag van 300 gulden n.a.v. gehaalde waren en geleend geld. Rente 4 %. Hij verhypothequeert hiertoe 
twee kennipwerven, groot ½ morgen, beneden de Capellelaan. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol   dd 17-06-1675 / 16-09-1675 / 30-09-1675 / 09-12-1675 
30-03-1676 / 30-04-1676 / 11-05-1676 / 31-08-1676 / 14-09-1676 / 28-09-1676 / 19-10-1676 / 02-11-1676 
16-11-1676 / 30-11-1676 / 05-04-1677 / 28-06-1677 
De erfgenamen van Jacob Michielse, overleden tot Stolwijk, eijscher. Contra Lambert Hendrix, gedaagde. 
Soelen voor den eijscher, concludeert tot betaling, ende bij provisie tot zekerheid storting, van 51 gld, over 
6 jaar interesse van een cap. van 200 gld, die per reste sijn op seeckere rente bonuss, bij den gedaagde, 
ten behoeve van den eijscher, in qualitie voorn. verleden, en special gehypothieert op sijn gedaagde 
huijsinge ende erve, staande ende gelegen alhier, in het laatste jaar verschenen, den 10 April 1672, ende 
dat wijders het hypoteren in de originelen rentebrief gemeld, daarvooren sal worden verclaard. Verbonden 
ende executabel, allse cum expensis. Soelen voor den eijscher, mits de non comparitie van den gedaagde, 
versochte "default", met een tweede citatie, ende voorts profijt van dien dispositie op de versochte provisie. 
Schepenen verclaaren een eerste "default", ende een tweede citatie. 
Putte en Soelen voor den eijscher, exhiberen alhier in judictio, seeckere schuldregister gehouden bij Jacob 
Michiels, in sijn leven laackencooper tot Stolwijk. Item noch seecker register van lateren en overten, 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 933 Datum: 19-Feb-23 

behoore van den voorn. Jacob Michiels, waar instens geexpresseert, dat Lambert Hendricx, gedaagde in 
dese heeft bekent, schuldig te zijn aen voorn. Jacob Michiels, de somma van 300 gld cap. rentende jegens 
den penn 20, ende verschijnt s jaar op den 1e April ingang genomen 1644. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 16-09-1675 / 30-09-1675 
Cornelis Jans, wonende op Ammerstol, eijscher Contra Lambert Hendricx, gedaagde. Den eijscher 
concludeert tot betaling ende bij provisie tot zekerheid storting van 15 gld 2 st. 8 penn. over leverantie van 
pens aen gedaagde geleverd, volgens schuldboek. cum expensis. Den gedaagde present, versoeckt copie 
uijt den eijsch, ende dach ten naeste. 
 
Cornelis Jans Cocq, eijscher Contra Lambert Hendrix, wonende alhier, gedaagde. Den gedaagde bekent 
den schuld, ende vergunt condemneerd onder affslag van een gld 15 st. voorschot en reparatie van een 
segenschip, ende versoeckt surcheantie van executie tot voorlichten 1676. 
Soelen accepteert de bekentenisse van schuld, versocht daarop condemnatie, ende sustineert geen 
atterminatie behoort te werden verleend. Die van de gerechten, condemneren de gedaagde te betalen de 
somme van 15 gld 2 st. 8 penn. onder affslag van eene gld 15 st. overschot en andere, accorderen den 
selve, atterminatie van de eene helft te betalen, eijnd 1676, ende de wederhelft van dien St Jacob daaraan 
volgende, met de gedaagde binnen 14 dagen stellende suffisante cautie, ende compenseerd van desen 
processe om redenen. 
 
Recht. arch nr 4a Ammerstol    dd 22-06-1682 
Rechtdach gehouden den 22e Junij 1682 
Schepenen present, behalve Jan t Hooft ende Pieter Gerrit Rootbaert. Arie Bastianes Saen, eijscher 
Contra Lammert Hendricx, gedaagde, eijsch doende. Den eijscher dede segge conform de waerheijt, dat 
sijn in eijgendom is hebbende sekere huijse ende erve, staande ende gelegen op de Hoge dijk, komende 
met sijn uijtpad tot acgter in de Kleijne straat, alhier op Ammerstol, gekomen van Arien Pieter Visser, sijne 
schoonvader, t is sulkx dat de voorn. Visser, boven memorie van menschen heeft gehad, ende gedaan, het 
recht dat hij met wagen paerden hooij en andere sijn te rijden en drijven, de voorn. Kleijne straat 
oostwaarts op voor bij het huijs van de gedaagde tot achter aen den huijsinge van eijscher in dese houden. 
Enigh verhinderingh, ende sulckx noch omtrent vier jaar geleden bij Jan Ariens Saens, soon van den 
eijscher, die daar in woont, in t voorn. recht heeft gecontinueerd waerop is gevolght, dat de gedaagde de 
voorn. Kleijne straat, naer den hand overdwars heeft beplant met wijngaert ende beset met pooting, 
waarmede hij gedaagde de eijscher vader eenigh de minsten redenen veel min het recht daertoe 
hebbende, het rijden ende drijven, van de voorn. Kleijne straat oostwaarts op tot agter aen sijn voorn. 
huijsing toe, heeft benomen, sijnde tot groot intresse van den eijscher, t welke alsoo oock niet en hadden 
behoort. Soo concludeerd den eijscher bij de voorn. middelen ende anderen naerder, is t noot te 
deduceren, ter sijne, den gedaagde sal werden gecondemneerd, het gestopte, afgeheijnde ofte het 
afgestakten, staen, dwars over de voorn. Kleijne straat op te ruijmen, ende wegh te nemen, ten eijnden 
den eijscher ofwel de bruijkers van den selfs huijsinge soo met hooijwagen, paerden als andere sins, 
bequamelijk te komen rijden sonder eenigh verhinderingh tot agter aen den voorn. huijsingh toe. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 11-06-1683 
Adriaen Cornelisz Nieupoort en Mr Johan van Munnickhoff als gerechtelijk benoemde curators over de 
desolate boedel van Teunis Jacobs Blom za, overleden te Ammerstol, transporteren ten behoeve van 
Lammert Hendrix Spiekerman van Ammerstol: 
a) Griend, genaamd het Steegh Campje van ca 1½ quartier. 
b) 2 griendjes Ow van de lijnbaen, groot samen ca ½ h. 
c) Griending achter het huis van de overleden Arien Willemen, ca.½ h. 

 
#k5260 Kool, Jacob Pietersz (zoon van Pieter Jacobsz Kool en ) ─> k10520 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in 1682 en 1683 
 * +/- 1600 te Stolwijk ??? 
 † tussen 23-01-1686 en 28-02-1688 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1630 ?? te ??? 
#k5261 Centen, Arijaentje   (dochter van ) 
 Later getrouwd (voor 28-02-1688) met Cornelis Jansz Mul 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † 30-01-1697 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Kool en Arijaentje Centen): 
o NN  *   †  
o Thijs * +/- 1655 te ???  † 31-01-1731 te Stolwijk 

 x +/- 1685 te Stolwijk ?? met Niesje Claes OF Marrigje Cornelis 
 zie ─> k2630 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arijaentje Centen en Cornelis Mul): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 02-08-1671 
Notaris Everard Maes 
Gijsbert Dircksz Verhoeff, won. te Tienhoven, zijnde van competente ouderdom, verklaart op verzoek van 
Jacob Pietersz Cool en diens dienstmaagd Neeltjen Barents, won. te Ouderkerk ad IJssel, dat hij op 28-
07-1671 samen met Jan Geenen in’t Velt  hooi haalde van het breeweer, en toen gezien heeft dat Neeltjen 
Barents één van de koeien aan het melken was van Jacob Pietersz Cool, en dat op het naastgelegen land 
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de broers Jacob Jansz en Jan Jansz waren. De broers scholden naar Neeltjen Barents “jou hoer jou 
vercken” zeer menigvuldige scheldwoorden die zo grof waren dat die niet te onthouden waren. Verder zag 
hij dat Jan Jansz over sprong op het land waar Neeltje Barents aan het melken was, en dreigde haar te 
smijten, en schold wederom onder andere “Swijcht jou sarra mentse uijt gebruijde hoer of ick bruij jou in jou 
bast” en veel andere lelijke scheldwoorden meer. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 05-08-1671 
Notaris Everard Maes 
Jan Geenen, won. te Ouderkerk ad IJssel, zijnde van competente ouderdom, verklaart op verzoek verzoek 
van Jacob Pietersz Cool en diens dienstmaagd Neeltjen Barents, won. te Ouderkerk ad IJssel, dat hij op 
28-07-1671 samen met Gijsbert Dircksz Verhoeff, zijn hooimenner, in het veld was en gezien dat Neeltjen 
Barents de koeien aan het melken was, en dat op het naastgelegen land de broers Jacob Jansz en Jan 
Jansz waren. De broers scholden naar Neeltjen Barents “jou hoer jou vercken” zeer menigvuldige 
scheldwoorden die zo grof waren dat die niet te onthouden waren. Verder zag hij dat Jan Jansz over 
sprong op het land waar Neeltje Barents aan het melken was, en dreigde haar te smijten, en schold 
wederom onderandere “Swijcht jou sarra mentse uijt gebruijde hoer of ick bruij jou in jou bast” en veel 
andere lelijke scheldwoorden meer. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-02-1676 / 28-02-1677 
De kinderen en erfgenamen van Pieter Jacobsz Kool zaliger, in zijn leven gewoond hebbend in de polder 
de Geer, verkopen in het openbaar 7 kalfdragende koeien, een kalfdragende vaars, een hokkeling, het 
hooi in de berg, allerhande bouwgereedschap, een schouw en een ‘wageschotte kasse’. Totale opbrengst 
bedraagt 700 gulden 6 stuivers 13 penningen. 
Jacob Pietersz Kool tekent voor ontvangst op 28-02-1677 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-12-1682 / 06-01-1683 
Jacob Pietersz Cool ondertekent een acte als heemraad van Ouderkerk ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-01-1686 
De erfgenamen van Cornelis Arijensz Verbie en Willempje Cornelis verkopen in het openbaar een woning 
groot 8 ½ morgen land met huis en berg daarop staande in de polder de Kromme, grenzend aan Jacob 
Pietersz Cool. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 28-02-1688 
Notaris Everard Maes 
Cornelis Jansz van der Mul en Ariaentje Centen, die eerst getrouwd geweest is met Jacob Pietersz Cool, 
echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, beiden gezond, stellen hun testament op. Alle voorgaande 
testamenten worden herroepen, met uitzondering van het testament van Jacob Pietersz Cool en Ariaentje 
Centen dd 30-09-1645 voor notaris Jacobus Backer te Stolwijk waarin diverse legaten zijn gespecificeerd. 
De langstlevende van Cornelis en Ariaentje wordt erfgenaam. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 05-04-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Tijs Jacobsz Cool (zie k2630), won. te Stolwijk, is schuldig aan Cornelis Jansz Mul, won. te Ouderkerk ad 
IJssel het bedrag van 150 gulden, bestaande uit 81 gulden over 12 jaar rente van een rentebrief die hij op 
04-07-1682 heeft opgesteld ten behoeve van Jacob Pietersz Cool, in zijn leven gewoond te Ouderkerk. 
Die rentebrief heeft voornoemde Mul door huwelijk met Ariaentjen Centen, voormaals vrouw van Jacob 
Pietersz Cool, bekomen. Deze rentebrief is verleden dd 04-07-1682 voor schout en gezworenen van 
Stolwijk. De resterende 69 gulden heeft Tijs Jacobsz Cool geleend van Cornelis Jansz Mul. Rente 3,5%. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-02-1697 / 06-03-1697 / 03-04-1697 
Rechtdag gehouden 06-02-1697 / 06-03-1697 
Cornelis Ariensz Wegman, steenbakker, arrestant op de erfenis die Leendert Leendertsz, won. te 
Rotterdam, door dood van Jacob Pietersz Cool heeft geërfd, berustend bij Cornelis Jansz Mul, getrouwd 
geweest met Arijaentje Centen, eerder weduwe van Jacob Pietersz Cool, (later berustend onder Tijs 
Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren als executeurs van het testament van Jacob Pietersz Cool) 
eiser, contra Leendert Leendertsz en Cornelis Jansz Mul, (later Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van 
Bueren, won. te Stolwijk) gedaagden. Tot betaling van 49 gulden 2 stuivers als rest van de koop en 
leverantie van 36.000 onderstenen. Cornelis Jansz Mul stelt zich geen partij. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 04-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Cornelis Jansz Mul, weduwnaar van Ariaentje Centen, die eerder weduwe was van Jacob Pietersz Cool, 
won. te Ouderkerk ad IJssel, ter eenre, en Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, als executeurs 
van het testament van Jacob Pietersz Cool, won. te Stolwijk, ter andere zijde, hebben met elkaar gedeeld 
de rentebrieven en obligaties van Jacob Pietersz Cool. 
Cornelis Jansz Mul krijgt een rentebrief van 150 gulden ten laste van Tijs Jacobsz Cool, een obligatie van 
200 gulden ten laste van Goossen Meesz, etc. (nog vijf ter waarde van in totaal 865 gulden), en nog een 
stuk land van 2 hont te Bergambacht. 
Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, als executeurs van het testament van Jacob Pietersz 
Cool krijgen een obligatie van 400 gulden ten laste van Jacob Cornelisz van Bueren, won. te Stolwijk, etc. 
(nog 2 obligaties ter waarde van in totaal 699 gulden), en nog 3 hont land te Stolwijk. 
Blijft nog onverdeeld en gemeen een obligatie van 600 gulden ten laste van Jacobus Backer. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-03-1697 / 03-04-1697 
Rechtdag gehouden 06-03-1697 
Dirck Willemsz Vonck, steenbakker te Capelle ad IJssel, en Neeltje Cornelis, won. in Stormpolder, 
tezamen in compagnie steen gebakt hebbend, arrestanten op de erfenis die Leendert Leendertsz, won. te 
Rotterdam, door dood van Jacob Pietersz Cool heeft geërfd, berustend bij Tijs Jacobsz Cool en Jacob 
Jacobsz van Bueren als executeurs van het testament van Jacob Pietersz Cool, eisers, contra Leendert 
Leendertsz, Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, gedaagden. De eis wordt in geschrifte 
ingediend, en wordt niet verder toegelicht. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-03-1697 / 03-04-1697 
Rechtdag gehouden 06-03-1697 
Hendrick Arijensz op Sijde, arrestant op de erfenis die Leendert Leendertsz, won. te Rotterdam, door dood 
van Jacob Pietersz Cool heeft geërfd, berustend bij Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren als 
executeurs van het testament van Jacob Pietersz Cool, eiser, contra Leendert Leendertsz, Tijs Jacobsz 
Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, gedaagden. De eis wordt in geschrifte ingediend, en wordt niet verder 
toegelicht. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 08-03-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening, bewijs en liquidatie tussen Cornelis Jansz Mul, won. te Ouderkerk ad IJssel, getrouwd geweest 
met Ariaentje Centen, die eerder weduwe was van Jacob Pietersz Cool, ter eenre, en Tijs Jacobsz 
Cool (zie k2630) en Jacob Jacobsz van Bueren, won. te Stolwijk, als executeurs van het testament van 
Jacob Pietersz Cool, ter andere zijde. De ontvangsten bedragen 2957 gulden 9 stuivers 6 penningen, en 
de uitgaven zijn in totaal 889 gulden 1 1stuivers 8 penningen. Het positieve saldo is 2067 gulden 17 
stuivers 14 penningen, waarvan de helft toekomt aan de twee genoemde executeurs. Daarnaast moet 
Cornelis Jansz Mul nog over de koop van koeien die hij van de executeurs kocht, nog 150 gulden betalen, 
dus in totaal krijgen zij nog van hem 1183 gulden 18 stuivers 15 penningen. Zij hebben dit bedrag nu 
ontvangen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-04-1697 
Rechtdag gehouden 03-04-1697 
Wouter van Oosten, mr scheepstimmerman in Stormpolder, arrestant en eiser, contra Leendert 
Leendertsz, Tijs Jacobsz Cool en Jacob Jacobsz van Bueren, gedaagden. De eis wordt niet verder 
toegelicht. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1697: 
Thijs Jacobs Cool en Jacob Jacobse van Bueren als executeurs van het testament van Jacob Pieterse 
Cool zaliger (won. Stolwijk) verkopen aan Cornelis Janse Mul (won. alhier) als universeel erfgenaam van 
Arijaentje Centen, zijn overleden vrouw, die weduwe was van Jacob Pieterse Cool voornoemd, een 
1/2 huis en erf met hooiberg met omtrent de helft van 7 morgen 3 hont hooi- en weiland daarachter 
gelegen, mitsgaders het gedeelte van de zelling daarvoor gelegen, alles gemeen met de kopers en Jan 
Crijnen c.s. Verder de helft van een boomgaardje ten oosten van voornoemd huis in de Cromme. Bedrag 
1000 gulden. 

 
#k5264 Verheuvel, Wouter Maertensz (zoon van Maerten Dircksz Verheuvel en  
     Jacobge Adriaens)  ─> k10528 
 Beroep: Bouwman te Langerak 
 * +/- 1605 te Langerak 
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 † 28-11-1672 te Langerak 
x voor 12-06-1636 te ???   zie Ons Voorgeslacht 671, nov. 2014 
#k5265 Jans, Grietgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † na 24-06-1662 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1645 te Langerak  † 02-04-1715 te Bergambacht 

 x 01-04-1674 te Nieuwpoort met Margrita Pieters 
 xx voor 04-12-1678 te ??? met Annitge Teunis 
 zie ─> k2632 

 

 
#k5268 Noorlander, Claes Abrahamsz  zelfde als ─> k4976 
x  
#k5269 Versloot, Annigje Pieters  zelfde als ─> k4977 
 
#k5270 Sost, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Jacobsz Sost en Ariaentje  
     Joosten)  ─> k10540 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in de periode 1656-1657, diaken, 
  diaconie armbezorger 
 ~ +/- 1612 te Ouderkerk aan deIJssel 
 † na 06-02-1675 te ??? 
o 21-03-1642 te Rotterdam 
#k5271 Schipper, Marijtje Jacobs (dochter van Jacob Cornelisz Schipper en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaantje   ~ 06-08-1651 te Moordrecht † 18-12-1726 te Ouderkerk ad IJssel 

     x voor 25-12-1677 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Abraham Claasz Noorlander 
  zie ─> k2635 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 22-11-1656 
De weduwe van Leendert Cornelisz van der Pols verkoopt in het openbaar de kleren van haar overleden 
man en diverse andere goederen. Onder de kopers bevindt zich Cornelis Jacobsz Sost die een voetbank 
koopt voor 16 stuivers. 
Hij tekent deze acte ook als heemraad van Ouderkerk. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-11-1656 / 08-02-1657 
Cornlis Jacobsz Soost wordt genoemd als heemraad tijdens de rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-02-1658 
Cornelis Jacobsz Sost koopt van Jacob Dircksz een stuk kennipwerf met een steeg, groot 120 roeden in de 
polder Hoogen Nesse. Bedrag 54 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-11-1660 
Cornelis Jacobsz Sost koopt van zijn zwager Dirck Jacobsz 420 roeden land in de polder Lagen Nesse. 
Bedrag 490 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-11-1660 
Cornelis Jacobsz Sost, Aert Cornelisz Davidt, Cornelis Jansz Bouman, Gerrit Jansz, Stoffel Cornelisz en 
Cornelis Jorisz, voogden over de kinderen van Leendert Jansz en Aecjen Jans, Leendgen Cornelis, 
Cornelis Cornelisz Steenman, Jan Cornelisz Steenman verkavelen onderling diverse stukken land in de 
polder de Lage Nesse die zijn nagelaten door Nanne Cornelisz zaliger. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-11-1660 
Cornelis Jacobsz Sost koopt van Dirck Jacobsz, Cornelis Cornelisz Steenman, Jan Cornelisz Steenman, 
Cornelis Jacobsz, oom en voogd van Thonis Jansz en Aerjaentgen Jans, minderjarige weeskinderen van 
Jan Jacobsz Louter, allen erfgenamen van Nanne Cornelisz zaliger, diverse stukken land in de polder 
Lagen Nesse. Van Dirck Jacobsz 1 hont en 50 roeden land, van Cornelis Cornelisz Steenman en van Jan 
Cornelisz Steenman 4 hond, 36 roeden land, en van Cornelis Jacobsz 3 hont 37 roeden en 8 voet land. In 
totaal 1 morgen 3 hont 25 roeden 3 voeten land. Bedrag 1.080 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-08-1661 
Cornelis Jacobsz Sost koopt van zijn zwager Dirck Jacobsz 420 roeden land in de polder Lagen Nesse. 
Bedrag 490 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1662 
Cornelis Jacobsz Sost verkoopt aan Dirck Jansz Bercouwer 120 roeden land in de polder Hogen Nesse. 
Bedrag 72 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-04-1664 
Cornelis Jacobsz Sost, Leendert Jacobsz Sost en Jan Pietersz Luijt verkopen aan Willem Jansz Vonck en 
Adrijaen Jansz Vonck, steenbakkers in de Stormpolder, de helft van 12 morgen land, met de helft van huis, 
berg en schuren, in de polder de Cromme. Deze koop is gesloten op 23-01-1664 op een openbare 
verkoping. Bedrag 4.530,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-04-1673 
In deze akte worden diverse stukken land getaxeerd, waaraan onder andere ook Cornelis Jacobsz Sost 
aan grenst. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-02-1675 
De diakonie van Ouderkerk verkoopt in het openbaar de kleren en huisraad van Leendert Jansz van 
Oosten. De totale opbrengst bedraagt 32 gulden 8 stuivers. Cornelis Jacobsz Sost tekent als diaken voor 
ontvangst. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 16-06-1675 
Notaris Everard Maes 
Annitjen Pieters (zie k5269), weduwe van Claes Abramsz Noorlander, won. te Ouderkerk ad IJssel, als 
principaal, en Cornelis Jacobsz Sost en Abram Claesz Noorlander (zie k2634), beiden won. te 
Ouderkerk, als borgen, is schuldig aan de diaconie arment te oduerkerk het bedrag van 200 gulden dat zij 
geleend heeft, en gekregen heeft uit handen van Cornelis Jacobsz Sost en Dammis Ariensz, diaconie 
armbezorgers te Ouderkerk. 

 

 

 
 

 
#k5280 Trouwborst, Cornelis Leendertsz den Jonge (zoon van Leendert Cornelisz  
     Trouwborst en NN Foppendr)  ─> k10560 
 * +/- 1620 te ??? 
 † voor 14-05-1666 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x +/- 1650 te ??? 
#k5281 Maetroosje, Jaepje Senten (dochter van Sent Leendertsz Maetroosje en  
     Ariaentje Hugens)  ─> k10562 
 * +/- 1625 te ??? 
 † voor 14-05-1666 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1641 te Ouderkerk ad IJssel † 13-07-1724 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1670 met Geertjen Jans Snoek (zie k5464) 
 xx +/- 1676 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Marchje Barents 
 zie ─> k2640 

 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d.14-05-1666 / 04-04-1668: 
Andries Leendertsz Metselaer (tekent met Andries Leendertsz Borst), door het afsterven van Leendert 
Cornelisz Borst (zie k10560) zijn vader zalr, als vaderlijke voogd van de minderjarige weeskinderen van 
Cornelis Leendertsz Borst, zijn broer zalr die hij had met Jaepge Centendr zalr, beiden tot 
Nieuwerkerk overleden, en Dirck Jansz als moederlijke voogd door het afsterven van Leendert Centensz 
zijn zwager zalr van dezelfder kinderen, beiden wonende tot Krimpen, verkopen aan Cornelis Leendertsz 
Borst voor de ene en aan Fop Leendertsz Borst voor de andere helft een halve morgen en 37 ½ roede 
land in de polder Langeland. Verkoop 14-05-1666, Somma f 368,-. Acte 04-04-1668. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-12-1671 
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Dirck Jansz en Cornelis Leendertsz Borst den ouden (zie k10928), ooms en voogden van de 
minderjarige weeskinderen van Cornelis Leendertsz Borst de jonge en Jaepje Senten, beiden 
overleden, en Jan Crijnen, Cornelis Willemsz, Dirck Jansz als oom en voogd van de minderjarige kinderen 
van Leendert Sentensz Matroosje zaliger en Engeltje Paulus, allen kinderen en kleinkinderen van Sent 
Leendertsz Matroosje, hebben 5 morgen land met huis en berg in de polder de Geer in 
gemeenschappelijk bezit. Die verdelen zij in deze akte. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1672 
Dirck Jansz en Cornelis Leendertsz Borst, ooms en voogden van de kinderen van Jaepje Senten, en 
Engeltje Pouwels, moeder van Dirck Jansz, die oom is van haar kinderen bij Leendert Sentensz 
Maetroosje, allen kinderen en kleinkinderen van Sent Leendertsz Matroosje en Ariaentjen Huijgen 
(beiden overleden), verkopen aan Jan Leendertsz de helft van een huis en erf, met een werfje met de 
landerijen daarbij horend, groot 3,5 morgen in de polder de Geer. Deze koop is gesloten op 23-01-1671 op 
een openbare veiling. Bedrag 1.875,- gulden. 

 
#k5282 Claesz, Barent  (zoon van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5283 Ariens, Merrichje (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marchje  * +/- 1655 te ???  † 17-09-1739 te Ouderkerk ad IJssel 

  x +/- 1676 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Arie Cornelisz Trouwborst 
  zie ─> k2641 

 

 
#k5288 Wiltvang, Chiel Jansz  (zoon van Jan Wiltvang en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k5289 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ +/- 1645 te Gouderak  † 22-09-1714 te Gouderak 

  x 23-09-1674 te Gouderak met Geertje Willems van de Kuijk 
  zie ─> k2644 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak   d.d. 03-05-1712 
Leendert Hendricxe Decker, Arien Ariense Vurmer, soo voor sijn selve als hem sterck makende voor 
Geertie Leendertse, Anna Hendricxe, Cornelia Hendricxe, Leendert Ghielen Wiltvang, Ghiel Janse 
Wiltvang, Leentje Ghielen voor de eene helft, en Stintie Goossen Trompert voor de wederhelft, 
erfgenamen van Cornelis Rengertse Boer. Dirck Joosten Tom en Huijbert Pieterse Proos, de twee laatste 
als Voogden over Neeltie Jans Wiltvang, ende verklaarde naar voorgaande proclamatie in de Kerk van 
Gouderak gedaan, verkogt te hebben aan Cornelis Cornelisse Schoenmaker en Pieter Claasse Duijff. 
Eerstelijck een stuk land, groot vier mergen 50 roeden, en nog tweemergen en 25 roeden meteen half 
huijs, leggende gemeen met de verdere erfgenamen van zaliger Cornelis Rengertse Boer, gelegen int 
Cattendijkblok van Gouderak. 

 
#k5292 van der Velde, Willem  (zoon van ) 
 * +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Lange Weide ?? 
#k5293 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thijs * +/- 1660 te Lange Weide  † 07-07-1723 te Gouderak 

 x 18-12-1689 te Waarder met Merritje Maertens Decker 
 zie ─> k2646 
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#k5294 Decker, Maerten  (zoon van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Bergambacht ?? 
#k5295 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Merritje * +/- 1665 te Bergambacht   †   

 x 18-12-1689 te Waarder met Thijs Willemsz van der Velde 
 zie ─> k2647 

 

 
#k5296 van der Dus, Frans Barentsz (zoon van Barent Teunisz van der Dus en  
     Jannigje Teunis Potuijt)  ─> k10592 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1716, Armmeester van Stolwijk 1712 / 1713 
 * +/- 1653 te Stolwijk 
 † 03-10-1716 te Stolwijk 
x +/- 1675 te Stolwijk 
#k5297 Lauwen (Krijsman), Aagje (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te Stolwijk 
 † 07-02-1716 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teunis * +/- 1675 te Stolwijk  † na 16-01-1744 te ??? 

 x 04-02-1703 te Stolwijk met Elizabeth Claes Muijs 
 zie ─> k2648 

 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 04-07-1682 
Claes Cornelisz Clip als testamentaire voogd over de boedel en goederen van Crijntje Jacobs verkoopt 
aan Frans Barentsz van der Dus een huis en erf te Benedenkerk. Bedrag 300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Stolwijk    d.d. 16-06-1694 
Frans Barentsz van der Dus koopt op de openbare verkoping uit de nalatenschap van de overleden 
Ariaantje Pieters een zwarte mantel voor 3 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 07-06-1700 
Gerrit Cornelisz Butter verkoopt aan Frans Barentsz van der Dus een huis en erf aan de Goudeweg te 
Stolwijk. Bedrag 285 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 26-03-1701 
Claas Gerritsz Bijeman verkoopt aan Frans Barentsz van Dus 2 kennipwerven met een steeg, groot 
tesamen 3 hont, te Benederkerk (Stolwijk). Bedrag 175 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 07-05-1705 
Cornelis Cox en Johan Timmers, mede erfgenamen en namens de verdere erfgenamen van Nelligje 
Cornelis Stolck, en Alexander Castelijn als voogd van het weeskind van Arijen Blijdorp, verkopen aan 
Frans Barentsz van der Dus een stuk weiland met een kennipwerf, groot 2 morgen 3 hont, in Benederkerk 
(Stolwijk). Bedrag 810 gulden. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 24-05-1706 
Frans Barentsz van der Dus, won. te Stolwijk, Teunis Barentsz van der Dus en Dirck Barentsz van der 
dus, won. te Ouderkerk a/d IJssel, Wigger Barentsz van der Dus, won. te Gouda, Leendert Barentsz van 
der Dus, won. te Gouda, tezamen kinderen en erfgenamen van Jannetje Teunis, weduwe van Barent 
Teunisz van der Dus, verkopen aan Arijen Cornelisz Evengroen een partij hooiland, gelegen in de 
Wellepoort alhier. 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 24-12-1712 
Philibert de Laat, schout te Stolwijk verkoopt namens Jacobus Loij, wonende te Gouda, aan Frans 
Barentsz van der Dus en Maarten Arijensz Decker, als armmeesters van Stolwijk, een losrentebrief van 20 
gulden per jaar, kapitaal 500 gulden, ten laste van ’t gemeene land van Holland en Westvrieslant, belegd 
bij Jacob Arijensz Loeij, gedateerd 08-05-1641. Bedrag 375 gulden 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 16-11-1713 
Philibert de Laat, schout te Stolwijk verkoopt namens Hendrick Woutrersz Coppert en Maria Coppert, 
Hendrick Hendricksz Copper, als mede erfgenamen van Gijsbertus Ens, aan Frans Barentsz van der Dus 
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en Maarten Arijensz Decker, als armmeesters van Stolwijk, een losrentebrief van 20 gulden per jaar, 
kapitaal 400 gulden, ten laste van ’t gemeene land van Holland en Westvrieslant, gedateerd 07-12-1644. 
Bedrag 340 gulden 
 
Recht. Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 06-01-1716 / 16-05-1716 
Frans Barentsz van der Dus tekent twee acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
#k5298 Muijs, Claes Jansz (zoon van Jan Claes Goossensz en Geertje Jans Muijs) 
      ─> k10596 

  (Opmerking: Geertje Jans wordt bij overlijden ‘Geertje Jans Muijs’ genoemd) 

 ~ +/- 1620 te Stolwijk 
 † voor 13-01-1691 te Stolwijk 
o +/- 01-1677 te Stolwijk 
x te Alblasserdam (volgens trouwboek Stolwijk) 
x 18-02-1677 te Dordrecht (volgens trouwboek Bleskensgraaf) 
#k5299 Pieters, Beatris (dochter van Pieter Aertsz en ) 
 Later getrouwd op 13-01-1691 (o) te Stolwijk met Arie Fransz Caveljeir 
 ~ +/- 1655 te Bleskensgraaf 
 † 23-03-1724 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Claes Muijs en Beatris Pieters): 
o NN  *   †  
o Elizabeth  ~ 15-01-1681 te Stolwijk  † 16-01-1744 te Stolwijk 

  x 04-02-1703 te Stolwijk met Teunis Fransz van der Dus(sen) 
  zie ─>  k2649 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Beatris Pieters en Arie Caveljeir): 
o NN  *   †  

 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 20-02-1677 
Geertje Jans, weduwe van Jan Claesz Goossensz, won. te Stolwijk, kan door haar hoge ouderdom haar 
goederen niet meer beheren. Als haar voogden worden aangesteld haar zoons Gerrit Jansz Muijs (zie 
k5326) en Claes Jansz Muijs, won. te Stolwijk. 
 

Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 05-05-1642 
Boedelscheiding door Francijntge Cornelis, weduwe van Willem Jansz Muijs, ten behoeve van 
Niesge Willems, dochter vam Willem Jansz Muijs en Leentge Cornelis, en van Jan Willemsz (ca 
5 jaar) en Leentge Willems (ca 1 ½ jaar), kinderen van Willem Jansz Muijs en Francijntge 
Cornelis. Deze twee laatste kinderen worden bijgestaan door Jacob Jansz Muijs en Gerrit Jansz 
Muijs, ooms, en Jan Willemsz Muijs, grootvader. (opm: dit moet mijns inziens gelezen worden 
als ‘overgrootvader’). In de boedelscheiding wordt o.a. bepaald dat de 3 kinderen zullen 
behouden de goederen die Geerte Jans, weduwe van Jan Claesz, hun grootmoeder, in lijftocht 
heeft. 
Opmerking: In deze acte worden Jan Willemsz Muijs als grootvader, en Geerte Jans, weduwe 
van Jan Claesz, als grootmoeder aangeduid van de weeskinderen van Willem Jansz Muijs. 
Omdat de beide vrouwen van Willem Jansz Muijs als patroniem ‘Cornelis’ hebben, kan Jan 
Claesz niet de vader van deze vrouwen zijn. Wanneer Geerte Jans de grootmoeder is, moet Jan 
Claesz Goossensz de vader van hen zijn. Bovendien: in een acte van 1606 staat dat Jan 
Willemsz de vader is van Geertje Jans. (zie k9927). Jan Willemsz is daarmee niet de grootvader 
van de kinderen, maar de overgrootvader. 

 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 11-09-1677 
Jan Willemsz Muijs verkoopt aan Claes Jansz Muijs, zijn oom, de roerende en onroerende goederen die hij 
heeft geërft van zijn overleden grootmoeder Geertje Jans (zie k10597 en k9927), (laatst) weduwe van 
Jan Claes Goossensz (zie k9926). Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 15-07-1681 
Jacobus Backer, secretaris van Stolwijk, in naam van Cornelia de Reus, zijn huisvrouw, verkoopt aan Atris 
Pieters, weduwe van Claes Jansz Muijs, een stuk land groot 3 morgen 3 hont in het Hoflant. Bedrag 500 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 15-07-1681 
Atris Pieters, weduwe van Claes Jansz Muijs, verkoopt aan Cornelia Jans de Reus een stuk land groot 3 
morgen 4 hont te Bovenkerk. Bedrag 550 gulden. Het gaat hierbij om een landruil (zie ook de voorgaande 
acte). 
 
Recht. Arch. Nr. 59 Stolwijk    d.d. 1699 
Maarten Jansz Decker, Claas Pietersz, Marrijtje Huijgen, weduwe van Lambert Hendricksz, verkopen aan 
Claas Jansz Blonck (zie k2390) en Atris Pieters, weduwe van Arijen Fransz Caveljeir, 2 stukjes 
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kennipland, groot 1 ½ hont, te Hoflant.  
De pagina met daarop het bedrag en de datum is verloren gegaan. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 30-11-1710 
Jan Claasz Muijs en Teunis Fransz van der Dus, getrouwd met Lijsbeth Claas Muijs, nagelaten 
kinderen van Claas Jansz Muijs, ontslaan van administratie en voogdijschappen de erven van Claas Jan 
Huijberde, de erven van Willem Gerritsz Muijs en Cornelis Willemsz Klip wegens de nalatenschap van hun 
vader Claas Jansz Muijs, waarmee zij met hun moeder Atris Pieters zijn overeengekomen. 
 

 
#k5300 Alblas, Jan Adriaansz  (zoon van Adriaan Bastiaensz Alblas en Maritgen 
     Thonis de Heer)  ─> k10600 
 Later getrouwd op 15-05-1675 te Schoonrewoerd met Jannigje Cornelis van der 
 Maas 
 Beroep: Meestertimmerman te Nieuwpoort 
 * +/- 1625 te Langerak 
 † na 21-11-1684 te ??? 
x voor 1670 te ???      zie gezinskaart temp002 
#k5301 Verkuijk, Pietertje Sijbrands (dochter van Sijbrand Verkuijk en Nannichje  
     Geenen)  ─> k10602 
 ~ voor 1650 te Bergambacht 
 † voor 29-10-1675 te ??? 

 
Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Alblas en Pietertje Verkuijk): 

o NN  *   †  
o Sijbrant * +/- 1673 te ???  †  

 x +/- 1697 te Nieuwpoort ?? met Baldijntje Hendriks van der Staal / Staal 
 zie ─> k2650 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Alblas en Jannigje van der Maas): 
o NN  *   †  

 
RA Langerak 2-1-1663# 
Testament van Martgen Thonis (de Heer) wed. van Adriaen Bastiaens Alblas. Aan Dirck en Jan Adriaens 
Alblas broers, haar kinderen krijgen het huis en schuur etc. en zij moeten daarvoor hun moeder levenslang 
onderhouden, oostw. Andries Alblas, westw. Cornelis Hendricks. Dan nog kinderen van zalgr. Bastiaen 
Adriaens Alblas en Hendrickje Adriaens Alblas x Aert Aelten. Andere kinderen zijn; Neeltje, Thonis, Arie, 
Maritgen en Abraham. Ook nog land aangekomen van Willem Alblas. 
zie ook Langerak RA.26 20-06-1663, 18-11-1664, 06-12-1664 en 04-10-1665 
 
RA 26 Langerak f95a 18-11-1664# 
Comp. voor schout en schepenen van Langerak, Tonis ende Maritgen Bastiaens ALBLAS, geass. met en 
neffens Arie Cornelis Peeteren ende Tonis Adriaens Alblas als oom en bloedvoogd over de kinderen van 
Bastiaen Adriaens Alblas, voor 1/9 part, Leendert Hijberts man en voogd van Neeltgen Adriaens Alblas 1/9, 
Thonis Adriaens Alblas, Aelt Aerten voor hem self de voorn. Tonis Alblas als oom en bloedvoogd ook over 
de onm. suster beijde kinderen van Aert Aelten ende Hendrickie Adriaens Alblas 1/9, Dirck Adriaens Alblas 
1/9, Adriaen Adriaens Alblas 1/9, Bastiaen Ghijsberts man en voogd van Marichtge Adriaens Alblas 1/9, 
Abraham Adriaens Alblas 1/9, en Jan Adriaens Alblas 1/9. 
alle erfgen en kinderen van Maritgen Thonis de Heer ende Adriaen Bastiaens Alblas 
 
f150  
Jan Adriaens Alblas mr. timmerman te Nieupoort, is schuldig een rentebrief 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 10-06-1672 
Gijsbert Sijbertsz, Arij van Oosten, getrouwd met Leentje Sijberts, Grietje van Oosten, weduwe van Jan 
Sijbertsz, Aelbert Jansz en Bastiaen Jansz, meerderjarige kinderen van Jan Sijbertsz en Grietje van 
Oosten, Pietertje Bastiaens, Sijbert Jaspersz Helmont, getrouwd met Aegje Bastiaens, Annetje Gerrits, 
weduwe van Sijbert Bastiaensz, kinderen van Bastiaen Sijbertsz, Sijbert Hendricksz, meerderjarige zoon 
van Hendrick Sijbertsz en Sijgje Huijberts, weduwe van Hendrick Sijbertsz, alle erfgenamen van Leendert 
Sijbertsz haar broer en oom. 
Dirck Ariensz Alblas, Adriaen Adriaensz Alblas, Abram Alblas, Bastiaen Gijsbertsz, getrouwd met Marritje 
Alblas, Jan Alblas, Arij Cornelisz als voogd over de kinderen van Bastiaen Alblas, Theunis Ariensz Alblas, 
de kinderen van Hendrick Alblas, alle erfgenamen van Neeltje Ariens Alblas, hun zus en moeij, 
verkopen aan Pieter Sijbertsz een huis en erf met schuur en kennipakkertje groot 2 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 10-06-1672 
Voornoemde erfgenamen verkopen aan Maerten Cornelisz Bel (zie k10190) een stuk weiland groot 3 
morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht  d.d. 29-10-1675 / 12-11-1675 / 03-12-1675 / 07-01-1676 
Rechtdag gehouden 29-10-1675 
Jan Alblas als vader en voogd over zijn minderjarige kind, in huwelijk geprocreert bij zaliger 
Pietertje Sijbrants, zijnde een dochter en mede erfgename van Nannichje Geenen zaliger, eiser, 
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contra Bastiaen Sijbrantsz, Geen Sijbrantsz, Jacob Sijbrantsz, mitsgaders ..... Sijbrantsz, getrouwd met 
Aarlant Sijbrants, alle mede erfgenamen van voornoemde Nannichgen Geenen Sijbrants zaliger, 
gedaagden. De eiser verlangt het leveren van de inventaris van boedel en goederen van Nannichgen 
Geenen en dan daaruit voorafgaand aan de deling een zesde deel van 460 gulden 13 stuivers en 5 
penningen, zijnde de laatste termijn van de kooppenningen van een huis en erf te Gorinchem. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 24-06-1677 
Jan Ariensz Alblas, won. te Langerak, getrouwd geweest met Pietertje Sijbrands zaliger, verkoopt 
aan Jan Govertsz van Mourick de helft van een weikamp met de helft van een griending, beide gekomen 
uit de boedel van Frederick Geenen zaliger, gemeen en onverdeeld met Geen Sijbrandsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 04-06-1678 
Jan Ariensz Alblas, won. te Langerak, getrouwd geweest met Pietertje Sijbrands zaliger, verkoopt 
aan Gijsbert Sijbertsz 350 roede hooiland. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 21-11-1684 
Govert Jansz van Maurick, Jan Jansz van Maurick, Jan Thielen, getrouwd met Elsje Jans van Maurick, 
Robbert Robbertsz en Pieter Robbertsz, mede namens Johannes Robbertsz, hun broer, kinderen van 
Aerlant Jans, Gijsbert Sijbrantsz namens Jan Geenen, Jacob Geenen en Merrichje Geenen, kinderen van 
Geen Jansz, tesamen kinderen en kindskinderen van Merrichje Geenen, en Annichje Sijbrants, weduwe 
van Bastiaen Woutersz, Gijsbert Sijbrantsz, getrouwd met Aarlant Sijbrants, Gobert van Maurick als voogd 
van Grietje Sijbrants, Claes Ariensz Verhoogh als voogd van de weeskinderen van Jacob Sijbrantsz, Jan 
Ariensz Alblas, als voogd van zijn minderjarig kind bij hem verwekt aan Pietertje Sijbrants, Pieter 
Egbertsz, getrouwd met Grietje Geenen, Dirck Jansz Bos, getrouwd met Lijsbeth Geenen, en Lijntje 
Geenen en Gerrichje Geenen, kinderen van Geen Sijbrantsz, tesamen kinderen en kindskinderen van 
Nannichje Geenen, verkopen aan Jan Abrahamsz de Dicken, schout, een huis en erf op het dorp, hen 
aangekomen doro de dood van Pieter Geenen en uit krachte van een lootcedulle, opgericht door Pieter 
Geenen en zijn broer en zwagers dd 06-03-1631. Bedrag 447 gulden 10 stuivers. 
 

 
#k5302 Balthusz, Hendrik  (zoon van ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te ??? 
#k5303 Everts, Neeltje   (dochter van Evert Woutersz en Marrigje Centen) 
      ─> k10606 
 * +/- 1638 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Baldijntje ~ 04-11-1674 te Groot Ammers †   

  x +/- 1697 te Nieuwpoort ?? met Sijbrant Jansz Alblas  
  zie ─> k2651 

 

 
#k5312 Geneugelijk, Simon Dircksz (zoon van Dirck Ariensz Geneugelijk en Maritgen 
     Cornelis)  ─> k10624 
 ~ +/- 1610 te Hillegersberg 
 † voor 03-02-1701 te ??? 
o 15-09-1635 te Hillegersberg 
x 30-09-1635 te Hillegersberg     zie gezinskaart temp075 
#k5313 Ariens, Neeltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te Hillegersberg 
 † 03-02-1701 te Hillegersberg 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ 06-06-1649 te Hillegersberg  †  

 x 16-03-1670 te Hillegersberg met Neeltje Ariens Kerckhof 
 xx 12-02-1681 te Hillegersberg met Pietertje Jans Nachtegael 
 zie ─> k2656 

 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-03-1630 
Staet van de goederen toebehoorende de vijff jonghste naergelaten weeskinderen van sa. Dirck Ariensz 
de Geneuchel., daer moeder aff is Maritgen Cornelis, sulcx de selve goederen de voors. kinderen 
aengecomen sijn door overlijden van haer vader sa. voornt. Overgelevert bij Maerten Jansz, aen de 
Cleijwech, als geordt. voocht van de selve kinderen, ter presentie van Maritgen Corn, als moeder, ende 
Willem Dircxsz, als broeder van de selve kinderen. 
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Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-03-1630 
Goederen Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz te samen toebehooren. Arien Dircksz ende Annetgen 
Dircxdr die sijn schuldich uijt sake van beterschap van haer aengedeelde landen, volgende de cavelbrieff, 
150 gld. Corn. Dircksz is schuldich ter sake als boven volgende de selve brieff 100 gld. Neeltgen Dircxdr, 
die is schuldich ter sake als boven volgende de selve brieff een somme van 50 gld. Corn. Dircksz, Willem 
Dircksz ende Jacop Teunisz, die sijn schuldich over hare drie achtste parten tot voldoeninge van de 125 
gld. die de vijff jonghste kinderen (te weten voor elck 25 gld.) vooruijt is toegevonden uijtte gemeene 
erffenisse van haer vader sa. de somma van 46 gld., 17 st., ende 8 penn. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-03-1630 
Op huiden dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz, 
naergelaten weeskinderen van sa. Dirck Ariensz de Geneuchel., daer moeder aff is Maritgen Corndr, 
reken. van den ontfang ende uijtgeve, die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den overlijden van Dirck 
Ariensz sa., voornt., tot date deses toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-03-1630 
Op huiden dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Neeltgen Dircxdr, naergelaten weeskint 
van Dirck Ariensz de Geneuchel. sa., daer moeder aff es Maritgen Corn., reken. van den ontfang ende 
uijtgeve die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den overlijden van Dirck Ariensz sa., tot date deses toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-03-1630 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Arien Dircksz ende Annetgen 
Dircksdr, naergelaten weeskinderen van sa. Dirck Ariensz de Geneuchel., daer moeder aff es Maritgen 
Corndr, reken. van den ontfang ende uijtgeve die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den overlijden van 
Dirck Ariensz sa. voornt., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-11-1630 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht [van] Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz, 
reken. van den ontfang ende uijtgeve, die hij gehat ende gedaen heeft sedert den 25en maert ao. 1630, 
date der lestleden reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-11-1630 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Neeltgen Dircxdr, reken. van den 
ontfang ende uijtgeve die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den 25en marti ao. 1630, date der lestleden 
reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-11-1630 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Arien Dircksz ende Annetgen Dircx, 
reken. van den ontfang ende uijtgeve die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den 25en marti ao. 1630, 
date der lestleden reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 17-01-1633 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Neeltgen Dircxdr, reken. van sijn 
ontfang ende uijtgeve die hij gehadt heeft ende gedaen sedert den 25en november ao. 1630, date der 
lestleden reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 17-01-1633 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz, 
reken. van den ontfang ende uijtgeve die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den 17en Januari ao. 1633 
[NB!! Moet zijn 25 nov. 1630], date der lestleden reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 17-01-1633 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Arien Dircksz ende Annetgen 
Dircksdr, reken. van sijn ontfang ende uijtgeve, die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den 25en 
november ao. 1630, date der lestleden reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 29-05-1634 
Op huiden soo dede Maerten Jansz reken. van den ontfang ende uijtgeve die hij gehadt ende gedaen 
heeft sedert den 17en Januarij ao. 1633, date der lestleden reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 29-05-1634 
Opt versoeck van Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz, al voren gehoort Maerten Jansz ende Corn. 
Dircksz, henluider voochden, mitsgaders Maritgen Corn., hare moeder, ende daer uijt ten vollen 
geinformeert de voorn. Dirck ende Sijmon van een goet comportement. Soo ist, dat Schout ende 
Schepenen de voorn. Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz uijtte voochdije van hare voochden hebben 
ontslagen. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 29-05-1634 
Op huiden soo dede Maerten Jansz reken. van den ontfang ende uijtgeve die hij gehadt ende gedaen 
heeft sedert den 17en Januarij ao. 1633, date der lestleden reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 29-05-1634 
Opt versouck van Claes Reijersz, als getrout hebbende Neeltgen Dircxdr, alvoren gehoort Maerten Jansz 
ende Corn. Dircksz, als voochden van deselve Neeltgen Dircxdr, mitsgaders Maritgen Corn., hare moeder, 
ende daer uijt ten volle geinformeert de voorn. Claes Reijersz van een goet comportement. Soo ist, dat 
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Schout ende Schepenen den voorn. Neeltgen Dircxdr uijtte voochdije van hare voochden hebben 
ontslagen. 
 
Notarieel arch. 18/238 Rotterdam acte 50 fol. 98 - 99 d.d. 26-04-1667 
notaris Jacob Duijfhuijsen jr 
NL-RtSA_18_238_0050.jpg - NL-RtSA_18_238_0051.jpg 
Dirck Sijmonsz Geneuggelijcken, won. te Hillegersberg, is 500 gulden schuldig aan Ariaentge Cornelisdr, 
weduwe van Willem Heijndricksz, won. te Zevenhuizen, dat hij geleend heeft. Zijn vader Simon Dircksz 
Geneuchgelijcken, wonende in Hillegerberch, stelt zich borg. Rente 3,5 %. 

 
 
#k5320 Lans, Engel Leendertsz (zoon van Leendert Jansz Lans en Niesken  
     Engels)  ─> k10640 
 Beroep: Waarsman te Gouderak 
 * +/- 1600 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 28-09-1670 te ??? 
x +/- 1635 te ???      zie gezinskaart temp065 
#k5321 Stam, Dircksgen Dircks (dochter van Dirck Claesz alias Stam en  
     Annichgen Aelberts)  ─>k10642 
 * +/- 1600 te Berkenwoude 
 † 28-09-1670 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1640 te Gouderak  † 14-07-1685 te Gouderak 

  o 01-04-1666 te Moordrecht / x te Gouderak met Francijntje Willems 
  zie ─> k3048 (kwartier 2) 

o Willem  * +/- 1645 te Gouderak  †  
  x 02-02-1670 te Gouderak met Marijtgen Heijndricks 
  xx 27-11-1675 te Capelle ad IJssel met Leentje Willems Vonck 
  zie ─> k2660 (kwartier 2) 

o Claes  * te Gouderak  †  
  o 08-03-1670 te Gouderak met Trijntje Lubberts 

o Grietje  * te Gouderak  †  
  o 23-01-1672 te Gouderak met Dirk Dirksz Akkersloot 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 25-02-1614 
Jacob Jansz Pottuijt ten eenre en Cornelis Claesz en Cornelis Aelbertsz als bloedvoogden over de 3 
weeskinderen van zaliger Dirk Claesz alias Stam (zie k10642) en Annichtge Aelberts (zie k10643), en 
de voornoemde Cornelis Aelbertsz nog als bloedvoogd over de 4 nagelaten kinderen, mede bij 
voornoemde Annichge Aelberts nagelaten en verwekt bij voornoemde Jacob Jansz ter andere zijde, 
accorderen als volgt: 
Jacob Jansz zal alle goederen openbaar verkopen die Jacob Jansz en Annichtge Aelberts hebben 
nagelaten. De opbrengst hiervan gaat voor de helft naar Jacob Jansz en de wederhelft naar ed 7 
weeskinderen. De oudste 3 weeskinderen, van Dirk Claesz, krijgen hiervan 5o gulden en de voogden 
moeten deze 3 kinderen direct tot zich nemen, met de kleding die zij nu hebben, waardoor Jacob Jansz 
van de houdenis geheel ontslagen is van die 3 kinderen. Ook zullen die kinderen jaarlijks krijgen de huur 
en de rente van de hoofdsom van het land welke hun van ouwen Claes Molenaer (zie k24388), hun 
bestevader, aanbestorven is en bij vertichting toegevoegd. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 25-02-1614 
Jacob Jansz, won. in de Achterbroek, ten eenre, Cornelis Claesz en Cornelis Aelbertsz, als bloedvoogden 
over Jan Dircksz, Merrichtgen Dircks en Dirckgen Dircks, weeskinderen van Dirck Claesz, gehuwd met 
Annichtgen Aelberts, en voornoemde Cornelis Aelbertsz nog als oom en voogd van de vier weeskinderen 
mede door voornoemde Anna Aelberts nagelaten, die verwekt zijn door voornoemde Jacob Jansz, ten 
andere zijde. Zij accorderen dat Jacob Jansz in het openbaar zal verkopen al het roerend en onroedend 
goed wat hij en wijlen Anna Aelberts in haar leven samen bezaten. (wat verder staat: ‘wat Anna Aelberts 
heeft nagelaten’). Van die opbrengst krijgen de 3 weeskinderen van zaliger Dirck Claesz 50 gulden en de 
voornoemde voogden moeten dan die kinderen direct tot zich nemen, met al hun lijfkleren. Hierme is Jacob 
Jansz geheel bevrijd en ontslagen van alimentatie van die kinderen. De kinderen krijgen wel jaarlijks het 
huurgeld van de landen en goederen hen bij dode van oude Claes Molenaer toegevallen. Van het geld dat 
na de verkoping en de aftrek van 50 gulden overblijft, gaat de helft naar Jacob Jansz en de andere helft 
naar de zeven weeskinderen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 27-05-1614 
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Leentgen Sent Aerts en Ellert Cornelisz, beiden won. te Kattendijk, hebben rechtelijk aangenomen de drie 
nagelaten weeskinderen van Dirck Claesz zaliger, gehuwd met Annichgen Aelberts, genaamd Jan 
Dircksz, Merrichtgen Dircks en Dirckgen Dircks te alimenteren. Comparanten zijn gehouden te kopen dat 
van de bloedvoogden van de kinderen namelijk Cornelis Claesz en Cornelis Aelbertsz. Dit zal ingaan op 
01-04-1615. Hiervoor is hen eenmalig 64 gulden 5 stuivers en 8 penningen beloofd. 
 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak   dd 04-06-1630 
Engel Leendertsz, getrouwd met Dirckgen Dircks (doorgehaald), won Gouderak, verkoopt aan Cornelis 
Claesz Molenaer en Hendrik Jansz, te Gouderak, 1/15e van een viertel land en 1/15e van de timmerage 
daar op staande, gelegen in het Kattendijksblok. Is voor de andere gedeelten gemeen met de kopers. In 
het geheel belast met 7 groot per jaar kerkrenten. Bedrag  f 100,- 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 25-11-1639 
Engel Leendertsz Lans, won. te Gouderak, verkoopt in het openbaar 3 morgen land in de polder Lage 
Nesse. Claes Pietersz Noorman, schout, is de koper voor 1.200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-06-1640 
Engel Lendertsz, wonend in Gouderak, koopt van Sent Jacobsz en Egbert Jacobsz 2 morgen land met hun 
gedeelte van het huis in de polder de Hoogen Nesse. Bedrag 550,- gulden waarvan 200 gulden contant 
betaald wordt, en de rest wordt beschreven in de schuldbrief daarop volgend, die hij ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-06-1640 
Engel Lendertsz Lanst, wonend in Gouderak, verkoopt aan Sent Albertsz 3 morgen land met zijn gedeelte 
van het huis in de polder de Hoogen Nesse. Bedrag 1.425,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 05-04-1641 
Aeriaen Aerensz den Baers en de kindskinderen van Maertge Meuse, geassisteerd met hun voogden, 
verkopen in het openbaar meubelen en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich Engel Leendertsz, 
won. te Gouderak, die 2 lakens koopt voor 2 gulden 26 stuivers, een blauwe schorteldoek voor 1 gulden 2 
stuivers, een lap nieuw linnen voor 13 stuivers, 3 doeken voor 5 stuivers. Borg is Maerten Roock (broer 
van Adriaen Jansz Roock (zie k4096) 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-06-1642 
Kopie: Op 11-03-1637 is voor Nicolaes Straff in ’t Veld, notaris te Gouda, verschenen Leentgen Centendr 
(zie k21287), weduwe van Aelbert Cornelisz (zie k21286), won. te Ouderkerk ad IJssel. Zij laat haar 
testament dd 28-04-1618 voor notaris Cornelis van de Houff vervallen, en stelt een nieuw op terwille van 
de vrede en eenheid onder haar kinderen en kindskinderen. Zij testeert aan: 
1. Cornelis Aelbertsz (kind 1) en Trijntgen Aelberts (kind 2) een hofstede aangekomen van Jan 
 Mostert, groot 10 ½  morgen ¾ hont land met huis, berg, schuur daarop staande, gemeen in een 
 weer van 17 morgen. 
 Verder 2 morgen land in een viertel van 8 morgen gekomen van Teeuw Aertsz,  
2. Jacob Aelbertsz (kind 3) krijgt de andere 6 morgen uit hetzelfde viertel van 8 morgen.  
 Mede de huizinge staande voor de voornoemde 8 morgen land met 1 roe erf daaromme, onder 
 de voorwaarde dat als Cornelis of Trijntje beiden overlijden zonder kinderen, dat dan Jacob 
 Aelbertsz uit hun goederen zal hebben, in mindering van zijn erfdeel, de voornoemde 2 morgen 
 land. Maar als zijn deel van de erfenis niet zo groot zou zijn, dan moet hij de andere erfgenamen 
 vergoeden. Jacob Aelbertsz moet tot zijn laste nemen f 650,- die op deze 8 morgen staan, en dat 
 Cornelis en Trijntgen t samen tot hunne laste zullen nemen een gelijke f 650,- en dat alle hare 
 kinderen de laste overnemen van f 100,- plus de rente, sprekende op het land van Cornelis en 
 Trijntje. 
3. Claes Willemsz, gehuwd met Maritghen Aelberts (kind 4) , en Jan Cornelisz Quant (zie 
 k11426), getrouwd met Emmitghen Aelberts (zie k11427) (kind 5): het land op de Hoeff aan 
 2 delen, groot 15 morgen, mits deze daarvoor tesamen inbrengen f 1100,- 
4. Theunis Aelbertsz (kind 6) en Arijen Reijniersz, (tekent met Arijen Reijniersz Boer), gehuwd met 
 Jannitgen Aelberts (kind 7): de hofstede op de Wael aan 2 delen, groot in het geheel 20 ½ 
 morgen. Hiervan krijgt Theunis 7 morgen en Arijen 13 ½ morgen, mits Arijen f 1500,- geeft  
 Theunis behoeft niets te betalen. 
5. Sent Aelbertsz (kind 8) en de kinderen van Annichgen Aelberts (kind 9), aan 2 delen de 12 
 morgen op de Vliet,  belend ten oosten Leentgen Centen, comparante in deze, cs en ten westen 
 Pieter Michielsz cs.  De comparante behoudt een oppad van de Oudendijk tot t hooffgen toe, 
 leggende op t kampje gekomen van Teeuwis Aertsz t eijnde de grote molen, welk kampje zij 
 tevens behoudt. Zij zal dit hooffgen zelf maken en reserveert tevens 2 roe boezemkade om 
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 daarover te mogen schepen. Verkoopt zij dit oppad met de 2 roe, dan komt het kampje aan de 
 12 morgen op de Vliet. 
 Verder het huisken aan de Groenendijk, mits alle kinderen dit gebruiken en onderhouden zullen, 
 zolang zij comparante leeft.  
 Sent Aelbertsz krijgt bovendien een hoekje werf gelegen achter aan zijn huis in de boezem, 
 gekomen van haar comparant kampgen, leggende in t Nieuweland, mits zij daarvoor krijgt f 100,-
 Hij krijgt het ‘malen geld’. Deze werf is verpondingsvrij. 
 Indien Sent Aelbertsz en de kinderen van Annichgen Aelberts hun erfenis willen delen,  dan zal 
 Sent Aelbertsz krijgen: 

o een werfje aan de oostzijde van de kinderen van Annetgen voornoemd, van de 
 bakwetering tot de halve loet. 
o het uiterste einde van de dijkkamp, deels van de kinderen van Annetje voornoemd tot 
 de toegang toe en daarover tot de halve kamp die de kinderen van Annetgen zullen 
 hebben. 
o het halve heremoes kampgen aan de tiendweg strekkende van het heremoeskampgen 
 dat de voornoemde kinderen van Annetgen Aelberts zullen hebben. 
o een stuk land in de Wildert, gelegen voor en achter t land dat die kinderen zullen 
 hebben. 
 De kinderen van Annichgen Aelberts krijgen dan: 
o ten eerste het werfje, gelegen aan de westkant van de voornoemde Sent Aelbertsz
 van de bakwetering tot de halve toe. 
o het voorste einde van de dijkkamp, van de bakwetering tot Sent Aelbertsz toe. 
o het achterste kamp over de toegang, van Sent af tot t heremoezige kampslootgen toe 
 en voorts  van daar tot Sent halve heremoes kamp toe binnen de tiendweg. 
o over de tiendweg een stuk land, van Sent tot de veenwetering toe en vandaar in de 
 Wildert tot Sent kampgen toe en vandaar tot de landscheiding. 

Op iedere morgen is f 2,- per jaar aan lasten, uit te rijken aan Leentgen Centen zo lang zij leeft. Haar 
kinderen mogen het hun geschonken goed niet verkopen of bezwaren, dan met haar toestemming. 
De kinderen Cornelis Aelbertsz en Trijntgen Aelberts, broer en zus (vermeld onder 1.) zijn gezond en 
maken hun mutueel testament. Trouwt een van hen beide, dan vervalt dit testament, en wordt het door alle 
kinderen gedeeld. 
Hier eindigt de kopie van 11-03-1637. 
 
Volgt de inventaris van de boedel nagelaten door Leentgen Centendr, overleden weduwe van Aelbert 
Cornelisz, dd 1641: 
Leentgn Centen heeft bij haar leven al haar landen gegund en gegeven aan haar kinderen en 
kindskinderen, volgens de brieven van donatie daarvan zijnde gepasseerd voor Nicolaas Straff int Velt, 
notaris te Godua dd 11-03-1637. Dient voor memorie. 
Na het schenken van voorvermelde onroerende goederen is nog volgende gemeen gebleven: 
- 4 morgen land genaamd ’t Franckenland, gelegen in de Hoge Nesse. Belend ten oosten  
 de kinderen van Claesgen Ingen cs en ten westen de voornoemde erfgenamen. 
- het roerend goed is bij leven van Leentgen Centen in het openbaar verkocht voor f 966-13-0 
- een onlosbare rente van f 3-4-6 per jaar, staande op een erf te Oudewater ten laste van  
 Jan Jansz Lexcel dd 23-04-1593. Is afgelost met f 40,- 
- een rentebrief ten laste van Goosen Eldertsz, won. te Gouderak, van f 400,- rente 4% 
- obligatie tlv Gerrit Maertensz schoelapper, won. te Schiedam, f 170,- rente f 8,- per jaar 
- obligatie tlv Maerten Maertensz Blounck, backer won. te Reeuwijk, f 200,- 
- obligatie tlv Willem Jansz Winter, won. te Gouda, f 250,- 
- obligatie tlv Maertgen Jans, schoutinne te Wensveen, dd 02-02-1627 f 300,- 
- obligatie tlv Huijbert Jansz van Dijck, dd St Jacob 1627 f 112-10-0 
-  oblihatie tlv Cornelis Ariensz, won. te Lange Ruijge Weijde, dd 09-01-1618 f 1100,-. 
- rentebrief tlv Goossen Woutersz Linnewever, won. Wensveen, dd 29-07-1621 f 500,- per resto 
 f 87,- 
- obligatie tlv Jan Beunisz Blouick, won. te Reeuwijk, dd 01-05-1636 f 150,- 
- obligatie tlv Maerten Pietersz, won. te Gouda, dd 01-05-1636 f 150,- en f 200,-.   
 Daar de schuldenaar bankroet is, hier voor ‘Pro Memorie’. 
- rentebrief tlv Jan Claesz van der Heijde, won. te Gouda, dd 28-02-1627 f 300,- plus een  
 dd 14-10-1623 f 1100,- per resto f 300,- 
- obligatie tlv Cornelis Beunisz Blouick, schout te Reeuwijk, f 290,- per resto f 60,-, is afgelost 
- obligatie tlv Pouwelis Eldertsz Boer, won. te Ouderkerk ad IJ, dd 30-04-1638 f 150,- 
- Arijen Reijniersz over verlopen landhuur f 180,- 
- Sent Aelbertsz is schuldig een obligatie dd 21-01-1640 van f 1100,- rente 4% 
- Heijndrick Jansz Smit, won. te Gouda, een obligatie dd 01-05-1638 f 300,- 
- Jan Dircksz Stam schuldig een obligatie dd 27-04-1635 f 55,- en dd 14-04-1637 f 50,- en  
 13-05-1634 f 12-10-0 
- Engel Leendertsz, won. Gouderak, schuldig volgens 3 akten f 149-10-0 
- Jan Huijgen is landhuur schuldig f 72,- 
- Arijen Jansz Roock, won. Ouderkerk ad IJssel, schuldig een obligatie dd St Jacobsdag 1640 
 f 400,- plus 2 jaar rente is f 38,- plus geleend geld f 50,-. 
- rentebrief tlv Gouda tnv Pieter Jacobsz Stolwijck dd 15-06-1642 f 500,- 
- Maerten Huijgen, won. te Gouderak, wegens geleend geld f 250,- 
- Leentgen Engelen, ceescoopster, won. te Gouda, over koop van caes, schuldig f 350,- 
- Jan Cornelisz Quant (zie k11426) is landhuur schuldig f 100,- af een IJsselschuit die Leentgen 
 Senten gekocht had voor f 9,- 
- Jacob Aelbertsz landhuur schuldig f 50,- 
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- Thonis Aelbertsz over geleverde hennip en verschoten penningen, schuldig f 290,- 
- Goosen Eldertsz, won. te Gouderak, schuldig een obligatie f 1000,- dd 01-05-1641 
- Cornelis Aelbertsz neemt in mindering van zijn erfdeel 4 morgen land, het Frankenland in de 
 Hoge Nesse, voor f 2000,- 
- Er was nog wat roerend goed, zoals kleine meubelen in de boedel gebleven, en die zijn door  
 de kinderen en kindskinderen, en de weduwe van Jan Dirkcsz Stam onderling verdeeld. Voor 
 memorie. 
- nog een testament gemaakt door Cornelis Jansz Reeuwijcker, voor notaris Bullijck te 
 Schoonhoven, dd 06-08-1640. Voor memorie. 
- Specie van de gelden die in de boedel bevonden zijn, boven hetgeen voor de doodschulden 
 betaald zijn:  
 87 rijksdaelders (f 217-10-0), 27 ducatons (75-1-0), 4 Elijsbetten a f 12-16-0 (f 51-4-0),  
 1 Franse croon (f 5-0-0), 42 daelders a 1-8-0 (f 58-16-0), aan schellingen f 18-0-0,  
 aan paeijment f 12-19-0. In totaal f 489-4-0 
Totaal f 12.093-18-0 
De verschenen landhuren bedragen f 2,- per morgen per jaar, die Leentgen Senten gedurende haar leven 
op de landen gehouden heeft, zijn betaald. Voor memorie. 
Schulden tot laste van de boedel, oa: 
- Leentgen Senten aan haar zoon Cornelis Aelbertsz wegens geleend geld en landhuur f 750,- 
- Trijntgen Aelberts toegevoegd voor kleren f 100,- 
- Willem Teeuwe als rest van een rentebrief f 120,- 
-  de schout voor diverse kosten verteerd te zijnen huize, en voor wagenvrachten, 272-5-0 
-  de schout als gaarmeester van de omslagen, etc. f 135-1-0 
-  etc. 
Totale schulden f 1403,- zodat het saldo is f 10.690-18-0, wordt in 9 delen gesmaldeeld, dus per deel  
f 1187-16-0. 
Cornelis Aelbertsz en Trijntgen Aelbertsz (De onder 1. vermelde kinderen 1 en 2) krijgen 2/9 deel, dat is 
 f 2375-12-0, plus volgens de inventaris f 850,-. 
 Via het lot is hen aan onroerend goed toegevallen de 4 morgen land in het Frankenland. 
 Verder krijgen zij de rentebrief sprekende tot last van Goossen Eldertsz, won. te Gouderak, voor 
 f 400,- Ook krijgen zij aan geld van de schout 660,- en 165-12-0 
Claes Willemsz, gehuwd met Maritghen Aelberts (het onder 3. genoemde kind 4) krijgt 1187-15-0 
 En hem is te lote gevallen het 1/5e deel van een rentebrief tot laste van Arijen Cornelisz 
 Molenaer, won. te Lange Ruijge Weijde 
 En hem is te lote gevallen het 1/5e deel van een rentebrief ten laste van Jan Claesz van der 
 Heidje, en het 1/5e deel van een obligatie tot laste van Goossen Eldertsz. Bedrag 490,- 
 Ook krijgt hij van de schout 432-0 en 265-16-0. 
Jacob Aelbertsz, (het onder 2. genoemde kind 3) krijgt 1187-16-0 
 Hem is te lote gevallen het tweede vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Jacob Aelbertsz is de boedel schuldig 50.- 
 Hij krijgt van de schout 382-10-0 en 265-6-0 
Jan Cornelisz Quant, getrouwd met Emmitghen Aelberts (het onder 3. genoemde kind 5), krijgt  
 f 1187-16-0. Hem is ten lote gevallen het derde vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die 
 ook aan Claes Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 91,- 
 Hij krijgt van de schout 342-10-0 en 264-6-0 
Arijen Reijniersz, gehuwd met Jannitgen Aelberts (het onder 4. genoemde kind 7) krijgt 1187-16-0 
 Hem is ten lote gevallen het vierde vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 40,- 
 Hij krijgt van de schout 304-10-0 en 213-6-0 
Anthonis Aelbertsz, (het onder 4. genoemde kind 6) krijgt 1187-16-0. 
 Hem is ten lote gevallen het laatste vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 290,- 
 Hij krijgt van de schout 232-0-0 en 175-16-0 
Sent Aelbertsz, (het onder 5 genoemde kind 8) krijgt 1187-16-0 
 Hem is te lote gevallen zijn eigen obligatie van 1144-0-0 
 Ook krijgt hij aan geld 43-16-0 
Het laatste negende deel, (voor de kinderen van Annichgen Aelberts, het onder 5 genoemde kind 9), 
wordt gesmaldeeld in 6 delen (blijkbaar had zij 6 kinderen) , en iedere portie van de 1187-16-0 wordt dan 
197-18-0. 
- Maerten Huijgen (tekent met Maerten Huijgensz van Cranenburch): 1/6e = 197-18-0 
 Hij is schuldig aan de boedel 250 gulden. Hij komt dus te kort en moet bijbetalen. 
- Engel Leendertsz Lanst, 1/6e = 197-18-0 
 Hij is schuldig in de boedel 149-10-0 en 14-0-0 en hij ontvangt dus 34-8-0. 
- Sent Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
- Elbert Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
- Albert Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
 Bovenstaande drie zijn broers. Zij ontvangen samen nog 300,- en 292-16-0 
- Lichtgen (Belitgen ?) Pieters, weduwe van Jan Dircksz Stam, 1/6e  = 197-18-0 
 Zij is de boedel schuldig 117-10-0. Zij krijgt van de schout 12-0-0 en 68-8-0 
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Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 19-12-1645 
Frans Barentsz en de kinderen en kindskinderen van Pleuntgen Aerens (zie k8193), zijn overleden 
vrouw, verkopen in het openbaar diverse inboedel en meubelen. Onder de kopers bevindt zich ook Engel 
Leendertsz Lans. Hij koopt een schort voor 2 gulden 2 stuivers en een hemd voor 2 gulden 2 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 26-10-1646 
Cornelis Aelbertsz en Sent Cornelisz, ooms van de minderjarige weeskinderen van Jacob Aelbertsz en 
Leentgen Cornelis verkopen in het openbaar vee, hooi, een vierrade-wagen, een smalschouw en divers 
huisraad. Onder de kopers bevindt zich ook Engel Leendertsz. Hij koopt een sloothaak voor 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak l  d.d. 06-08-1652 
De vrouw van Engel Leendertsz Lans belooft te betalen aan Leendert Pietersz zijn achterwezen, nl. 
f 163-12-12 in 3 termijnen, nl. f 50,- op Moordrechtse kermis, f 50,- op Allerheiligen 1652 en de rest op 
Allerheiligen 1653. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-11-1652 
Engel Leendertsz, getrouwd met Dirckje Dircks, Maerten Huijgen, getrouwd met Merritgen Dircks, 
Egbert Jacobsz, Aelbert Jacobsz, Anneken Senten, Thonis Aelbertsz, Claes Willemsz, getrouwd met 
Merchen Aelberts, Adrijaen Rengertsz, getrouwd met Janneken Aelberts, Jan Cornelisz Quant, getrouwd 
met Emmeken Aelberts, Adrijaen Sentensz, Eldert Sentensz, beide laatsten erfgenamen van Sent 
Aelbertsz, Aelbert Jacobsz, Crijn Jacobsz, Daniel Jacobsz, de drie laatsten zoons van Jacob Aelbertsz, zijn 
alle kinderen en kleinkinderen van Leentgen Sent Aertsz. 
Aelbert Jacobsz, Crijn Jacobsz, Aelbert Jacobsz en Daniel Jacobsz aan de ene zijde, en de andere 
erfgenamen aan de andere zijde zijn overeengekomen dat 2 morgen land in de polder de Lagen Nesse, 
volgens het testament van Leentgen Sent Aertsz opgemaakt dd 11-03-1637 toe moest komen aan de 
voornoemde kinderen van Jacob Aelbertsz. De andere erfgenamen krijgen 12 morgen land in de polder de 
Lagen Nesse. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-11-1652 
Engel Leendertsz, getrouwd met Dirckje Dircks, wonende te Gouderak, Maerten Huijgen, getrouwd met 
Maertgen Dircks, wonende te Gouderak, Egbert Jacobsz, Anneken Senten, dochter van Sent Jacobsz, 
verkopen aan Thijs Pietersz het zevende deel van 12 morgen en vier en een half hont land, en het 
zevende deel van 4 morgen land, in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 2.133,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak   d.d. 08-09-1658 
Geschouwd het lijk van Sent Engelen, zoon van Engel Leendertsz Lans, won. in het Kattendijksblok te 
Gouderak, oud tussen de 6 en 7 jaar. Geschouwd door mr Gelaudij Kerckringh, stadschirurgijn van Gouda, 
die verklaarde dat Sent Engelen door het water is versmoord, en daardoor is verdronken. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak   d.d. 21-05-1659 
Jan Crijnen en Engel Leendertsz, waarsluiden van het Kattendijksblok is vergund de uitlegging van al hun 
restanten. Bij betaling binnen 14 dagen mag met enkel geld betaald worden. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak   dd 28-04-1664 
Engel Leendertsz Lantsz als voogd van de weeskinderen van Maerten Huijgen en Marritje Dirks zaliger 
verkoopt aan Willem Jansz van der Cuijck een achterhuis en erf in het Middelblok. De oude brief hiervan 
dd 16-04-1647. Prijs f 95,-. 

 
#k5322 Vonck, Willem Jansz   zelfde als ─> k4604 
x 
#k5323 Vonck, Leentje Willems  zelfde als ─> k4605 
 
#k5324 van der Dussen, Pieter Teunisz (zoon van Teunis Saars van der Dussen
      en Aaltje Barents)  ─> k10648 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5325 Hendriks, Annigje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis *   † 

 is doopgetuige bij de doop van een kind van broer Jan 
o Jannigje *   †  

 is doopgetuige bij de doop van een kind van broer Jan 
o Teunis *   † 

 is doopgetuige bij de doop van een kind van broer Jan 
o Aeltje *   † 

 is doopgetuige bij de doop van een kind van broer Jan 
o Hilligje *   † 

 is doopgetuige bij de doop van een kind van broer Jan 
o Jan ~ +/- 1650 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 x 16-02-1681 te Stolwijk met Aechje Gerrits Muijs 
 zie ─> k2662 

 

 
#k5326 Muijs, Gerrit Jansz (zoon van Jan Claes Goossensz en Geertje Jans Muijs) 
      ─> k10652 

  (Opmerking: Geertje Jans wordt bij overlijden ‘Geertje Jans Muijs’ genoemd) 

 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1660, 1662 en 1666 
 ~ +/- 1618 te Stolwijk 
 † tussen 22-09-1677 en 06-09-1683 te ??? 
o 08-11-1636 te Stolwijk 
#k5327 Gerrits, Trijntjen  (dochter van Gerrit Pietersz en Jannigje Sijmons) 
      ─> k10654 
 ~ +/- 1618 te Stolwijk 
 † 22-09-1677 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ +/- 1645 te Stolwijk  † 20-11-1696 te Stolwijk 

 x 31-12-1673 te Stolwijk met Cornelia Cornelis 
 zie ─> k3376 (kwartier 3) 

o Aechje ~ +/- 1655 te Stolwijk †   
 x 16-02-1681 te Stolwijk met Jan Pietersz van der Dussen 
 zie ─> k2663 (kwartier 2) 

 
Recht Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 08-03-1618: 
De erfgenamen van Pieter Jan Woutersz zaliger, gehuwd met zaliger Trijntgen Dirks, namelijk Hendrik 
Pietersz, Jan Pietersz, Lijsgen Pieters, gehuwd met Hendrick Cornelisz den Rijcken, en Gerrit Pietersz 
zaliger, gehuwd met Jannichgen Sijmonsdr, en de weeskinderen van Gerrit Pietersz, etc... (zie k13506) 
Opmerking: hieruit blijkt dat de vader van Trijntjen Gerits heet: Gerrit Pietersz. Zie ook Recht Arch. Nr. 55 
Stolwijk d.d. 19-03-1641 waaruit blijkt dat Jannichje Sijmons de moeder is van Trijntjen Gerrits. 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 30-05-1633: 
Jan Pietersz Jan Wouten verkoopt aan Jan Gerritsz, Trijntje Gerrits en Gerritje Gerrits, kinderen van 
Gerrit Pietersz zaliger, 1 ½ morgen te Benedenkerk. Bedrag 800 gulden. 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 02-01-1638: 
Arijen Jansz, getrouwd met Gerritje Gerrits, verkoopt aan Jan Gerritsz en Gerrit Jansz Muijs, getrouwd met 
Trintge Gerrits: 
- 1/3e van 4 ½ morgen te Benedenkerk 
- 1/3e van 1 ½ morgen te Benedenkerk 
- 1/3e van 1 ½ morgen te Benedenkerk 
- het voorste einde van de huiswerf 
- 3/4e van .... werf, groot ½ morgen 
- 1/3e van 3 morgen min een ½ hont, te Benedenkerk 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 10-02-1641: 
Adrijaen Fransz, schout van Stolwijk, Jacob Michielsz, ca 53 jaar, Gerrit Jansz Muijs, ca 23 jaar, hebben 
op verzoek van Jan Claesz van Dam, schout van ’s Heeraertsberg en Bergambacht, en Jacob Maertensz 
den Boer, verklaard dat zij gisterenavond om 10 uur ’s avonds ten huize van Maerten Arijensz den Boer 
geweest zijn bij Arijen Cornelisz Haes, die ziek op een stoel zat. Deze laat na aan de kinderen van Arijen 
Jansz van Dam zaliger 1000 gulden voor hun portie en Jacob Maertensz den Boer 200 gulden. 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 19-03-1641: 
Grondloting tussen Maaerten Goossensz, weduwnaar van Jannitje Sijmons, en Jan Gerritsz, Gerrit Jansz 
Muijs, getrouwd met Trintje Gerrits, Arijen Jansz, getrouwd met Gerritgen Gerrits, en Goossen 
Maertensz, geassisteerd met Arijen Sijmonsz, zijn oom. Het betreft de hofstede, land, obligatie en 
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rentebrief nagelaten door Jannigje Sijmons, huisvrouw van Maarten Goossensz, en moeder van Jan 
Gerritsz, Goossen Maertensz, Trintje Gerrits en Gerritge Gerrits. 
Maerten Goossensz krijgt: 
- 4 morgen 1 ½ hont in een polder te Ouderkerk 
- 10 ½ te Benedenkerk 
- 4 ½ morgen te Benedenheul 
- de helft van het tolhuis, berg, schuur, met het achtereinde van de huiswerf. 
- het achterse 1/4e deel van een ½ morgen kennopland te Benedenheul 
- helft van 1 ½ morgen te Benedenheul 
- obligatie sprekende op Jacob Pietersz te Hoogvliet, van 1200 gulden 
Jan Gerritsz, Gerrit Jansz Muijs, Arijen Jansz en Goossen Maertensz krijgen te samen: 
- 2 morgen te Benedenheul 
- 1 morgen te Benedenheul 
- de helft van 4 morgen te Benedenheul 
- 1/3e van 8 morgen te Benedenheul 
- 1/3e van ½ morgen kennipland te Benedenheul 
- 1/3e van 3 ½ morgen te Benedenheul 
- 1/3e van 3 ½ morgen te Benedenheul 
- 1/3e van 3 morgen te Oosteinde (Berkenwoude) 
- 1/3e van een rentebrief van 1509 gulden, sprekende op de erve van Berkenwoude 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 22-09-1641: 
Pieter Willemsz, getrouwd met Grietje Claesdr, verkoopt aan Gerrit Jansz Muijs, 375 roeden land te 
Benedenheul. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 05-05-1642: 
Francintge Cornelis, geassisteerd met Floris Jansz, haar oom en voogd, weduwe van Willem Jansz Muijs, 
doet boedelscheiding jegens Jacob Jansz Muijs en Cornelis Cornelisz Koij, secretaris van Gouderak, als 
voogden van Niesge Willems, nagelaten weeskind van Willem Jansz Muijs en Leentge Cornelis, en jegens 
voorstaande Jacob Jansz Muijs, Gerrit Jansz Muijs, ooms, en Jan Willemsz Muijs (zie k19854), 
grootvader, (opm: dit moet mijns inziens gelezen worden als ‘overgrootvader’), als voogden van de 2 
nagelaten weeskinderen van Willem Jansz Muijs en Francintge Cornelis, met namen Jan Willemsz, za 5 
jaar en Leentge Willems, ca 1 ½ jaar. 
Francintge Cornelis moet aan Niesge Willems voor haar vaderlijke erfenisbetalen 500 gulden in mei 1643, 
plus de moederlijke erfenis. Zij onderhoudt de 2 andere kinderen en geeft hen wanneer zij mondig zijn 75 
gulden. De 3 kinderen van Willem Jansz Muijs behouden de goederen die Geerte Jansdr (zie k9927), 
weduwe van Jan Claesz (zie k9926), haar grootmoeder, in lijftocht heeft. Francintge Cornelis behoudt de 
boedel. Zij verhypothequeert de helft van 3 morgen 2 hont te Bovenkerk. 
Opmerking: In deze acte worden Jan Willemsz Muijs als grootvader, en Geerte Jans, weduwe van Jan 
Claesz, als grootmoeder aangeduid van de weeskinderen van Willem Jansz Muijs. Omdat de beide 
vrouwen van Willem Jansz Muijs als patroniem ‘Cornelis’ hebben, kan Jan Claesz niet de vader van deze 
vrouwen zijn. Wanneer Geerte Jans de grootmoeder is, moet Jan Claesz Goossensz de vader van hen 
zijn. Bovendien: in een acte van 1606 staat dat Jan Willemsz de vader is van Geertje Jans. (zie k9927). 
Jan Willemsz is daarmee niet de grootvader van de kinderen, maar de overgrootvader. 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 29-05-1643: 
Dirck Claesz Backer (zie k9376), Jacob Claesz, Cornelis Claesz, Leendert Claesz, Maerten Arijensz, 
getrouwd met Neeltgen Claes, Wouter Hendricksz Dros, getrouwd met Geertgen Claes, voor de ene helft, 
en Pieter Willemsz, getrouwd met Grietgen Claesdr, Cornelis Cornelisz Hoijbou (zie k4148), Jan 
Cornelisz, Willemtgen Cornelis, erfgenamen van Hubert Cornelisz Backer, voor de andere helft, verkopen 
aan Gerrit Jansz Muijs 4 hont 375 roeden land te Benedenkerk. 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 05-03-1648: 
Gerrit Jansz Muijs verkoopt aan Maerten Goossensz een half achterhuis met de grote berg en erf te 
Stolwijk. 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 04-05-1648: 
Gerrit Jansz Muijs verkoopt aan Jan Goossensz 1/3e van 4 morgen te Benedenkerk. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 08-11-1658: 
Kwestie over de uitzetting van Leentge Willems tussen Gerrit Hendricksz en Jacob Pietersz Coelen (zie 
k4738) als erfgenamen ofte possesseuren van Grietge Dirck Huijgen zaliger ter eenre en Gerrit Jansz 
Muijs en Floris Jansz, voogden van Leentge Willems, ter andere. Gerrit Hendricksz en Jacob Pietersz 
Coelen moeten betalen de somma voor zoveel Meijnsge Meessen is competerende. Voor de ‘uijtseth’ uit te 
keren 38 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 11-11-1658: 
Gerrit Jansz Muijs en Floris Jansz, voogden van Jan Willemsz Muijs en Leentge Willems, hebben 
ontvangen uit handen van Gerrit Hendricksz Wout en Jacob Pieter Coelen, getrouwd geweest met 
Hendrickje ? Hendricks, erfgenamen van Grietge Dirck Huijgen, 150 gulden volgens vertichting van 10-12-
1645. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. ongedateerd: 
Gerrit Jansz Muijs en Jacob Jacob Jonge Maes, beiden won. te Stolwijk, hebebn samen elk voor de helft, 
ontvangen van Jan Willemsz Muijs en Leentge Willems te samen, 100 gulden voor geleend geld. 
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Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 07-03-1660: 
Tot voogden van de weeskinderen van Jacob Jacobsz Jonge Maes en Niesgen Willems, beiden overleden, 
zijn aangesteld naast Jacob Jacobsz Maes, Gerrit Jansz Muijs en Willem Cornelisz Clip. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 26-04-1660: 
Inventaris door Jacob Jacobsz Maes en Gerrit Jansz Muijs, als voogden van de weeskinderen van Jacob 
Jacobsz Jonge Maes en Niesgen Willems. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 1660 
Gerrit Jansz Muijs ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk 

  
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 03-03-1661: 
Rekening door Jacob Jacobsz Maes en Gerrit Jansz Muijs, voogden van de 2 weeskinderen van Jacob 
Jacobsz Jonge Maes en Niesgen Willems. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 07-02-1662: 
Rekening door Jacob Jacobsz Maes, grootvader van de kinderen van Jacob Jacob Jonge Maes zaliger,  
en Gerrit Jansz Muijs, voogd van moederszijde. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 13-02-1663: 
Rekening door Jacob Jacobsz Maes en Gerrit Jansz Muijs, voogden van de weeskinderen van Jacob 
Jacobsz Jonge Maes en Niesgen Willems sedert 07-02-1662. Jacob Jacobsz onderhoudt Leentje Jacpbs 
en Gerrit Dircksz Struijs onderhoudt Willem Jacobsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 13-02-1666 / 27-03-1666 
Gerrit Jansz Muijs ondertekent een tweetal acten als gezworene van Stolwijk 

  
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 26-09-1667 
Gerrit Jansz Muijs verkoopt aan Goossen Maertensz een stuk kennipland groot een half hont te 
Benedenkerk. Bedrag 200 gulden. 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 31-05-1672 
Gerrit Jansz Muijs verkoopt aan Jan Gerritsz een stuk land groot 3 morgen, zowel wei-, hooi- als 
kennipland, een stuk weiland groot 5 ½ hont, alles te Benedenkerk. Bedrag 2295 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 13-09-1672 
Gerrit Jansz Muijs verkoopt aan Cornelis Aelbertsz en Jan Aelbertsz een stuk hooiland groot 1 ½ morgen 
te Benedenkerk. Bedrag 750 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 13-09-1672 
Gerrit Jansz Muijs verkoopt aan Ariaentje Jacobs, weduwe van Goossen Maertensz, een stuk land groot 5 
morgen 1 ½ hont, met huis, berg en schuur daarop staande, een kennipwerf met een put, samen groot 1 
hont, een stuk land groot 8 hont, alles te Benedenkerk. Hierop staat een last van 1000 gulden ten gunste 
van Neeltje Goossens, weduwe van Egbert Jansz. Bedrag 6010 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 13-09-1672 
Gerrit Jansz Muijs verkoopt aan Ariaentje Jacobs, weduwe van Goossen Maertensz, een stuk kennipland 
of griend, met nog een put, samen groot 1 hont te Benedenkerk. Bedrag 250 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 12-06-1675 
Cornelis Cornelisz Coolwijck als mede erfgenaam van Neeltje Goossens, in haar leven gewoond hebbend 
te Bergambacht, verkoopt aan Adriaen Louff, te Gouda, een losrentebrief van 40 gulden per jaar, te lossen 
met 1000 gulden, staande ten laste van Gerrit Jansz Muijs, waarop hij zijn hofstede van 5 morgen 1 ½ 
hont en verdere landen, me thuis, berg en schuur daarop te Benedenkerk. Deze hofstede is gekocht door 
Ariaentje Jacobs, weduwe van Goossen Maertensz, inclusief de last van deze losrentebrief. Bedrag 800 
gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 20-02-1677 
Geertje Jans, weduwe van Jan Claesz Goossensz, won. te Stolwijk, kan door haar hoge ouderdom haar 
goederen niet meer beheren. Als haar voogden worden aangesteld haar zoons Gerrit Jansz Muijs en 
Claes Jansz Muijs (zie k5298), won. te Stolwijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 06-09-1683 
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Johan Botter, baljuw van Bergambacht, als curateur over de geabandoneerde goederen van Gerrit Jansz 
Muijs zaliger, verkoopt aan Gerrit Jansz een kennipwerf groot omtrent 1 hont te Benedenkerk. Bedrag 56 
gulden. 
 
Recht Arch. Nr. 60 Stolwijk    d.d. 01-02-1700: 
Huijbert Willemsz, won. te Ouderkerk a/d IJssel, Jan Willemsz, zijn broer. en Antonij vanAghgelen (?), won. 
te Leerdam, verkopen aan Cornelis Jansz Hoflant, won. te Krimpen a/d IJssel, een rentebrief van 2000 
gulden ten laste van Cornelis Hendricksz. Deze rbrief is gepasseerd voor schout en gezworenen van 
Stolijk dd 01-06-1660, beginnend met “Ick Hendrick Jansz Boer, schout van den ambaghte van Stolwijck, 
en wij Goosse Maartensz en Gerret Jansz Muijs, geswoorens des voorsch. ambaghten, oircond etc.” 

 
#k5340 Maurits (Broer), Arien Ariensz  zelfde als ─> k5196 
x  
#k5341 Jans, Barbel    zelfde als ─> k5197 
 
#k5342 Meelhooft, Cornelis Gerritsz  zelfde als ─> k4130 
x 
#k5343 Aerts, Marrigje    zelfde als ─> k4131 
 
#k5344 Boel, Gijsbert Maertensz (zoon van Maerten Dingemansz Boel en ) 
 ~ +/- 1635 te Charlois 
 † 21-07-1701 te Charlois 
o 03-05-1665 te Charlois     zie gezinskaart temp062 
#k5345 Pors, Aechje Pieters  (dochter van Pieter Clementsz Pors en Anneke 
     Leenderts Slorp)  ─> k10690 
 ~ +/- 1640 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maarten ~ 04-03-1666 te Charlois  †  

 x 14-07-1697 te Overschie met Maritie Dircks van de Vlught 
 xx 04-03-1708 te Charlois met Aegje Reijmerde de Roos 
 zie ─> k2672 

 
Not. Arch. Nr. 3868/180 Delfshaven  d.d. 03-06-1690 
Site notarieel archief Rotterdam, nog te verifiëren 
notaris Cornelis van Dam 
 
Not. Arch. Nr. 3846/272 Delfshaven  d.d. 07-01-1677 
Site notarieel archief Rotterdam, nog te verifiëren 
notaris Christiaan van Vliet 
Gijsbert Maertens Boele en Aechjen Pieters Pors, echtgenoten, wonend in Saerloos op het sluijsjen, 
benoemen elkaar tot hun erfgenamen en voogd over hun kinderen, met uitsluiting van de weeskamer. 

 
#k5356 van Sluijs, Jacob Leendertsz (zoon van Leendert van Sluijs en ) 
 * te Oost Barendrecht 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 29-10-1656 te Barendrecht     zie gezinskaart temp059 
#k5357 Paulus, Maeiken (dochter van Pauwels Cornelisz en Leentgen Adriaens) 
      ─> k10714 
 * te West Barendrecht 
 ~ 31-07-1633 te Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Paulus * te West Barendrecht / ~ 18-04-1660 te Barendrecht  †  

 x 21-05-1690 te Barendrecht met Marrighje Pieters 
 zie ─> k2678 

 

 
#k5360 Ruttensz, Dirk   (zoon van ) 
 * +/- 1610 te Gouderak ?? 
 † voor 15-05-1656 te Gouderak 
x +/- 1640 te ??? 
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#k5361 Harmens, Marrichje  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † na 15-05-1656 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joachim  * +/- 1645 te Gouderak  † 20-03-1682 te Gouderak 

  o 16-11-1675 te Gouderak met Grietje Dircks Booij 
  zie ─> k2680 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 15-05-1656 
Marrichje Jans, weduwe van Gerrit Huijgensz, te Gouderak, is schuldig aan Marrichje Harmens, weduwe 
van Dirk Ruttensz, te Gouderak, een losrente van f 20-5-0 per jaar. Het hoofdgeld is f 450,-. Als 
onderpand 6 ½ morgen land in het Kattendijksblok in het Tienviertel met huis en berg. Verder op 2 morgen 
3 hont land in een stuk van 4 ½ morgen in het Kattendijksblok. 
In de marge staat: 03-05-1672 Rutt Dirksz en Jochum Dirksz, kinderen van Marrichje Harmens, 
verklaren dat de schuld is afgelost. 

 
 
#k5368 van der Tak, Wigger Ariensz (zoon van Arien Wiggersz van der Tack en  
     Jannitje Jans)  ─> k10736 
 Beroep: Heemraad (1642, 1658, 1659) en Burgemeester (voor 1639) 
 ~ +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 18-06-1685 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1650 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k5369 Cornelis, Aechtgen / Echtgen  (dochter van ) 
   (en kleindochter van Anthonis Brantsz en Barbertgen Huijgen) 
       ─> k10738 
 Eerst getrouwd met Govert van der Trip 
 ~ +/- 1615 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 23-01-1679 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Aechtgen Cornelis en Govert van der Trip): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Wigger van der Tak en Aechtgen Cornelis): 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 21-11-1655 te Ouderkerk ad IJssel 

   † tussen 30-12-1690 en 30-09-1691 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Nannen Cornelisz, Leentgen Jacobs 
 x voor 03-04-1684 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelia Leenderts Verbie 
 zie ─> k2684 

o Dirck ~ 28-09-1657 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Brant Jansz, Trijntgen Jans 

 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1639 
Wigger Ariensz van der Tack koopt van Arien Thonisz Verbie Steenbacker (zie k10740) een 
hennipwerf in de polder de Cromme voor het bedrag van 375 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-01-1639 
Jan Anthonisz, Adriaen Anthonisz Schout (zie k10832), getrouwd met Pietertgen Cornelis (zie 
k10833), Willemtgen Thonis, geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, Cornelis Pouwelsz, getrouwd met 
Leentgen Tonis, en Willem Jansz, getrouwd met Maertgen Tonis, allen kinderen en kindskinderen en 
erfgenamen van Anthonis Brantsz en Barbertgen Huijghen, verkopen aan Wigger Ariensz, onze 
burgemeester, een erf in de polder de Cromme. Bedrag 190 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1639 / 16-08-1639 
Jan Anthonisz voor zichzelf, Willemtgen Thonis, geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, Cornelis 
Pouwelisz, getrouwd met Leentgen Thonis, Willem Jansz, getrouwd met Marritgen Tonis, Arijen Thonisz 
(zie k10832), schout te Ammerstol, getrouwd met Pietertgen Cornelis (zie k10833), en Wigger 
Arijensz van der Tack, oud Burgemeester, getrouwd met Aechtgen Cornelis, allen kinderen en 
kindskinderen van Anthonis Brantsz en Barbertgen Huijgen, hebben met elkaar gemeen 16 morgen 
land in de polder de Cromme, met behuizing, berg en schuren. Zij verkavelen dit onderling door aan schout 
en heemraden te verzoeken naar eigen inzicht gelijke kavels te maken, en vervolgens via blinde loting te 
verdelen. 
Wigger Ariensz van der Tack en Arien Thonisz krijgen samen een aantal kampen land, een vogelkooi, 5 
roeden kennipland, het voorhuis, en achter het huis drie roeden en twee voeten erf, en de rol buitendijks 
met de dijksloot. 
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Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-03-1642 
Wigger Ariensz van der Tack ondertekent deze acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-02-1644 
Wigger Ariensz van der Tack koopt van Heijndrick Cornelisz Decker en Jan Wiggersz Backer, een erf in de 
polder de Cromme, buitendijks gelegen. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-01-1650 / 14-02-1650 
Wigger Arijensz van der Tack en Jannetgen Cluijvers, eiseres, contra Arijen Cornelisz Decker, 
gedaagde. De eiseres zegt dat de gedaagde bij haar heeft gehaald aan brood en andere kramerwaren ten 
bedrage van 52 gulden 19 stuivers 12 penningen. Op de volgende rechtdag verschijnt Adrijaen Anthonisz 
Verbie (zie k10740), steenbakker, en belooft Arijen Cornelisz Decker het bedrag van 52 gulden 19 
stuivers en 12 penningen aan de eiseres te zullen voldoen. Dat bedrag wordt dan in mindering gebracht 
van het geld dat Arijen Cornelisz Decker zou krijgen voor een kamp land dat Verbie van hem had gekocht. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 12-11-1652 
De erfgenamen van Adrijaen Brantsz en Neeltgen Crijnen verkopen in het openbaar 5 bedden, gouden en 
zilveren voorwerken en allerhande huisraad en kleding. Onder de kopers bevindt zich Wigger Ariensz van 
der Tack die een bommesijnen (bombazijnen) broek koopt voor 2 gulden 12 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 06-05-1658 
Wigger Ariensz van der Tack ondertekent een acte als heemraad van Ouderkerk. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-01-1659 / 14-07-1659 
Wigger Ariensz van der Tack wordt genoemd als heemraad tijdens de rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-11-1660 
Wigger Ariensz van der Tack, Arien Thonisz, Arien Pouwelsz, Dirck Jacobsz, Meritgen Jans, Leentje 
Cornelis, Stoffel Cornelisz, mede namens Cornelis Jorisz, beiden wonend te Rotterdam, als voogden over  
Joris Leendertsz, nagelaten minderjarig weeskind van Leendert Jansz Varendeman zaliger en van 
Petronelle Jans, en Stoffel Cornelisz en Gerrit Jansz, als voogden over Jacobus Barentsz en Merritgen 
Barents, nagelaten minderjarige weeskinderen van Barent Cornelisz zaliger en van Aechtje Jans, en Jan 
Pietersz Soeting, zijn allen erfgenamen van zaliger Nanne Cornelisz, in zijn leven gewoond hebbend in 
Ouderkerk aan de IJssel in de polder de Lage Nesse. Als zodanig verkopen zij aan Aert Cornelisz Davidt: 
Eerst Wigger Arijensz van der Tack en Arijen Thonisz, 1 hont en 25 roeden land, en samen met Jan 
Pietersz Soeting nog 1 morgen land en 56 roeden, 4 voeten land. Arijen Pouwelsz 2 hont en 62 roeden, 
acht voeten land, Dirck Jacobsz 1 hont en 88 roeden land, Merritgen Jans, 3 hont en 28 roeden 4 voeten 
lant, Leentgen Cornelis 2 hont 18 roeden 10 voeten land, Stoffel Cornelisz en Cornelis Jorisz 3 hont 28 
roeden 4 voeten land, Stoffel Cornelisz en Gerrit Jansz 3 hont 28 roeden 4 voeten land. Alles tesamen 4 
morgen en 36 roeden land, gelegen in de polder de Lage Nesse. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-08-1661 
De erfgenamen van Jan Thonisz en Leentje Cornelis, te weten Willem Jan Govertsz voor 1/10e  deel, 
Leentgen Jacobs, weduwe van Aert Cornelisz Davidt, geassisteerd met Cornelis Jacobsz Sost, Maerten 
Senten, Emet Senten, Cornelis Pouwelsz IJsbrant Willemsz Bostelman, Willemken Thonis, Wigger 
Ariensz van der Tack, Adrijaen Thonisz Waert, wonende te Streefkerk, allen voor de resterende 9/10e  
deel van de 10 morgen en 2 hont land, behuizing, berg, schuur, werven, visserijen, etc. verdelen dit als 
volgt: Willem Jan Govertsz behoudt 1 morgen land, en het tiende deel van diverse andere zaken zoals 
weteringen, visserij, kaden, etc. van in totaal 6 hont land. De andere erfgenamen laten het andere 9/10e 
deel van het erfgoed onverdeeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-08-1661 
Leentje Jacobs, weduwe van Aert Cornelisz Davidt, geassisteerd met Cornelis Jacobsz Sost, voor ¼ deel, 
Maerten Senten en Emet Senten, samen voor ¼ deel, Cornelis Pouwelsz, Isbrant Willemsz Bostelman, 
Willemken Thonis, Wigger Arijensz van der Tack, Adrijaen Thonisz, tesamen voor de helft, allen 
erfgenamen van zaliger Jan Thonisz Versijl en Leentgen Cornelis, verkopen aan Andries Mathijsz Crom 9 
morgen, 2 hont  en 40 roeden land met huis, berg, schuur, visserij, boomgaard, erf en werf in de polder de 
Cromme. Bedrag 7.520 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-11-1667 
Weijntjen Adriaens, wonende te Streefkerk, voor ¼ deel, Wigger Ariensz van der Tack, voor ¼ deel, Arij 
Jansz, Govert Pietersz Quick, getrouwd met Aeltje Jans, en Maerten Wesselsz, getrouwd met Willempje 
Jans, samen voor ¼ deel, allen kinderen en kindskinderen van Janntje Jans, weduwe van Arien 
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Wiggersz, beiden alhier overleden, verkopen aan Cornelis Jansz Stolck ¾ deel van een rentebrief ten 
laste van het gemeene land van Holland en WestVriesland van 800 gulden van 24-08-1646 waaarvan 
Cornelis Jansz Stolck zelf al ¼ deel heeft geërft. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 14-06-1676 
Notaris Everard Maes 
Abram Ariensz van der Horde, Roelant Pietersz Versloot (zie k4590), Wigger Ariensz van der Tack, 
heemraden te Ouderkerk ad IJssel in 1658 en 1659, Pieter Ariensz, namens zijn moeder Marrichjen 
Thijsen, weduwe van Adriaen Pietersz, Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424) namens zijn 
schoonmoeder Geertjen Jans, weduwe van Adriaen Cornelisz Back den Ouden (zie k10850), en alle 
voorgaanden namens de erfgenamen van Adriaen Sijmonsz, tijdens hun leven eveneens heemraden te 
Ouderkerk in 1658 en 1659, machtigen Adriaen Sterrevelt, procureur voor het hof van justitie in Holland, 
om namens hen proces te voeren. 

 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 14-06-1676 
Notaris Everard Maes 
Abram Ariensz van der Horde, Roelant Pietersz Versloot (zie k4590), Wigger Ariensz van der Tack, 
heemraden te Ouderkerk ad IJssel in 1658 en 1659, Pieter Ariensz, meerderjarige zoon van Adriaen 
Pietersz zalr, Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424) getrouwd met Machteltjen Ariens Back, 
enige dochter van Adriaen Cornelisz Back den Ouden (zie k10850), tijdens hun leven eveneens 
heemraden te Ouderkerk in 1658 en 1659, herroepen eerdere machtigingen die zij samen of apart hebben 
gegeven aan Maerten Kemels, procureur voor de resp. hoven van justitie in Hollandt. Mocht deze bij enige 
notaris met deze machtiging aankomen, dan moet deze notaris hem insinueren. 

 

 

 
 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-01-1679 
Baertje Wiggerts, weduwe van Pouwels Goversz van der Trip, Wouter Thonisz, getrouwd met Grietje 
Govers van der Trip verkopen aan Arijen Wiggertsz van der Tack, Willempje Wiggerts van der Tack, Jan 
Wiggertsz van der Tack, Pieter Wiggertsz van der Tack (zie k2684), Dick Wiggertsz van der Tack en 
Neeltje Wiggertsz van der Tack, het deel van de roerende en onroerende goederen die hen door dood en 
overlijden van hun moeder Aechje Cornelis is aanbestorven, voor het bedrag van 80 gulden. In ruil nemen 
de kinderen van der Tack alle schulden en baten van hun moeder op zich. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-06-1685: 
Arijen Wiggertsz, Pieter Wiggertsz (zie k2684), Dirck Wiggertsz, Wouter Jansz, getrouwd met Wijve 
Wiggerts, Cornelis Gerritsz, getrouwd met Willempje Wiggerts, en Neeltje Wiggerts, allen kinderen en 
erfgenamen van Wiggert Arijensz van der Tack, alhier overleden, verkopen aan Jacob Pietersz Cool een 
erf of boomgaard in de polder de Kromme. Bedrag 160 gulden. 

 
#k5370 Verbie, Leendert Ariensz (zoon van Arien Thonisz Verbie en Diewertje  
     Pieters)  ─> k10740 
 Beroep: Steenfabrikant (steenbakker), Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in 1688 
 ~ +/- 1620 te Ouderkerk aan den IJssel 
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 † 24-01-1709 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1650 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k5371 Gerrits, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 16-10-1712 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia    ~ voor 1655 te Ouderkerk ad IJssel    † 05-11-1727 te Ouderkerk ad IJssel 

    x voor 03-04-1684 te Ouderkerk ad IJssel met Pieter Wiggersz van der Tak 
    xx 12-12-1697 te Ouderkerk aan den IJssel met Jan Huigen Crijgsman 
 zie ─> k2685 (kwartier 2) 

o Ariaentje ~ 23-06-1658 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Willem Jacobsz, Neeltje Pieters, Zijtje Pieters 

o Arien ~ +/- 1665 te Ouderkerk ad IJssel † 13-11-1753 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 09-05-1694 te Moordrecht met Annitje Melle 
 zie ─> k3542 (kwartier 3) 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-11-1655: 
Adrijaen Anthonisz Verbie, steenbacker (zie k10740), getrouwd geweest met Diewertje Pieters  zaliger 
(zie k10741), voor zichzelf,  Anthonis Arijensz voor zichzelf, Pieter Adrijaensz voor zichzelf, Cornelis 
Arijensz voor zichzelf, Leendert Arijensz voor zichzelf, Willem Arijensz voor zichzelf en Arijaentje Ariens, 
geassisteerd door haar broer Leendert Arijensz, allen kinderen en erfgenamen van Diwertje Pieters, 
verklaren dat zij gezamenlijk twee steenplaatsen, landen, huizen, zelligen en andere goederen gemeen 
hadden. Dit hebben zij nu onderling als volgt verdeeld: Adrijaen Tonisz Verbie, vader van de voorzeide 
kinderen behoudt de steenplaats, ovens, huizen, loodsen, boomgaard, etc. in Nieuwerkerk aan den IJssel, 
en de zellingen onder Nieuwerkerk in de polder de Nesse, en twee zellingen in de polder Bleedorp 
(Blaardorp ?), en twee kampen hooiland in de polder de Cromme, en een schuldbrief ten laste van 
Adrijaen Jansz Roock (zie k4096) ten bedrage van 368 gulden. De kinderen krijgen de steenplaats, 
loodsen, landen en huizen in de polder de Cromme, drie zellingen liggende onder Nieuwerkerk, een huis 
en erf in Maassluis op Vlietmeer. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 22-11-1656 
De weduwe van Leendert Cornelisz van der Pols verkoopt in het openbaar de kleren van haar overleden 
man, en enkele andere goederen. Onder de kopers bevindt zich Leendert Ariensz Verbie. Hij koopt 2 
aarden potten en vloten voor 5 stuivers, 2 gordijnen met een ijzer voor 2 gulden en 2 doeken voor 4 
stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-01-1686: 
De erfgenamen van Cornelis Arijensz Verbie en Willempje Cornelis verkopen in het openbaar een woning 
groot 8 ½ morgen land, met huis en berg daarop staande in de polder Cromme, met 5 hont land daarnaast 
liggende, en het 1/5e deel van een steenplaats, ovens, loodsen en behuizing, met het 1/5e deel van 2 
morgen 4 ½ hont land daarachter, en het 1/5e deel van diverse viertellen zellingen onder Nieuwerkerk 
gelegen. Er zijn diverse kopers. Het deel van de steenplaats wordt gekocht door Leendert Arijensz Verbie 
voor 350 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1686: 
Leendert Ariensz Verbie, Tonis Arijensz Verbie voor zichzelf en als voogd over de kinderen van Willem 
Arijensz Verbie, Sent Jansz Besemer, getrouwd met Aerjaentje Arijens Verbie, tesamen voor de ene helft, 
Leendert Pietersz Luijt, Cornelis Jacobsz Timmerman, Huijch Pietersz Metselaer, Leendert Luijten, Jan 
Arijensz Roock, voor zichzelf en voor Machteltje Arijens Roock, en ook als oom en voogd van de kinderen 
van Jan Arijensz Roock den Ouden (zie k2048), Jacob Ingensz en Cornelis Cornelisz Broer, tesamen 
voor de andere helft, alle tesamen erfgenamen van Cornelis Arijenszz Verbie en Willemke Cornelis, en 
Leendert Luijten en Daniel Jacobsz, Heilige Geestmeesters voor een achttiende deel, verkopen aan 
Leendert Leendertsz Blonck een huis, berg, erf en werf in de polder de Cromme, met ¾ deel van de 
zelling. Bedrag 287 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-02-1688: 
Leendert Arijensz Verbie tekent een acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-03-1696: 
Leendert Arijensz Verbie is 800 gulden schuldig aan de diaken armen. Dit is geld dat hij geleend heeft. 
Rente 3,5 %. Hiertoe verhypothequeert hij het derde deel van een steenplaats met ovens, loodsen en 
behuizing, het derde deel van twee morgen, vier hont en 50 roeden land achter de steenplaats in de polder 
de Cromme, en het derde deel van alle zellingen gelegen onder Nieuwerkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1696: 
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Leendert Arijensz Verbie, oom en voogd van de kinderen van Cent Jansz Besemer en Arjaentje Arijens 
Verbie, alhier overleden, verkoopt aan Merritje Foppen, weduwe van zaliger Willem Arijensz Verbie, een 
derde deel van een steenplaats, met behuizing, ovens, loodsen daarop staande, met het derde deel van 
twee morgen vier hont en 50 roeden land achter de steenplaats, in de polder de Cromme.

 
 
#k5400 Metselaer, Klerk Jacobsz (zoon van Jacob Metselaer en ) 
 * +- 1635 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 02-05-1666 te Lekkerkerk 
#k5401 Willems, Grietje  (dochter van ) 
 * +/- 1640 te Driel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 30-10-1667 te Lekkerkerk  †  

 x 15-05-1689 te Lekkerkerk met Ariaantje Ariens de Bruijn 
 zie ─> k2700 

 

 
#k5406 van der Cade, Arie Jacobsz (zoon van Jacob Dirks Kindermaecker en Neeltje 
     Jacobs) 
 Beroep: Schoenmaker 
 * +/- 1620 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † ??? te ??? 
o 08-10-1650 te Lekkerkerk 
x te Berkenwoude 
#k5407 de Hals, Marrigje Bastiaans  (dochter van Bastiaan de Hals en ) 
 * +/- 1625 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jaepje ~ +/- 1650 te Lekkerkerk  † 27-09-1730 te Lekkerkerk 

 x 10-11-1677 te Lekkerkerk met Gabriël Dirks van Wijnen 
 zie ─> k2703 

o Marchje ~  †  
 is doopgetuige bij kind van Jaepje Ariens 

o Neeltje ~  †  
 is doopgetuige bij kind van Jaepje Ariens 

o Annitje ~  †  
 is doopgetuige bij kind van Jaepje Ariens 

o Bastijaen ~  †  
 is doopgetuige bij kind van Jaepje Ariens 

o Jannitge ~  †  
 is doopgetuige bij kind van Jaepje Ariens 

o Cornelis ~  †  
 is doopgetuige bij kind van Jaepje Ariens 

 

 
#k5408 Twigt, Arij Dircksz (zoon van Dirck Ariensz ’t Wicht en ) 
 ~ +/- 1646 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x 19-04-1676 te Moordrecht ??? 
#k5409 van der Mast, Liedewijntje / Levijntje (dochter van Arie Abrahamsz van der 
     Mast en Aechtgen Jans)  ─> k10818 
 ~ 02-06-1653 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien * te Krimpen ad IJssel / ~ 05-06-1678 te Ouderkerk ad IJssel †  

 x 01-06-1698 te Ouderkerk ad IJssel met Ariaantje Jans 
 zie ─> k2704 
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o Neeltje ~ 07-04-1681 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Claes Ariensz, Neeltje Dircks, Jannichje Ariens 

o Eeghje ~ 25-10-1682 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Giel Ariensz, Marchje Willems, Jannigje Ariaens 

o Jan ~ 19-11-1684 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Leendert Leendertsz, Annichje Ariens 

o Claas ~ 16-12-1685 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Leendert Leendertsz, Ariaentje Dircks 

 

 
#k5412 van der Zijden, Roelandt (zoon van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5413 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abram ~ +/- 1690 te Ouderkerk ad IJssel † 01-10-1773 te Krimpen ad IJssel 

 x 10-05-1716 te Ouderkerk ad IJssel met Ariaantje Lourisse Trouborst 
 xx 12-02-1719 te Ouderkerk aan den IJssel met Aagje Ariens 
 zie ─> k2706 

 

 
#k5416 Schouten / Weert, Pieter Ariensz (zoon van Arien Teunisz Waert en  
    Pietergen Cornelis Steenman)  ─> k10832 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † 15-05-1726 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1675 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5417 Scheepmaker, Leentje Pieters (dochter van Pieter Willemsz Scheepmaker en 
     Martijntje Jacobs Sost)  ─> k10834 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † 23-02-1718 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter ~ 18-10-1676 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Bartholomeus Pietersz, Cornelis Jacobsz, Marchje Pieters 
o Martijntje ~ 04-12-1678 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Meeus Pietesz, Leentje Claes, Willemtje Wiggers 
o Teunis ~ 15-12-1680 te Ouderkerk ad IJssel † 09-12-1756 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Jan Ariensz, Cornelis Jansz, Baertje Ariens 
 o 22-03-1705 te Nieuwerkerk ad IJssel met Meritje Abrahams Noorlander 
 zie ─> k2708 

o Arij ~ 16-08-1682 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Pieter Isbantsz, Arij Jansz en Wijve Ariens 

o Cornelis ~ 06-01-1686 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Abraham Claesz Noirlander, Cornelis Ariensz, Ariaentje Cornelis 

o Arij ~ 30-11-1687 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Cornelis Cornelisz, Mees Pietersz, Baertjen Ariens 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-03-1663 
Door schout en heemraden is op verzoek van Merritge Pieters, weduwe van Dirck Andriesz Timmerman, 
diens nalatenschap getaxeerd. Onderdeel van die nalatenschap is de helft van 6 morgen land in de polder 
de Zijde, waarop een huis getimmerd staat van Pieter Willemsz Scheepmaker zaliger. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Martijntgen Jacobs, weduwe van Pieter Willemsz Scheepmaker, is schuldig aan Eldert Senten het 
bedrag van 500 gulden dat zij geleend heeft. Rente 20 gulden per jaar. Zij verhypothequeert hiertoe het 
zesde deel van 12 morgen land in de polder de Geer, met huis, berg en schuur, alwaar Jacob Jacobsz 
Sost zaliger op heeft gewoond. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Martijntgen Jacobs, weduwe van Pieter Willemsz Scheepmaker, koopt van Lijsgen Cornelis, weduwe 
van Pieter Ariensz Timmerman en Willem Cornelisz Ruijchooft voor de ene helft en Pieter Andriesz 
Timmerman, Abram Cornelisz Vermeer, getrouwd met Lijsbeth Andries, Cornelis Fransz, getrouwd met 
Berber Andries, won. te Streefkerk, Andries Pietersz Timmerman, de kinderen van Adriaen Pietersz 
Timmerman, Arien Abramsz, getrouwd met Reijmpje Willems, weduwe van Arien Pietersz voornoemd, 
Sent Adriaensz Backer, Willem Dircksz Keijser, vervangeden Aert Maertensz, getrouwd met Ariaentgen 
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Pieters, voor de andere helft, erfgenamen van Dirck Timmerman en Merritgen Pieters, beiden te Ouderkerk 
ad IJssel overleden: Een buitendijks erf in de polder de Zijde. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-05-1684 
Bartholomeus Pietersz, Pieter Arijensz Weert, getrouwd met Leentje Pieters en Gerrit Gerritsz 
Braems, getrouwd met Merritgen Pieters, kinderen en erfgenamen van Martijntgen Jacobs, alhier 
overleden, verkopen aan Cornelis Arijensz Back, won. te Stormpolder, een zesde deel van een woning van 
12 morgen land in de polder de Geer. Bedrag 530 gulden en 6 zilveren ducatons als speldegeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-10-1685 
Pieter Arijensz Waert en Gerrit Gerritsz Braems verkopen aan Bartholomeus Pietersz Scheepmaker 
tweederde deel van een huis en erf in de polder de Zijde. Bedrag 200 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 09-04-1708 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Jansz, won. te Ammerstol, geeft te kennen dat hij door Mees Pietersz Scheepmaker op  
19-12-1707 is aangesteld tot medevoogd over de minderjarige erfgenamen van Claas Leendertsz Bakker 
en Niesjen Wouters, en in verband met het overlijden van Mees Pietersz stelt hij nu als nieuwe medevoogd 
aan Pieter Ariensz Schoutt. 

 
#k5418 Noorlander, Abraham Claesz  zelfde als ─> k2634 
x 
#k5419 Sost, Ariaentje Cornelis  zelfde als ─> k2635 
 
#k5424 Op ’t Schoor, Hendrik Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz op ’t Schoor
      en ) ─> k10848 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1686-1687, Waarsman van 
 de polder de Zijde, Heilige Geest Armmeester 
 ~ +/- 1644 te ??? 
 † 02-04-1707 te Ouderkerk aan den IJssel 
x voor 25-04-1677 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5425 Back, Macheltje Arijens (dochter van Arijen Cornelisz Back den Ouden en 
     Geertjen Jans)  ─> k10850 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † 28-07-1706 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij  ~ 25-04-1677 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Arij Cornelisz Back de jonge, Cornelis Jansz Verschoor, Geertje Jans 
o Cornelis ~ 25-02-1680 te Ouderkerk ad IJssel † 12-02-1730 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Everard Maes, Cornelis Jansz Verschoor, Barbar Pieters 
 x 27-04-1727 te Langerak met Aaltje Cornelisse Ooms 
 zie ─> k2712 

o Willem  ~ 19-05-1686 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Willemsz Muijs, Jan Cornelisz, Geertje Dircks 

o Johannes  ~ 19-05-1686 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Dirck Rutte, Pieter Ariensz, Barbara Pieters 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 09-03-1676 
Notaris Everard Maes 
Jan Jacobsz Pols (zie k5632), Dirck Cornelisz, Huijch Herpersen, Wigger Adriaensz, Hendrick Cornelisz 
Verschoor (zie k5424), Cornelis Willemsz en Claes Ariensz, allen inwoners en hoofd ingelanden van 
Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van Roelant Pietersz Versloot en Abram Ariensz van der 
Horden, heemraden te Ouderkerk in 1658 en 1659, dat zij er nooit van gehoord hebben dat er enige 
buurspraak is gehouden of belegd door schout of heemraden van Ouderkerk die in het jaar 1673 / 1674 
dienden in verband met enig proces en speciaal i.v.m. het proces van het hooi dat door schout en 
heemraden is aangespannen voor de gecommitteerde raden of de staten van Holland en West Friesland 
tegen schout, ambachtbewaarders en gerecht van Capelle ad IJssel, maar integendeel, dat schout en 
heemraden in 1673 kennelijk op eigen authoriteit het proces hebben aangespannen zonder bemoeienis 
van ingelanden. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 14-06-1676 
Notaris Everard Maes 
Abram Ariensz van der Horde, Roelant Pietersz Versloot, Wigger Ariensz van der Tack (zie k5368), 
heemraden te Ouderkerk ad IJssel in 1658 en 1659, Pieter Ariensz, namens zijn moeder Marrichjen 
Thijsen, weduwe van Adriaen Pietersz, Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424) namens zijn 
schoonmoeder Geertjen Jans, weduwe van Adriaen Cornelisz Back den Ouden (zie k10850), en alle 
voorgaanden namens de erfgenamen van Adriaen Sijmonsz, tijdens hun leven eveneens heemraden te 
Ouderkerk in 1658 en 1659, machtigen Adriaen Sterrevelt, procureur voor het hof van justitie in Holland, 
om namens hen proces te voeren. 

 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 14-06-1676 
Notaris Everard Maes 
Abram Ariensz van der Horde, Roelant Pietersz Versloo (zie k4590), Wigger Ariensz van der Tack (zie 
k5368), heemraden te Ouderkerk ad IJssel in 1658 en 1659, Pieter Ariensz, meerderjarige zoon van 
Adriaen Pietersz zalr, Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424) getrouwd met Machteltjen Ariens 
Back, enige dochter van Adriaen Cornelisz Back den Ouden (zie k10850), tijdens hun leven eveneens 
heemraden te Ouderkerk in 1658 en 1659, herroepen eerdere machtigingen die zij samen of apart hebben 
gegeven aan Maerten Kemels, procureur voor de resp. hoven van justitie in Hollandt. Mocht deze bij enige 
notaris met deze machtiging aankomen, dan moet deze notaris hem insinueren. 

 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 27-04-1677 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Cornelisz Verschoor en Machteltjen Ariens Back, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssek, hij 
gezond en zij ziekelijk liggend op haar kraambed, stellen hun testament op. De eerststervende benoemt de 
kinderen tot erfgenaam. De langstlevende heeft wel het vruchtgebruik van de nalatenschap. De 
langstlevende zal de kinderen alimenteren en opvoeden in de Christelijke gereformeerde religie, en heeft 
ook de voogdij. 
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Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-08-1679 
Willem Dircksz Keijser en Heijndrick Cornelisz opt Schoor, Heilige Geest meesters, en bezorgers voor het 
onderhoud van Huijbert Cornelisz, verkopen aan Pieter Jacobsz Butterboer een huis en erf op het dorp, 
binnendijks. Bedrag 450 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-04-1686 
Heijndrick Cornelisz op’t Schoor ondertekent als heemraad: 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 30-05-1688 
Notaris Everard Maes 
Bij een verkaveling van land van de overleden Arien Cornelisz Back de Jonge, wordt ook land in de polder 
de Zijde verkaveld grenzend aan het land van Arien Cornelisz Back den Ouden zalr, waar nu woont 
Hendrick Cornelisz Verschoor, die getrouwd is met de enige dochter van Arien Cornelisz Back den Ouden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 26-05-1691 
Notaris Everard Maes 
Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), regerend waarsman, en Hendrick Cornelisz Verschoor (zie 
k5424), oud waarsman van de polder de Zijde te Ouderkerk ad IJssel, zijn schuldig aan de diaconie armen 
van Ouderkerk het bedrag van 360 gulden dat zij geleend hebben. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-09-1691 
Heijndrick Cornelisz opt Schoor en Machteltjen Arijens Back, zijn huisvrouw, zijn beiden schuldig aan 
Meijnsje Jans van Roijen, weduwe van Cornelis Quack, in zijn leven burgemeester van Vlaardingen, het 
bedrag van 6000 gulden dat zij geleend hebben. Rente 4,5%. Zij verhypothequeren hiertoe een woning 
van 22 morgen land, met huis, berg en schuren in de polder de Zijde, een woning van 12 morgen land met 
huis, berg en schuur, ook in de polder de Zijde. 
In de kantlijn staat dat deze schuld is afgelost op 05-05-1699. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 05-03-1692 
Notaris Everard Maes 
Pieter Jacobsz Knicker, oud 28 jaar, en Cornelis Ariensz, oud 25 jaar, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, 
verklaren op verzoek van Arien Jansz van Dam, won. te Stolwijk, dat zij op 04-11-1691 met Hendrick 
Cornelisz Verschoor en diens zoon gereden zijn met paarden en wagen naar Haastrecht op Billick, waar 
voornoemde Verschoor enig land heeft. Komende bij dat land zetten zij de wagen op de Billicker weg, en 
latende het paardentuig aan de wagen, gingen zij het land in. Toen zagen zij dat twee personen bij de 
wagen stonden, en één van hen had een mes in de hand en sneed het paardentuig aan stukken. Iedereen 
liep terug naar de wagen en daar zagen zij dat de twee personen waren Willem Claesz en diens zoon 
Claes Willemsz, won. te Stolwijk. Nadat werd gezegd dat Willem en zijn zoon dat moesten laten, nam 
Willem Claesz een houmes dat in de wagen lag, en Claes Willemsz had ook een mes in de hand, en 
Willem Claesz zei: “den eersten die van u op de wech comt, sal ick met dat houmes in sijn huijt hacken”. 
De zoon van Verschoor ging de weg op, en Willem Claesz en zijn zoon zijn toen heen gelopen met het 
houmes. De zoon van Verschoor liep hen na om zijn vaders houmes van Willem Claesz wederom te halen. 
Willem Claesz zei toen tegen hem: “Blijf van mijn offe ick sal u in u huijt bruije”. Nadat de zoon van 
Hendrick Verschoor nogmaals zie 'geef ons houmes wederom', zijn Willem Claesz en zijn zoon de weg 
naar Stolwijk gegaan. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 20-07-1692 
Notaris Willem Romeijn 
Willem Hendricksz Lagewaart, regerend waarsman, Hendrick Cornelisz op ’t Schoor (zie k5424), oud 
waarsman van de polder de Zijde te Ouderkerk a/d IJssel en Huijbert Willemsz, aangestelde waarsman 
van dezelfde polder, allen te Ouderkerk, zijn 200 gulden schuldig aan de kerk van Ouderkerk a/d IJssel.  
Dit bedrag, dat zij nodig hebben om een molenas voor de poldermolen te kopen, ontvingen zij uit handen 
van Daniël Leendertsz de Weth, Jan Cornelisz Stolck en Herper Jansz, kerkmeesters van voorn. kerk.  

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 10-01-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Everard Maes, Hoogheemraad van de Krimpenerwaard, serc. van Capelle, Berkenwoude en Achterbroek 
etc. won. te Ouderkerk a/d IJssel, verklaart op verzoek van Hendrick Cornelisse op 't Schoor en Willem 
Hendrickse Lagewaert (zie k2960), waersluijden van de polder de Zijde, onder Ouderkerk en wonende 
aldaar, dat hij op 29-11-1690, (de dag waarop Adriaen Schiltman, secr. van Ouderkerk,de omslag van de 
genoemde polder van 1687 herschreef en de geburen van dezelfde polder in de kerk voorlas), naar Joost 
Schiltman, schout te Ouderkerk ging, om een glas bier of wijn te drinken. Daar kwamen ook Willem 
Cornelis Ruijchooff, Aert Egberse en anderen. Daar ontstond een woordenwisseling tussen Maes en 
Ruijchooff. Tevens verklaart Claes Foppen Diestenburch te Ouderkerk, dat hij in april 1692, gezeten op de 
dijk voor het huis van Joost Schiltman, bezoek kreeg van Willem Cornelisse Ruijchooff, die hem vertelde 
over een conflict tussen de bovengenoemde waersluijden en voorn. Joost Schiltman. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-01-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Gerritsz Vercaijck, molenaar, en Davit Jacobsz de Cuijper, smid van de polder de Zijde te Ouderkerk 
ad IJssel, leggen een verklaring af op verzoek van Hendrick Cornelisz opt Schoor (zie k5424), oud 
waarsman, en Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), regerend waarsman van de polder de Zijde. 
Pieter Gerritsz Vercaijck zegt dat vandaag bij hem is gekomen Cornelis Brouwer, substituut secretaris en 
bode van Ouderkerk, die hem een papier voorlas en hem daarna vroeg uit naam van Willem Cornelisz 
Ruijchooft en Aert Egbertsz, of hij wenste dat hij zijn molenhuur had en dat de waarsluiden omslagen 
deden, waarop hij antwoorde: “Ick sal mijn gelt van de waersluijde wel crijgen, en ick ben met haer wel te 
vreden. En mijn verdiende jaren sijn noch niet omgeslagen.” Verder geeft Pieter Gerritsz Vercaijck aan dat 
Willem Cornelisz Ruijchooft bij hem is geweest en hem gevraagd heeft om een getuigenis af te leggen dat 
de twee waarsluijden al twee jaar de molen niet hebben geschouwd. Maar hij wil daar geen attestatie van 
afleggen omdat de waarsluiden wel degelijk hebben geschouwd. Hierop zei Ruijchooft “wilt ghij de 
attestatie niet geven, soo sullen wij u daer wel toe constringeeren”. 
Davit Jacobsz de Cuijper zegt dat vandaag bij hem is gekomen Cornelis Brouwer die hem een papie 
rvoorlas en hem uit naam van Ruijchooft vroeg of hij zijn geld wilde hebben dat hij aan de polder had 
verdiend, en of hij dat geld van de twee laatst gedane omslagen had ontvangen. Hij gaf als antwoord: “Ick 
sal mijn gelt van de waersluijde wel crijgen en dat er omgeslagen is, dat heb ick bij na van de waersluijden 
ontfangen”. Tot slot compareerde ook Anthonij Timmers, zeilmaker van de gemelde polder, won. te Gouda, 
die verklaarde dat hij door onbekende mensen was benaderd die hem vroegen of hij zijn geld van de twee 
laatste omslagen al had gekregen, etc. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-01-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Cornelis Dircksz de Jongh, oud 63 jaar, Jan Centen, oud 58 jaar, Davit Jacobsz de Cuijper, oud 49 jaar, 
Jan Nannensz, oud 46 jaar, Jan Willemsz, oud 36 jaar en Willem Arijensz Timmerman, oud 34 jaar, 
allen won. te Ouderkerk ad IJssel leggen een verklaring af op verzoek van Hendrick Cornelisz opt 
Schoor (zie k5424) en Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), resp. oud waarsman en regerend 
waarsman van de polder de Zijde te Ouderkerk. Zij verklaren dat op 01-12-1687 door de genoemde 
waarsluiden hun omslag of rekening van de kosten deden in de kerk van Ouderkerk, en dat daar toen ook 
Joost Schiltman kwam, in zijn leven schout en substituut secretaris van Ouderkerk, en tegen de 
waarsluiden zei: “Wat doet ghij?”, waarop Verschoor zei: “Wij doen onsen omslagh”, waarop de schout zei: 
“Wel ick meende dat ick dat most doen, maer na dat ick sie doet ghij dat. Maer ick protesteer uijt den naem 
van de vrouw Van de Lecq en den secretaris Schiltman tegens het doen van den gemelte omslagh”. De 
waarsluijden zijn vervolgens met de omslag verder gegaan, waarop de schout zei: “Bueren, staet ghij dat 
toe dat dese waersluijden soo den omslagh doen?” Maar niemand van de presente buren en ingelanden 
zei daar iets op. Na he doen van de omslag moest een andere waarsman worden aangesteld, en twee 
personen werden voorgesteld namelijk Huijbert Willemsz en Willem Cornelisz Ruijchooft, waarvan er één 
gekozen zou worden om naast één van de blijvende waarsmannen samen te gaan. Bovengenoemde 
attestanten verklaren, dat zij bij de gemelde omslag in de kerk aanwezig waren en zij alles met eigen oren 
hebben aangehoord. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 03-11-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Cornelisz. op Schoor, won. te Ouderkerk a/d IJssel, bekent 834 gulden en 12 stuivers schuldig 
te zijn aan Leonardus Groenewegen, predikant te Amsterdam. Bestaande uit 615 gulden voor een 
obligatie, die Cornelis Janse den oude, vader van Hendrick Cornelisz op Schoor, afsloot op 1 juli 1662 
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ten behoeve van Arijen Leendertse van ’t Weegjen zalr, vader van voorn. Groenewegen. De restschuld van 
234 gulden en 12 stuivers, is de verlopen rente over deze lening. Nieuwe rente over deze schuld is 4%. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 07-11-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Johannis van Wijmers, mr chirurgijn, oud 40 jaar, Hendrick Cornelisz op Schoor, oud 52 jaar en Pieter 
van Stevensloot, oud 17 jaar, alle won. te Ouderkerk ad IJssel, en Huijbert van der Zee, deurwaarder, oud 
32 jaar, won. te Gouda, leggen een verklaring af op verzoek van Aeltje Maartens, mede won. te Ouderkerk. 
Hendrick Cornelisz op Schoor en Huijbert van der Zee verklaren dat zij in september van dit jaar samen 
met Bartholomees Cluijt, deurwaarder, in het huis van Op Schoor geweest zijn, en hebben gepraat over de 
attestatie die Cluijt samen met Nannigh Pietersz Verveer en Arijen Stolcker, won. te Schoonhoven,  
op 01-10-1695 hebben gegeven voor notaris Jasper Huijsman te Schoonhoven, op verzoek van Johan van 
der Putten, baljuw. Die attestatie ging over Marritje Maartens, broodbakster of slijter, won. te Ouderkerk, 
aan de Schaapjeszijde. De discussie ging erover dat Cluijt op een oneigenlijke manier aan de belastende 
informatie rondom Marritje Maartens is gekomen, maar Cluijt gaf daarop als weerwoord dat hij dit had 
gedaan in zijn functie als bode van Schoonhoven en dat hij dit in opdracht had gedaan. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 06-08-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Cornelisz op Schoor, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Barbara Vrechenius, weduwe 
van Leonardus Groenewegen, in zijn leven predikant te Amsterdam, 347 gudlen als rest van 29 jaar 
landhuur van 1 morgen 3 hont land, binnen een stuk land van 6 morgen in de polder de Zijde, waarvan 
Hendrick Cornelisz op Schoor 4 morgen 3 hont bezit. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-08-1697 / 04-09-1697 / 25-09-1697 
Rechtdag gehouden 07-08-1697 
Joost Vasse van Ardennen, mr timmerman, eiser, contra Hendrick Cornelisz op Schoor en Ariaentje 
Ariens (zie k2961), weduwe van Willem Hendricksz Lagewaert (zie k2960), gewezen waarsluijden van 
de polder De Zijde in de jaren 1687, 1688, 1689, 1691 en 1692, gedaagden. De eis wordt in geschrifte 
ingediend maar niet volledig benoemd in de acten. Het blijkt om een bedrag te gaan dat nog betaald moet 
worden volgens het schuldregister van Joost Vasse van Ardennen. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1697 
Jan Huigen, wed.nr. van Jannetje Theunis en Hendrick Cornelisz op Schoor en Cornelis Arijensz, voogden 
over de twee minderjarige kinderen van Jan Huigen en Jannetje Theunis, te weten Trijntje Jans, oud 16 
jaar, en Theunis Jansz, oud 9 jaar, komen overeen dat Jan Huigen de gehele boedel en goederen zal 
behouden, en dat hij de wollen en linnen kleren van hun moeder aan zijn kinderen geeft, en hen 
alimenteert en onderhoudt in eten, drinken, kleding totdat zij 25 jaar zijn of totdat zij getrouwd zijn, hen leert 
lezen en schrijven en hen een goed ambacht of handwerk laat leren, hen in de gereformeerde christelijke 
religie opvoedt, en indien een van hen eerder overlijdt, deze zal laten begraven zonder dat die kosten 
drukken op het onderhoud van het andere kind. Tot slot geeft hij hen 2 zilveren ducaten wanneer zij 25 jaar 
zijn of trouwen. Mocht hij hieraan niet voldoen, dan mogen de voogden de kinderen elders onderbrengen 
op zijn kosten. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-05-1699 
Hendrik Cornelisz op ’t Schoor, als enige en universele erfgenaam van zijn vader Cornelis Jansz op 
Schoor, verkoopt aan Cornelis Jansz Mul een hofstede van 12 morgen, met huis en boomgaard in de 
polder de Zijde. Bedrag 5.550,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-05-1699 
Hendrik Cornelisz op ’t Schoor, als enige en universele erfgenaam van zijn vader Cornelis Jansz op 
Schoor, zoon en mede erfgenaam van Jan Cornelisz op Schoor en Neeltje Cornelis, en erfgenaam 
van zijn moeije Ariaantje Jans op Schoor, en Barbara Veghemius. wed. van Leonardus Groenewegen, in 
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zijn leven predikant te Amsterdam, die een zoon en erfgenaam was van Barbar Jans op Schoor en 
daarmee erfgenaam van Ariaantje Jans op Schoor, geassisteerd met Anthonij Veghemius, predikant te 
Haastrecht, Pieter Willemsz Vaandrager, getrouwd met Elizabeth Groenewegen, dochter van Barbar Jans 
op Schoor, en daarmee ook erfgenaam van Ariaantje Jans op Schoor, verkopen aan Jan Ariensz Wegman 
6 morgen wei- en hooiland in de polder de Zijde. Bedrag 2.335,- gulden. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6498  dd. 04-05-1699 
Notaris Samuel Guldemont. 
Hendrik Cornelisz op Schoor en Magteltje Ariens, diens vrouw, verklaren dat zij aan Daniel Leendertsz Vet 
en Willem Leendertsz Kors, als gaarmeesteres van de honderste penning, schuldig zijn over de jaren 1695 
tm 1698 het bedrag van 442 gulden 14 stuivers en 19 penningen, dat zij ten achter zijn op hun woning 
groot 12 morgen en een viertel groot 6 morgen dat zij op 07-01-1699 verkocht hebben aan Cornelis Jansz 
Mul en Jan Ariensz Wegman. In geval zij in gebreke blijven geven zij de gaarmeesters het recht op 
executie op een hofstede groot 23 morgen in de polder de Zijde. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-05-1699 / 19-08-1699 / 09-09-1699 / 
 07-10-1699 / 07-11-1699 / 02-12-1699 / 06-01-1700 / 03-02-1700 / 03-03-1700 / 07-04-1700 
Rechtdag gehouden 06-05-1699, etc. 
Adriaen de Boer, oud schout te Stolwijk, getrouwd met Maria Jans Verhouf, enige dochter van Aefje 
Leenderts de Boer, en Laurens de Boer, arrestanten op een perceel land met vogelkooi in de polder De 
Zijde te Ouderkerk, toebehoord hebbend aan Roelandt Pietersz Versloot, en tegenwoordig in bezit van 
Cornelis Gerritstz Baes, won. te Bergambacht, eisers, contra Zijtjen Arijens Zeeuw (zie k4591), weduwe 
van Roeland Pietersz Versloot (zie k4590) en Cornelis Gerritsz Baas, gedaagden. De eis wordt in 
geschrifte ingediend. De zaak wordt niet inhoudelijk beschreven, maar bij het eindoordeel van de 
heemraden blijkt dat de gedaagde veroordeeld wordt tot het betalen van 883 gulden 6 stuivers en 10 
penningen, zijnde het derde deel van een bedrag van 2650 gulden volgens de schuldbrief bij eis ingediedn, 
met de rente van 2,5 %. 
Hendrik Cornelisz Op Schoor stelt zich op 07-04-1700 borg voor dit bedrag. 

 
 
#k5426 Ooms, Cornelis Adamsz (zoon van Adam Jansz Ooms en Maritge Aerts de 
     Bas) ─> k10852 
 Beroep: Bode te Langerak (vanaf 1713) 
 ~ 16-02-1670 te Groot Ammers 
 † 29-07-1748 te Langerak 
x 30-04-1695 te Ammerstol     zie gezinskaart temp072 
#k5427 Hoogendijck, Jaapje Cornelis (dochter van Cornelis Jansz Hoogendijck en  
     Marigje Cornelis Snoeij) ─> k10854 
 ~ 05-06-1672 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ 01-10-1699 te Langerak  †   

 x 27-04-1727 te Langerak met Cornelis Hendriksz Op ’t Schoor 
 xx 18-12-1735 te Langerak met Pieter Pietersz Verkerk 
 zie ─> k2713 

 

 
#k5428 Noorlander, Cornelis Claasz  zelfde als ─> k2488 
x 
#k5429 Boertje, Lijsbeth Huijberts  zelfde als ─> k2489 
 
#k5430 Verkaik / de Jong, Andries Gerritsz (zoon van ) 
 * te Zuidbroek 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † voor 15-06-1712 te Zuidbroek ?? 
o 28-11-1693 te Berkenwoude 
o 09-12-1693 te Lekkerkerk 
x 20-12-1693 te Berkenwoude 
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#k5431 Wiggers, Arijaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te Berkenwoude 
 † na 15-06-1712 te Zuidbroek ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth * te Zuidbroek / ~ 21-10-1696 te Berkenwoude 

     † 02-05-1741 te Ouderkerk ad IJssel 
 o 27-12-1725 te Ouderkerk ad IJssel met Leendert Cornelisz Noorlander 
 zie ─> k2715 

 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 29-05-1700 
Antonis IJsbrantsz Pronck (zie k2822), tegenwoordig won. te Stolwijk, verkoopt aan Andries Gerritsz, 
won. te Zuidbroek, 3 morgen hoorland in het oosteinde van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 15-06-1712 
Ariaentje Wiggerts, weduwe van Andries Gerritsz, won. te Zuidbroek, verkoopt aan Jannetje Cornelis, 
weduwe van Maerten Jansz de Gruijter, 3 morgen hooiland in het oosteinde van Berkenwoude. 

 
#k5440 Bloot, Willem Willemsz zelfde als ─> k2966 
x 
#k5441 Ariens, Cornelia  zelfde als ─> k2967 
 
#k5442 Bakker, Daniël Aartsz  (zoon van Aart Bakker en ) 
 ~ +/- 1635 te Gouderak 
 † ??? te ??? 
o 06-01-1663 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 28-01-1663 te Gouderak 
#k5443 Andries, Centje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~ 16-08-1671 te Gouderak  † 31-08-1714 te Gouderak 

  x 26-07-1699 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Willemsz Bloot 
  zie ─> k2721 

 

 
#k5458 Cooij, Barent Jansz  (zoon van Jan Cooij en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † voor 14-08-1709 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1660 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
#k5459 Olshoorn, Grietje Willems (dochter van Willem Olshoorn en ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † 14-08-1709 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ +/- 1665 te ???  † na 30-06-1730 te ??? 

 x voor 24-10-1689 te Nieuwerkerk ad IJssel ?? met Gerrit Cornelisz Verboom / 
        Dekker 
 zie ─> k2729 

 
Not. Arch. Nr. 379\18 Rotterdam  acte 242 fol. 559 – 561 d.d. 07-08-1668 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_379_0353.jpg - NL-RtSA_18_379_0354.jpg 
Barent Jansz Koeij, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, is 250 gulden schuldig aan Cornelis Cornelisz van Dijck 
en zijn voogden Jan Pietersz Timmer en Cornelis Jansz vander Meij, dat hij geleend heeft. Rente 3 %. 
Jacob Pieter Gerritsz uit Nieuwerkerk stelt zich borg. 

 
 
#k5462 van Nieuwerkerk, Adriaen Dircksz (zoon van Dirck Gerritsz van Nieuwerkerk 
      en ) 
 Beroep: Deurwaarder, gerechtsbode van Nieuwerkerk (vermeld bij diens overlijden) 
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 ~ +/- 1635 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 05-10-1697 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
o +/- 21-12-1664 te Moordrecht 
x te Nieuwerkerk aan den IJssel 
#k5463 Thoen, Annetje Goverts  (dochter van Govert Thoen en ) 
 ~ +/- 1640 te Moordrecht 
 † 04-08-1727 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 15-12-1669 te Nieuwerkerk ad IJssel  † na 18-07-1736 te ??? 

  doopget. Jan Gerritsz, Liedewij Gerrits, Pietertje Arijens 
  x ..-04-1692 te Nieuwerkerk aan den IJssel met Arie Chielen van Dam 
  zie ─> k2731 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429    dd. 31-05-1690 
Notaris Everard Maes 
Adriaen Dircksz van Nieuwerkerk, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, en Pieter Jansz van der Voorde, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, deurwaarders van des gemene lands middelen, verklaren bij de aanvang van hun 
ambt, gedaan voor Jacob Jacobsz Vonck, impostmeester over de stad Schoonhoven met het resordt van 
dien, ingegaan 01-04-1689, dat zij een peiling hebben gedaan ten huize van de diverse collecteurs van de 
verpachting, en zo ook te Krimpen ad Lek kwamen ten huize van Jacobus Breetvelt, collecteur van bier en 
zeep over Krimpen ad Lek. Zij vroegen inzage in zijn boeken om te zien welke biljetten van de bieren 
gehaald waren sinds 12-06-1689. Maar BReetvelt gaf aan dat hij geen biljetten had, en er om verzocht had 
om die hem toe te zenden, maar die niet gekregen had. 

 
 
#k5464 Trouborst, Arien Cornelisz (zoon van Cornelis Leendertsz (Trou)Borst den 
     Ouden en NN)  ─> k10928 
 ~ +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † 13-07-1724 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5465 Snoek, Geertjen Jans  (dochter van Jan Leendertsz Snoek en Annetje 
     Pieters)  ─> k10930 
 ~ +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † 28-01-1712 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk (Arien Trouborst en Geertjen Jans): 
o Cornelis ~ 16-10-1672 te Ouderkerk ad IJssel † 21-07-1748 te Ouderkerk ad IJssel 

 doopget. Jan Cornelis, Jan Leenderts, Dirckjen Cornelis 
 x 30-12-1696 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Cornelis Boer 
 xx 16-03-1704 te Ouderkerk ad IJssel met Hilletje Ariens Dekker 
 zie ─> k2732 

o Annetje ~ 06-10-1677 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Leendert Jansz, Marchje Cornelis, Claesje Ariens 

 
Not. Arch. Nr. 4995\18 IJsselmonde  acte 81 fol. 273 – 275 d.d. 14-12-1711 
notaris Johannes van Lieshout 
NL-RtSA_18_4995_273.jpg - NL-RtSA_18_4995_275.jpg 
Jan Huijgen Versnel (zie k2856) is 400 gulden schuldig aan Arij Cornelsz Trouborst  dat hij geleend 
heeft. Rente 4 %. Als borg stellen zich Cornelis Ariensz Trouborst (zie k2732) en Isaack Ariensz Decker. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6502   dd. 03-09-1714 
Notaris Samuel Guldemont. 
Willem Andriesz, oud 77 jaar, Arij Cornelisz Trouborst (niet zeker of dit k2640 is of k5464), oud 74 
jaar, en Neeltje Centen Quant, weduwe van Krijn Jacobsz, oud 82 jaar, allen won. te Ouderkerk ad IJssel 
aan de Groenendijk, verklaren op verzoek van Adriaan Maus den ouden dat zij van kindsbeen daar 
hebben gewoond en het land daar kennen. Zij beschrijven diverse stukken land met hun eigenaren en 
belendingen, en geven aan dat dat land altijd een uit- en oppad heeft gehad aan de oude dijk of Lagewe, 
en dat er geen ander pad is. 
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#k5466 Dekker, Arien Willemsz (zoon van Willem Teunisz Dekker en ) ─> k10932 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † 06-04-1705 te Ouderkerk aan den IJssel 
x voor 1665 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5467 IJsaacs, Lijsbet  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † 13-11-1719 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willem ~ 21-06-1665 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Theunis Willemsz, Theunis Pauwen, Anneken Willems 
o Annetgen ~ 01-05-1667 te Ouderkerk ad IJssel †  

 doopget. Arien Cornelisz, Annetgen Ariens, Annetgen Willems 
o Ingetje ~ 21-07-1669 te Gouderak  † 02-08-1746 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 08-04-1696 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Huijgen Versnel (de jonge) 
 zie ─> k2857 (kwartier 2) 

o Hilletje ~ 16-10-1672 te Ouderkerk ad IJssel † 01-02-1749 te Ouderkerk ad IJssel 
 doopget. Pleun Willemsz, Beligen Willems, Annetje Ariens 
 x 16-03-1704 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Ariensz Trouborst 
 zie ─> k2733 (kwartier 2) 

o Arijaentje ~ 03-03-1675 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Teunis Willemsz, Marchje Willems, Annetje Ariens 

o IJsaack ~ 06-02-1678 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Mees Teunisz, Teunis Willemsz, Leentje Teunis 

o Maerten ~ 23-02-1681 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Willemsz, Meeus Teunisz, Elisabeth Barents 

o Maerten ~ 11-10-1682 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Theunis Arijensz, Cornelis Arijensz, Annichje Ariens 

 
Opmerking: In onderstaande drie akten wordt een Adrijaen Willemsz Decker genoemd, getrouwd geweest 
met Ingetgen Cornelis, en hun zoon Cornelis Adrijaensz (~ 10-12-1654 te Streefkerk). In de ene akte lijkt 
het alsof Adrijaen en zijn zoon nog in leven zijn, maar in de andere akten lijkt het erop dat ook zij overleden 
zijn, net als Ingetgen Cornelis. 
Het verband lijkt gelegd te kunnen worden dat Adrijaen Willemsz Decker dezelfde is als degene die met 
Lijsbet IJsaacs getrouwd is, mede omdat hun tweede dochter Ingetgen heet, en naar zijn eerste vrouw 
vernoemd zou kunnen zijn. Maar de akten lijken er toch het meest op te wijzen dat Adrijaen Willemsz 
Decker en zijn zoon Cornelis Adrijaensz net als Ingetgen Cornelis overleden zijn, en daarom is er nu vanuit 
gegaan dat het hier om een andere Adrijaen Willemsz Decker gaat. 

Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-11-1658: 
Op het aanschrijven van de secretaris van Streefkerk zijn de landen getaxeerd die Cornelis 
Adrijaensz zalr, nagelaten minderjarige zoon van Ingetgen Cornelis, waarvan vader is Arijen 
Willemsz, in zijn leven gewoond te Streefkerk. Eerstelijk de helft van 7 hont land in de polder de 
Cromme. Dit is waard 100 gulden. Verder nog de helft van 1 ½ morgen land in de polder de 
Cromme. Dit is waard 187 gulden 10 stuivers.  
(Opmerking: mogelijk is hier een fout gemaakt, en ging het om de taxatie van land nadat 
Ingetgen Cornelis overleden was, en niet Cornelis Adrijaensz. Want in de volgende akte leven hij 
en zijn vader nog…) 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-06-1659: 
Adrijaen Willemsz Decker, getrouwd geweest met Ingetgen Cornelis, Cornelis Aertsz, oudoom 
en voogd van Cornelis Adrijaensz, nagelaten minderjarige zoon van Ingetgen Cornelis zalr, voor 
de ene helft, en Jan Geenen, getrouwd met Leentgen Cornelis, voor de andere helft, verklaren 
dat zij een zekere partij landen en werven gemeen hadden in de polder de Cromme. Zij 
verkavelen dat nu. 
Adrijaen Willemsz Decker en zijn zoon Cornelis Adrijaensz krijgen een kamp weiland met werfjes 
en een steeg daaraan, en een kamp hooiland. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-06-1659: 
Jan Geenen voor de ene helf en Willem Willemsz Decker, voor zichzelf, Jan Pietersz Plack als 
vader, en Adrijaen Pietersz Jonckheer, schepen te Schoonhoven, als neef, en Jan Adrijaensz 
Schiltman, schout en oppervoogd te Lekkerkerk, en alzo voogden van de nagelaten minderjarige 
weeskinderen van Crijntgen Willems, voor de andere helft. Erfgenamen van zalr Adrijaen 
Willemsz Decker en Ingetgen Cornelis en mede hun nagelaten zoon, in haer leven gewoond 
hebbende in Streefkerk. verkopen aan Adrijaen Jansz Timmerman voor de ene helft, en Jacob 
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Cornelisz Timmerman voor de andere helft, 1 ½ morgen land  in de polder de Cromme. Bedrag 
1200 gulden, alles volgens de voorwaarden waarnaar dezelve landen op 29-11-1658 openbaar 
verkocht zijn. 
 

Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-01-1694: 
Arij Willemsz Decker, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Jan Pleunen Coijman, won. te Gouderak, verkopen 
aan Hendrick Arijensz Back 2/6e deel van 9 morgen land met huis en schuur daarop en 1 morgen 3 hont 
land in de polder Hoge Nesse. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 06-06-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Arijensz Back, getrouwd met Beletje Willems, won. te Ouderkerk ad IJssel, mede namens Arijen 
Willemsz Decker en Jan Pleunen Kooijman, getrouwd geweest met Annetje Willems, voor de ene helft, en 
Teunis Willemsz Decker en Jan Willemsz Decker, won. te Gouderak, en Jacob Bouwensz Prins, getrouwd 
met Marritje Willems Decker, won. te Ouderkerk, ieder voor 1/3e deel in de wederhelft, verklaren dat zij 
gedeeld en gegrondkaveld hebben een hofstede bestaande uit huis, schuren en 9 morgen land in de 
polder de Hoge Nesse te Ouderkerk. Dit is hen aangekomen door het overlijden van Willem Teunisz 
Decker. 
Hendrick Arijensz Back, Arijen Willemsz Decker en Jan Pleunen Kooijman krijgen het huis, de schuren, het 
erf en het land daarachter. Verder nog een kamp hooijland aan de Schaapjeszijde groot 1 morgen 3 hont. 
Het totale landoppervlak is 4 morgen 3 hont. 
Teunis Willemsz Decker, Jan Willemsz Decker en Jacob Bouwensz Prins krijgen een stuk hooi- en weiland 
groot 4 morgen 3 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-05-1698: 
Merritje Jacobs, laatst weduwe van Jacob Dircksz, Pieter Jansz en Arijen Jansz, tesamen voor de helft, 
Pieter Ingensz, Jacob Ingensz, Arjaentje Ingens, Claesje Ingens, Cornelis Ingensz, Neeltje Ingens, Jan 
Arijensz, Cornelis Arijensz, Merritje Foppen en Cornelis Cornelisz Harder, getrouwd met Cornelia Fopen, 
tesamen voor de andere helft, alle erfgenamen van Pieter Cornelisz, verkopen aan Arij Willemsz Dekker 
een huis, schuur en boomgaard in de polder Lage Nesse, en nog twee boomgaardjes en een rijsakker. 
Bedrag 250 gulden 

 
#k5470 van der Dus, Teunis Barendsz (zoon van Barend Teunisz van der Dus en  
     Jannetje Teunis Potuijt)  ─> k10940 
 Trouwde later op 01-02-1702 te Moordrecht met Geertje Claes 
 * +/- 1655 te Berkenwoude ??? (van den Achterbroek bij huwelijk) 
 † 21-08-1729 te Ouderkerk aan den IJssel 
o ..-01-1685 te Lekkerkerk 
x 21-01-1685 te Berkenwoude 
#k5471 de Jong, Ariaantje Paulus (dochter van Paulus Huijgen de Jong en  
      Crijntje Goris)  ─> k10942 
 * +/- 1660 te Lekkerkerk 
 † 20-09-1700 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis Barendsz van der Dus en Ariaantje Paulus de Jong): 
o NN  *   †  
o Krijntje ~ 26-05-1686 te Berkenwoude † 28-09-1761 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 31-08-1710 te Ouderkerk ad IJssel met Job Arijensz Verheul 
 zie ─> k2735 

o Leentje ~ 18-03-1691 te Berkenwoude  †  
o Barent ~ 19-10-1692 te Berkenwoude  †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teunis Barendsz van der Dus en Geertje Claas): 
o geen 

 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-01-1702: 
Ariaantje Paulus de Jong is overleden en laat drie kinderen na, met name Crijntje Tonis, oud 16 jaar, 
Leentje Tonis, oud 10 jaar, Barend Tonisz, oud 8 jaar, waarvan de vader is Tonis Barendsz van der Dus. 
Tonis Barendsz van der Dus komt overeen met de ooms en voogden van zijn kinderen, Frans Barendsz 
van der Dus en Huig Paulusz de Jong dat hij de gehele boedel en goedern zal blijven bezitten en ook de 
schulden tot zijn last zal behouden. Ook zal hij zijn kinderen alimenteren en opvoeden in eten, drinken, 
kleden en ter school laten gaan en hen een goed handwerk te doen en laten leren. Dit alles tot hun 
mondige leeftijd of tot zij eerder getrouwd zijn. Dan zullen zij ook een bedrag van 150 gulden krijgen. Mocht 
een van hen voordien overlijden, dan zal hij tot zijn lasten de begravenis betalen zonder dat dat ten koste 
gaat van de verzorging van de andere kinderen.  
Als Tonis Barendsz van der Dus zijn kinderen niet behoorlijk alimenteert, dan zullen de voogden de 
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kinderen elders mogen onderbrengen op zijn kosten. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 23-02-1702 
Notaris Samuel Guldemont. 
Tonis Barendsz van der Dus en Geertje Claas, man en vrouw, won. te Ouderkerk ad IJssel, beiden 
gezond, stellen hun testament op. Tonis Barendsz laat aan zijn kinderen en zijn vrouw hun legitieme portie 
na, en al het andere laat hij na aan de armen van Ouderkerk ad IJssel. Maar mochten zijn kinderen of hun 
voogden dit binnen zes weken na zijn overlijden aanvechten, dan laat hij zijn kinderen alles na, waarbij 
gesteld dat zijn vrouw tot haar eventuele herhuwelijk haar leven lang de inkomsten van zijn gehele 
nalatenschap mag genieten. Geertje Claas benoemt tot haar erfgenaam haar man. 
Tonis Barendsz benoemd tot voogden over zijn na te laten minderjarige erfgenamen Huig Pouwelsz, 
heemraad te Lekkerkerk, en Frans Barentsz van der Dus, te Stolwijk. Geertje Claas benoemt haar man tot 
voogd. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 20-12-1706 
Notaris Samuel Guldemont. 
Thonis Barendsz van der Dus en Geertje Claas, man en vrouw, won. te Ouderkerk ad IJssel, beiden 
gezond, stellen hun testament op. Tonis Barendsz laat aan zijn kinderen hun legitieme portie na, en al het 
andere laat hij na aan de armen van Ouderkerk ad IJssel. Maar mochten zijn kinderen of hun voogden dit 
binnen zes weken na zijn overlijden aanvechten, dan blijft alles onder beheer van zijn vrouw. Zij zal daaruit 
dan de kinderen alimenteren tot het jongste kind 20 jaar is. Op dat moment zal de erfenis verdeeld worden, 
de helft naar de kinderen en de andere helft naar zijn vrouw. Mocht zij eerder hertrouwen, dan gaat 3/4e 
deel naar de kinderen, en 1/4e deel naar haar. Geertje Claas benoemt tot haar erfgenaam haar man. 
Tonis Barendsz benoemd tot voogden over zijn na te laten minderjarige erfgenamen Huig Pouwelsz, te 
Lekkerkerk, en Frans Barentsz van der Dus, te Stolwijk. Geertje Claas benoemt haar man tot voogd. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6500  dd. 08-07-1709 
Notaris Samuel Guldemont. 
Marrigje Ariens, weduwe van Willem Willemsz Versluis, vroedvrouw, Belitje Cornelis, vrouw van Leendert 
Claasz Noirlander, Geertje Claas, vrouw van Teunis Barendsz van der Dus, Marrigje Ariens Baas, 
vrouw van Laurens Cornelisz Borst, allen won. te Ouderkerk ad IJssel, en Aagje Ariens van den Berg, 
vrouw van Matthijs Schiltman, won. te Krimpen ad IJssel, verklaren op verzoek van Geertruij Aarts van 
Vliet, meerderjarige ongehuwde dochter, won. te Ouderkerk ad IJssel, dat zij op 04-07-1709 zijn geweest 
ten huize van de vroedvrouw en daar Geertruij Aarts hebben bijgestaan bij haar bevalling van een zoon. 
Geertruij Aarts verklaarde tijdens de bevalling: "Arij Dirksz Timmer is de vader van mijn kind, en zo die de 
vader van mijn kind niet is, zo wensch ik dat God mij 't koninkrijk der hemelen weigere, en mij van de vrugt 
niet laat verlossen". De vroedvrouw vroeg daarna of zij 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig' wilde zeggen, 
waarop Geertruij Aarts zei: "Ja, Arij Dirksz Timmer en niemand anders is de vader van mijn kind, zo 
waarlijk helpe mij God almachtig". 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 24-06-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Dirk Barendsz van der Dussen en Fijtje Gijsen Korlesluis, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, hij 
gezond, zij ziek, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam. Tot voogd over minderjarige 
erfgenamen worden Teunis Barendsz van der Dussen, broer van Dirk Barendsz, en Joost Nannensz, 
zwager van Fijtje Gijsen, benoemd. 
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Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-08-1725: 
Rechtdag gehouden 08-08-1725 
Teunis Barendsz van der Dussen, gaarmeester van de personele omslag, gedaan voor schout en 
heemraden op 22-02-1725, eiser, contra Aart ....., won. op de hofstede van Tijs Jansz Vrankesteins erven, 
gedaagde. Tot betaling van 8 stuivers waarop de gedaagde staat gequotizeerd. 

 
#k5492 Oskamp, Hendrick Claesz (zoon van Claes Dircksz Oskamp en Joostgen 
     Hendriks)  ─> k10984 
 * +/- 1620 te Meerkerksbroek 
 † na 1671 te ??? 
x 20-08-1641 te Lopik 
#k5493 van Lopick, Willempje Sanders (dochter van Sander Reijersz van Lopick 
      en NN) 
 * +/- 1620 te Lopik 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Burgerdus ~ 01-08-1652 te Lopik  † 05-11-1715 te Lopik 

  x 12-04-1674 te Lopik met Willempje Ariaens 
  xx 27-02-1676 te Willige Langerak met Jacomijntje Ariens Pols 
  xxx +/- 1680 te Lopik met Lena Jans Lekkerkerker 
  zie ─> k2746 

 

 
#k5494 Lekkerkerker, Jan Huijbertsz  zelfde als ─> k2306 
x 
#k5495 Slappendel, Neeltje Wouters  zelfde als ─> k2307 
 
#k5500 Evegroen, Cornelis Pleunen  (zoon van Pleun Andriesz Evegroen en 
      Marritgen Centen)  ─> k11000 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1669 en 1676, Waarsman in 1671 
 * +/- 1625 te Berkenwoude ?? 
 † na 23-11-1676 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1655 te Lekkerkerk 
#k5501 de Duijf, Marichje Arijense (dochter van Arijen de Duijf en Leentgen Arijen 
     Jaspers)  ─> k11002 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pleun * +/- 1660 te Berkenwoude  † 03-07-1745 te Berkenwoude 

 x 17-02-1686 te Berkenwoude met Marrigjen Arijens 
 zie ─> k2750 

 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 05-06-1644 
Ten huize van Jan Andriesz en Merrichgen Andries, broer en zus, beiden ongehuwd, te samen 
huishoudend, hij wat ziekelijk te bed, testeren. Zij willen dat Cornelis Pleunen, die tegenwoordig bij hen 
woont en al lange jaren bij hen gewoond heeft, na het overlijden van de eerst stervende een legaat van 
200 gulden voor zijn trouwe diensten krijgt, maar dat krijgt hij pas, met rente, als hij trouwt. Als Jan 
Andriesz als eerste overlijdt, dan krijgt Merrichgen vooruit alle kosten van medicijnen en meesteren aan 
hem in zijn leven gedaan, en zal Cornelis bij haar mogen blijven wonen om kost van kleren zonder huur te 
betalen, en krijgt Cornelis de kleren van Jan. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. geen datum 
Nicolaes Straff in’t Velt, notaris te Gouda, in opdracht van Cornelis Jansz Souburg, (procuratie dd 06-05-
1655 voor notaris Adriaen Schoonhoven), verkoopt een hofstede groot 13 morgen land met huis, berg en 
schuur aan Cornelis Pleunen. Claes Dirksz Treest zal 1 ½ morgen land uit voornoemde hofstede hebben 
en in vaste koop aanvaarden. 
In de daarop volgende acte de schuldbrief van 2500 gulden. Rente is 6,25 %. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 04-05-1657 
Nicolaes Straff in’t Velt, notaris te Gouda, in opdracht van Cornelis Jansz Souburg, verkoopt een hofstede 
groot 11 ½ morgen land met huis, berg en schuur aan Cornelis Pleunen. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 16-11-1666 
Cornelis Gillisz, secretaris van Berkenwoude, in opdracht van Cornelis Claesz, getrouwd met Iefgen 
Pleunen, won. te Streefkerk, Jan Cornelisz, getrouwd met Centje Pleunen, won. te Streefkerk, Ingen 
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Pleunen, won. te ’s Gravendeel, en Besseltje Pleunen, won. te Nieuwerkerk, en Pieter Jacobsz, getrouwd 
met Willempje Pleunen, won. te Bergschenhoek, Pieter Claesz Pauw, voogd over het ene kind van Andries 
Jansz Kuijper, verwerkt bij Fijtge Pleunen zalr, en Jacob Jansz, armmeester van Ouderkerk, in opdracht 
van zijn mede confraters en het gerecht van Ouderkerk, sprekende voor het andere kind van Fijtgen 
Pleunen zalr, welk kind door de armen van Ouderkerk wordt onderhouden, verkopen 6/32e deel van 4 
morgen 3 hont land met deel van een huis wat zij bij dode van Jan Andriesz geërfd hebben. Koper is 
Cornelis Pleunen. Bedrag 278 gulden. 
 
Not. Arch. Nr. 1277/15/225 Ridderkerk fol. 304 d.d. 10-03-1668 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f250-316-s081.jpg -  NL-RtSA_1277_15_f250-316-s082.jpg 
Jasper Eeuwoutsz, Barbara Eeuwoutsz, weduwe van Arijen Pouwels, wonende beiden te Ouderkerk, 
Arijen Henricxsz de Veder wonend te Rotterdam, gehuwd met Jannitgen Eeuwoutse en Cornelis Louwen, 
gehuwd met Ariaentgen Eeuwoutse, allen kinderen van Eeuwout Arijen Jasperse Cornelis Pleunen 
Evengroen, wonend Achterbroeck onder Berckoude, gehuwd met Marichje Arijense de Duijf, voor zichzelf 
en als voogd naast Sijmon Eeuwoutsz wonend te Lekkerkerk over de nagelaten weeskinderen van Jasper 
Arijensz de Duijf, kleinkinderen van Leentgen Arijen Jasperse met medeweten van Jan Schiltman, schout 
te Lekkerkerk als oppervoogd. Zij verklaren gezamenlijk hun gedeelte, naast Claes Dircxsz wonend 
Berckoude, gehuwd met Ariaentgen Cornelisse en Dirck Arijensz wonend te Ouderkerk, gehuwd met 
Machteltgen Cornelisse, kinderen van wijlen Cornelis Arijen Jasperse te helpen dragen in 200 gulden aan 
Claes Dircxsz en Dirck Arijensz verstrekt en betaald in een proces door hun oom Pieter Arijen Jasperse 
bedongen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277/15/225 Ridderkerk fol. 305  d.d. 10-03-1668 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f250-316-s083.jpg -  NL-RtSA_1277_15_f250-316-s084.jpg 
Pieter Arijen Jasperse wonend te Krimpen aan de Lek, als enige en universele erfgenaam van wijlen Gerrit 
Arijen Jasperse, zijn broer, ter ene en Jasper Eeuwoutsz, Barbara Eeuwoutse, weduwe van Arijen 
Pouwels, Arijen Henricxsz de Veder, gehuwd met Jannitgen Eeuwoutse wonend te Rotterdam en Cornelis 
Louwen, gehuwd met Ariaentgen Eeuwoutse, alle kinderen van Eeuwout Arijen Jasperse en Claes Dircxsz 
wonend te Berckoude gehuwd met Ariaentgen Cornelisse en Dirck Arijensz wonend te Ouderkerk, gehuwd 
met Machteltgen Cornelisse, kinderen van wijlen Cornelis Arijen Jasperse en Cornelis Pleunen 
Evengroen wonend te Berckoude, gehuwd met Marichje Arijense de Duijf, voor zichzelf en als voogd 
naast Sijmon Eeuwoutsz wonend te Lekkerkerk over de weeskinderen van Jasper Arijensz de Duijf, 
kleinkinderen van Leentgen Arijen Jaspers, met medeweten van Jan Schiltman, Schout te Lekkerkerk 
als oppervoogd over deze kinderen, ook aanwezig. Allen legatarissen van Gerrit Arijen Jasperse. Zij 
verklaren om onenigheid te voorkomen, als vrienden verder te gaan door intercessie van de notaris en 
Arijen Quirijnen Huijser de jonge. Zij accorderen. Pieter Arijen Jasperse krijgt het land in het sluijsweer, en 
een halve morgen onder Krimpen, en een bedrag van 137 gulden 10 stuivers. Akte is opgemaakt ten huize 
van Pieter Arijen Jaspersz in Krimpen aan de Lek. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 18-11-1666 
Arijen Dircksz, eiser, contra Cornelis Pleunen, tot betaling van 11 gulden vanwege het feit dat de gedaagde 
hem heeft gekoopmanschapt op het huwelijk van de eiser, hetwelk de eiser zegt gewonnen te hebben. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 30-05-1668 
Teunis Pauwen, de weduwe van Arijen Pauwen, Cornelis Pauwen en Aeltje Pauwen, Cornelis Maertensz, 
getrouwd met Marrichjen Pauwen, Cornelis Leendertsz den Harder, getrouwd met Neeltje Pauwen, en 
Jacob Dirksz, getrouwd met Machteltje Pauwen, en de kinderen van zaliger Dirk Pauwen, alle tesamen 
kinderen en kleinkinderen van Pauw Andriesz zalr, vrerkopen 1/8e deel van 4 ½ morgen land en een deel 
in een oud huisje.Koper is Cornelis Pleunen. Bedrag 170 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 20-02-1669 / 19-06-1669 / 02-10-1669 / 
07-10-1669 / 07-11-1669 / 27-11-1669 / 11-12-1669 / 18-12-1669 
Giel Reijersz en Cornelis Hendricksz, als ooms en voogden van moederszijde over de 2 weeskinderen van 
Teuntje Reijers zaliger, geprocreeert bij Dirck Cornelisz Evengroen, eisers, contra Claes Dircksz en 
Cornelis Pleunen, voogden van vaderszijde. De eisers vragen de gedaagden te leveren behoorlijke staat 
en inventaris van de boedel. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 28-04-1671 
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Cornelis Cornelisz Molenaer, Louweris Jansz Rijckeman en Cornelis Plonen Evengroen, waarsluiden van 
de Achterbroek, eisers, contra Engel Willemsz, gedaagde, verzoeken uitleg over 60 stuivers over bestede 
werken op de boezemkade. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 28-04-1671 
Cornelis Cornelisz Molenaer, Louweris Jansz Rijckeman en Cornelis Plonen Evengroen, waarsluiden van 
de Achterbroek, eisers, contra Dirck Cornelisz Goor, gedaagde, verzoeken uitleg over 1 gulden 4 stuivers 
over bestede werken op de boezemkade. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 14-08-1676 
Adriaen van Stevensloot en Everard Maes, door het gerecht van Berkenwoude aangestelde curators over 
de geabandonneerde boedel van Leendert Dammisz zalr, verkopen aan Cornelis Pleunen Evengroen en 
Arijen Dirksz Potuijt (zie k6972) 6 morgen 3 hont land met een vogelkooi daarin in de Wellepoort. De 
openbare verkoping was op 20-03-1676. Bedrag 323 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 11-06-1669 / 23-11-1676 
Cornelis Pleunen Evengroen treedt op als gezworene van Berkenwoude. 

 
#k5504 Oudenaarde, Arie Pietersz (zoon van Pieter Aartsz Oudenaarde en Neeltje 
     Teunis)  ─> k11008 
 * +/- 1620 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
o 10-08-1652 te Lekkerkerk 
#k5505 Medele, Ariaantje Pieters (dochter van Pieter Gorisz Backer en Marrigje 
     Pauwels)  ─> k11010 
 ~ +/- 1625 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Goris ~ 16-08-1665 te Lekkerkerk  † 08-06-1734 te Lekkerkerk 

 x 18-05-1692 te Lekkerkerk met Neeltje Jans 
 xx 09-11-1712 te Ouderkerk ad IJssel met Marichje Claas 
 zie ─> k2752 

 

 
#k5506 Cornelisz, Claas  (zoon van ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5507 Jaspers, Grietje  (dochter van ) 
 * +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marichje  * te Krimpen ad IJssel / ~ 21-01-1677 te Ouderkerk ad IJssel 

      † 03-04-1760 te Lekkerkerk 
  x 09-11-1712 te Ouderkerk ad IJssel met Goris Ariensz Oudenaarde 
  zie ─> k2753 

 

 
#k5520 Moodie, Thomas Robert (zoon van Robert Muddie en Margaret Turnbull) 
      ─> k11040 
 Beroep: Zeeman 
 ~ 28-01-1621 te Dunfermline (Schotland) 
 † +/- 1686 te ??? 
x 06-10-1664 te Rotterdam (Schotse kerk) 
#k5521 Steven, Elizabeth  (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 05-05-1678 te Rotterdam (Schotse kerk) † 24-05-1736 te Lekkerkerk 

 x 09-03-1706 te Rotterdam met Neeltje Corsse van Vliet 
 zie ─> k2760 
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#k5522 van Vliet, Cors Claasz  (zoon van Claas Corssensz van Vliet en Marchje 
     Cornelisse Druit)  ─> k11044 
 * +/- 1645 te Lekkerkerk 
 † 18-12-1713 te Lekkerkerk 
x 11-05-1670 te Lekkerkerk 
#k5523 Molenaar, Meijnsje Cornelis (dochter van Cornelis Molenaar en ) 
 * +/- 1645 te Lekkerkerk 
 † voor 1689 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 30-06-1673 te Lekkerkerk  † 21-10-1750 te Lekkerkerk 

 x 09-03-1706 te Rotterdam met Jan Thomasz Muddi 
 zie ─> k2761 

 

 
#k5526 de Bruijn, Leendert Pietersz (zoon van Pieter de Bruijn en ) 
 * +/- 1665 te Zegwaard 
 † 11-11-1713 te Hillegersberg 
o 29-07-1695 te Hillegersberg 
x 14-08-1695 te Hillegersberg (met att. van Zevenhuizen)  zie gezinskaart temp079 
#k5527 Post, Magdalena Ariens  (dochter van Arie Post en ) 
 Later getrouwd op 24-12-1714 te Hillegersberg met Dirck Ghiele Hoflant 
 * +/- 1670 te Zevenhuizen ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert de Bruijn en Magdalena Post): 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 06-05-1696 te Hillegersberg  † voor 1729 te Rotterdam 

 x 06-03-1718 te Hillegersberg met Ernst Jansz van Rheenen 
 zie ─> k2763 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Magdalena Post en Dirck Hoflant): 
o NN  *   †  

 

 
#k5528 Cornelisz, Jillis    zelfde als ─> k2884 
x 
#k5529 van de Giessen, Cornelia Jans  zelfde als ─> k2885 
 
#k5530 van de Berg, Joost Sijmonsz   zelfde als ─> k1612 
x 
#k5531 Cornelis, Trijntje    zelfde als ─> k1613 
 
#k5540 Huijgen, Claes   (zoon van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Lekkerkerk ?? 
#k5541 Gerrits, Annitgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijg ~ 26-02-1668 te Lekkerkerk  †  

 x 03-02-1697 te Lekkerkerk met Marrigje Huijgen 
 zie ─> k2770 

 

 
#k5542 Pietersz, Huijgh  (zoon van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Lekkerkerk ?? 
#k5543 Theunis, Theuntje  (dochter van ) 
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 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ 04-11-1668 te Lekkerkerk  †   

  x 03-02-1697 te Lekkerkerk met Huijg Claasz 
  zie ─> k2771 

 

 
#k5554 Verdoolt, Arie Ariensz / Aertsz  (zoon van Aart Cornelisz Verdoolt en  
      Aeltje Jans)  ─> k11108 
 * +/- 1630 te Stolwijk 
 † 13-10-1676 te Stolwijk 
o 11-04-1660 te Stolwijk 
x 02-05-1660 te Stolwijk 
#k5555 Stolcker, Fijgje Pieters  (dochter van Pieter Stolcker en ) 
 * +/- 1635 te Molenaarsgraaf 
 † 11-04-1693 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Steijntje  * +/- 1670 te Stolwijk  † 13-12-1753 te Stolwijk 

 x 28-05-1695 te Stolwijk met Dirk Aartsz Boer (zie -> k2358) 
 xx 14-12-1704 te Stolwijk met Claas Jacobsz Blonk 
 zie ─> k2777 

 

 
#k5556 Loij, Claas Jacobsz  (zoon van Jacob Loij en ) 
 * +/- 1640 te Stolwijk 
 † voor 1679 te ??? 
o 28-11-1671 te Stolwijk 
x te Stolwijk 
#k5557 Cornelis, Dirckje  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 18-06-1679 te Stolwijk met Gerrit Cornelisz Botter 
 * +/- 1645 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Claas Loij en Dirckje Cornelis): 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1675 te Stolwijk † tussen 20-08-1712 en 17-04-1717 te Stolwijk 

 x 07-12-1704 te Stolwijk met Geertje / Grietje Jans Dirka 
 zie ─> k2778 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Dirckje Cornelis en Gerrit Botter): 
o NN  *   †  

 

 
#k5560 Bredius, Jacobus Philippusz (zoon van Philippus Meijndertsz Bredius en  
     Maria Spendel)  ─> k11120 
 ~ 27-06-1660 te Oudewater 
 † 23-09-1709 te Oudewater 
x 07-03-1683 te Oudewater 
#k5561 Munter, Wilhelmina Adriaans (dochter van Adriaan Munter en Agnieta Dircks) 
      ─> k11122 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † 13-08-1715 te Oudewater 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaan ~ 23-08-1684 te Oudewater  † 19-12-1739 te Schoonhoven 

 x 02-04-1714 te Oudewater met Fijgje Bartholomeus Dobben 
 zie ─> k2780 

 

 
#k5562 Dobben, Bartholomeus (zoon van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te ??? 
#k5563 Erkelens, Marchje Willems (dochter van Willem Erkelens en ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fijgje ~ 30-12-1691 te Schoonhoven †   

 x 02-04-1714 te Oudewater met Adriaan Jacobusz Bredius 
  zie ─> k2781 

 

 
#k5564 Campman, Jan Melschert  (zoon van Melschert Kampman en ) 
 ~ ..-07-1663 te Rotterdam 
 † ..-09-1745 te Rotterdam 
x +/- 1685 te Rotterdam ?? 
#k5565 van der Graeff, Ariaantje Samsoms (dochter van Samsom Jaspersz van der 
     Graeff en Josijntje Jans)  ─> k11130 
 ~ +/- 1665 te Rotterdam 
 † ..-02-1740 te Rotterdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Melschert ~ +/- 1690 te Rotterdam  † 26-11-1753 te Overschie 

  x 22-03-1719 te Schoonhoven met Johanna Joris van Kempen 
  zie ─> k2782 

 

 
#k5566 van Kempen, Joris Jansz  (zoon van Jan van Kempen en ) 
 ~ +/- 1655 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
o 03-05-1684 te Schoonhoven     zie gezinskaart temp080 
#k5567 Bort / Bortwesel, Maria Willems (dochter van Willem Bortwesel en Sara 
      Teunis de Corder)  ─> k11134 
 ~ 03-11-1661 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johanna  ~ +/- 1695 te Schoonhoven 

  x 22-03-1719 te Schoonhoven met Melschert Jansz Campman 
  zie ─> k2783 

 
Not. Arch. Nr. 7204 Schoonhoven   dd 26-08-1687.  
Notaris Hugo Pijlle. 
De heer Willem Bortwesel, gewesen weduwnaar van Sara Teunis de Corder, ter eenre, en Maria en 
Lijntje Bort, meerderjarige nagelaten kinderen van voorn. Sara Teunis bij den eersten comp. verwekt,  ter 
andere zijde. Zij doen uitkoop. Willem Bortwesel zal boven de alimentatie en opvoeding die hij sinds het 
overlijden van Sara de Corder tot hun mondigen dage gedaan heeft, nog daarboven in mei 1688 betalen 
80 gulden aan hen samen, wat de grootmoeders- en moeders erfenis is. 

 
#k5568 Klip, Mees Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz Klip en Marijtge Willems) 
      ─> k11136 
 Beroep: Weesman te Stolwijk, Gezworene te Stolwijk in 1657, 1662, 1671 en 1677 
 ~ +/- 1630 te Stolwijk 
 † 29-09-1678 te Stolwijk 
o 15-03-1664 te Stolwijk 
x te Stolwijk       zie gezinskaart temp061 
#k5569 Maijloijen, Niesge Adriaens (dochter van Adrijaen Cornelisz Maijloijen en 
     Neeltje Jans Soeten)  ─> k11138 
 ~ +/- 1640 te Stolwijk 
 † voor 14-01-1682 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Cornelis  * +/- 1660 te Stolwijk  † 06-01-1719 te Stolwijk 
  x 29-01-1690 te Berkenwoude met Marrigje Jans Rolloos 
  xx 10-05-1716 te Stolwijk met Weijntje Gijsberts Snoeij 
  zie ─> k2784 

 
Opmerking mbt ouders Mees Klip: Bij zijn huwelijk met Niesge Adriaens staat dat zijn moeder ‘Janich’ 
getuige was. Aan de andere kant  wordt in onderstaande weeskamer acte duidelijk aangegeven dat Mees 
Cornelisz Clip de zoon is van Cornelis Cornelisz Clip en Maritge Willems. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   dd 01-04-1641: 
Kopie van het testament van 01-04-1641 voor notaris Niclaes Straff in’t Vekt te Gouda, van Cornelis 
Cornelisz Clip, getrouwd met Maritge Willems, won. te Benedenkerk. Hij is ziek. De voorzoon van 
Cornelis Cornelisz Clip, genaamd Cornelis Cornelisz Clip (ook wel Cornelis Cornelisz Koij), secretaris van 
Gouderak, en Niesje Willems, nagelaten dochter van Leentge Cornelis, zijn voordochter zaliger, 
geprocreeerd bij Willem Jansz Muijs, hebben samen hun gedeelte van de erfenis: 2 ½ morgen ¾ hont in 
Benedenkerk. Verder zal Cornelis Cornelisz Clip aelen hebben 2 morgen te Benedenheul, en Niesje 
Willems zal hebben 3 morgen te Benedenheul. De rest van de erfenis gaat naar de 4 nazonen, WIllem 
Cornelisz Clip, Mees Cornelisz Clip, Claes Cornelisz Clip en Jan Cornelisz Clip, de vier zoons van 
Maritge Willems. Maritge Willems moet de kinderen opvoeden, en wanneer zij mondig zijn, elk 2500 
gulden uitkeren 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 1657 / 1662 
Mees Cornelisz Clip ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   dd 05-01-1671: 
Mees Cornelisz Clip wordt in deze akte vermeld als weesman van Stolwijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 1671 / 1677 
Mees Cornelisz Clip ondertekent diverse acten als gezworene van Stolwijk. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 30-05-1672 
Cornelis Jansz Dus, Leendert Gijsbertsz, weduwnaar van Leentje Jans, Dirck Huijgensz, getrouwd met 
Maritje Jans, Jan Claesz Bos, getrouwd met Maritje Leenderts, die een dochter is van voorgaande Leentje 
Jans, Dirck Jansz Dus en Nanne Pietersz als voogden over Dirck Leendertsz en Claes Leendertsz, 
minderjarige weeskinderen van voornoemde Leentje Jans, geprocreert bij de voornoemde Leendert 
Gijsbertsz, verkopen aan Mees Cornelisz Clip een stuk land groot 2 hont en 86 roeden te Benedenkerk. 
Bedrag 289 gulden, 5 stuivers en 8 penningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 06-11-1679 
Niesje Ariens, weduwe van Mees Cornelisz Cllip, verkoopt aan Pieter Jansz Maeijloijen een stuk land groot 
11 ½ hont te Schonouwen. Bedrag 380 gulden. 
 
Recht.Arch. Stolwijk inv.nr. 952   dd 16-04-1681: 
Comp. Niesje Ariens, weduwe van Mees Cornelisz Clip, won. te Stolwijk, ziekelijk van lichaam. Haar 
kinderen zijn minderjarig en onmondig. Zij stelt tot voogden aan Jan Cornelisz Maeijloije, Willem Jansse 
Buijs, beide haar omen, en Claes Cornelisz Clip, haar zwager. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 22-05-1683 
Jan Cornelisz Maeijloijen, Willem Jansz Buijs en Claes Cornelisz Klip, testamentarie voogden over de 
weeskinderen van Mees Cornelisz Clip en Niesje Ariens, beiden zaliger, verkopen aan mr Cornelis 
Cobmoijer, advocaat voor den hove van Hollant, een stuk land groot 1 ½ morgen te Bovenkerk. Bedrag 
300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Stolwijk    d.d. 22-05-1683 
Jan Cornelisz Maeijloijen en Willem Jansz Buijs, testamentarie voogden over de weeskinderen van Mees 
Cornelisz Clip en Niesje Ariens, verkopen aan Claes Cornelisz Klip, mede voogd, een half huis en erf met 
een kennipwerfje, in totaaal 1 ½ hont, in Benedenkerk. Bedrag 140 gulden. 
 
Recht. Arch nr 72 Stolwijk    dd 03-04-1690 
Cornelis Meesz Klip, meerderjarige zoon van Mees Cornelisz Klip en Niesje Arijens, beiden zaliger, 
en de voogden van de minderjarige kinderen van Mees Klip en zijn vrouw, verkopen in het openbaar een 
stuk weiland groot 4 morgen, liggende in Coolwijk. Dit is leenland dat in het bezit is van het huis van 
Capelle a/d IJssel. Bij dit land hoort een jaarpacht van 21 gulden. Ook in de verkoop gaat een kennipwerf 
groot twee hont, met de helft van een steeg, gemeen met Jan Cornelisz Klip, en een kwart van een 
kennipwerf, groot 50 roeden, gemeen met Jan Cornelisz Klip. Claes Joppen koopt de vier morgen voor 200 
gulden. Nelletje Cornelis, weduwe van Arij Jansz van Berck, koopt de kennipwerf van 2 hont voor 150 
gulden. Jan Cornelisz Klip koopt de 50 roeden kennipland voor 42 gulden. 
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Leenkamer Capelle ad IJssel 1360 - 1700 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 1360-1700 
STOLWIJK 
51. 8 morgen land gelegen in Kollick achter Stollick, belend ten oosten: Willem Claesz., ten westen: Alijt 
Jacob Hermansz. met haar kinderen, ten zuiden: de dwerhoc, ten noorden: de Hollickerweg. 
Het leen 51 gesplitst in 51A en 51B. 
 
51A. De helft van 8 morgen land, (1690: in, Coolwijck). Belend ten oosten: (1585: Reijm Jansz., 1690: 
Cornelis Bouwense), ten westen: (1585: Sijmon Jan Sijmonsz., 1690: Ingen van Berch). Strekkende (1682: 
van de voorweijsloot tot de rheesloot). 
 
3-5-1581: Cornelis Cornelisz. Jonge Brouck te Stollick, onmondig, vader: Cornelis Cornelisz. Brouck, na 
overdracht door Jan Geerlofsz. 
28-7-1585: Lenert Dammesz. na overdracht door Cornelis Cornelisz. Jongebroeck. 
27-7-1605: Lenert Dircxz. Buijs na overdracht door Dirck Hugensz. als gemachtigde van Lenert Dammasz. 
te Calis. 
21-6-1608: Lisbeth Jansdochter te Stolwijck, broer Claes Jansz., bij dode van haar man Lenert Dircxz. 
2-7-1612: Lijsbeth Jansdochter, broer Claes Jansz., met ledige hand. 
2-11-1616: Lijsbeth Jansdochter, broer Claes Jansz., met ledige hand. 
30-7-1634: Elisabeth Jans te Stolwijck, zoon Lenert Lenertsz. Duijge, met ledige hand. 
18-4-1642: Lenert Lenertsz. te Stollwijck, mede namens Dirck Commersz., gehuwd met Maritge Lenerts en 
Lenert Cornelisz., gehuwd met Maritge Willemsdochter, allen te Stolwijck, als erfgenamen van Elisabeth 
Jans, en draagt het leen over aan Adriaen Cornelis Maijlooijen. 
..-10-1655: Niesgen Adriaens Maijlooijen bij dode van haar vader Adriaen Cornelisz. Maijlooijen te 
Stolwijck. 
14-1-1682: Cornelis Meese Clip bij dode van zijn moeder Niesgen Adriaens Maeijlooijen, voogden: 
Claes Cornelisz. Clip, Jan Cornelisz. Loij en Willem Jansz. Buijs, allen te Stolwijck. 
19-4-1690: Claes Joppense Hogenes te Berckouw na overdracht door Cornelis Meese Clip te Berckouw. 
 

 
#k5570 Rolloos, Jan Thomasz  (zoon van Thomas Rolloos en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Berkenwoude ?? 
#k5571 Cornelis, Lijsbeth  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ +/- 1665 te Berkenwoude  † 05-01-1715 te Stolwijk 

  x 29-01-1690 te Berkenwoude met Cornelis Meesz Klip 
  zie ─> k2785 

 

 
#k5572 Bontenbal, Claas Jansz (zoon van Jan Claesz Bontenbal en Grietgen  
     Gerrits van der Plas)  ─> k11144 
 Beroep: notaris 
 * +/- 1633 te Zevenhuizen 
 † ..-12-1686 te Zevenhuizen 
x 17-10-1663 te Zevenhuizen (gerecht) 
#k5573 de Vliegh, Lijntje Antonis / Theunis (dochter van Antonie / Teunis Cornelisz
   de Vliegh en Ariaentje Claes van der Hoeck)  ─> k11146 
 ~ ..-06-1644 te Zevenhuizen 
 † voor 06-10-1673 te Zevenhuizen ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan  * +/- 1665  †  
o Michiel  * +/- 1668  †  
o Christoffel ~ 22-02-1671 te Zevenhuizen  † +/- 1719 te Zevenhuizen 

  x 23-10-1695 te Moerkapelle met Ariaantje Jans van Santen 
  zie ─> k2786 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 07-06-1661 
Notaris Jacob Vergilst 
Gerrit Cornelisz de Bruijn, schepen van Zevenhuizen, Anthonij de Vliech (zie k11146), bode van het hof 
van Schieland, en Nicolaes Jansz Bontenbal, notaris van het hof van Holland, leggen een verklaring 
af op verzoek van Jan Thonisz van Velsen, broodbakker te Zevenhuizen. 
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Weeskamer archief 6 Zevenhuizen  dd 06-10-1673 
Claes Jansz Bontenbal, weduwnaar van Lijntge Anthonis de Vliech, ter eenre, en Claes Anthonisz de 
Vliech als voogd over Jan Bontenbal oud omtrent 8,5 jaar, Michiel Bontenbal oud 5,5 jaar en Stoffel 
Bontenbal oud ruim 2 jaar bij hem Claes Bontenbal aan de voorn. Lijntge de Vliech verwekt ter andere 
zijde, en verklaarden geaccordeerd te zijn nopende de uitkoop van de voorsz drie kinderen moederlijke 
erfenis. Claes Jansz Bontenbal behoudt alle roerende en onroerende goederen en de schulden die Lijntge 
Anthonis de Vliech heeft nagelaten en met hem in gemeenschap heeft bezeten. Hij belooft zijn kinderen te 
alimenteren en onderhouden tot zij 24 jaar zijn of eerder trouwen. Hij zal ze ook naar school laten gaan en 
een ambacht laten leren en hen in de vreze des Heeren op te voeden. Wanneer zij 24 jaar zijn of trouwen, 
krijgen zij 400 gulden en een zilveren beker van ongeveer 20 gulden. 

 
#k5574 van Santen, Johannes Jansz (zoon van Jan Jansz van Santen en Susanna  
     Wessels Camphuijsen)  ─> k11148 
 Beroep: Schoolmeester 
 * +/- 1645 te Zevenhuizen 
 † 28-03-1714 te Berkel 
x 15-01-1668 te Zevenhuizen 
#k5575 Backer, Neeltje Cornelis (dochter van Cornelis Jacobsz Backer en  
     Maertgen Ariens)  ─> k11150 
 * +/- 1647 te Zevenhuizen 
 † 24-09-1719 te Zevenhuizen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 22-03-1671 te Zevenhuizen  † 29-06-1756 te Zevenhuizen  

  x 23-10-1695 te Moerkapelle met Christoffel Claasz Bontenbal 
  zie ─> k2787 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 27-10-1668 
Notaris Jacob Vergilst 
Jan van Santen den ouden en Jan van Santen den jongen ondertekenen een acte als getuigen. 

 
 
#k5592 de Jong, Willem  (zoon van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † voor 26-11-1701 te ??? 
x +/- 1665 te ??? 
#k5593 Fransen, Jannichje  (dochter van ) 
 * +/- 1640 te ??? 
 † na 26-11-1701 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Harmen  ~ +/- 1670 te ???  † na 1721 te ??? 

  x 18-12-1701 te Ammerstol met Pieternella Wouters 
  zie ─> k2796 

 

 
#k5598 de Boer, Cornelis Maartensz (zoon van Maarten de Boer en en ) 
 ~ +/- 1635 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o 03-11-1668 te Streefkerk 
x 25-11-1668 te Streefkerk 
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#k5599 Boelen, IJgje Foppen  (dochter van Fop Boelen en ) 
 ~ +/- 1640 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje   ~ 23-02-1673 te Streefkerk  † 

  x 01-09-1697 te Oud Alblas met Jan Jansz de Bruijn 
  zie ─> k2799 

 

 
#k5632 Pols, Jan Jacobsz  (zoon van Jacob Pols en ) 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk aan den IJssel in de periode 1652-1653, 1657-1658 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † na 15-11-1687 en voor 31-07-1694 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k5633 Pieters, Marritje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † 31-07-1694 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter  *    † 07-05-1704 te Ouderkerk ad IJssel 
o Jacob ~ +/- 1650 te Ouderkerk ad IJssel † voor 15-02-1695 te Ouderkerk ad IJssel 

 x na 07-12-1674 te Gouda ?? met Annetje Hendriks Huurman 
 zie ─> k2816 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 05-04-1641 
Aeriaen Aerensz den Baers en de kindskinderen van Maertge Meuse, geassisteerd met hun voogden, 
verkopen in het openbaar meubelen en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich Jan Jacobsz Pols die 
2 stoelen koopt voor 1 gulden 4 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 05-04-1641 
Cornelis Aelbertsz en Sent Cornelisz, ooms en voogden van de minderjarige weeskinderen van Jacob 
Aelbertsz en Leentgen Cornelis, verkopen in het openbaar vee, een wagen, een smalschouw, en diverse 
andere goederen. Onder de kopers bevindt zich Jan Jacobsz Pols die een vierrade-wagen koopt voor 14 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-03-1651 
Afschrift van een akte uit Oud Alblas op 04-01-1651 waarin Jan Jacobsz Pols als oom en voogd van vier 
kinderen van Arijen Jacobsz Maetaeij en Neeltgen Claes optreedt in een erfeniszaak. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-03-1651 
Jan Jacobsz Pols, oom van de kinderen van de overleden Arijen Jacobsz Maetaeij, koopt van Neeltgen 
Claes, de tweede vrouw van Arijen Jacobsz Maetaeij, de helft van elf morgen en drie hont land die hij eerst 
huurde van de overledene. Het land ligt in de polder de Hoge Nesse. Hij betaalt hiervoor 2.900 gulden 
Jan Jacobsz Pols ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-06-1652 / 14-10-1652 / 17-11-1652 
Jan Jacobsz Pols treeds als heemraad op tijdens diverse rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 27-06-1652 / 31-01-1653 / 18-02-1653 
Jan Jacobsz Pols ondertekent drie acten als heemraad van Ouderkerk. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 18-02-1653 
Pieter Crijnensz Steenbacker, won. te Gouderak, verkoopt in het openbaar diverse stukken land in 
Ouderkerk in de polder de Hoge Nesse. Onder de kopers bevindt zich Jan Jacobsz Pols die 7 hont 
hooiland koopt voor 240 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-05-1653 
Jan Jacobsz Pols koopt van Pieter Crijnensz Steenbacker een stuk land in de polder de Hoge Nesse. Hij 
betaalt hiervoor 240 gulden 
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Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-05-1657 
Jan Jacobsz Pols ondertekent als heemraad een akte: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak   d.d.03-01-1663 
Tijs Jansz, namens Marritgen Branden, laatst weduwe van Sent Dirksz, voor de helft, Tijs Jansz namens 
Arien Jans, Jan Woutersz, getrouwd met Pleuntgen Jans, en Jan Maertensz, getrouwd met Marritgen 
Jans, voor de andere helft, verkopen aan Jan Jacobsz Pols, te Ouderkerk ad IJssel, de helft van 7 ½ 
morgen land met de helft van een huis, berg en schuur in het Kattendijksblok. De wederhelft is van de 
koper. Bedrag f 2200,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-01-1675 
Jan Jacobsz Pols doet bij een openbare verkoping een bod op een steenplaats in de polder Hoge Nesse, 
nagelaten door Merritjen Gielen, die weduwe was van Tonis Leendertsz Steenbacker. Het bod is 2.600 
gulden, maar uiteindelijk wordt de steenplaats gekocht door Johan de Haen voor 2.625 gulden. 
Jan Jacobsz Pols koopt verder tijdens die openbare verkoping een kamp land met werf daarin, voor 450 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-05-1675 
Jan Jacobsz Pols koopt op een openbare verkoping dd 04-01-1675 van Joost Schiltman, schout en 
gecommitteeerde van het college van heemraden van Ouderkerk, een kamp land met werf in de polder de 
Hoge Nesse. Hij betaalt hiervoor 450 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 09-03-1676 
Notaris Everard Maes 
Jan Jacobsz Pols (zie k5632), Dirck Cornelisz, Huijch Herpersen, Wigger Adriaensz, Hendrick Cornelisz 
Verschoor (zie k5424), Cornelis Willemsz en Claes Ariensz, allen inwoners en hoofd ingelanden van 
Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van Roelant Pietersz Versloot en Abram Ariensz van der 
Horden, heemraden te Ouderkerk in 1658 en 1659, dat zij er nooit van gehoord hebben dat er enige 
buurspraak is gehouden of belegd door schout of heemraden van Ouderkerk die in het jaar 1673 / 1674 
dienden in verband met enig proces en speciaal i.v.m. het proces van het hooi dat door schout en 
heemraden is aangespannen voor de gecommitteerde raden of de staten van Holland en West Friesland 
tegen schout, ambachtbewaarders en gerecht van Capelle ad IJssel, maar integendeel, dat schout en 
heemraden in 1673 kennelijk op eigen authoriteit het proces hebben aangespannen zonder bemoeienis 
van ingelanden. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-01-1680 
Pieter Leendertsz Romeijn en Dirck Leendertsz Backer, kinderen van Leendert Pietersz Backer zaliger, in 
zijn leven gewoond hebbend te Gouderak, verkopen in het openbaar 5 morgen 1 ½ hont land met de helft 
van een huis daarop staande, zijnde het achterhuis, in de polder Hoge Nesse. Jan Jacobsz Pols koopt 
daarvan een dijkkamp met het halve huis voor 520 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1680 
Jan Jacobsz Pols koopt op een openbare verkoping dd 29-01-1680 van Pieter Leendertsz Romeijn en 
Dirck Leendertsz Backer, zoons van Leendert Pietersz Backer, een weiland . groot 1 morgen en 1,5 hont, 
in de polder de Hoge Nesse. Hij betaalt hiervoor 520 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-01-1683 
De kinderen van Thonis Jansz Steenbacker en Grietje Pieters, beiden zaliger, verkopen in het openbaar 
een half huis, zijnde een voorhuis, met erf, schuur en boomgaardje. Koper is Jan Jacobsz Pols voor 410 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-06-1683 
Jan Jacobsz Pols koopt van de kinderen van Tonis Jansz en Grietjen Pieters een half huis met erf, schuur 
en boomgaard in de polder de Hoge Nesse. Hij betaalt hiervoor 410 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-11-1687 
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Pieter Jansz Pols verkoopt namens zijn vader Jan Jacobsz Pols die “impotent en blint wesende” daartoe 
zelf niet in staat is, aan Tijs Jansz Steenbacker een kade met het ‘laagje’ in de polder de Hoge Nesse. 
Bedrag 205 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 15-02-1695 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en inventaris van de goederen die Marritje Pieters, overleden weduwe van Jan Jacobsz Pols, in 
haar leven gewoond en overleden te Ouderkerk ad IJssel in de polder Hoge Nesse, met de dood heeft 
ontruimd en nagelaten. Dit is op schrift gesteld door haar zoon Pieter Jansz Pols. In de boedel zijn een 
hofstede met behuizing en landerijen, conform het testament van Jan Jacobsz Pols en Marritje Pieters, 
volgens testament voor notaris Bartholomeus Tuijnenburg te Polsbroek dd 07-12-1685. Verder behoort tot 
de boedel een obligatie van 180 gulden ten laste van het gemene land van Holland en West Vriesland. 
Deze obligatie is in totaal 320 gulden, en het restant komt toe aan Teunis Peijen en Hendrick Jacobsz 
Breur. Nog een schuldrentebrief ten laste van Frans Gerritsz Calis, te Bergambacht, groot 1100 gulden. 
Pieter Jansz Pols is de boedel nog 400 gulden schuldig over koop van koeien, bouwgereedschap en 
melkgereedschap, die hij kocht van Jan Jacobsz Pols en zijn vrouw, toen die stopten met de boerderij. 
Annetjen Hendricks (zie k2817), weduwe van Jacob Jansz Pols (zie k2816), is ook 400 gulden 
schuldig aan de boedel om dezelfde reden. Volgt een opsomming van alle roerende goederen waaronder 
huisraad en kleding. Tot slot nog contant geld ter waarde van 1534 gulden 3 stuivers 12 penningen, en 
divers ongemunt zilver en goud. 
Schulden in de boedel betreffen alleen de doodskosten, en de kosten gemaakt door Pieter Jansz Pols over 
het alimenteren van zijn moeder tot haar dood op de laatste dag van juli 1694. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 02-03-1695 
Notaris Willem Romeijn 
De erfenis van Marritje Pieters, weduwe van Jan Jacobsz Pols, wordt verdeeld tussen Pieter Jansz Pols 
voor de ene heflt, en de minderjarige kinderen van Jacob Jansz Pols zalr, in echt geprocreeert bij 
Annetjen Hendricks, voor de andere helft. Daniel Huijbertsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Hendrick 
Jacobsz Breur, won. te Gouderak, zijn voogden over de minderjarige kinderen. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 17-06-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Sijmon Dircksz Baars, won. te Gouderak, als principaal, en Hendrick Willemsz Biersteker (zie k5634), 
won. te Ouderkerk, als borg en principaal schuldenaar, zijn schuldig aan de minderjarige kinderen van 
Jacob Jansz Pols (zie k2816), in echt geprocreeert bij Annetje Hendricks (zie k2817), mede won. te 
Ouderkerk, het bedrag van 300 gulden dat Simon Dircksz Baars geleend heeft. Dit geld heeft hij ontvangen 
uit handen van Daniel Huijbertsz en Hendrick Jacobsz Breur, als voogden over de minderjarige kinderen, 
uit de goederen die hen waren toegekomen door overlijden van Marritje Pieters zalr (zie k5633), weduwe 
van Jan Jacobsz Pols (zie k5632). 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 23-11-1704 
Notaris Samuel Guldemont. 
Arij Jacobsz Pols (zie k1408), won. te Ouderkerk, ter eenre, en Daniel Huibertsz en Hendrik Jaobsz 
Breur als voogden over Willem Jacobsz Pols, ter andere zijde, geven te kennen dat zij als erfgenamen 
voor de helft van Jan Jacobsz Pols en Marrigje Pieters, in hun leven echtelieden, gewoond en overleden 
te Ouderkerk, hun gemeenschappelijke erfenis verdelen.  
Arij Jacobsz Pols krijgt een huis met erf met 2 morgen 350 roeden land in de polder de Hoge Nesse, een 
kamp land groot 450 roeden aan de Schaapjeszijde en 2 akkertjes rijsland in de polder de Nesse, en 175 
gulden. 
Willem Jacobsz Pols krijgt ook 2 akkertjes rijsland in de polder de Nesse en een huis en erf met 7 morgen 
3 hont land in Gouderak in het Kattendijksblok. 

 
 

 
#k5634 Huurman, Hendrik Willemsz (zoon van Willem Huibertsz Biersteker en  
     Annetje Ariens)  ─> k11268 
 Beroep: Biersteker, Biervervoerder 
 * +/- 1632 te Gouderak 
 † 22-04-1715 te Ouderkerk aan den IJssel 
x 06-04-1654 te Moordrecht     zie gezinskaart temp078 
#k5635 Gerrits, Maghteltje  (dochter van Gerrit NN en Annetje Ariens) 
        ─> k11270 
 ~ +/- 1633 te Gouderak 
 † 19-08-1712 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annetje  ~ 23-04-1656 te Moordrecht  † 06-08-1718 te Gouderak 

  x na 07-12-1674 te Gouda ?? met Jacob Jansz Pols 
  zie ─> k2817 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 31-05-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Willemsz Huerman, voorheen biersteker, oud 61 jaar en Willem Dirckse Bos, oud 51 jaar, 
beiden won. te Ouderkerk a/d IJssel, verklaren op verzoek van Hendrick Arijense Back, te Ouderkerk, dat 
zij verschillende keren halvaten of tonnen bier van een, twee of meer jaren oud in huis hadden, die net zo 
smaakten als bier, dat zij slechts een maand of korter in huis hadden. Bovendien verklaren zij, dat 
Hendrick Willemsz Huerman, voornoemd, vele jaren bier heeft gevaren, als nering. 

 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3484/176     Blz 547 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 09-11-1695: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Govert Willemsz Versluijs, Abram Claesz Noirlander, Cornelis Claesz Palesteijn en Willem Dircksz Bosch, 
allen won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren op verzoek van schout en heemraden van Ouderkerk dat zij 
zich herinneren dat meer dan 30 jaar geleden op het wegje genaamd Bij Boersleenen in het ambacht van 
Ouderkerk op de Lage Esse, een strekweg van de dijk zuidwaarts tot de Tiendweg, zodat je kon rijden 
waar je heen wilde, een hek stond dat er nog staat. Schout en heemraden konden het hek openen en 
sluiten zo vaak zij wilden. De dijkgraaf en heemraden van de Krimpenerwaard hebben hen daar nooit op 
aangesproken. Hendrick Willemsz Huerman verklaart nog wel 39 jaar lang hekken te hebben gehad op 
de weg genaamd Schaepjeszijde in de Hooge Esse te Ouderkerk, en hij heeft ze gerepareerd en 
vernieuwd zonder bezwaar van iemand. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1435   dd. 17-06-1696 
Notaris Willem Romeijn 
Sijmon Dircksz Baars, won. te Gouderak, als principaal, en Hendrick Willemsz Biersteker (zie k5634), 
won. te Ouderkerk, als borg en principaal schuldenaar, zijn schuldig aan de minderjarige kinderen van 
Jacob Jansz Pols (zie k2816), in echt geprocreeert bij Annetje Hendricks (zie k2817), mede won. te 
Ouderkerk, het bedrag van 300 gulden dat Simon Dircksz Baars geleend heeft. Dit geld heeft hij ontvangen 
uit handen van Daniel Huijbertsz en Hendrick Jacobsz Breur, als voogden over de minderjarige kinderen, 
uit de goederen die hen waren toegekomen door overlijden van Marritje Pieters zalr (zie k5633), weduwe 
van Jan Jacobsz Pols (zie k5632). 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 15-09-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Willemsz Biersteker en Magheltje Gerrits, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, beiden 
gezond, doneren aan hun dochter Annetje Hendricks (zie k2817), weduwe van Jacob Jansz Pols (zie 
k2816), een schuldbrief van 400 gulden ten laste van Cornelis Dircksz Heemskerck, won. te Nieuwerkerk 
ad IJssel, en een bedrag van 300 gulden in een schuldbrief van 4000 gulden ten laste van Gijsbert 
Willemsz Ham, die Marrighje Gerrits door overlijden van haar moeder Annetje Ariens (zie k11271) is 
aanbestorven. Deze donatie zal niet in mindering van de erfenis gebracht worden die Hendrick Willemsz 
Biersteker en Magheltje Gerrits eens zullen nalaten. Annetje Hendricks verklaart deze gift van haar ouders 
in dank te accepteren. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1437   dd. 08-11-1698 
Notaris Willem Romeijn 
Aert Hendricksz Huerman, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan de minderjarige kinderen van 
Jacob Jansz Pols, geprocreeert bij Annetje Hendricks, mede won. te Ouderkerk, het bedrag van 400 
gulden dat hij geleend heeft. Hij heeft dit geld ontvangen uit handen van Daniel Huijbertsz en Hendrick 
Jacobsz Breur, de voogden over de kinderen voor zover het de erfenis betreft die hen is aangekomen door 
overlijden van hun grootmoeder Marritje Pieters. Rente 3,5%. 
Hendrick Willemsz Huerman en Annetjen Hendricks, beiden won. te Ouderkerk, stellen zich borg. 
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#k5638 van Nes, Arij Fransz (zoon van Frans Jansz Waert en Ariaentge Senten) 
         ─> k11276 
 Eerder getrouwd met Neeltje Wouters 
 Beroep: Herbergier, Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in de periode 1665 en 1673 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † tussen 11-07-1676 en 22-05-1679 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1645 te Ouderkerk aan den IJssel  
#k5639 Cornelis, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † tussen 03-05-1680 en 10-01-1689 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Fransz en Neeltje Wouters): 
o Cornelis (de oude) * 16-04-1642 te Ouderkerk ad IJssel †  

  x met Leentje Willems Versluis 
- Kinderen uit het tweede huwelijk (Arij Fransz en Neeltje Cornelis): 

o Marchje ~ +/- 1647 te Ouderkerk ad IJssel †  
  x met Willem Willemsz Versluis 

o Ariaentje ~ +/- 1649 te Ouderkerk ad IJssel † 26-06-1713 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1673 te Ouderkerk ad IJssel met Cornelis Ingensz 
 zie ─> k2819 (kwartier 2) 

o Frans ~ +/- 1651 te Ouderkerk ad IJssel †  
  x met Annetje Ariens 

o Cornelis (de jonge) ~ +/- 1653 te Ouderkerk ad IJssel †  
  x met Marija Ariens 

o Cornelia    * +/- 1654 te Ouderkerk ad IJssel † 30-12-1709 te Ouderkerk ad IJssel 
    x +/- 1675 te ??? met Willem Willemsz Bloot 
 zie ─> k2967 (kwartier 2) 

o Cent ~ 05-02-1656 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Frans Jansz, Arien Cornelisz, Sentgen Frans 
  x met Annitje Nannens 

o Ariaentje *  † 
 x met Gerrit Hendricksz Huerman 

 

Reconstructie gezin: 
1. In Notarieel Archief 6501 van Ouderkerk ad IJssel dd 14-03-1712 wordt Ariaantje Ariens vermeld als 

weduwe van Cornelis Ingensz, en in diezelfde acte wordt een broer vermeld, zijnde Cent Ariensz 
Versluis. Op basis van die broer verder gezocht. 
 

2. In Notarieel Archief 6498 van Ouderkerk ad IJssel dd 27-03-1699 blijkt deze Cent Ariensz Versluis 
ook broer te zijn van ene Marigje Ariens, weduwe van Willem Willemsz. 
 

3. In Rechterlijk Archief 27 van Ouderkerk ad IJssel dd 25-03-1711 wordt Cent Ariensz Versluis vermeld 
naast: 

a. Cornelis Ariensz Versluis (overleden), en diens weduwe Annetje Aarts van Vliet 
b. de overleden Willem Willemsz Versluis, getrouwd geweest met Marrigje Arien Fransen, 
c. Cornelis Arien Fransen den ouden, getrouwd met Leentje Willems Versluis, 

zus van Willem Willemsz Versluis die getrouwd is met de zus van Cornelis Ariensz 
Fransen, namelijk Marrigje Ariens Fransen 

d. Arien Fransen, overleden vader van Cornelis Arien Fransen 
e. Neeltje Cornelis, overleden vrouw van Arien Fransen 

 
4. In Rechterlijk Archief 27 van Ouderkerk ad IJssel dd 06-05-1711 wordt Cent Ariensz Versluis vermeld 

naast: 
a. Cornelis Ariensz Versluis (overleden), en diens weduwe Annetje Aarts van Vliet 
b. Frans Ariensz Versluis 
c. Cornelis Ariensz Versluis (de jonge) 

 
5. In Rechterlijk Archief 27 van Ouderkerk ad IJssel dd 01-05-1711 wordt melding gemaakt van 'de 

kinderen van Arij Fransz van Nes' 
 
6. In Rechterlijk Archief 26 van Ouderkerk ad IJssel dd 04-05-1698 wordt melding gemaakt van 

onderstaande personen, die broers van elkaar genoemd worden: 
a. Frans Ariensz van Nes 
b. Cornelis Ariensz Versluis 
c. Cent Ariens Verckedrijver 
d. Cornelis Ariensz de Jonge 

 
7. In Rechterlijk Archief 26 van Ouderkerk ad IJssel dd 28-04-1692 is sprake van Cent Arijen Fransz. 
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8. In Rechterlijk Archief 26 van Ouderkerk ad IJssel dd 27-12-1704 is sprake van Cornelis Ariensz 
Versluis de jonge. 

 
9. In Notarieel Archief 6501 van Ouderkerk ad IJssel dd 28-12-1710 is sprake van Cornelis Ariensz 

Versluis, die toen 57 jaar oud was (dus geboren +/- 1653, dus was dit Cornelis de jonge) 
 
10. In Notarieel Archief 6498 van Ouderkerk ad IJssel dd 25-10-1700 is sprake van Cent Ariensz Versluis 

en Cornelis Ariensz Versluis den ouden. 
 
11. In Weeskamer Archief 4 van Ouderkerk ad IJssel dd 22-06-1711 leggen Frans Ariensz Versluis, Cent 

Ariensz Versluis en Cornelis Ariensz Versluis rekenschap af voor de overleden Cornelis Ariensz 
Versluis den ouden. In de acte wordt ook hun zus Marrigje Ariens, weduwe van Willem Willemsz 
Versluis genoemd. 

 
12. In Rechterlijk Archief 25 van Ouderkerk ad IJssel dd 18-01-1692 is sprake van Cent Arij Fransz, 

getrouwd met Annitje Nannens. 
 

13. In Weeskamer Archief 2 van Ouderkerk ad IJssel dd 02-02-1644 is overleden Neeltgen Wouters, 
nalatend een zoon Cornelis, die in dat jaar 2 jaar oud wordt. De vader is Arijen Fransz. 
 

14. In Rechterlijk Archief 24 van Ouderkerk ad IJssel dd 03-05-1680 wordt vermeld Neeltje Cornelis, 
weduwe van Adrijaen Fransz. 
 

15. In Weeskamer Archief 3 van Ouderkerk ad IJssel dd 05-06-1658 is sprake van Arijen Fransz, waard 
in de Nesse. 
 

16. In Rechterlijk Archief 23 van Ouderkerk ad IJssel dd 09-06-1656 en 18-10-1663 is sprake van Arijen 
Fransz Waert' en Adrijaen Fransz herbergier'. 
 

17. In Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432 dd. 26-03-1693 worden de acht kinderen van Arijen Fransz 
genoemd:  
Frans Arijensz, Cornelis Arijensz de oude, Cent Arijensz, Cornelis Arijensz de jonge, Willem Willemsz 
Versluijs, getrouwd met Marchje Arijens, Willem Willemsz Bloot (zie k2966), getrouwd met 
Cornelia Arijens (zie k2967), Cornelis Ingensz (zie k2818), getrouwd met Ariaentjen Arijens (zie 
k2819), Gerrit Hendricksz Huerman, getrouwd met Ariaentje Arijens. 
 

18. In de Doopboeken van Ouderkerk ad IJssel wordt gedoopt: 05-02-1656: een kind van Arien Franse, 
de moeder Neeltgen Cornelis, het kind heet Cent Ariensz. 
 

19. In de Doopboeken van Ouderkerk ad IJssel worden kinderen gedoopt van: 
a. Merritgen Ariens en Willem Willemsz Versluis in de periode 1672 tm 1689 
b. Ariaentje Ariens en Cornelis Ingensz in de periode 1674 tm 1677 
c. Frans Ariensz en Annetje Ariens in de periode 1676 tm 1690 
d. Cent Ariensz en Annighje Nannens in de periode 1682 tm 1692 
e. Cornelis Ariensz de jonge en Marija Ariens in de periode 1687 tm 1692 
Over en weer zijn daarbij doopgetuigen: 
10. Arij Fransz (vader) 
11. Neeltje Cornelis (moeder) 
12. Frans Ariensz / Frans Arijen Fransz (broer) 
13. Marrichjen Ariens (zus) 
14. Ariaentje Ariens (zus) 
15. Cornelis Ariensz Versluijs / Cornelis Arij Fransz de jonge (broer) 
16. Cent Ariensz (broer) 
17. Annitje Ariens (schoonzus via Frans Ariensz) 
18. Marija Ariens (schoonzus via Cornelis Ariensz de jonge) 

 
20. Conclusie uit bovenstaande: 

a. Cornelis Arien Franse den ouden is de zoon van Arien Fransz (van Nes) en Neeltje 
Wouters 

b. Uit het tweede huwelijk van Arien Fransz (van Nes) en Neeltje Cornelis zijn de kinderen 
Merritgen, Ariaentje, Frans, Cornelis de jonge en Cent. 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-08-1636 
Peijen Leendertsz verkoopt aan Jan Fransen voor de ene helft en Arien Fransz, zijn broer voor de andere 
helft, een kamp land of kennipwerf in de polder de Hoge Nesse, groot 3 hont. Bedrag 139 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-06-1638 
Aeriaentge Senten, weduwe van Frans Jansen Waert verkoopt aan Aerien Fransz, haar zoon, twee 
huizen staende op een erf in de polder de Lage Nesse buitendijks. Bedongen is dat zij haar leven lang in 
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het nieuwe huiske zal mogen wonen zonder huurpenningen te hoeven betalen. Op dit terrein ligt een stoep 
van de dijk naar de IJssel. Aerien Fransz zal dit samen met zijn broer Jan Fransz moeten onderhouden en 
gemeenschappelijk mogen gebruiken. Bedrag 700 gulden. 
(In de volgende acte verkoopt Aeriaentge Senten aan haar zoon Jan Fransz nog een huis op ditzelfde erf. 
Bedrag 150 gulden.) 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-02-1644 
Neeltje Wouters is overleden en laat een zoon na die aan haar is verwekt bij Arijen Fransz, haar man, 
genaamd Cornelis Ariensz die 14 dagen voor toekomende mei oud zal wezen 2 jaar. Arijen Fransz en Jan 
Fransz, oom en voogd van Cornelis Ariensz van vaders zijde ter eenre, en Wouter Cornelisz den Boer en 
Emmetgen Thoore, bestevader en bestemoeder van moederszijde, komen overeen dat Arijen Fransz zijn 
zoon zal alimenteren, naar school laat gaan, etc. Zodra Cornelis 18 jaar is, zal hij hem uitzet geven aan 
kleding etc. en ook nog 25 gulden geven aan geld, 2 gouden ringen, 3 zilveren lepels en een zilveren bel 
die zijn bestevader zal bewaren. Mocht Cornelis komen te overlijden, dan zal zijn moeders erfenis 
teruggaan naar haar familie. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-02-1645 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), geassisteerd met Arijen Fransz 
(zie k5638), haar broer, en Arijen Lendertsz vant Twegen, broer en voogd van de drie onmondige kinderen 
van Leendert Huijbertsz Boertgen, en Claes Pietersz Noorman, schout en oppervoogd, en Cornelis 
Thonisz, getrouwd met Elijsabet Lenderts, hebben gemeenschappelijk 15 morgen land, met een huis, berg 
en schuur daarop in de polder de Lage Nesse. Ze hebben dit als volgt verkaveld met uizondering van de 
zelling, die nog wel gemeenschappelijk blijft: 
Leentgen Frans en haar 3 onmondige kinderen houden het voorhuijs met opkamer en de timmering tot de 
middelmuur, en de 4 buitendijkse rijsakkers, en de westzijde van het land en kennipwerf. 
Adriaen Lendertsz van Tweechtgen en Cornelis Thonisz is te loot gevallen het achterhuis met de 
betimmeringen, en de oostzijde van het land. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-06-1651 
Willem Gerritsz verkoopt aan Adrijaen Fransz Waert 5/6e deel van een kamp kennipland in de polder Hoge 
Nesse, groot 3 hont. Bedrag 225 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-06-1656 
Pieter Aertsz, won te Lekkerkerk, verkoopt aan Arijen Fransz Waert, won. te Ouderkerk ad IJssel, twee 
akkers in de polder Hoge Nesse, groot 3 hont. Bedrag 220 gulden.  
In de kantlijn staat een notitie dd 24-06-1724 dat de weduwe van Arij Jacobsz Pols (zie k1408) bepaalde 
kanten van het land zal maken.  
(Arij Jacobsz Pols is getrouwd met Neeltje Cornelis, dochter van Ariaantje Ariens (zie k2819) die dochter is 
van Arij Fransz en Neeltje Cornelis) 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-05-1658 
Adrijaen Fransz Waert verkoopt aan Dirck Jansz Bercouwer 3 ½ hont land of kennipwerf in de polder Hoge 
Nesse. Bedrag 525 guden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-05-1658 
Lijsbet Jans, weduwe van Cornelis Jansz Bouwman, verkoopt aan Adrijaen Fransz Waert een kamp 
hooiland groot 7 ½ hont in de polder de Lage Nesse. Bedrag 740 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-07-1658 
In de inventaris van zaliger Jan Claesz Noorman en diens vrouw Anneken Joosten van Ardennen wordt 
onder andere in de lijst van schulden genoemd: Arijen Fransz, waard in de Nesse, f 8-14-0 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1663 
Adrijaen Fransz verkoopt aan Adrijaen Thonisz Decker twee morgen land. Bedrag 1600 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-10-1663 
In deze akte wordt Adrijaen Fransz herbergier genoemd als voogd van Neeltgen Jans, weduwe van Pieter 
Willemsz Creuck (zie k4576). 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-05-1665 
Adrijaen Fransz ondertekent een akte als heemraad. 
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Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-07-1673 
Adrijaen Fransz ondertekent een akte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-07-1676 
Adriaen Fransz treedt, samen met Huijbet Leendertsz Boertje, op als voogd van de kinderen van Hilleken 
Jacobs, geprocreeert bij Tijs Leendertsz Boertje. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-05-1679 
Frans Jansz, Tonis Jansz, Aert Jansz en Adrijaen Cornelisz van den Berch, getrouwd met Deliaentje Jans, 
kinderen en erfgenamen van Jan Fransz zalr verkopen aan Jacob Ingensz een huis en erf in de polder de 
Lage Nesse. Dit grenst aan de weduwe van Adrijaen Fransz. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1680 
Leendert Pietersz Backer verkoopt aan Neeltje Cornelis, weduwe van Adrijaen Fransz, een kamp land in 
de polder Hoge Nesse, groot 1 ½ morgen. Bedrag 165 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd.10-01-1689 
Notaris Everard Maes 
Willem Willemsz Versluijs, getrouwd met Marrichje Arien Fransen, Cornelis Arien Fransen den 
ouden, getrouwd met Leentje Willems Versluijs, de een getrouwd met de zus van de ander, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, verklaren dat in het jaar1688 Marrrichjen Tonis (zie k4105), weduwe van Willem 
Jan Govertsz (zie k4104), toen mede won. te Ouderkerk, bij haar huis heeft ontboden haar 5 kinderen en 
de kinderen van Jan Willemsz Versluijs, waar zij hen zei dat zij gekomen was tot een hoge ouderdom, en 
niet meer goed ter been (“niet wel ter gangh”) en daardoor onmachtig om haar landen en andere 
onroerende goederen langer te kunnen gebruiken. Daarom wil zij haar kinderen en kindskinderen laten 
delen. Zij heeft dit laten passeren voor notaris Wilhelmus Tombergen te Gouda dd 25-08-1680. Verder 
verklaren zij dat zij, samen met de meerder- en minderjarige kinderen van Arien Fransen en Neeltje 
Cornelis, beiden zalr, in hun leven gewoond te Ouderkerk, ten overstaan van schout en heemraden op 
23-09-1681 hebben gedeeld alle onroerende goederen die hun vader en moeder na hun dood hebben 
nagelaten. Omdat sommige landen wat ongunstig gelegen zijn om te kunnen gebruiken, herverdelen zij dit 
nu. 
Cornelis Arien Fransen, getrouwd met Leentje Willems Versluijs, krijgt de landen met het huis, en Willem 
Willemsz Versluijs, uit hoofde van Marritje Tonis, krijgt alle effecten (obligaties en schuldbrieven). 
(Opmerking: Cornelis Arien Fransen ondertekent met ‘Cornelis Arijensen Verslus”) 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-03-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en deling van alle goederen die Centje Fransen zalr heeft nagelaten. Daarvan krijgt Willem Willemsz 
Versluijs 1/5e deel, Frans Centen van Esch 1/5e deel, de kinderen van Arijen Fransz 1/5e deel, de 
kinderen van Thijs Leendertsz Boertje 1/5e deel en de kinderen van Jan Fransz 1/5e deel. 
In totaal is er 2467 gulden te verdelen. De acht kinderen van Arijen Fransz krijgen 493 gulden. De acht 
kinderen van Arijen Fransz (zie k5638) worden genoemd: Frans Arijensz, Cornelis Arijensz de oude, Cent 
Arijensz, Cornelis Arijensz de jonge, Willem Willemsz Versluijs, getrouwd met Marchje Arijens, Willem 
Willemsz Bloot (zie k2966), getrouwd met Cornelia Arijens (zie k2967), Cornelis Ingensz (zie k2818), 
getrouwd met Ariaentjen Arijens (zie k2819), Gerrit Hendricksz Huerman, getrouwd met Ariaentje 
Arijens. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1709 
In een taxatie van land nagelaten door Jacob Ingensz, wordt een stuk land in de polder de Lage Nesse 
genoemd, grenzend aan de kinderen van Arij Franse van Nes. 
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Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-03-1711 
Samuel Guldemont, schout van Ouderkerk ad IJssel, Engelbregt Willemsz Verbrugge en Cent Ariensz 
Versluis als curatoren van de boedel van de in Ouderkerk overleden Cornelis Ariensz Versluis en diens 
vrouw Annetje Aartsz van Vliet, geven te kennen dat zij de onroerende goederen uit die boedel in het 
openbaar zullen verkopen. Opgemerkt wordt daarbij dat Willem Willemsz Versluis, mede overleden, bij 
testamente van Marrigje Teunis, weduwe van Willem Jan Govertsz, twee stukken land en de helft van een 
huis zijn toegekomen, en dat bij de herloting tussen Willem Willemsz Versluis en Cornelis Ariensz Versluis 
dd 10-01-1689 (voor notaris Everard Maas) dit land en huis door Willem Willemsz Versluis aan Cornelis 
Ariensz Versluis zijn overgedaan zonder dat daar een transportakte van te vinden is. Die akte van herloting 
wordt verder aangehaald: Willem Willemsz Versluis, getrouwd met Marrigjen Arien Fransen, en Cornelis 
Arien Fransen den ouden, getrouwd met Leentje Willems Versluis, de een en de ander getrouwd 
hebbend elkaars zussen, won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaren dat in 1680 Marrigjen Thonis, weduwe 
van Willem Jan Govertsz bij haar ten huize heeft ontboden haar 5 kinderen en de kinderen van Jan 
Willemsz Versluis en dat zij vanwege haar hoge ouderdom de landerijen wil verdelen. Cornelis Arien 
Fransen krijgt het land en het huis, en Willem Willemsz Versluijs krijgt de effecten. 
Verder wordt verklaard door de comparanten dat zij tesamen naast de verdere kinderen van Arien 
Fransen en Neeltje Cornelis, beiden zalr, de onroerende goederen van hun ouders hebben verdeeld 
volgens de kavelcedulle daarvan voor schout en heemraden van Ouderkerk dd 23-09-1681. 

 
#k5644 Pronck, IJsbrant Anthonisz (zoon van Anthonis Pronck en ) 
 Beroep: Schout van Berkenwoude in de periode 1663 tm 1670 
 * +/- 1620 te ??? 
 † tussen 27-10-1670 en 09-05-1674 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1650 te Berkenwoude ?? 
#k5645 Willems, Fijtgen (dochter van Willem Willemsz en Ingetgen Willems) 
      ─> k11290 
 * +/- 1625 te ??? 
 † na 26-05-1679 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teunis * +/- 1655 te Berkenwoude      † na 08-03-1704 te Berkenwoude / Stolwijk ??? 

 x 19-12-1683 te Berkenwoude met Geertje Aerts 
 zie ─> k2822 

 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 19-05-1658 
Wigger Willemsz, schout, Frans Cornelisz van den Bergh, getrouwd met Stijntje Willems, IJsbrant 
Anthonisz Pronck, getrouwd met Fijtgen Willems, kinderen en mede erfgenamen van Willem 
Willemsz (zie k11290), in zijn leven secretaris van Berkenwoude, en van Ingetgen Willems (zie 
k11291), beiden zaliger, verkopen aan de voogden van de weeskinderen van zaliger Willem Willemsz de 
Jonge en Marritgen Willems, verwekt bij Claes Leendertsz Essenboom, een rentebrief van 175 gulden, 
rente 4%, zoals zij die hebben ten laste van Dirk Pietersz Mick. 
 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 30-05-1661 
Neeltje Barents, weduwe van Willem Jan Woutersz, geassisteerd met haar zoon Jan Maertensz (sic), 
verkoopt een huisje en erf aan de westzijde van de kerkstraat te Berkenwoude. Koper is IJsbrant Anthonisz 
Pronck. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 25-08-1662 
Andries Wiggertsz en Huijbert Willems, als bloedvoogden van de weeskinderen van Willem Willemsz de 
jonge zaliger, leggen rekenschap af van hun administratie sinds de dood van hun grootmoeder tot de 
huidige dag zijnde 25-08-1662. 
Ontvangen uit de boedel van Willem Willemsz, de secretaris van Berkenwoude, en zijn vrouw Ingetje 
Willems, beiden zaliger, 100 gulden. 
Ontvangen uit het erfhuis ceel van hun grootvader en grootmoeder, 192 gulden 19 stuivers 6 penningen. 
Ontvangen over 3 jaar landpacht, te weten 1657, 1658 en 1659, uit handen van Claes Leendertsz 
Essenboom, 305 gulden 5 stuivers, en over 1660 101 gulden 15 stuivers. 
etc. 
Uitgaven onder andere betaald aan Brant Anthonisz, getrouwd met Sijtgen Willems, 300 gulden. 
De kinderen van IJsbrant Anthonisz Pronck krijgen 33 gulden 12 stuivers 8 penningen. 
Aan Sijtgen Willems, de mondige dochter, is 50 gulden betaald. 
 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 25-04-1663 tm 27-10-1670 
IJsbrant Anthonisz Pronck treedt op als schout van Berkenwoude 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 02-06-1663 / 24-06-1668 
IJsbrant Anthonisz wordt genoemd als schout van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 14-05-1664 
IJsaack Luijten, notaris te Goude, namens Jan Jacobsz Coomen, eiser, contra IJsbrant Anthonisz, schout 
alhier, om betaling van 17 gulden als restantbetaling over de koop van een koe, gekocht op het erfhuis van 
voornoemde Coomen. 
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Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 01-11-1664 
Aechjen Jans, weduwe van Wiggert Willemsz, in zijn leven schout van Berkenwoude, geassisteerd met 
Cornelis Jillisz, secretaris, verkoopt aan IJsbrant Anthonisz, schout alhier, een huis, schuur en erf in het 
dorp van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 01-12-1664 
IJsbrant Anthonisz, schout alhier, verkoopt aan Aechjen Jans, weduwe van Wiggert Willemsz, in leven 
schout van Berkenwoude, een huis, schuur en erf op de westzijde van de kerkstraat te Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 25-11-1665 / 22-12-1665 
IJsbrant Anthonisz, schout, eiser, contra Dirck Pietersz Mick, gedaagde, om betaling van 12 gulden 9 
stuivers dat was geleend. 
 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 16-05-1668 
Cornelis Arijensz Schrevel, Claes Arijensz Schrevel, Dirk Arijensz Schrevel en Neeltje Arijens Schrevel, 
getrouwd met Leendert Jansz de Jonge, en Floris Jansz en Huijgh Arijensz, als voogden over de nagelaten 
kinderen van Aert Florisz en Meijnsjen Arijens Schrevel, beiden zaliger, en Willem Arijensz Schrevel, 
verkopen 2 morgen land aan de schout IJsbrant Anthonisz. Bedrag 1400 gulden. 
 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 09-05-1674 
De weduwe van IJsbrant Anthonisz Pronck wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 26-05-1679 
De weduwe van IJsbrant Anthonisz Pronck wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 

 
#k5646 Ingensz, Aert  (zoon van ) 
 * +/- 1625 te ??? 
 † voor 08-03-1704 te ??? 
x +/- 1655 te Lekkerkerk / Berkenwoude ?? 
#k5647 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje * +/- 1660 te Lekkerkerk † na 08-03-1704 te Berkenwoude / Stolwijk ??? 

 x 19-12-1683 te Berkenwoude met Teunis IJsbrantsz Pronck 
 zie ─> k2823 

 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 19-12-1674 
Schout Van Stevensloot, als gaarmeester van de heemraadsomslag en gemeenlands huurcedulle, 
verzoekt uitlegging van diverse schouwboeten. Hieronder ook het land van Aert Ingensz, op het 
Zuidbroekse ‘Caechje’, besteed de som van 12 stuvers. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439    dd. 07-03-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Jan Ingensz en Weijntje Huijberts, echtelieden, won. te Berkenwoude, stellen hun testament op. Zij 
bekrachtigen hun huwelijkse voorwaarden. Jan Ingensz benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen van Arij 
Ingensz, voor de ene helft, en de kinderen en kindskinderen van Aert Ingensz, voor de andere helft. 
Weijntje Huijberts benoemt tot haar erfgenamen Arien Jansz, Trijntje Jans, Marritje Jans, Aeltje Jans, Aert 
Jansz, Geerlof Jansz en Ingetje Jans, alle kinderen van Marritjen Huijberts, voor 1/3e deel, de kinderen van 
Leendert Huijbertsz, voor 1/3e deel en de nagelaten kinderen van Maarten Huijbertsz voor 1/3e deel. 
 

 
#k5648 Wiggertsz, Cornelis   zelfde als ─> k2860 
x 
#k5649 Lagewaard, Neeltgen Hendricks zelfde als ─> k2861 
 
#k5652 Verhoog, Maarten Jansz (zoon van Jan Gerrit Jacobsz en Willempje Aerts) 
      ─> k11304 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † 21-03-1661 te Bergambacht (verdronken) 
x ??? te ??? 
#k5653 Reijers, Lijsje  (dochter van Reijer Ariensz en Geertje Willems) 
      ─> k11306 
 ~ +/- 1614 te ??? 
 † 29-03-1712 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o Hendrick * voor 1638    †  
o Willempje ~    †  27-04-1715 
o Trijntje ~    †   
o Jan ~ 17-07-1644 te Bergambacht  † na 05-09-1719 

 wordt genoemd in Not.Arch. Ouderkerk ad IJ dd 05-09-1719 (zie bij Reijer) 
o Willem ~ 20-01-1647 te Bergambacht  †  
o Aert ~ 26-06-1650 te Bergambacht  †  

 is doopgetuige bij doop van Maerten, kind van Reijer dd 09-11-1692 te Ouderkerk ad 
 IJssel 

o Reijer ~ 23-02-1653 te Bergambacht  † 21-12-1713 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 19-12-1683 te Berkenwoude met Teunis IJsbrantsz Pronck 
 zie ─> k2826 

 
bron: Ons Voorgeslacht jrg. 53, blz. 697-701 
Op 21 maart 1661 is Maerten Jansz., wonend op het dorp van Bergambacht, verdronken en wordt zijn lijk 
geschouwd.(bron: Ons Voorgeslacht jrg. 53, blz. 697-701). 
Op 29 mei 1701 leggen een aantal inwoners van Bergambacht, waaronder Lijsje Reijersdr., weduwe van 
Maerten Jansz., oud omtrent 86 jaar, een verklaring af. 
Op 28 juni 1663 verkopen Arien Gerritsz., getrouwd met Cornelia Thonisdr., Lijsje Reijersdr., weduwe van 
Maerten Jansz., Hendrick Maertensz., een zoon van Maerten Jansz., en Arien Jansz [Verhoogh] als oom 
en voogd van de minderjarige kinderen van Maerten Jansz., alle voor 2/3 parten erfgenamen van Reijer 
Ariensz. en Geertje Willemsdr., 2/3 parten van een huis en erf in de Voorstraat van 's Heeraartsberg aan 
Pieter Reijersz., hun oom en mede-erfgenaam voor het resterende 1/3 part. 
 

 
#k5660 Trouwborst, Cornelis Leendertsz den Jonge  zelfde als ─> k5280 
x 
#k5661 Maetroosje, Jaepje Senten    zelfde als ─> k5281 
 
#k5666 Koijman, Willem Jorisz (zoon van Joris Koijman en ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Gouderak ?? 
#k5667 Pieters, Grietje   (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marritje  * +/- 1620 te Gouderak  † na 02-03-1679 te ??? 

  x 21-11-1652 te ??? met Thonis Ariens Cappitain 
  zie ─> k2833 

 

 
#k5680 Mes, Arie Gijsbertsz (zoon van Gijsbrecht Pietersz en Maritgen Cornelis) 
      ─> k11360 
 ~ 10-12-1617 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k5681 Gerrits, Neeltje  (dochter van Gerbrand Jansz en Machtelt Cornelis) 
      ─> k11362 
 ~ 20-08-1617 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert ~ 03-10-1655 te Streefkerk  †  

 o 07-01-1691 te Streefkerk met Willempje Klaas 
 zie ─> k2840 

 

 
#k5688 Versluis, Claas Jan Corsen (zoon van Jan Corsen Versluis en Aeltje  
     Gijsberts)  ─> k11376 
 ~ 26-05-1633 / 01-12-1633 te Meerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1661 te ??? 
#k5689 van de Linde, Willempje Jans (dochter van ) 
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 ~ +/- 1645 te ??? 
 † +/- 1690 te Meerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 06-02-1678 te Meerkerk  † +/- 1760 te Meerkerk 

 x +/- 1699 te ??? met Iefje Ariens 
 zie ─> k2844 

 

 
#k5712 Versnel, Huijg Willemsz (zoon van Willem Jansz Versnel en Grietje  
     Huijgens de Bloot)  ─> k11424 
 Beroep: Bouwman 
 * +/- 1638 te Nieuwpoort 
 † 08-11-1696 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1665 te ??? 
#k5713 Quant, Lena / Helena Jans (dochter van Jan Cornelisz Quant en Emmeken 
     Aalberts)  ─> k11426 
 * +/- 1642 te ??? 
 † 18-12-1715 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan de oude     ~  24-10-1666 te Ouderkerk ad IJssel      † 03-04-1718 te Ouderkerk ad IJssel) 

  doopget. Willem Jansz, Aelbrecht Jansz, Pietertgen Willems 
o Emmetgen        ~ 14-10-1668 te Ouderkerk ad IJssel †  

  doopget. Aelbrecht Jansz, Merritgen Jans, Pietertgen Willems 
o Willem         ~ 21-12-1670 te Ouderkerk ad IJssel †  

  doopget. Sijmen Claesz, Leendert Roelen, Aeltjen Willems 
o Marij         ~ 01-04-1674 te Ouderkerk ad IJssel †  

  doopget. Pieter Jansz Quant, Marchje Jans, Arijaentje Jans 
o Willem         ~ 06-12-1676 te Ouderkerk ad IJssel †  

  doopget. Sijmon Claesz, Pieter Jansz, Aeltje Willems 
o Jan de jonge   ~ 03-04-1679 te Ouderkerk ad IJssel    † 11-10-1745 te Gouderak 

  doopget. Pieter Jansz, Niesje Jans, Leendert Roelen 
          x 08-04-1696 te Ouderkerk ad IJssel met Ingetje Ariens Decker 
          zie ─> k2856 

o Grietje        ~ 12-10-1681 te Ouderkerk ad IJssel †  
  doopget. Simon Claesz, Aeltje Willems, Ariaentje Jans 
        x met Arij Ariensz de Jong 

 
Not. Arch. Nr. 4989\18 IJsselmonde  acte 42 fol. 99 – 101 d.d. 03-02-1691 
notaris Cornelis Jansz Lieshout 
NL-RtSA_18_4989_99.jpg - NL-RtSA_18_4989_101.jpg 
Emmetje Jans Versnel, weduwe van Jan Gerritsz van der Boot, wonb. te IJsselmonde, is ziekelijk en stelt 
haar testament op. Universeel erfgenaam is haar neeft Claes Willemsz van der Wael, won. te IJsselmonde. 
Hij zal na haar overlijden deze legaten moeten uitkeren: 
- aan Leentje Willems van der Wael, haar nicht, 150 gulden. 
- aan Marigje Willems van der Wael, 100 gulden 
- aan Huijgh Willemsz Versnel en Aeltje Willems Versnel, haar neef en nicht, ieder 100 gulden 
- aan Emmetje Willems van der Wael en Grietje Willems van der Wael, haa rnichten, ieder 6 gulden. 
- aan Crijn Claesz van der Wael, de zoon van haar neef, de beste gouden ring 
- aan Aefje Claes van der Wael, de dochter van haar neef, en aan de eerder genoemde Leentje Willems 
van der Wael en Marigje Willems van der Wael: haar kleren en andere lijfsgoederen. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3484/70     Blz 225 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 17-01-1692: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Huijch Willemsz Versnel en zijn vrouw Helena Jans Quant, wonend in de Essen te Ouderkerk op d'IJssel 
benoemen elkaar tot erfgenaam. Bij hertrouwen van de langstlevende krijgen de eventuele kinderen de 
helft van de gemeenschappelijke boedel. Voogden: de broers van testatrice, Aelbert Jansz en Pieter Jansz 
Quant. Getuigen zijn buren Hendrick Arijensz Back en Cornelis Claesz Palesteijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-03-1693 
Huijg Willemsz Versnel koopt van Aelbert Jansz Quant een kamp hooiland, groot 7 hond, in de polder de 
Hoge Nesse. Bedrag 10,- gulden. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3088/24     Blz 93 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 11-07-1694 
Notaris Willem Romeijn 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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Jannetje Maartens Koevoet, bejaarde dochter te Nieuwerkerk a/d IJssel aan de Hoge Dijk, is 200 gulden 
schuldig aan Huijch Willemsz Versnel te Ouderkerk a/d IJssel, dat zij geleend heeft. Rente 4%. 
 
Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3384/178     Blz 551 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 04-12-1695: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Huijgh Willemsz Versnel en Jan Huijgen Versnel te Ouderkerk op d'IJssel verklaren op verzoek van 
plaatsgenoot Hendrick Arijensz Back dat Jacob Jacobsz Vonck, pachter van de bieren van Ouderkerk en 
Krimpen op d'IJssel in 1691/1692, bij Hendrick Arijnsz Back thuis kwam en daar een vat met ijzeren 
hoepen vond, en 3 of 4 weken later opnieuw. Zij hebben het zelf gezien. 
 
Recht. Arch. Nr. 11 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-07-1698: 
Rechtdag gehouden 02-07-1698 
Arij Pietersz, won. te Lekkerkerk, eiser, contra Helena Jans, weduwe van Huijg Willemsz Versnel, 
gedaagde. De eis wordt in geschrifte ingediend, en wordt niet verder toegelicht. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-05-1716 
Jan Huigen Versnel den ouden, Emmetje Huigen Versnel, Jan Huigen Versnel de Jonge en Arij Ariensz de 
Jong, getrouwd met Grietje Huigen Versnel, voor 1/5 deel, Jan Jansz Quant voor 1/5 deel, Jan Joosten 
Quant voor 1/15 deel, Joost Willemsz en Jaapje Willems, kinderen van Willem Joosten Quant voor 1/15 
deel, Grietje Claas, weduwe van Cornelis Joosten Quant en de voornoemde Jan Joosten Quant en Jan 
Huigen Versnel als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Joosten Quant, voor 1/15 deel, en 
Jan Joosten Quant en Jan Huigen Versnel als voogden over de kinderen van Niesjen Jans Quant, voor 1/5 
deel en Jan Joosten Quant en Jan Huigen Versnel als voogden over de minderjarige kinderen van Huibert 
Cornelisz Quant, voor 1/10 deel, en Emmetje Cornelis Quant, voor 1/10 deel, allen erfgenamen van Aalbert 
Jansz Quant, verkopen aan Jan Huigen Versnel de jonge, die mede eigenaar is voor 1/20 deel, een een 
buiten-laagje buitendijks, een boezemland, groot vijf hond, een kamp land, groot 5 hond, met huis, schuur 
en berg in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 450,- gulden. 
In deze akte ondertekent Jan Huijgen Versnel (de oude) 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6502   dd. 10-10-1717 
Notaris Samuel Guldemont. 
Jan Huigen Versnel den ouden, Jan Huigen Versnel de jonge, Emmetje Huigen Versnel, Arij de Jong, 
getrouwd met Grietje Huigen Versnel, kinderen en erfgenamen van Lena Jans, in haar leven weduwe van 
Huig Willemsz Versnel, verdelen de erfenis. 
Jan Huigen Versnel de oude krijgt een kamp land groot 5 hont in de polder de Hoge Nesse, twee akkers 
rijsland groot 275 roeden. 
Jan Huigen Versnel de jong krijgt een kamp land, groot 7 hont in de poilder de Hoge Nesse, een 
kennipwerf en twee rijsakkertjes. 
Emmetje Huigen Versnel krijgt een kamp land, groot 350 roeden in de polder Hoge Nesse, en een akker 
rijsland. Arij de Jong krijgt zijn deel in de vorm van geld (bedrag niet genoemd). 

 
 

 
#k5714 Decker, Arien Willemsz zelfde als ─> k5466 
x 
#k5715 IJsaacs, Lijsbet  zelfde als ─> k5467 
 
#k5718 Capteijn, Willem Pouwelisz (zoon van Pauwel Cornelisz Weggeman en  
     Geertje Jans) ─> k11436 
 * +/- 1630 te ??? 
 † voor 08-12-1700 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1657 te Berkenwoude ?? 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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#k5719 Cornelis, Aegje  (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † tussen zomer 1699 en 08-12-1700 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pouwel ~ +/- 1658   †  
o Cornelis ~ +/- 1662   †  

 x 24-01-1702 te Stolwijk met Maria Jacobs van de Vliet 
 broer Paulus Willemsz Capiteijn is getuige. 

o Lijsbeth * +/- 1665 te ???  † 17-08-1728 te Krimpen ad IJssel 
 x +/- 1687 te ??? met Cornelis Cornelisz Boer 
 zie ─> k2859 

o Geertje ~ +/- 1666   †  
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436     dd. 25-08-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Pouwelis Willemsz Capteijn, oud 39 jaar, won. te Berkenwoude, legt een getuigenis af op verzoek van 
Claes Jansz Snoeij. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Berkenwoude    d.d. 20-11-1699 
Rechtdag gehouden 20-11-1699. 
Cornelis Willemsz Capteijn, oud 37 of 38 jaar, en Geertje Willems, zijn zuster, oud 33 jaar, leggen een 
verklaring af over het feit dat ene Krijn Jansz Stolcker in de zomer van 1699 in het huis van hen en hun 
moeder is geweest en daar Arij van der Horden geslagen en geschopt heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Berkenwoude    d.d. 07-12-1700 
Pouwelis Willemsz Capteijn, Cornelis Willemsz Capteijn en Geertje Willems Capteijn, won. te 
Berkenwoude, verklaren voor zichzelf en ook namens Lijsbet Willems, weduwe van Cornelis Cornelisz 
Boer, hun zus, won. te Krimpen ad IJssel, tezamen kinderen van Willem Pouwels Capteijn en Aegje 
Cornelis, dat zij de boedel en nalatenschap van hun overleden ouders ‘repudieren’ (= niet aanvaarden), en 
dit overlaten aan de crediteuren. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439     dd. 08-12-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Lijsbeth Willems Capteijn, weduwe van Cornelis Cornelisz Boer, won. te Krimpen ad IJssel, die mede 
een dochter is van Willem Pouwelisz Capteijn en Aegje Cornelis, beiden overleden “in deze ambacht”, 
geeft te kennen dat zij nu al enige jaren geleden is getrouwd en gewoond heeft buiten de huizing van haar 
voornoemde ouders zalr, en dat nu haar moeder is komen te overlijden haar ter oren is gekomen dat haar 
broers en zus gisteren voor schout en gezworenen van Berkenwoude en Achterbroek de boedel hebben 
‘gerepudeert’ (= niet aanvaard) ten behoeve van de crediteuren. Zij verklaart nu ook bij deze afstand te 
doen van de gemelde boedel, die latende aan de crediteuren. 

 
(Afschrift hiervan ook in Recht. Arch. Nr. 5 Berkenwoude dd 08-12-1700) 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Berkenwoude    d.d. 17-12-1700 
Schout en gezworenen van Berkenwoude en Achterbroek hebben op verzoek van de crediteuren van 
Willem Pouwelisz Capteijn en Aegje Cornelis, overleden te Berkenwoude, als curateurs over de boedel 
aangesteld Gerard Verrijn, te Goua, en Willem Romeijn, secr. van Berkenwoude, en Claes Joppen 
Hogenes, schout te Berkenwoude. De crediteuren zullen na openbare verkoping van de goederen voor 
zover mogelijk voldaan worden. 
 

 
#k5720 Wiggertsz, Wiggert (zoon van Wigger Cornelisz en Ingetje Cornelis) 
      ─> k11440 
 * +/- 1590 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 31-05-1628 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1620 te ??? 
#k5721 Backer, Pleuntgen / Ploontgen Jans (dochter van Jan Backer en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † voor 12-04-1647 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis * +/- 1626 te Ouderkerk ad IJssel † voor 11-02-1686 te Ouderkerk ad IJssel ? 

 x voor 24-12-1662 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Hendrikse Lagewaard 
 zie ─> k2860 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-10-1617 
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Wigger Wiggertsz koopt van zijn vader Wigger Cornelisz 4 ½ morgen en 1 hont land in de polder de 
Cromme. Bedrag 1283,- gulden. Hiervoor is een schuldbrief opgesteld. In de kantlijn daarvan staat de 
notitie dat het bedrag op 14-11-1621 is afgelost, en is ondertekend door Wigger Cornelisz: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1623 
Adriaen Wiggertsz Steenbacker is schuldig aan Aechte Luijten en Cornelis Adriaensz, zijn kinderen, het 
bedrag van 155 gulden die zij geërfd hebben van hun oudoom Pieter Cornelisz, en die hen betaald zijn 
door Wigger Wiggertsz, de broer van Adriaen Wiggertsz 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 147/133     Blz 306 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 17-08-1627: 
(notaris Adriaan Kieboom) 
Cornelis Wiggerss en Wigger Wiggerss, beiden wonende te Ouwerkerck op de IJssel, bekennen schuldig 
te zijn aan Jan Pieterss van Rijsoort 400 gld van een obligatie die Adriaen Wiggerss d.d. 15-10-1623, met 
als borg Wigger Corneliss, vader van comparanten, verleden heeft t.b.v. Iman Henricxs Borsman. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-09-1623 / 14-03-1631 
Wigger Cornelisz Steenbacker is schuldig aan Maria Pieters van Walenburch het bedrag van 800 gulden. 
rente 6%.  Hij verhijpothequeert hiertoe zijn huis, erf en steenplaats, met 14 morgen land in de polder de 
Cromme. 

  
In de kantlijn staat dat Pleuntge Jans, weduwe van Wigger Wiggertsz, deze schuldbrief vertoonde en op 
wiens verzoek deze brief is doorgehaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-08-1617 / 28-11-1624 
Op 28-11-1624 is een afschrift opgenomen van het testament van Pieter Kornelisz opgemaakt dd 16-08-
1617 door notaris Kornelis van de Houff te Gouda, waarin het volgende is opgetekend: 
Pieter Kornelisz legateert Wigger Wiggersz, de zoon van zijn zus, om zijn dienst en handreikingen tijdens 
zijn ziekte, met 1 morgen land van de 4 morgen die hij heeft. Mocht Wigger Wiggersz komen te overlijden, 
dan moet dat land overgaan op zijn dochtertje, genaamd Achte Luiten omdat zij naar zijn moeder is 
vernoemd. Wigger Wiggersz zal de rest van de vier morgen land, met het huis en erf, met alles erin, na het 
overlijden van Pieter Kornelisz mag kopen voor 350 gulden per morgen land. Mocht het totale bedrag 
hoger liggen dan 700 gulden, dan wordt het meerdere bedrag uitgekeerd aan de eerder genoemde Aechte 
Luiten, het dochtertje van Wigger Wiggersz, en aan Aechte Luiten, het dochtertje van Aeriaen Wiggersz. 
en aan Kornelis Aeriensz, het zoontje van Aeriaen Wiggersz, omdat zij genoemd zijn naar zijn vader en 
moeder. 
Cornelis Wiggersz, Aeriaen Wiggersz, Jan Wiggersz, Wigger Wiggersz en Trin Wiggersdr, de kinderen van 
zijn zus Ingentge Kornelis, en haar man Wigger Kornelisz, erven ieder een vijfde deel van al het overige 
dat hij nalaat, waaronder het derde deel van een steenplaats en 7 morgen land die daarachter ligt. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-10-1614 / 16-05-1625 
Op 16-05-1625 is een afschrift opgenomen van een akte opgemaakt dd 17-10-1614 door notaris Koolwijck 
te Gouda, waarin het volgende is opgetekend: 
De huwelijkse voorwaarden worden opgesteld tussen Wigger Wiggersz, bruidegom, vergezeld door zijn 
vader Wigger Kornelisz, zijn oom Pieter Kornelisz en zijn broer Cornelis Wiggersz, allen wonend te 
Ouderkerk ad IJssel, en tussen Pleuntge Jans, bruid, vergezeld door Jan Jansz Backer, wonend te 
Nieuwerkerk ad IJssel, Cornelis Jansz, wonend te Bodegraven, en Vranck Heijndricksz, wonend te 
Nieuwerkerk ad IJssel, haar broers, ooms en voogden. 
Wigger Wiggersz en Pleuntgen Jans gaan trouwen onder de volgende condities: 
Wigger Kornelisz en zijn zoon Wigger Wiggersz geven 1000 gulden als onderstand, waarbij de bruid en 
bruidegom tot mei aanstaande de keuze zullen hebben of zij dit contant willen ontvangen of in de vorm van 
1/3 deel van de steenplaats van Wigger Kornelisz, gelegen in de polder de Cromme bij de dikke boom in 
Ouderkerk. Ook geeft hij een bed met toebehoren, en de gelegenheid om 4 ½ morgen land te kopen in de 
polder de Kromme, voor 350 gulden per morgen. 
Pleuntgen Jans brengt in het huwelijk het bedrag van 1500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-03-1626 
Wigger Wiggersz  koopt van zijn vader Wigger Kornelisz Steenbacker twee kennipwerven met een kamp 
land, samen ongeveer 5 ½ hond, in de polder de Kromme. Bedrag 250 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-04-1626 
Wigger Wiggersz koopt samen met zijn broer Kornelis Wiggersz van hun vader Wigger Kornelisz 
Steenbacker een huis en erf in de polder de Kromme. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-04-1626 
Wigger Wiggersz en zijn broer Kornelis Wiggersz kopen van hun vader Wigger Kornelisz Steenbacker 7 
morgen land in de polder de Cromme, en 6 morgen en 5 ½ hont land met een huis, berg en schuur, 
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gelegen in de polder de Cromme, en een derde deel van de steenplaats. Zij betalen 3500 gulden, waarvan 
2809 gulden in de vorm van het overnemen van de diverse schulden van hun vader. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-10-1617 
Wigger Wiggersz verklaart dat hij en zijn broers Cornelis Wiggertsz, Aerie Wiggertsx, Jan Wiggertsz en 
Crijn Wiggertsz het volgende hebben geërfd van hun overleden oom Pieter Cornelisz: de helft van 14 ½ 
morgen land waar tegenwoordig Wigger Cornelisz op woont, en het derde deel van de steenplaats, met 
nog 4 ½ morgen en 1 hont land. Alles in de polder de Cromme. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-11-1631 
Pleuntgen Jans, wed. van Wigger Wiggertsz, met de weeskinderen van Adriaen Wiggertsz, en Cornelis 
Wiggertz, kopen van Adriaen Adriaensz Zuijdervliet het vierenzestigste deel van 7 morgen min anderhalf 
hont land in de polder de Cromme, en het achtenveertigste deel van de steenplaats, dat hij in bezit had 
gekregen via zijn zwager Jan Wiggertsz, met nog een bespreck van 1200 jaarlijks, gemaakt op zijn vrouw 
Trijntge Wiggerts, dochter van Wigger Cornelisz (nog in leven zijnde). Bedrag 400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-11-1631 
Pleuntgen Jans, wed. van Wigger Wiggertsz, geassisteerd door haar broer Adrijaen Jansz Backer, 
Cornelis Wiggertsz, mede als oom en voogd van de weeskinderen van Adriaen Wiggertsz en van Wiggert 
Wiggertsz, Jan Jacobsz mede als oom en voogd van de weeskinderen van Adriaen Wiggertsz, verkopen 
aan Adriaen Anthonisz Verbie (zie k10740) een steenplaats met huis, berg, schuur , ovens en loodsen in 
de polder de Cromme, met 2 morgen 3 hont land, met een kennipwerf. Bedrag 4.150,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1635 
Pleuntgen Jans, wed. van Wigger Wiggertsz, koopt van Aerien Kornelisz Ouwerkerk, Kornelis Aerensz, 
Jan Aerensen, Lendert Severtsz, getrouwd met Neltgen Aerens,Aerien Machghielsz, getrouwd met Neltgen 
Aerens de jonge, allen kinderen van Maertgen Kornelis, 1 morgen en 3 hont land in de polder de Kromme. 
Bedrag 950 gulden. 

 
 
Weeskamer. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-04-1647: 
Ploontgen Jansdr, weduwe van Wigger Wiggersz, won. te Ouderkerk ad IJssel in de Cromme, is 
overleden. Heeft nagelaten 4 kinderen, namelijk Jan Wiggertsz, Aechgen Wiggerts (gehuwd met  Fop 
Cornelisz), Ingentge Wiggerts (24 jaar) en Cornelis Wiggertsz (21 jaar). Jan en Aechen zijn reeds 
gehuwd. De overledene heeft op haar ziekbed even voor haar overlijden gewenst dat, hoewel Cornelis en 
Ingentge nog minderjarig zijn, deze toch na haar overlijden de nalatenschap in gebruik zouden hebben. 
Compareerden Jan Wiggertsz en Fop Cornelisz als man van Aechgen Wiggerts, ten eenre, en Jan Jan 
Leendertsz, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, oom, en Cornelis Adrijaensz, neef, als voogden over Ingetje 
Wiggerts en Cornelis Wiggertsz, ten andere. De boedel, roerend goed en vee, wordt onderling verdeeld via 
loten. 
Jan en Aechen hebben bij hun huwelijk gehad: bovenkleding, uitzetting, een koe en een hokkeling, terwijl 
Cornelis en Ingetgen elk een koe en een hokkeling hebben genoten, nu voorad, en nog kleding zullen 
krijgen als de gehuwde kinderen hebben gehad. Na arbitrage krijgen Cornelis en Ingetgen nog vooruit uit 
de boedel f 249-19-0. De boedel heeft een nadelig saldo van ongeveer f 350,- die gemeen betaald moeten 
worden. Op verzoek van de overledene mogen Cornelis en Ingentgen in gemeenschap te samen de 
bouwerij verder bedrijven tot hun trouwen of meerderjarigheid. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-12-1647 
De broers Wigger Wiggersz, Cornelis Wiggertsz en Adrijaen Wiggertsz zijn overleden en hadden 7 morgen 
land gemeen in de polder de Cromme. Hun kinderen verkavelen dit land onderling. 
De kinderen van Wigger Wiggertsz zijn Adrijaen Wiggertsz, Jan Wiggertsz, Ingetgen Wiggerts en Cornelis 
Wiggertsz (de laatste 2 zijn minderjarig), Aechen Wiggerts, getrouwd met Fop Cornelisz. 
De kinderen van Adrijaen Wiggertsz zijn Cornelis Adrijaensz, Jan Adrijaensz, Merchen Adrijaens, getrouwd 
met Balten Gijsbrechtsz Schipper, Pietertgen Adrijaens, getrouwd met Jan Sijmonsz, Aechen Adrijaens, 
wed. van Bastiaen Adrijaensz en Anneken Adrijaens. 
De minderjarige kinderen van Cornelis Wiggertsz worden vertegenwoordigd door Jan Pietersz Vlaminck en 
Sent Aertsz. 

 
#k5722 Lagewaard, Hendrick Willemsz (zoon van Willem Jacobsz Lagewaert en 
      Neeltje Pauwels Loos) 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk aan den IJssel in de periode 1648 en 1649 
 * +/- 1595 te ??? 
 † na 19-08-1675 te Ouderkerk aan den IJssel 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 995 Datum: 19-Feb-23 

x +/- 1630 te ??? 
#k5723 Jacobs, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje * +/- 1640 te Ouderkerk ad IJssel † 05-01-1720 te Ouderkerk ad IJssel 

 x voor 24-12-1662 te Ouderkerk ad IJssel ? met Cornelis Wiggertsz van de Graaf 
 zie ─> k2861 

o Willem * +/- 1642 te Ouderkerk ad IJssel † 27-05-1695 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1663 te Ouderkerk aan den IJssel met Maria / Merritje Ariens van der Zijde 
 xx 08-02-1671 te Nieuwerkerk ad IJssel met Ariaentgen Ariens Overlek 
 zie ─> k2960 

o Trijntje *   † na 27-02-1693 
 x met Claes Joppen (won. te Alblas) 

o Maria *   † na 27-02-1693 
 x met Jan Willemsz van Eeten (won. te Nieuwerkerk ad IJssel) 

o Aefje *   † voor 27-02-1693 
 x met Cornelis Jansz Borsje (won. te Krimpen ad Lek) 

 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-03-1648 
Heijndrick Willemsz Lagewaert ondertekent als heemraad: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-02-1649 
Heijndrijck Willemsz ondertekent als heemraad: 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-11-1674 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Willemsz, oud 79 jaar, Leendert Dicksz Verduijn, oud 60 jaar, Hendrick Aertsz Verstael, oud 56 
jaar en Willem Hendricksz (zie k2960), oud 43 jaar, allen won. te Ouderkerk aan den IJssel, buren van 
Jan Dircksz, verklaren op verzoek van Marrichjen Ariens, vrouw van Jan Dircksz, dat Jan Dircksz al vele 
jaren bij hen in de buurt heeft gewoond, en zicht altijd tegen hen als een vroom en eerlijk buurman heeft 
gedragen, en altijd wanneer hem daarom verzocht werd, de behulpzame hand heeft geboden. Ook heeft 
hij hen nooit kwalijk bejegend. 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 27-02-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Willem Hendricksz Lagewaart en Neeltje Hendricks, won. te Ouderkerk ad IJssel, Claes Joppen, 
getrouwd met Trijntjen Hendricks, won. te Alblas, Jan Willemsz van Eeten, getrouwd met Maria 
Hendricks, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, kinderen en erfgenamen van Hendrick Willemsz Lagewaert 
zalr, en Dirck Arijensz Coelendouw, getrouwd met Marritje Cornelis, en Neeltje Cornelis, beide won. te 
Krimpen ad Lek, mede namens Cornelis Cornelis, hun zuster, kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansz 
Borsje, in echt geprocreeert bij Aefje Hendricks, beiden zalr, die een dochter en mede erfgenaam was 
van Hendrick Willemsz Lagewaert, verdelen de erfenis die hen is aangekomen door dood en overlijden van 
hun vader en grootvader Hendrick Willemsz Lagewaert. 
Willem Hendricksz Lagewaart krijgt een huis, erf met een boomgaardje, de kennipwerf naast het huis, in de 
polder de Zijde te Ouderkerk. De anderen krijgen ieder voor 1/4e deel het land groot 5 morgen 50 roeden, 
zowel hooi-, wei- als kennipland in de Achterbroek onder Berkenwoude. 
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#k5724 Beck, Willem Cornelisz (zoon van Cornelis Gerritsz Beck en Marrigje  
     Gerrits)  ─> k11448 
 Beroep: Kerkmeester, gezworene van Bergambacht in 1664 
 * +/- 1605 te Bergambacht 
 † voor 27-02-1674 te Bergambacht ?? 
x +/- 1635 te ??? 
#k5725 Cornelis, Ariaantje  (dochter van ) 
 * +/- 1610 te Bergambacht 
 † tussen 23-05-1680 en 30-11-1699 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis * +/- 1640 te Bergambacht  † 23-04-1708 te Lekkerkerk  

 x +/- 1670 te ??? met Gerrigje Ariens Verkaeijck 
 xx 25-07-1694 (o) te Lekkerkerk met Stijntje Dirks Medele 
 zie ─> k2862 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. ..-..-1638 / 15-03-1638 
Rechtdag gehouden ..-..-1638 
Gerrit Cornelisz Beck, eiser, contra Willem Cornelisz Beck, gedaagde. De eis is dat Willem Cornelisz 
Beck zijn handen afhoudt van de 3 morgen land van de eiser, dat hij van Cornelis Gerritsz Beck ten 
huwelijk heeft gekregen, en het hem rustig en vredig te laten gebruiken. Cornelis Gerritsz Beck antwoordt 
als vader namens zijn zoon Willem Cornelisz. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 30-04-1640 / 14-05-1640 / 03-09-1640 /  
     16-09-1640 / 01-10-1640 / 12-11-1640 / 04-02-1641 
Rechtdag gehouden 30-04-1640 
Willem Cornelisz Beck, eiser, contra Jan Jansz, diensknecht van Cornelis Beck, vader van de eiser, 
gedaagde. De eis wordt in geschrifte ingediend, en wordt niet verder aangeduid. 
Rechtdag gehouden 12-11-1640 
De gezworenen hebben de partijen meerdere malen gehoord, en ordonneren de partijen elk 12 gulden in 
te leggen om advies in te winnen bij de rechtsgeleerden van het Hof van Holland. 
Rechtdag gehouden 04-02-1641 
Na ingewonnen advies bij het Hof van Holland ontzeggen de gezworenen Willem Cornelisz Beck zijn eis, 
mits Cornelis Gerritsz Beck aan zijn zoon Willem Cornelisz Beck 100 gulden terugbetaalt die Willem 
Cornelisz Beck aan zijn broer Gerrit Cornelisz en aan zijn zwager Olivier Cornelisz, getrouwd met Anneken 
Cornelis, heeft betaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 14-05-1640 / 11-06-1640 / 25-06-1640 / 03-09-1640 
Rechtdag gehouden 14-05-1640 
Cornelis Gerritsz Beck, eiser, contra Willem Cornelisz Beck, zijn zoon, gedaagde. De eiser heeft tot 
laste van de gedaagde een obligatie lopen tegen 5 %, met ingang van 25-05-1637, en het kapitaal moet in 
5 termijnen afgelost worden. Onlangs wilde hij al door de gerechtsbode van het gerecht 100 gulden laten 
opeisen, maar kon daar niet toe komen. Nu verzoekt hij het gerecht om de gedaagde te condemneren tot 
betaling van de 1e termijn van het kapitaal, zijnde 100 gulden, met de rente. 
De gedaagde wil wel hieraan voldoen, maar wil dan wel dat zijn vader jegens hem het contract van 
landhuur nakomt dat hij bij loting tussen hem, met zijn vrouw, en zijn broer en zus heeft toegewezen 
gekregen. 
Rechtdag gehouden 11-06-1640 
Cornelis Gerritsz Beck zegt dat hij geen huurcontract of verloting van landen tussen zijn twee zoons en 
dochter heeft gedaan, maar alleen een vredeling van landen onder zijn kinderen bij testament heeft 
gedaan. 
Rechtdag gehouden 11-06-1640 
Willem Cornelisz Beck wil de 100 gulden met rente wel betalen als zijn vader bij ede wil verklaren dat hij de 
huur niet is aangegaan. De gezworenen willen dat de eiser en gedaagde eerst samen met twee door hen 
uitgekozen mannen probeert er uit te komen, en lukt dat niet, dan op de volgende rechtdag terug te 
komen. 
Rechtdag gehouden 03-09-1640 
De gezworenen condemneren Willem Cornelisz Beck de 100 gulden met rente aan zijn vader Cornelis 
Gerritsz Beck te betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 18-03-1641 
Extra ordinaris rechtdag gehouden 18-03-1641 
Willem Cornelisz Beck, eiser, contra Gerrit Cornelisz Beck en Maertgen Tonis, zijn huisvrouw. 
De gedaagde zegt dat de verklaring van de eiser iets is wat niet hem aan gaat maar zijn vader. De eiser 
ontkent dit. Gezworenen verwijzen de zaak naar de rechtsgeleerden van het Hof van Holland, mits de 
partijen ieder 12 gulden inleggen. 
 
Recht. Arch. Nr. 12 Bergambacht   d.d. 1656 ? 
Inventaris van stukken vanwege Willem Cornelisz Beck, eiser, contra Cornelis Gerritsz Beck, zijn 
vader, en  Jan Jansz, de dienstknecht van Cornelis Gerritsz Beck.  
(De stukken dateren van 1638, 1639 en 1640.) 
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Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. .-12-1656 
Olivier Cornelisz, won. te Nieuwerkerk, verkoopt aan Willem Cornelisz Beck, kerkmeester van 
Bergambacht, zijn zwager, een stuk land in de Kijfhoeck. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 21-10-1664 
Willem Cornelisz Beck wordt genoemd als gezworene van Bergambacht 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 27-02-1674 / 01-05-1674 
Rechtdag gehouden 27-02-1674 
Cornelis Corver, eiser, contra de weduwe van Willem Beck, als borg voor Thonis Gerritsz Beck, 
gedaagde. Tot betaling van 84 gulden over leverantie van hoepen door Thonis Gerritsz Beck van de eiser 
gekocht. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 07-01-1676 
Ariaentje Cornelis, weduwe van Willem Cornelisz Beck, is schuldig aan Nannen Sijbrandsz het bedrag 
van 850 gulden vanwege een obligatie ten behoeve van Marritje Nannings. Zij verhypothequeert daarto 
een huis met 5 ½ morgen land, zijnde wei-, hooi- en kennipland, met toestemming van haar zoons 
Bastiaen Willemsz Beck en Cornelis Willemsz Beck. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 29-05-1676 
Ariaentje Cornelis, weduwe van Willem Cornelisz Beck, verkoopt aan Gerrit Jacobsz een stuk hooiland 
groot 10 ½ hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 07-05-1680 
Ariaentje Cornelis, weduwe van Willem Cornelisz Beck, is schuldig aan Nannen Sijbrantsz het bedrag van 
500 gulden dat zij geleend heeft. Rente 4,5 %. Zij verhypothequeert daartoe een stuk land groot 11 hont, 
en een huis. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 23-05-1680 
Ariaentje Cornelis, weduwe van Willem Cornelisz Beck, geassisteerd met Bastiaen Willemsz Beck, haar 
oudste zoon, is schuldig aan de onmondige kinderen van Marrichje Sijbrants zaliger en voorgaande 
Bastiaen Willemsz Beck, het bedrag van 200 gulden, dat deze kinderen is aanbestorven van Cornelis 
Sijbrantsz, hun oom zaliger. Rente 3,15 %. Zij verhypothequeert daartoe een stuk land groot 4 hont. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1438    dd. 30-11-1699 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Gerritsz, Cornelis Jansz, Floris Jansz en Nelletje Gerrits, ter eenre, Teunis Gerritsz Verheul, 
getrouwd met Neeltje Willems, en dezelve Neeltje Willems, voorheen weduwe van Cornelis Gerrritsz, ter 
andere zijde, alle won. te Bergambacht, hebben gedeeld alle roerende en onroerende goederen die hen is 
aanbestorven door overlijden van Ariaentje Cornelis en Willem Cornelisz Beck, en door overlijden van 
Willempje Gerrits. De ene partij krijgt de oostelijke helft van een huis, berg en erf, waarvan Cornelis 
Willemsz Beck (zie k2862) de westelijke helft heeft. Verder een stuk weiland en een griendje, in totaal 2 
morgen. De andere partij krijgt een kampje land met een hoekje werf daarin, en nog een hoekje werf, in 
totaal 2 hont 62 ½ roe. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Bergambacht   d.d. 18-12-1699 
Cornelis Willemsz Beck ter eenre, Willem Cornelisz Beck en Fijtje Cornelis Beck, meerderjarige kinderen, 
en Marrigje Cornelis Beck, minderjarige dochter van voornoemde Cornelis Willemsz Beck, als 
erfgenamen van Gerritge Ariens, hun moeder zaliger, ter andere zijde. Zij hadden met elkaar gemeen 
een gedeelte van een huis en erf te Benedenbergh, gedonateerd bij Ariaantje Cornelis, in haar leven 
weduwe van Willem Cornelisz Beck, volgens zekere acte dd 5 april 1682. En verder de navolgende 
percelen van landereijen, en omdat zij de gemeenschap niet langer willen continueren, hebben zij partijen 
als volgt gegrondloot: 
Cornelis Willemsz Beck behoudt 2 ½ morgen land te Bergambacht en 2 ½ morgen te Stolwijk, en de helft 
van 4 ½ hont land te Bergambacht, die gekocht was van Bastiaan Willemsz Beck. Verder nog 2 ½ hont 
land en een ½ hont griend. Tot slot nog een schuldbrief van 300 gulden ten behoeve van Nannen 
Sijbrandsz. 
De kinderen krijgen het gedeelte van he thuis en erf in Benedenbergh en 4 ½ morgen land achter het huis, 
en de andere helft van de eerder genoemde 4 ½ hont land, en tot slot 12 ½ roede land. Hier rust nog een 
schuld op van 850 gulden ten behoeve van Nannen Sijbrandsz. 

 
#k5726 Verkaeijck, Arie Reijersz (zoon van Reijer Gijsbertsz en Ingentgen Ariens) 
      ─> k11452 
 * +/- 1610 te Bergambacht 
 † voor 23-01-1657 te Bergambacht ?? 
x voor ..-06-1643 te Bergambacht ?? 
#k5727 Joosten, Fijgje  (dochter van Joost Cornelisz de Jong en ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † tussen 05-09-1667 en 15-01-1674 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Gerrigje * +/- 1650 te Bergambacht † voor 1694 / voor 18-12-1699 te Bergambacht ??  
 x +/- 1670 te ??? met Cornelis Willemsz Beck 
 zie ─> k2863 

 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 08-07-1641 
Floris Gijsbertsz, getrouwd met Pietertgen Reijers, Theunis Gijsen, getrouwd met Merchgen Reijers, 
Gosen Leendertsz, (zie k4736) getrouwd met Geertgen Reijers (zie k4737), verkopen aan Gijsbert 
Reijersz en Arien Reijersz, hun zwagers, hun portie van alle onroerende goederen, landen, huis, hof zoals 
die hen aangekomen zijn door het overlijden van Reijer Gijsbertsz en Ingen Ariens, hun schoonouders. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-06-1643 
Arien Reijersz, getrouwd met Vijchgen Joosten, verkoopt aan Herman Snellen een stuk land gelegen 
aan de Schoonhovense kerkwech, groot 1 ½ morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-..-1645 
Joost Cornelisz de Jong verkoopt aan Claes Jansz de helft van een hofstede, die hij gemeen heeft met 
Arien Reijersz, getrouwd met Sijchgen Joosten, groot in het geheel 2 morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-05-1652 
Leentgen Nannings, weduwe van Jacob Arien Claes Neel Gerritsz, geassisteerd met Cornelis Nanningsz, 
haar broer, verkoopt aan Arien Reijersz een viertel land gelegen te Tussenlane. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 23-01-1657 
Sijchgen Joosten, Gijsbert Reijersz, oom van de weeskinderen van Arien Reijersz, zijn broer, geprocreëert 
bij voornoemde Sijchgen Joosten, en Cornelis Joosten, won. te Stolwijk, verdelen landerijen die zij gemeen 
hebben te Bergambacht. De kinderen van Arien Reijersz en Sijchgen Joosten krijgen een stuk land groot  
3 ½ hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 06-11-1663 / 13-11-1663 
Rechtdag gehouden 06-11-1663 
Frederick van Losecate, baljuw, eiser, contra Marijntgen Aert Nollens, gedaagde. Over de beschuldiging 
door haar gedaan aan de persoon van Aefgen Cornelis Bouwens dat zij toveren kan en dat zij de zoon van 
Sijgen Joosten, Jan Ariensz, betoverd heeft. 
Rechtdag gehouden 13-11-1663 
Martijntgen Aert Nolles houdt vol dat Aefgen Cornelis Bouwens kan toveren, en dat zij dat door het hele 
land heeft gedaan, dat zij een koebeest van Aert Jansz Sijberts betoverd had, maar dat daar niets van is 
gebleken. En ook dat Aefgen Cornelis Bouwens de zoon van Sijgen Joosten, genaamd Jan Ariensz, 
betoverd zou hebben, en dat Martijntgen Aert Nolles tot verlichting van zijn pijn deze navolgende 
goddeloze en gruwelijke woorden heeft gesproken en gelezen, namelijk “Duijvel ick gebiet jouw in de name 
Jezus Christus, des Vaders des Soons, en des Heijligen Geest, dat ghij van Jan Ariense aff laet, en keert 
U tot uw instrument, die u gebruijckt”, waarna Martijntgen Aert Nolles zei dat door deze woorden de duivel 
werd gedwongen afstand te doen van die betovering. Verder zij ze dat ook zij meerdere malen door Aefgen 
betoverd is geweest, maar dat het door haar lezen is overgegaan en verweerd. De opsomming gaat door... 
De baljuw concludeert dat wat Martijntgen Aert Nolles zegt, voor ieder christenmens “horribel ende 
grouwelijck” is om gehoord te worden, en mag daarom niet onbestraft worden. Hij verlangt dat zij aan de 
kaak wordt gebonden en gegezeld, gebrandmerkt en daarna voor haar leven lang verbannen wordt uit 
Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Bergambacht   d.d. 19-04-1666 
Mr. Andries de Nachtegael, won. te Groot Ammers, eiser, contra Fijchje Joosten, weduwe van Arijen 
Reijnerse, gedaagde. De eiser verzoekt tot betaling van 17 gulden 17 stuivers per reste van meesterloon 
van haar zoon verdient. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Bergambacht d.d. 06-09-1666 / 18-10-1666 / 27-06-1667 / 05-09-1667 
Jacob Puttershoeck als last en procuratie hebbende van Mr. Andries Verheul, Jan van Bael en Sijferijn 
Lacorier, alle chirurgijns, eiser, contra Fijchgen Joosten, gedaagde. om een som van 6 gulden 6 stuiversr 
over visite en leverantie bij de respectieve chirurgijns aan haar kind verdiend. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 15-01-1674 / 27-02-1674 
Rechtdag gehouden 15-01-1674 
Cornelis Beck, getrouwd met Gerrichje Ariens en Wouter Spruijt, getrouwd met Niesje Ariens, mede 
kinderen en erfgenamen van Arij Reijersz en Sijgje Joosten, eisers, contra Reijer Ariensz, Jan Ariensz 
en Ingetje Ariens, mede kinderen en erfgenamen van voornoemde overledenen, gedaagden. De eisers 
zeggen dat de gedaagden de boedel van hun vader en moeder enige jaren administreren, zonder 
rekeningbewijs aan hen te willen doen, en te wiegeren om met de eisers te procederen tot scheiding en 
deling van de boedel. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 26-07-1674 / 17-09-1674 
Rechtdag gehouden 26-07-1674 
Macheltgen Hoemans, brouwster te Schoonhoven, eiseresse, contra de kinderen van Sijgje Joosten, 
gedaagden. Tot betaling van 37 gijlden 8 stuivers, afslaande 12 gulden hierop betaald, ove rde leverantie 
van bieren, volgens register daarvan door de eiser bijgehouden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 26-07-1674 
Rechtdag gehouden 26-07-1674 
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Nicolaes van Soelen, eiser, contra de kinderen van Sijgje Joosten, gedaagden. Tot betaling van 4 gulden 4 
stuivers. 
Gerrit Gerritsz Beck, eiser, contra de kinderen van Sijgje Joosten, gedaagden, tot betaling van 8 gulden 10 
stuivers over ploegen of arbeidsloon. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 20-11-1674 
Rechtdag gehouden 20-11-1674 
Jan Jansz Winter, getrouwd met Neeltje Ariens, eiser, contra de kinderen van Sijgje Joosten, gedaagden. 
Tot betaling van de rente van een kaiptaal van 100 gulden, verschenen mei 1674, en nog de rente van een 
kapitaal van 175 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 14-04-1676 
Rechtdag gehouden 14-04-1676 
Johan van der Putte, procureur, eiser in cas van salaris, contra de kinderen van Arij Reijersz en Sijgje 
Joosten, gedaagden. Tot betaling van 13 fulden 19 stuivers per reste van meerdere sommen door de eiser 
verdiend. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht   d.d. 23-11-1677 
Rechtdag gehouden 23-11-1677 
Jan van der Putte, procureur te Schoonhoven, eiser, contra de kinderen van Arijen Reijnersz en 
Seijchen Joosten, gedaagden, tot condemnatie van 16 gulden 4 stuivers aan de gedaagden in 
verscheidene zaken verdiend en verschoten. 
 
Recht. Arch. Nr. 25 Bergambacht   d.d. 11-05-1683 
Rechtdag gehouden onder Benedenberg dd 11-05-1683 
Leonard Pelt, burger en koopman te Schoonhoven, eiser, contra Reijer Ariensz Verkaick en Ingentge 
Ariens Verkaick, weduwe van Jan Boonse, voor zichzelf en als erfgenamen van Fijgje Joosten, hun 
moeder, gedaagden. De zaak waar het om gaat, wordt verder niet aangeduid. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Bergambacht   d.d. 08-06-1683 
Reijer Ariensz en Ingetje Ariens, kinderen van wijlen Sijgje Joosten, weduwe van Arien Reijersz, zijn 
schuldig aan mr Leonard Pelt, koopman te Schoonhoven, het bedrag van 350 gulden, als gevolg van de 
cassatie van een obligatie van 200 gulden, verleden bij Sijgje Joosten dd 20-06-1660, en uit zake van een 
obligatie van 100 gulden, verleden bij Reijer Ariensz, en Jan Jansz de Ruijter zaliger, man van Ingetje 
Ariens, dd 14-11-1678.. Rente 5 %. Zij verhypothequeren daartoe 6 ½ morgen land, met huis en 
betimmering daarop te Tussenlane, en 1 ½ morgen hooiland te Nieuwout. 

 
#k5736 van Herk, Willem Ariens Centen Baes  (zoon van Arien Centen Baes  
     van Herk en Neeltje Crijnen ) ─> k11888 
 Beroep: Steenbakker, heemraad te Ouderkerk ad IJssel 
 * +/- 1604/1609 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 25-09-1679 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1629 te Krimpen aan den IJssel 
#k5737 Eeuwouts, Willempje  (dochter van Eeuwout Aertsz Steenbacker en 
     Marritge Jans)  ─> k11890 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Eeuwout  * +/- 1634 te Ouderkerk ad IJssel 

     † voor 02-02-1696 te Ouderkerk ad IJssel 
  x +/- 1655 te ??? met Jorisje Jans 
  zie ─> k2972 (kwartier 2) 

o Jan  * +/- 1640 te Ouderkerk ad IJssel 
   † tussen 18-05-1680 en 05-07-1681 te Ouderkerk ad IJssel 
 x voor 09-1665 te Ouderkerk ad IJssel  met Cateleijntje Claes van den Geer 
 zie ─> k2868 (kwartier 2 en 3) 

o Eva  *   †  
 x met Thijs Arien Sijmonsz 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 13-03-1627 
Merritgen Jans wonende te Krimpen ad IJssel, weduwe van zalr Eeuwout Aertsz in zijn leven 
steenbacker te Krimpen ad IJssel, geassisteerd met Maerten Jansz Broertgen wonend aan de Rotte 
onder Hillegersberg, verklaarde dat de voorn Eeuwout Aertsz tot zijne kinderen en erfgenamen nagelaten 
heeft Abraham Adriaensz getrouwd met Merritgen Eeuwoutsdr, wezende een dochter van de voorn 
Eeuwout Aertsz, en Arien Aertsz Timmerman wonende tot Nieuwerkerk als oom en gerechte vaderlijke 
voogd over Jannitge Eeuwouts nu oud ca 21 jaar en Willemgen Eeuwoutsdr (zie k5945) nu oud ca 19 
jaar en Aert Eeuwoutsz nu oud ca 14 jaar alle kinderen en erfgenamen volgens het testament bij de voorsz 
weduwe nu geexhijbeert, van de voorn Eeuwout Aertsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-01-1630 
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Willem Adriaensz, getrouwd met Willemtgen Eeuwouts, en Jannetgen Eeuwouts, kopen van hun 
(schoon)moeder Maritgen Jans, wed. van Eeuwout Aertsz Steenbacker, een steenplaats in de polder 
de Cromme, waarop een huis, berg, twee schuren, twee steenovens en vier loodsen staan, en een 
bijbehorende zelling en negen en een halve morgen land. Prijs 4.025,- gulden 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-03-1640 
Willem Ariensz Steenbacker (zie k5736) en Pieter Flooren Steenbacker, en Huijbert Leendertsz 
Boertge (zie k4978), verklaren dat zij met elkaar gemeen hebben 7 morgen land in de polder de Cromme. 
Zij verkavelen die nu als volgt: Willem Ariensz voor de ene helft, en Pieter Flooren voor de andere helft, 
hebben samen voor hun gedeelte een zelling buitendijks, en een erfje binnendijks. Huijbert Leendertsz 
Boertje en zijn nakomelingen zullen het op- en afpad hebben buitendijks, en een plaats om een schuif af te 
meren. Willem Ariensz en Pieter Flooren, en hun nakomelingen zullen voor de tijd van 25 
achtereenvolgende jaren, beginnend 1641, ten behoeve van Huijbert Leendertsz Boertje op hun dam twee 
hele aardschuiten aarde leveren, die Huijbert Leendertsz daarvandaan zal moeten halen of laten halen 
zodra dat doenlijk is. Verder zijn Willem Ariensz en Pieter Flooren alle jaren verplicht om Huijbert 
Leendertsz de beschikking te geven over hun kar en karrepaard, waarmee hij dan de aarde van de dam 
halen mag. Bij het weghalen van de aarde moet Huijbert Leendertsz Boertje zo weinig mogelijk schade 
mogen aanbrengen aan de steenplaats. 
Huijbert Leendertsz Boertje krijgt voor zijn deel de rest van de 7 morgen land. Omdat gebleken is dat de 7 
morgen land beter is dan de zelling, zal Huijbert Leendertsz Boertje aan Willem Ariensz en Pieter Flooren 
uitkeren het bedrag van 775 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-03-1644 
Willem Ariensz Steenbakker ondertekent een acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 30-12-1662 / 19-09-1663 
Jan Mathijsz Steenbacker te Ouderkerk ad IJssel, getrouwd met Jannitge Eeuwouts voor de ene helft, en 
Eeuwout Willemsz (zie k2972), Jan Willemsz, Arien Willemsz en Mathijs Ariensz getrouwd met IJeffge 
Willemsdr, alle kinderen en erfgenamen van Willem Arien Centensz en Willempge Eeuwoutsdr zalr 
wonende tot Ouderkerk voor de andere helft, verkopen aan Maerten Wittensz Steenbacker te Capelle op 
d’IJssel 1/3e van een steenplaats, ovens, loodsen en getimmerte daarop staande en het 1/3e van 12 
morgen land waar de steenplaats op ligt, in Krimpen ad IJssel in de polder Langeland. Het huisje dat 
Merritge Eeuwouts in de boomgaard heeft staan, blijft aan haar gereserveerd. 
Idem transporteren de comparanten mede aan Maerten Wittensz 1/3e  van een zelling gelegen ten oosten 
van voorn steenplaats. Idem transporteren mede aan de voorn Maerten Wittensz 1/3e van een zelling 
mede gelegen in Krimpen. Verkoop 30-12-1662. Betaald f 700,-. Restant f 2800,- te betalen eerstkomende 
3 jaren. Acte 19-09-1663. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 15-02-1675 
Notaris Everard Maes 
Eva Willems, weduwe van Thijs Arien Sijmonsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, geassisteerd met Eeuwout 
Willemsz, haar broer, is schuldig aan de erfgenamen van Arien Ariensz het bedrag van 1000 gulden 
n.a.v. 3.700 gulden die haar man bij de aanvaarding van de landerijen van zijn ouders zaliger in de boedel 
moest inbrengen. (Testament voor notaris Cornelis Adriaensz, te Stolwijk, dd 08-11-1660). 
 

 
#k5738 van den Geer, Claes Jansz (zoon van Jan van den Geer en ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † voor 1654 te ??? 
x +/- 1635 te ??? 
#k5739 Ariens, Adrijaentje (dochter van Arijen Govertsz en Anneken Cornelis) 
      ─> k11478 
 * +/- 1610 te ??? 
 † voor 1654 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Catelijntje   * +/- 1637 te Ouderkerk ad IJssel    † na 24-09-1692 te Ouderkerk ad IJssel 

     x voor 09-1665 te Ouderkerk ad IJssel met Jan Willemsz Baes 
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     xx met Joost Sentensz Quant 
 zie ─> k2869 

 

 
#k5740 Zijmonsz, Arien  (zoon van ) 
 * +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k5741 Jaspers, Maertgen (dochter van ) 
 * +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Zijmon * +/- 1651 te Ouderkerk ad IJssel † 16-06-1730 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1680 te ??? met Marijtje Willems 
 zie ─> k2870 

o Maria ~ 09-07-1656 te Ouderkerk ad IJssel †  
 doopget. Pieter Zijmonsz, Annetgen Jaspers, Ariaentgen Pieters 

 

 
#k5752 de Backer, Jasper Pietersz (zoon van Pieter de Backer en Maertgen Jaspers) 
      ─> k11504 
 * +/- 1595 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 06-01-1651 en 20-06-1663 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k5753 Pieters, Merritgen  (dochter van ) 
 * +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 24-02-1665 en 25-11-1667 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter  *   †  
o Arijen * +/- 1635 te Ouderkerk ad IJssel  †  

 x voor 14-09-1664 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Magdalena Bastiaans 
 zie ─> k2876 

o Geen  *   †  
o Grietgen  *   †  
o Rusgen  *   †  
o Helena  *   †  
o Merritje  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-02-1625 
Jasper Pietersz koopt van Maerten Louwersz, won. te Gouderak, een huis en erf waar Jasper Pietersz 
tegenwoordig woont, staande in de polder Hoge Nesse aan de Groenendijk. Bedrag 206 gulden. Te 
betalen met 25 gulden contant, en jaarlijks 25 gulden, te betalen aan de Heilige Geest armmeesters. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-02-1631 
Maertgen Jaspers (zie k11505), weduwe van Louweris Maertensz, met Jasper Pietersz (zie k5752), 
Maerten Louwerisz, Jacob Louwerisz, Pieter Louwerisz en Elijsabet Louweris, allen hele, halve of 
aangetrouwde broers en zussen, verkopen aan Goossen Jansz (zie k10230), getrouwd met Arijaentgen 
Pieters (k10231), hun zwager, een zijkamer in de polder de Hoge Nesse aan de Groenendijk aan de 
oostzijde van het huis waar Maertgen Jaspers in woont. Bedrag 316 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-05-1643 
Maertgen Jaspers (zie 11505), weduwe van Louweris Maertensz, met Jasper Pietersz (zie k5752), 
Maerten Louwerisz, Jacob Louwerisz, Pieter Louwerisz. mede namens Elijsabet Louweris hun zuster, allen 
hele, halve of aangetrouwde broers en zussen, verkopen aan Goossen Jansz Snijer (zie k10230), 
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getrouwd met Arijaentgen Pieters (zie k10231), hun zwager, een huis en erf in de polder Hoge Nesse. 
Bedrag 240 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-06-1645 
Pieter Jacobsz verkoopt aan Jasper Pietersz Backer, zijn zwager, een erf in de polder de Hoge Nesse 
aan de Groenendijk. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 26-10-1646 
Cornelis Aelbertsz en Sent Cornelisz, ooms van de minderjarige weeskinderen van Jacob Aelbertsz en 
Leentgen Cornelis verkopen in het openbaar vee, hooi, een vierrade-wagen, een smalschouw en divers 
huisraad. Onder de kopers bevindt zich Jasper Pietersz Backer die 2 melkemmers koopt voor 14 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-01-1651 
Pieter Jacobsz, met toestaan van Jacob Pietersz, zijn zoon, en Jasper Pietersz en Jan Leendertsz, zijn 
zwagers, verkoopt aan Adrijaen Sijmensz en Pieter Willemsz Schippers, zijn neven, een huis en erf in de 
polder Hoge Nesse. Koopsom is niet genoemd, anders dan een erfpacht van 1 gulden per jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-06-1663 
Merritgen Pieters, weduwe van Jasper Pietersz, is schuldig aan Cornelis Gerritsz Ganseman het bedrag 
van 300 gulden vanwege accijnzen van het gemaal. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-02-1665 
Merritgen Pieters, weduwe van Jasper Pietersz den Backer, won. aan de Groenendijk, verkoopt in het 
openbaar enige wollen klederen en mans hemden, allerhande huisraad, drie bedden met toebehoren, acht 
hoofdkussens, koperen ketels, etc. De lijst van de goederen met hun kopers beslaat 16 pagina’s. Totale 
opbrengst bedraagt 303 gulden en 17 stuivers. 
Op 06-01-1666 wordt van deze opbrengst 100 gulden gegeven aan de dochter Lena Jaspers, en betaalt 
de andere dochter, Grietje Jaspers, 14 gulden 16 stuivers. Verder hadden Pieter Willemsz (schoonzoon), 
Arijen Jaspersz, zoon en Leentje Jaspers, dochter, uit deze boedel gekocht voor resp. 28 gulden 5 
stuivers, 54 gulden 19 stuivers, 18 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-11-1667 / 07-01-1669 
De kinderen van de weduwe van Jasper Pietersz den Backer, aan de Groenendijk in de polder Hoge 
Nesse, verkopen in het openbaar alle kleren van linnen en wol van de overleden weduwe, en alle huisraad. 
De lijst van de goederen met hun kopers beslaat 15 pagina’s. Totale opbrengst bedraagt 292 gulden en 9 
stuivers. Uit de boedel hebben ook de kinderen gekocht, te weten: Pieter Willemsz (schoonzoon), voor 31 
gulden 14 stuivers, Merritje Jaspers, voor 15 gulden 8 stuivers, Helena Jaspers, voor 56 gulden 12 
stuivers, Arij Jaspersz, voor 84 gulden 9 stuivers, Geen Jaspersz, voor 28 gulden 15 stuivers en Grietje 
Jaspers voor 7 gulden 5 stuivers. 
De afrekening is gedaan op 07-01-1669 in bijzijn van Arij Jaspersz, Pieter Willemsz, Pieter Goossensz en 
Grietje Jaspers. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-01-1668 
De kinderen van Merritgen Pieters zaliger, in haar leven weduwe van Jasper Pietersz den Backer, en 
gewoond hebbend in de polder Hoge Nesse aan de Groenendijk, verkopen in het openbaar een huis en 
erf, grenzend aan Merritgen Jaspers en de weduwe van Pieter Jaspersz. De koper neemt ook de huur over 
van een hoekje land of griend achter het huis dat door de overledenen was gehuurd van de kerk voor de 
tijd van 33 jaar voor 25 stuivers per jaar, waarvan de huur is begonnen in februari 1640. De koop is 
afgeslagen voor de huisvrouw van Adrijaen Fransz voor 1100 gulden. Een dag later, op 05-01-1668, 
hebben Jan Jansz de Jonge en Adrijaen Fransz verklaard de koop aangegaan te zijn voor 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-05-1668 
Adriaen Jaspersz, Geen Jaspersz, Frans Jansz, getrouwd met Grietgen Jaspers, Pieter Willemsz, 
getrouwd met Rusgen Jaspers, Helena Jaspers en Merritje Jaspers, alle kinderen van Jasper Pietersz en 
Merritgen Pieters zaliger, alhier overleden, verkopen aan Jan Jansz de Jonge en Adrijaen Fransz elk voor 
de helft een huis en erf in de Hoge Nesse aan de Groenendijk, grenzend aan Merritgen Jasper en de 
weduwe van Pieter Jaspersz. Deze koop is gesloten tijdens een openbare verkoop op 04-01-1668. 
De kopers zullen ook een hoekje land of griend hebben achter het huis dat door de overledenen was 
gehuurd van de kerk voor de tijd van 33 jaar voor 1 gulden 5 stuivers per jaar. Koopsom is 900 gulden, 
waarvan 400 gulden contant, en ieder volgend jaar 100 gulden. 
 

 
#k5764 Tromp, Pieter Cornelisz (zoon van Cornelis Tromp en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Bergambacht ?? 
#k5765 Ariens, Marrigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Cornelis ~ +/- 1660 te ???  †  
 x +/- 1687 te Bergambacht ?? met Geertje Jans Verkaeijck 
 zie ─> k2882 

 
Recht. arch. Bergambacht 39    dd 08-09-1664 
Arien Cornelisz Tromp, won. te Brandwijk, verkoopt aan Cornelis Jacobsz Buijren, won. te Bergambacht, 
een stuk land van 5 morgen 3 hont gelegen te Bovenberg. Belend onder andere aan Pieter Cornelisz 
Tromp, waarbij de conditie van een uitsloot tussen het verkochte land en het land van Pieter Cornelisz 
Tromp. 

 
#k5768 Ariensz, Cornelis  zelfde als ─> k3226 
x 
#k5769 Gillis, Sijchen   zelfde als ─> k3227 
 
#k5770 van de Giessen, Jan Ariensz  (zoon van Arien van de Giessen en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Brandwijk ?? 
#k5771 Schouten, Marrigje Cornelis  (dochter van Cornelis Schouten en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ +/- 1650 te Brandwijk  † +/- 1714 te Bleskensgraaf 

  x +/- 1674 te Bleskensgraaf met Jillis Cornelisz 
  xx 01-01-1691 te Bleskensgraaf met Willem Pietersz 
  zie ─> k2885 

 

 
#k5774 Kon, Jan Aertsz  (zoon van Aert Kon en ) 
 ~ +/- 1625 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 06-01-1655 te Schoonhoven (zie ook 31-01-1655 te Goudriaan) 
x 02-02-1655 te Schoonhoven 
#k5775 Cornelis, Pietertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te Giessen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ 31-10-1655 te Goudriaan  †  

  x 29-03-1686 te Goudriaan met Wouter Dirksz Roskam(p) 
  zie ─> k2887 

 

 
#k5784 Roken, Pieter    zelfde als ─> k3272 
x 
#k5785 Arijens, Teuntje   zelfde als ─> k3273 
 
#k5786 Quakernaak / Boer, Huijch Cornelisz zelfde als ─> k3274 
x 
#k5787 Foppen, Annitje   zelfde als ─> k3275 
 
#k5788 Verlek, Willem Aertsz   zelfde als ─> k3276 
x 
#k5789 van Es, Wilmken Schalken  zelfde als ─> k3277 
 
#k5792 Suijtdam, Jan Dircksz  (zoon van Dirck Andriesz van Suijtdam en ) 
      ─> k11584 
 Beroep: Schepen van Giessen-Nieuwkerk 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 ?? te Giessen Nieuwkerk ?? 
#k5793 Cornelisdr, NN   (dochter van ) 
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 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1635 te Giessen Oudekerk ??  †  

 x +/- 1665 ?? te Giessen Oudekerk / Noordeloos ?? met Cornelia Willems 
 xx 23-01-1684 (o) te Noordeloos met Truijgje Jans 
 xxx 04-06-1695 (o) te Groot Ammers met Dingena Crijnen 
 zie ─> k2896 

 
Recht. Arch. 16 Giessen Nieuwkerk   dd 12-02-1668 
Jan Dirckse van Zuijdam contra Gerit Diricksz Couwenhoven, betreft ieder hun eigen meesterloon. 
 
Not. arch. Gorcum nr. 4077    dd 13-05-1668 
Johannes Couwerberg, drossaert der heerlijkheid Giessen-Nieuwkerk, Jacob Arien Jacobsz, Cornelis 
Ghijsbertsz Cortland, Jan van der Brugghe, Jan Dircxs van Zuijdtdam en Jacob Ariense van 
Houwelinghen, schepenen en heemraden derselve heerlijkheid verklaren schuldig te zijn aan Joffr Maria 
van Erp, getrouwd met Heer Hendrick van Wevelinckhoven, 600 gulden wegens geleend geld. 
 
Recht. Arch. 16 Giessen Nieuwkerk   dd 21-02-1669 
Jan Dircsz. van Suijdam, won. alhier, contra Cornelis Pieters, betreft betaling van 20 gulden. 
 
Not. arch. Gorcum nr. 4083    dd 04-07-1677 
Dirck Tonisz op ’t Hooch, wonende op de huijse van Giessenborch, machtigt Sr Libertus van 
Wevelinckhoven, brouwer en Sr Antonij Terlau, houtkoper, beiden burgers van Gorkum te eisen van de 
kinderen van Cornelis Huibertsz zalr of van de kinderen van zijn dochter zalr, die getrouwd was met 
Jan Dircxs Suijdam, etc. 

 
#k5802 de Wael, Frans Claesz  (zoon van Claes de Wael en ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Ammerstol ?? 
#k5803 Jans, Catalijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ +/- 1630 te Ammerstol te ??? † na 13-11-1679 te Ammerstol ? 

 x 16-01-1661 te Nieuwpoort met Willem Ariensz van der Veer 
 zie ─> k2901 

 

 
#k5832 de Gier van der Poll, Hillebrant Hendriksz (zoon van Hendrik de Gier en 
      Christina Bock)  ─> k11664 
 ~ 20-03-1653 te Driel 
 † +/- 1687 te ??? 
x 28-02-1675 te Driel 
#k5833 Bock, Metge Egons  (dochter van Egon Bock en ) 
 ~ 22-06-1656 te Driel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Egon ~ 13-12-1682 te Driel  †  

 x 23-10-1707 te Rossum met Hendrikje Jans van Nieuwaal 
 zie ─> k2916 

 

 
#k5834 van Nieuwaal, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 21-05-1670 te Rossum 
#k5835 van Hoften, Merriken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrikje ~ +/- 1686 te Rossum †   

  x 23-10-1707 te Rossum met Egon Hillebrantsz de Gier 
  zie ─> k2917 

 

 
#k5836 van de Grijp, Cornelis  zelfde als ─> k1488 
x 
#k5837 Jans, Johanna   zelfde als ─> k1489 
 
#k5838 Govertsz, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1650 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x 14-02-1672 te Molenaarsgraaf 
#k5839 Lopick, Janniechien Lauweris  (dochter van Laurens Aertsz Lopick en 
      Adriaentje Dircks)  ─> k11678 
 ~ 29-10-1651 te Molenaarsgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsje ~ 06-03-1675 te Molenaarsgraaf  †  

 x 18-06-1702 te Molenaarsgraaf met Johannes Cornelisz de Grijp 
 zie ─> k2919 

 
Weeskamer arch nr 2 Molenaarsgraaf akte 130, 134, 137 d.d. 05-09-1671 / 27-10-1674 
130. 05-09-1671 rekening en bewijs gedaen bij Jan Aerts Lopick als oom en bloetvoogd van de nagelaten 
kinderen van Lauwerens Aerts Lopick, ten overstaan van Adriaentie Dirx de moeder en Huijbert Aerts 
Lopick de oom. 
134. 05-09-1671 rekening en bewijs door Jan Aerts Lopick, won. Out-Alblas als oom van de twee 
nagelaten weeskinderen van Lauweris Lopick, overl. tot Molenaersgraef 
137. 27-10-1674 als nr. 134, de twee weeskinderen zijn: Aert Lauweris Lopick en Jannichje Louweris 
Lopick geh. met Jan Govertsz 

 
#k5842 Schipper, Dirk Harmensz (zoon van Harmen Schipper en ) 
 * +/- 1650 te Gouderak 
 † 14-02-1752 te Gouderak 
o 25-06-1678 te Haastrecht 
x 10-07-1678 te Gouderak 
#k5843 de Ronde, Annetje Jacobs (dochter van Jacob de Ronde en ) 
 ~ +/- 1655 te Haastrecht 
 † 13-02-1772 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje ~ 04-11-1685 te Gouderak  † 13-02-1772 te Gouderak 

 x 22-01-1708 te Gouderak met Klaas Klaasz Ment 
 zie ─> k2921 

 

 
#k5844 van Eijk, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Jansz van Eijk en   
     Machteltje Claes)  ─> k11688 
 ~ +/- 1635 te Zegveld 
 † 25-03-1718 te Gouderak 
o 26-11-1661 te Gouderak 
x 13-12-1661 te Gouda (zie Gouderak)  zie gezinskaart temp066 
#k5845 Jielis, Pietertje   (dochter van Jielis Jansz en ) ─> k11690 
 * +/- 1640 te Gouderak 
 † 26-02-1707 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jillis ~ 14-09-1670 te Gouderak  † 11-05-1745 te Gouderak 

 x 17-04-1707 te Gouderak met Adriaantje Jans Vink 
 zie ─> k2922 
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Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 09-11-1688 
Cornelis Jacobse van Eijck c.s. eijser ende arrestant op de Bosem, toe behoorende het gemeene lant van 
Stolwijck, daer schuldich is voor te verantwoorden, de Schout ende Gerechte van Stolwijck om daer aen te 
verhalen de somme van 67-10-0. over het restant van het aennemen van de dam voor die van Stolwijcks 
portie. Balbian voor de eijser versoeckt decretatie van het gedane arrest ende weet op die van Stolwijck. 
Geswoorenen fiat. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 03-07-1696 
Neeltje Janse en Pleuntie Jans Meester, bejaarde dogters, woonende alhier, eijseressen contra Cornelis 
Jacobse van Eijck ged. Omme betaelinghe van 19-9-0. per reste van meerdere somme, over leverantie 
van kaas, volgens de aanteijckningen. De ged. bekent de schult. De eijserseressen accepteren de 
schuItconsessie, en versoecken condemnatie. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak    d.d. 03-07-1698 
Dirck Janse Mul contra Cornelis Jacobse van Eijck ged. Om betalinghe van 78-19-0. soo over gehaalde 
waren, als verdient arbeijtsloon als kostgeld, afslaende daerop betaelt is, versoeckt default. 

 
#k5846 Vink, Jan Ariensz (zoon van Arien Vink en ) 
 ~ +/- 1635 te Gouderak 
 † 11-07-1705 te Gouderak 
o 28-05-1666 te Gouderak 
x ..-06-1666 te Gouderak 
#k5847 Ariens, Aaltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te Gouderak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaantje * +/- 1682 te Gouderak  † 04-01-1742 te Gouderak 

  x 17-04-1707 te Gouderak met Jillis Cornelisz van Eijk 
  zie ─> k2923 

 

 
#k5848 Pietersz, Jacob (zoon van Pieter Jacobsz en Marrigje Claasdr Capiteijn) 
      ─> k11696 
 ~ +/- 1645 te Langerak ??? 
 † voor 24-01-1706 te ??? 
x +/- 1680 te ??? 
#k5849 de Heer, IJchje Jans (dochter van Jan Bastiaansz de Heer en ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 21-03-1686 te Langerak  † 26-09-1749 te Gouderak 

 x +/- 1710 / 1715 te Jaarsveld ?? met Elizabeth Egberts Alblas 
 zie ─> k2924 

 

 
#k5850 Alblas, Egbert Bastiaensz (zoon van Bastiaen Alblas en ) 
 Later getrouwd (1) op 07-10-1714 te Jaarsveld met Annigje Rijks Gooijen 
 Later getrouwd (2) op 04-05-1722 te Cabauw met Elisabeth Chiels Schoonderwoerd 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 27-03-1687 te Cabauw    zie gezinskaart temp064 
#k5851 van de Wael / Bataet, Dirkje Jans     (dochter van Jan van de Wael / Bataet en ) 
 ~ +/- 1665 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Egbert Alblas en Dirkje van de Wael): 
o NN  *   †  
o Elizabeth  * te Jaarsveld / ~ 27-04-1688 te Cabauw    † 23-11-1751 te Gouderak 

  x +/- 1710 / 1715 te Jaarsveld ?? met Gerrit Jacobsz de Jong 
  zie ─> k2925 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Egbert Alblas en Annigje Gooijen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Egbert Alblas en Elisabeth Schoonderwoerd): 
o NN  *   †  
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#k5852 Drinkweert (Timmerman), Arien Jacobsz (zoon van Jacob Drinkweert  
       (Timmerman) en) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1670 te Hardinxveld ?? 
#k5853 Dircks, Lijsjen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1680 te Hoogblokland / ~ 13-11-1676 te Neder-Hardinxveld 

      † 04-11-1726 te Hardinxveld 
 x 03-05-1711 te Boven Hardinxveld met Neeltje Pieters Batenburg 
 zie ─> k2926 

 

 
#k5854 Batenburg, Pieter Pietersz (zoon van Pieter Batenburg en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Hardinxveld ?? 
#k5855 Jacobs, Marigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 29-07-1685 te Neder Hardinxveld  † 24-04-1738 te Hardinxveld 

 x 03-05-1711 te Boven Hardinxveld met Jacob Ariensz Drinkweert 
 zie ─> k2927 

 

 
#k5856 (van de Graaf), Wiggert Cornelisz  zelfde als ─> k2824 
x 
#k5857 Ariens, Aagje     zelfde als ─> k2825 
 
#k5868 Trouwborst, Cornelis Leendertsz den Jonge zelfde als ─> k5280 
x  
#k5869 Maetroosje, Jaepje Senten   zelfde als ─> k5281 
 
#k5872 Bos, Cornelis Tijsz  (zoon van Tijs Jansz Bos en Marrigje Floren) 
      ─> k11744 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1642 te Beijerse (Stolwijk) 
#k5873 Commers, Marrigje  (dochter van Commer Jansz Deecken en Meijnsje 
     Aalberts)  ─> k11746 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Laurens ~ +/- 1655 te Beijerse (Stolwijk)  † na 01-09-1716 te Gouderak 

 x 17-12-1679 te Gouderak met Geertje Joosten de Goede 
 xx 11-03-1708 te Gouderak met Weijntje Cornelis 
 zie ─> k2936 

 

 
#k5874 de Goede, Joost Jansz (zoon van Jan Ariensz de Goede en Annitgen 
     Thijsen)  ─> k11748 
 Beroep: Veerman (zie doopinschrijving van dochter Geertje dd 1660 te Gouderak) 
 Later getrouwd (voor 16-07-1690) te ??? met Annetje Corrnelis 
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 * +/- 1630 te Gouderak 
 † 26-11-1707 te Gouderak 
x 14-12-1659 te Gouderak 
#k5875 Leenderts, Aaghje  (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † 21-06-1678 te Gouderak 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Joost de Goede en Aagje Leenderts): 
o Geertje ~ 07-11-1660 te Gouderak  † 23-09-1695 te Gouderak 

 x 17-12-1679 te Gouderak met Laurens Cornelisz Bosch 
 zie ─> k2937 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Joost de Goede en Annetje Cornelis): 
o NN  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 24-10-1661 
Cuniertgen Sijbrantsdr, weduwe van Leendert Leendertsz Snoeck, en Claes Leendertsz, met Jan 
Leendertsz als ooms en voogd over de minderjarige kinderen van voornoemde Leendert Leendertsz 
Snoeck geprocreert bij Cuniertgen Sijbrants, verkopen aan Joost Jansz de Goede een rijsakker, gemeen 
met de koper in het Middelblok. Is belast met f 1,- per jaar tbv Cornelis Thonisz Coopman, welke de koper 
aan Claes Leendertsz en Jan Leendertsz zal moeten uitkeren, zolang voornoemde Cornelis Thonisz en 
diens vrouw leven. Overlijdt een hunner dan 2/3e van f 1,- per jaar en na het overlijden van de 
langstlevende niets meer. Prijs f 160,- en f 5,- speldegeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 03-05-1662 
Annitgen Thijsdr, weduwe van Jan Ariensz de Goede, verkoopt aan Joost Jansz de Goede, haar 
zoon, 4 ½ morgen land met huis, berg en schuur in het Middelblok. Is belast met f 3,- per jaar tbv de 
armen van Gouderak. Is verhuurd aan Jan Jansz de Goede, broer van de koper, van St Petri ad 
Cathedram 1662 tot idem 1665. De verkoopster mag levenslang gratis het kamertje blijven bewonen.  
Prijs f 2800,- te betalen met f 1000,- contant en  verder f 200,- per jaar. In de acte daaropvolgend de 
schuldbrief. Rente is 3 ½ %. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 04-03-1672 
Jan Hensbeeck en tevens voor Geertruijt Hensbeeck, zijn zuster, als erfgenamen van Hendrik Claesz 
Hensbeeck van vaderszijde, met Rengenier Bolnes en Johan Schade, getrouwd met Lijsbeth Donckers, 
dochter van Machteltje Bolnes, erfgenamen van moederszijde. Verkopen aan Joost Jansz de Goede  
4 ½ hont land, zoals het in het water- of schotboek is gelegen. Prijs f 160,- contant en een custingbrief. 
Een paar acten verder staat de schuldbrief groot f 200,-. Te betalen met f 100,- op St Petri ad Cathedram 
1673 en 1674. Rente 4 %. 
In de marge staat: 05-05-1699 Annetge Cornelis, getrouwd met Joost Jansz de Goede, toont de 
afgeloste brief dd 01-05-1699. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    dd 01-07-1698: 
Jan Willemse Davits, Arien Roelen getrouwt hebbende Marritie Willems Davits, beijde wonende onder de 
jurisdictie van Stolwijk, en Cornelis Ariense als getrouwt hebbende Kommertie Willems Davits, wonende te 
Gouderak, alle kinderen en erfgenamen van Willem Janse Davits. Verklaarde onder de hand verkogt te 
hebben aan Joost Janse de Goede, wonende in Gouderak. Een huijs ende erve staande int Middelblok 
van Gouderak. De prijs is 300 gld. contant.  
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    dd 24-04-1699 
Louweris Cornelisse Bosch, wonende int Middelblok van Gouderak, heeft onder de hand verkogt ten 
behoeven van Joost Janse de Goede. Een stuk land, groot drie mergen, bij de hoop sonder maat, en met 
de voette stooten, gelegen int Middelblok van Gouderak voor de somme van 200 gld. contant 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439    dd. 22-09-1700 
Notaris Willem Romeijn 
Joost Jansz de Goede en Anntje Cornelis, echtelieden, won. te Gouderak, hij ziekelijk, zij gezond, stellen 
hun testament op. 
Joost Jansz de Goede laat aan zijn vrouw Annetje Cornelis een kindsdeel na, en de kinderen van Geertje 
Joosten de Goede, zijn dochter zalr geprocreeerd bij zijn eerdere vrouw, laat hij het overige na. 
Annetje Cornelis laat aan haar man en haar voorkinderen een kindsdeel na. 
Hij benoemt als voogden over minderjarige erfgenamen Teunis Aertsz Backer, won. te Gouderak, en Mees 
Jansz, won. te Bergambacht. Zij benoemt als voogden Willem Woutersz Verbeeck en Willem Teunisz 
Swarttouw, beiden won. te Dordrecht. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    dd 06-03-1708: 
Annetje Cornelis, weduwe van Joost Janse de Goede voor drie vierde parten, en Theunis Aartse 
Zuijtbroeck en Mees Jans als voogden over de nagelaten kinderen van Geertie Joosten de Goede, 
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verwekt bij Louweris Cornelisse Bosch, in dier qualiteijt voor het vierde part op probatie van de 
Gerechte, hebben verklaard bij voorgaande proclamatie in de Kerk van Gouderak gedaan, verkocht te 
hebben aan Pieter Ockerse Tom, een huis en erf, staande binnendijks op het dorp in het Middelblok van 
Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 06-03-1708: 
De voorn. Annettie Cornelis, weduwe van Joost Janse de Goede voor drie vierde parten en Theunis 
Aartse Zuijtbroeck en Mees Janse als voogden over de nagelaten kinderen van Geertie Joosten de 
Goede, verwect bij Louweris Cornelisz Bosch. Hebben verkocht aan Arien Janse de Vink. Een stuk 
land, groot 3 morgen, gelegen in het Middelblok van Gouderak. 

 
#k5880 (van de Graaf), Wiggert Cornelisz zelfde als ─> k2824 
x 
#k5881 Ariens, Aagje    zelfde als ─> k2825 
 
#k5888 Creuck, Pieter Willemsz  zelfde als ─> k4576 
x  
#k5889 Stolck, Neeltje Jansse   zelfde als ─> k4577 
 
#k5890 Beijer, Frederick Jorisz  zelfde als ─> k4578 
x 
#k5891 Ariens, Annetge   zelfde als ─> k4579 
OF 
#k5891 Lagerwaard, Grietje   zelfde als ─> k4579 
 
#k5892 Snoeij, Arijen Ariensz   zelfde als ─> k4268 
x 
#k5893 Hartcoorn, Thoontgen Dircks  zelfde als ─> k4269 
 
#k5894 Arijens, Geerlof   zelfde als ─> k4270 
x 
#k5895 Bieman, Marrichje Claes  zelfde als ─> k4271 
 
#k5896 van Herk, Leendert Ariensz  zelfde als ─> k4584 
x 
#k5897 Decker, Baeltien Cornelis  zelfde als ─> k4585 
 
#k5898 van Herk, Jan Ariens   zelfde als ─> k4586 
x 
#k5899 NN     zelfde als ─> k4587 
 
#k5900 Bos, Brant Cornelisz   zelfde als ─> k4588 
x 
#k5901 NN     zelfde als ─> k4589 
 
#k5902 Versloot, Roel Pietersz  zelfde als ─> k4590 
x 
#k5903 Zeeuw, Sijtje Ariens   zelfde als ─> k4591 
 
#k5904 de Leeuw, Huijbert Theunisz (zoon van Tonis Tonisz van Gent (ook wel Thonis 
     de Oogen) en Fijghen Bastiaens)  ─> k11808 
 ~ 25-01-1605 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
o 08-07-1630 te Schoonhoven 
x 30-07-1630 te Schoonhoven    zie gezinskaart temp067 
#k5905 Huberts, Wijve   (dochter van ) 
 * +/- 1605 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Huijbert  ~ 09-02-1634 te Schoonhoven † 27-03-1703 te Laag Blokland 
  x 13-02-1671 te Schoonhoven met Annetje Jans van Luijck 
  zie ─> k2952 

 

 
#k5906 van Luijck, Jan   (zoon van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Schoonhoven ?? 
#k5907 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annetje  ~ 25-05-1643 te Schoonhoven  †   

  x 13-02-1671 te Schoonhoven met Huijbert Huijbertsz de Leeuw 
  zie ─> k2953 

 

 
#k5912 Ruttensz, Dirk    zelfde als ─> k5360 
x 
#k5913 Harmens, Marrichje   zelfde als ─> k5361 
 
#k5916 van der Velde, Willem   zelfde als ─> k5292 
x 
#k5917 NN     zelfde als ─> k5293 
 
#k5918 Decker, Maerten   zelfde als ─> k5294 
x 
#k5919 NN     zelfde als ─> k5295 
 
#k5920 Lagewaard, Hendrick Willemsz zelfde als ─> k5722 
x 
#k5921 Jacobs, Neeltje   zelfde als ─> k5723 
 
#k5922 van der Zijde, Arien Pietersz (zoon van Pieter Willems van der Zijde en  
     Machteltje Cornelis)  ─> k11844 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk ad IJssel in de periode 1651-1654, 1661, 1663-
 1664, 1666, 1669-1670, 1672-1673, 1676 
 * +/- 1605 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 14-05-1678 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1640 te ??? 
#k5923 Hendricks, Ariaentje  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Hendrik  *   † na 11-07-1712 
o Pieter  *   † na 11-07-1712 
o Maria / Merritje  * +/- 1646 te Ouderkerk ad IJssel † tussen 1668 en 1671 te ??? 

  x +/- 1663 te Ouderkerk ad IJssel met Willem Hendriksz Lagewaard 
  zie ─> k2961 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-01-1631 
Machtelt Cornelis, weduwe van Pieter Willemsz, geassisteerd met Willem Pietersz (zie k7338) en 
Adrijaen Pietersz (zie k5922), haar twee zoons, en Willem Adrijaensz, voor zichzelf en namens 
Arijaentgen Arijens en Grietgen Arijens, zijn zussen, Adrijaen Sijbrantsz, namens Pieter Sijbrantsz en 
Bouwen Sijbransz, zijn broers, en Roel Pietersz, getrouwd met Barbar Sijbrants, zijn zus, Pieter 
Leendertsz, Machtelt Leenderts, weduwe van Aelbert Claesz, geassisteerd met Pieter Leendertsz, haar 
broer, Floor Foppen, getrouwd met Maertgen Leenderts, Gerrit Pietersz Luijt, verklaren dat zij met elkaar 
gemeen hadden een weer land groot 12 morgen in de polder de Zijde. Dit verkavelen zij nu. 
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Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-01-1652 
Adrijaen Pietersz van der Zijde ondertekent als heemraad: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. diverse data in 1661 en 1663 / 16-04-1663 
Arijen Pietersz van der Zijde wordt genoemd als heemraad tijdens diverse rechtdagen. 
Op 16-04-1663 ondertekent hij: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-02-1665 
De weduwe van Sent Leendertsz Maetroosje verkoopt in het openbaar 2 kalfdragende koeien, 2 
hokkelingen, divers huisraad, etc. Onder de kopers bevindt zich Arij Pietersz op Zijde die een kalfdragende 
koe koopt voor 40 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-05-1665 
Adriaen Pietersz van der Zijde, Pieter Ariensz van der Zijde en Heijndrick Ariensz van der Zijde, kopen van 
Thonis Pauwen, Cornelis Maertensz, getrouwd met Merritgen Pauwen, en Arien Pauwen, 2 morgen en 
anderhalf hont land, met huis, berg en schuren daarop staande in de polder de Zijde. Bedrag 2.025,- 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-12-1665 
Adrijaen Pietersz van der Zijde ondertekent als heemraad: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-04-1666 / 26-04-1666 / etc. 
Adrijaen Pietersz van der Zijde ondertekent diverse acten als heemraad: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-12-1666 
Adrijaen Pietersz van der Zijde, dienende heemraad, Pieter Adrijaensz van der Zijde en Heijndrick 
Adrijaensz van der Zijde, kopen van Merritgen Arijens, wed. van Dirck Pauwen Evengroen, Jan Pietersz, 
getrouwd met Neeltgen Dircks Pauwendr, en Adrijaentgen Dircks Pauwendr, het achtste deel van 6 
morgen land, met het gelijke deel van huis, berg, schuur, uiterland en zelling, in de polder de Zijde. Bedrag 
600 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-06-1670 
Adrijaen Pietersz van der Zijde koopt van Adrijaen Abramsz Baes, getrouwd met Reijmpje Willems, het 
zesde deel van zes en een halve morgen land, met het gedeelte van het huis in de polder van de Zijde. 
Bedrag 587,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-06-1670 
Adrijaen Abramsz Baes is schuldig aan Adrijaen Pietersz van der Zijde het bedrag van 610,- gulden dat hij 
geleend heeft. Rente 3,5%. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 12-08-1675 
Notaris Everard Maes 
Adriaen Pietersz van der Zijde, oud 70 jaar, Cornelis Jansz Verschoor (k10848), oud 56 jaar, en 
Wigger Ariensz, oud 32 jaar, allen won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder de Zijde, verklaren op verzoek 
van Jan Harmensz, zoon van Harmen Jansz, hun buurman mede wonende aldaar, dat Jan Harmensz 
gescheiden woont van zijn vader en moeder en zijn eigen huishouding houdt, en dat hij zijn tafel apart 
houdt met zijn vrouw en dienstmaagd, en dat ook al de tijd van ongeveer 9 maanden gedaan heeft, zonder 
dat hij in zijn huishouding is vermengd met zijn vader en moeder. 
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Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-05-1676 
Adrijaen Pietersz van der Zijde, heemraad, verkoopt aan Jan Stevensz Mul de helft van 11 hont land en 
een gedeelte van een huis in de polder de Zijde. Bedrag 625,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-05-1680 
In deze acte wordt land getaxeerd, grenzend aan de kinderen van Adrijaen Pietersz van der Zijde. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429   dd. 31-03-1691 
Notaris Everard Maes 
Pieter en Hendrick Ariensz van der Zijde, testamentaire voogden over de 3 minderjarige kinderen van 
wijlen Marrichjen Ariensdr van der Zijde en Willem Hendricksz Lagewaert (die nog in leven is), leveren 
de afrekening over de periode sinds 14-05-1678, de sterfdag van Arien Pietersz van der Zijde, de 
grootvader van de kinderen. Inkomsten uit diens testament bij deze notaris dd. 13-03-1678 2000 gulden, 
waarvan 930 gulden belegd werd in een stuk land van 3 morgen, gekocht van Adriaen Pietersz Coster. 
Andere inkomsten: rente en landhuur. Uitgaven slechts 17 gulden. Cornelis Willemsz, Hendrick Willemsz 
en Ariaentje Willems, getrouwd met Jan Willemsz, krijgen ieder 918 gulden 17 stuivers 5 penningen. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 11-07-1712 
Notaris Samuel Guldemont. 
Hendrik Ariensz van der Zijden, oud heemraad, ziekelijk, verklaart dat hij naast zijn broer Pieter Ariensz 
van der Zijden door hun vader Adriaan Pietersz van der Zijden tot diens enige en universele erfgenaam, 
volgens het testament daarvan op 13-03-1678 voor notaris Everard Maas te Capelle ad IJssel opgesteld, 
mits zij aan de toen drie minderjarige kinderen van Marrigjen Ariens zalr, geprocreëerd bij Willem 
Hendriksz Lagewaard, het bedrag van 2000 gulden zou uitkeren in plaats van hun legitieme portie. Hun 
moeder Ariaantje Hendriks is vele jaren geleden overleden zonder een testament te hebben opgesteld. 
De twee broers hebben haar erfenis gedeeld, en hebben aan hun voornoemde zusters kinderen bij 
meerderjarigheid de 2000 gulden uitgekeerd. Niettemin vindt hij dat de kinderen van Marrigjen Ariens ook 
in de erfenis van hun grootmoeder hadden moeten delen, en benoemt hen daarom tot zijn universele 
erfgenaam. Als voogden over minderjarige erfgenamen benoemt hij Jan Willemsz Verschoor en Cornelis 
Willemsz Lagewaard. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr 6501   dd. 22-01-1713 
Notaris Samuel Guldemont. 
Cornelis Willemsz Lagewaard, Hendrik Willemsz Lagewaard en Jan Willemsz Verschoor, getrouwd met 
Ariaantje Willems Lagewaard, kinderen van Marrigjen Ariens van der Zijden, geprocreëerd bij Willem 
Hendriksz Lagewaard, en enige erfgenamen van Hendrik Arienz van der Zijden, ter eenre, en Pieter 
Ariensz van der Zijden, ter andere zijde, geven te kennen dat in het testament van Adriaan Pietersz van 
der Zijden, opgesteld bij notaris Everard Maas te Capelle ad IJssel dd 13-03-1678 de voornoemde Pieter 
en Hendrik Ariensz van der Zijden ieder de helft zouden erven, met deze conditie dat wanneer één van 
beide ongetrouwd zou overlijden, de goederen naar de langstlevende van hen beiden zou gaan. Korte tijd 
geleden is Hendrik ongetrrouwd overleden maar heeft de kinderen van Marrigjen Ariens van der Zijden tot 
zijn erfgenamen benoemd (zie not. Guldemont 11-07-1712). Dit strookt niet met het testament van hun 
vader. Om verdere moeilijkheden te voorkomen zijn partijen overeengekomen dat Pieter Ariensz van der 
Zijden 4 van de 10 morgen land krijgt in de polder de Zijde. De kinderen van Marrigjen Ariens van der 
Zijden krijgen de rest van de 10 morgen land. Ook gaan de dieren, bouwgereedschappen, huisraad, geld, 
etc. naar de kinderen van Marrigjen Ariens. Verder blijft onverdeeld 5 morgen 5 hont land te Krimpen ad 
IJssel in de polder Langeland, waarin Pieter Ariensz van der Zijde 3 morgen 3 hont 87 ½ roe bezit, en de 
resterende 2 morgen 1 hont 12 ½ roe in het bezit is van de kinderen van Marrigjen Ariens. Verder zijn er 
nog twee losrentebrieven ter waarde van 300 en 500 gulden. 

 
 
#k5924 Jansz, Huijg  (zoon van Jan Jansz en Aechge Cornelis (Schaep)) 
      ─> k11848 
 * +/- 1605 te ??? 
 † voor 1685 te ??? 
x +/- 1635 te Krimpen aan de Lek ?? 
#k5925 Foppendr, Neeltje (dochter van Fop Huigensz en Borchje Adriaens) 
      ─> k11850 
 * +/- 1610 te ??? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk * +/- 1630 te Krimpen ad Lek  † tussen 22-05-1686 en 06-09-1688 te  

       Krimpen aan de Lek 
 x +/- 1670 te ???  met Barbertie Cornelis 
 zie ─> k2962 

 

 
#k5926 de Blinde, Cornelis Cornelisz  (zoon van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † voor 1653 te ??? 
x +/- 1630 te Krimpen aan de Lek ?? 
#k5927 Simons, Merrichje   (dochter van ) 
 Eerder getrouwd met Adriaen NN 
 * +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aerjaentgen *   † na 18-02-1689 

  x met Walich Maartense Crom 
o Cornelis  *   † voor 25-11-1678 

  x met Huijbertje Jans 
o Barbertie  * +/- 1635 te ???  † 19-02-1721 te Krimpen aan de Lek 

  x +/- 1657 met Pieter Jacobsz Boender 
  xx +/- 1670 te ???  met Dirk Huijgensz van Crimpen 
  zie ─> k2963 

 
Recht. Arch. Nr. 12 Krimpen a/d Lek  d.d. 02-02-1650: 
Dirck Bastiaensz den Boer, won. te IJsselmonde, verkoopt aan van Cornelis Cornelisz den Blinden, won. te 
Krimpen ad Lek, 3 morgen land. Bedrag 1520 pond. 
 
Recht. Arch. Nr. 12 Krimpen a/d Lek  d.d. 09-05-1650: 
Jan Wesselsz van Westerholt en Jan Cornelisz Jonge Jan, zijn zwager, beiden won. te Krimpen ad Lek, 
ieder voor de helft, verkopen aan Cornelis Cornelisz den Blinden, 1 morgen land en een erfje aan de dijk 
met appelbomen. Bedrag 820 pond. 
 
Recht. Arch. Nr. 12 Krimpen a/d Lek  d.d. 29-12-1650: 
Cornelis Sierensz de Jonge, won. te Krimpen ad Lek, verkoopt aan Cornelis Cornelisz den Blinden, 1/4e 
deel van een weer land groot 6 morgen 450 roeden. Bedrag 700 pond. 
 
Recht. Arch. Nr. 12 Krimpen a/d Lek  d.d. 15-03-1653: 
Merrichgen Sijmons, weduwe van Cornelis Cornelisz den Blinde, geassisteerd met Willem Adriaensz, 
won. te Lekkerkerk, ter eenre, en Aerjaentge Cornelis, Barbertge Cornelis, en Cornelis Cornelisz, alle 
nagalaten kinderen van de voornoemde Cornelis Cornelisz de Blinde, in echt geprocreeert bij de 
voornoemde Merrichgen Sijmons, geassisteerd met Cornelis Jansz, wonende tot Hillegersberg, bestorven 
bloedvoogd van de minderjarige voornoemde kinderen, geven te kennen dat zij m.b.t. de erfenis van de 
vader van de kinderen overeengekomen zijn dat Merrichgen Sijmons haar kinderen alimenteert en 
onderhoudt, en dat zij in bezit blijft van de boedel. Zij reikt bij meerderjarigheid of huwelijk aan ieder kind 
500 gulden uit. En omdat Adriaen Adriaensz, de voorzoon van Merrichgen Sijmons, nu al vele jaren in de 
gemene boedel heeft geholpen, en belooft dat ook te blijven doen zolang hij ongetrouwd blijft, zal ook hij 
500 gulden krijgen, of land ter waarde van dat bedrag. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 12 Krimpen a/d Lek  d.d. 30-05-1668: 
Arie Ariense Schoemaker, Cornelis Cornelisz, Ariaentge Cornelis en Berbertge Cornelis, verdelen alle 
goederen nagelaten door Cornelis Cornelisz den Blinden en Maritgen Sijmens, hun overleden ouders. 
Adriaen Adriaensz krijgt het land achter het huis en het werfje achter het huis. Cornelis Cornelisz krijgt 
“Achter Diewije”. Ariaentge Cornelis krijgt “Aende Hoontges”, met het oostelijke huiswerfje. Barbertge 
Cornelis krijgt “Achter Jan Ariensz Borsjes”, en het westelijke huiswerfje, en “Achter Aelbert Coops” en het 
erfje aan de dijk met appelbomen. Barbertge moet aan haar broer Cornelis 550 gulden betalen. 
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Recht. Arch. Nr. 13 Krimpen a/d Lek  d.d. 25-11-1678: 
Huijbertje Jans, laatst weduwe van Cornelis Cornelisz, dochter van Jan Wesselsz zalr, won. te 
Krimpen ad Lek, voor de ene helft, geassisteerd met Joost Jacobsz Tom, en nog voor 1/5e deel erfgename 
van voorn. Cornelis Cornelisz, haar laatste overleden man, en Arijen Arijensz de Kroon, won. te Krimpen 
ad Lek, Waligh Maartensz Crom, getrouwd met Arijaentje Cornelis, won. te Lekkerkerk en Dirck 
Huijgen (zie k2962), getrouwd met Barbertje Cornelis (zie k2963), mede won. te Krimpen ad Lek, met 
hun drieën erfgenamen voor de resterende 4/5e deel van Cornelis Cornelisz, hun overleden broer, (volgens 
het testament van Cornelis Cornelisz en Huijbertje Jans dd 23-06-1678 voor de heemraden van Krimpen 
ad Lek), verkopen aan de Diaconie of Huijsarmen van Krimpen ad Lek 2/3e deel van een losrentebrief van 
1600 gulden ten laste van het gemene land van Holland en Westfriesland. Deze losrentebrief was ten 
profijte van Burger Wesselsz zalr en gedateerd 01-09-1640. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 36 Krimpen a/d Lek  d.d. 18-02-1689: 
Arijaantie Cornelis, wed. van Walich Maartense Crom, won. te Krimpen ad Lek, nog gezond gezien haar 
ouderdom, doet al haar voorgaande testamenten teniet die zij met haar man had opgesteld dd 23-10-1670 
voor notaris Johan van der Putte te Schoonhoven en het testament dd 19-06-1679 voor stadthouder en 
heemraden te Krimpen ad Lek. Zij stelt nu haar nieuwe testament op. 
Ten eerste legateert zij aan Neeltie Dircks (zie k1481), de jongste dochter van haar zus, geprocreeerd 
bij wijlen Dirck Huijgen (zie k2962), haar tweede man, een kast, bed en peluw, en twee oorkussens, en 
twee dekens. 
Verder legateert zij aan de drie nakinderen van voorn. haar zus, geprocreeerd bij Dirck Huijgen met 
namen Merchje, Neeltje voorn. en Pieter Dircksz het huis en erf, waar zij nu in woont, in het Middelland 
te Krimpen ad Lek, en nog een stukje werf, en een kennipwerf, 3 morgen 2 hont 25 roeden land, en tot slot 
nog alle wollen en linnen klederen, goud en zilver, onder beding dat haar zus Barber Cornelis (zie k2963), 
die zij tot universeel erfgenaam benoemt, al de gelegateerde goederen haar leven lang onder zich mag 
behouden. Tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemt zij Cornelis Pieters Boender en Jacob 
Pieterse Boender, haar neven. 
 

 
#k5928 Trouwborst, Cornelis Leendertsz den Jonge zelfde als ─> k5280 
x  
#k5929 Maetroosje, Jaepje Senten   zelfde als ─> k5281 
 
#k5932 Bloot, Willem Willemsz  (zoon van Willem Willemsz Bloot en  
      Leentje Jans)  ─> k11864 
 * +/- 1605 te Gouderak 
 † voor 17-05-1663 te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k5933 Visscher, Sijgje Meeus (dochter van Mees Ellerts Visscher en Ingetje 
     Ockers)  ─> k11866 
 * +/- 1610 te ??? 
 † na 30-11-1677 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1645 te Ouderkerk ad IJssel † 26-12-1705 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1675 te ??? met Cornelia Ariens 
 zie ─> k2966 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-08-1628: 
Het geschil tussen Renger Dircksz de Vos en Anthonis Leendertsz Steenbacker mbt een sloot in de polder 
de Hoge Nesse, wordt opgelost, mede door ‘tussenspreken’ van Willem Willemsz Bloot, Maerten Jansz 
Roock en Maerten Anthonisz die daartoe waren verzocht. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-05-1663: 
Sijtgen Meeus, wed. van Willem Willemsz Bloot, koopt van Dirck Jansz Bercouwer, wed.nr. van Neeltgen 
Meeus, en van Thonis Pauwen als oom en voogd van de weeskinderen van Dirck Jansz Bercouwer en 
Neeltgen Meeus, een huis met erf en rijsakkertje. Prijs f 600,-.  
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak   d.d. 26-02-1675: 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1015 Datum: 19-Feb-23 

Rechtdach gehouden 26 febr. 1675 
De weduwe van Willem Willemse Bloot eijseresse Contra De weduwe ende erfgenamen van Gerrit 
Huijbense geds. Om betaelinghe van 190-0-0. cap. mette intresse, volgens de obligatie daer van zijnde. 
Ermetie Gerritse consenteert voor haer portie in de condemnatie. 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak   d.d. 17-08-1677: 
Rechtdach gehouden 17 aug. 1677 
Sijchie Meesse, weduwe van Willem Willemse Bloot eijseresse Contra Cornelis Cornelisse Corneel als 
principael ende Willlem Tijsse, borghe als principael onder behoorlijcke renunciatie geds. mits de één 
voldoende de andere gevrijt sal zijn, omme betaelinghe van 200 gld. met de intresse van dien. van 
Meeuwen voor de eijsereresse alsoo de geds. niet en compareeren, versoeckt default. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak   d.d. 30-11-1677: 
De weduwe van Willem Willemsz Bloot, wonende aan de Groenendijk te Ouderkerk a/d IJssel als 
impetromster van executie uit krachte van zekere provisionele conditie bij haar voor ons geoptineert in date 
den 17 augustus 1677 tot laste van Cornelis Cornelisz Corneel, verkoopt via een openbare veiling het huis 
met erf, berg en schuur, met 7 morgen min 1 hont land in het Kattendijksblok van Gouderak, en nog 2 
morgen land in het Kattendijksblok. Dit alles heeft toebehoord aan Cornelis Cornelisz Corneel, 
gecondemneerde. Maerten en Willem Cornelisz de Heer zijn de kopers voor een bedrag  van 1500 gulden. 

 
#k5934 van Nes, Arijen Fransz  zelfde als ─> k5638 
x 
#k5935 Cornelis, Neeltje  zelfde als ─> k5639 
 
#k5936 Schaep, Pieter Jansz  (zoon van Jan Schaep en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † 25-09-1669 te ’s-Grevelduijn-Capelle 
x voor 06- 11-1627 te ??? 
#k5937 Goverts, Theuntje  (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1630 te ’s-Grevelduijn-Capelle † 22-08-1698 te ’s-Grevelduijn-Capelle 

 x 27-02-1661 te ’s-Grevelduijn-Capelle  met Ariaentje Peters de Leeuw 
 zie ─> k2968 

 

 
#k5938 de Leeuw, Peter  (zoon van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k5939 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *    †  
o Ariaentje  * +/- 1635 te ???  †   

  x 27-02-1661 te ’s-Grevelduijn-Capelle  met Jan Petersz Schaep 
  zie ─> k2969 

 

 
#k5940 van Heusden, Cornelis (zoon van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k5941 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 12-09-1649 te Sprang  †  

 x 30-04-1673 te Sprang met Marijken Teunissen de Leeuw 
 zie ─> k2970 
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#k5942 de Leeuw, Teunis  (zoon van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k5943 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijken  * +/- 1650 te Sprang †   

  x 30-04-1673 te Sprang met Gerrit Cornelisz van Heusden 
  zie ─> k2971 

 

 
#k5944 van Herk, Willem Ariens Centen Baes  zelfde als ─>k5736 
x 
#k5945 Eeuwouts, Willempje    zelfde als ─> k5737 
 
#k5946 Schoenmaker, Jan Cornelisz (zoon van Cornelis Jacobsz Wagemaker en  
     Jorisje Jans)  ─> k11892 
 * +/- 01-12-1604 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
  09-04-1674 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1630 te ??? 
#k5947 Jans, Trijntgen   (dochter van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † voor 05-12-1681 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje * +/- 1630    † 14-05-1723 te Ouderkerk ad IJssel 

 x met Jan Joosten van den Bergh 
o Jorisje * +/- 1634 te Ouderkerk ad IJssel † 04-10-1730 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 x +/- 1655 te ??? met Eeuwout Willemsz Baes / van Herk 
 zie ─> k2973 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d 26-05-1611 
Feijs Jacobsz, won. te Delft, en Jacob Jacobsz Smith, won. te Ouderkerk, ooms en voochden van Jan 
Cornelisz, Jacob Cornelisz en Marichgen Cornelisdr, nagelaten weeskinderen van wijlen Cornelis 
Jacobsz Wagemaecker ten eenre, en Jorisge Jans, nagelaten weduwe van voornoemde Cornelis 
Jacobsz, geassisteerd met Pieter Jacobsz, won. te Ridderkerk, haar oom, en Blasius Jansz, won. te 
Krimpen ad Lek, haar broer, en voochden ten andere zijde. Zij komen overeen: 
Jorisge Jans zal haar 3 kinderen alimenteren, leren lezen en schrijven, totdat de jongens 16 jaar oud en 
het meisje 14 jaar oud zal zijn geworden, waarvoor zij behoudt de gehele boedel, vee, geld benevens de 
in- en uit schulden. Zijn de kinderen 16 (de jongens) en 14 (het meisje) geworden, dan krijgen zij hun deel 
benevens te samen f 500,-.  
In de kantlijn staat toegevoegd: 
Jan Cornelisz werd 3 ½ week voor kerstmis 1616 12 jaar oud 
Jacob Cornelisz wordt vrouwenlichtmis 1617 10 jaar oud (Vrouwenlichtmis = 2 februari) 
Marichje Cornelis is bamis 1616 8 jaar oud geworden (Bamis = 1 oktober) 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d 01-11-1616 
Inventaris van de goederen die Jorisge Jans, eertijds weduwe van Cornelis Jacobsz Wagemaecker voor 
de helft en de nagelaten kinderen van Cornelis Jacobsz en Jorisge Jans voor de andere helft gemeen 
toebehoren. 
Landen: 
- Een huis en erf, in het dorp van Ouderkerk met de landen daar achter, tesamen groot 7 morgen 
 1 ½ hond. 
- 5 hont 65 roe land te Krimpen aan de Lek in 4 verschillende weertgens, namelijk in het 
 Swordelcamptge, t huijsweer genaamd ‘Passouft’, in het weer ‘de Baerd’ en in het Waelandt. 
- 1 hont 20 roe te Krimpen aan de Lek in dezelfde 4 weertgens. 

De helft van het voornoemde land te Krimpen aan de Lek, dat de weeskinderen toekwam, zijn 
door de voochden Pieter Jansz Besemer, schout, en Jacob Jacobsz Smit, oom, verkocht aan 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1017 Datum: 19-Feb-23 

Gerrit Willemsz, gehuwd met Jorisge Jans, Aert Crijnen, Heijndrick Lenaertsz en Blaes Jansz 
voor f 275,- volgens de koopacte van 02-11-1616. 

Bezitten: 
- 1/6e deel in een rentebrief groot f 200,- ten laste van Leendert Jansz die tegenwoordig in Oost-
 Indië is. 
- 1/6e deel in een rente van f 101-10-0 die onder Bouwen Sijbrantsz berust en nu bij Jorisge Jans 
 ontvangen is. 
- 1/6e van 100 schilden ten laste van Thonis Thoinsz, won. te Elshout 
- f 50,- ten laste van Aerie Willemsz Schuijtvoerder 
- ½ van een rente van f 2-2-0 per jaar van een erfpacht, nu betaald door Marichge Raevens uit 
 wiens huis en erf betaald wordt. 
- ½ van 2 stuivers per jaar aan erfpacht, uit het huis dat nu van Bouwen Sijbrantsz is. 
- Maertge Claesen, won. te Lekkerkerk, heeft f 14,- schuld 
- ½ van f 50,- waarvan de rente betaald wordt door Jacob Jacobsz Smith en waarvan de weduwe 
 van Cornelis Jacobsz de andere helft toekomt, volgens de uitspraak van de schout Pieter Jansz 
 Besemer, de secretaris Jan van Leeuw en de heemraad Willem Adriaensz. 
- De weeskinderen krijgen van hun moeder Jorisge Jans f 500,- volgens de uitkoop 26-05-1611. 
Lasten: o.a. de helft van een rente van 10 pond hollands per jaar (de penning 16) volgens de 
constitutiebrief daarvan zijnde dd 08-04-1539. 
Jorisge Jans verklaart bij haar beste kennis en wetenschap dat bij haar en haar zaliger man buiten de 
uitkoop dd 26-05-1611 anders geen goederen nagelaten zijn dan in de bovengestelde inventaris verhaald 
staan, en belooft deze inventaris te doen verhogen met de goederen die zij bij verzuim buiten de inventaris 
zou mogen hebben gelaten. 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-07-1626 
Rekening door Jacob Jacobsz Smit, oom en voogd van Jan Kornelisz, Jacob Kornelisz en Maertgen 
Kornelis, nagelaten kinderen van Kornelis Jacobsz Wagemaker over de jaren 1616 tm 1626. 
Ontvangen: 
- van Gerrit Willemsz Vrient, oom van de weeskinderen, 10 stuivers, ivm turf 
- verkocht aan Jorisje Jans, moeder van de kinderen, met haar broers, ongeveer 1 morgen land
 te Krimpen ad Lek in 4 weren voor f 274,- 
- de kinderen zijn van hun overleden oom Feijs Jacobsz, te Delft, aangekomen f 600,- die de 
 weduwe betaalt met f 80,- per jaar 
- van Willem Aerensz 10 stuivers ivm het gebruik van de schuur van de weeskinderen 
- van Aeriaen Willemsz Schuitevoerder f 24,- ivm een rentebrief en rente (afgelost) 
- van Jorisje Jans, de moeder van de weeskinderen, f 500,- ivm hun vaders bestervenis 
- van Pieter Jansz Besemer f 5,- wegens het gebruik van de schuur van de weeskinderen 
- van Jorisje Jans, de moeder van de weeskinderen, f 6,- en f 8,- over een jaar rente van een 

obligatie van 150 gulden. 
- van Kornelis Gerritsz Timmerman 33 stuivers over 3 jaar erfpacht staande op diens huis. 
- van Pieter Dircksz den Toot f 119-5-0 zijnde 3 jaar huur van 3 morgen 1 ½ hont land in de 
 polder Zijde, zijnde f 11,- per morgen 
- van Sibrant Leendertsz Schoenmaker f 90,- zijnde 3 jaar huishuur van het huis van de 
 weeskinderen alhier in het dorp. 
- van Blasius Jansz en Jorisje Jans f 34-7-8 zijnde 2 jaar rente van een rentebrief van f 275,- 
- van Krijn Jansz Steenbakker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, f 36,- over 3 jaar rente van een 
 obligatie van f 200,- 
Uitgaven oa: 
- f 8,- aan reiskosten en veergeld 
- f 7-15-0 en f 23-13-0 ivm een proces tegen Gerrit Willemsz Vrient, oom van de weeskinderen 
- kosten van de openbare verhuring van het land 
- kosten van het graven van de sloten en vervoer van aarde 
- reparaties aan het huis en schuur door Joost Pietersz Luit 
- idem aan het rieten dag, kalk, ijzerwerk, zand, nieuw glas, hout en arbeidsloon f 56-7-0 
- de kinderen moeten f 600,- aan hun moeder geven ivm de lotinge van het land en huis 
- aan Aeriaen Willemsz Koen, schoenmaker won. te Lekkerkerk, f 84,- omdat Jan Kornelisz 2
 jaar bij hem gewoond heeft om het ambacht van schoenmaker te leren, en nog 2 gulden 
 voor gereedschap. 
- aan Leendert den Timmerman, won. te Streefkerk, f 72,- omdat Jacob Kornelisz 2 jaar bij hem 
 woonde om het timmerambacht te leren, en 9 gulden voor gereedschap. 
-  aan kleding voor de kinderen. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-01-1629 
Jan Kornelisz Schoemaeker is schuldig aan Jakop Jakopsz Smit, zijn oom, het bedrag van 200 gulden dat 
hij geleend heeft. Rente 6 %. Hij verhypothequeert daartoe 1 morgen 1 ½  hont land in de polder Zijde. 
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Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1635 
Jan Dircksz Vonck verkoopt uit krachte van zekere naastinge aan Jan Cornelisz Schoemaecker, zijnde 
bloedvriend van Jacob Adrijaensz Schuijtvoerder, twee kampen land in de polder Zijde. deze twee kampen 
land waren eerst door Jan Dircksz Vonck gekocht van voornoemde Jacob Ariensz op 19-01-1635. Bedrag 
350 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-05-1640 
Maritgen Cornelis, geassisteerd met Arijen Claesz, haar zwager, won. te Nieuwerkerk, voor 1/3e deel, en 
voornoemde Arijen Claesz voor 1/3e deel, verkopen aan Jan Cornelisz Schoenmaker, broer van 
voornoemde Maritgen Cornelis, een huis en erf op het dorp, waarvan Jan Cornelisz zelf het andere 1/3e 
deel bezit. Bedrag 850 gulden, waarvan 300 gulden contant, en 100 gulden jaarlijks daarop volgend. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Anthonis Jacobsz, Jan Jacobsz en 
Leendert Jacobsz, ieder voor 1/3e deel, een huis, erf, berg, schuren, boomgaard en kennipwerf in de 
polder Zijde. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 1200 gulden. Contant wordt 1/3e 
betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Steven Jansz Mul een kamp land in de 
Zijde, groot 7 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 1520 gulden. Contant wordt 
1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Cornelis Gerritsz Timmierman en 
Pieter Andriesz Timmerman, ieder voor de helft, een kamp land in de polder Zijde, groot 10 hont. Verkocht 
tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 1900 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee 
volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Jan Leendertsz Cors een kamp land in 
de polder Zijde, groot 10 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 714 gulden. 
Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Jan Jacobsz en Leendet Jacobsz, 
ieder voor de helft, een kamp land met een kennipwerf daarin, groot 4 hont. Verkocht tijdens openbare 
verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 245 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de 
andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1019 Datum: 19-Feb-23 

Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Jan Claesz Noorman, secretaris, een 
elsakker, rijsakker en kennopwerf in de polder Zijde, groot 2 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 
15-02-1646. Bedrag 300 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Pieter Andriesz Timmerman een kamp 
land en een rijsakker in de polder Zijde, groot 3 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. 
Bedrag 160 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Ingen Pietersz een kamp land in de 
polder Zijde, groot 7 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 190 gulden. Contant 
wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jan Cornelisz Schoemaker verkoopt aan Jacob Ariensz SChuijtevoeder twee kampen land met een 
kennipwerf daarin, groot 7 hont. Bedrag 300 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende 
jaren de andere delen. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 01-10-1673 
Notaris Everard Maes 
Jan Cornelisz Schoenmaecker ondertekent een acte als getuige. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 05-12-1681 
Jorisken Jans, erfgenaam van Jan Cornelisz Schoenmaker en Trijntjen Jans, beiden te Ouderkerk ad 
IJssel overleden, voor zo veel het nood zij geassisteert met Joost Schiltman, schout te Ouderkerk, als haar 
voogd in dezen, verkoopt aan Huijch Jansz een losrentebrief van 2000 gulden sprekende tot last van het 
gemeene land van Holland en Westvrieslant dd 30-05-1646 staande op het comptoir in Gouda op naam 
van Jan Cornelisz Schoenmaker, haar vader. Bedrag 2000 gulden. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 04-09-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Neeltje Jans, weduwe van Jan Joosten van den Bergh, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Jorisje Jans, 
weduwe van Eeuwout Willemsz van Herk, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, verdelen de goederen etc die 
hen door overlijden van hun vader en moeder zalr zijn aanbestorven. 
Neeltje Jans krijgt een losrentebrief ten laste van het gemene land van Holland en Westvriesland van 2000 
gulden, en een obligatie ten laste van het gemene land van Holland en Westvriesland van 700 gulden, en 
een huis en erf op het dorp van Ouderkerk.  
Jorisje Jans krijgt een rentebrief ten laste van het gemene land van Holland en Westvriesland van 2000 
gulden en de helft in een rentebrief van 850 gulden ten laste van Jan Jansz Harmen in Snelleweert, en een 
stuk buitenland groot 3 hont te Nieuwerkerk ad IJssel. Ook verklaren zij de roerende goederen, en het 
goud etc. onderling verdeeld te hebben. 
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#k5948 Rollois, Thomas Jansz  (zoon van Jan Thijsz (Matthijsz) Rolloos en  
     Geertje Thomas (Thonis))  ─> k11896 
 * +/- 1605 te Berkenwoude 
 † tussen 07-05-1664 en 14-07-1673 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1635 te ??? 
#k5949 Meeus, Grietje   (dochter van Bartholomeus Arijensz en ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † na 29-01-1676 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Tijs * +/- 1640 te Berkenwoude  † tussen 14-02-1693 en 31-05-1695 te ??? 

 x +/- 1668 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Annechie Cornelis 
 zie ─> k2974 

 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 22-03-1656 
Heden 22 maart 1656 heeft Thomas Jansz Rol door de schout beslag laten leggen op de penningen 
berustende onder Willem Jacobsz. Dat geld mag hij niet transporteren aan zijn broer Thijs Jacobsz, 
voordat Thomas Jansz Rol van zijn eis zal zijn voldaan, namelijk betaling van 23 gulden door Thijs 
Jacobsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 17-12-1659 / 21-04-1660 
Jacob Pietersz Coel en Gerrit Hendricksz Wout, als erfgenamen van Grietje Dircks, eisers, contra Thomas 
Jansz Rol, gedaagde, om betaling van 9 gulden 10 stuivers. Bij de tweede zitting bleek het bedrag 13 
gulden 8 stuivers 12 penningen te zijn over gehaalde waren, conform het boek of de rekening. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 04-10-1662 
Abraham Jacobsz Kars bekent aan Thomas Jansz Rol schuldig te zijn 5 gulden. Hij belooft te betalen uit 
het geld van de erfenis die hij krijgt. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 29-08-1663 
Claes Gijsz, won. te Vlist, eiser, contra Thomas Jansz Rol, gedaagde, om restbetaling van 72 gulden 
vanwege de koop van een vet koebeest. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude  d.d. 19-12-1663 / 20-02-1664 / 14-05-1664 / 11-06-1664 
/ 23-10-1664 
Thomas Jansz Rol, eiser, contra Jan Jacobsz Coomen, gedaagde, om betaling te hebben van 23 gulden 
die hij geleend had. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 14-05-1664 
Maerten Pietersz, eiser, contra Thomas Jansz Rol, gedaagde, om betaling te hebben van 16 gulden 
vanwege de koop van vlees die Thomas van Maerten gekocht had in de slachttijd in het jaar 1663. Thomas 
bekent schuld, en verzoekt tot betaling in termijnen. Het gerecht beslist dat hij op Sint Jan de ene helft en 
op Allerheiligen de rest zal moeten betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude  d.d. 14-05-1664 / 23-10-1664 / 02-11-1664 / 13-11-1664 
/ 22-05-1666 / 18-11-1666 / 22-12-1666 / 20-04-1667 / 31-08-1667 / 26-10-1667 
Thomas Jansz Rol, eiser, contra Cornelis Jansz Wever, gedaagde, om betaling van 20 gulden 10 stuivers 
over geleverd linnelaken en andere gehaalde waren, zoals hooi en gras. 
 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 07-05-1664 
Thomas Jansz Rol is schuldig aan Ammerensje ’t Hart, poorteresse van Gouda, 300 gulden dat hij geleend 
heeft. Rente 5 %. Hij verhypothequeert hiertoe zijn voor- en achterhuis met schuur, erf en werf, waar hij 
woont, in het dorp van Berkenwoude aan het einde van de kerkstraat.  
In de marge staat dat deze brief 06-06-1683 is afbetaald. 
 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 14-07-1673 
Grietje Meesen, weduwe van Thomas Jansz Roll, is schuldig aan Pieter Bellevoijs, nagelaten weeskind 
van Maria ’t Hart, getrouwd met Jacobus Bellevoijs, won. te Gouda, 100 gulden dat zij geleend heeft. 
Rente 4 %. Zij verhypothequeert hiertoe haar huis en erf in het dorp van Berkenwoude. 
In de marge staat dat deze brief 05-06-1683 is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 08-05-1675 
Grietje Meesen, weduwe van Thomas Jansz Rol, eiseresse en arrestante op de meubelen en andere 
goederen, zijnde in het huis van de eiseresse, daar schuldig voor te verantwoorden is Cornelis Abramsz, 
ter defensie daarvan, gedaagde, Grietje Meesen eist betaling van 50 gulden huishuur. Cornelis Abramsz 
bekent schulden verzoekt te mogen betalen met 8 gulden ieder kwartaal, wat Grietje Meesen accepteert. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 29-01-1676 
Grietje Meesen, weduwe van Thomas Jansz Rol, eiseresse, contra Wigger Andriesz, Cornelis Arijensz, en 
Eeuwout Pietersz Goudens, arm- en kerkmeesters van Berkenwoude en de Achterbroek in het jaar 1674, 
gedaagden, om betaling. 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1021 Datum: 19-Feb-23 

#k5950 Nannensz, Cornelis  (zoon van ) 
 Beroep: gezworene van Berkenwoude / Achtterbroek in 1629 en 1633 
 * +/- 1585 te ??? 
 † tussen 22-02-1639 en 25-05-1644 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1615 te Berkenwoude ?? 
#k5951 Claas, Besseltje  (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † tussen 21-05-1669 en 23-11-1676 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annechie * +/- 1642 te Berkenwoude ?? † na 22-06-1710 te ??? 

  x +/- 1668 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Tijs Thomasz Rollois 
  zie ─> k2975 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 10-09-1621 
In de staat, schifting en scheiding over de weduwe en erfgenamen van Willem Jacobsz, wordt ook Cornelis 
Nannensz genoemd die 235 gulden schuldig is op een obligatie met rente. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 16-11-1628 
In een beschadigde acte is melding van Cornelis Nannensz, waarbij in de marge staat dd 16-11-1628 dat 
Cornelis Nannensz het bedrag van 250 gulden met de intrest heeft voldaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 07-03-1629 / 07-06-1629 / 22-12-1633 
Cornelis Nannensz treedt op als gezworene van Berkenwoude en de Achterbroek. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 02-06-1629 
Cornelis Nannensz treedt op als gezworene van de Achterbroek. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 19-12-1629 / ..-..-1634 
Cornelis Nannensz wordt vermeld als gezworene van Berkenwoude in 1629 en 1633. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude  d.d. 28-05-1629 / 18-06-1629 / 25-01-1633 / 20-11-1633 
Cornelis Nannensz wordt vermeld als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 22-02-1639 
Huwelijkse voorwaarde tussen Claes Cornelisz Pauk, geassisteerd met Cornelis Claesz Pauk, zijn vader, 
ten eenre, en Fijtgen Cornelis, geassisteert met Cornelis Nannensz, haar vader, ter andere zijde. Dit 
bij tussenspreken van ‘goede mannen en kaersluijden’, namelijk: van zijn zijde: Maerten Cornelisz, zijn 
broer, en Huijbert Claesz, zijn zwager in zijn eerste huwelijk. Van haar zijde: Pieter Nannensz en Bogget 
(?) de Koijck. Hij brengt in al het land met huis, hof, berg, schuur met vee, huisraad en roerend goed. Zij 
brengt in 200 gulden, en wel 1 mei a.s. 100 gulden en 1 mei 1640 100 gulden. (Verdere bepalingen hier 
niet overgenomen.) 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 25-05-1644 
Bessel Claesdr, weduwe van Cornelis Nannensz, met Cornelis Willemsz, haar gekozen voogd, ter 
eenre. Andries Cornelisz, Pieter Cornelisz, haar 2 zoons, Claes Cornelisz, getrouwd met Fijtgen Cornelis, 
Arijen Thijsz, getrouwd met Neeltgen Cornelis, haar 2 ‘zwagers’, elk voor zichzelf en Andries Cornelisz als 
broer en voogd van Stijntgen Cornelis, Dirckgen Cornelis en Annichgen Cornelis (zie k2975), zijn 3 
onmondige zussen, ter andere zijde. Partijen komen overeen dat Bessel Claesdr met haar ongehuwde en 
onmondige kinderen in de gemene boedel zal blijven. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 01-08-1649 
Bessel Claes, weduwe van Cornelis Nannensz, Andries Cornelisz en Pieter Cornelisz, broers, Claes 
Cornelisz, getrouwd met Fijchen Cornelis, Jan Arijensz, getrouwd met Stijntgen Cornelis, Arijen Thijsz, 
getrouwd met Neeltgen Cornelis, Arijaentgen Cornelis, en voornoemde Andries Cornelisz als broer en 
voogd van Dirkgen Cornelis en Annichgen Cornelis (zie k2975), te samen kinderen en erfgenamen van 
voornoemde Cornelis Nannensz, verkopen 10 morgen 2 ¾ hont land met huis, hoef, berg en schuur. Koper 
is Louwerens Jansz. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 21-05-1669 
Huijgh Claesz, Harmen Gielen in opdracht van Besseltje Claes, Arijaentje Claes, geassisteerd met 
Cornelis Dirksz, haar zoon, Neeltje Claes, geassisteerd met Jacob Arijensz, haar zoon, en de kinderen en 
erfgenamen van Marrichjen Claes, namelijk: Sijmon Eeuwoutsz en Arijen Goossensz en Sijbert Hendriksz 
(nog onmondig), waarover voogd is Renger Goossensz, verkopen 1 ½ morgen ½ hont land met 
boomgaard en tuni aan Gijsbert Goossensz. Bedrag 1305 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 23-11-1676 
Jan Tijsz Rollooijs, won. te Moordrecht, is schuldig aan Alewijn Pietersz Groenevelt, won. te Nieuwerkerk, 
100 gulden wegens geleend geld. Rente 6 %. Hij verhypothequeert hiertoe 2 morgen land met een kleine 
hennipwerf daarin in de Wellepoort, en 4 hont land wat Besseltje Claes zaliger, zijn comparants 
grootmoeder heeft nagelaten. 
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Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 10-08-1693 
Jan Thijsz Decker, won. in het Moorse Veen, voor zichzelf en voor Cornelis Andriesz, won. te Beneden 
Haastrecht, Cornelis Flooren Pauw, won. ‘aen de Rijn’, getrouwd met Teuntje Andries, en Arien Harmensz, 
won. te Gouderak, getrouwd met Pietertje Andries, alle kinderen en erfgenamen van Andries Cornelisz, en 
daarom ook erfgenamen van Besseltje Claes zalr, in haar leven gewoond hebbend in de Achterbroek, 
verkopen aan Weijntje Joppen, weduwe van Louweris Jansz 2/5e deel van 2 morgen land waarvan de 
koopster de andere 3/5e deel bezit, en nog een gelijk deel in 4 hont land. 

 
#k5952 Reijns, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter Reijns en ) 
 Beroep: Waard in de Roode Lelij te Rotterdam 
 ~ +/- 1575 te Rotterdam ?? 
 † tussen 22-09-1640 en 31-07-1645 te Rotterdam ?? 
x +/- 1610 te Rotterdam ?? 
#k5953 van der Grijp, Neeltje Engelbrechts (dochter van Engelbrecht van der Grijp 
      en ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † na 28-05-1653 te Rotterdam ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Engelbrecht ~ +/- 1615 te Rotterdam  † 1683 te Willemstad 

  x 02-04-1645 te Willemstad (N-B) met Margriet Johannes Celosse 
  zie ─> k2976 

 
Notarieel arch. Nr. 18/52 Rotterdam Acte 36 Blz 85  d.d. 16-02-1619 
(notaris Jacob Duijfhuijsen) 
Nog verifiëren 
Jan van Rijn (65 jaar), Ijsbrant Dircks Kalffpoet (58 jaar), Cornelis Reijnsz (43 jaar), Cornelis Andriess 
Cleijwech (21 jaar), Henrick Fransz backer (30 jaar) en Joost Jacobsz Vlaming (29 jaar) doen op verzoek 
van een zestal kapiteins; Peter Prins, Dirck Jansz Schietvinck, Christiaen Jansz van Alphen, Arent Trump, 
Cier van Willigen en Arent Bijnt... 
 
Notarieel arch. Nr. 18/91 Rotterdam Acte 293 Blz 712 - 713 d.d. 08-12-1622 
(notaris Jan Andriesz van Aller) 
NL-RtSA_18_91_0431.jpg - NL-RtSA_18_91_0432.jpg 
Cornelis Reijnsz, oud 47 jaar, waard in de Roode Lelij te Rotterdam, en Harmen Arijensz, oud 24 jaar, 
smidsgezel, verklaren op verzoek van Adrijaen Golen, grofsmid te Rotterdam, dat twee maanden geleden 
Adrijaen Golen met Thijs de Appelman, kwestie had over betaling van ijzerwerk dat was geleverd voor zijn 
kaechschuijt. Zij vroegen Wijnandt Jansz , hoefsmid en Leendert Joosten, grofsmid, die daar toen ook 
aanwezig waren, om te bemiddelen. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/132 Rotterdam Acte 8 Blz 16 - 18 d.d. 31-01-1624 
(notaris Arnout Wagensvelt) 
NL-RtSA_18_132_0017.jpg - NL-RtSA_18_132_0018.jpg 
Jan Aertsen Verhaeff, Teunis Dircxs Fiool en Jacob Michielss van Walegem, namens Trijntgen Pietersdr, 
Leunis Pieters, dominee Christophorus Holerio en Leunis Arienss Holaert, voogden over de nagelaten 
kinderen van Pieter Leunis Holaert en Neeltgen Gerritsdr, verkopen aan Cornelis Reijnss, waert in de 
Roode Lelije, een huis en erf, gelegen aan de westzijde van de Nijeuwestraet, zijnde het woonhuis van de 
koper. Bedrag 2200 gulden, waarvan 400 gulden contant, en verder 100 gulden per jaar. Bocen dit bedrag 
betaalt hij ook nog 28 pond vlaams vanwege een jaar huur van het huis van het afgelopen jaar. 

 
 
Not. Arch. Nr. 149\18 Rotterdam acte 577 fol. 963 d.d. tussen 21-05-1633 en 24-05-1633 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_149_0679.jpg 
Abraham Cornelisz int Velt, secretaris van Charlois, draagt een obligatie van 600 gulden over aan Cornelis 
Reijns, waard in 'De Roode Lelij', ten laste van Claes Hermanz en zijn borg Herman Jansz, beiden 
wonende in Charlois. Leendert Bastiaensz Slorp (zie k15410) stelt zich borg voor Claes Hermansz en 
Herman Jansz. 
 
Notarieel arch. Nr. 18/150 Rotterdam Acte 586 Blz 921  d.d. 29-12-1635 
(notaris Adriaan Kieboom) 
NL-RtSA_18_150_0661.jpg 
Adriaen Jaspersz, appelkoper, 44 jaar oud, Leendert Aelbertsz, cagenaer 36 jaar oud en Cornelis 
Reijnsz, waert in de herberg 'de Roo Lelij', 60 jaar oud, verklaren op verzoek van Rochus Pietersz 
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Hollaer, Lieven Marcusz Wiering en Jan Laurensz Geens, kooplieden op Delffshaven, dat tijdens hun 
laatste bijeenkomst dd 20-11-1635 in 'de Rode Lelie' er geen kwaad woord gevallen is aangaande het 
stadsbestuur van Delft. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/150 Rotterdam Acte 703 Blz 1082  d.d. 29-04-1636 
(notaris Adriaan Kieboom) 
NL-RtSA_18_150_0786.jpg 
Michiel Bastiaensz de Vette, won. te Charlois, oud 43 jaar, verklaart op verzoek van Jacob Jansz Beets, 
koopman te Delffshaven, dat deze op 14-04-1631 aan Frans Florisz van Rijsoort 2 tonnen, en aan Jan 
Doetmijnuijt te Ridderkerk 1 ton lijnzaad heeft verkocht voor 50 gulden per ton. De transactie werd 
afgesloten in herberg 'de Roo Lelij' in de Nieustraet waar Cornelis Reijnsz waard is. 
 
Notarieel arch. Nr. 18/151 Rotterdam Acte 435 Blz 701  d.d. 04-08-1638 
(notaris Adriaan Kieboom) 
NL-RtSA_18_151_0496.jpg 
Marcelis Munnicx, koopman te Amsterdam en Dirck Dircxsz Holla, koopman te Gouda, sluiten een 
overeenkomst door tussenkomst van Cornelis Reijns, waert in de Roode Lelij te Rotterdam, en Gerrit 
Gerritsz Mol, koopman te Gorinchem, nl. dat voorn. Munnicx 2 delen Indiaens zoolleer zal krijgen van de 
80 ruggen zoolleer die hij aan voorn. Holla heeft verkocht dd 10-11-1637. Het derde deel zal Holla zelf 
houden. De twee delen kosten 853 gulden 1 stuiver. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/152 Rotterdam Acte 61 Blz 96 d.d. 28-03-1640 
(notaris Adriaan Kieboom) 
NL-RtSA_18_152_0071.jpg 
Cornelis Reijnssen, 64 jaar, Abraham Pietersz Heijns, 51 jaar en Pieter van Diest, 46 jaar, leggen een 
verklaring af op verzoek van Matthijs Dircksz van Griethuijsen en Cornelis Dammesz. Zij kwamen bij elkaar 
bij Cornelis Reijnsz, waert in de Roode Lelij, voor arbitrage in een betalingskwestie van Magdaleen 
Pieters en Grietge Besemmaeckers. De laatste beweerde geen boodschap te hebben aan de arbiters, en 
wilde niet weer dan 12 gulden betalen in plaats van de verschuldigde 20 gulden. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/152 Rotterdam Acte 198 Blz 274 d.d. 22-09-1640 
(notaris Adriaan Kieboom) 
NL-RtSA_18_132_0017.jpg - NL-RtSA_18_132_0018.jpg 
Cornelis Reijnsz, waert in de Roode Lelij, en Saertge Theunisdr, weduwe van Hans Reijnsz, 
tijcktwercker, leggen een verklaring af op verzoek van Pieter Mathijsz, wijncoper, Aert Pietersz, tijcktmaker, 
Huijgo Dubois en Tanneken Jacobsdr, weduwe van Willem van Rossum. Zij verklaren dat de Paddesteech 
op de Delffsevaert met slee en paard bereden werd. Cornelis Reijnsz heeft 5 jaar op de hoek van die steeg 
gewoond, vanwaar hij 23 jaar geleden vertrokken is. Saertge Theunisdr kwam 39 jaar geleden in die steeg 
wonen en heeft daar 29 jaar gewoond. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/472 Rotterdam Acte 91 Blz 141  d.d. 31-07-1645 
(notaris Willem van Aller) 
NL-RtSA_18_472_0112.jpg 
Jan Grave, bontverkoper te Rotterdam is 900 gulden schuldig aan Mattheus van de Velde, koopman te 
Rotterdam, dat hij geleend heeft. Neeltge Engelbrechtsdr ven der Grijp, weduwe van Cornelis Reijnse, 
won. te Rotterdam, staat borg. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/445 Rotterdam Acte 26 Blz 51 - 52 d.d. 07-02-1648 
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(notaris Balthasar Bazius) 
NL-RtSA_18_445_0036.jpg - NL-RtSA_18_445_0037.jpg 
Neeltgen Engelbrecht van de Grijp, weduwe van Cornelis Reijnsz herroept haar eerder gemaakt 
testament en benoemt haar getrouwde zoon Engelbrecht van de Grijp en haar drie getrouwde dochters 
Jacobmijntgen, Helena en Trijntgen Cornelisdr, ieder voor 1/5 deel tot erfgenaam. Haar dochter 
Maertijntgen Cornelisdr die getrouwd is met Thomas van der Helm, krijgt het vruchtgebruik van 1/5 deel. 
Mocht Thomas voor Maertijntgen overlijden dan is Maertijntgen mede erfgenaam voor 1/5 deel. 
Tot executeurs worden haar zoon Engelbrecht van de Grijp en haar schoonzoon Jan Willemsz Grave, de 
man van haar dochter Trijntgen, benoemd. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/160 Rotterdam Acte 70 Blz 210 - 212 d.d. 11-06-1652 
(notaris Nicolaas Adriaansz Vogel) 
NL-RtSA_18_160_0139.jpg - NL-RtSA_18_160_0140.jpg 
Neeltgen Engelbrechts van der Grijp, weduwe van Cornelis Pietersz Reijns, won. te Rotterdam, 
benoemt tot haar erfgenamen haar vijf kinderen te weten Jaquemina, Martina, Helena en Catharina, 
mitsgaders Engelbrecht van der Grijp, alias Reijns (zie k2976), secretaris van Ridderkerk, alle 
geprocreeert door Cornelis Pietersz Reijns. Deze acte is gepasseerd ten huize van Neeltgen Engelbrechts 
van der Grijp in het huis genaamd Roode Lelije aan de oostzijde van de Nieustraet. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/160 Rotterdam Acte 81 Blz 246 - 248 d.d. 29-01-1653 
(notaris Nicolaas Adriaansz Vogel) 
NL-RtSA_18_160_0162.jpg - NL-RtSA_18_160_0163.jpg 
Neeltgen Engelbrechtsdr van der Grijp, won. te Rotterdam, ziek te bed liggende, bevestigt haar 
testament op 11-06-1652 gepasseerd t.o.v. notaris Nicolaes Vogel. 
Zij verklaart echter dat alles wat haar dochter Helena Cornelisdr Reijns, vrouw van Jacobus Exters,bij haar 
huwelijk heeft gekregen, beschouwd moet worden als haar volledige erfdeel. En daarmee uit te sluiten van 
enig aandeel in haar na te laten goederen. Dit aandeel zal gaan aan de kinderen van Helena, maar 
laatstgenoemde behoudt het vruchtgebruik daarvan. 
Als beheerders van dit aandeel benoemt comparante haar zoon Engelbrecht van der Grijp (alias Reijns) 
secretaris te Ridderkerck, samen met haar schoonzoon Tomas van der Helm, secretaris van 
Beuckelsdijck, Blommersdijck en Cool. Deze acte is gepasseerd ten huize van Neeltgen Engelbrechts van 
der Grijp in het huis genaamd Roode Lelije aan de oostzijde van de Nieustraet. 

 
 
Notarieel arch. Nr. 18/160 Rotterdam Acte 88 Blz 277 - 278 d.d. 28-05-1653 
(notaris Nicolaas Adriaansz Vogel) 
NL-RtSA_18_160_0182.jpg - NL-RtSA_18_160_0183.jpg 
Neeltgen Engelbrechtsdr van der Grijp, weduwe van Cornelis Pietersz Reijn, won. te Rotterdam, ziek 
te bed liggende, herroept haar testament gepasseerd op 29-01-1653 bij notaris Vogel. Deze acte is 
gepasseerd ten huize van Neeltgen Engelbrechts van der Grijp in het huis genaamd Roode Lelije aan de 
west(?)zijde van de Nieustraet. 

 
 
#k5954 Celosse, Johannes Hermesz (zoon van Hermes Celosse en ) 
 ~ +/- 1584 te Sandwich (GB) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Rotterdam ?? 
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#k5955 van Meelke, Aaltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1586 te Haarlem 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Margriet     ~ +/- 1620 te Ridderkerk † 

     x 02-04-1645 te Willemstad (N-B) met Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
  zie ─> k2977 

 

 
#k5956 Jaspersz, Sion   (zoon van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Streefkerk ?? 
#k5957 Meeus, Maritgen  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 21-08-1622 te Streefkerk  † voor 13-01-1657 te ??? 

 x +/- 1645 te ??? met Neeltje Pauwels 
 zie ─> k2978 

 

 
#k5958 Pietersz, Pauwels  (zoon van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Streefkerk ?? 
#k5959 Hendricks, Teuntgen  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  * +/- 1624 te Streefkerk ?  †  

  x +/- 1645 te ??? met Jan Sijonsz 
  xx 13-01-1658 te Streefkerk met Gerrit Jacobsz 
  zie ─> k2979 

 

 
#k6000 Block, Jacob Adrijaensz (zoon van Adrijaen Block en ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Moordrecht?? 
#k6001 Leenderts, Geertje  (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Frank ~ 12-10-1653 te Moordrecht  †  

 x 15-12-1680 te Moordrecht met Marijtje Jans van der Cijs 
 zie ─> k3000 

 

 
#k6002 van der Cijs, Jan Claesz (zoon van Claes van der Chijs en ) 
 Later getrouwd (tussen 1661 en 24-05-1667) met Maertjen Claes 
  (Maertjen Claes was eerder getrouwd met Jan Aelbertsz Boon) 
 * +/- 1625 te ??? 
 † tussen 25-09-1677 en 30-07-1678 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
x +/- 1655 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
#k6003 Jacobs, Ariaentje  (dochter van ) 
 Eerder getrouwd (voor 1645) met Willem Willemsz Bleijcker 
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 * +/- 1630 te ??? 
 † tussen 21-09-1661 en 24-05-1667 te Nieuwerkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Willemsz Bleijcker en Ariaentge Jacobs): 
o Willem  *   † na 30-07-1678 
o Menghsje  *   † na 30-07-1678 
o Jaepje  *   † na 30-07-1678 
o Jan  *   † voor 30-07-1678 te Oost Indë 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Claesz van der Chijs en Ariaentge Jacobs): 
o Marijtje * +/- 1656 te Nieuwerkerk aan den IJssel  †   

 x 15-12-1680 te Moordrecht met Frank Jacobsz Block 
 zie ─> k3001 

Kinderen uit het derde huwelijk (Maertjen Claes en Jan Aelbertsz Boon): 
o Aeltje *  † na 30-07-1678 
o Claesje *  † na 30-07-1678 
o Marrichje *  † na 30-07-1678 

Kinderen uit het vierde huwelijk (Jan Claesz van der Chijs en Maertjen Claes): 
o Aelbert *  † na 30-07-1678 
o Claes *  † na 30-07-1678 
o Cornelis *   † na 30-07-1678 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 21-09-1661 
Notaris Jacob Vergilst 
Jan Claesz van der Chijs en Arjaentge Jacobs, echtelieden, won. aan de Goutsendam te Nieuwerkerk ad 
IJssel, hij gezond, zij ziekelijk te bed liggend, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam. De 
langstlevende moet hun kind of kinderen alimenteren en grootbrengen, en ook de onmondige kinderen van 
Arjaentge Jacobs die zij heeft met haar eerdere man Willem Willemsz Bleijcker zalr. Mocht zij als eerste 
overlijden, dan moet Jan Claesz van der Chijs haar voorkinderen behandelen alsof het zijn eigen kinderen 
waren. Ieder kind moet 100 gulden krijgen wanneer het jongste van haar voorkinderen 18 jaar geworden is. 
Maar haar oudste zoon, Willem Willemsz Bleijcker, zal zijn 100 gulden eerder mogen trekken. Ook haar 
nakinderen, krijgen die 100 gulden wanneer zij 18 jaar zijn. De langstlevende is voogd over de kinderen. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 24-05-1667 
Notaris Jacob Vergilst 
Jan Claesz van der Chijs en Maertjen Claes, echtelieden, won. aan de Goutschendam te Nieuwerkerk ad 
IJssel, hij gezond, zij ziekelijk, stellen hun testament op. De langstlevende is voogd over hun kinderen, en 
over kinderen uit voorgaande huwelijken worden mede aangesteld als voogd Gerrit Claesz van der Chijs, 
zijn broer, en Leendert Daemen, zijn zwager, Hendrick Claesz en Thijs Claesz, haar broers. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 27-06-1677 
Notaris Albertus van Braeckel 
Pieter Jansz Schoenmaecker, oud 58 jaar, en Huijch Pietersz, oud 66 jaar, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, 
als naast aangelanden van het nabeschreven stukije leenland, verklaren op verzoek van Jan Claesz van 
der Chijs, won. op de Goutsendam, dat zij zich zeer goed herinneren dat zeker akkertje, zijnde een leen, in 
eigendom van Jan Claesz van der Chijs, getrouwd geweest met Ariaentje Jacobs zalr, een stuk moerland 
is dat daarna continu van tijd tot tijd uitgespoeld is, en noch dagelijks uigespoeld wordt. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 27-06-1677 
Notaris Albertus van Braeckel 
Dirck Willemsz de Jongh, oud 72 jaar, Maerten Pietersz Bloet, oud 60 jaar en Pieter Jansz Schaep, oud 40 
jaar, allen leenmannen van de lenen in de Cortlandse polder te Nieuwerkerk ad IJssel, behorend tot het 
huis van Capelle, verklaren op verzoek van Jan Claesz van der Chijs, won. op de Goutsen dam te 
Nieuwerkerk, dat zeker stukje leenland, in eigendom van Jan Claesz van der Chijs, die getrouwd was met 
Ariaentje Jacobs zalr, een uigemoerd land is geweest en dat het akkertje continu van tijd tot tijs is 
uitgespoeld, en nog dagelijks uitgespoeld wordt zodat dit land wordt gepreserveerd en bewaard. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 13-07-1677 
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Notaris Albertus van Braeckel 
Jan Claesz van der Chijs en Marrichje Claes, echtelieden, won. op de Goutsendam te Nieuwerkerk ad 
IJssel, beiden gezond, schenken aan Aeltje Jans Boon, voordochter van Marrichje Claes, in echt 
geprocreeert bij Jan Aelbertsz Boon, de helft van een huis en erf, met kaatsbaan en schuur, staande in 
het Schinckelse veen te Capelle ad IJssel, dat tevoren toebehoord heeft aan Willem Willemsz Bleijcker. De 
wederhelft behoort aan Cornelis Maertensz Visch. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 14-08-1677 
Notaris Albertus van Braeckel 
Jan Cornelisz Koelemeij, won. te Moordrecht, verkoopt aan Jan Claesz van der Chijs, won. op de 
Goutsendam te Nieuwerkerk ad IJssel, diverse goederen, zoals een beddepeluwe, vier kussen,s twee 
dekens, een vrouwenrok met een mantel, een grote visschuit, liggend te Rotterdam, twee houten tafels, 
twee ijzeren potten met een ketel, etc. ter waarde van 60 gulden. Dit geld wordt in mindering gebracht van 
de som die hij schuldig is aan Van der Chijs. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 24-09-1677 
Notaris Albertus van Braeckel 
Willem Willemsz Bleijcker, won. te Capelle ad IJssel, verkoopt aan Cornelis Maertensz Visch en Jan 
Claesz van der Chijs 1 morgen 3 hont land met een huis en 2 schuren, te Capelle ad IJssel. Dit land is 
belast met een hypotheek van 650 gulden ten behoeve van Cornelis Michielsz de Jonge. Bedrag van de 
verkoop: 185 gulden boven de genoemde hypotheek. 
Ook verkoopt Willem Willemsz Bleijcker alle turf die op zijn land en in zijn schuur staat. Bedrag 449 gulden, 
wat in mindering gebracht wordt op het geld dat hij Cornelis Maertensz Visch en Jan Claesz van der Chijs 
schuldig is, volgens de rentebrief dd 31-01-1676 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 25-09-1677 
Notaris Albertus van Braeckel 
Cornelis Maertensz Visch en Jan Claesz van der Chijs, beiden won. te Nieuwerkerk ad IJssel, beloven de 
custinghbrief bij Willem Willemsz Bleijcker ten behoeven van Cornelis Michielsz de Jonge gepasseerd voor 
schout en schepenen van Capelle ad IJssel dd 15-11-1672, per reste van meerdere somme nog zuiver een 
som van 650 gulden, gehypothequeert op een stuk land dat door de comparanten van Willem Willemsz 
Bleijcker gekocht is, te voldoen met 200 gulden per jaar. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 30-07-1678 
Notaris Albertus van Braeckel 
Marrichje Jans van der Chijs, jonge dochter, oud omtrent 22 jaar, won. te Moordrecht, tegenwoordig 
ziekelijk te bed liggende ten huize van de weduwe van Jan Claesz van der Chijs, staande op de 
Goutsendam te Nieuwerkerk ad IJssel, stelt haar testament op. Zij legateert aan Menghsje en Jaepje 
Willems Bleijcker, haar halfzussen, 100 gulden. Deze 100 gulden heeft zij gekregen n.a.v. het testament 
van haar overleden vader en moeder Jan Claesz van der Chijs en Ariaentje Jacobs (voor notaris 
Jacob Vergilst dd 21-09-1661). Deze 100 gulden moeten Menghsje en Jaepje ontvangen van Marrichje 
Claes, weduwe van Jan Claesz van der Chijs. Verder legateert zij aan Aeltje, Claesje en Marrichje Jans 
Boon, en Aelbert, Claes en Cornelis Jansz van der Chijs, haar halfzussen en halfbroers, haar erfportie na 
overlijden van Jan Willemsz Bleijcker, haar in Oost Indie overleden halfbroer. Verder legateert zij aan 
Claes en Cornelis Jansz van der Chijs, haar halfbroers, haar erfenis aanbestorven door dode van Jan 
Claesz van der Chijs, haar overleden vader (overleden te Nieuwerkerk). 
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Voor het overige benoemt zij tot haar universele erfgenaam Marrichje Claes, weduwe van haar overleden 
vader. Tot voogden over minderjarige erfgenamen benoemt zij Gerrit Claesz van der Chijs, won. te 
Pijnacker, haar oom, en Hendrick Jansz van den Tooren, won. te Nieuwerkerk, haar neef. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 10-10-1678 
Notaris Albertus van Braeckel 
Hendrick Pietersz Goethardt, oud 66 jaar, Hendrick Vincenten Koijman, oud 63 jaar, Huijch Pietersz, oud 
65 jaar en Maerten Pietersz Bloet, oud 61 jaar, alle won. in de Cortlandse polder te Nieuwerkerk ad IJssel, 
verklaren op verzoek van Marritje Claes, weduwe van Jan Claesz van der Chijs, won. op de Goutsendam, 
in de Cortlandse polder, dat op die dam heeft gestaan een zeker getimmerte, zijnde een oud en vervallen 
houten huisje van slechte ‘gelegentheijt”, waar het achterhuis van het nu nieuw gebouwde getimmerte 
staat, dat voorheen in eigendom was van Willem Willemsz Bleijcker den ouden, en daarna van Jan Claesz 
van der Chijs, getrouwd met de weduwe van Willem Willemsz Bleijcker den ouden. Dat getimmerte was, 
ten tijde dat het in bezit was van Willem Willemsz Bleijcker den ouden, naar hun inschatting, waard ten 
hoogste 200 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 06-11-1678 
Notaris Albertus van Braeckel 
Hendrick Pietersz Goethart, oud 66, Huijch Pietersz, oud 65, Hendrick Vincenten Koijman, oud 63 en 
Maerten Pietersz Bloet, oud 61 jaar, alle won. in de Cortlandse polder te Nieuwerkerk ad IJssel, verklaren 
op verzoek van Marritje Claesdr, nagelaten weduwe van Jan Claesz van der Chijs, won. op de 
Goutsendam, dat in het jaar 1645 Willem Willemsz Bleijcker, in zijn leven gewoond hebbend op voorz. 
dam, gekocht had van Willem Jansz Mammezuijger de jonge, zeker stukje land, zijnde ten dele leen, en 
ten dele allodiaal. Willem Willemsz Bleijcker was toen al lange jaren getrouwd met Ariaentje Jacobs, en al 
verscheiden kinderen had. Zij is later hertrouwd met Jan Claesz van der Chijs. Op dat land heeft een oud 
en vervallen houten huisje gestaan ten tijde van de voorzeide koop in 1645, en zij verklaren dat dat ten 
hoogste 200 gulden waard was. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1431   dd. 25-05-1680 
Notaris Albertus van Braeckel 
Marrichje Claes, weduwe van Jan Claesz van der Chijs, won. op de Goudsendam te Nieuwerkerk ad 
IJssel, verkoopt aan Hendrick Claesz van den Heuvel, haar broer, won. te Broeck en Thuijl, diverse 
roerende goederen, waaronder 2 roodblaarde melkkoeien, een rood gremelde melkkoe, een rode 
hokkeling, een bierschuit, twee visschuitjes, twee veldschuiten, twee pramen, een brede schouw, een berg 
met hooi, zes bedden met bijbehorende peluwen, etc. etc., al haar huisraad en bouwgereedschap. Bedrag 
400 gulden. Zij mag deze goederen wel blijven gebruiken. 

 
 
Leenkamer Capelle aan den IJssel 1360 - 1700 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 1360-1700 
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 
23. Een half viertel land, belend ten oosten: Gerrit Hugez., ten westen: Mathijs Lorymansz. 
Het leen 23 gesplitst in 23A en 23B. 
23B. De helft van een half viertel land (1685: doorgaand land), (1578: strekkende van de achterweg 
tot de landscheiding. Belend ten westen: vanouds Cornelis Dirck Willemsz. en nu Dirck Cornelisz., 
ten oosten: vanouds de erfgenamen van Cornelis Dircxsz., nu Claes Petersz. c.s.). Belend ten 
westen: (1685: Arien Claesz. Beelt, 1693: Leendert Leendertsz. Ouweleen), ten oosten: (1685: Dirck 
Centen Koyman). 

11-1-1653: Willem Willemsz. Bleycker, voogden: Maerten Wiliemsz. Bleycker en Cornelis 
Huygen Backer, bij dode van zijn vader Willem Willemsz. Bleycker te Nieuwerkerck en draagt het 
leen over aan Adriaantje Jacobsdochter, weduwe van Willem Willemsz. Bleycker. (Acte dd. 
14-12-1652 in het register van uitkopen en cavelcedulen van Nieuwerkerk, fol. 28v). 
24-7-1660: Mr. Simon van Middelgeest, stadhouder van de lenen van Cappelle, Jan Jan 
Mathijsz. en Dirck Gerritsz. van Nieuwerkerck, leenmannen, Leonard van Zijl, schout, Adriaen 
Jacobsz., en Jan Fransz., schepenen te Nieuwerkerck, oorkonden dat Jan Claesz. van der 
Chys, gehuwd met Aeriaentje Jacobsdochter, verklaart schuldig te zijn aan Bartholomeus van 
Muyen te Rotterdam 1700 karolus gulden, verzekerd op een partij slagturfland, ten dele 
leenroerig, met huis en erf in de Cortelantse polder, strekkende vanuit Schielands 
landscheixding tot Pieter Jansz. Schaep. Belend ten noordoosten: Jan Claesz. van der Chys, 
Cornelis Pietersz. van der Vliet, Maerten Pietersz. Bloet, Pieter Cornelisz. de Jonge, ten 
zuidwesten: Dirck Gysen Broeder, Claes Jansz. van Alphen, Henrick Vincenten Kooyman en 
Claes Cornelisz. Beelt. Verder op het waarnemersschap van de dam of overtocht in 
Schielandslandscheiding, waartoe dd. 24-5-1639 Bouwen Dircxz. Zeeman door de 
burgemeesters van Rotterdam is benoemd en dd. 20-7-1649 Jan Claesz. van der Chys. 
31-12-1678: De burgemeesters van Goude als ambachtsheren van Cappelle doen uitspraak in 
de kwestie tussen Willem Willemsz. Bleycker en Marritie Claes, weduwe van Jan Claesz. van 
der Chys. De eerste zal ermee beleend worden en het direct hierna overdragen aan de tweede 
partij, die de kosten zal dragen. 
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13-12-1685: Willem Willemsz. Bleyker bij dode van zijn moeder Adriaentie Jacobs, weduwe van 
Willem Willemsz. Bleycker, en draagt het leen over aan Marritie Claes, weduwe van Jan 
Claessen van der Chys. 
13-3-1693: Maria Jans Boon te Nieuwerkerck na overdracht door haar moeder Marritie Claes, 
weduwe van Jan Claesen van der Chys. 

 
#k6032 Foppensz, Dirck  (zoon van Fop Arijensz en NN Goossens) 
      ─> k12064 
 * tussen 1605 en 1610 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 
 † +/- 1681 te ??? 
x tussen 1640 en 1645 te ??? 
#k6033 Barents, Geertje  (dochter van Barent Willemsz en Geertje Dirks) 
      ─> k12066 
 * +/- 1612 te ??? 
 † na 13-03-1704 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barent * +/- 1650 te Achterbroek (Berkenwoude)  †  

 x 20-04-1681 te Achterbroek met Marrigje Dircks Evengroen 
 zie ─> k3016 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht  d.d. 21-06-1680 
Dirck Foppen, won. in de Achterbroek, als erfgenaam van Neeltje Claes, verkoopt aan Nannen Sijbrandsz 
en Reijn Tijsz, ieder voor de helft, twee rentebrieven, één van 1000 gulden sprekend op het Gemeenlantse 
van Hollant en Westvrieslant, ten kantore van de stad Gouda, op naam van Claes Gerritsz Brouwer dd 25-
02-1642, aan Dirck Foppen getransporteerd door Aaltje Bartholomeus. Bedrag 950 gulden. En een 
rentebrief van 500 gulden, sprekend op het Gemeenlantse van Hollant en Westvrieslant, op naam van 
Neeltje Claes. Bedrag 475 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht  d.d. 21-06-1680 
Dirck Foppen, won. in de Achterbroek, en Neeltje Jans, weduwe van Cornelis Barentsz, won. in 
Zuidbroek, als erfgenamen van Neeltje Claes, verkopen aan de minderjarige weeskinderen van Bastiaen 
SIjbrandsz en Neeltje Harmens, twee rentebrieven. De eerste is een brief van 500 gulden sprekend op 
Gemeenlant van Hollant en Westvrieslant. ten kantore van de stad Gouda, op naam van Maria Claas dd 
03-06-1645. Bedrag 475 gulden. En een rentebrief van 600 gulden sprekende op naam van Claas van der 
Bergh, dd 10-04-1672. Bedrag 575 gulden. 

 
#k6034 Evengroen, Dirck Cornelisz (zoon van Cornelis Andriesz Evengroen en  
     Marrigje Jans)  ─> k12068 
 * +/- 1630 te Agterbroek (Berkenwoude) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1658 te ??? 
#k6035 Reijers, Teuntje  (dochter van Reijer Gielisz en Jannigje Cornelis) 
      ─> k12070 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * +/- 1655 te Achterbroek (Berkenwoude) †   

  x 20-04-1681 te Achterbroek met Barent Dircksz 
  zie ─> k3017 

 

 
#k6036 Capteijn, Cornelis Pauwels (zoon van Pauwel Cornelisz Weggeman en  
     Geertje Jans)  ─> k12072 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1666 en 1674, Kerkmeester in 1663 
 * +/- 1620 te Berkenwoude ?? 
 † tussen 06-09-1676 en 19-09-1681 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1650 te ??? 
#k6037 Pronck, Marijtje Dircks (dochter van Dirck Jansz Pronck en Fijgje  
     Jacobs)  ─> k12074 
 * +/- 1625 te ??? 
 † na 14-09-1681 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Paulus * +/- 1655 te Berkenwoude 

  † tussen 11-05-1701 / 18-01-1702 en 10-07-1702 te Berkenwoude 
 x 10-02-1686 te Berkenwoude met Teuntje Ariens Schoonder 
 zie ─> k3018 

 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 31-01-1637 
Ten huize van Pauwels Cornelisz Weggeman, getrouwd met Geertgen Jans, hij wat ziekelijk te bedde, 
maken hun mutueel testament. De langst levende moet de kinderen alimenteren tot hun mondige jaren, en 
een huwelijksuitzet geven overeenkomstig hun oudste dochter, Lijsbetgen Pauwels, gegeven of beloofd is. 
Als zij overlijdt voordat het jongste kind mondig is, dan zal een van de mondige kinderen het land mogen 
verkopen tot onderhoud van dat jongste kind. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    d.d. 24-06-1642 
Rechtdag gehouden 24-06-1642 
Mr Anthonij van der Wolf, baljuw van Gouda en Gouderak, eiser en arrestant, contra Cornelis Pouwelsz 
Cappeteijn, won. te Berkenwoude, gedaagde en gearresteerde, om een boete van f 20,- daar hij met Jan 
Leendertsz en anderen met een opsteker heeft gevochten en hij Jan Leendertsz in zijn rechterborst had 
verwond. Gedaagde is niet verschenen, default. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 18-12-1655 
De weduwe van Snoeij Arijensz en Cornelis Dircksz Hartkooren, voogden van de weeskinderen van 
Arijen Arijensz Snoeij (zie k4268) en Thoontgen Dircks (zie k4269), en als voogd van het weeskind van 
Arijen Arijensz Snoeij in zijn tweede huwelijk geprocreert bij Bastiaentgen Pieters, leggen rekenschap af 
van de administratie die zij hebben gedaan. 
Ontvangsten onder andere: 
- afgerekend met Pieter Dircksz alias Hartcoorn, 73 gulden 1 stuiver 
- ontvangen van de winst van een obligatie van Cornelis Pouwelsz alias Cappeteijn, 6 gulden 13 
stuivers. 
In een pro memorie wordt gesteld dat Snoeij Arijensz zaliger heeft ontvangen vanwege de weeskinderen 
van Cornelis Pauwelsz alias Capeteijn, het bedrag van 166 gulden 13 stuivers 4 penningen, die Snoeij 
Arijensz wederom heeft uitgegeven. Dus per saldo niets af of bij in deze afrekening, 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 16-01-1657 / 27-02-1657 / 14-03-1657 / 
25-05-1657 / 12-06-1657 / 05-12-1657 / 19-12-1657 
Andries Willemsz en Gerrit Bick, eisers, contra Cornelis Pouwelsz Capteijn, getrouwd met Marichgen 
Dircks, die een dochter en mede erfgenaam is van Willem Dircksz (sic), en daardoor een stuk land in bezit 
heeft dat naast het land van de eisers ligt, gedaagde. (De zaak wordt in eerste instantie niet toegelicht) 
Tijdens de zitting van 19-12-1657 blijkt het om het recht van overpad te gaan, wat de eisers aan de 
gedaagde willen ontzeggen. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 26-04-1659 
Cornelis Pouwelsz alias Capteijn verkoopt 2 ½ morgen land, met huis en berg aan Willem Pouwelsz, zijn 
broer. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 15-11-1659 
Rekening gedaan bij Maerten Jansz van Zijden en Cornelis Dircksz Hartcoorn, voogden van de 
weeskinderen van zaliger Arien Ariensz Snoeij (zie k4268) en Thoontgen Dircks (zie k4269), sinds de 
vorige afrekening dd 27-11-1657 tot heden. Totale ontvangst 88 gulden 7 stuivers 6 penningen. 
In de ontvangsten wordt onder andere vermeld: 
Op 01-05-1658 ontvangen de laatste winst van Cornelis Pouwelsz Capiteijn, het bedrag van 11 gulden 
14 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 19-05-1660 
Cornelis Pouwelsz alias Capiteijn verkoopt 2 morgen 4 hont land aan Andries Willemsz Decker. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 04-05-1661 
Pieter Pietersz Welsenaer, getrouwd met Baeltjen Louwen, verkoopt 1 morgen 4 ½ hont land aan Cornelis 
Pouwelsz alias Capiteijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 30-08-1662 / 13-09-1662 
Cornelis Pouwelsz Capteijn, eiser, contra Abraham Jacobsz Kars, gedaagde, om betaling van 22 gulden 
vanwege huishuur. Op 13-09-1662 komen partijen overeen dat Abraham 12 gulden zal betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 14-05-1664 / 11-06-1664 / 23-10-1664 / 
02-11-1664 / 17-12-1664 / 28-02-1665 
Thijs Cornelisz, won. te Ouderkerk, eiser, contra Cornelis Pouwelsz Capiteijn, gedaagde, om betaling van 
13 gulden als restant van meerdere bedragen vanwege koop van hooi. 
23-10-1664: Cornelis Pouwelsz Capiteijn, eiser, contra Jan Jacobsz Coomen, gedaagde, om betaling van 
13 gulden hetgeen Cornelis betaald heeft aan Thijs Cornelisz, te Ouderkerk, vanwege de koop van hooi, 
die Jan Jacobsz Coomen heeft gekregen. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 23-05-1664 / 22-05-1667 
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Arijen Cornelisz Teunen verkoopt 7 morgen land en een hennipwerf aan Cornelis Pouwelsz Capiteijn. 
Bedrag 3300 gulden. Hiervoor wordt een schuldrentebrief opgesteld in de volgende acte. Rente 3 ½ %. In 
de marge daarvan staat dat dit is afgelost op 22-05-1667. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 28-02-1665 
IJsbrantsz Anthonisz, schout, en Cornelis Pouwelsz Capiteijn en Dirck Foppen, gewezen kerkmeesters van 
de kerk van Berkenwoude in 1663, eisers, contra Arijen Cornelisz, gedaagde, om betaling van 6 gulden 
voor het graf waar zijn dochter in begraven ligt. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 09-05-1670 
Cornelis Pouwelsz Capiteijn verkoopt een hennipwerf van 1 ½ hont aan Arijen Willemsz en Arijaentjen 
Willems, diens zus. Bedrag 490 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 09-05-1674 
Adriaan Dirksz Potuijt (zie k6972) verkoopt 3 morgen land aan Cornelis Pouwelsz Capiteijn. Bedrag 675 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 09-02-1666 / 13-06-1674 
Cornelis Pouwelsz Capiteijn treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 06-09-1676 
Claes Andriesz Verkaijck is schuldig aan Pieter Joppen, minderjarig weeskind van Jop Louwen en Neeltjen 
Huijgen, beiden zaliger, 200 gulden ivm het casseren van een obligatie. Rente 5 %. Hij verhypothequeert 
hiertoe onder andere land grenzend aan de hofstede van de erfgenamen van Sr. van Hee, te Rotterdam, 
waar gebruiker tegenwoordig van is Cornelis Pouwelsz Kapiteijn. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 19-09-1681 / 17-10-1683 
De weduwe van Cornelis Pouwelsz Kapteijn wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 

 
#k6038 Schoonder, Adriaen Huijgensz (zoon van Huijg Adriaensz Schoonder en 
      Neeltje Adriaens Jongebreur)  ─> k12076 
 Beroep: Armmeester te Nieuwerkerk ad IJssel 
 Had eerst relatie met Zoetje Dircks (niet getrouwd) waaruit kind Neeltje geboren 1652 
 * +/- 1630 te Capelle aan den IJssel 
 † +/- 1688 / tussen 29-2-1693 en 3-3-1696 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
o 05-01-1653 te Zevenhuizen 
x 22-01-1653 te Capelle aan den IJssel 
#k6039 Louwens, Geertje Jans (dochter van Jan Laurensz en Ariaantje  
     Adriaens Gorisneel)  ─> k12078 
 * +/- 1630 te Zevenhuizen 
 † 15-02-1709 te Nieuwerkerk aan den IJssel (zoon Arij Ariensz Schoonder doet aangifte) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *     †  
o Arij *     †  
o Jan *     † 30-09-1707 te Nieuwerkerk ad IJssel 
o Teuntje * +/- 1660 te Nieuwerkerk ad IJssel  

   † tussen 29-05-1717 en 15-02-1731 te Berkenwoude 
 x 10-02-1686 te Berkenwoude met Paulus Cornelisz Capteijn 
 xx 27-01-1704 te Berkenwoude met Gijsbert Cornelisz de Zeeuw 
 xxx 01-04-1708 te Berkenwoude met Dirck Claesz Verkaijck 
 zie ─> k3019 

o Niesje ~ 17-07-1670 te Nieuwerkerk ad IJssel † 22-04-1723 te Nieuwerkerk ad IJssel 
 doopget. Willem Adriaensz Jongebreur, Arijaentje Arijens, Claesje Dercks 

o Emmigje ~ 23-04-1673 te Nieuwerkerk ad IJssel †  
 doopget. Jan Jansz, Adrijaentje Arijens, Neeltje Arijens 

 
Not. Arch. 18_3839 Delfshaven actenr 131 fol. 382 t/m 386  dd 19-12-1652 
Notaris Christiaan van Vliet 
Willem Ariensz Schoonder, wonend in Capelle op ’d IJssel, Pieter Ariensz Jongebreur en Adriaen 
Adriaensz Jongebreur beiden wonend te Nieuwerkerck, als voogden en ooms van Adriaen Huijgensz 
Schoonder wonend te Capelle, en Leentge Willemsdr, de moeder van Zoetge Dircksdr en Adriaen 
Eewoutsz de Lange, voogd van Zoetge, sluiten een overeenkomst over het kind Neeltge, 2 maanden 
oud, die Zoetge en Adriaen Huijgen bij elkaar verwekt hebben. Er wordt overeengekomen dat Adriaen 
Huijgen Zoetge van de trouwbelofte zal bevrijden, mits zij het kind zal onderhouden. 
 
Not. Arch. 18_3845 Delfshaven actenr 120 fol. 549 t/m 555  dd 05-12-1659 
Maerten Teunisz Verdoes, voornemens als oppertimmerman met het schip “De Vogel Phenix” naar Oost-
Indiën te vertrekken, benoemt tot erfgenaam zijn vrouw Zoetje Dircx de Lange.  
Zoetge benoemt tot erfgenamen hun kinderen Dirck en Teunis Maertensz Verdoes, alsmede Neeltge 
Adriaensdr Schoonder, een kind uit een eerder huwelijk van Soetge. Noot: Maerten tekent met Maerten 
Antheunisz Verdoes. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1430   dd. 24-09-1677 
Notaris Albertus van Braeckel 
Cornelis Huijgen Schoonder en zijn vrouw Aeltie Michiels, won. te Capelle ad IJssel, stellen hun testament 
op en benoemen elkaar tot erfgenaam. Als voogden over hun na te laten kinderen benoemen zij Arien 
Huijgen Schoonder, won. te Nieuwerkerk, en Cornelis Michielsz de Jonge, won. te Capelle. 
 
Capelle a/d IJssel, 04-04-1682:  
Voor schout en schepenen van Capelle op d’IJssel verschijnen Adriaen Pietersz Baes te Ouderkerk, 
Adriaen Cornelisz Vermeul als man van Ingitje Maertens Breur, Leendert Wiggersz Croon, Wigger Pietersz 
Croon, tevens als voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Wiggersz Croon, Wigger Pietersz Croon, 
mede voor zijn zuster Grietje Pietersdr Croon, Adriaen Dircksz Schoonder, Cornelis Huijgensz Schoonder, 
allen te Capelle, Adriaen Huijgen Schoonder en Pieter Huijgen Schoonder te Nieuwerkerk op d’IJssel, 
Jan Jacobsz Hertichvelt als grootvader en voogd over de 2 minderjarige kinderen van Dirck Willemsz 
Schoonder, Adriaen Leendersz Tas als voogd over de minderjarige kinderen van Maria Willems Schoonder 
eveneens te Capelle, allen erfgenamen van Pieter Pietersz Croon, machtigen hun mede-erfgenamen 
Pieter Pietersz Baes te Ouderkerk en Cornelis Maertensz Breur te Capelle en Aert Ariensz Stolck te 
Nieuwerkerk om 5500 gulden te innen van Willem Pedij en Pieter Peijsereur als voogden over de 
nagelaten weeskinderen van Pieter Dubois te Rotterdam, volgens de uitspraak van schepenen van 
Kralingen van 16-03-1682. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1431   dd. 18-09-1680 
Notaris Albertus van Braeckel 
Abraham Hellenius, predikant te Nieuwerkerk ad IJssel, als eerste diaken, Jan van der Hoeven, substituut 
schout te Nieuwerkerk, als eerste armmeester, Maerten Ariensz de Groodt, diaken, en Arij Huijgen 
Schoonder, armmeester te Nieuwerkerk, verklaren zich borg te stellen voor 3200 gulden en 30 stukken van 
achten, verhoogd met de provisie en onkosten van 12% die aan de heer Luis de Azevedo, inwoner van 
Algiers, betaald zal worden too rantsoen aan de patroon of patronen van de slaaf Claes Ockersz de Jongh, 
op borgtocht alhier in Patria, zijn huisvrouw Fijtjen Ariens en haar kinderen met namen Maria, Arij, Leentje, 
Geertruijd en Claes, die in he tleven zullen zijn ten tijde van de lossing. Dit bedrag zal in Amsterdam aan 
Luis de Azevedo overhandigd worden zodra de voornoemde familie van Claes Ockersz de Jongh in 
Christenland zullen gearriveerd zijn. Wanneer zij zouden komen te sterven of van religie veranderen na het 
betalen van het rantsoen, zal het bedrag toch betaald moeten worden aan dhr De Azevedo, die alleen het 
risico loopt van het hernemen van Turken of Moren, en anders niet. Te Livorno zullen 100 stukken van 
achten aan de genoemde familie uitbetaald worden, boven het genoemde rantsoen. 

 
 
Capelle a/d IJssel, 08-02-1686:  
Arien Huijgen Schoonder wordt genoemd als gemachtigde van Ariaentjen Ariensdr.  
 
Capelle a/d IJssel, 20-06-1686:  
Arien Huijgen Schoonder en Jan Jansz, mede voor de weduwe van Willem Ariensz Jongebreur en voor 
Arien Jansz Vormer, allen crediteuren van Pieter Hendricksz Homes, machtigen Dirck Meesters, notaris en 
procureur te Rotterdam, om genoemde voor de vierschaar van Cappelle te dagen en betaling van zijn 
schulden te eisen.  
 
Capelle a/d IJssel, 26-11-1687:  
Arij Huijgen Schoonder, door schout en schepenen van Capelle ad IJssel als voogd gesteld over 
Jannetje Pietersdr Homes, toen minderjarige dochter van wijlen Neeltje Jans en Pieter Hendricksz Homes, 
nu getrouwd met Cornelis Jansz Kruijff, legt rekening en verantwoording af over uitgaven en inkomsten van 
30-12-1671 tot heden. Inkomsten: erfhuis gehouden te Capelle 18-08-1673; uit de verkoop van de kleding 
van de overleden moeder volgens de boelcedulle, van het goud en zilver (aan Abram Verschuijren) 222 
gulden, van de goederen van Pieter Hendricksz Homes 2438 gulden.  
Uitgaven: 624 gulden, aan Lodewijck van Schie, silversmit te Rotterdam, voor sieraden, aan Cornelis van 
der Vliet, Harmana van Duijren, Trijentje d’Haes, Joannis van Meurs en Machteltjen Franse voor stoffen en 
kleding, aan Bartha van Alsen voor een "segrijne bijbel", zakgeld voor Jannitje, en veel kleine bedragen, 
o.a. aan administratieve, reis- en verblijfkosten, aan Adriaen van Dijck, herbergier, aan Aart Guldenbach te 
Rotterdam voor advies. Schoonder rekent 63 gulden als vergoeding over de hele periode. Hij blijft 2154 
gulden schuldig, die Cornelis Jansz Kruijff bekent ontvangen te hebben. 
 
Capelle a/d IJssel 18-01-1698: 
Er is sprake van de weduwe van Adrijaen Huijgen Schoonder. 

 
#k6042 Kuinen, Huijg   (zoon van ) 
 Eerst getrouwd met Barber Claas (zie k7038) 
 ~ +/- 1620 te Lekkerkerk ?? 
 † 20-05-1710 te Lekkerkerk 
x +/- 1660 te Lekkerkerk ?? 
#k6043 Jans, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te Lekkerkerk ?? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Huijg Kuinen en Barber Claas) (zie k7038): 
o Neeltje ~ 19-02-1651 te Lekkerkerk 

 doopget. Pleun Kuijnen, Leenthe Kuijnen, Betje Andriessen 
 x 13-05-1685 te Lekkerkerk met Jacob Willemsz Pack 

o Marchje ~ +/- 1655 te Lekkerkerk  † 30-08-1712 te Lekkerkerk 
 x 19-01-1676 te Lekkerkerk met Hendrik Jansz de Jong 
 zie ─> k3519 (kwartier 3) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Huijg Kuinen en Neeltje Jans):: 
o Barber ~ +/- 1661 te Lekkerkerk 

 is doopgetuige bij kinderen van Lijntje (zie k3021) 
 (o) 04-02-1683 te Lekkerkerk, (x) te Nieuw Lekkerland met Ruth Jacobsz 

o Martijntje ~ +/- 1663 te Lekkerkerk 
 is doopgetuige bij kinderen van Lijntje (zie k3021) 
 x 30-01-1686 te Lekkerkerk met Jan Aertsz 
 (o) 04-06-1694 te Lekkerkerk met Corstijaan de Graaf (van Alblas)  

o Lijettje ~ 24-01-1666 te Lekkerkerk 
 doopget. Pleun Kuinen, Neeltje Pleunen, Dirkje Jans 
 x 30-05-1683 te Lekkerkerk met Pieter Heijndirksz 
 (mogelijk) xx +/- 1701 met Arij Jacobsz Kooijman (zie k3471) (kwartier 3) 
 zie ─> k3021 (kwartier 2) 

o Jan ~ 04-12-1667 te Lekkerkerk  † 02-12-1727 te Lekkerkerk 
 doopget. Mees Jansz, Pleun Kuinen, Dirkje Jans 
 x 31-07-1695 te Lekkerkerk met Trijntje Cornelis 
 zie ─> k3386 (kwartier 3) 

o Aachje ~ 09-02-1670 te Lekkerkerk 
 doopget. Pleun Kuinen, Neeltje Pleunen, Neeltje Pieters 

o Lijsje ~ 07-02-1672 te Lekkerkerk 
 doopget. Kuijn Pleunen, Neeltje Pleunen, Neeltje Pieters  

o Kuijn ~ 12-07-1676 te Lekkerkerk 
 doopget. Kuijn Pleunen, Neeltge Pieters, Simion (?) Jansz 

 

#k3020 Heijndriksz, Pieter  (zoon van ) 
 * +/- 1657 te Lekkerkerk 
 † 16-11-1701 te Lekkerkerk 
x 30-05-1683 te Lekkerkerk     zie gezinskaart 11443 
#k3021 Huijgen, Lijntje   (dochter van Huijg Kuijnen en Neeltje Jans) 
      ─> k6042 
 ~ 24-01-1666 te Lekkerkerk 
 † 28-02-1713 te Lekkerkerk 
 
#k6048 Cornelisz, Dirk     zelfde als ─> k2112 
x 
#k6049 Jacobs, Juetgen (Judick)   zelfde als ─> k2113 
 
#k6052 Gouwens, Pieter Dircksz   zelfde als ─> k2116 
x 
#k6053 Dircks, Arijaentje    zelfde als ─> k2117 
 
#k6054 Buijsse, Arie Aartsz    zelfde als ─> k2118 
x 
#k6055 Roest, Ariaantje Heijndriks   zelfde als ─> k2119 
 
#k6056 de Jong, Arien Huigen    zelfde als ─> k2120 
x 
#k6057 Boerman, Marchje Cornelis   zelfde als ─> k2121 
 
#k6058 de Jong, Thijs Jansz    zelfde als ─> k2122 
x 
#k6059 Claas, Rookje     zelfde als ─> k2123 
 
#k6060 de Vries, Jan Gielen    zelfde als ─> k2124 
x 
#k6061 de Jong, Annigie Huig    zelfde als ─> k2125 
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#k6074 van Mourik, Anthonie    zelfde als ─> k2138 
x 
#k6075 van der Graaf, Jannetje Matthijssen  zelfde als ─> k2139 
 
#k6076 Muijss, Leendert Pietersz   zelfde als ─> k2140 
x  
#k6077 van Dam, Trijntje / Catrina Cornelis  zelfde als ─> k2141 
 
#k6078 van Dam, Arij Cornelis Huijgen  zelfde als ─> k2142 
x 
#k6079 Egberts, Crijntgen    zelfde als ─> k2143 
 
#k6080 van Herk, Willem Ariens Centen Baes  zelfde als ─> k5736 
x 
#k6081 Eeuwouts, Willempje    zelfde als ─> k5737 
 
#k6082 van den Geer, Claes Jansz   zelfde als ─> k5738 
x 
#k6083 Ariens, Adrijaentie    zelfde als ─> k5739 
 
#k6084 Zijmonsz, Arien    zelfde als ─> k5740 
x 
#k6085 Jaspers, Marchje    zelfde als ─> k5741 
 
#k6088 Wiggertsz, Wiggert    zelfde als ─> k5720 
x 
#k6089 Backer, Pleuntgen / Ploontgen Jans  zelfde als ─> k5721 
 
#k6090 Lagewaard, Hendrik Willemsz   zelfde als ─> k5722 
x  
#k6091 Jacobs, Neeltje    zelfde als ─> k5723 
 
#k6092 Beck, Willem Cornelisz   zelfde als ─> k5724 
x 
#k6093 Cornelis, Ariaantje    zelfde als ─> k5725 
 
#k6094 Reijersz, Arie     zelfde als ─> k5726 
x 
#k6095 Joosten, Fijgje     zelfde als ─> k5727 
 
#k6096 Lans, Engel Leendertsz   zelfde als ─> k5320 
x 
#k6097 Stam, Dircksgen Dircks   zelfde als ─> k5321 
 
#k6100 Proost, Huibert Jansz  (zoon van Jan Jansz Proost en ) 
      ─> k12200 
 Beroep: Gezworene / schepen van Gouderak in 1645 / 1646 
 * +/- 1595 te ??? 
 † 29-10-1672 te Gouderak 
x +/- 1625 te ??? 
#k6101 Aerts, Leentjen (dochter van Aert Pietersz den jongen Aert en Barbertje 
    Pieters)  ─> k12202 
 * +/- 1600 te ??? 
 † 04-12-1676 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1628 te Gouderak  † 27-11-1702 te Gouderak 

 x voor 20-02-1650 te Gouderak met Eldert Cornelisz Kool 
 zie ─> k5043 (kwartier 1) 
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o Jan * +/- 1630 te Gouderak  † 01-11-1697 te Gouderak 
 x voor 1659 te Gouderak met Leentje Hendriks 
 zie ─> k3050 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 24-11-1615 
Brandt Cornelisz, eiser, contra Jan Jansz Proost, gedaagde. Brandt Cornelisz eist de betaling van 8 
gulden en 8 penningen die Huijgh Jansz, de zoon van de gedaagde, ten sijne huisse verteert heeft 
volgens zijn register. 
 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak    d.d. 29-04-1636 
Aert Harmansz verkoopt aan Huijbert Jansz Proost een erf in het Middelblok. Er wordt geen bedrag 
genoemd in de acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak    d.d. 11-05-1638 
Huijbert Jansz Proost en Geerlof Jansz Proost, beide won. te Gouderak, met Pietertge Gijsberts, 
geassisteerd met Louris Plonen Hopman, met Teunis Leendertsz, te Ouderkerk, en Huijbert Jansz Proost 
voornoemd als bloedvoogden van de onmondige weeskinderen van Jan Jansz Proost, verkopen aan 
Wouter Jansz Proost. te Gouderak, en Aechgen Jansdr, broer en zuster van Huijbert Jansz Proost en 
Geerlof Jansz Proost, als oom en muij van de voornoemde weeskinderen, alle goederen, in- en 
uitschulden, land, huizen, huisraad, koeien, paarden, ijzerwerk, etc. wat Dirk Jansz Proost, hun broer 
zaliger, had nagelaten en ook voornoemde verkopers van hun zaliger oom en broer geërfd hadden. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 24-11-1643 
Dirk Thijsz, te Gouderak, verkoopt aan Huijbert Jansz Proost een stuk erf binnendijks in het Middelblok. 
Bedrag f 150,-, te betalen St Jacob 1643, bij de opdracht f 50,- en daarna jaarlijks f 50,-. 
Een paar actes verder staat dat deze schuld afbetaald is op 28-02-1646. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    dd. 24-11-1643 
Huijbert Jansz Proost en Pietertje Gijsen, weduwe van Jan Jansz Proost, geassisteerd met Huijbrecht 
Jansz Proost, verkopen aan Wouter Jansz Proost, 1/3e in een huis, erf, berg en schuur, in het Middelblok. 
Bedrag f 200,- contant. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 24-11-1644 
Joost Leendertsz (zie k4112), te Gk, verkoopt aan Huijbert Proost een stukje erf in het Middelblok, 
buitendijks. Verkoper mag zijn aardschuit aan zijn bomen aan de voornoemde zelling staande, meren en 
vastmaken. Bedrag f 31,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    dd. 12-06-1645 / 15-01-1646 / 17-02-1646 / 10-03-1646 / 10-04-1646, etc 
Huijbert Jansz Proost ondertekent diverse acten als schepen van Gouderak. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    dd. 24-09-1647 
Huijbert Jansz Proost, gezworene te Gouderak, heeft een getuigenis afgelegd voor het gerecht van 
Gouderak in een zaak van Mr Anthoni van der Wolf, baljuw en schout van Gouda en Gouderak, tegen Arij 
Jansz en Pleun Willemsz Coijman. Het gerecht van Gouderak was verzocht te komen kijken naar de 
hennipwerf van Leendert Claesz Beutelaer. Dit is belet door voornoemde gedaagden, welke elkaar 
sloegen en “plukhaarden”, zodat Pleun aan zijn hand zeer bloedde, en he tgerecht haar offitie niet konden 
uitoefenen maar vruchteloos moesten scheiden, al het welke “smaeckt notoor gewelt feditie en oproer’ 
hetwelk niet getolereerd maar gestraft moet worden. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    dd 15-05-1651 
De vrouw van Huijbert Jansz Proost, iov haar man, voor de helft, en Pietertjen Gijsen, laatst weduwe van 
Jan Jansz Proost, geassisteerd met Galeijn Tonisz, voor de wederhelft, verkopen aan Brant Jansz 
Moijweer, te Gouderak, ongeveer 1 morgen land, nagelaten door Frans Cornelisz Schoonderwoert.  
Bedrag f 675,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 04-07-1655 
Huijbert Jansz Proost, gehuwd met Leentje Aertsdr, Cornelis Pouwelisz van Ouderkerck als voogd met 
voornoemde Proost over de minderjarige kinderen van Tonis Pouwelisz, geprocreeert bij Annichje Aerts. 
Verder voor Jan Coenen, won. Dordrecht, mede een zoon van voornoemde Annichje Aerts, en voor 
Marrichje Cornelis, verwekt bij Lientje Aerts. En zo kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van Aert 
Pietersz den jongen Aert, gehuwd met Barbertje Pieters, beide zaliger. Verkopen aan Cornelis Meesz 
Coolmees, te Gouderak, een huis en erf in het Middelblok. Bedrag f 305,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    d.d. 23-11-1655 
Huijbert Jansz Proost, eiser en arrestant op de goederen berustende in het sterfhuis van Jan Ariensz 
Snijder, daartoe als erfgenaam gerechtigd is Cornelis Jansz Snijder, te Moordrecht, om daaraan te 
verhalen f 14-5-0 over gehaalde waren. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 22-12-1659 
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Dirk Joosten Trompert, te Gk, verkoopt aan Huijbert Jansz Proost, een buitendijks erf in het Middelblok. 
Bedrag f 50,-. 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 243/3     Blz 5 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 03-06-1662: 
(notaris Jacob Duijfhuijsen jr.) 
Gijsbert Jans Proost en Wouter Jans Proost, mede voor Cornelis Meeus Beutelaer, man van Aechtge 
Jans, beide laatsten wonend in Gouwerack, Geerlof Jans Proost, mede voor Huijbert Jans Proost en de 
kinderen van Jan Jans Proost, voor een kant uit hoofde van hun oud-oom Jan Jansz Proost en voor Willem 
Pieters, backer, man van Aechtge Jans te Gouwerack en Brechtge Jans, zijn vrouws zuster, bej. dr., 
Brancktge Coenen te Dordrecht, mede voor Jan, Grietge, Maijken en Cornelia Coenen, haar broer en 
zusters, allen voor de helft erfgenamen van wijlen Jan Gerrits Moorsman en gehuwd geweest met Sijntge 
Pieters en Emmitge Jans, weduwe van Goris Jans te Out-Beijerlant voor de andere helft, halfzuster van 
(de vader van?) Jan Gerrits Moorsman verklaren dat zij 500 gulden hebben ontvangen als hun deel in een 
legaat. Het testament van Moorsman is van 22-09-1661. 
NB: Cornelis Meeus wordt ook Cornelis Matheus genoemd. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 02-06-1670 
Wouter Jansz Proos, Huijbert Jansz Proos, en deze tevens als voogden over de 4 nagelaten kinderen 
van Aechgen Jans Proos zaliger, nevens Pieter Ariensz Veerman, gestelde voogden, om de scheiding van 
die boedel bij te wonen en te helpen doen, en ook als voogden over de weeskinderen van Gijsbert Jansz 
Proos zaliger. Item Neeltgen Jans Proos, weduwe van Hendrik Jansz van Leeuwen, en te samen nog als 
erfgenamen van Geerloff Jansz Proos. Verkopen aan Eldert Cornelisz Kool (zie k5042) 7 hont hooiland. 
Prijs f 310,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 02-06-1670 
Wouter Jansz Proos, Huijbert Jansz Proos, en deze tevens als voogden over de 4 weeskinderen van 
Aechgen Jans Proos, nevens Pieter Ariensz Veerman, als gestelde voogd, om de deling van deze boedel 
bij te wonen en te helpen, en in die kwaliteit over de weeskinderen van Gijsbert Jansz Proos zaliger. Item 
Neeltgen Jans Proos, weduwe van Hendrik Jansz van Leeuwen, en zo te samen erfgenamen van Geerloff 
Jansz Proos. Verkopen aan Claes Leendertsz Slootgen een rijsakker lang 16 roe, een hennipwerfje met 
een steeg, lang 18 roe, en een kampje hooiland van 10 roe lang. Te samen groot ½ morgen. Prijs f 320,-. 
In de volgende acte de schuldbrief daarvan. Te betalen f 100,- contant en f 50,- per jaar. De 1e vervaldag 
is 01-05-1671. De rente is 4 % 
In de marge staat: 27-03-1675 Verkopers ontslaan Dirk Jansz Keijser en Nanne Jansz Cos, van de 
borgtocht als bij dezelve tbv voornoemde erfgenamen van voorrnoemde Claes Slootje geconstitueerd 
hebben volgens de custingbrief 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 02-06-1670 
Wouter Jansz Proos, Huijbert Jansz Proos, en deze tevens als voogden over de 4 weeskinderen van 
Aechgen Jans Proos, nevens Pieter Ariensz Veerman, als gestelde voogd, om de deling van deze boedel 
bij te wonen en te helpen, en in die kwaliteit over de weeskinderen van Gijsbert Jansz Proos zaliger. Item 
Neeltgen Jans Proos, weduwe van Hendrik Jansz van Leeuwen, en zo te samen erfgenamen van Geerloff 
Jansz Proos. Verkopen aan Jan Dirksz en Arien Dirksz, broers, een huis en erf in het Middelblok.  
Prijs f 600,- 
In de volgende acte de schuldbrief daarvan. Het bedrag van f 600,- te betalen met f 200,- contant en f 50,- 
per jaar. 1e vervaldag is mei 1671, rente 4 %. Als borgen staan Pouwels Leendertsz Molenaer en Jan 
Jacobsz Cos. 
In de marge staat: 12-09-1674 Huijch Huijbertsz Proos en Pieter Huijbertsz Proos en tevens als voogden 
over de minderjarige en tevens voor de meerderjarige erfgenamen van Geerlof Jansz Proos zeggen dat 
Jan Jacobsz Kos, als die borg is nevens Pouwelis Leendertsz voor Jan Dirksz en Arien Dirksz, de 
principale schuldenaars, het kapitaal en de rente te hebben ontvangen, met f 84,-, zodat deze brief 
geroijeerd kan worden. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 09-09-1670 
Wouter Jansz Proos en Huijbert Jansz Proos en tevens als voogden over de 4 weeskinderen van 
Aechgen Jans Proos, nevens Pieter Ariensz Veerman als gestelde voogd om de boedel te delen, alsmede 
in die kwaliteit over de nagelaten kinderen van Gijsbert Jansz Proos. Item Neeltgen Jans Proos, weduwe 
van Hendrik Jansz van Leeuwen, en zo te samen erfgenamen van Geerflof Jansz Proos. Verkopen aan 
Nannen Jansz Cos 2 morgen land. Prijs f 1050,-. 
In de volgende acte koopt Nannen Jansz Cos van de zelfde verkopers 1 ½ morgen weiland en een 
hennipwerfje lang 11 roe. Prijs f 600,-. 

 
#k6108 Trouwborst, Cornelis Leendertsz den Jonge zelfde als ─> k5280 
x  
#k6109 Maetroosje, Jaepje Senten   zelfde als ─> k5281 
 
#k6112 Speksnijder, Jan Gijsbertsz   zelfde als ─> k5120 
x 
#k6113 Terlouw, Lijsbeth Teunis   zelfde als ─> k5121 
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#k6140 de Kovel, Joost Jansz    zelfde als ─> k3578 
x 
#k6141 Broer, Janneke Teunis    zelfde als ─> k3579 
 
#k6142 Sterrenburgh, Jan Paulusz   zelfde als ─> k5150 
x 
#k6143 Cocquis, Anna     zelfde als ─> k5151 
 
#k6144 Eijckelboom, Arie Ariensz (zoon van Arie Cornelisz (Eijckelboom) en  
     Aechgen Cornelis)  ─> k12288 
 * +/- 1605 te Gijbeland 
 † +/- 1665 te Gijbeland 
x +/- 1630 te ??? 
#k6145 de Vos, Lijntje Andries  (dochter van Andries Huijgen de Vos en  
     Elisabeth Dirks ?)  ─> k12290 
 * +/- 1610 te ??? 
 † na 1667 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1634 te Gijbeland  †  

 x +/- 1655 te ??? met Grietje Cornelis 
 zie ─> k3072 

 

 
#k6146 Huijbertsz ?, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te ??? 
#k6147 Baen, Ariaentje Aerts  (dochter van Aert Baen en ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje * +/- 1630 te ???  †   

 x +/- 1655 te ??? met Pieter Ariensz Eijckelboom 
 zie ─> k3073 

 

 
#k6148 Eijckelboom, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Jansz (Eijckelboom) 
      en ? Ariens ?) 
      ─> k12296 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k6149 Wouters, Stijntgen  (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1615 te ???  † +/- 1687 te Gijbeland 

  x +/- 1645 te ??? met Aantje Ariens 
 zie ─> k3074 

 

 
#k6150 NN, Arien   (zoon van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k6151 Both, Aentgen Thonis  (dochter van Thonis Both en ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Aantje * +/- 1620 te ???  † na 1697 te Gijbeland 

 x +/- 1645 te ??? met Cornelis Cornelisz Eijckelboom 
 zie ─> k3075 

 

 
#k6152 van Muijlwijk, Dionijs Jansz  zelfde als ─> k24454 
x 
#k6153 Gerrits, Geertruid   zelfde als ─> k24455 
 
#k6154 Lambertsz ?, Berend  (zoon van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Hoornaar ?? 
#k6155 Jans, Anna   (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maaiijken ~ 13-04-1614 te Hoornaar  †   

  x 13-09-1637 te Hoornaar met Jan Dionijsz van Muijlwijk 
  zie ─> k3077 

 

 
#k6162 Deught, Jan Willemsz  (zoon van Willem Cornelisz Deught en Heijltgen 
     Andriessen)  ─> k12324 
 Later getrouwd op 20-01-1677 te Alblasserdam met Maijke Jans 
 ~ +/- 1615 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
x 06-03-1644 te Alblasserdam 
#k6163 Bastiaens, Sijgje  (dochter van ) 

~ +/- 1620 te Papendrecht 
 † voor 20-01-1677 te Alblasserdam ?? 
 

bron: DOOPBOEK ALBLASSERDAM 1627-1687 door G. Ouweneel 
Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Deught en Sijgje Bastiaens): 

o Ariaentgen ~ 26-08-1646 te Alblasserdam † voor 02-12-1729 te ??? 
  x 27-04-1670 te Krimpen ad Lek met Daem Dircksz Verbraak 
  xx 05-06-1707 te Alblasserdam met Jacob Ariensz Groote 
  xxx 19-12-1717 te Alblasserdam met Arie Thijsz Kouwenhoven 
  zie ─> k3081 
get. Dirck Janssen, Aeriaentge Jans van Papendrecht, Marijken Bastiaenen van Papendrecht 

o Willem  ~ 11-02-1649 te Alblasserdam 
 get. Cornelis Willemssen van Papendrecht, Annighen Waelen, Jannighen Ariens 

o Bastiaen  ~ 08-09-1652 te Alblasserdam 
 get. Aryen Huygen van Papendrecht, Dirck Janssen, Marijken Bastiaenen 

o Cornelis  ~ 20-06-1655 te Alblasserdam 
 get. Dirck Janssen, Arien Willemssen, Marijken Bastiaenen 

o Marigjen  ~ 30-12-1657 te Alblasserdam 
 get. Teunis Centen, Marigje Willems, Marigje Hendricks 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Deught en Maijke Jans): 
o Zijchje ~ 16-08-1682 te Alblasserdam 

 get. Huijgh Janssen, Ariaantje Jans, Jannichje Pieters 

 
#k6180 Crauwaet, Arien Willemsz (zoon van Willem Ariensz Crauwaet en ) 
 * +/- 1630 te Giessen Oudekerk 
 † +/- 1677 te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k6181 de Heck, Lijsbeth Leenderts (dochter van Leendert Arijensz de Heck en  
     Aertgen Gijsberts)  ─> k12362 
 * +/- 1630 te Giessendam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1039 Datum: 19-Feb-23 

o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1655 te Schelluinen  †  

 x +/- 1675 te ??? met Sijke Ariens 
 zie ─> k3090 

 

 
#k6200 Bastiaensz, Claes  (zoon van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † voor 03-05-1656 te Peursum ?? 
x +/- 1635 te Giessen Oudekerk ?? 
#k6201 Jans, Dingetje   (dochter van ) 
 Later getrouwd met Arien NN 
 * +/- 1610 te ??? 
 † tussen 21-11-1665 en 02-11-1669 te Peursum ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Bastiaen  * +/- 1640 te ???  † na 24-06-1704 te ??? 

  x +/- 1665 te Giessen Oudekerk ?? met Swaentje Gerrits 
  zie ─> k3100 

o Divertje  getrouwd met Abraham Ariensz 
o Heijlke  getrouwd met Cornelis Pietersz Backer 

 
Not. Arch. 4013 Gorinchem   dd 03-05-1656 
Dingetje Jansdr, weduwe van Nicolaes Bastiaensz zalr, wonende op Peurssum machtigt Cornelis van 
Wesel om voor het gerecht van Suijlecom te handelen, etc. 
 
Not. Arch. 4006 Gorinchem   dd 21-11-1665 
Wouter Nijsz wonende te Oosterwijk te eenre en Adriaen Jansz wonende te Lakervelt, Dingetje Jansdr, 
weduwe van Claes Bastiaensz zalr wonende op Peursum, Gerrit van der Burgh en Hendrick Heuckelum 
beiden burgers van GK, te andere. Overeenkomst. Wouter Nijss belooft de anderen te betalen wat zijn 
schoonvader Jan Corneliss van der Leck hen schuldig is. 
 
Not. Arch. 4035 Gorinchem   dd 01-09-1669 
Arien Andriesse, getrouwd met Anneke Bastiaens wonende te Giessen-Oukerk verklaren op verzoek van 
Abram Arienss wonende te Noordeloos dat zij Dingetje Jans zalr, zijnde de moeder van requirant, in haar 
leven vele malen hebben horen zeggen dat zij bij het huwelijk van haar kinderen hun allemaal evenveel 
gegeven had en daarom had haar zoon Bastiaen Claesz die 1 morgen minder gekregen had, in plaats. 
daarvan 450 gulden ontvangen. 
 
Not. Arch. 4049 Gorinchem   dd 02-11-1669 
Bastiaen Claesz wonende op Peursum, Abraham Ariense, getrouwd met Divertie Claese wonende op 
Noordeloos, en Cornelis Pieterse Backer, getrouwd met Heijlke Claes wonende op Giessen-Oukerk 
tesamen erfgenamen en kinderen van hun moeder Dingentie Jans zalr, overleden op Peursum; deling. 
 
Not. Arch. 4049 Gorinchem   dd 21-11-1669 
Staat van boedel van Dingentje Jans, overleden weduwe van Claes Bastiaensz zalr, gewoond hebbende 
op Peursum: 
1- een hofstede groot 9 morgen op Peursum 
2- 4½ hont op Muijsbroeck 
3- een stuk buijtengoet gelegen voor de voornoemde hofstede 
4- obligaties, etc. 

 
#k6202 Swaeger, Gerrit Willemsz (zoon van Willem Swaeger en ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † voor 24-06-1704 te ??? 
x +/- 1640 te Giessen Oudekerk ?? 
#k6203 Gerrits, Marichie  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † voor 24-06-1704 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Swaentje  * +/- 1645 te ???  † tussen 19-09-1697 en 24-06-1704 te ??? 

  x +/- 1665 te Giessen Oudekerk ?? met Claes Bastiaensz 
  zie ─> k3101 

o Marijke Gerrits getrouwd met Berent Ariensz 
o Geertje Gerrits getrouwd met Adriaen Jacobsz Eikelenboom 

 
Not. Arch. 4040 Gorinchem   dd 19-06-1679 
Gerit Willemss Swaeger wonende te Peursum en Gerit Hermenss Schrijver wonende te Noordeloos 
verklaren op verzoek van Adriaen Brouwer, pachter v/an de boter, omtrent pachtbetaling te Schoonhoven. 
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Not. Arch. 4040 Gorinchem   dd 24-06-1704 
Bastiaen Claesz, weduwnaar van Swaentge Gerits zalr, en Berrent Arienss, weduwnaar van Marijke 
Gerits zalr, beiden wonende te Peursum, te eenre en Adriaen Jacobsz Eikelenboom, weduwnaar van 
Geertje Gerrits zalr, wonende te Giessen-Oudekerk, te andere; allen erfgenaam en kinderen van Gerrit 
Willemsz Swagertje en Marichie Gerrits, beiden zalr. 

 
#k6264 Cool, Cornelis Teunisz (zoon van Teunis Teunisz Cool en Marij  
     Theunis Cool)  ─> k12528 
 * +/- 1580 te ??? 
 † +/- 1651 te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k6265 Deventer, Willemcken Claes (dochter van Claes Deventer en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † 11-1673 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teunis * +/- 1615 te Schoonrewoerd (Diefdijk)  † 07-03-1677 te Schoonrewoerd 

 x 10-02-1639 te Zijderveld met Ariaentje Theunis 
 xx 29-03-1673 te Schoonrewoerd met Geertje Theunis 
 zie ─> k3132 

 

 
#k6308 Blieck, Claes Ottensz  (zoon van Oth Ariaensz Blieck en Deliaen Claes) 
      ─> k12616 
 * +/- 1575 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te Nieuw Lekkerland ?? 
#k6309 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1580 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Oth  
o Jan 
o Arien ~ +/- 1610 te Nieuw Lekkerland † 

 x +/- 1640 te Nieuw Lekkerland ?? met NN 
 zie ─> k3154 

 
Weeskamer Archief 1 Nieuw Lekkerland  dd 17-01-1601 
Compareerde Claes Otten vuyt Nieuleckerlant ende heeft opgeseyt alsulcke voochdye als Cornelis Coene 
ende Philips Pieters beyde, die één van svaders syde ende die ander van Claes Otten ende Merttgien Ot 
Ariaensdr., bestemoeders zyde, gehadt hebben vuywesende sekere vertichtinghe ende 
boodelscheidinghe aenneminghe dato 8 april 1586, die Delyaen (Claesdr), wedu wylen Ot Ariaensz. 
gedaen heeft gehadt met Pieter Claesz. heure broeder ende gecoren voeght, de kynderen tot mondige 
dagen gekomen te weeten ’t jongste Mertgen Otten oud is nu Sint Jacob in den Somer toecomende 
sestien hondert en een, achthien jaere ende Claes Otten. 
 
Weeskamer Archief 1 Nieuw Lekkerland  dd 10-02-1602 
Symon Symonsz. als vader van Margen Symons zyn weeskynt, heeft met Jan Cornelisz. ende Claes 
Otthensz als voegden van Marchen Symons, hetgeen het weeskind is toecomende by overlyden van 
Delyaen Claesdr den voorschr. Symon Symonsz. huysvrouwe is bestorven: 
- aen lant in de Hofstede waer Symon Symonsz. op woent genaempt Claesgens lant groot in de hoeffslach 
10 morgen, 4 hont 52 roeden, 
- in Willem Ariaen Jansz. weer, daer Arien Ghyssen woont, 2 hont en een vierendeel hont. 
 
Weeskamer Archief 1 Nieuw Lekkerland  dd 13-04-1610 
Claes Ottense, wonende nu ter tyt in Nieu-Leckerlant heeft gekocht van Cornelis Heyndricksz. onderpand 
3 morgen in 10 morgen int Huysweer, belent ten Oosten Aert Ariaensz. Haen met thien mergen ende ten 
Westen 7½ mergen. 
 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 12-06-1631 
Compareerden Emeken Pieters en Sychen Pieters, dochters van Pieter Gerrits geass. met Pieter Gerrits 
haer vader ende Willem Adriaensz. schout van Nieu-Leckerlant. Zij transporteren 8½ morgen land aan 
Meerten Gerrits Nieuboer, belend ten oosten de kinderen van Claes Ottens Blieck en ten westen gen. 
Joosgens weer. 
 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 29-10-1639 
Arien Claesz Blieck transporteert 1/7e deel van 10 morgen in Claes Ot weer aan Jasper Pietersz. 
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Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 02-11-1641 
Jan Claesz. den Blieck, transporteert 1/7e deel van 10 morgen in Claes Otten weer, aan Oth Claesz. den 
Blieck. 
In de volgende acte op dezelfde datum: 
Oth Claesz. den Blieck is schuldig aan Jan Claesz. den Blieck syn broer i.v.m. leverancie. 
 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 03-10-1645 
Geertie Koene, weduwe van Gelis Jansz. won. tot Streefkerk geass. met Willem Ariensz. schout, 
transporteert 566 roeden aan Arien Claesz den Blieck. Dit land heeft Geertje Koenen van haar broer 
Gerrit Koenen geërfd. 

 
#k6316 Cornelisz, Sijmon  (zoon van ) 
 * +/- 1570 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † 24-04-1643 te Nieuw Lekkerland 
x +/- 1600 te Nieuw Lekkerland ?? 
#k6317 Cornelis, Ariaentgen  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † na 03-12-1643 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Anna overleden voor 03-12-1643  getrouwd met Gijsbert Jacobsz 
o Gerrit overleden voor 03-12-1643 
o Jan 
o Cornelis  * +/- 1605 te Nieuw Lekkerland ??  †  

  x +/- 1635 te Nieuw Lekkerland ?? met NN 
  xx met Anna van Wesel 
  zie ─> k3158 

 
Recht. Archief 11 Nieuw Lekkerland  dd 03-12-1643 
Jan Sijmonsz als bloetvoogd van Ghijsbert Jacobs weeskind van wijlen Anna Sijmonsdr ende bloedvoogd 
van Heijltgen Gerrits weeskind van salr Gerrit Sijmonsz mitsgaders Ariaentgen Cornelis weduwe van 
salr Sijmon Cornelisz. haer sterck maeckende voor haer soon Cornelis Sijmonsz. Verwijzing naar 
testament by Sijmon Cornelisz gemaeckt 06-05-1643 voor schout en schepenen van Nieu-Leckerlant. 
Jan Sijmonsz en Cornelis Sijmonsz sullen behouden de goederen van Sijmon Cornelisz, mits 
uitbetalende aen Ghijsbert Jacobs en Heijltgen Gerrits elk de somma van 6 gulden te betalen vier 
maanden na overlijden van Sijmon Cornelisz den 24-04-1643, onderpand de helft van 8½ morgen met de 
halve huijsingh, van outs genaemt Arien Ghijsen weer. Annetge Sijmons was geass. met haer vader 
Sijmen Voppen mitsgaders Jacob Ghijsberts, vader van Ghijsbert Jacobs. 

 
#k6328 Capteijn, Theunis Claasz (zoon van Claas Theunisz Capteijn en Adriaantje 
     Jans de Best)  ─> k12656 
 Beroep: schepen en achtman van Langerak 
 Later getrouwd, voor 06-05-1664, met Anneke Gijsberts 
 * +/- 1612 te ??? 
  31-07-1670 te Langerak (GA 44 te Langerak) 
x +/- 1640 te ??? 
#k6329 Barends, Aagje (dochter van Barent Jansz en Neeltje Willems de Best) 
      ─> k12658 
 * +/- 1607 te ??? 
 † voor 14-06-1656 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas * +/- 1642 te ???  † voor 13-05-1680 te ??? 

 x +/- 1660 ?? te Langerak ??  met Sara Cornelis de Groot 
 zie ─> k3164 

 
Weeskamer Arch. 2 Langerak   dd 26-11-1616 
Neeltje Willems, wede van Barent Jans, geassisteert met Arien Claes Maat schepen, ter eenre 
Ning Jans en Cornelis Jans, gebroeders (van Barent Jans), voogden van de nagelaten weeskinderen met 
name; Aechje 9, Jan 7, Willem 5, Claes 3 en Pieter 1 jaar, getekend door Jan Willems de Best, Willem 
Cornelis, Arien Bastiaense Alblas. Er onder en naast bijgeschreven 22-5-1630 Jan Baarents en Aegjen 
Baarents ws. voogdij opgezegd. 
 
Recht. Arch. 25 Langerak   dd 03-10-1620 
Dirck Jans de Best en Willen Jans de Best zich sterkmakende voor Claes Teunis man en voogd van 
Adriaentje Jans, Sijmon Jans, Hillitje Jans ende Maritje Jans kinderen en erfgenamen van Jan Willems de 
Best, za. In zijn leven waarsman ende schepen te Langerak de volgende hebben nog vorderingen jegens 
Leendert Claes wonende te Bergambacht, Thomas de Coninck ende Cornelis Stoffels. 
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Recht. Arch. 25 Langerak   dd 26-10-1620 
Dirck ende Willem Jans de Best, zich sterkmakende voor Claes Teunis man en voogd van Adriaentje 
Jansdr, Sijmon Jans, Hillitje Jans ende Maritje Jansdr, alle kinderen en erfgenamen van Jan Willems de 
Best in zijn leven waarsman en schout etc. 
 
Weeskamer Arch. 2 Langerak   dd 22-05-1630 
Cornelis Jans voogd na overlijden van zijn broers Ningh Jans en Barent Jans 
za., Jan en Aechtje Barents voogdij opgezegd. 
 
Recht. Arch. 21 Langerak   dd 11-05-1631 
Willem Jans de Best, Gijsbert Jans (Versteech) te Jaarsvelt, getrouwd met Hillitje Jansdr de Best, Teunis 
Claes voor hem zelf en Willem Jans de Best en Aert Teunis als voogden van de onm. weeskinderen van 
Claes Teunis, weduwnaar van Adriaentje Jansdr de Best, transporteren aan haar broeder Sijmon Jans 
de Best 3/6 parten in de hofstede van salgr, Jan Willems de Best en Maritje Dirckxdr za. waar nu Sijmon 
Jans de Best op woont.) Aengecomen door het overlijden van Jan de Best en Maritje Dirckxdr 
 
Recht. Arch. 21 Langerak   dd 06-06-1639 
Gijsbert Cornelisse, uit Tienhoven, Aelbert Claesse voor haar selve als voor zijn kinderen hem 
sterkmakende voor Geertje Claesse sijne suster, Jan Claesse, Cornelis Bartsse, Arien Aelbertsse man en 
voogd van Swaantje Claesse, Aert Arien man en voogd van Willemtje Claesse ende last hebbende van 
Arien Jans, Dirck Jacobs Verkerck, Jan Jacobs Verkerck, Arien Jacob Verkerck, Jacob Jacobs Verkerck, 
Hendrick Gerrits man en voogd van Adriaentje Jacobs, Teunis Claesse ende Willem Jans de Best als 
voochden van de onmondige weeskinderen van Claes Teunis en Adriaentje Jans, beijde overleden, 
transporteren aan Aert Teunisse de helft van seker weer van 7½ mrg. omtrent de Slaapwurff van de Leck 
tot aan Noordeloos, aangecomen door't overlijden van Jacob Aerts ende Maritje Aelberts. 
 
Recht. Arch. 21 Langerak   dd 11-10-1639 
Jan Barents en Willems Barents, broers en Teunis Claesz, man en voogd van IJchtgen Barents, een 
rentebrief ten laste van Hendrickje Willems en haar kinderen. 
 
Recht. Arch. 25 Langerak   dd 06-05-1640 
Willem Danen inwoner van Langerak heeft gemachtigt mr. Bosen, Jan Barents, Willem Barents, Teunis 
Claes man en voogd van Aechtje Barents, als erfgenamen van Pieter Barents, die enige tijd tot 
Oostindië op reis is. bericht ontvangen van overlijden etc. 
 
Recht. Arch. 25 Langerak   dd 06-05-1640 
Jan Barents en Willem Barents, Teunis Claes als man en voogd van Aechtje Barents, erfgenamen van 
Claes Barents nu enige tijd overleden 
 
Recht. Arch. 25 Langerak   dd 07-05-1644 
Teunis Claes Capiteijn inwoner van Langerak is schuldig aan Cornelis Meertens ende Jan Meertens ende 
Neeltje Meertens mondig, kinderen van Meerten Claes. 
 
Recht. Arch. 25 Langerak   dd 10-04-1647 
Teunis Claes Capiteijn ter eenre Bastiaen Claes (Capiteijn) ende Neeltje Claes jd. geass met Aert Teunis 
haare oom. geloot. 
 
Recht. Arch. 8 Langerak   dd 28-02-1651 
Teunis Claes en Bastiaen Claes mitsgaders Pieter Jacobs, getrouwd met Maritje Claes als kinderen van 
Claes Teunis za. eijsers. 
 
Recht. Arch. 28 Langerak   dd 21-02-1652 
Claes Willems de Soij en Neeltje Willems, testeren 
 
Recht. Arch. 26 Langerak   dd 22-03-1652 
Neeltje Willems weduwe laatst van Claes Willems de Soij geassisteert met Sander Arien met consent van 
Jan Barents en Willem Barentse en Teunis Claes Capiteijn man en voogd van Aechtje Barents haar 
Neeltje voorkinderen bij Barent Jans ter eenre ende Jan Willem Nes man en voogd van Neeltje Claes 
Willemsdr de Soij. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak   dd 03-06-1653  
Teunis Claes Capiteijn, transp. aan Bastiaen Claes Capiteijn zijn broeder. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak   dd 29-03-1655 
Neeltje Willems de Best weduwe van Willem IJmerts geassisteert met Willem Jans de Best hare vader, 
Arien Pieters man en voogd van Annetje Willems de Best zich sterkmakende voor Gijs IJmerts man en 
voogd van Merrigje Willems de Best de jonghe ter eenre ende Teunis Claesse Capiteijn vervangende 
Joost Teunis als voochden van de weeskind van Cornelis Teunis getrout gehad hebbende Merrigje 
Willems de Best de outste, beijde za., neffens Hillitje Willems de Best etc. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak   dd 31-05-1655 
Jan Gerrits den Uijl ter eenre en Neeltje Willems de Best wede van Willem IJmerts geassisteert met Teunis 
Claes Capiteijn ter andere 
 
Weeskamer Arch. 2 Langerak   dd 14-06-1656 
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Teunis Claesse Capiteijn wedr. van Aechje Barents won. Langerak ter eenre, Willem Barendse oom en 
bloedvoogd, van de weeskinderen Adriaentje 16 en Claes 14 jaar 
 
Recht. Arch. 22 Langerak   dd 08-11-1656 
Teunis Claes Capiteijn, transporteert aan Cornelis Dirck Vuijck, getrouwd met Jannichje Cornelisse, te 
voren weduwe van Balt Gerrits den Uijl. 
 
Recht. Arch. 24 Langerak   dd 14-11-1662 
Loting tussen Tonis Claes Capiteijn en zijn zoon Claes Tonis Capiteijn geassisteert met Willem Barents 
sijne oom en bloetv. 14 mrg. 1½ hont in 3 weren te Langerak oosterse weer, westerseweer, capiteijnsweer. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak   dd 19-06-1663 
Claes Teunis Capiteijn (marge; soon van Aertgen Barents) voor hem selve, Willem Barents mede voor 
hem selve en Barent Jans, Neeltje Jans, Adriaentje Jans alle won. Langerak en Teunis Jans op 
Giessendam als man en voocht van Annetje Jans, deselve Barent Jans procuratie hebbende van Jacob 
Jans zijn broeder won. Amsterdam neffens Willem Barents als oom en bloetvoocht van Claes Jans nog 
onmondige broeder van Barent Jans alle tesamen kinderen van Jan Barents ten behoeve van. Jan Willems 
 
Recht. Arch. 22 Langerak   dd 1663 
Gijsbert Eijmerts als man en voocht van Maritje Willems de Best won. Meerkerksbroeck voor een 1/4 part, 
Arien Pieters, won. Streefkerk als man en voocht van Annetje Willems de Best 1/4 part, Willem Teunis, 
won. Tienhoven als voocht over de weeskinderen van Cornelis Teunisse en Maritje Willems de Best 1/4 
part, de voorn Gijsbert Eijmerts en Gijsbert Dirck de Best won. mede in Meerkerksbroeck tesamen 
voochden over de weeskinderen van Willem Eijmerts en Neeltje Willems de Best voor d'eene helft en 
Jan Bastiaense den Uijl won. Lopik getrouwd geweest met Neeltje Willems de Best voor d'ander helft alle 
gesamelijk kinderen en erfgenamen van Willem Jans de Best, transp. ten behoeve van Teunis Claesse 
Capiteijn. 
 
Recht. Arch. 24 Langerak   dd 06-05-1664 
Teunis Claes Capiteijn ende Anneke Gijsberts zijn jegenw. hvr. is schuldig aan ..... te Utrecht 
 
Recht. Arch. 26 Langerak   dd 24-10-1665 
Verklaring voor Gerard van Houweninge schoolmr. te Giessen Oukerk: Teunis Claes Capiteijn out ca 53 
jaar en zijn broeder Bastiaen Claes ca 50 jaar, Henrichje Baltens won. Giessen Oudkerk. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak   dd 29-05-1668 
Comp. Jan Bastiaens den Uijl, won. Lopik, Gijsbert Eijmerts, won. Meerkerksbroeck elck voor zich selve 
ende Teunis Claesse Capiteijn ondervangende Willem Teunisse, tesamen oomen en bloetvoochden over 
de kinderen van Cornelis Teunisse x Maritje Willems, transp. ten behoeve vande gesamelijke kinderen van 
Willem Eijmerts x Neeltje Willems 
 
Recht. Arch. 28 Langerak   dd ca 01-1670 
Teunis Claesse Capiteijn, oud schepen en achtman te Langerak, getrouwd met Annetje Gijsberts ziek, hij 
heeft kinderen uit 1e huw. met Aechtje Barents. haar erfgenamen zijn broers en susters, Arien, Jacob, 
Annetje en Sijtje Gijsberts haar kinderen, Hendrick Gijsberts zijn kinderen en Cornelis Gijsberts. 
 
Recht. Arch. 44 Langerak   dd 23-06-1671 
De erffgenamen van Annitgen Gijsberts die getrout is geweest Tonis Claes Capteijn transporteren aen 
Claes Toniss Capteijn 5 mergen vier hont lant mitsgaders een vierdepart in twee huisingen staende en 
gelegen op Langerak soo int huijsweer, in Griet Ningensweer, Teeun Aertss weer als achter Willem 
Barentss perthijen bekent en dat voor de somme van 1550 gulden. 

 
#k6330 de Groot, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis de Groot en ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 ?? te Langerak ?? 
#k6331 Dirks, Annigje   (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sara * +/- 1645 te ???  †  

 x +/- 1660 ?? te Langerak ??  met Claas Theunisz Capteijn 
 xx voor 13-05-1680 met Arien Hendricksz 
 zie ─> k3165 

 

 
#k6340 Melsz, Jop   (zoon van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 17-05-1598 te Streefkerk 
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#k6341 Cornelis, Lijsje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Mels ~ +/- 1610 te Bleskensgraaf  †  

 x 05-02-1640 te Oud Alblas met Marijke Willems Ouwerkerker 
 xx 19-03-1656 te Wijngaarden met Ariaantje Teunis 
 zie ─> k3170 

 

 
#k6342 Ouwerkerker, Willem Cornelisz (zoon van Cornelis Ouwerkerker en ) 
 ~ +/- 1570 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 15-06-1603 te Oud Alblas 
#k6343 Jans, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijke ~ 22-07-1612 te Oud Alblas  †   

 x 05-02-1640 te Oud Alblas met Mels Joppen 
 zie ─> k3171 

 

 
#k6344 van Muijlwijk, Pieter Tijsz (zoon van Tijs Pietersz van Muijlwijk en )  
      ─> k12688 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te ??? 
#k6345 Sterrenburg, Pietertje Pieters (dochter van Pieter Sterrenburg en ) 
 Later getrouwd op 11-01-1632 te Oud Alblas met Leendert Pauwelsz 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter van Muijlwijk en Pieterje Pieters): 
o NN  *   †  
o Egbert ~ 02-04-1623 te Oud Alblas  † 25-08-1703 te Oud Alblas 

 x 10-07-1650 te Oud Alblas met Ariaantje Cornelis Sterrenburg 
 zie ─> k3172 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Pieterje Pieters en Leendert Pauwelsz): 
o NN  *   †  

 

 
#k6346 Sterrenborch, Cornelis Lenartsz (zoon van Lenart Cornelisz Sterrenborch 
     en Sijke Cornelis Besemer)  ─> k12692 
 Beroep: Schepen en heemraad te Oud Alblas (1617 / 1622), Schout van Oud Alblas 
  (1640), Hoogheemraad van de Alblasserwaard (1617-1620) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 28-02-1642 te Oud Alblas 
x +/- 1610 te ??? 
#k6347 Ottolander, Ariaantje Heijmens (dochter van Heijman Vassen Ottolander 
    en Beatrix Adriaens Molenaer)  ─> k12694 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien  ~ 20-04-1614 te Oud Alblas  †  

  x 30-08-1648 te Hoornaar met Maijken Cornelis 
  zie ─> k3188 (kwartier 3) 

o Ariaantje  ~ 11-02-1624 te Oud Alblas  †   
  x 10-07-1650 te Oud Alblas met Egbert Pietersz van Muijlwijk 
  zie ─> k3173 (kwartier 3) 
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REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN DE ALBLASSERWAARD, 1317-1650 
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 40 en 44 (1985en 1989) 
ALBLAS 
Het leen 1 gesplitst in 1A en 1B. 
1B. De oostelijke helft van het leen. 
2. 5 morgen land ten noorden van het dorp Alblas, oost: Arnout Gijsen, west: de Wouman, zuid: de Alblas, 
noord: de Geer. 
7-2-1521: Gillis Hendriksz. bij dode van Hendrik Gerardsz., zijn vader, waarna overdracht aan Egbert 
Nikolaasz., LRK 124 c. Arkel fol. 28v-29. 
31-3-1524: Andries Egbertsz. bij dode van Egbert Nikolaasz. , zijn vader, waarna overdracht aan Gijsbert 
Hendriksz., LRK 124 c. Arkel fol. 42. 
7-12-1532: Arnout Gijsbert bij dode van Gijsbert Hendriksz., zijn vader, LRK 125 c. Arkel fol. 26. 
13-3-1559: Hugo Arnoutsz. bij dode van Arnout Gijsbertsz., zijn vader, LRK 128 c. Arkel fol. 38. 
13-4-1562: Cornelis Pietersz. bij overdracht door Hugo Arnoutsz., LRK 129 c. Arkel fol. 19. 
30-8-1582: Pieter Cornelisz. bij dode van Cornelis Pietersz., zijn vader, LRK 135 fol. 292v-293. 
22-3-1591: Jan Jansz. van Pelt voor Marietje Cornelisdr., zijn vrouw, bij dode van Pieter Cornelisz., haar 
broer, LRK 137 fol. 371. 
15-3-1602: Cornelis Leendertsz. bij overdracht door Jan Jansz. van Pelt voor Marietje, diens vrouw, LRK 
136 fol. 440-441. 
22-4-1608: Cornelis Leendertsz. Sterrenburg zoals Leendert Sterrenburg, zijn vader, kocht van Jan 
Jansz. Pelt, LRK 140 fol. 366v-367. 
28-2-1642: Heineman Sterrenburg, schout van Alblas, bij dode van Cornelis, schout van Alblas, zijn 
vader, LRK 149 c. Zd.-Holland fol. 12v-13. 

 
#k6348 Goossensz, Arij  (zoon van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k6349 van Muijlwijk, Marike Tijs (dochter van Tijs Pietersz van Muijlwijk en ) 
      ─> k12698 
 Later getrouwd op 13-07-1631 te Oud Alblas met Jan Joppen 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arij Goossensz en Marike Tijs): 
o NN  *   †  
o Tijs ~ 02-09-1618 te Oud Alblas  †  

 x 06-07-1653 te Oud Alblas met Marijchje Willems Verhoek 
 zie ─> k3174 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Marike Tijs en Jan Joppen): 
o NN  *   †  

 

 
#k6350 Verhoek, Willem Woutersz (zoon van Wouter Huijgensz Verhoek en ) 
 ~ +/- 1595 te Lekkerland 
 † ??? te ??? 
x 06-04-1625 te Oud Alblas     zie gezinskaart temp032 
#k6351 Ewouts, Aaltje   (dochter van Ewout Jacobsz en Barber Foppen) 
      ─> k12702 
 ~ 05-06-1605 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijchje  ~ 20-08-1628 te Oud Alblas  † 07-01-1675 te Oud Alblas 

  x 06-07-1653 te Oud Alblas met Tijs Arijensz 
  zie ─> k3175 

 

 
#k6376 Sterrenburgh, Cornelis Lenartsz zelfde als ─> k6346 
x 
#k6377 Ottolander, Ariaantje Heinemans zelfde als ─> k6347 
 
#k6378 Floren, Cornelis  (zoon van Floris Cornelisz en Barbara Gijsberts) 
      ─> k12756 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
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x 16-05-1618 te Hoogblokland 
#k6379 Jans, Geertgen  (dochter van Jan Jacobsz en Marijke NN) 
      ─> k12758 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maijken  * +/- 1620 te Hoornaar  †  

  x 30-08-1648 te Hoornaar met Arien Cornelisz Starrenborgh 
  zie ─> k3189 

 

 
#k6408 Lanen, Pelle / Pelt Dircksz (zoon van Dirck Lanen en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Bleskensgraaf ?? 
#k6409 de Vries, Leentje Wouters (dochter van Wouter de Vries en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis ~ +/- 1645 te Bleskensgraaf  † voor 30-05-1689 te Bleskensgraaf 

 x 07-04-1675 te Bleskensgraaf met Maeijken / Marighje Jacobs de Groot 
 zie ─> k3204 

 

 
#k6410 de Groot, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis de Groot en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Bleskensgraaf ?? 
#k6411 Jansz, Marigje Arien  (dochter van Arien Jansz en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maeijken  ~ +/- 1650 te Bleskensgraaf  †   

  x 07-04-1675 te Bleskensgraaf met Cornelis Pellen Lanen 
  zie ─> k3205 

 

 
#k6454 Cornelisz, Gillis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † voor 14-02-1626 te ??? 
x +/- 1610 te Bleskensgraaf 
#k6455 Jans, Trijntgen  (dochter van Jan Willemsz en ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † na 14-02-1626 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sijchen  ~ +/- 1614 te Bleskensgraaf  † voor 06-01-1658 te ??? 

  x +/- 1640 te Bleskensgraaf met Cornelis Ariensz 
  xx 08-11-1658 (huw.v.w.) met Jannighje Aerts van Lopick 
  zie ─> k3227 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bleskensgraaf fol. 21v  dd 14-02-1626 
Trijntgen Jansdr weduwe van Gillis Cornelisz, geass. met Jan Willemsz haar vader, Huijch Jansz 
haar zwager en Joost Adriaensz haar neve, ter ene, en Pieter Adriaensz als voogd van de drie 
weeskinderen van Gillis Cornelisz, geproc. bij Trijntgen Jansdr met namen Sijchen Gillisdr 12 jaar, Arien 
Gillisz 7 jaar, Dirck Gillisz 3 jaar, geass. met Cornelis Jansz, Cornelis Adriaensz. en Willem Maertensz., 
omen ofte neven van de voorsz. kinderen, ter andere zijde. Een huis op hofstede van 14 morgen enz. 

 
#k6496 Hartog, Sebastiaan Willemsz  (zoon van Willem de Hartog en ) 
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 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k6497 Theunis, Theuntgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ +/- 1635 te ???  †  

 x 10-11-1667 te Ameide met Neeltje Claes de Waal 
 zie ─> k3248 

 

 
#k6498 de Waell, Claes Jansen  (zoon van Jan de Waell en ) 
 Beroep: Steenplaatser 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 30-11-1634 te Ameide 
#k6499 Thonis, Aeltken   (dochter van ) 
 * +/- 1610 te Lopik 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 30-05-1642 te Lopik  † voor 25-10-1670 te ??? 

 x 10-11-1667 te Ameide met Willem Sebastiaansz Hartog 
 zie ─> k3249 

 

 
#k6500 Stout, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Cornelisz Stout en Ariaantje  
     Claas)  ─> k13000 
 * +/- 1596 te Langerak 
  09-01-1669 te Langerak 
x +/- 1625 te ??? 
#k6501 Ariens, Baartje   (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † voor 28-02-1666 te Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Ariaentgen (de oudste) *    †  

  x met Cornelis Jansz Stuijfsack 
o Ariaentgen *     †  

  x met Jan Adriaensz Truijr 
o Maritgen  *     †  

  x met Ghijsbert Baltensz Otterspeer 
o Niesje   +/- 1629 te Langerak  †  

  x 09-05-1652 te Lopik met Cornelis Reijersz Goedhart 
  zie ─> k7065 (kwartier 3) 

o Jaapje   +/- 1630 te Langerak ??  † voor 11-03-1701 te Langerak 
  x +/- 1653 te ??? met Cors Sandersz 
  xx voor 26-05-1669 met Pieter Jansz 
  zie ─> k6507 (kwartier 3) 

o Cornelis   +/- 1635 te ???  †  
  x +/- 1670 ?? te Langerak ??  met Annigje Teunis Alblas 
  zie ─> k3250 (kwartier 3) 

 
Recht. Arch. 26 Langerak  fol 19vo   d.d. 10-04-1651:  
Cornelis Jansz Stout, out ontrent 55 jaren, armmeester van LRK, getuigt. 
 
Recht. Arch. 44 Langerak   d.d. 9/14-01-1669 
Cornelis Jansz Stout is overleden nalatende verscheidene kleinkinderen 
 
Recht. Arch. 26 Langerak  fol 171   d.d. 26-05-1669:  
Loting tussen de kk. van Cornelis Jansz Stout, in zijn leven achtman van Langerak. Cornelis Cornelisz 
Stout (zie k3250), Jan Adriaensz Truijr, getrouwd met Adriaentgen Cornelis Stout, Pieter Jansz, getrouwd 
met Jaepken Cornelis Stout (zie k6507), Ghijsbert Baltensz Otterspeer, getrouwd met Maritgen Cornelis 
Stout, Ariaentgen Cornelis Stout de outste, huijsvrouw van Cornelis Jansz Stuijffsack, en Niesken 
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Cornelis Stout (zie k7065), weduwe van Cornelis Reijersz. Zij ratificeren de loting van de goederen bij 
hun moeder Beertgen Ariens nagelaten van dato 28-02-1666. 

 
#k6502 Alblas, Teunis Ariensz  (zoon van Arien Bastiaansz Alblas en Maritje  
     Teunisse de Heer)  ─> k13004 
 * +/- 1601 te ??? 
 † na 01-06-1672 te ??? 
x +/- 1635 te ??? 
#k6503 Nannings, Annigje  (dochter van Nanning Jansz en Annigjen  
     Cornelisse) ─> k13006 
 * +/- 1613 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Annigje  ~ +/- 1640 te ???  †   

  x +/- 1670 ?? te Langerak ??  met Cornelis Cornelisz Stout 
  xx met Claas Jansz Stout 
  zie ─> k3251 (kwartier 3) 

o Cornelia  ~ +/- 1655 te Langerak †   
  x  15-04-1680 te Nieuwpoort (o) / att. 30-04-1680 te IJsselstein met  
      Hendrik Jansz Watson 
  zie ─> k3555 (kwartier 3) 

o Martijntje  *    †  
  x met Claas Pietersz Kamp 
  xx met Pieter Adriaansz Bonser 

o Jan  *   † 
  x met Martijntje Coenen 

 
Recht. Arch. 25 Langerak fol 223   d.d. 09-02-1642: 
Cornelis Jansz, Annitgen Ninghs (sic), weduwe wijlen Ningh Jansz, geass. met Thonis [Adriaensz] 
Alblas, haer schoonzoon, voor haarzelf en namens Grietgen Ninghs en Adriaentgen Ninghs, haar 
dochters, en voornoemde Thonis Alblas als man en voogd van Anna Ninghs, Willem Barentsz, Thonis 
Claesz, Jan Dirricxz voor zichzelf en namens Jannitgen Jans, nagelaten weeskind van Jan Dirricxz, 
Hendrichtgen Willems, weduwe van wijlen Merten Claesz, geassisteerd met de schout van Langerak, voor 
zichzelf en namens haar mondige en onmondige kinderen, hebben geloot en gekaveld zeker deel van een 
weer van 10 morgen achter de wael genaamd Griet Ninghs weer. 
 
Recht. Arch. 21 Langerak fol 99vo   d.d. 24-08-1643: 
Dirck Jansz de Jonge als man en voogd van Grietgen Nings transporteert aan Thonis Adriaensz Alblas, 
zijn schoonbroeder, zekere 11¾ hont 8 roeden 4 voeten land in 3 verschillende weren, te weten in Griet 
Ningens weer achter de wael 2 hont, in het Sijlweer 6¾ hont en in Cornelis Gijsenweer westwaarts van de 
kerck 2¾ hont 8 roeden 4 voeten land, zulxks hem is toegekomen vanwege de erfenis van zijn 
huijsvrouwen vader zalr. als vanwege de koop van Wouter Adriaensz Cruijck als man en voogd van 
Willemtgen Willems en hij volgens grondlootcedulle tussen hem en voornoemde Thonis Adriaensz Alblas 
opgericht d.d. 15-11-1642 gerechticgd geweest heeft. 
 
Recht. Arch. 25 Langerak fol 224vo   d.d. 13-03-1646: 
Thonis Adriaensz Alblas, getrouwd met Annitgen Nings en Adriaentgen Ninghen ter eenre en Jacob 
Huijbertsz,getrouwd met Maritgen Willems, ter andere zijde, grondkavelen. Jacob Huijbertsz krijgt voor zijn 
deel 1 morgen land, die hij vanwege zijn huijsvrouw competeert van haar vaders erfenis in het weer waar 
voornoemde Anna Ninghs, Thonis Adriaensz en Adriaentgen tegenwoordig op wonen, te Langerak, groot 5 
morgen 4½ hont, beneden de wael.. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak fol 47   d.d. 27-10-1654: 
Dirck Jansz de Jongh en Lourents Gerritsz Verbockhorst qualitae qua, uit krachte van zekere sententie van 
het Hof van Utrecht d.d. 31-07-1654 tussen Thonis Ariensz Alblas en voorzeide comparenten ter eenre en 
Jacob Huijberden ter andere zijde, transporteren aan Thonis Ariensz Alblas 7 hont land liggende in Leenen 
weer, en nog ontrent 4 hont, mede gelegen als voren. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak fol 79   d.d. 19-05-1657: 
Teunis Adriaensz Alblas en Louris Gerritsz Verbockhorst, won. te Langerak, verkopen aan Thonis Claesz 
Capiteijn 2 morgen land in Griet Ningens weer. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak fol 78   d.d. 13-05-1661: 
Tonis Adriaensz Alblas ter eenre, Jacob Huijbertsz als vader en voogd van zijn kinderen., en Wouter 
Ariensz Cruijck, getrouwd met Willemtgen Willems, alle als erfgenamen van Annichien Cornelis zalr., 
getrouwd geweest met Ningh Jansz, accorderen over de nalatenschap van voorz. Annichie Cornelis. 
Thonis Alblas behoudt de gehele boedel, de anderen krijgen ieder 100 gld. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak fol 81   d.d. 17-07-1662: 
Tonis Adriaensz Alblas, oud omtrent 51 jaar, etc 
 
Recht. Arch. 26 Langerak fol 87vo   d.d. 09-06-1663: 
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Tonis Adriaensz Alblas, won. alhier, man en voogd van Annetgen Nannings en Lourens Gerritsz 
Boeckhorst, man en voogd van Adriaentgen Nannings, won. te Hazerswoude, scheiden zodanige partijen 
van landen als hen was toegekomen van de ouders van hun huisvrouwen. Tonis Alblas is ten deel 
gevallen het gedeelte in het huisweer, genaeamd Leenen weer, waar Tonis Alblas op woont, volgens de 
lootcedulle d.d. 09-04-1647, en nog in het oude Sijlweer. Laurens Gerritsz Boeckhorst krijgt in het 
voorzeide oude Sijlweer de nieuwe akker, groot 1 hont, met nog in het weer van Cornelis Gijsz bij de kerk, 
de middelkamp, groot 1 morgen. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak fol 88A   d.d. 23-06-1663: 
Maritgen Bastiaens Alblas voor zichzelf en Arien Cornelis Peteren en Tonis Adriaensz Alblas als oomen en 
bloedvoogden over de verdere onmondige broeders van dezelve Maritgen Bastiaens Alblas, tesamen 
kinderen van Bastiaen Adriaensz Alblas, Leendert Sijbertsz, man en voogd van Neeltgen Adriaens Alblas, 
Tonis Adriaensz Alblas, Aelt Aerten voor zichzelf en voorn. Tonis Ablas als oom en bloedvoogd van de 
onmondige zuster van dezelve Aelt Aertens, kinderen van Henrickgen Alblas geprocreeerd bij Aert Aelten, 
Dirck Adriaensz Alblas, Arien Ariensz Alblas, Bastiaen Gijsbertsz, man en voogd van Maritgen Adriaens 
Alblas, Abraham Ariensz Alblas en Jan Adriaensz Alblas, altesamen kinderen en kindskinderen van 
Maritgen Tonis de Heer geprocreerd bij Adriaen Bastiaensz Alblas, beide overleden te Langerak, 
grondloten alle landerijen door hun (schoon-)moeder nagelaten. De kk. van Bastiaen Alblas zijn ten dele 
gevallen achter Gijs Mertensz in Cornelis Alblas weer 4 roeden meerder als de helft van het kampgen over 
de buitendijk, en nog in het huisweer van Arien Bastiaensz Alblas de westerse akker over de tiendeweg, 
etc. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak fol 174vo   d.d. 28-11-1666: 
Tonis Adriaensz Alblas, Abraham Adriaensz Alblas, Leendert Sijbertsz, man en voogd van Neeltgen 
Alblas, Bastiaen Ghijsbertsz, man en voogd van Maritgen Alblas, en Aert Aelten als vader van zijn 
onmondige dochter geprocreeert bij Henrickgen Ariens Alblas, geassisteerd met voorn. Tonis Alblas als 
oom en bloedvoogd van hetzelve kind, en Aelt Aerten, mondige zoon van Aert Aelten, transporteren aan 
Adriaen Adriaensz Alblas, won. binnen de stede Nieuwpoort, hun broeder, zwager en oom, 6/8e deel in een 
akkertje, steeg en griendje met de halve tiendeweg in Willem Alblasweer, over de tiendeweg, elk 1/8e deel 
te verongelden voor een quartier hont lant. Verder transporteert Abraham Alblas nog apart mede ten 
behoeve als voren ontrent 3 hont een quartier 10 roe land. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak fol 88A   d.d. 03-06-1667: 
Aelt Aertsz voor zichzelf en Tonis Adriaensz Albas als oom en bloedvoogd van Belicken Aerts, tesamen 
nagelaten kinderen van Henrickgen Ariens Alblas geprocreeert bij Aert Aelten, transporteren aan Leendert 
Sijbertsz en Neeltgen Alblas, echtelieden, won. te Bergambacht, ontrent 3¼ hont 10 roe land, geloot in 
Alblas weren volgens lootcedulle daarvan zijnde boven hetgeen Adriaen Adriaensz Alblas daarvan gekocht 
heeft, zulks de verkopers hetzelve land door overlijden van hun grootmoeder aanbestorven is. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak fol 200vo   d.d. 03-06-1669: 
Annitgen Ningens, won. te Langerak, zo voor zichzelf als namens Tonis Adriaensz Alblas, haar man, 
transporteert aan Lourens Gerritsz Boeckhorst, won. te Hazerswoude, man en voogd van Ariaentgen 
Ningens, haar zwager, een kamp land, groot 1 morgen 1 hont, gelegen in het Sijlweer. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak fol 225vo  d.d. 01-06-1672: 
Pieter Sijbertsz, Gijsbert Sijbertsz, Arien van Oosten, getrouwd met Leentien Sijberts, Grietgen van Oosten 
als weduwe van Jan Sijbertsz en ook als moeder van haar minderjarige kinderen geprocreeert bij dezelve 
Jan Sijbertsz, Aelbert en Bastiaen Jansz, meerderjarige kinderen van gemelde Jan Sijbertsz, Pietertgen 
Bastiaens, Sijbert Jaspersz Helmont, getrouwd met Eechien Bastiaens en Annitjen Gerrits, weduwe van 
Sijbert Bastiaensz, kinderen van Bastiaen Sijbertsz, Sijbert Henricksz, zijnde een meerderjarige zoon van 
Henrick Sijbertsz en Fijtgen Huijberts, weduwe van voorn. Henrick Sijbertsz, als moeder van haar 5 
minderjarige kinderen bij dezelve Henrick Sijbertsz geprocreeert, alle erfgenamen van Leendert Sijbertsz, 
hur overleden broeder en oom. Dirck Ariensz Alblas, Arien Ariensz Alblas, Abraham Ariensz Alblas, 
Bastiaen Gijsbertsz, getrouwd met Maritgen Ariens Alblas, Jan Ariensz Alblas en Arien Cornelisz als voogd 
over de kindren van Bastiaen Ariensz Alblas, mede namens Tonis Ariensz Alblas en de kinderen van 
Henrickien Alblas, alle erfgenamen van Neeltgen Ariens Alblas, hun zuster en moeije., die weduwe is 
geweest van voorzeide Leendert Sijbertsz, transporteren aan Adriaen Adriaensz Alblas, burger binnen de 
stede Nieuwpoort, eerst een kamp land, gelegen aan de lantscheidse wetering, groot ontrent 6 hont 2 
quartier, gelegen in Willem Albas weer, nog in het weer van Arien Alblas het steechie binnenstiendewegs, 
groot ontrent een quartier, en een bogert achter Gijs Menheer, groot een quartier, samen groot 7 hont. 
 

 
#k6504 Blokland, Willem  (zoon van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k6505 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Teunis * +/- 1646 te ???  †  
 x +/- 1670 ?? te Langerak ??  met Hendrikje Corssen 
 zie ─> k3252 

 

 
#k6506 Sandersz, Cors  (zoon van Sander Ariensz en Grietje Cors) 
      ─> k13012 
 * +/- 1630 te ??? 
 † +/- 1663 te Langerak 
x +/- 1653 te ??? 
#k6507 Stout, Jaapje Cornelis  (dochter van Cornelis Jansz Stout en Baartje  
     Ariens)  ─> k13014 
 * +/- 1630 te Langerak ?? 
 † voor 11-03-1701 te Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrikje * +/- 1655 te ???  † 20-05-1712 te Langerak 

  x +/- 1670 ?? te Langerak ??  met Teunis Willemsz Blokland 
  zie ─> k3253 

 
Recht. Arch. 26 Langerak  fol 171   d.d. 26-05-1669:  
Loting tussen de kk. van Cornelis Jansz Stout, in zijn leven achtman van Langerak. Cornelis Cornelisz 
Stout (zie k3250), Jan Adriaensz Truijr, getrouwd met Adriaentgen Cornelis Stout, Pieter Jansz, getrouwd 
met Jaepken Cornelis Stout (zie k6507), Ghijsbert Baltensz Otterspeer, getrouwd met Maritgen Cornelis 
Stout, Ariaentgen Cornelis Stout de outste, huijsvrouw van Cornelis Jansz Stuijffsack, en Niesken 
Cornelis Stout (zie k7065), weduwe van Cornelis Reijersz. Zij ratificeren de loting van de goederen bij 
hun moeder Beertgen Ariens nagelaten van dato 28-02-1666. 
 

 
#k6508 Slingelant, Adriaen Dircksz (zoon van Dirck Jansz en Jannichgen  
     Adriaens Burgers) ─>  
 ~ 25-10-1615 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k6509 den Besten, Maeijken Gerrits (dochter van Gerrit Cornelisz den Besten en ) 
     ─> k13018 
 ~ 26-04-1620 te Hoornaar (Bij deze doop wordt als vader genoemd ‘Gerrit Beste Neelen) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gerrit den Besten ~ +/- 1650 te Slingerland † 18-04-1725 te Noordeloos 

 o 01-11-1681 te Noordeloos met Geertie Cornelis Verleck 
 zie ─> k3254 

o Anneken (Slingelant) * te Noordeloos † 28-06-1678 te Benschop 
  x +/- 26-01-1668 te Benschop met Dirck Dircksz Spicht 

o Aertje  *   † 09-03-1729 te Noordeloos 
  x voor 20-11-1684 met Dirck Jansz Stichter 

o Geertje (Slingerland) * te Noordeloos † 
  o 20-03-1683 te Noordeloos met Teunis Cornelisz Bunnick 

o Dirck (Slingeland)  * te Noordeloos † 
  o 28-04-1696 te Noordeloos met Henrikje Henriks van der Wiel 

 
Voor meer informatie over dit gezin, zie ‘Ons Voorgeslacht’ nr 754 september 2022. 
 

 
#k6510 Verleck, Cornelis Teunisz (zoon van Teunis Verleck en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k6511 Slingelant, Grietje Teunis (dochter van Teunis Slingelant en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Geertie ~ +/- 1655 te Slingerland  †   
 o 01-11-1681 te Noordeloos met Gerrit Ariensz den Besten 
 zie ─> k3255 

 

 
#k6512 Boonstoppel, Jacob Bastiaensz (zoon van Bastiaen Boonstoppel en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † na 03-1671 te ??? 
x +/- 1625 te ??? 
#k6513 NN, Aaltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1630 te Polsbroek  † na 1704 te ??? 

 x 05-03-1656 te Goudriaan met Marritje Cornelis 
 zie ─> k3256 (kwartier 3) 

o Aartje * +/- 1630 te Polsbroek  †  
 x +/- 1650 te Goudriaan / 02-03-1653 te Polsbroek met Cornelis Pietersz van der 
       Wal / Kooijman 
 zie ─> k4805 (kwartier 1 en 3) 

 

 
#k4804 van der Wal / Kooijman, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter van der Wal en ) 
 * +/- 1625 te Polsbroek 
 † na 1684 te ??? 
x +/- 1650 te Goudriaan / 02-03-1653 te Polsbroek 
#k4805 Boonstoppel, Aartje Jacobs (dochter van Jacob Bastiaansz Boonstoppel en 
     Aaltje NN) ─> k9610 
 * +/- 1630 te Polsbroek 
 † ??? te ??? 
 
 
#k6514 Maertensz, Cornelis  (zoon van Maerten NN en Aefje Daems) 
 * +/- 1600 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 02-06-1630 te Goudriaan 
x 23-06-1630 te Goudriaan 
#k6515 Cornelis, Neeltgen  (dochter van ) 
 * +/- 1605 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marritje  ~ 10-06-1635 te Goudriaan  † na 1704 te ??? 

  x 05-03-1656 te Goudriaan met Willem Jacobsz Boonstoppel 
  zie ─> k3257 

 

 
#k6544 Maertensz, Rochus  (zoon van Maerten Jansz en Anna Roken) 
      ─> k13088 
 ~ voor 1587 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
o 22-12-1612 te Streefkerk 
x 13-01-1613 te Streefkerk    zie gezinskaart temp029 
#k6545 Ariaens, Neeltgen  (dochter van Adriaen Cornelis Lenaertsz en  
     Anneken Cornelis)  ─> k13090 
 ~ voor 1587 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 06-08-1623 te Streefkerk  †  

 x +/- 1655 te ??? met Teuntje Arijens 
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 xx 27-10-1669 (o) te Sliedrecht met Marigje Jans 
 zie ─> k3272 

 

 
#k6548 Kwakernaeck, Cornelis Maertensz (zoon van Maerten Laurisz Kwakernaeck 
      en Maertgen Cornelis)  ─> k13096 
 ~ +/- 1590 te Oud Alblas 
 † 16-05-1654 te Oud Alblas 
x ..-03-1620 te Oud Alblas  (als dit de juiste personen zijn, zie dan ook k3168) 
#k6549 Jongbloet, Lijsken Huijgen  (dochter van Huijg Jongbloet en ) 
 * +/- 1595 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijch ~ 17-01-1627 te Oud Alblas  †  

 x +/- 1660 te Bleskensgraaf met Annitje Foppen 
 zie ─> k3274 

 

 
#k6552 Verleck, Aert Jansz  (zoon van Jan Pietersz Verleck en ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † 28-02-1629 te Nieuw Lekkerland 
x +/- 1590 te ??? 
#k6553 Pieters, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1592 te Nieuw Lekkerland  † +/- 1649 te ??? 

 x +/- 1637 met Jannetje Jans 
 xx voor 05-06-1644 te ??? met Wilmken Schalken van Es 
 zie ─> k3276 

 

 
#k6554 van Es, Schalk Claesz  (zoon van Claes Schalken van Es en ) 
 * +/- 1575 te Streefkerk 
 † 02-11-1626 te Streefkerk 
x 30-06-1604 te Streefkerk 
#k6555 Willems, Neeltge (dochter van Willem Pietersz en Nelleken Gerrits  
    Strevelant)  ─> k13110 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † 29-07-1669 te Streefkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wilmken  ~ 15-04-1615 te Streefkerk  † +/- 1656 te ??? 

  x voor 05-06-1644 te ??? met Willem Aertsz Verleck 
  zie ─> k3277 

 

 
#k6592 Rietveld, Herbert Daniëlsz (zoon van Daniël Cornelisz Rietveld en Margrietje 
     Jacobs)  ─> k13184 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 1669 te ??? 
x +/- 1625 te ??? 
#k6593 Hoogemoed, Jannigje Pleune  (dochter van Pleun Bastiaansz van Alblas 
      (Hoogemoed) en ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 1669 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Pleun ~ +/- 1630 te ???  †  
 x +/- 1660 te Noordeloos ?? met Marrigje Claasse Maat 
 zie ─> k3296 

 

 
#k6594 Maat, Claas Ariensz  (zoon van Adriaen Claasz Maat en Adriaentje  
     Jacobs Goedhert)  ─> k13188 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k6595 Wouters, Dirckje  (dochter van Wouter Leendertsz en Beligje  
     Hendriks den Uijl)  ─> k13190 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  ~ +/- 1635 te ???  †   

  x +/- 1660 te Noordeloos ?? met Pleun Herbertsz Rietveld 
  zie ─> k3297 

 

 
#k6600 Kreukniet, Dingeman Jansz (zoon van Jan Lenaertsz en Marijken Cornelis 
     Boef)  ─> k13200 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k6601 Jans, Aefken  (dochter van Jan Meusz Reinesteijn en Anna Joosten) 
      ─> k13202 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1635 te ???  †  

 x +/- 1665 te Nieuwpoort ?? met Annigje (Aantje) Pieters van den Dool 
 zie ─> k3300 

 

 
#k6608 Kooijman, Aert Adriaensz  (zoon van Adriaen Kooijman en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Ottoland ?? 
#k6609 Geerlofs ?, Geertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ voor 1664 te ???  † na 17-07-1695 te ??? 

 x met Ariaentje Teunis (den Besten) 
 xx 26-03-1684 te Ottoland met Jannigje Dirks Corevaar 
 zie ─> k3304 

 

 
#k6610 Corevaar, Dirk Teunisz (zoon van Teunis Willemsz Corevaar en Peterken 
     Adriaens)  ─> k13220 
 Beroep: schepen van Laag Blokland in 1668 
 ~ +/- 1625 te Hoogblokland / Hoornaar 
 † 10-05-1703 te Laag Blokland / 15-05-1703 te Laag Blokland (gaarders) 
x +/- 1652 te ??? 
#k6611 Helmich, Gerritje Theunis (dochter van Anthonis Ariensz Helmich en  
     Jannigje Cornelis Groenevelt)  ─> k13222 
 ~ +/- 1632 te Molenaarsgraaf 
 † 24-08-1712 te Laag Blokland / 28-08-1703 te Laag Blokland (gaarders) 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o Jannigje ~ 26-02-1653 te Molenaarsgraaf    † voor 14-03-1697 te Peursum 
 get. Neeltje Wiggers en Lijntjen Gijsberts 
 x 26-03-1684 te Ottoland met Dirk Aertsz Kooijman 
 zie ─> k3305 

o Theunis ~ 21-11-1655 te Molenaarsgraaf    get. Tobias Theunisz, Willem Theunisz,  
       Pietertje Ariens 

o Cornelis ~ 20-10-1658 te Ottoland    get. Cornelis Groenevelt, Weijntje Theunis 
o Aeltje ~ 10-01-1660 te Ottoland    get. Dirck Cornelisz Groenevelt, Weijntje Theunis,

       Neeltje Wiggers 
o Aeltje ~ 06-06-1661 te Ottoland    get. Cornelis Cornelisz Groenevelt 
o Theuntje ~ 17-06-1663 te Ottoland    get. Cornelis Theunisz, oom, Merrichje Jacobs 

      van Giessen, Lijntje Gijsberts 
o Cornelis ~ 18-05-1665 te Ottoland    get. Nijs Theunisz, oom, Barber Pieters 
o Cornelia ~ 10-10-1666 te Ottoland    get. Willem Theunisz, oom, Annichje Gijsen, Marichje 

        Joosten 
o Weijntje ~ 16-03-1670 te Ottoland    get. Cornelis Cornelisz Groenevelt, Ariaentje Claes 
o Arie ~ ?? (lidmaat 1708 te Ottoland) 
o Petronella ~ 17-10-1677 te Ottoland    get. Cornelis Teunisz, oom, Aantje Cornelis, Marichje 

        Teunis 
o Cornelis ~ 22-10-1679 te Ottoland    get. Tijs Cornelisz Groenevelt, Annichje Gerrits Vonck 

 
Oud Recht. Arch. nr. 1 Laag-Blokland  dd 25-05-1668:  
Pieter Jacob Nanninge, weduwnaar van zalr. Comertgen Jans, Cornelis Janssen als bloedvoogd van de 
voorn. Comertgen Jans zalr. haers kinderen, verkoopt aan Dirck Theunisz. Corevaer, schepen, een weer 
lants, groot 6 morgen op de Noordzijde. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 18 Brandwijk  dd 01-05-1671:  
Claes Pieters smit, won. op de Vuijlendam, is geld schuldig aan Dirck Theunisz. Corevaar, won. in 
Nederblocklant, fl. 200,-, onderpand zijn huis en erve opten Vuijlendam. 
 
ONA 3.3982 Dordrecht 1674 
Dirk Teunis Corevaar 2000,- 36,- 13.aug.1688 eed gedaan geen 1000,- gesteld op f 5,-.  
Arij en Cornelis Corevaar voor henzelf en als voogd van Pieternella Corevaar, Michiel Goverts x Weintje 
Cornelis, alle erfgenamen van Dirk Teunis Corevaar, in 1719 verklaart geen 1000,- te hebben. Nog van 
Molenaarsgraaf f 4000,- van zijn vader ? 
 
Oud Recht. Arch. nr. 1 Laag-Blokland  dd 06-06-1679:  
Adriaen van Asperen, schout van Streefkerk, Flooris Cornelisz., mede won. Streefkerk, Cornelis Jansz. en 
Heijndrick Egbertsz., won. tot Ouderkerk, voor hen selven en speciale last hebbende van de verdere mede 
erfgenamen van Laurus Egbertsz. zalr., in leven won. tot Streefkerck, verkopen aan Dirck Tonisz. 
Corevaer, stedehouder en schepen van Blocklant, 2 morgen 37 roede land etc., gelegen op de Noordzijde 
van Blocklant. 
 
Not. Archief 4099 Gorinchem   dd 10-03-1687 
Dirck Teunisse Corevaer wonende te Laag-Blokland machtigt Pieter de With procureur te procederen. 
 

Not. Archief 4066 Gorinchem   dd 03-09-1694 

Tobias Helmich en Dirck Corevaer, getrouwd met Geeertijen Helmich wonende te Laag-Blokland, 
machtigen Notariss Johan van HaeftenN om te bewerkstelligen dat Ds Caspares van Velthuijsen 
mitsgaders Heer Willem van Brantwijck als executeurs van het testament van Adriaen Helmich dd 15-12-
1670 opening van boeken te geven. 
 
Not. Archief 4067 Gorinchem   dd 15-02-1697 
Tobias Helmich en Dirck Teuniss Corevaer wonende op Laag-Blokland zijnde broer en zwager van Adriaen 
Helmich zalr in zijn leven notaris en procureur in Den Haag als executeurs en voogden over de 
minderjarige erfgenamen machtigen Heer Johannes Suijl (?) procureur om te procederen tegen de 
diaconie van Molenaersgraeff. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 9 Ammerstol  dd 19-5-1706 : 
Arentge Helmige, weduwe van Tobias Helmig, won. in Molenaarsgraef, bekende te hebben vercogt en 
getransporteerd ende in vrije eijgendom op te dragen aen ten behoeve van Cornelis Gerrits Rootbaart, 
onser inwoonder, sekere 1½ mergen land toebehoorende de weduwe Dirk Tonisse Correvaer, eveneens 
gemeen 1½ mergen land. 

 
#k6616 Baartman, Arien Ariensz (zoon van Arien Cornelisz Baartman en  
     Adriaantje Willems)  ─> k13232 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k6617 van den Donk, Neeltje Simons  (dochter van Simon Cornelisz van den
     Donk en Grietje Meesen)  ─> k13234 
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 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1650 te Brandwijk  †  

 x 06-11-1672 te Giessen Nieuwkerk met Neeltje Pieters 
 zie ─> k3308 

 

 
#k6622 Bauman, Pieter Cornelisz (zoon van Cornelis Bauman en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Hardinxveld ?? 
#k6623 Cornelis, Marichen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  ~ +/- 1660 te Hardinxveld  † na 16-12-1714 te ??? 

  o 28-11-1683 te Giessen Nieuwkerk met Arien Jansz Starrenborgh 
  zie ─> k3311 

 

 
#k6624 Slob, Wouter Willemsz  (zoon van Willem Slob en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Hoornaar ?? 
#k6625 Bastiaens, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 03-05-1646 te Hoornaar  †  

 x voor 07-11-1669 te Hoornaar ? met Teuntje Willems 
 zie ─> k3312 

 

 
#k6626 Willemsz, Willem  (zoon van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Hoornaar ?? 
#k6627 Boeff, Hermpje Antonis (dochter van Antonis Boeff en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje ~ +/- 1645 te Hoornaar †   

 x voor 07-11-1669 te Hoornaar ? met Willem Woutersz Slob 
 zie ─> k3313 

 

 
#k6668 Compeer, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Compeer en ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 ?? te Langerak ?? 
#k6669 Boon, Eechtgen Thonis (dochter van Thonis Boon en ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Crijntje * +/- 1620 te Langerak  † +/- 1680 te Langerak 
 x 12-04-1646 te Langerak met Joost Theunisz van der Zeijden 
 xx (voor 19-02-1666) met Adriaen Claes Vinck 
 zie ─> k4841 (kwartier 1) 

o Teunis * +/- 1625 te Langerak ??  † +/- 1671 te Giessen ?? 
 x +/- 1655 ?? te Langerak / Giessen ?? met NN 
 zie ─> k3334 (kwartier 3) 

 

 
#k6680 Speksnijder, Gijsbert Adriaensz (zoon van Adriaen Bastiaensz en Leentje 
      Gijsberts)  ─> k13360 
 Beroep: Schepen van Ammers Graveland 
 * +/- 1598 te Ammers Graveland (?) 
 † tussen 20-03-1664 en 03-07-1669 te Ammers Graveland 
x +/- 1630/1635 te Ammers Graveland (?) 
#k6681 Corevaer, Anneken Aerts (dochter van Aert Adriaens Corevaer en Neeltje 
     Leenderts)  ─> k13362 
 * +/- 1602 te Ammers Graveland (?) 
 † na 17-08-1677 te Ammers Graveland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert * +/- 1635 te Ammers Graveland  † na 03-07-1669 te ??? 

 x 16-04-1662 te Goudriaan met Maria Teunisse Terlouw 
 zie ─> k3340 (kwartier 3) 

o Jan * +/- 1645 / ~ 04-01-1650 te Ammers Graveland  †  
 x 14-05-1674 te Goudriaan met Lijsbeth Theunis Terlouw 
 zie ─> k5120 (kwartier 2) 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL 
IN DE ALBLASSERWAARD, 1317-1650 
Ammers 
15. De helft van een halve hoeve land in Ammersgraafland met hofstede en rijs daarbij, (1521: strekkend 
van het achterland tot de oude Ammers), boven: Anton Willemsz. hoeve (1521: de heer van Liesveld), 
beneden: Zilof Okkersz. (1521: Willem Cornelisz.). 
Het leen 15 gesplitst in 15A en 15B. 
15A. 1½ morgen uit het leen. 
26-4-1610: Adriaan Bastiaansz. bij overdracht door Gerard Gerardsz. voor Neeltje Jacobsdr., LRK 196 
fol. 74. 
3-12-1630: Bastiaan Adriaansz. bij dode van Adriaan Bastiaansz., zijn vader, waarna overdracht aan 
Gijsbert Adriaansz., zijn broer, te Ammersgraafland, LRK 145 c. Zd.-Holland fol. 38v-39. 
 
15B. 1½ morgen uit het leen. 
5-8-1535: Gijsbert Cornelisz. bij overdracht door Gerard Adriaansz., LRK 125 c. Arkel fol. 41v. 
31-8-1563: Jacob Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Cornelisz., zijn vader, LRK 130 c. Arkel fol. 8v-9. 
2-6-1564: Paulus Nikolaasz. voor Marietje Jacobsdr., weduwe Gijsbert Cornelisz., bij overdracht door 
Jacob Gijsbertsz., LRK 130 c. Arkel fol. 14. 
9-2-1583: Adriaan Bastiaansz. voor Leentje Gijsbertsdr., zijn vrouw, bij dode van Marietje Jacobsdr., 
haar moeder, LRK 135 fol. 315v. 
3-12-1630: Gijsbert Adriaansz. te Ammersgraafland bij overdracht door Bastiaan Adriaansz.,zijn 
broer, voor Leentje Gijsbertsdr., weduwe Adriaan Bastiaansz., te Ammersgraafland, hun moeder, LRK 
145 c. Zd.-Holland fol. 39-40. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  
Rechtzaak d.d. 24-02-1650, 10-03-1650, 24-03-1650, 07-04-1650, 23-04-1650 
dd. 24-02-1650 
Eiser: Hendrick Dircxsz, wonend in Ammers Gravelant, man en voogd van Lijsken Jans, die mede 
erfgenaam is van haar vader Jan Adriaensz. 
Gedaagden: Cornelis Jansz en Aert Jansz (zie k7304), zwagers van Hendrick Dircksz en ook kinderen en 
erfgenamen van Jan Adriaensz. 
d.d. 07-04-1650 
De eiser legt een kopie over van het testament van Jan Adriaensz, die dd 23-11-1648 bij notaris Adriaen 
Oom gepasseert is. 
De gedaagden leggen attesten voor die gepasseert zijn voor schout en schepenen van Ammers Gravelant, 
die gedeposeerd zijn door Gijsbert Adriaensz (zie k6680), schepen, Cornelis Adriaensz, oud schepen, en 
Bastiaen Bastiaensz dd 27-12-1649. De advocaat van de eiser verzoekt kopie van de ingediende attesten. 
(Opm: Voor de verdere inhoud van deze rechtzaak, zie k7304) 
 
Recht. Arch. Ammers Invnr. 11  d.d. 29-04-1655 
Eisers: Aert Jansz (zie k7304), Cornelis Jansz en Hendrick Dircksz als man en voogd van Lijsken Jans, 
kinderen en erfgenamen van Jan Adriaensz zaliger 
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Gedaagden: Gijsbert Adriaensz en Adriaen Jansz, als ooms en voogden van de nagelaten weeskinderen 
van Cornelis Adriaensz en Anneken Jans 
De advocaat van de eisers vraagt tot veroordeling tot betaling van 300 gulden die Cornelis Adriaensz 
schuldig was aan Jan Adriaensz als gevolg van een zekere loting van hun gemeenschappelijke landerijen 
die gedaan is dd 04-05-1639, inclusief de rente daarop. 
De gedaagden vragen een kopie en verdere behandeling van deze zaak op de volgende rechtdag. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 4  d.d. 20-03-1664 
Na het overlijden van hun ouders Bastiaen Adriaensz en Machdalena Bastiaens, in hun leven gewoond 
hebbend in Ammers Gravelant, verdelen hun kinderen (allen wonend in Ammers Gravelant) de erfenis. De 
kinderen zijn Bastiaen Bastiaensz, Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens. Verder deelt ook mee 
Willemken Cornelis Thoom, weduwe van de overleden zoon Jacob Bastiaensz, als voogdes over hun 
kinderen, geassisteert met haar broer Adriaen Cornelisz Toom  
De verdeling vindt plaats in presentie van Gijsbert Adriaensz, hun respectieve oom en oudoom. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 4  d.d. 03-07-1669 
Anneken Aerts Corevaer wonende te Ammers Gravelant, weduwe van Ghijsbert Adriaensz, geassisteert 
door haar zoon Aert Gijsbertsz, verkoopt aan Cornelis Paulusz van de Hoeff, haar zwager, 1 morgen land 
gelegen in Ammers Graveland. Bedrag 525 gulden. 

  
 
Not. Arch. Nieuwpoort invnr.6235  d.d. 17-08-1677 
Notaris Adriaen Ooms 
Anneke Aerts Corevaer, won. Ammers Graveland, weduwe van Gijsbert Ariens Specksnijder, 
testeert. Zij legateert aan Leentge Jans Specksnijder, dochtertje van Jan Gijsberts Specksnijder, haar zoon 
een zilveren sleutelriem met een zilveren haak en ketting, met een zilveren oorijzer en een gouden penning 
van 13 gulden. Ook prelegateert zij aan Jan Gijsberts Specksnijder, haar zoon, de helft van het huis 
staande in Graveland, waarin zij woont, en haar nieuwe of beste kast. 

 
 
#k6682 Terlouw, Teunis Woutersz alias ter Lau (zoon van Wouter Terlouw en ) 
 Eerst getrouwd op 04-06-1622 te Goudriaan met Mariken Cornelis 
 * +/- 1596 te Goudriaan 
 † +/- 1671 / 1679 te Goudriaan 
x 16-10-1629 te Gorinchem     zie gezinskaart temp005 
#k6683 van Muijlwijck, Ariaentje Nijsse (dochter van Dionijs Jansz van Muijlwijck 
      en Geertruid Gerrits) ─> k13366 
 * 01-1605 te Overslingeland 
 † voor 21-03-1679 te Goudriaan 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Teunis Woutersz Terlouw en Mariken Cornelis): 
o Aerjaentgen  * +/- 1624  † na 27-06-1655 

      x met Arien Hendricksz 
o Wouter      * +/- 1626  † na 27-06-1655 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Teunis Woutersz Terlouw en Ariaentje Nijsse van Muijlwijck): 
o Maria * +/- 1637 te Goudriaan  † na 17-04-1686 te ??? 

 x 16-04-1662 te Goudriaan met Aert Gijsbertsz Speksnijder 
 zie ─> k3341 (kwartier 3) 

o Jan ~ +/- 1638  †  
 x 23-01-1667 te Goudriaan met Neeltjen Pieters Brandwijck 

o Matthijs * +/- 1640 te Goudriaan  † na 03-1740 te ??? 
 x 03-01-1671 (o) te Goudriaan met Marrighjen Pieters Brandwijck 
 zie ─> k6906 (kwartier 3) 

o Anneken ~ +/- 1642 te Goudriaan  †  
 is doopgetuige bij een kind van Maria Teunis Terlouw 

o Nijs ~ +/- 1645 te Goudriaan  †  
 x 01-03-1681 (o) te Goudriaan met Theuntje Ariens Broer 

o Geertjen ~ +/- 1647 te Goudriaan  †  
 is doopgetuige bij een kind van Maria Teunis Terlouw 

o Lijsbeth ~ +/-1650 te Goudriaan  †  
 x 14-05-1674 te Goudriaan met Jan Gijsbertsz Speksnijder 
 zie ─> k5121 (kwartier 2) 

o Dinge ~ +/- 1652 te Goudriaan  †  
 x 25-12-1677 te Goudriaan met Arien Willemsz Brouwer 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Goudriaan  d.d.27-01-1628 
Theunis Woutersz., wedr. van Maerichgen Cornelis, geass. met Cornelis Damensz. en Teunis Claesz. 
zijnen oomen en gecooren voogden ter eenre en Cornelis Cors als bestevader en Willem Cors als out-oom 
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als bloedvoogden van: Aerjaentgen Teunis, out 4 jaer, Wouter Teunisz., out 2 jaer, ter andere, vertichting. 
Op 27-6-1655 verklaren Arien Hendricxsz., won. op Bleskensgraaf geh. met Aeriaentgen Teunis, en 
Wouter Teunisz. voldaen te zijn. 
 

 
#k6700 Dircksz, Huijbert (zoon van Dirk Aart Gerritsz en Jacobje Huijberts) 
     ─> k13400 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † 15-08-1678 te Benschop 
x +/- 1625 te Achthoven ?? 
#k6701 Kersbergen, Maaike Gerrits  (dochter van Gerrit Jansz Kersbergen en 
      Hilligje Jans) ─> k13402 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † 08-10-1677 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas ~ +/- 1630 te ???  † 25-09-1673 te Benschop 

 x 11-12-1657 te Benschop met Neeltje Jan Daams de Lange 
 zie ─> k5228 (kwartier 2) 

o Dirk ~ +/- 1640 te Achthoven  † 30-07-1710 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 06-03-1670 te Benschop met Grietje Simons 
 zie ─> k3350 (kwartier 3) 

 
Recht. Arch. nr.6 Lexmond   dd 10-03-1644 
lexmond_ra06_1640-1650_11.pdf  pag. 2 tm 4 
Compareerde Hilligen Jans weduwe van Gerrit Jans Kersberch, geassisteert met Baltus Lauwerens 
haer swager en voocht ter eenre ende Jan Gerritsz en Aert Gerritsz, broers, mitsgaders Aelbert Jansz (zie 
k10460), Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz en Cornelis Tonisz Huijsman als mannen en voochden 
van hun huisvrouw, en Fasgen Gerrits, weduwe van Lambert Jansz zaliger, geassisteert met Lambert 
Henricksz, haar neef en voogd, en Abraham Adriaens als bestevader en voogd van het onmondige kind 
van Leendert Abrahams, geprocreëert bij Jannegen Gerrits zaliger, tesamen kinderen en erfgenamen 
van Gerrit Jansz Kersberch, hun vader en bestevader, ter andere zijde.  
De weduwe, kinderen en kleinkinderen verdelen het land. Hilligen Jans behoudt 5 morgen land te 
Achthoven, dat gekocht was van de pastorie van Vianen, en 3 ½ morgen te Achthoven en nog 3 ½ morgen 
te Achthoven.  Jan Gerritsz en de andere kinderen krijgen 5 morgen land te Achthoven, genaamd 
"Splinterslant", met 3 morgen uiterwaard buitendijks. 
In de volgende acte verdelen de kinderen onderling weer verder: 
Jan en Aert Gerritsz, en Fasgen Gerrits, weduwe van ambert Jansz, en de kinderen van Jnnegen Gerrits, 
geprocreëert bij Leendert Abrahamsz ter eenre, en Aelbert Jansz, Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz en 
Cornelis Tonisz Huijsman, als mannen van hun vrouw, ter andere zijde verdelen de 5 morgen en de 3 ½ 
morgen als volgt via een blinde loting: 
Jan Gerritsz met haer vieren voor d’enen helft sal hebben eenen acker uijterweerts gelegen beneden aen 
de westzijde, mitsgaders een acker binnendijcks met de helft van de boomgaert mede gelegen aen de 
westzijde en daertoe noch een campge gelegen aen Kae en een campgen t’eijnden het hoochlant in’t 
selve weer, waertegens de voorn. Aelbert Jansz onder haere vieren te deel gevallen zijn: een acker 
uijterweerts ten oosten gelegen aen voors acker mitsgaders een acker en de helft van de bongert gelegen 
binnendijcx aen de oostzijde van voorschr acker en daertoe noch 2 campgens gelegen tussen beijde de 
voors campgens in’t selve weer. 
In de volgende acte gaan Aelbert Jansz, Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz en Cornelis Tonisz 
Huijsman over tot een verdere verdeling van hun deel, waarbij Aelbert Jansz en Cornelis Tonisz Huijsman 
samen een deel krijgen, en Huijbert Dircksz ent Cornelis Leendertsz het andere deel. 
 
Recht. Arch. nr.8 Lexmond   dd 13-06-1665 
lexmond_ra08_1660-1668_11.pdf  pag. 4 
Asswerus Dircksz transporteert aen Huijbert Dircksz het gerechte 1/4e deel in 3½ mergen op Achthoven, 
sulcx de voors Huijbert Dircx een gelijke 1/4e deel daerin is competerende en hunlieden te lote gevallen is 
tegen de andere kinderen en erfg. van Hillegen Jans hun moeder zaliger 
Opmerking: Asswerus Dircksz is getrouwd met Teuntgen Leenderts, die de enige dochter is van Jannegen 
Gerrits Kersberch.. Huijbert Dircx is getrouwd met Maijchjen Gerrits Kersberch. Bron: LEXMOND ORA 
inv.nrs 1-17, 25, 26, 63 en 64 1588-1747 door H.de Bruin 
 

 
#k6702 Thomasz, Simon  (zoon van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k6703 NN, Machteld  (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Grietje ~ +/- 1645 te ???  † 30-08-1707 te Ouderkerk ad IJssel 

 x 06-03-1670 te Benschop met Dirk Huijbertsz Kersbergen 
 zie ─> k3351 

 

 
#k6716 van Vlaardingen, Harmen Hendricksz (zoon van Hendrick van Vlaerdingen en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † na 11-01-1707 te ??? 
x +/- 1650 te Reeuwijk ?? 
#k6717 Gravenstein, Marrigje Gerrits (dochter van Gerrit Roelofsz Gravenstein en  
     Annigje Meese) ─> k13434 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † 29-07-1707 te Reeuwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1655 te Reeuwijk  † 23-03-1733 te Sluipwijk 

 x 14-09-1681 te Sluipwijk met Dirkje Leenderts van Ravensbergh 
 zie ─> k3358 

 
ONA Gouda nr 249 folio 17     dd 04-02-1672 
Claes en Willem Gerritsz Gravesteijn voor zichzelf en als voogden van Mees Gerritsz, zoon van Gerrit 
Roelofsz Gravestein. Verder Cornelis Pietersz van Bilwijck, getrouwd met Jannetje Gerrits, Jan Claesz van 
der Kerck, getrouwd met Arjaentge Gerrits en Herman Hendricxsz van Vlaerdinge, getrouwd met 
Maritge Gerrits, mede kinderen van Gerrit Roelofsz Gravestein, allen erfgenamen van Dirck Gerritsz 
Gravestein, hun overleden broer, hebben boedelscheiding gedaan. Allen krijgen 442 gulden en 9 stuivers, 
inclusief een rente van 100 gulden. 

 
#k6718 van Ravensbergh, Leendert Jansz (zoon van Jan Coensz van Ravensbergh 
      en ) 
 Beroep: Bode van Sluipwijk 
 ~ +/- 1620 te Sluipwijk 
 † tussen 08-09-1671 en 19-01-1674 te ??? 
o 05-01-1648 te Sluipwijk 
x 19-01-1648 te Sluipwijk 
#k6719 van Heijningen, Marrigje Pieters (dochter van Pieter van Heijningen en ) 
 Later getrouwd +/- 1674 met Jan Gerritsz van der Sloot 
 ~ ..-..-1625 te Reeuwijk 
 † 18-11-1683 te Reeuwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert van Ravensbergh en Marrigje Pieters): 
o NN  *   †  
o Dirkje ~ 02-08-1654 te Sluipwijk  † 24-12-1731 te Sluipwijk 

 x 14-09-1681 te Sluipwijk met Arien Harmensz van Vlaardingen 
 zie ─> k3359 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Marrigje Pieters en Jan van der Sloot): 
o NN  *   †  

 
Stichting Oudheidkamer Reeuwijk Reeuwijkse Bronnen deel 3: Sluipwijk Trouwreg.1647 - 1655 
Leendert Jansz, JM van Sluipick en Marriggen Pieters, mede won. tot Sluipick. 
Otr. 05-01-1648, getr. 19-01-1648 
Met consent van haer vader, die oock compareerde, ende in plaets van sijn moeder quam sijn broeder 
Gerrit boorschappende uijt haren name. 
 
Weeskamer Sluipwijk    dd 08-09-1671 
Heeft Jan Pietersz Sijmonsz de Jonge, als voocht van de 2 weeskinderen van salr. Jannetje Danen, 
genaemt Pietje en Neeltje Pieters 248 gld 5 stv, uit de weeskist gelicht, bij Huijch Meesz Hoeck afgelost, 
om door Jan Pietersz op interest ten profijte van de weeskinderen, gestelt te werden, voor de sufficantheijt 
(?) dat de penningen en rente weer ter weeskamer komen of uitgekeerd worden als de kinderen mondig 
worden of trouwen. Leendert Jansz Ravensberg, bode van Sluijpwijck, stelt zich borg. Leendert 
tekent. 
 
ONA Gouda nr 251 folio 9V     dd 19-1-1674 
Compareerde 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, 
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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. 
 
Weeskamer Sluipwijk    dd 03-06-1678 
Bekennen Pietertge en Nellitge Pieters ontfangen te hebben 200 gld met de verlopen interest, die bij Jan 
Pieter Simonsz de Jonge als gewesen voogd over de voorn 2 personen uit de weeskist zijn gelicht en op 
interest zijn uitgezet aen Cornelis Willemsz Ham en nu zijn afgelost. Zij ontvangen verder 48 gld 5 stv en 
beloven de wed. van Jan Pieter Simonsz de Jonge en de wed. en kinderen van Leendert Jansz 
Ravensberch van alle verdere aanspraken te bevrijden. Pietertge en Nellitge zetten een merk. 
 

 
#k6736 van Walsum, Dirck Jansz  (zoon van Jan van Walsum en ) 
 ~ +/- 1598 te ??? 
 † 22-09-1666 te Grave 
x +/- 1624 te Grave 
#k6737 Bijrmans, Geertjen Cornelis  (dochter van Cornelis Bijrmans en ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † 26-02-1654 te Grave 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert ~ 08-03-1637 te Grave  † na 1684 te Nijmegen 

 x 21-01-1663 te Nijmegen met Dirckje / Derksken Theunis 
 zie ─> k3368 

 

 
#k6746 Kock, Pieter Jansz   zelfde als ─> k5008 
x 
#k6747 Jans, Marichje    zelfde als ─> k5009 
 
#k6748 van der Linden, Leendert Jacobsz (zoon van Jacob van der Linden en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k6749 Jans, Heijltge   (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 20-06-1660 te Ouderkerk ad IJssel † 25-02-1734 te Krimpen ad IJssel 

 doopget. Willem Jansz, Melis Jansz, Martijntgen Jacobs 
 x voor 20-08-1684 met Dilliaentje Maertens 
 xx tussen 1684 en 1688 te Ouderkerk ad IJssel met Aefje Jacobs 
 zie ─> k3374 

 

 
#k6752 Muijs, Gerrit Jansz   zelfde als ─> k5326 
x 
#k6753 Gerrits, Trijntjen   zelfde als ─> k5327 
 
#k6758 Verheul, Jacob Leendertsz (zoon van ) 
 ~ +/- 1615 te Stolwijk 
 † voor 06-10-1662 te Stolwijk 
o 11-03-1647 te Stolwijk 
#k6759 Clip, Marrigje Jans  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † na 25-03-1679 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Aeltge * +/- 1647  †  
o Eva * +/- 1649  †  
o Marritge * +/- 1651  †  
o Annitge * +/- 1653  †  
o Leendert * +/- 1655  †  
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o Fijgje ~ +/- 1656 te Stolwijk † tussen 09-03-1687 en 04-11-1689 te Stolwijk 
 o 05-05-1685 te Stolwijk met Wouter Leendertsz Buijs 
 zie ─> k3379 

o Hilletje * +/- 1659  †  
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 30-09-1651: 
Aechgen Leenderts, weduwe van Willem Willemsz de Jonge, geassisteerd met Cornelis Leendertsz en 
Jacob Leendertsz, haar broers, doet boedelscheiding jegens Willem Willemsz de Jonge, secr. van 
Berkenwoude, grootvader van de 3 weeskinderen met namen Leendert, 11 jaar, Fijtgen, 9 jaar, en Maritge, 
6 jaar. 
 
Recht. Arch. Nr.56 Stolwijk    d.d. 24-06-1658: 
Jan Ariensz van Dam, getrouwd met Leentgen Leenderts, verkoopt aan Jacob Leendertsz 4 morgen 2 hont 
land te Benedenheul. Bedrag 1350 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr.56 Stolwijk    d.d. 16-10-1659: 
Jacob Leendertsz verkoopt aan Hendrick Cornelisz de helft van 1 morgen land te Benedenheul. Bedrag 
200 gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 06-10-1662: 
Staat en inventaris, gemaakt door Maritge Jans, weduwe van Jacob Leendertsz. O.a. 10 morgen 2 hont in 
meerdere percelen te Benederheul (Stolwijk) 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 06-10-1662: 
Maritge Jansdr, weduwe van Jacob Leendertsz, geassisteerd met Claes Jansz Clip, haar broeder en 
voogd, doet boedelscheiding jegens Cornelis Leendertsz als bloedvoogd van de weeskinderen van Jacob 
Leendertsz zaliger, gepr. bij voorstaande Maritge, met namen: Aeltge Jacobsdr ca 15 jaar, Eva Jacobsdr 
ca 13 jaar, Maritge Jacobsdr ca 11 jaar, Annitge Jacobsdr ca 9 jaar, Leendert Jacobsz ca 7 jaar,  
Fijtge Jacobs ca 6 ½ jaar en Hilletje Jacobs 3 ¼ jaar. Maritge Jans blijft in de boedel en zal de kinderen 
tot 18 jaar verzorgen. 
 
Recht. Arch. Nr.56 Stolwijk   d.d. 31-12-1664: 
Maritge Jans, weduwe van Jacob Leendertsz, verkoopt aan Jan Arijensz van Dam 4 morgen 2 hont land te 
Benedenheul. Bedrag 1800 gulden. (Opmerking: deze acte is niet ondertekend, en de namen van de 
gezworenen zijn niet ingevuld, dus mogelijk is deze verkoop uiteindelijk niet doorgegaan.) 
 
Recht. Arch. Nr.57 Stolwijk   d.d. 27-05-1672: 
Maritje Jans, weduwe van Jacob Leendertsz, verkoopt aan Lauris Claesz den Boer een stukje land of 
water groot 1 hont in Lang Schonauwen. Bedrag 90 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr.72 Stolwijk   d.d. 25-03-1679: 
Jacob Leendertsz Trip verkoopt in het openbaar diverse koebeesten. Marchje Clippen koopt een koe voor 
55 gulden. Borg is Hanneman Koij. 

 
#k6772 Kuinen, Huijg    zelfde als ─> k6042 
x 
#k6773 Jans, Neeltje    zelfde als ─> k6043 
 
#k6776 Saen, Willem Barentsz   zelfde als ─> k4656 
x  
#k6777 Bas, Marrechie Cornelis  zelfde als ─> k4657 
 
#k6778 Spijkerman, Hendrik Lammertsz zelfde als ─> k4658 
x  
#k6779 Jans, Annetje    zelfde als ─> k4659 
 
#k6780 Pater, Govert Ariensz   zelfde als ─> k4660 
x  
#k6781 van Eijndhoven, Dirkje Dirks  zelfde als ─> k4661 
 
#k6782 Beenhackers, Claas   zelfde als ─> k4662 
x 
#k6783 Jans, Meijnsje    zelfde als ─> k4663 
 
#k6804 de Bree, Eldert Pietersz  zelfde als ─> k3572 
x 
#k6805 van der Graaff, Marichje Cornelis zelfde als ─> k3573 
 
#k6806 Cornelisz, Jillis   zelfde als ─> k2884 
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x 
#k6807 van de Giessen, Cornelia Jans zelfde als ─> k2885 
 
#k6816 van der Wal / Kooijman, Cornelis Pietersz zelfde als ─> k4804 
x 
#k6817 Boonstoppel, Aartje Jacobs   zelfde als ─> k4805 
 
#k6818 Brouwer, Arie Ariensz    zelfde als ─> k4806 
x 
#k6819 Braanker, Pleuntje    zelfde als ─>k4807 
OF x 
#k6819 van Muijlwijck, Catelijntgen Gijsberts  zelfde als ─>k4807 
 
#k6824 Ooms, Adam Jansz   zelfde als ─> k4664 
x 
#k6825 de Bas, Maritge Aerts   zelfde als ─> k4665 
 
#k6842 van der Veer, Willem Ariensz  zelfde als ─> k2900 
x 
#k6843 Fransen, Aeltje    zelfde als ─> k2901 
 
#k6848 Visser, Teunis Cornelisz (zoon van Cornelis Visser en ) 
 ~ +/- 1650 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
o 16-10-1677 te Ammerstol 
#k6849 Pieters, Niesje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te Oudenaarden 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ 27-11-1681 te Ammerstol  †  

  o 09-04-1711 te Bergambacht met Govert Matthijsz Baras 
  zie ─> k3431 (kwartier 3) 

o Cornelis  ~ 13-05-1685 te Ammerstol  † na 02-03-1762 te Ammerstol 
  o ..-05-1708 te Ammerstol met Arijaantje Willems de Bruijn 
  zie ─> k3424 (kwartier 3) 

 

 
#k6850 de Bruijn, Willem Hendriksz (zoon van Hendrik de Bruijn en ) 
 Beroep: Burgemeester van Ammerstol 
 ~ +/- 1650 te Ammerstol 
 † na 09-07-1735 te ??? 
o 02-11-1680 te Ammerstol 
x 24-11-1680 te Ammerstol 
#k6851 Teunis, Ariaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arijaantje ~ 11-10-1681 te Ammerstol  † voor 02-03-1762 te Ammerstol 

  o ..-05-1708 te Ammerstol met Cornelis Teunisz Visser 
  zie ─> k3425 

 
Recht. arch nr 36 Ammerstol    dd 27-09-1705 
Uit deze acte blijkt dat Willem Hendriksz de Bruijn schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 22 Ammerstol    dd 10-07-1709 
Uit deze acte blijkt dat Willem Hendriksz de Bruijn burgemeester is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 25 Ammerstol    dd 17-01-1726 
Uit deze acte blijkt dat Willem Hendriksz de Bruijn burgemeester is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 09-07-1735 
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Willem Hendrikxe de Bruijn, Hendrik Janse de Bruijn, Tonis Willems de Bruijn, Cornelis Tonis Visser in 
huwelijk hebbende Arijaantje Willems de Bruijn, Pieter Janse de Bruijn en Adriaan de Bruijn te zamen 
erfgenamen van Barent Hendrikxe de Bruijn zal. overleden tot Ammerstol, De welke verklaren te hebben 
verkocht getransporteerd in vrije eigendom aan Adriaan Nieupoort won. alhier, de helft van omtrent een ½ 
hont grient, liggende buitendijks. 

 
#k6858 Schrijver, Jacob Ariensz  (zoon van Arien Jansz Schrijver en  
     Willemijntje Aarts de Vries)  ─> k13716 
 Later getrouwd op 25-05-1724 te Ottoland met Lijsje Hendriks de Jong 
 ~ +/- 1670 te Nieuwland 
 † ??? te ??? 
x 19-04-1692 te Nieuwland 
#k6859 van der Geer, Marrigje Jans  (dochter van Jan van der Geer en ) 
 ~ +/- 1670 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacob Schrijver en Marrigje van der Geer): 
o NN  *   †  
o Lijntje ~ +/- 1695 te Ottoland  † 18-05-1762 te Bergambacht 

 o 07-01-1718 te Bergambacht met Jan Ariensz Koutstaal 
 zie ─> k3429 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacob Schrijver en Lijsje de Jong): 
o NN  *   †  

 

 
#k6860 Baras, Matthijs Govertsz (zoon van Govert Tijsz Baras en Machtelt Jans) 
      ─> k13720 
 Beroep: Meester (timmerman, smid ?), Schepen van Ammerstol 
 ~ 07-04-1658 te Streefkerk 
 † ??? te Ammerstol 
o 24-11-1684 te Ammerstol 
x 10-12-1684 te Ammerstol 
#k6861 Cornelis, Grietje (dochter van Cornelis Jansz en Ariaentje Harmens) 
      ─> k13722 
 ~ +/- 1660 te Ammerstol 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Govert ~ 23-03-1687 te Ammerstol  † 26-01-1753 te Bergambacht 

 o 09-04-1711 te Bergambacht met Cornelia Teunis Visser 
 zie ─> k3430 

 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 29-07-1692 
Voor schout en Bastiaen Ariens Saen en Willem Hendrickx Schepenen van Ammerstol comp. Juffr. Maria 
van Cats, weduwe van sal. Cornelis van der Burg, Brouwer tot Schoonhoven welke comp. bekent getrans-
porteert te willen aan en ten behoeve van Mr. Mathijs Goverts Baras, seker huijs en erve staende en 
gelegen alhier tot Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 18-05-1712 
Voor de Schout en Arij Streeflant en Jan Corn Saen Schepenen van Ammerstol compareren Jan Cornelis 
Verbaan voor zijn zelve, Tijs Baras in huwelijk hebbende Grietje Cornelisse mede voor zich zelve en 
hem sterk makende voor Daniel Langstraete, in huwelijk hebbende Niesje Cornelisse, Hendrik Cornelisse 
voor zijn zelve, Wouter Sijberden getrouwt hebbende Marija Cornelisse, Dirk Tonisse getrouwt hebbende 
Jannigje Cornelisse, item de kinderen van Joost Jacobse getrouwt hebbende Barbara Cornelisse zal. en 
de selve kinderen. Laestelijk de gesamenlijke erfgenamen van Arijaentie Hermen en Cornelis Janse 
beijden overleden tot Ammerstol, bekennen te transporteren en op te dragen aan Cornelis den Hoed, 
mede onser inwoonder, seker huijsing en erve, staende aan de oostzijde van de eijgen van Jan Joppen, tot 
den diepte van de Leck toe, bel; ten o Harmen Willems, ten w de Groote Straet. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 04-05-1713 
Uit deze acte blijkt dat Tijs Baras schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 9 Ammerstol    dd 30-09-1735 
Voor de Schout en Pieter Verkerk en Jan de Bruijn Schepenen van Ammerstol, vervangende de verdere 
Schepenen comp. Govert Cornelisse Baras en Maggeltje Baras en haar sterk makende voor de 
erfgenamen van Thijs Baras overleden tot Ammerstol en verklaren zij comp. te cederen en op te dragen 
aan Sijbert Woutersz Bakker won. alhier zekere huisinge, staande en gelegen op dese dorpe, bel; ten o 
Snel Janse Snel en ten w Cornelis Willems Saan. 
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#k6862 Visser, Teunis Cornelisz zelfde als ─> k6848 
x 
#k6863 Pieters, Niesje   zelfde als ─> k6849 
 
#k6864 Groeneveld, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Groeneveld en Anneke NN) 
 ~ 07-03-1669 te Herwijnen 
 † ??? te ??? 
x 08-11-1695 te Herwijnen 
#k6865 Quakernaat, Cornelia  (dochter van Dirk Quakernaat en Dirckjen  
     Breumelen)  ─> k13730 
 ~ +/- 1673 te Herwijnen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 21-10-1714 te Herwijnen  † +/- 1796 te ??? 

  o 12-03-1734 te Krimpen ad Lek met Machiela / Giela Leenderts Moret 
  zie ─> k3432 

 

 
#k6866 Moret, Leendert Leendertsz  (zoon van Leendert Jacobsz Moret en 
      Chieltje Michiels Braemer) ─> k13732 
 ~ +/- 1665 te Krimpen aan de Lek 
 † 18-01-1715 te Krimpen aan de Lek 
x 26-03-1692 te Lekkerkerk 
#k6867 NN, Maria   (dochter van ) 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Machiela  ~ 17-04-1701 te Krimpen ad Lek † 21-02-1767 te Krimpen ad Lek 

  o 12-03-1734 te Krimpen ad Lek met Cornelis Cornelisz Groeneveld 
  zie ─> k3433 

 

 
#k6868 Pak, Geen Jansz  (zoon van Jan Pietersz en Marchje Geene) 
      ─> k13736 
 ~ 16-01-1669 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x 22-02-1693 te Lekkerkerk 
#k6869 van Brantwijck, Jannitge Ariens (dochter van Arien van Brantwijck  en ) 
 ~ +/- 1670 te Lekkerland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ 30-03-1695 te Lekkerkerk  † 04-10-1774 te Krimpen ad Lek 

 o 07-03-1721 te Krimpen ad Lek met Maria Cornelis Eerland 
 zie ─> k3434 

 

 
#k6884 Noorlander, Claes Abrahamsz  zelfde als ─> k4976 
x  
#k6885 Versloot, Annigje Pieters  zelfde als ─> k4977 
 
#k6886 Sost, Cornelis Jacobsz  zelfde als ─> k5270 
x 
#k6887 Schipper, Marijtje Jacobs  zelfde als ─> k5271 
 
#k6904 Jacobsz, Arij  (zoon van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
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x +/- 1665 te Goudriaan ?? 
#k6905 Cornelis, Marigje (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1670 te ???  †  

 x 25-04-1700 te Goudriaan met Grietje Mattijsen Terlouw 
 zie ─> k3452 

 

 
#k6906 Terlouw, Matthijs Teunisz (zoon van Teunis Woutersz Terlouw en Ariaentje 
     Nijsse van Muijlwijck) ─> k13812 
 ~ +/- 1640 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 03-01-1671 te Goudriaan 
x te Goudriaan 
#k6907 Brandwijck, Marigje Pieters (dochter van Pieter Brandwijck en ) 
 ~ +/- 1645 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Grietje ~ 26-12-1671 te Goudriaan  †   

 doopget. Willem Pietersz, Neeltjen Pieters Brandwijck, Lijsbeth Theunis Terlouw 
 x 25-04-1700 te Goudriaan met Jacob Ariensz de Kluijver 
 zie ─> k3453 

o Ariaantje ~ 24-12-1673 te Goudriaan  †  
 doopget. Nijs Teunisz Terlouw, Dingena Teunis Terlouw, Neeltjen Pieters Brainck 
       (Brandwijck) 

o Huijbertjen ~ 06-12-1676 te Goudriaan  †  
 doopget. Willem Pietersz Brandwijck, Neeltjen Pieters Brandwijck 

o Theunis ~ 28-01-1680 te Goudriaan  †  
 doopget. Nijs Teunisz Terlouw, Dingena Teunis Terlouw 

o Pieter ~ 12-09-1683 te Goudriaan  †  
 doopget. Willem Pietersz Brandwijck, Neeltjen Pieters Brandwijck 

 

 
#k6924 Boon, Jan Jansz (zoon van Jan Boon en ) 
 ~ +/- 1635 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1664 te Lekkerkerk 
#k6925 Goris, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ 02-09-1668 te Lekkerkerk  †  

 x 15-01-1701 te Lekkerkerk met Aantje Bastiaans Vink 
 zie ─> k3462 

 

 
#k6926 Vink, Bastiaan Gorisz  (zoon van Goris Vink en ) 
 ~ +/- 1642 te Lekkerkerk 
 † 07-12-1720 te Lekkerkerk 
x +/- 1664 te Lekkerkerk 
#k6927 Pieters, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1644 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aantje ~ 01-01-1669 te Lekkerkerk  † 30-04-1760 te Lekkerkerk 

 x 15-01-1701 te Lekkerkerk met Dirk Jansz Boon 
 zie ─> k3463 
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#k6936 Neven, Jacob Gorisz  (zoon van Goris Neven en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Lekkerkerk ?? 
#k6937 Claes, Bastiaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 08-06-1670 te Lekkerkerk  †  

  x +/- 1690 te ??? met Teuntje Pauwels Pak 
  zie ─> k3468 

 

 
#k6938 Pak, Pauwel Pietersz  (zoon van Pieter Pak en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Lekkerkerk ?? 
#k6939 Pauwels, Pietertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje ~ 26-08-1668 te Lekkerkerk  † 03-06-1736 te Lekkerkerk 

 x +/- 1690 te ??? met Cornelis Jacobsz Neven 
 zie ─> k3469 

 

 
#k6944 van der Wouden, Wouter Dirksz (zoon van Dirk van der Wouden en ) 
 ~ +/- 1615 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Lekkerkerk 
#k6945 Vrienden, Jaapje Cornelis  (dochter van Cornelis Willemsz Vrienden
      en Leentgen Ploonen)  ─> k13890 
 ~ +/- 1620 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lijntje ~ +/- 1647 te Lekkerkerk  †  
o Cornelis ~ +/- 1649 te Lekkerkerk  † 17-01-1710 te Lekkerkerk 

 x 23-04-1685 te Lekkerkerk met Trijntje Fredericks 
 zie ─> k3894 (kwartier 4) 

o Willempje ~ 12-03-1651 te Lekkerkerk  †  
 doopget. Geertje Egberts, Marichje Dircks 

o Dirk ~ 28-08-1652 te Lekkerkerk  † 10-09-1745 te Lekkerkerk 
 doopget. Andries Dircksz, Marichje Dircks, Gerrit Cornelisz 
 x 26-..-1688 te Lekkerkerk met Teuntje Jans Vries 
 zie ─> k3472 (kwartier 3) 

 

 
#k6946 Vries, Jan Gielisz   zelfde als ─> k2124 
x 
#k6947 Groen, Annigje Huijgen  zelfde als ─> k2125 
 
#k6948 de Jong, Hendrik Jansz  zelfde als ─> k3518 
x 
#k6949 Huigen, Marchje   zelfde als ─> k3519 
 
#k6950 van der Velden, Huijg Gorisz (zoon van Goris van der Velden en ) 
 ~ +/- 1645 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1675 te Lekkerkerk 
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#k6951 Heindricks, Jannetje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1650 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentje ~ 03-11-1680 te Lekkerkerk  † 15-06-1741 te Lekkerkerk 

 o 11-12-1705 te Lekkerkerkmet Kuijn Hendriksz de Jong 
 zie ─> k3475 

 

 
#k6952 de Jong, Jan Jansz  (zoon van Jan de Jong en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Lekkerkerk ?? 
#k6953 Ariens, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 02-07-1684 te Lekkerkerk  † 19-03-1738 te Lekkerkerk 

 o 22-01-1711 te Lekkerkerk met Marchje Pieters Lighthart 
 xx 02-12-1735 (o) te Lekkerkerk met Lideweij Cornelisz 
 zie ─> k3476 

 

 
#k6954 Lighthart, Pieter Jansz  (zoon van Jan Lighthart en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Lekkerkerk ?? 
#k6955 Cornelis, Marrigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marchje  ~ 11-06-1684 te Lekkerkerk  † 19-08-1734 te Lekkerkerk 

  o 22-01-1711 te Lekkerkerk met Arie Jansz de Jong 
  zie ─> k3477 

 

 
#k6956 Nobel, Pieter Pietersz  (zoon van Pieter Nobel en ) 
 ~ +/- 1650 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1680 te Lekkerkerk ?? 
#k6957 Verbrugge, Marijtje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik ~ +/- 1686 te Lekkerkerk  † 24-01-1730 te Lekkerkerk 

 x 12-07-1711 te Lekkerkerk met Pleuntje Huijgen 
 zie ─> k3478 

 

 
#k6958 Ariensz, Huigh   (zoon van ) 
 ~ +/- 1655 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1685 te Lekkerkerk ?? 
#k6959 Dircks, Pietertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1660 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pleuntje  ~ 17-05-1691 te Lekkerkerk  † 23-09-1756 te Lekkerkerk 

  x 12-07-1711 te Lekkerkerk met Hendrik Pietersz Nobel 
  zie ─> k3479 

 

 
#k6972 Potuijt, Arien Dircksz (zoon van Dirck Potuijt en ) 
 Beroep: Gezworene van Achterbroek (Berkenwoude) in 1669, 1673, 1677, 1683 en 
 1686 
 Eerst getrouwd met Marrigjen Arijens 
 * +/- 1640 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † tussen 29-05-1706 en 10-05-1713 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 
o ..-01-1679 te Berkenwoude 
x 29-01-1679 te Berkenwoude 
#k6973 Lauwen, Aefje  (dochter Louris Jansz Pietersz en Weijntje Joppen) 
       ─> k13946 
 * +/- 1655 te Achterbroek (Berkenwoude) 
 † na 19-10-1725 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Arien Potuijt en Marrigjen Ariens): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Arien Potuijt en Aefje Lauwen): 
o NN  *   †  
o Dirk * +/- 01-1685 te Achterbroek / ~ 28-01-1685 te Berkenwoude 

   † tussen 10-04-1729 en 12-12-1751 te ??? 
 x 03-03-1709 Berkenwoude met Geertje Barents 
 zie ─> k3486 

 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 17-05-1669 / 28-10-1673 
Arien Dirksz Potuijt treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 27-05-1672 
Leendert Jacobsz en Claes Ariensz, won. te Berkenwoude, en Arien Jacobsz van der Kae, won. te 
Lekkerkerk, en Bouwen Jacobsz en Ariaentjen Jacobs, won. te Stolwijk, Aechjen Maertens, won. te 
Ouderkerk, en voornoemde Leendert Jacobsz als voogd over Tonis Jansz, alle kinderen en erfgenamen 
van Jacob Dirksz en Neeltje Jacobs, beiden zalr, verkopen 3 morgen land in de Wellepoort en 8 hont land 
in de Achterbroek aan Pieter Jansz Potuijt en Arien Dirksz Potuijt. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 09-05-1674 
Adriaan Dirksz Potuijt verkoopt 3 morgen land aan Cornelis Pouwelsz Capiteijn (zie k6036). Bedrag 675 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 14-08-1676 
Adriaen van Stevensloot en Everard Maes, door het gerecht van Berkenwoude aangestelde curators over 
de geabandonneerde boedel van Leendert Dammisz zalr, verkopen aan Cornelis Pleunen Evengroen 
(zie k5500) en Arijen Dirksz Potuijt 6 morgen 3 hont land met een vogelkooi daarin in de Wellepoort. De 
openbare verkoping was op 20-03-1676. Bedrag 323 gulden. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 09-04-1677 / 01-08-1683 / 16-06-1686 
Arien Dircksz Potuijt treedt op als gezworene van de Achterbroek (Berkenwoude). 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 25-05-1680 
Willem Dircksz Blom, Pieter Dircksz Blom, Arijen Cornelisz Janmaet, getrouwd met Aefje Dircks Blom, en 
Bastiaen Dircksz Blom, verkopen aan Arijen Dircksz Potuijt een huis, schuur en erf met 3 morgen 2 hont 
wei-, hooi- en kennipland in het westeinde van de Achterbroek. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 26-04-1682 
Leendert Goossensz Lievenheer, won. te Stolwijkersluis, verkoopt aan Adriaen Dicksz Potuijt, 1 morgen, 2 
hont weiland in het westeinde van de Actherbroek, en nog 1 morgen 3 hont land, mede in het westeinde 
van de Achterbroek. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 04-05-1685 
Arijen Dircksz Potuijt, enige erfgenaam van Pieter Jansz Potuijt, verkoopt aan Jacob Dircksz Pronck 5 
morgen land in het westeinde van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 06-06-1693 
Jan Jacobsz Brantsz, won. te Ouderkerk, verkoopt aan Arijen Dircksz Potuijt 1 morgen 3 hont land in het 
westeinde van de Achterbroek. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1439     dd. 28-01-1700 
Notaris Willem Romeijn 
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Jan Louwen, won. te Hekendorp, Pieter Louwen Groenlant, won. te Ruijge Weijde, Daem Louwen, Arij 
Dircksz Potuijt (zie k6972), getrouwde met Aefjen Louwen (zie k6973), Pieter Joppen, zoon van Jop 
Louwen, won. te Achterbroek, Arij Louwen (zie k2300), won. te Ouderkerk ad IJssel, Leentje Louris, 
weduwe van Pieter van der Togt, won. te Gouda, Frans Barentsz van der Dus, getrouwd met Aegje 
Louwen, won. te Stolwijk, alle kinderen en erfgenamen van Louris Jansz (zie k4600) en Weijntje Joppen 
(zie k4601), beiden zalr, delen de erfenis van hun ouders. 
Pieter Joppen krijgt voor zijn deel een partij land te Achterbroek met de kennipwerven. De zeven anderen 
behouden in gemeenschappelijk bezit, alle behuizing, wei-, hooi- en kennipland, al het contante geld, 
schulden, en al het andere dat door hun ouders is nagelaten. 

 

 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 29-11-1700 
Pieter Joppen verkoopt aan Arij Dircksz Potuijt het 1/8e deel van een huis met het westerse zijkamertje, de 
oosterse kelder, een kerderkamertje, schuur, berg, erf met een kennipwerf in het westeinde van de 
Achterbroek. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 24-05-1706 / 29-05-1706 
Arien Dircksz Potuijt wordt genoemd als eigenaar van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 10-05-1713 
De erfgenamen van Arij Potuijt worden genoemd als eigenaars van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 11-12-1720 
De kinderen van Arijen Dircksz Potuijt worden genoemd als eigenaars van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd +/- 1721 - 1723 
De weduwe en kinderen van Arie Dircksz Potuijt worden genoemd als eigenaars van een belendend 
perceel. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 19-10-1725 
Aefje Louwen wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel. 
 

 
#k6974 Dircksz, Barent  zelfde als ─> k3016 
x 
#k6975 Dircks, Marrigje  zelfde als ─> k3017 
 
#k6976 Roelofsz, Jan   (zoon van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † 03-03-1698 te Bergambacht 
x +/- 1650 te Bergambacht / Schoonhoven ??? 
#k6977 Bastiaens, Maria  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ 20-02-1657 te Schoonhoven † 26-04-1741 te Bergambacht 

  x +/- 1680 te ??? met Neeltje Tijssen 
  zie ─> k3488 

 

 
#k7004 In ’t Hout, Pieter Dircksz (zoon van Dirck Teunisz in ’t Hout en   
     Cijtje Maertens ) ─> k14008 
 * +/- 1610 te ??? 
 † voor 28-05-1668 te Zevenhuizen ?? 
o 05-04-1637 te Zevenhuizen 
#k7005 Slobbe, Leentgen Ariens (dochter van Arij Jansz Slobbe en ) 
       ─> k14010 
 * +/- 1615 te ??? 
 † na 28-05-1668 te Zevenhuizen ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1070 Datum: 19-Feb-23 

o Dirck  * +/- 1638  †  
o Arijen  * +/- 1640 te Zevenhuizen † na 21-09-1711 te Zevenhuizen ?? 

  x 11-03-1666 te Zevenhuizen (gerecht) met Margrietje Dircks Keet 
  zie ─> k3502 

o Maertjen  * +/- 1642  †  
o Cornelis  * na 1643  †  
o Jan  * na 1643  †  
o Cijtjen  * na 1643  †  
o Pieter  * na 1643  † 21-09-1711 te Zevenhuizen 

 
Weeskamer archief 6 Zevenhuizen  dd 28-05-1668 
Leentgen Ariens Slobbe weduwe van Pieter Dircxsz in ’t Hout geassisteerd met Arij Jansz Slobbe 
(zie k14010) haar vader, ter eenre, Dirck Pietersz in ’t Hout, Arij Pietersz in ’t Hout en Maertge Pieters in 
’t Hout geassisteerd met de voorn. Dirck Pietersz in ’t Hout haar broer, en Adriaen Jansz Slobbe en Teunis 
Dircksz in ’t Hout als voogden van Cornelis, Jan, Cijtgen en Pieter Pietersz in ’t Hout alle kinderen en 
erfgenamen van de voorn. Pieter Dircxsz in ’t Hout, hun vader, ter andere zijde, verklaren geaccordeerd te 
zijn nopende de uitkoop van de voorsz. kinderen haar vaderlijke erfenis. De kinderen zullen alleen hebben 
zeker stuk wei- en hooiland in de Swanla polder. Zij betalen hun moeder hiervoor 1300 gulden. Leentje 
Ariens Slobbe behoudt dan alle verdere roerende en onroerende goederen. 
In de daaropvolgende acte op dezelfde datum: 
Dirck Pietersz in ’t Hout, Arij Pietersz in ’t Hout (zie k3502), Maertje Pieters in ’t Hout geassisteerd met 
de voorn. Dirck Pietersz in ’t Hout haar broer voor haar zelf, en Adriaen Jansz Slobbe en Teunis Dircksz in 
’t Hout als voogden van Cornelis, Jan, Cijtgen en Pieter Pietersz in ’t Hout kinderen en kindskinderen van 
zal. Cijtje Maertens (zie k14009) in haar leven weduwe van Dirck Teunisz in ’t Hout (zie k14008), en 
Leentgen Ariens Slobbe verwekt bij Pieter Dircxsz in ’t Hout, en verklaarden de goederen haar 
aanbestorven door het overlijden van de voorn. haar grootmoeder en vader zal. respectievelijk te hebben 
geschift, gescheiden en gekaveld. 
Dirck Pietersz in’ Hout krijgt het wei- en hooiland in de Swanla polder, en betaalt aan zijn moeder 1300 
gulden, en aan ieder van zijn broers en zussen 100 gulden. 
Arij Pietersz in’t Hout krijgt een woning met huis, erf en schuur, met het land daarachter, te verongelden 
voor 4 morgen. Hij betaalt daarvoor aan Jan, Cijtgen en Pieter Pietersz int Hout, zijn minderjarige broers en 
zus, 2400 gulden (800 gulden per persoon). 
Maertje Pieters int Hout krijgt een stuk land in de Swanla polder, groot 1 morgen 3 hont. 
Cornelis Pietersz in’t Hout krijgt een stukje hooiland met enige akkers en landhoofden en de schuur daarop 
staande in de Swanla polder, in totaal 1 morgen 3 hont 50 roeden. 
 

 
#k7014 Schenck, Pieter Adriaensz (zoon van Adriaen Crijnen en Merritgen Pieters 
      Schencken)  ─> k14028 
 Beroep: Timmerman, heemraad van Ouderkerk ad IJssel in 1643 
 * +/- 1613 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 24-06-1662 en 15-02-1664 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k7015 Back, Elisabet Cornelis (dochter van Cornelis Back en ) ─> k14030 
 ~ +/- 1615 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † na 18-01-1675 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriaen *   † na 13-02-1669 

 gebruikt in actes de achternaam ‘Coster’. 
 x met Claesje Gerrits 
let op: dit is niet dezelfde als Adriaen Pietersz Timmerman (zie k3668), want: 
- in Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 13-02-1669 wordt Lijsbeth Cornelis, weduwe 
van Pieter Adrijaensz Timmerman, geassisteert met Adrijaen Pietersz Timmerman, haar zoon. 
Dus die leefde in 1669 nog. 
- in Recht. Arch. 41 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 14-04-1664 verkoopt Reijmpje Willems (zie k3669), 
weduwe van Adrijaen Pietersz Timmerman (zie k3668), in het openbaar de kleding van haar 
man. Dus die was in 1664 al overleden en kon dus nooit in 1669 zijn moeder hebben 
geassisteerd. 

o Merrichjen *   †  
 x met Willem Cornelisz Ruijchooft 

o Elisabet ~ +/- 1640 te Ouderkerk ad IJssel ? † 30-08-1745 te Ouderkerk ad IJssel 
 x met Willem Jacobsz Seghwaert 
 zie ─> k3507 

o Cornelia  *   † voor 18-01-1675 
 
Reconstructie ouders van Pieter Adriaensz Schenck: 
3. Ene Pieter Adriaensz is 12 jaar oud in 1625 en heeft als stiefvader Dirck Andriesz Timmerman, omdat 

hij de voorzoon is van de vrouw van Dirck Andriesz Timmerman. 
(Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 25-09-1625) 

4. Maertgen Pieters wordt genoemd als weduwe van Dirck Andriesz Timmerman. 
(Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 04-10-1649) 
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5. Merritgen Pieters wordt genoemd als weduwe van Dirck Andriesz Timmerman. 
(Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 16-03-1663) 

6. Dirck Andriesz en Merritgen Schencken, beiden zalr., hebben gewoond in een half huis te Ouderkerk 
ad IJssel. 
(Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 15-08-1678) 

Conclusie is dat Merritgen Pieters Schencken de moeder is van Pieter Adriaensz Schenck, en dat hij de 
achternaam van zijn moeder heeft aangenomen. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-09-1625 
Dirck Andriesz Timmerman, won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaart dat Marichgen Adriaens en Adriaentgen 
Adriaens, de voorkinderen van zijn vrouw, zijn overleden en hebben nagelaten 2/3e deel van een huis en 
erf op het dorp, hetwelk belast is met het onderhoud van Pieter Adriaensz, nu oud 12 jaar, totdat hij 
meerderjarig zal zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1637 
Jan Woutersz, oud burgemeester, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Pieter Adrijaensz Schenck 
timmerman, mede won. te Ouderkerk ad IJssel, vier morgen 1 ½ hont land in de polder de Zijde. Pieter 
Adrijaensz Schenck neemt ook de rentebrief over van 400 gulden die Sophia van Walenburch, won. te 
Rotterdam, op dat land sprekende heeft. Verder wordt betaald 3.612 gulden 10 stuivers. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-04-1638 
Jan Woutersz, belooft dat hij Pieter Adrijaensz Schenck, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, kosteloos en 
schadeloos zal houden van hetgeen hij zou kunnen lijden van de kinderen en erfgenamen van Grietgen 
Wouters zalr, zijn overleden zus, betreffende het gekochte land in de polder de Zijde dd. 18-03-1637. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 30-11-1643 
Pieter Adriaensz Schenck ondertekent twee actes als heemraad van Ouderkerk ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-12-1643 tm 18-02-1644 
Pieter Adriaensz Schenck ondertekent zeven actes als heemraad van Ouderkerk ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-10-1649 
In een acte wordt land in de polder de Zijde verkocht, grenzend aan het land van Maertgen Pieters, 
weduwe van Dirck Andriesz Timmerman. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-06-1653 
Wijven Brants, laatst weduwe van Cornelis Willemsz Timmerman, geassisteerd met Arijen Jansz 
Timmerman, haar zoon, Cornelis Gerritsz Timmerman, getrouwd met Lijsbet Crijnen, Pieter Adrijaensz 
Timmerman, voor zichzelf en namens Maertjen Pieters, Neeltgen Pieters en Andries Pietersz, Arijen 
Dircksz Timmerman, getrouwd met Arijaentgen Pieters, kinderen van Arijaentgen Crijnen (zie k7337) 
zalr, in haar leven vrouw van Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336), Isbrant Michielsz, Leendert 
Jansz, getrouwd met Annetgen Gielen, Jan Anthonisz, Isbrant Willemsz Bostelman, getrouwd met 
Nellitgen Thonis, Cornelis Pouwelisz Schuijtevoerder, getrouwd met Leentgen Thonis, Willemtgen Thonis, 
Willem Jan Govertsz (zie k4104), getrouwd met Maertgen Thonis (zie k4105), Wigger Ariensz, 
getrouwd met Aechgen Cornelis, Arijen Thonisz, schout van Ammerstol, getrouwd met Pietertgen Cornelis, 
allen erfgenamen van Adrijaen Brantsz, in zijn leven metselaar te Ouderkerk ad IJssel, en Neeltgen 
Crijnen, zalr, verkopen aan mr Evert Maes, won. te Ouderkerk ad IJssel, een huis en erf op het dorp. 
Bedrag 1.320 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-05-1655 
Joost Jansz Romein, voor zichzelf en namens Pieter Dircksz Schipper, getrouwd met Neeltgen Jans, 
Maertgen Jans, Iefgen Jans, zijn zussen, allen won. te Rotterdam, Arijen Cornelisz Decker, getrouwd met 
Maertgen Jans, won. te Ouderkerk ad IJssel, allen voor de ene helft, Geen Jansz, als oom en voogd van 
het nagelaten weeskind van Dirck Jansz Gansman, waar moeder van is geweest Trijntjen Jans, verkopen 
aan Pieter Adriaensz Timmerman, een huis met schuur en erf staand aan de kerkstraat. Bedrag 750 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-03-1660 
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Pieter Adrijaensz Timmerman verkoopt aan Joost Adrijaensz Schiltman, schout van Ouderkerk ad IJssel, 
een schuur en erf op het dorp dat hij op 05-06-1655 van de erfgenamen van Cornelis Jan Joosten en Dirck 
Jansz Gansman gekocht heeft. Bedrag 1000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-03-1660 
Joost Schiltman, schout van Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Pieter Adrijaensz Schenck timmerman 
het bedrag van 600 gulden als restant van de koop van een schuur en erf. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-12-1660 
Pieter Adrijaensz Timmerman verkoopt aan Sent Adrijaensz Backer het 1/18e deel van een huis en erf op 
het dorp. Dit huis was hem aangekomen door het overlijden van Neeltgen Crijnen, zijn moeije. Bedrag 106 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-06-1662 
In een acte wordt land in de polder de Zijde als onderpand genoemd voor een hypotheek, grenzend aan 
het land van Pieter Adrijaensz Timmerman. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-03-1663 
Op verzoek van Merritgen Pieters, weduwe van Dirck Andriesz Timmerman, won. te Ouderkerk ad IJssel, 
hebben schout en heemraden de landen getaxeerd die Dirck Andriesz heeft achtergelaten zonder enige 
descendenten.  
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-02-1664 
In een acte wordt land in de polder de Zijde als onderpand genoemd voor een hypotheek, grenzend aan 
het land van de weduwe van Pieter Adrijaensz Timmerman. 
 
Recht. Arch. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Lijsgen Cornelis, weduwe van Pieter Ariensz Timmerman, geassisteerd met Willem Cornelisz 
Ruijchooft, en Willem Cornelisz Ruijchooft voor zichzelf en voor de verdere kinderen, zusters en zwagers 
van Lijsgen Cornelis, voor de ene helft, Pieter Andriesz Timmerman, Abram Cornelisz Vermeer, getrouwd 
met Lijsbeth Andries, Cornelis Fransz, getrouwd met Berber Andries, won. te Streefkerk, Andries Pietersz 
Timmerman, voor zichzelf en mede naast Pieter Andriesz voogd over de kinderen van Adriaen Pietersz 
Timmerman (zie k3668), Arien Abramsz, getrouwd met Reijmpje Willems (zie k3669), weduwe van 
Arien Pietersz Timmerman voornoemd, Sent Adriaensz Backer, Willem Dircksz Keijser, namens Aert 
Maertensz, getrouwd met Ariaentgen Pieters, en als voogd over haar kinderen, voor de andere helft, 
erfgenamen van Dirck Timmerman en Merritgen Pieters, overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan 
Martijntgen Jacobs, weduwe van Pieter Willemsz Scheepmaker, een erf in de polder de Zijde. Bedrag 500 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-02-1669 
Lijsbeth Cornelis, weduwe van Pieter Adrijaensz Timmerman, geassisteert met Adrijaen Pietersz 
Timmerman, haar zoon, verkoopt aan Crijn Cornelisz Timmerman (zie k10234) 3 hont land en nog 1 
morgen 59 ½ roede land, in de polder Zijde. Bedrag 1212 gulden 10 stuivers. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 18-01-1675 
Notaris Everard Maes 
Adriaen Pietersz Timmerman, Willem Cornelisz Ruijchooft, getrouwd met Merrichjen Pieters, Willem 
Jacobsz Seghwaert, getrouwd met Elisabet Pieters, en voornoemde Adriaen Pietersz en WIllem 
Ruijchooft als bij acte van Elisabet Cornelis Back gestelde voogden over de vier minderjarige kinderen van 
Cornelia Pieters, kinderen en kindskinderen van voornoemde Elisabet Cornelis Back, hun moeder en 
grootmoeder, alle won. te Ouderkerk ad IJssel, verdelen de landen die Elisabet Cornelis Back bij haar 
leven aan hen heeft gedoneerd voor notaris Everard Maes op dezelfde datum. 
Adriaen Pietersz Timmerman krijgt 3 morgen land in de polder de Zijde. 
Willem Cornelisz Ruijchooft en de kinderen van Cornelia Pieters, voor 2/3e, en Willem Jacobsz Seghwaert, 
voor 1/3e deel, krijgen een woning of hofstede, groot 8 morgen 3 hont land, in de polder de Zijde. 
Verder houden de 4 partijen onverdeeld twee halve huizen en ervan, waarvan het ene op het Ouderkerkse 
dorp staat, en het andere in de polder de Zijde. (De wederhelft van die huizen komt toe aan de kinderen 
van Pieter Andriesz.) 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 18-01-1675 
Notaris Everard Maes 
Elisabet Cornelis Back, weduwe van Pieter Adriaensz Schenck, won. te Ouderkerk ad IJssel, gezond, 
doet zonder dwang of misleiding, uit eigen vrije wil bij leven een donatie aan Adriaen Pietersz, Willem 
Cornelisz Ruijchooft, getrouwd met Marrichjen Pieters, Willem Jacobsz Seghwaert, getrouwd met 
Elisabet Pieters, en aan de vier onmondige kinderen van Cornelia Pieters zalr, won. te Ouderkerk, ieder 
voor een vierde deel, al haar onroerende goederen in Ouderkerk ad IJssel in de polder de Zijde.Dit bestaat 
uit een woning groot 8 morgen 3 hont, en nog 3 morgen land, en twee halve huizen (in de polder de Zijde 
en op het dorp). De kinderen moeten haar gedurende haar leven iedere drie maanden een bedrag van 33 
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gulden uitkeren, namelijk ieder kind 8 gulden 5 stuivers, en de vier kinderen van Cornelia Pieters ook 
gezamenlijk in totaal 8 gulden 5 stuivers. Bij in gebreke blijven zal de donatie vervallen. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-12-1675 
Notaris Everard Maes 
Elisabet Cornelis Back, weduwe van Pieter Adriaensz Schenck als principael, en Willem Cornelisz 
Ruijchooft als borg, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Hendrick Willemsz het bedrag van 
850 gulden vanwege het casseren en vernietigen van twee obligaties, van 600 gulden en van 150 gulden 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-05-1676 
Notaris Everard Maes 
Claes Leendertsz Backer, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Willem Cornelisz Ruijchooft, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, een rentebrief van 300 gulden die hij tot laste heeft van Willem Jacobsz Seghwaert, 
grutter te Ouderkerk, en mede tot laste van Lijsbeth Cornelis Back, weduwe van Pieter Ariensz 
Coster. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-08-1678 
Willem Dircksz Keijser voor 1/4e deel, Neeltje Pieters, weduwe van Sent Arijensz Backer, voor 1/8e deel, de 
vier nagelaten kinderen van Andries Pietersz en Toontje Cornelis, beiden zalr, voor 1/8e deel, verkopen 
aan Adrijaen Pietersz en Joost Vassen van Ardennen, timmerlieden te Ouderkerk ad IJssel, een half huis 
en erf op het dorp, belend aan de weduwe en kinderen van Adrijaen Pietersz Timmerman. Adrijaen 
Pietersz en Joost Vassen van Ardennen zijn eigenaren van de wederhelft van het huis en erf. Het halve 
huis is eerder gebruikt geweest bij Dirck Andiresz en Merritje Schencken zalr. Bedrag 745 gulden. 
 

 
#k7032 Neef/Neven, Goris (zoon van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Lekkerkerk ?? 
#k7033 Jacobs, Aechje (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1648 te Lekkerkerk  †  

  x 24-01-1680 te Lekkerkerk met Merrigje Hendriks 
  zie ─> k3516 

 

 
#k7034 Leenen, Hendrik Pietersz (zoon van Pieter Leenen en ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Lekkerkerk ?? 
#k7035 Claas, Leentje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Merrigje  ~ +/- 1652 te Lekkerkerk †   

  x 24-01-1680 te Lekkerkerk met Cornelis Gorisz Neef / Neven 
  zie ─> k3517 

 

 
#k7036 de Jong, Jan Huijgen  zelfde als ─> k4244 
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x 
#k7037 Nobel, Marichje Hendricks zelfde als ─> k4245 
 
#k7038 Kuijnen, Huig   (zoon van ) 
 Later getrouwd met Neeltje Jans (zie k6042) 
 ~ +/- 1620 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Lekkerkerk 
#k7039 Claes, Barber   (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Huig Kuijnen en Barber Claes):: 
o Neeltje ~ 19-02-1651 te Lekkerkerk get. Pleun Kuijnen, Leenthe Kuijnen, Betje Andriessen 
o Marchje ~ +/- 1655 te Lekkerkerk  † 30-08-1712 te Lekkerkerk 

 x 19-01-1676 te Lekkerkerk met Hendrik Jansz de Jong 
 zie ─> k3519 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Huig Kuijnen en Neeltje Jans (zie k6042): 
o Barber ~ +/- 1661 te Lekkerkerk 

 is doopgetuige bij kinderen van Lijntje (zie k3021) 
 (o) 04-02-1683 te Lekkerkerk, (x) te Nieuw Lekkerland met Ruth Jacobsz 

o Martijntje ~ +/- 1663 te Lekkerkerk 
 is doopgetuige bij kinderen van Lijntje (zie k3021) 
 x 30-01-1686 te Lekkerkerk met Jan Aertsz 
 (o) 04-06-1694 te Lekkerkerk met Corstijaan de Graaf (van Alblas)  

o Lijettje ~ 24-01-1666 te Lekkerkerk 
 doopget. Pleun Kuinen, Neeltje Pleunen, Dirkje Jans 
 x 30-05-1683 te Lekkerkerk met Pieter Heijndirksz 
 (mogelijk) xx +/- 1701 met Arij Jacobsz Kooijman (zie k3471)  
 zie ─> k3021 

o Jan ~ 04-12-1667 te Lekkerkerk  † 02-12-1727 te Lekkerkerk 
 doopget. Mees Jansz, Pleun Kuinen, Dirkje Jans 
 x 31-07-1695 te Lekkerkerk met Trijntje Cornelis 
 zie ─> k3386 

o Aachje ~ 09-02-1670 te Lekkerkerk 
 doopget. Pleun Kuinen, Neeltje Pleunen, Neeltje Pieters 

o Lijsje ~ 07-02-1672 te Lekkerkerk 
 doopget. Kuijn Pleunen, Neeltje Pleunen, Neeltje Pieters  

o Kuijn ~ 12-07-1676 te Lekkerkerk 
 doopget. Kuijn Pleunen, Neeltge Pieters, Simion (?) Jansz 

 
 

 
#k7044 de Jong, Jan Huijgen  zelfde als ─> k4244 
x 
#k7045 Nobel, Marichje Hendricks zelfde als ─> k4245 
 
#k7046 Kuijnen, Huig   zelfde als ─> k7038 
x 
#k7047 Claes, Barber   zelfde als ─> k7039 
 
#k7060 Lockerbol, Huijbert Adriaensz  (zoon van Adriaen Lockerbol en ) 
 ~ +/- 1613 te Raamsdonk 
 † na 02-1698 te ??? 
x +/- 1643 te Oosterhout 
#k7061 Broeren, Pierken Jans  (dochter van Jan Broeren en ) 
 ~ +/- 1619 te Oosterhout 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijbert ~ 02-05-1666 te Oosterhout  †  

 x 16-05-1690 te Rotterdam met Judith Barents van der Lelij 
 zie ─> k3530 

 

 
#k7064 Goedhart, Cornelis Reijersz (zoon van Reijer Goedhart en ) 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1075 Datum: 19-Feb-23 

 ~ 02-01-1625 te Lopik 
 † ..-.12-1668 te Langerak 
x 09-05-1652 te Lopik 
#k7065 Stout, Niesje Cornelis  (dochter van Cornelis Jansz Stout en Baartje  
     Ariens)  ─> k14130 
 ~ +/- 1629 te Langerak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Reijer ~ +/- 1650 te Lopik  † 07-05-1722 te Lopik 

 x 08-05-1681 te Lopik met Aaltjen Willems Mick 
 zie ─> k3532 

 
Recht. Arch. 26 Langerak  fol 171   d.d. 26-05-1669:  
Loting tussen de kk. van Cornelis Jansz Stout, in zijn leven achtman van Langerak. Cornelis Cornelisz 
Stout (zie k3250), Jan Adriaensz Truijr, getrouwd met Adriaentgen Cornelis Stout, Pieter Jansz, getrouwd 
met Jaepken Cornelis Stout (zie k6507), Ghijsbert Baltensz Otterspeer, getrouwd met Maritgen Cornelis 
Stout, Ariaentgen Cornelis Stout de outste, huijsvrouw van Cornelis Jansz Stuijffsack, en Niesken 
Cornelis Stout (zie k7065), weduwe van Cornelis Reijersz. Zij ratificeren de loting van de goederen bij 
hun moeder Beertgen Ariens nagelaten van dato 28-02-1666. 
 

 
#k7068 Bijlandt, Nicolaas Schrevelsz (zoon van Schrevel Bijlandt en Aletta van der 
     Snelle)  ─> k14136 
 Later getrouwd (1) op 13-02-1687 te Ameide met Anna Boudewijns van der Pijl 
 Later getrouwd (2) op (o) 03-02-1689 te Schoonhoven met Commerina Juijnboll 
 Beroep: Secretaris van Lopik, Jaarsveld, Lopikerkapel en Cabauw 
 ~ +/- 1645 te Lopik 
 † voor 12-12-1723 te ??? 
o 30-12-1673 te Schoonhoven 
x 16-01-1674 te Schoonhoven (zie ook Lopik)   zie gezinskaart temp039 
#k7069 Oosterbaan, Adriana Simons (dochter van Simon Jansz Oosterbaan en Ida 
     Claes Ruijchhaver)  ─> k14138 
 ~ +/- 1650 te Schoonhoven 
 † voor 13-02-1687 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Nicolaas Bijlandt en Adriana Oosterbaan): 
o NN  *   †  
o Sijmon ~ 10-03-1678 te Lopik  † 07-04-1716 te Lopik 

 o ..-07-1699 te Lopik met Catharina Buijs 
 zie ─> k3534 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Nicolaas Bijlandt en Anna van der Pijl): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Nicolaas Bijlandt en Commerina Juijnboll): 
o NN  *   †  

 

 
#k7072 Pruijt, Jan Willemsz  (zoon van Willem Pruijt en ) 
 Eerst getrouwd +/- 1625 met Neeltje Pieters 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † tussen 07-06-1654 en 29-05-1655 te ??? 
x 09-04-1634 te Heenvliet 
#k7073 Claas, Leentje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1645 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Pruijt en Neeltje Pieters): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Pruijt en Leentje Claas): 
o NN  *   †  
o Willem ~ +/- 1640 te ???  †  

 x 02-06-1669 te Zwartewaal met Jannetje Teunis 
 zie ─> k3536 

 

 
#k7078 Besemer, Jan Pietersz   zelfde als ─> k2226 
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x 
#k7079 van Reede, Annetje/Annitge Everts zelfde als ─> k2227 
 
#k7080 Snoeij, Jan Arijensz   zelfde als ─> k2134 
x 
#k7081 Geeluwe, Neeltje   zelfde als ─> k2135 
 
#k7084 Verbie, Leendert Ariensz  zelfde als ─> k5370 
x 
#k7085 Gerrits, Neeltje    zelfde als ─> k5371 
 
#k7088 Jaspersz, Lambert  (zoon van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x tussen 1653 en 1666 te Lekkerkerk 
#k7089 Willems, Ariaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannes ~ 30-01-1667 te Lekkerkerk  † 12-12-1725 te Lekkerkerk 

  o 09-11-1702 te Lekkerkerk met Neeltje Cornelis van der Zijde 
  zie ─> k3544 

 

 
#k7090 van der Zijde, Cornelis Foppe  (zoon van Fop van der Zijde en ) 
 Functie: Mansman in 1703 
 ~ +/- 1635 te Lekkerkerk 
 † na 25-01-1703 te ??? 
x 30-12-1676 te Lekkerkerk 
#k7091 Polderman, Neeltje Claes  (dochter van Claes Polderman en ) 
 ~ +/- 1640 te Haastrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 14-11-1677 te Lekkerkerk  † 02-06-1752 te Lekkerkerk 

 o 09-11-1702 te Lekkerkerk met Johannes Lambertsz van der Wal 
 zie ─> k3545 

 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 25-01-1703 
Notaris Samuel Guldemont. 
Leendert Schiltman en Barbara Schiltman machtigen Adriaan van der Hoek, procureur voor de vierschaar 
van Lekkerkerk om namens hen zaken en processen waar te nemen. 
Cornelis Foppen van der Sijde, mansman te Lekkerkerk, ondertekent de acte als getuige. 

 
 
#k7110 Alblas, Thonis Ariensz   zelfde als ─> k6502 
x 
#k7111 Ningen, Annigje   zelfde als ─> k6503 
 
#k7112 Keesjebreur, Arien Cornelisz  (zoon van Cornelis Keesjebreur en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Bergambacht ?? 
#k7113 Frederiks, Trijntje / Catharina  (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Cornelis  * ..-09-1665 te Bergambacht  †  

  x 14-12-1697 te Bergambacht met Marritje Barten 
  zie ─> k3556 

 

 
#k7124 Huijbertsz, Lourens   (zoon van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Schoonhoven ?? 
#k7125 Gerrits, Annigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 16-06-1672 te Schoonhoven  †  

 o 25-01-1698 te Bergambacht met Marrigje Cornelis Verkaeijck 
 zie ─> k3562 

 

 
#k7136 Stout, Jan Wiggertsz   zelfde als ─> k4464 
x 
#k7137 Corver, Ariaentje Teunis  zelfde als ─> k4465 
 
#k7148 Ariensz, Cornelis   zelfde als ─> k3226 
x 
#k7149 Gillis, Sijchen    zelfde als ─> k3227 
 
#k7150 van de Giessen, Jan Ariensz  zelfde als ─>k5770 
x 
#k7151 Schouten, Marrigje Cornelis  zelfde als ─>k5771 
 
#k7152 de Man, Dirck Jacobsz  (zoon van Jacob de Man en ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te ??? 
#k7153 Ariens, Lijsken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1625 te ???  † 18-11-1691 te Ottoland 

  x +/- 1653 met Sijgje Jielis 
  xx +/- 1669 te ??? met Trijntje Jacob Goossen 
  zie ─> k3576 

 

 
#k7156 de Covel, Jan Jansz  (zoon van Jan Woutersz Covel en Aentken  
     Teunis de Haen)  ─> k14312 
 * +/- 1610 te Goudriaan 
 † tussen 12-12-1651 en 17-05-1653 te Goudriaan 
x 24-04-1641 te Goudriaan / x 24-02-1641 te Noordeloos 
#k7157 Cornelis, Janneke  (dochter van Cornelis Florensz en Anna  
     Wouters Covel)  ─> k14314 
 * te Minkeloos 
 ~ 16-04-1618 te Goudriaan 
 † 02-06-1676 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joost * +/- 1643 te Groot Ammers  ~ 06-12-1643 te Ottoland 

      † 10-02-1734 te Goudriaan 
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 x 09-12-1666 te Goudriaan met Janneken Teunis Broer 
 zie ─> k3578 

 

 
#k7158 Broer, Teunis Ariensz  (zoon van Arien Cornelisz Broer (Boijtgen) en 
     Lijscken Ariens Boel)  ─> k14316 
 * +/- 1607 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 11-04-1632 te Groot Ammers (zie Goudriaan) 
x 02-05-1632 te Goudriaan 
#k7159 Broer, Barberken Cornelis (dochter van Cornelis Jansz Boer en Beatrix  
     Bastiaens)  ─> k14318 
 * +/- 1611 te Ammers Graveland (Groot Ammers) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Janneken ~ 05-07-1648 te Ottoland  † 21-10-1726 te Goudriaan 

  x 09-12-1666 te Goudriaan met Joost Jansz de Covel 
  zie ─> k3579 

 

 
#k7192 van der Giessen, Hendrick Ariensz (zoon van Arien van der Giessen en ) 
 Later getrouwd op 10-04-1651 te Heerjansdam met Maertje Lauwen 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Heerjansdam ? 
#k7193 Pieters, Igje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † voor 10-04-1651 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrick van der Giessen en Igje Pieters): 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 10-04-1644 te Heerjansdam  †  

 x 06-03-1669 te Heerjansdam met Geertruij Jans van de Grient 
 zie ─> k3596 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrick van der Giessen en Maertje Lauwen): 
o NN  *   †  

 

 
#k7194 van de Grient, Jan Ariensz (zoon van Arien van de Grient en ) 
 ~ +/- 1615 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
x 10-04-1644 te Heerjansdam 
#k7195 Tobias, Maiken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te Heerjansdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertruij  ~ 06-08-1646 te Heerjansdam †   

  x 06-03-1669 te Heerjansdam met Pieter Hendricksz van der Giessen 
  zie ─> k3597 

 

 
#k7232 Muijen, Cornelis Claesz (zoon van Claes Jansz Muijen en ) 
 Later getrouwd op 19-11-1628 te Alblasserdam met Marichjen Pieters Jans 
 * +/- 1580 te Oud Alblas 
 † ..-04-1636 te Oud Alblas 
x 25-12-1618 te Alblasserdam 
#k7233 Jans, Inge   (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Muijen en Inge Jans): 
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o NN  *   †  
o Cleijs ~ 03-11-1624 te Alblasserdam  † ..-.01-1672 te Alblasserdam 

 x 20-11-1650 te Oud Alblas met Ningentge Huijberden 
 zie ─> k3616 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Muijen en Marichjen Pieters Jans): 
o NN  *   †  

 

 
#k7234 Dircksz, Huijbert  (zoon van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te ??? 
#k7235 Lenaerts, Lijnken  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ningentge ~ 16-02-1625 te Oud Alblas  †   

  x 20-11-1650 te Oud Alblas met Cleijs Cornelisz Muijen 
  zie ─> k3617 

 

 
#k7238 Kalis, Dirck Claesz / Cleijsz (zoon van Claes / Cleijs Kalis en ) 
 * +/- 1585 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 06-11-1614 te Oud Alblas 
#k7239 Ockers, Mariken  (dochter van ) 
 * +/- 1590 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietjen  ~ 26-10-1631 te Oud Alblas  †  

  x 01-01-1658 te Dordrecht met Dirk Cornelisz de Graaf 
  zie ─> k3619 

 

 
#k7248 Bezemer, Marijnis Gerritsz / Geraetsz (zoon van Geraert Jansz Aertsz Bezemer 
      en NN) 
 * voor 1599 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 01-04-1630 te Oud Alblas     zie gezinskaart temp034 
#k7249 Crijnen, Lenartke (dochter van Crijn Cornelisz en ) 
 * voor 1599 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Crijn ~ 07-10-1646 te Oud Alblas  †  

 x 23-12-1674 te Oud Alblas met Maijken / Marrighje Ariens 
 zie ─> k3624 

 

 
#k7250 Gijsbertsz, Arijen (zoon van Gijsbrecht Govertsz en ) 
 ~ 22-08-1610 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 25-08-1647 te Oud Alblas 
#k7251 Foppen, Barbar  (dochter van Fop Ewoutsz en Marike Mertens) 
      ─> k14502 
 ~ 31-10-1621 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Maijken  ~ 09-06-1652 te Oud Alblas  †   
  x 23-12-1674 te Oud Alblas met Crijn Marijnisz Bezemer 
  zie ─> k3625 

 

 
#k7252 van der Sijden, Cornelis Mertensz Bastiaensz (zoon van Merten Bastiaansz van 
    der Sijden en ) 
 Beroep: korenmolenaar te Oud-Alblas 
 * voor 1599 te Oud Alblas 
 † tussen 10-04-1662 en 12-06-1664 te Oud-Alblas 
x 10-03-1624 te Oud Alblas     zie gezinskaart temp033 
#k7253 Wouters, Lijsken (dochter van Wouter Cornelisz Jongbloed en Dievertgen 
    Nannings)  ─> k14506 
 * +/- 1597 te Oud Alblas 
 † na 10-10-1653 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Nanning  ~ 03-11-1630 te Oud Alblas  † na 29-06-1687 te ??? 

  x 09-02-1653 te Oud Alblas met Aertjen Roelen (van der Sijde) 
  zie ─> k3626 

 

 
#k7254 ‘den oude’, Roelant Roelantsz  (zoon van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Bleskensgraaf ?? 
#k7255 Willems, Willemke   (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aertjen ~ +/- 1630 te Bleskensgraaf  †   

 x 09-02-1653 te Oud Alblas met Nanning Cornelisz van der Sijden 
 zie ─> k3627 

 

 
#k7264 van Genderen, Peter Rijcksz  (zoon van Rijck Dingesz van Genderen en 
      Baertge Peters de Rie)  ─> k14528 
 ~ 19-04-1635 te Meerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te ??? 
#k7265 Gerrits, Janneke   (dochter van ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Michiel * +/- 1658 te Meerkerk  †  

 x +/- 1690 te Sliedrecht ?? met NN de Bruin 
 zie ─> k3632 

 
Recht. arch nr 3 Meerkerk   d.d. 29-05-1663: 
Pieter Rijcken won op ’t dorp zoon van Rijck Dingemansz en Baertien Peeters de Rie; Geerit 
Hendricksen Rietvelt getrouwd met Dingen Rijcken en Cornelis Geeloffsen getrouwd met Elisabet Rijcken, 
zijnde voorkinderen van voorn Rijck Dingemansz, nevens Herber Willemsz als voorzoon van voorn 
Baertien Pieters, en als zodanig kinderen en erfgenamen van Rijck Dingemansz en Baertien Pieters, 
beiden za, en tr aan voorn Herber Willemsz, elk hun deel in een huis en erf op ’t dorp. 
 
Recht. arch nr 3 Meerkerk   d.d. 21-07-1664 
Peter Rijcken en Cornelis Geeloffsz getrouwd met Elisabeth Rijcken en Dingen Rijcken getrouwd met 
Gerrit Hendricksz Rietvelt, erfgenamen van Rijck Dingensz en tesamen gerechtigd i/d helft van het 
nabeschreven land; nog Peter Rijcken en Herbert Willemsz tesamen kinderen en erfgenamen van Bartjen 
Peters, voor de wederhelft. En allen zich sterk makende voor de uitlandige Gerrit Hendricksz Rietvelt, tr 
aan Dirck Anthonisz won a/d Souwendijk, een campje genaamd “het Sant”, gelegen a/d Souwendijk. 
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#k7296 Kruithof, Cornelis Ariensz (zoon van Adrijaen Dircksz Kruithof en Lijntgen 
     Cornelis van den Broeck)  ─> k14592 
 Beroep: Landbouwer / Schipper 
 * +/- 1617 te Mijnsheerenland 
 † ??? te ??? 
o 03-01-1648 te Puttershoek 
#k7297 Gouman, Japie Claes  (dochter van Claes Bastiaensz Gouman en  
     Lintgen Jans)  ─> k14594 
 ~ 15-11-1626 te Puttershoek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 22-05-1650 te Puttershoek  †  

 o 28-11-1676 te Charlois met Marijtje Mattheus van der Laan 
 zie ─> k3648 

 

 
#k7300 Verschoor, Doen Bastiaensz (zoon van Bastiaen Pietersz Verschoor en  
     Neeltge Adriaens)  ─> k14600 
 Later getrouwd op 02-07-1645 te Rotterdam met Aeltje Pons (zie ook k7854) 
 ~ voor 1599 te Amsterdam 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k7301 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Doen Verschoor en NN): 
o NN  *   †  
o Bastiaen  * +/- 1635 te Charlois  † 01-10-1716 te Katendrecht 

  x 10-05-1665 te Charlois met Pleuntje Pieters Verschoor 
  zie ─> k3650 (kwartier 4) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Doen Verschoor en Aeltje Pons) (zie k7854): 
o NN  *   †  
o Sijtje  ~ +/- 1650 te Charlois  †  

  x 08-05-1675 te Rotterdam met Bastiaan Pietersz Munter (Schouten) 
  zie ─> k3927 (kwartier 4) 

 
#k7302 Verschoor, Pieter Aertsz (zoon van Aert Ewoutsz Verschoor en Pietertgen 
     Willems Cranendonck)  ─> k14604 
 Beroep: Boer 
 * +/- 1615 te ??? 
 † 30-04-1664 te Charlois 
x +/- 1640 te Charlois 
#k7303 Pors, Ariaentje Clements (dochter van Clement Lenertsz Pors en Neeltje 
     Harmens van der Schoor)  ─> k14606 
 * +/- 1620 te ??? 
 † 09-12-1682 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pleuntje * +/- 1640 te Charlois  † 22-12-1716 te Katendrecht 

 x 10-05-1665 te Charlois met Bastiaen Doensz Verschoor 
  zie ─> k3651 

 

 
#k7304 Spek, Aert Jansz  zelfde als ─> k3756 
x 
#k7305 Everts, Barber   zelfde als ─> k3757 
 
#k7320 Liefaart, Jacob Marcusz (zoon van Marcus Lievaart en  ) 
 * +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Almkerk ?? 
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#k7321 van Dijck, Elizabeth Jans (dochter van Jan van Dijck en ) 
 * +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1665 te Almkerk  †  

 x +/- 1690 te ??? met Jenneke Pieters 
 zie ─> k3660 

 

 
#k7324 Claesz, Stoffel  (zoon van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te Woudrichem ?? 
#k7325 Govers, Lijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Govert * +/- 1638 te Woerkom (Woudrichem)  †  

 x 02-12-1663 te Barendrecht met Ariaentje / Annichje Jans 
 zie ─> k3662 

 

 
#k7336 Timmerman, Pieter Andriesz   (zoon van Andries Timmerman en ) 
 Beroep: Bakker 
 ~ +/- 1595 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 23-07-1671 en 24-07-1673 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k7337 Crijnen, Arijaentgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † voor 16-11-1652 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maertjen     *   † na 19-05-1671 

 x met Willem Dircksz Keijser 
o Neeltgen     *   † na 19-05-1671 

 x met Sent Adriaensz Backer 
o Andries     *   † na 19-05-1671 
o Arijaentgen   *   † na 19-05-1671 

 x met Arijen Dircksz Timmerman   
 xx met Aert Maertensz Timmerman 

o Adriaen ~ +/- 1635 te Ouderkerk ad IJssel ? † voor 14-04-1664 te Ouderkerk ad IJssel ? 
 x +/- 1658 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Reijmpje Willems 
 zie ─> k3668 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-03-1631 
Vinsent Kommersz (zie k9198) is schuldig aan Dirck Andriesz, Pieter Andriesz (zie k7336) en Kornelis 
Gerritsz, timmerlieden, het bedrag van 550 gulden vanwege geleverd hout en arbeid. Rente 3,5%. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-10-1634 
Jacob Aerensz Schuitevoerder, voor zichzelf, getrouwd met Swaentge Pieters, won. te Ouderkerk ad 
IJssel, en namens Brant Jansz, getrouwd met Machtelken Pietesr, won. te Gouderak, Jan Pietersz e 
Cornelis Pietersz, won. te Ouderkerk, alle kinderen en erfgenamen van Pieter Maertensz en Maertge 
Cornelis, hun vader en moeder, voor 1 hont land, en Neltgen Aerens, weduwe van Jan Maertensz, won. 
aan de ’s-Gravenweg, geassisteerd met Cornelis Leenderts, haar zwager, voor 5 hont land, verkopen dit 
land aan Dirck Andriesz voor de ene helft en Pieter Andriesz voor 1/4e deel, en Cornelis Gerritsz voor het 
laatste 1/4e deel. Dit land ligt in de polder de Zijde. Bedrag 578 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-03-1639 
Pieter Dircksz Steenbacker, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Wigger Pietersz, won. aan de ’s-Gravenweg, 
als oom en voogd van de vier onmondige nagelaten kinderen van Maertgen Pieters, in haar leven vrouw 
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van voorgaande Pieter Dircksz, verkopen aan Cornelis Gerritsz Timmerman, voor de ene helft, en Pieter 
Andriesz Timmerman, voor de andere helft, 3 morgen land in de polder de Zijde. Dit land hadden zij 
gekocht op 16-03-1639 tijdens een openbare verkoping. Bedrag 2050 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1642 
Leendert Hendricksz Metselaer, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Pieter Andriesz Timmerman, 
een huis en erf op het dorp. Bedrag 860 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisjen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, geassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Anthonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van de 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Pieter Andriesz Timmerman een kamp 
land en een rijsakker, groot 3 hont, gelegen in de polder de Zijde. Bedrag 160 gulden. 
In de daarop volgende acte de schuldbrief die hiermee verband houdt, ondertekend door Pieter Andriesz 
Timmerman: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-09-1649 
In de zaak van preferentie van schuldeisers van Govert Cornelisz Schoemaker, wordt onder andere 
vermeld Pieter Andriesz Timmerman, bakker, over gehaald brood volgens diens rekening, ten bedrage 
van 73 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-02-1650 
Pieter Andriesz Timmerman stelt zich borg, en ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-11-1652 
Schout en heemraden hebben de onroerende goederen getaxeerd, nagelaten door Neeltgen Crijnen, 
weduwe van Arijen Brantsz, in haar leven gewoond hebbend op het dorp van Ouderkerk ad IJssel. 
Daaronder bevindt zich (voor 1/3e deel) een huis op het dorp waar Pieter Andriesz, weduwnaar van 
Ariaentgen Crijnen woont. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-06-1653 
Wijven Brants, laatst weduwe van Cornelis Willemsz Timmerman, geassisteerd met Arijen Jansz 
Timmerman, haar zoon, Cornelis Gerritsz Timmerman, getrouwd met Lijsbet Crijnen, Pieter Adrijaensz 
Timmerman (zie k7014), voor zichzelf en namens Maertjen Pieters, Neeltgen Pieters en Andries 
Pietersz, Arijen Dircksz Timmerman, getrouwd met Arijaentgen Pieters, kinderen van Arijaentgen 
Crijnen zalr, in haar leven vrouw van Pieter Andriesz Timmerman, Isbrant Michielsz, Leendert Jansz, 
getrouwd met Annetgen Gielen, Jan Anthonisz, Isbrant Willemsz Bostelman, getrouwd met Nellitgen 
Thonis, Cornelis Pouwelisz Schuijtevoerder, getrouwd met Leentgen Thonis, Willemtgen Thonis, Willem 
Jan Govertsz (zie k4104), getrouwd met Maertgen Thonis (zie k4105), Wigger Ariensz, getrouwd met 
Aechgen Cornelis, Arijen Thonisz, schout van Ammerstol, getrouwd met Pietertgen Cornelis, allen 
erfgenamen van Adrijaen Brantsz, in zijn leven metselaar te Ouderkerk ad IJssel, en Neeltgen Crijnen, zalr, 
verkopen aan mr Evert Maes, won. te Ouderkerk ad IJssel, een huis en erf op het dorp. Bedrag 1.320 
gulden. 
 
Recht. Arch. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Lijsgen Cornelis (zie k7015), weduwe van Pieter Ariensz Timmerman (zie k7014), geassisteerd met 
Willem Cornelisz Ruijchooft, en Willem Cornelisz Ruijchooft voor zichzelf en voor de verdere kinderen, 
zusters en zwagers van Lijsgen Cornelis, voor de ene helft, Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336), 
Abram Cornelisz Vermeer, getrouwd met Lijsbeth Andries, Cornelis Fransz, getrouwd met Berber Andries, 
won. te Streefkerk, Andries Pietersz Timmerman, voor zichzelf en mede naast Pieter Andriesz voogd 
over de kinderen van Adriaen Pietersz Timmerman (zie k3668), Arien Abramsz, getrouwd met 
Reijmpje Willems (zie k3669), weduwe van Arien Pietersz Timmerman voornoemd, Sent Adriaensz 
Backer, Willem Dircksz Keijser, namens Aert Maertensz, getrouwd met Ariaentgen Pieters, en als voogd 
over haar kinderen, voor de andere helft, erfgenamen van Dirck Timmerman en Merritgen Pieters (zie 
k14029), overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan Martijntgen Jacobs, weduwe van Pieter 
Willemsz Scheepmaker, een erf in de polder de Zijde. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-05-1666 
Abraham Cornelisz Vermeer, getrouwd met Lijsbeth Andries, won. te Streefkerk, verkoopt aan Pieter 
Andriesz Timmerman, zijn zwager, won. te Ouderkerk ad IJssel, het 1/6e deel van een huis en erf op het 
dorp van Ouderkerk, en het 1/6e deel van 1 morgen land en 1/6e deel van 6 morgen land met huis, en 1/6e 
deel van 2 ½ morgen land, alles in de polder de Zijde. Bedrag 1500 gulden. 
 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1084 Datum: 19-Feb-23 

Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-05-1671 
Pieter Andriesz Timmerman, weduwnaar van Ariaentjen Crijnen, verklaart dat hij hun kinderen ten tijde 
van hun mondige dagen of huwelijk van hun moederlijke erfenis heeft voldaan. Hij legt deze verklaring af 
omdat hij beducht is dat er een moelijkheid en kwestie zou kunnen ontstaan. Ten eerste heeft hij aan 
Adriaen Pietersz (zie k3668) zijn overleden zoon, een erf en getimmerte van huis en schuur ten tijde van 
zijn huwelijk gegeven. Dat erf en huis was op het dorp van Ouderkerk ad IJssel, belend aan de 
erfgenamen van Dirck Andriesz en Merritje Pieters (zie k14029). Verder aan Ariaentje Pieters, Andries 
Pietersz Timmerman, Merritjen Pieters en Neeltje Pieters, tesamen over de 4 morgen land in de polder de 
Zijde, en nog het halve huis en halve erf op het dorp aan de oostkant van het huis en erf van voornoemde 
Adriaen Pietersz. Compareerde verder Andries Pietersz Timmerman, Ariaentje Pieters, geassisteerd 
met Aert Maertensz Timmerman, haar man, Merritjen Pieters, geassisteerd met Willem Dircksz 
Keijser, haar man, en Neeltjen Pieters, weduwe van Sent Adriaensz Backer, welke verklaren met de 
voornoemde 4 morgen land en het halve huis en erf voldaan te zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-07-1671 
Adriaen Abrahamsz Baes, tegenwoordig getrouwd met Reijmpje Willems (zie k3669), die weduwe was 
van Adriaen Pietersz Timmerman (zie k6338), verkoopt aan Pieter Andriesz Timmerman het erfdeel 
van landen, huizen en erfen die hem zijn aangekomen door de dood van Merritjen Pieters (zie k14029), 
die weduwe was van Dirck Andriesz. Bedrag 100 gulden en 2 zilveren lepels. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-07-1673 
In deze acte wordt land verhypothequeert, grenzend aan het land van de kinderen van Pieter Andriesz 
Timmerman. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1675 
Andries Pietersz Timmerman, voor zichzelf, en Willem Dircksz Keijser, getrouwd met Merritje Pieters, 
Neeltje Pieters, weduwe van Sent Adriaensz Backer, geassisteerd met Andries Pietersz Timmerman 
voornoemd, DIrck Ariensz Timmerman voor zichzelf en namens de verdere broers en zussen, alle kinderen 
van Ariaentje Pieters, laatst weduwe van Aert Maertensz, won. te Capelle ad IJssel, en voornoemde 
Andries Pietersz Timmerman als vaderlijke oom en voogd van Willem Adriaensz (zie k1834) en Pieter 
Adriaensz, nagelaten minderjarige zonen van Adriaen Pietersz Timmerman (zie k3668), allen kinderen 
en kindskinderen van Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336) zalr, overleden te Ouderkerk ad IJssel, 
verklaren de onroerende goederen gekaveld te hebben zoals Pieter Andriesz Timmerman die nagelaten 
heeft. De nalatenschap bestaat uit 5 hont weiland aan de westkant van de kerkweg, 3 hont hooiland en 
akkers teelland, aan de westkant van de kerkweg,de helft van een huis en erf waarin Arij Pietersz 1/18e 
deel bezit, staande op het dorp, en tot slot de helft van een huis, erf, werf en landerijen groot 6 morgen 
(dus zijnde 3 morgen), alles in de polder de Zijde. 
Bij loting is aan Andries Pietersz Timmerman en de twee kinderen van Adriaen Pietersz Timmerman 
tesamen te beurt gevallen eerstelijk het halve huis en erf op het dorp, de 5 hont weiland en de drie hont 
hooiland.  
Aan Willem Dircksz Keijser, Neeltje Pieters en Ariaentje Pieters is te beurt gevallen de halve woning met 
drie morgen land, met erf en werf. Zij betalen aan Andries Pietersz Timmerman 100 gulden als vereffening. 
 

 
#k7338 Pietersz, Willem  (zoon van Pieter Willemsz en Macheltje  
     Cornelis) ─> k14676 
 ~ +/- 1605 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 25-08-1634 en 13-10-1638 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1628 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k7339 Pieters, Pietertje  (dochter van Pieter Govertsz en Geertje Brants)
       ─> k14678 
 Later getrouwd met Maerten Jansz Koevoet 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † na 25-05-1658 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter     * +/- .-12-1629  †  

     x +/- 1660 met Lijsbeth Ariens vant Weegje / Groenewegen 
 Pieter Willemsz noemt zich Pieter Willemsz Vaandrager 
 Was in 1643 13 jaar 
 Legt in 1693 getuigenis af en was toen 64 jaar (ONA C1432ap. ad IJ dd 19-02-1693) 

o Reijmpje     * +/- 1634 te Ouderkerk ad IJssel ?     † 10-12-1703 te Ouderkerk ad IJssel 
     Was in 1643 8 jaar 
     x +/- 1658 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Arien Pietersz Timmerman 
     zie ─> k3669 

o Geertje      *  +/- 1634 te Ouderkerk ad IJssel ??  †  
     Was in 1643 8 jaar 
      x +/- 1655 met Cornelis Gerritsz Back 
      xx +/- 1665 met Jacob Ariensz Romeijn 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-01-1631 
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Adrijaen Sijmensz, namens Maerten Goossensz, won. te Stolwijk, getrouwd met Janneken Sijmons, zijn 
zus, en Jacob Pietersz, won. te Haastrecht, de zoon van zijn zus, verkopen aan Machtelt Cornelis (zie 
k14677), weduwe van Pieter Willemsz (zie k14676), geassisteerd met Willem Pietersz (zie k7338), haar 
gekozen voogd, 8 hont en 62 schaften land, verspreid gelegen in de polders de Kromme en de Zijde. 
Bedrag 350 gulden per morgen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-01-1631 
Machtelt Cornelis, weduwe van Pieter Willemsz, geassisteerd met Willem Pietersz en Adrijaen 
Pietersz, haar twee zoons, en Willem Adrijaensz, voor zichzelf en namens Arijaentgen Arijens en 
Grietgen Arijens, zijn zussen, Adrijaen Sijbrantsz, namens Pieter Sijbrantsz en Bouwen Sijbransz, zijn 
broers, en Roel Pietersz, getrouwd met Barbar Sijbrants, zijn zus, Pieter Leendertsz, Machtelt Leenderts, 
weduwe van Aelbert Claesz, geassisteerd met Pieter Leendertsz, haar broer, Floor Foppen, getrouwd met 
Maertgen Leenderts, Gerrit Pietersz Luijt, verklaren dat zij met elkaar gemeen hadden een weer land groot 
12 morgen in de polder de Zijde. Dit verkavelen zij nu. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-05-1631 
Aeriaen Jacobsz, getrouwd met Haesgen Aerens, Leentgen Nanne, weduwe van Jacob Aerensz, Willem 
Aerensz, oom en voogd van de weeskinderen van Jacob Aerensz, te Stolwijk, verkopen aan Machtel 
Kornelis, weduwe van Pieter Willemsz, geassisteerd met Willem Pietersz, haar zoon, 3 morgen 2 
hont in de polder de Zijde te Ouderkerk ad IJssel, met de bebouwing daarop. Hier woont Machtel Kornelis 
nu al. Bedrag 1500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-08-1634 
Machtelt Cornelis, weduwe van Pieter Willemsz, geassisteerd met Willem Pietersz, haar zoon, 
verkoopt aan Adrijaen Sijmonsz, 3 ½ morgen land in de polder de Cromme. Bedrag 1175 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 13-10-1638 
Aert van Heusden, schout, namens de heer deken en het capittel van Oude Munster te Utrecht, en Daniel 
Dablingh, kanunnik en thesaurier van voorz. kerk, verkoopt aan Pietertgen Pieters, weduwe van Willem 
Pietersz, geassissteerd met Adrijaen Govertsz, haar oom, en Merchen Jans, weduwe van Govert Pietersz, 
geassisteerd met Cornelis Jansz, haar broer, 18 morgen land, te weten aan Pietertgen Pieters 9 morgen 
en aan Merchen Jans 9 morgen, in de polder de Kromme. Bedrag 9900 gulden. 
In de acte daaropvolgende de schuldbrief voor de helft van dat bedrag. 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-01-1643 
Willem Pietersz is overleden, nalatende 3 kinderen verwekt bij zijn vrouw Pietertgen Pieters, namelijk 
Pieter, 1 week voor kerstmis 1642 geweest 13 jaar, Reuimtgen en Geertgen Willems, St Jan 1642 waren 
beiden 8 jaar.  
Op 28-01-1643 komen bijeen Pietertgen Pieters, geassisteerd met Arijen Govertsz, haar oom, ter eenre, 
en Arijen Pietersz, oom van de kinderen van vaders zijde, ter andere zijde. Volgt de onderlinge 
boedelregeling.Zij zal de kinderen alimenteren tot hun 18e jaar, laten leren lezen en schrijven en de 
meisjes leren naaien en dan aan elk kind geven 1/3e van 5 morgen 3 hont land met ½ huis en schuur 
daarop. Gelegen in de polder de Zijde. Verder krijgt dan elk kind f 300,- en bij huwelijk een uitzet met bed. 
Indien een kind overlijdt, dan behoeft zij niets uit te keren en behoudt zij dat deel. 
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Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 21-03-1648 
Maerten Jansz, getrouwd met Pietertjen Pieters, won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder Cromme en 
Geer, verkoopt aan Anneken Cornelis, weduwe van Adrijaen Govertsz, geassisteerd met Claes Jansz en 
Heijndrick Bastijaensz, haar zwagers, een huis, schuur en erf op het dorp.buitendijks. Bedrag 1600 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel   06-12-1652 
Heindrick Bastiaensz Backer, won. te Ouderkerk ad IJssel, voor de ene helft en namens de verdere 
erfgenamen van Arien Govertsz, de overleden vader van zijn huisvrow, en Maerten Jansz Koevoet, won. te 
Ouderkerk, getrouwd met Pietertge Pieters, en mede namens Merritge Jans, zijn zus, met haar kinderen 
die zij in echte heeft geprocreeert bij Govert Pietersz zalr, voor de andere helft, verkopen aan Arien Jan 
Govertsz, won. te Krimpen ad IJssel, 10 hont land in de polder Langeland. 
Dit land is eerder door Arien Govertsz, Pietertge Pieters en Merritge Jans gekocht dd 02-12-1639. 
Bedrag 1000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 23-02-1656 
Pietertgen Pieters, weduwe van Maerten Jansz Coevoet, Jan Govertsz, en de verdere erfgenamen van 
Maerten Jansz Koevoet, verkopen in het openbaar een huis en erf op het dorp van Ouderkerk ad IJssel. 
Pieter Isbrantsz en Pieter Abramsz zijn kopers voor 1355 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 22-05-1656 
PIeter Isbrantsz Metselaer, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Pieter Abramsz, won. te Berkenwoude, zijn 
zwager, zijn schuldig aan de erfgenamen van Maerten Jansz Koevoet, voor 1/4e deel, Pietertje Pieters, 
weduwe van voorn. Koevoet, voor 1/4e deel, Jan Govertsz met zijn zuster, won. te Ouderkerk ad IJssel, 
voor de helft, het bedrag van 677 gulden 10 stuivers, vanwege de koop van een huis en erf op het dorp. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 22-05-1656 
Jan Govertsz, voor zichzelf en voor zijn zusters, te Ouderkerk ad IJssel, voor de helft, Pietertje Pieters, 
weduwe van Maerten Jansz Koevoet, te Ouderkerk ad IJssel, gasssisteerd met Pieter Jan Govertsz, voor 
1/4e deel, Cornelis Maertensz, voor zichzelf en namens het minderjarige weeskind van Jan Cornelisz, 
Arijen Cornelisz, Cornelis Pietersz, Cornelis Dircksz, Abram Leendertsz Koevoet, allen won. te Capelle ad 
IJssel, Jan Leendertsz, te Zevenhuizen, allen mede voor 1/4e deel, alle tesamen erfgenamen van Maerten 
Jansz Koevoet, verkopen aan Pieter Isbrantsz Metselaer, won. te Ouderkerk, en Pieter Abramsz, won. te 
Berkenwoude, elk voor de helft, een huis en erf op het dorp, buitendijks. Dit huis is 23-02-1656 openbaar 
verkocht. Bedrag 1355 gulden, waarvan de helft contant, en de andere helft via een schuldbrief. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 25-05-1658 
Govert Pietersz en Maritgen Jans zijn overleden. In hun leven hebben zij gewoond in Ouderkerk ad IJssel 
in de polder de Geer. Zij laten vier kinderen na, met namen Jan, Geertgen, Dirckgen en Pietertje Goverts. 
Geertgen Goverts is getrouwd met Adrijaen Jansz Cors. Pietertje Goverts is getrouwd met Fop Gerritsz 
Luijt, timmerman te Haastrecht. Dirckgen Goverts wordt geassisteerd met Pieter Willemsz, haar neef, en 
Heijndrick Bastijaensz de Graeff. Zij verdelen de erfenis. Het gaat om 10 ½ en 16 morgen land. Daarbij 
wordt vermeld dat er een eerdere kaveling heeft plaats gevonden tussen hun moeder en Pietertje Pieters, 
hun moeije. 
 

 
#k7340 Ruijghooft, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Cornelisz Ruijghooft en ) 
       ─> k14680 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † voor 16-02-1651 te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel / Capelle aan den IJssel ?? 
#k7341 Gerrits, Lidewij  (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † tussen 18-09-1677 en 05-10-1680 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jacob    ~ +/- 1620 te Ouderkerk ad IJssel     † tussen 02-03-1664  en 01-03-1665 te  

       Capelle ad IJssel ?? 
     x 10-02-1658 te Capelle aan den IJssel ?? met Jannetje Claes 
     zie ─> k3670 

o Willem    ~ +/- 1622 te Ouderkerk ad IJssel † 17-11-1715 te Ouderkerk ad IJssel 
    x met Marrigje Pieters 

o Annitgen    ~ +/- 1624 te Ouderkerk ad IJssel † 05-05-1700 te Ouderkerk ad IJssel 
    x met Wigger Jansz Backer 

o NN  *   †  
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel   d.d. 16-02-1652 
In deze acte wordt land getaxeerd, grenzend aan het land van Liedewij Gerrits, weduw van Cornelis 
Jacobsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel   d.d. 18-07-1658 / 25-09-1658 
Willem Willemsz, Arien Willemsz, Jacob Willemsz, Dirck Willemsz voor henzelf en als ooms en voogden 
van het nagelaten weeskind van Grietge Willems, en Lucas Alexandersz getrouwd met Merritge Willemsdr, 
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kinderen van Willem Jacobsz, en omdat Dirck Willemsz door zijn ‘impotentie’ zelf niet kon compareren, zo 
vervangen Jacob Willemsz en Lucas Alexandersz hem. Voorgaanden voor de ene helft, en Arien Jacobsz 
en Cornelis Thonisz van der Wael, secretaris van Rijsoort en Strevelshouck, voor de andere helft, 
verkopen aan Lidewij Gerrits, weduwe van Cornelis Jacobsz, 4 hont en 30 roeden land in Krimpen ad 
IJssel in de polder Corteland. Bedrag 713 gulden. De verkoping was op 18-07-1658. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 28-03-1661 
Adrijaen Leendertsz van der Wael, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Liedewij Gerrits, weduwe 
van Cornelis Jacobsz Ruijchooft, won. te Krimpen ad IJssel, het bedrag van 400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 22-03-1664 
Liedewij Gerrits, weduwe van Cornelis Jacobsz Ruijchooft, won. te Krimpen ad IJssel, verkoopt in het 
openbaar 10 kalfdragende of veel gekalfd hebbende koeien, 3 vaarzen, 2 guistevaarzen, 3 hokkelingen, 2 
merriepaarden van vier jaar, een vierradswagen, het hooi in de berg, een smalschouw, een ploeg, twee 
eggen, allerhande gereedschap voor de bouwnering, enig huisraad en bedden met toebehoren. De 
opbrengst is 1243 gulden 8 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel   d.d. 20-06-1665 
Pieter Thonisz, won. te Nieuwerkerk ad IJssel aan de ’s-Gravenweg, verkoopt aan Liedewij Gerrits, 
weduwe van Cornelis Jacobsz, won. te Krimpen ad IJssel, 1 ½ morgen land in Krimpen ad IJssel in de 
polder Corteland. Dit land was hem aangekomen door het overlijden van zijn grootmoeder Crijntge Ariens. 
Bedrag 1500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 30-12-1667 
Neeltje Jacobs Ruijchooft, weduwe van Dirck Herbertsz, won. te Krimpen aan de Lek, met Willem 
Cornelisz Ruijchooft, Wigger Jansz Backer, getrouwd met Annitgen Cornelis Ruijchooft, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, en dezelven als oom en voogd, met Pieter Jansz Zeeuw als voogden over Trijntje 
Jacobs, Claes Jacobsz en Jaepje Jacobs, minderjarige weeskinderen van Jacob Cornelisz 
Ruijchooft, te Capelle ad IJssel, voor de ene helft, en Pieter Jansz Houmes, getrouwd met Merritgen 
Adrijaens Zeeuw, won. te Hekendorp, Neeltgen Arijaens Zeeuw, weduwe van Witte Maertensz, en Jan 
Maertensz Koevoet, als voogd over Arijen Willemsz Zeeuw, nagelaten minderjarige weeszoon van Willem 
Adrijaensz Zeeuw, te Capelle, tesamen voor de andere helft, erfgenamen van Aerjaentjen Arijaens 
Ruijchooft van ’s vaders zijde, overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkopen in het openbaar een schone 
woning met huis, berg, schuur en 15 morgen 3 hont land, in de polder de Zijde, en ook nog 2 ½ morgen 
boezemland in Lekkerkerk. 
Koper is Lidewij Gerrits, te Krimpen ad IJssel, voor 8000 gulden. Zij is moeder van Willem Cornelisz 
Ruijchooft die borg voor haar staat (Opmerking: zij is daarmee ook moeder van Jacob Cornelisz 
Ruijchooft (zie k3670). Lidewij is vernoemd in de dochter Lidewij (zie k917) van Trijntje Jacobs Ruijchooft 
(zie k1835)). Lidewij Gerrits, weduwe van Cornelis Jacobsz Ruichooft, koopt verder ook nog de 2 ½ 
morgen boezemland voor 310 gulden per morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 25-05-1668 
Neeltje Jacobs, weduwe van Dirck Herbertsz, geassisteerd met haar zoon Jacob Dircksz, voor 1/4e deel, 
Pieter Jansz Homes, getrouwd met Merritgen Adriaens Zeeuw, won. te Hekendorp, Neeltgen Adriaens 
Zeeuw, weduwe van Witte Maertensz, geassisteerd met haar zoon Cornelis Wittensz, en Jan Maertensz 
Coevoet als voogd over de minderjarige weeszoon van Willem Arijensz Zeeuw, te Capelle ad IJssel, 
tesamen voor 2/4e deel, en zulks erfgenamen van Arijaentgen Arijens Ruijchooft van moeders zijde, 
verkopen aan Liedewij Gerrits, weduwe van Cornelis Jacobsz Ruijchooft, won. te Krimpen ad IJssel het 
volgende: 3/4e deel van 9 morgen 5 hont 50 roeden land, met woning van huis, berg en schuur in de 
polder de Zijde, 3/4e deel van 1 morgen 4 hont 50 roeden land, 3/4e deel van 3 morgen 5 hont land in de 
maalboezem van Lekkerkerk, en de visserij die daarbij hoort. Alles volgens de conditie waarnaar dit 
openbaar verkocht werd op 30-12-1667. Bedrag 6000 gulden waarvan 2000 contant. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel   d.d. 05-10-1668 
Jacob Cornelisz Kanaer, won. te Lekkerkerk, en Leendert Cornelisz Kanaer, won. te Krimpen ad Lek, zijn 
broer, verkopen aan Liedewij Gerrits, weduwe van Cornelis Jacobsz, 2 hont 15 roede land in Krimpen ad 
IJssel in de polder Corteland. Bedrag 356 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 05-04-1669 
Dirck Jansz Mul, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Pieter Adrijaensz Medelen, won. te Lekkerkerk, aan de 
ene zijde, en Willem Cornelisz Ruijghooft en Wigger Jansz Backer, won. te Ouderkerk ad IJssel, namens 
Liedewij Gerrits, weduwe van Cornelis Jacobsz Ruijghooft, won. te Krimpen ad IJssel, hun moeder, 
aan de andere zijde, hebben met elkaar in gemeenschap een weerland groot 18 morgen, liggende bij de 
woning waar Aerjaentgen Adrijaens Ruijchoogt placht te wonen in de polder de Zijde. Zij verkavelen dit 
land nu. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel   d.d. 25-05-1671 
Willem Cornelisz Ruijchooft, procuratie hebbend van zijn moeder Liedeweij Gerrits, weduwe van Cornelis 
Jacobsz Ruijchooft, won. te Krimpen ad IJssel, verkoopt aan Jan Claesz Plack het 1/4e deel van 1 morgen 
land in Krimpen ad IJssel in de polder Langeland. Bedrag 75 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel   d.d. 18-09-1677 
In deze acte wordt land verhypothequeerd, grenzend aan land van Liedewij Gerrits. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel   d.d. 05-10-1680 
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In deze acte wordt land getaxeerd, grenzend aan land van de kinderen van Liedewij Gerrits. 
 

 
#k7344 (Braincker), Adriaen Adriaansz (zoon van ) 
 Eerst getrouwd op 11-09-1605 te Streefkerk met Maritgen Pauwels 
 ~ +/- 1586 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x 16-09-1619 te Streefkerk 
#k7345 Pauwels, Weijntje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Adriaen Adriaansz en Maritgen Pauwels): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Adriaen Adriaansz en Weijntje Pauwels): 
o NN  *   †  
o Willem ~ na 1624 te Streefkerk  †  

 x +/- 1655 te Streefkerk met Geertje Teunis 
 zie ─> k3672 

 

 
#k7368 Laurensz, Jan   (zoon van ) 
 Later getrouwd in 1654 te Ter Aar met Barber Huijberts 
 ~ +/- 1610 te Corter-Aa 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k7369 Huijberts, Marijtje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan Laurensz en Marijtje Huijberts): 
o NN  *   †  
o Laurens  ~ +/- 1645 te Corter-Aa  †  

  o 29-10-1672 te Barendrecht / x te Heerjansdam  met Geertje Jans 
  zie ─> k3684 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan Laurensz en Barber Huijberts): 
o NN  *   †  

 

 
#k7374 de Gelder, Pieter Pleunen (zoon van Pleun Lenaertsz / Pleun Cornelis Cleijs 
     en Grietje Pieters / Grietje Willems) 
 ~ 14-12-1631 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † tussen 01-01-1684 en 31-12-1685 te ??? 
x 08-09-1657 te Hendrik-Ido-Ambacht 
#k7375 Jans, Katelijntje  (dochter van ) 
 ~ 19-03-1628 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † 22-12-1713 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 10-08-1658 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 16-08-1722 te Hendrik-Ido-Ambacht 

 x 03-12-1684 te Ridderkerk met Willem Jansz van Lier 
 xx 21-03-1700 te Ridderkerk met Cornelis Leendertsz van Wijngaarden 
 zie ─> k3687 

 

 
#k7378 van den Berg, Hendrik Evertsz (zoon van Evert Heijndricksz van den  
      Berg en Lijsbeth Joosten Tuck) 
       ─> k14756 
 Beroep: Kleermaker 
 ~ 16-07-1622 / +/- 1622 te Ridderkerk 
 † voor 1680 te ??? 
o 05-05-1645 te Ridderkerk 
x te IJsselmonde      zie gezinskaart temp043 
#k7379 Jans, Trijntje   (dochter van ) 
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 ~ +/- 1624 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Evert  ~ 08-04-1646 te Ridderkerk  † 08-04-1744 te Ridderkerk 

  x 20-05-1668 te Ridderkerk met Ariaentien Floris Tol 
  zie ─> k3768 (kwartier 4) 

o Liesbeth  ~ 24-11-1647 te Ridderkerk  †  
  x 27-07-1670 te Ridderkerk met Willem Jansz de Kinder 
  zie ─> k3689 (kwartier 4) 

 

 
#k7380 de Jonge, Huijgh Cornelisz (zoon van Cornelis Huijberden en Engeltje Jans 
    of van Cornelis Foppen en Cleijsken Pieters) 
 ~ 02-03-1615 of 08-07-1629 te Ridderkerk 
 † voor 18-02-1652 te Ridderkerk 
o 15-08-1648 te Ridderkerk 
x 06-09-1648 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp046 
#k7381 Jacobs, Jaapje  (dochter van ) 
 Later getrouwd (1) op 06-07-1653 te Ridderkerk met Cornelis Foppen 
 Later getrouwd (2) op 01-12-1669 te Ridderkerk met Pieter Cornelisz op den Dijck 
 ~ +/- 1630 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Huijgh de Jonge en Jaapje Jacobs): 
o NN  *   †  
o Huijgh ~ 18-02-1652 te Ridderkerk  † 23-01-1742 te Ridderkerk 

 x 21-02-1683 te Ridderkerk met Jannigje Frans Danckerts 
 zie ─> k3690 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jaapje Jacobs en Cornelis Foppen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Jaapje Jacobs en Pieter op den Dijck): 
o NN  *   †  

 

 
#k7382 Danckerts, Frans Lodewijksz (zoon van Lodewijk Gerritsz Danckerts  
     en Sijgje Cornelis Velthoen) ─> k14764 
 ~ 25-11-1629 te Ridderkerk 
 † 19-03-1714 te Ridderkerk 
o 30-03-1660 te Ridderkerk 
x 04-04-1660 te Westmaas (zie Ridderkerk) 
#k7383 van der Steen, Cornelia Adriaens (dochter van Arijen Arijensz (den ouden) 
     van der Steen en Neeltgen Pieters)  ─> k14766 
 ~ voor 1626 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  * te Ridderkerk / ~ 18-03-1663 te Rijsoord 

      † 27-06-1731 te Ridderkerk 
  x 21-02-1683 te Ridderkerk met Huijgh Huijghen de Jong 
  zie ─> k3691 

 

 
#k7428 Bale / van Herk, Leendert Ariensz zelfde als ─> k4584 
x 
#k7429 Decker, Baeltien Cornelis  zelfde als ─> k4585 
 
#k7440 van der Zijde, Maerten Jansz (zoon van Jan Maertensz en Merritge Pieters) 
       ─> k14880 
 Beroep: Heemraad te Krimpen ad IJssel in 1658, 1665 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † voor 25-01-1685 te Krimpen aan den IJssel 
x +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1090 Datum: 19-Feb-23 

#k7441 Snoeijen, Merritjen Arijens (dochter van Arijen Snoeijen en ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † voor 25-01-1685 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jacob    ~ † tussen 27-06-1685 en 15-05-1694 

    was doopgetuige bij 3 kinderen van Jan 
    x met Ariaentjen Crijnen van Dijck 

o Neeltje    ~ †  
    was doopgetuige bij 2 kinderen van Jan 
    x met Andries Leendertsz Borst 

o Merritje    ~ †  
    x met Jacob Pietersz Weijboer 

o Aerjaentje   ~  †   
o Jan * +/- 1630 te ?? † voor 27-06-1685 te Ouderkerk / Krimpen aan den IJssel ?? 

 x +/- 1660 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Lijsbeth Cornelis 
, zie ─> k3720 

o Gerrit   ~  † tussen 27-06-1685 en 14-04-1694 
     x met Magheltje Cornelis Bos 

o Annitje    ~ † tussen 27-06-1685 en 15-05-1694 
    was doopgetuige bij 1 kind van Jan 

 
Recht. Arch. Nr. 18b Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-03-1625 
Jan Maertensz, won. te Krimpen ad IJssel, is verzocht door zijn zoon Maerten Jansz, als gewezen 
weeszoon van Merritge Pieters zalr. die een zus was van zalr. Dirck Pietersz, van Gerrit Pietersz Luijt, 
van Neeltge Pieters, van Joost Pietersz, van Annitge Pieters, alle kinderen van zalr Pieter Luijten en zijn 
overleden huisvrouw Merritge Dircks, om een rekening van de van Pieter Luijten en Merritge Dircks 
verkochte en onberoerde goederen die zij als erfgenamen bij erfenis hebben ontvangen, af te handelen. 
Volgens die rekening betaalt Jan Maertensz, of zijn zoon, ter vereffening van lopende schulden 21 gulden 
8 stuivers aan Joost Pietersz, 21 gulden 8 stuivers aan Neeltge Pieters, en aan Annitge Pieters 20 gulden 
14 stuivers. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 09-05-1630 
Maerten Jansz, won. te Krimpen ad IJssel, verkoopt aan Joost Pietersz, zijn oom, mede won. te Krimpen, 
het 1/6e deel van het land dat hij bij het overlijden van Pieter Luijten en Merritge Dircks zalr, zijn 
grootvader en grootmoeder heeft geërfd. Dit land ligt in Krimpen in de polder Corteland. Bedrag 110 
gulden. De verkoping is gedaan 21-06-1626, en de overdracht vindt heden plaats. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 25-03-1658, 25-05-1665 
Maerten Jansz van Sijde ondertekent een acte als heemraad van Krimpen ad IJssel. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 14-06-1665 
Jan Ariensz Snoeij, schoenmaker won. te Berkenwoude voor 1/9 deel, Cornelis Ariensz Snoeij won. te 
Gouderak, Ghiel Aertsz getrouwd met Neeltgen Ariensdr, Cornelis Ariensz Schrevel, getrouwd met 
Marritge Ariensdr, Arien Willemsz, getrouwd met Leentge Ariensdr, Ariaentge Ariens Snoeijdr, 
geassisteerd met Jan Ariensz Snoeij haar broeder, en Snoeij Ariensz Snoeij mitsgaders Maerten Jansz 
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van Sijde (K7440) als vaderlijke voogd en Ploon Pietersz als moederlijke voogd van Pieter Ariensz Snoeij, 
elk mede voor 1/9 deel en altesamen voor 8/9 deel van 1 morgen 60 roede land in de polder Langeland, 
verkopen dit aan Merritge Dircks weduwe van Snoeij Ariensz zalr. Daarvan ligt een deel in 12 morgen 
gemeen met de voorn weduwe, en het andere perceel gelegen achter de Langelands watermolen, gemeen 
met Merritge Diricks in een kamp land van 1 morgen en ¾ hont land, zoals het hen van Arien Snoeijsz 
zalr hun overleden grootvader aangekomen is. Bedrag 533 gulden 7 stuivers. Verkoopdatum 25-05-
1665, Actedatum 14-06-1665.  

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-01-1685 
De kinderen en erfgenamen van Merritgen Arijens Snoeijen, weduwe van Maerten Jansz van Zijden, 
gewoond hebbend te Krimpen ad IJssel in de polder Corteland bij het veer van de nieuwe herberg, 
verkopen in het openbaar een huis en erf buitendijks, en een boomgaard onder Zijde gelegen. Verder nog 
het 1/5e deel van 4 morgen 3 hont land, zijnde 5 hont en 40 roeden land in de polder Langeland, en nog 
1/5e deel van 1 morgen 75 roeden land, zijnde 135 roeden land. 
Jacob Maertensz van der Zijde, Merritje Maertens en Andries Leendertsz Borst kopen het huis en erf zelf 
voor 1250 gulden. Ook de boomgaard wordt door Jacob Maertensz van der Zijde zelf gekocht voor 195 
gulden. De 5 hont 40 roeden land en de 135 roeden land worden gekocht door Arijen Snoeijen voor 355 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 27-06-1685 
Jacob Maertensz van Zijden, Andries Leendertsz Borst, getrouwd met Neeltje Maertens, Merritje Maertens 
van Zijde, geassisteerd met Jacob Pietersz Weijboer, haar man, en Jacob Maertensz van Zijde namens 
Aerjaentje Maertens van Zijde, en met Franck Pietersz van der Valck, won. te Schiedam, als voogden over 
de minderjarige kinderen van Jan Maertensz van Zijde zalr, Gerrit Maertensz van Zijde, Annitje 
Maertens van Zijde, alle tesamen kinderen en kindskinderen van Maerten Jansz van Zijde en Merritjen 
Arijens Snoeijen, overleden te Krimpen ad IJssel, verkopen aan Adrijaen Snoeijen 540 roeden land en 
135 roeden land in de polder Langeland. Bedrag 355 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 27-06-1685 
Andries Leendertsz Borst, getrouwd met Neeltje Maertens van Zijde, Aerjaentje Maertens van Zijde, met 
Franck Pietersz van der Valck, won. te Schiedam, als voogd over de minderjarige kinderen van Jan 
Maertensz van Zijde zalr, Gerrit Maertensz van Zijde en Annitje Maertens van Zijde, kinderen en 
kindskinderen van Maerten Jansz van Zijde en Merritjen Arijens Snoeijen, overleden te Krimpen ad 
IJssel, verkopen aan Jacob Maertensz van Zijde en Merritje Maertens van Zijde 5/7e deel van een huis en 
erf buitendijks in de polder Corteland, en 5/7e deel van een boomgaard onder Zijden. Bedrag 1032 gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 14-04-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Uit kracht van zekere acte van insinuatie van Ariaentjen Crijnen van Dijck, weduwe van Jacob Maartensz 
van Zijden dd 12-04-1694 voor mij notaris Willem Romeijn, waarin staat dat zij niet in gemeenschap van 
goederen was getrouwd, en dat zij zich zal houden aan de huwelijkse voorwaarden, opgesteld dd 05-01-
1690, heeft hij zich begeven naar de navolgende personen die erfgenamen zijn van voornoemde Jacob 
Maartensz van Zijde, om hen dit te melden. De erfgenamen zijn: Marritje Maartens van Zijden, Ariaentje 
Maartens van Zijden, Maarten Jansz van Zijden en Arijen Jansz van Zijden, Teunis van Zijden, en 
Maarten Jansz van Zijden als oudste zoon van Jan Maartensz van Zijden, namens zijn minderjarige 
zusters en broers, Andries Leendertz Borst, getrouwd met Neeltje Maartens van Zijden, Magheltje Cornelis 
Bos, weduwe van Gerrit Maartensz van Zijden. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Krimpen a/d IJssel  d.d. 15-05-1694 
Acte van voogdij op Maarten Jansz van de Zijden over de minderjarige erfgenamen van Maartjen Arijens 
Snoeij zalr. 
Omdat Jacob Maartensz van Zijde is overleden, die bij testamente van zijn moeder Marritjen Arijens Snoeij 
was gesteld tot voogd over haar minderjarige erfgenamen, wordt nu door schout en heemraden in plaats 
van Jacob Maertensz nu benoemd Maerten Jansz van de Zijden. Hij zal voogd zijn over: 

o de minderjarige kinderen van Jan Maartensz van Zijde zalr 
o de minderjarige kinderen van Gerrit Maartensz van Zijde zalr 
o de minderjarige kinderen van Annetje Maartens van Zijde zalr 

 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 15-05-1694 
Teunis Jansz van der Zijden, Arij Jansz van der Zijden, Marija Jans van der Zijden en Maarten Jansz van 
der Zijden, voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen an Gerrit Maartensz van Sijden zalr, 
geprocreeert bij Magheltje Cornelis Bos, en als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Maartensz 
van Sijde zalr, en als voogd over de kinderen van Anntje Maartensz van Zijde, verklaren dat zij afstand 
doen van de boedel en nalatenschap van Jacob Maartensz van Zijde. 

 
#k7442 Teunisz, Cornelis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † voor 23-07-1693 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1630 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
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#k7443 Leenderts, Lijsbeth  (dochter van Leendert Huijbertsz Boertje en  
     Lijsghen Aerens)  ─> k14886 
 ~ +/- 1613 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 23-07-1693 en 03-08-1693 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Huijbert *  † na 23-07-1693 
o Lijntje *  † na 23-07-1693 

 x met Govert Leendertsz 
o Marritje *   † voor 23-07-1693 

 x met Willem Aerntsz 
o Lijsbeth * +/- 1635  † voor 23-07-1693 

 x +/- 1660 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Jan Maertensz van der Zijde 
, zie ─> k3721 

 
Weeskamer. Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1617 
Lendert Huijbertsz (zie k9956), als vader van Aeriaen Lendertsz, mei jongstleden 9 jaar oud, en Elisabet 
Lenders (zie k7443), St. Jacob aanstaande 4 jaar oud, en Huijbert Lendertsz (zie k4978), 2 jaar oud, 
alle kinderen van wijlen Lijsghen Aerens ten eenre, en Heindrick Aerensz, oom en voocht van de 
voornoemde kinderen ten andere zijde. Boedelregeling. De vader zal de kinderen tot hun 18e jaar 
alimenteren en leren lezen en schriijven. Het meisje moet hij bovendien nog laten leren naaien. Hiervoor 
behoudt hij de boedel, vee, in- en uitschulden. De lijfgoederen van zijn vrouw gaan naar de kinderen, 
evenals haar land. De vruchten van dat land zijn tijdens de alimentatie voor de vader. Wanneer de 
kinderen 18 jaar zijn, moet hij elk kind dan f 200,-. geven. Als een kind voor zijn 18e jaar overlijdt, behoeft 
de vader geen geld uit te keren. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-11-1637 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), in zijn leven gewoond in 
polder Lage Nesse te Ouderkerk ad IJssel, voor de ene helft, en Adrijaen Leendertsz, Huijbert Leendertsz 
(zie k4978), Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd met Lijsbet Leenderts (zie k7443), en Adrijaen 
Leendertsz en Jan Fransz als oom en voogd van de nakinderen van Leendert Huijbertsz en Leentgen 
Frans voor de andere helft, verkopen aan: 
- Pieter Adrijaensz, won. te Lekkerkerk, 1 morgen land in de polder Lage Nesse. Bedrag 504 gulden. 
- Willem Adrijaensz en Pieter Floren 3 ½ morgen land in de polder Cromme. Bedrag van 1205 gulden 
- Willem Rengersz Crueck (zie k9152) drie hont land met een steeg in de polder Hoge Nesse. Bedrag 
van 120 gulden. Dit land was tot 26-11-1636 in het bezit van Maerten Jansz Roock (opm: Maerten Jansz 
Roock was de broer van Adriaen Jansz Roock (zie k4096)) 
- Jan Woutersz Burgemeester een halve morgen land in de polder Lage Nesse. Bedrag 260 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-11-1637 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), in zijn leven gewoond in 
polder Lage Nesse te Ouderkerk ad IJssel, voor 3/6e deel, en Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd 
met Lijsbet Leenderts (zie k7443), en Adrijaen Leendertsz en Jan Fransz als oom en voogd van de 
nakinderen van Leendert Huijbertsz en Leentgen Frans voor 2/6e deel, verkopen aan Adrijaen Leendertsz 
en Huijbert Leendertsz (zie k4978) 5/6e deel van 2 morgen land in de polder Hoge Nesse waarvan de 
kopers het resterende 1/6e deel hebben. Bedrag 912 gulden 5 stuivers. 

 
 
Weeskamerarch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  dd 19-01-1639 
Rekening door Claes Pietersz Noorman, schout, van zijn ontvangsten en uitgaven betreffende de 
goederen van Leentgen Frans, weduwe van Lendert Huijbertsz Boertjes (zie k9956), voor de helft en 
de voor- en nakinderen van voornoemde Leendert Huijbertsz voor de andere helft. De lijst van ontvangsten 
bedraagt totaal f 5097-40-0,waarvan f 3188-4-0 vanwege verkocht land, in totaal 6 morgen 9 hont land in 
de polders de Lage Nesse en de Cromme, en vanwege de inboedel, die openbaar verkocht is op 11-10-
1637 het bedrag van 1490-14-0), en de uitgaven zijn f 5059,-. Batig saldo is dus f 38-4-0. 
Hierbij waren aanwezig: Arien Leendertsz (tekent met Arien Leenderts van het Weechtghen), Huijbert 
Leendertsz (zie k4978) en Cornelis Thonisz (zie k7442), gehuwd met Lijsbeth Leenderts (zie k7443). 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 23-07-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Lijsbeth Leenderts, weduwe van Cornelis Teunisz, won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder Lage 
Nesse, ziekelijk te bed liggend, stelt haar testament op. Zij prelegateert aan Huijbert Cornelisz, haar zoon, 
voor diens getrouwe diensten, haar huis, erf, schuur, boomgaardje, met alles wat in het huis aard en 
nagelvast is, waar zij tegenwoordig in woont. Verder nog haar beste bed met toebehoren. In haar verdere 
goederen benoemt zij als erfgenamen haar zoon Huijbert Cornelisz voor 1/4e deel, Lijntje Cornelis, 
getrouwd met Govert Leendertsz, voor 1/4e deel, de kinderen van Marritje Cornelis zalr, in echt 
geprocreeert bij Willem Aerntsz, voor 1/4e deel, en de kinderen van Elisabeth Cornelis zalr, in echt 
geprocreeert bij Jan Maertensz, waar zij grootmoeder van is. Tot voogden over minderjarige erfgenamen 
stelt zij aan Govert Willemsz Versluijs en Cornelis Claesz Noorlander. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 03-08-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en inventaris van de goederen die Lijsbeth Leenderts, weduwe van Cornelis Teunisz zalr, heeft 
nagelaten. Zij heeft gewoond en is overleden te Ouderkerk ad IJssel in de polder Lage Nesse. De 
inventaris is opgesteld door haar zoon Huijbert Cornelisz. Ten eerste heeft zij nagelaten een huis, erf met 
schuur, boomgaardje in de Lage Nesse. Zij heeft dit geprelegateert aan haar zoon Huijbert Cornelisz. 
Verder is nagelaten: twee rijsakkers, een vierde deel van een zelling, een stuk weiland met een 
kennipwerf, groot 5 hont, een kampjte weiland groot 1 morgen, een kamp hooiland groot 4 hont 50 roeden, 
een akker rijsveld groot 75 roeden, een kamp hooiland groot 1 morgen, alles in de polder Lage Nesse. 
Verder worden de roerende goederen opgesomd. De boedel kent ook nog een schuld van 600 gulden 
t.b.v. Huijbert Leendertsz Boertje. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 22-02-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Pieter Willemsz Vaendrager, getrouwd met Lijsbeth Arijens, en Arijen Pietersz Vaendrager, namens 
Leonardus Groenewegen, predikant te Amsterdam, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, ter eenre, en 
Huijbert Cornelisz, mede won. te ouderkerk, Govert Leendertsz, getrouwd met Lijntje Cornelis, won. te 
Krimpen ad IJssel, Maarten Jansz van de Zijden, mede won. te Krimpen ad IJssel, voor zichzelf en 
namens zijn meerderjarige broers en zussen, kinderen van Lijsbeth Cornelis zalr, en Govert 
Willemsz Versluijs en Cornelis Claesz Noorlander (zie k2488), voogden over de minderjarige erfgenamen 
van Lijsbeth Leenderts, allen erfgenamen van voornoemde Lijsbeth Leenderts, ter andere zijde, 
hebben enige tijd geleden mondeling gedeeld en gegrondkaveld een huis met 7 morgen 3 hont land in de 
polder Lage Nesse te Ouderkerk, die hen was aanbestorven door het overlijden van Leendert Huijbertsz 
Boertje. Die verdeling leggen zij nu vast. 
Pieter Willemsz Vaendrager en Leonardus Groenewegen krijgen tesamen het achterste gedeelte van het 
huis en erf met schuur en de kennipwerf bezuiden het huis, en verder nog de akkers rijsveld buitendijks, en 
het 1/4e deel van de zelling, en een kamp weiland groot 1 morgen 5 hont 25 roeden, een kamp hooiland 
groot 1 morgen 5 hont 25 roeden en tot slot een kennipwerf bepoot met rijs. Alles in totaal 3 morgen 4 hont 
50 roeden. 
De erfgenamen van Lijsbeth Leenderts krijgen het voorste gedeelte van het huis, schuur, boomgaardje 
en erven, en akkers rijsveld buitendijks en het 1/4e deel van de zelling. Verder nog een stuk weiland met 
een kennopwerf groot 5 hont 15 roeden, een kampje weiland, een kamp hooiland groot 4 hont 50 roeden, 
een akker rijsveld groot 75 roeden, en tot slot een kamp hooiland groot 1 morgen. Alles in totaal 3 morgen 
4 hont 50 roeden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 28-08-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening gedaan door de erfgenamen van Lijsbeth Leenderts, in haar leven gewoond te Ouderkerk ad 
IJssel, over alle ontvangsten en uitgaven die zij gehad en gedaan hebben sinds het overlijden van Lijsbeth 
Leenderts. 
Ontvangsten o.a.: 
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Op 24-08-1694 het erfhuis gehouden en verkocht alle linnen en wollen kleren, en roerende goederen. 
Opbrengst 146 gulden 18 stuivers 8 penningen. Verder nog diverse inkomsten voor het weiden van koeien 
en verhuur van land. Totaal van de ontvangsten 284 gulden 17 stuivers. 
Uitgaven o.a.: 
Op 23-08-1693 11 gulden 10 stuivers betaald aan Engebrecht Willemsz voor het maken van de doodkist 
voor de overleden Lijsbeth Leenderts. Verder diverse kosten rondom de begrafenis en het erfhuis, en 
diverse kosten zoals verpondingen en molengeld. Totaal van de uitgaven waren 226 gulden 5 stuivers 8 
penningen. 
Deze rekening is gedaan door Huijbert Cornelisz, Lijntje Cornelis, weduwe van Govert Leendertsz, Arijen 
Jansz van Zijden, voor zichzelf en namens zijn meerderjarige broers en zussen, en Govert Willemsz 
Versluijs en Cornelis Claesz Noorlander als voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbet Cornelis 
zalr en over de minderjarige kinderen van Marritjen Cornelis zalr. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 21-04-1697: 
Cornelis Claesz Noirlander (zie k2488) en Govert Willemsz Versluijs, als voogden van de minderjarige 
kinderen van Merritje Cornelis en Willem Arentsz, voor de ene helft, en Maerten Jansz van Zijde en zijn 
broers en zussen voor de andere helft, allen kinderen en kleinkinderen van Lijsbeth Leenderts (zie 
k7443), verkopen aan Cornelis Arijensz Versluijs en zijn broers, een dijkkamp groot 5 hont en 50 roeden, 
met daarin een kennipwerf, een rijsakkertje en nog 5 hont en 75 roeden land,  in de polder de Lagen Esse. 
Bedrag 418,- gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 04-08-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Rekening en bewijs van de boedel en goederen van Lijsbeth Leenderts, in haar leven gewoond en 
overleden te Ouderkerk ad IJssel, ten behoeve van de gemene erfgenamen, inclusief de ontvangsten en 
uitgaven sinds 21-06-1696. Het slot van de laatst gedane rekening bedraagd 45 gulden, dat door de 
erfgenamen is verdeeld. De ontvangsten bedragen 82 gulden 14 stuivers 2 penningen. De uitgaven 
bedragen 82 gulden 14 stuivers 2 penningen, zodat dit precies in balans is. Deze rekening is gedaan door 
de erfgenamen: Huijbert Cornelisz, Lijntje Cornelis, weduwe van Govert Leendertsz, Arij Jansz van Zijde, 
Gerrit Jansz van Zijde (zie k1860), voor zichzelf en voor hun meerderjarige broers en zussen, en Govert 
Willemsz Versluijs en Cornelis Claasz Noorlander, als voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbeth 
Cornelis (zie k3720) zalr. 

 
 
#k7448 Otten, Hendrick (zoon van Ot Hendricksz en Marritgen Ockers) 
       ─> k14896 
 Beroep: Gezworene van Gouderak 
 ~ +/- 1605 te Gouderak ?? 
 † 08-06-1695 te Gouderak 
x +/- 1629 te Gouderak ?? 
#k7449 Goris, Trijntgen (dochter van Goris Leendertsz en Merritgen Gijsbrechts) 
       ─> k14898 
 ~ +/- 1605 te Gouderak ?? 
 † 27-09-1679 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Goris ~ +/- 1630 te Gouderak  †  

 x 12-06-1661 met Marritje Pieters van der Vos 
 zie ─> k3724 

o Oth *   †  
o Jaapje *   †  
o Meijntje *   †  

  
o Jasper *   †  
o Crijntje *   †  

 
Hoofdgeld 1622 Gouderak 
Ot Hendricksz  - woning 
Marritgen Ockers  huisvrouw 
Marritgen Otten  kind 1, dient bij Jan Jorisz te Haastrecht 
Neeltgen Otten  kind 2, dient bij Brandt Jansz te Gouderak 
Jannichgen Otten  kind 3 
Willem Otten  kind 4 
Hendrick Otten  kind 5 
Aeffgen Otten  kind 6 
 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak    d.d. 03-09-1638 
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Jan Gorisz verkoopt aan Dirck Willemsz Schipper, poorter van Gouda, een kerveelschip met alle 
toebehoren, groot omtrent 28 last. Op dit schip rust nog een kustingbrief van 800 gulden ten gunste van 
zijn zwager Hendrick Otten. Jan Gorisz bevrijdt Dirck Willemsz Schipper van die kustingbrief. Hendrick 
Otten stelt zich als zwager van Jan Gorisz borg voor het geval dat nog iemand anders op het voorzeide 
schip iets te eisen zou hebben. 
In de volgende acte: 
Dirck Willemsz Schipper, poorter van Gouda, is schuldig aan Hendrick Otten het bedrag van 950 gulden 
vanwege de koop van het kerveelschip. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 23-06-1639 
Merritgen Gijsbrechts, weduwe van Goris Leendertsz, geassisteerd met Gijsbrecht Gorisz, haar zoon, 
Leendert Gorisz, Jan Gorisz, Hendrik Otten . getrouwd met Trijntgen Gorisdr, en Teunis Cornelisz , 
getrouwd met Krijntje Goris, en Cornelis Gorisz, vervangende zijn zwager Jan Cornelisz, verkopen aan 
Cornelis Koij, secretaris, 5 morgen 1 ½ hont land in het Veerstalblok. Bedrag 5100 gulden, mits dat 
voornoemde Leendert Gorisz het veer te Beijersluis behoudt, en na diens overlijden zal gaan naar zijn 
kinderen of erfgenamen. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 22-05-1640 
Dirk Leendertsz Meulenaer verkoopt aan Hendrik Otten, won. te Gouderak, 3 morgen land in het 
Middelblok. De koper heeft een oppad over de karrestoep van de verkopers steenplaats naar de dijk. 
Bedrag 1000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 26-01-1649 
Hendrick Otten ondertekent een acte als gezworene van Gouderak. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 31-01-1671 
Pieter Willemsz Coijman, Pieter Dirksz Hooijmaeijer, Hendrick Otten en Goris Cornelisz Cus als gestelde 
curateurs over de boedel van Gijsbert Gorisz zaliger, verkopen aan Jan Brantsz Moeijweer 4 ½ hont land. 
Bedrag 675 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Gouderak    d.d. 27-06-1704 
Goris Hendricksz (zie k3724), Oth Hendricksz, Jaapje Hendricks, Jacob Jansz Baes, getrouwd geweest 
met Meijntje Jaspers, en Marritje Jaspers, en Willem de Jong als curateur over de goederen van Crijntje 
Hendricks, allen kinderen of erfgenamen van de goederen van Hendrick Otten (zie k7448) zalr., verkopen 
aan Jasper Gorisz (zie k1862) en Jan Gorisz een huis en erf, berg en schuur, met een boomgaard en een 
rijsakker daaraan gelegen, groot vijf hont, staande in het Cranenpoer, te Gouderak. En nog een stuk 
weiland, groot vijf hont, en nog een halve morgen hooiland in het Middelblok van Gouderak. Bedrag 400 
gulden. 
Voorn. comparanten hebben nog verkocht aan Jasper Gorisz en Jan Gorisz een stuk hooiland, groot 8 
hont, gelegen in het Cranenpoer van Gouderak. Bedrag 160 gulden. 
 

 
 
#k7452 Boer, Crijn Pietersz  (zoon van Pieter Boer en ) 
 Beroep: Gezworene van Gouderak, Armmeester van Moordrecht en Gouderak 
 ~ +/- 1610 te Gouderak ?? 
 † tussen 17-03-1654 en 24-10-1656 te Gouderak 
x +/- 1635 te Gouderak ?? 
#k7453 van der Horden, Neeltgen Ariens (dochter van Arien van der Horden en ) 
 ~ +/- 1615 te Gouderak ?? 
 † 31-07-1672 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1640 te Gouderak  † 09-06-1683 te Gouderak 

 x 05-12-1666 te Gouderak met Nelletje Dirks 
 zie ─> k3726 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak   dd 23-06-1652 / 05-12-1652 / 01-03-1653 / 16-05-1653 
Crijn Pietersz Boer ondertekent diverse acten als gezworene van Gouderak. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 17-03-1654 
Cornelis Branden, Arien Branden, Cornelis Jansz Backer, getrouwd met Jannichje Branden, Jan Crijnen 
Trompert, getrouwd met Willemtje Branden, en voor Pleuntje Branden, kinderen van Brant Cornelisz 
Backer. Item Jan Jacobsz Verbleu, getrouwd met Marrichje Cornelis, en Claes Huijgen Molenaer, getrouwd 
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met Geertje Cornelis, als kinderen van Pleuntje Cornelis. En Willem Jansz, Leendert Jansz, Cornelis Jansz 
en Pieter Claesz Baue, getrouwd met Lijsbet Jans, kinderen van Grietje Cornelis. En zo erfgenamen van 
Claes Cornelisz Backer. Verkopen aan Crijn Pietersz Boer, won. te Gouderak, 2 morgen min 1 ½ hont 
land in een viertel gemeen met de koper in het Veerstalblok. Bedrag f 1000,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    dd 24-10-1656 
Jan Willemsz Timmerman in opdracht van Arien Jacob Ingen, zijn schoonvader, ex armmeester van 
Moordrecht en Gouderak, eiser, contra Neeltgen Ariens, weduwe van Crijn Pietersz Boer, mede ex 
armmeester van Moordrecht van Gouderak, gedaagde. Eiser dient van eis. (De inhoud wordt verder niet 
weergegeven). 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Gouderak    dd 23-11-1660 
De Schout als oppervoocgd van alle minderjarigen, eiser, contra Neeltgen Ariens, weduwe van Crijn 
Pieterse Boer gedaagde, om te leveren behoorlijke staat en inventaris van de nagelaten boedel en 
goederen van haar man, tenzij hij, eiser, bij testament zou zijn uitgesloten. In welk geval zij, gedaagde, een 
authentiek extract van dat testament zal moeten tonen. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 25-04-1661 
Neeltgen Ariens van der Horde, weduwe van Crijn Pietersz Boer, verkoopt aan jonkheer Cornelis van 
Bam, here van Vrijenhoeve, 3 morgen 1 ½ hont land in het Veerstalblok. Prijs f 4400,- Verkoopster 
vrijwaart het land van alle buitengewone lasten en stelt daartoe als onderpand een hofstede met huis, berg 
en schuur, groot 3 ½ morgen land in het Veerstalblok.. Dirk Ariensz van der Horde den ouden, broer van 
verkoopster, stelt zich borg voor die eventuele lasten. Deze waring zal cesseren zodra de minderjarige 
kinderen van verkoopster hun vaderlijk erfdeel hebben gehad. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Gouderak    dd 02-05-1662 
Neeltgen Ariense van der Horde, weduwe van Crijn Pieterse Boer eiseresse in cas van beleedinge en 
arrest op de beesten en hooi op haer eijgen bevonden, toekomende en daar schuldig is voor te 
verantwoorden Arien Janse Polsbroucker, gedaagde, om betalingh te hebben van 105-9-0 over land- en 
huishuur. De gedaagde bekent de schuld. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Gouderak    dd 31-10-1662 
Neeltgen Ariense van der Horde, eiseresse, contra Leendert Janse Polsbroucker, gedaagde, om betaling 
van 50 gulden door hem aangenomen voor zijn broer Arien Janse Polsbroucker, aan de eiseresse te 
voldoen. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Gouderak    dd 06-03-1663 
Neeltgen Ariense weduwe van Crijn Pieterse Boer, eiseresse, contra Balten Eeuwoutse van Cats, 
gedaagde, om betaling van 60 gulen over reste van een half jaar landpacht, en om betalen van 10 gulden 
over arbeidsloon, afslaende 9-2-0. daarop betaald. De gedaagde verlangt specificatie waaraan het 
arbeidsloon is verdiend. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 07-11-1667 
Neeltje Ariens van de Horde, weduwe van Crijn Pietersz Boer, geassisteerd met Arien Jansz Uijttenbrouck, 
is schuldig aan de onmondige weeskinderen van Jan Joosten de Bruijn, in leven won. te Gouda, een 
losrente van f 30,- per jaar, doch bij goede betaling f 24,- per jaar. Het hoofdgeld is f 600,- en de 1e 
vervaldag 07-11-1668. Als onderpand 3 ½ morgen land in het Veerstalblok met huis, berg en schuur. En 
nog op 3 ½ morgen land in het Veerstalblok.  
In de marge staat: 19-09-1675 Jan Louwerisz van Sarlippen, gehuwd met Cornelia Jans Bruijn, mede een 
dochter van Jan Joosten de Bruijn zaliger, zegt dat de brief is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak    dd 31-05-1675 
Pieter Crijnen Boer, Dirck Crijnen Boer en Claes Ariensz Klinckert, getrouwd met Burrchje Crijnen, alle 
kinderen en erfgenamen van Neeltgen Ariens van der Horden zaliger, in haar leven weduwe van Crijn 
Pietersz Boer, verkopen aan Johan van Dam, raad en vroedschap van Gouda en schout van Gouderak, 
een huis met erf en berg, met 3 morgen 3 hont land daarachter in het Veerstalblok in Gouderak, en nog 3 
morgen 3 hont land in het Veerstalblok. Deze hofstede is belast met een rentebrief van 600 gulden ten 
behoeve van de kinderen van Jan Joosten Bruijn. Deze rentebrief neemt de koper tot zijn last. Bedrag 
1800 gulden. 

 
#k7456 Truijen, Herbert Cornelisz (zoon van Cornelis Truijen en ) 
 Later getrouwd op 30-04-1645 te Hendrik-Ido-Ambacht (o 02-04-1645 te Ridderkerk) 
 met Cleijsken Jans Baes 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † tussen 17-01-1663 en 19-04-1663 te ??? 
x 08-07-1629 te Hendrik-Ido-Ambacht 
#k7457 Schipper, Grietje Cornelis (dochter van Cornelis Hendriksz (de Ouden)  
     Schipper en Adriaentje Jans)  ─> k14914 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 02-04-1645 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Herbert Truijen en Grietje Schipper): 
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o NN  *   †  
o Aart  ~ 09-01-1640 te Hendrik-Ido-Ambacht  † 19-02-1697 te Kijfhoek 

  o 03-02-1663 te Hendrik-Ido-Ambacht met Maeijke Cornelis 
  zie ─> k3730 (kwartier 4) 

o Cornelis  ~ 26-12-1631 te Hendrik-Ido-Ambacht  † na 03-05-1675 te ??? 
  x 30-05-1655 te Hendrik-Ido-Ambacht met Leendertje Danckerts 
  zie ─> k3728 (kwartier 4) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Herbert Truijen en Cleijsken Baes): 
o NN  *   †  

 

 
#k7458 Danckert, Cornelis  (zoon van ) 
 Beroep: Metselaar 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † voor 22-08-1665 te ??? 
x voor 11-05-1626 te ??? 
#k7459 Pieters, Neeltje  (dochter van Pieter Willemsz en Leenderken Geenen) 
      ─> k14918 
 Eerst getrouwd met Cornelis Claesz Loukens 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † tussen 26-05-1630 en 20-04-1631 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Neeltje Pieters en Cornelis Claesz Loukens): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Danckert en Neeltje Pieters): 
o NN  *   †  
o Leendertje ~ +/- 1630 te Hendrik-Ido-Ambacht  † na 12-10-1669 te ??? 

  x 30-05-1655 te Hendrik-Ido-Ambacht met Cornelis Herbertsz Truijen den ouden 
  zie ─> k3729 

 

 
#k7460 Truijen, Herbert Cornelisz zelfde als ─> k7456 
x 
#k7461 Schipper, Grietje Cornelis zelfde als ─> k7457 
 
#k7462 Aertsz, Cornelis  (zoon van Aert Aertsz en Jannetgen Jans) 
      ─> k14924 
 ~ 29-05-1611 te Rijsoord (Ridderkerk) 
 † na 23-09-1645 te ??? 
x 17-04-1633 te Rijsoord (Ridderkerk) 
#k7463 Walen, Sijtgen Maertens (dochter van Maerten Walen en ) 
 ~ +/- 1610 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maeijke ~ 22-01-1634 te Hendrik-Ido-Ambacht  † 20-04-1719 te Kijfhoek 

 o 03-02-1663 te Hendrik-Ido-Ambacht met Aart Herbertsz van Osch / Truijen 
  zie ─> k3731 

 

 
#k7464 Spruijt, Arijen Michielsz (zoon van Michiel Spruijt en ) 
 Beroep: Bouwman 
 ~ +/- 1685 te Strijen 
 † ??? te ??? 
x 01-11-1617 te Barendrecht 
#k7465 Cornelis, Beatrix  (dochter van Cornelis Dircksz ’t Boertje en  
     Maritge Cornelis)  ─> k14930 
 ~ +/- 1690 te West-Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck ~ +/- 1630 te Strijen  † voor +/- 1670 te ??? 

 o 27-10-1658 te Barendrecht / x 03-12-1658 te Rotterdam met Aaltjen Ingens 
 zie ─> k3732 
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#k7466 Pleunen, Ingen (Engel)  (zoon van Ploen Leendertsz en ) 
 Beroep: Armmeester van Barendrecht, heemraad van de Ziedewij 1624-1625, 
 heemraad van de Zuidpolder 1634-1637, 1641 
 Eerst getrouwd met Neeltgen Lauwen 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † tussen 24-12-1643 en 01-12-1645 te ??? 
x 28-08-1633 te Barendrecht 
#k7467 van Driel, Maritge Daniels (dochter van Daniel Foppen van Driel en Aeltje 
     Cornelis Romeijn (Jonckint))  ─> k14934 
 ~ 24-06-1607 te Ridderkerk 
 † na 28-05-1684 te Barendrecht 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Ingen Pleunen en Neeltgen Lauwen): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Ingen Pleunen en Maritge van Driel): 
o NN  *   †  
o Aaltjen ~ 07-12-1636 te Barendrecht  † voor 14-04-1674 te ??? 

 o 27-10-1658 te Barendrecht / x 03-12-1658 te Rotterdam met Dirck Arijensz  
        Spruijt 
 xx +/- 1670 met Hendrick Leendertsz Blockland 
 zie ─> k3733 

 

 
#k7468 Welboren, Pieter Joppen (zoon van Jop Aertsz en Trijntje Cleijse) 
      ─> k14936 
 Ouderling te Barendrecht 1647 
 ~ +/- 1585 te West-Barendrecht 
 † tussen 1647 en 25-07-1651 te ??? 
x 13-10-1619 te Barendrecht 
#k7469 Teunis, Lijsbetgen (dochter van Anthonis Geemensz en Neeltje Joppe) 
      ─> k14938 
 ~ +/- 1595 te West-Barendrecht 
 † na 1662 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Coenraed ~ 10-12-1628 te Barendrecht  † 27-12-1710 te Barendrecht 

  x 14-07-1658 te Ridderkerk met Leentje Cornelis (Ver)Mijs 
  zie ─> k3734 

 

 
#k7470 Mijs, Cornelis Leendertsz (zoon van Lenaert Cornelisz Mijs en ) 
       ─> k14940 
 Later getrouwd op 15-11-1665 te Rijsoord met Grietje Pieters 
 ~ +/- 1601 te Cillaarshoek 
 † na 1676 te ??? 
x 22-05-1633 te Rijsoord (Ridderkerk) 
#k7471 Cornelis, Adriaentjen  (dochter van ) 
 Eerst getrouwd op 20-12-1626 te Rijsoord met Pieter Vinken 
 ~ +/- 1600 te Oost-Barendrecht 
 † voor 17-10-1765 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Adriaentjen Cornelis en Pieter Vinken): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Mijs en Adriaentjen Cornelis): 
o NN  *   †  
o Leentje ~ 12-03-1634 te Rijsoord  † voor 26-05-1715 te ??? 

 x 14-07-1658 te Ridderkerk met Coenraed Pietersz Welboren 
 zie ─> k3735 

 

 
#k7472 Laurensz, Jan   zelfde als ─> k7368 
x 
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#k7473 Huijberts, Marijtje  zelfde als ─> k7369 
 
#k7478 van Gelder, Pieter Pleunen zelfde als ─> k7374 
x 
#k7479 Jans, Katelijntje  zelfde als ─> k7375 
 
#k7492 Grasdijk, Aert Harmensz (zoon van Harmen Grasdijk en ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † na 24-08-1655 te Ridderkerk ?? 
x +/- 1620 te Ridderkerk 
#k7493 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Harmen  * +/- 1624 te ???  †  

  x 18-11-1646 te Ridderkerk met Maaike Bastiaans 
  zie ─> k3746 

 
Not. Arch. Nr. 1277/14 Ridderkerk   acte 184   fol. 352 – 353  d.d. 24-08-1655 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f268-360-s090.jpg - NL-RtSA_1277_14_f268-360-s091.jpg 
Aert Hermansz wonende aan de Grasdijk te Ridderkerk, ziek op bed liggend, maakt zijn testament waarin 
hij zijn voordochter Aechgen Aerts die getrouwd is met Teunis Sijmonsz en in Kijfhoek woont, het bedrag 
van 3 gulden en 3 stuivers nalaat als zijnde haar legitieme portie. De rest erven zijn nakinderen Anneken 
Aerts en Harmen Aertsz. Hij verbiedt hen om op verzooek van Aechgen Aerts of op verzoek van de 
schout een inventaris van de nagelaten boedel te geven. Mocht Aechgen Aerts hiertegen protesteren en 
een rechtszaak aanspannen, dan zal zij alleen haar legitieme erfdeel erven, met aftrek van de kosten van 
de rechtszaak. 

 
 
#k7496 Huijser, Leendert Crijnen (zoon van Crijn Ariensz Huijser en  
    Leijchjen / Lijdia Pleunen Verschoor) ─> k14992 
 ~ 10-10-1603 te Ridderkerk 
 † +/- 1669 te ??? 
o 16-07-1628 te Ridderkerk 
x 06-08-1628 te Ridderkerk 
#k7497 Schilperoort, Aaltje Jans (dochter van Jan Lourensz van Schilperoort en 
     Adriaentge Cornelis)  ─> k14994 
 ~ 24-09-1606 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk:  (bron: H-I-Amb. dopen 1625-1712 door H. de Bruin) 
o Arijen ~ 16-12-1629 te Ridderkerk get. - 
o Lia ~ 23-11-1631 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Grietje ~ 12-08-1635 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Dirck ~ 01-03-1637 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Wouter ~ 01-03-1637 te Hendrik-Ido-Ambacht     † 08-11-1690 te Ridderkerk 

 x 13-05-1658 te Ridderkerk met Ariaantje Huijbrechts Achterkerk 
 zie ─> k3748 (kwartier 4) 

o Leendert ~ 13-03-1639 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Jan ~ 21-04-1641 te Hendrik-Ido-Ambacht  † 29-04-1709 te Ridderkerk 

 o 22-04-1662 te Ridderkerk met Neeltje Maertens 
 zie ─> k4008 (kwartier 4) 

o Aelken ~ 29-01-1645 te Hendrik-Ido-Ambacht 
o Bastiaen ~ 10-09-1648 te Hendrik-Ido-Ambacht 

 
Herleiding naar ouders van Leendert Crijnen Huijser:  
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Op 07-09-1625 te Ridderkerk hertrouwt ene Quirijn Ariensz, weduwnaar van Leijtgen Pleunen, met 
Neeltgen Gerrits. Het eerste huwelijk is niet te vinden, maar dat moet al voor 1598 zijn geweest, want Crijn 
Adriaensz en Lijdia Pleunen lieten dopen: 

o Adriaen op 29-11-1598, Dirck, op 03-06-1601, Leendertje op 19-10-1603, Pleun op 17-11-1605, 
Cornelis op 26-04-1609, Arie op 09-12-1612 en Pieter op 15-05-1616 

Uit het tweede huwelijk werden deze kinderen gedoopt: 
o Gerrit op 26-12-1626, Leijtje op 07-01-1629 (zie k3941), Crijn op 01-09-1631, Anneke op 26-11-

1634, nog een Anneke op 13-04-1636 en Cornelis op 15-04-1640. 
Bij bovenstaande dopen werd nergens een achternaam vermeld. 
Maar in Ridderkerk laten vervolgens deze personen met de achternaam Huijser kinderen dopen: 

o Arien Quirijnen Huijser (tussen 1645 en 1664), Pleun Quirijnen Huijser (tussen 1646 en 1649), 
Cornelis Quirijnen Huijser (1647), Pieter Quirijnen Huijser (tussen 1648 en 1664), Quirijn 
Quirijnen Huijser, tussen 1656 en 1677). Deze Arien, Pleun, Cornelis, Pieter en Qurijn komen 
ook voor als kinderen van Crijn Ariensz. 

Bij bovenstaande kinderen komt echter geen ‘Leendert’ voor. Echter, in een notariële acte uit 1658 (zie ook 
hieronder), wordt Leendert genoemd met zijn (half-)broers en zussen, en dan blijkt hij de leeftijd van 55 
jaar te hebben. Dat betekent dat de ‘Leendertje’ die gedoopt is in 1603, feitelijk Leendert moet zijn. 
Voor het herleiden van de achternaam van Lijdia Pleunen Verschoor, zie k14992. 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 293 fol. 556 – 557 d.d. 10-11-1658 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f544-614-s013.jpg - NL-RtSA_1277_14_f544-614-s014.jpg 
Arijen Quirijnen Huijser de oude - 62 jaar, Lenert Quirijnen Huijser - 55 jaar, Arijen Quijrijnen Huijser de 
jonge - 46 jaar en Pieter Quirijnen Huijser - 43 jaar, verklaren op verzoek van Pleun Quirijnen Huijser, hun 
broer, dat zij op 23 april 1653 met hun stiefmoeder Neeltgen Gerrits, samen met Gerrit Quirijnen Huijser, 
Leija Quirijnen Huijser (zie k3941) en Quirijn Quirijnen Huijser hun halfbroers en -zuster, in het sterfhuis 
te Slikkerveer van Quirijn Arijensz Huijser (hun vader) hebben vergaderd inzake de bereddering van de 
boedel. Zij hebben toen een overeenkomst gemaakt voor de verkoop van de woning en het land aan 
Henrick Pietersz van der Bos te Dordrecht voor 1200 gulden. Daarnaast werd ook het bouw- en 
melkgereedschap mee verkocht werd en ook de gehele inboedel verkocht voor 500 gulden, en 2 zwarte 
paarden met een veulen, 6 melkkoeien met 5 kalveren, voor 500 gulden. Ook werd de ‘beterschap’ van het 
erf aan de dijk verkocht voor 150 gulden, en de helft van 5 morgen 2 hont land, ook voor 150 gulden. In 
totaal ging het om 2500 gulden. 

 
 
 
 
#k7498 Achterkerk, Huijbert Cornelisz  (zoon van Cornelis Hubertsz Achterkerk 
      en Engeltje Jans)  ─> k14996 
 ~ 22-11-1609 te Ridderkerk 
 † tussen 05-02-1661 en 10-09-1668 te Ridderkerk ?? 
o 19-11-1634 te Ridderkerk 
x 10-12-1634 te Ridderkerk 
#k7499 Maertens, Anneke  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 06-01-1669 te Ridderkerk met Leendert Hendriksz in’t Veld 
 ~ +/- 1605 te Lekkerkerk 
 † na 06-01-1669 te Ridderkerk ? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Huijbert Achterkerk en Anneke Maertens): 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ 09-11-1636 te Ridderkerk  † voor 08-11-1690 te ??? 

  x 13-05-1658 te Ridderkerk met Wouter Leendertsz Huijser 
  zie ─> k3749 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Anneke Maertens en Leendert in’t Veld): 
o NN  *   †  

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 24 fol. 33 – 34 d.d. 05-02-1661 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp (zie k2976) 
NL-RtSA_1277_15_f003-064-s052.jpg - NL-RtSA_1277_15_f003-064-s054.jpg 
Huijbert Cornelisz Achterkerck (ziek op bed) en Annitgen Maertens zijn huisvrouw, benoemen elkaar tot 
erfgenaam. De langstlevende moet hun jongste dochter Annitgen alimenteren tot haar mondige dagen of 
haar huwelijk, en haar dezelfde uitzet geven als hun oudste dochter Ariaentgen, getrouwd met Wouter 
Lenertsz Huijser. 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1101 Datum: 19-Feb-23 

 
Not. Arch. Nr. 1277\19 Ridderkerk acte 247 fol. 333 – 335 d.d. 10-09-1668 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp (zie k2976) 
NL-RtSA_1277_15_f317-387-s025.jpg - NL-RtSA_1277_15_f317-387-s026.jpg 
Annitgen Maertense, weduwe en boedelhoudster van Huijbert Cornelisz Achterkerck wonend te 
Ridderkerk ter eenre en Wouter Leendertsz Huijser, getrouwd met Ariaentgen Huijberts Achterkerck 
en Arijen Cornelisz Legendijck, getrouwd met Annitgen Huijbertse Achterkerck, kinderen van Huijbert 
Cornelisz Achterkerck, geboren uit zijn huwelijk met Annitgen Maertense ter andere zijde. Zij hebben 
over het vaderlijk erfdeel van de kinderen overeenstemming bereikt. Annitgen Maertens behoudt de hele 
erfenis. Maar zij draagt dan wel het huis en erf over aan Wouter Leendertsz Huijser waarin hij nu woont en 
daarboven nog 300 gulden (waarvan 200 gulden al genoten is als gift van zijn vader tijdens zijn huwelijk). 
Arijen Cornelisz Legendijck worden 600 gulden kwijtgescholden die hij had geleend van Annitgen 
Maertens om zijn huidige schuit te kunnen kopen. 

 
 
#k7508 Speksnijder, Bastiaan Adriaensz (zoon van Adriaen Bastiaensz en Leentje 
      Gijsberts)  ─> k15016 
 ~ +/- 1583 te Ammers Graveland (?) 
 † tussen 08-01-1664 en 20-03-1664 te Ammers Graveland 
x +/- 1610 te ??? 
#k7509 Bastiaens, Machdalena  (dochter van ) 
 * +/- 1583 
 † voor 02-1664 te Ammers Graveland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ +/- 1615 te Ammers Graveland  † na 03-08-1669 te ??? 

  x 12-11-1643 te Nieuwpoort met Pieternella Arnouts Backhuijsius 
  zie ─> k3754 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN DE ALBLASSERWAARD, 1317-1650 
Ammers Graveland 
15. De helft van een halve hoeve land in Ammersgraafland met hofstede en rijs daarbij, (1521: strekkend 
van het achterland tot de oude Ammers), boven: Anton Willemsz. hoeve (1521: de heer van Liesveld), 
beneden: Zilof Okkersz. (1521: Willem Cornelisz.). 
Het leen 15 gesplitst in 15A en 15B. 
15A. 1½ morgen uit het leen. 
26-4-1610: Adriaan Bastiaansz (zie k13360) bij overdracht door Gerard Gerardsz. voor Neeltje Jacobsdr., 
LRK 196 fol. 74. 
3-12-1630: Bastiaan Adriaansz bij dode van Adriaan Bastiaansz (zie k13360), zijn vader, waarna 
overdracht aan Gijsbert Adriaansz (zie k6680), zijn broer, te Ammersgraafland, LRK 145 c. Zd.-Holland 
fol. 38v-39. 
15B. 1½ morgen uit het leen. 
5-8-1535: Gijsbert Cornelisz. bij overdracht door Gerard Adriaansz., LRK 125 c. Arkel fol. 41v. 
31-8-1563: Jacob Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Cornelisz., zijn vader, LRK 130 c. Arkel fol. 8v-9. 
2-6-1564: Paulus Nikolaasz. voor Marietje Jacobsdr., weduwe Gijsbert Cornelisz., bij overdracht door 
Jacob Gijsbertsz., LRK 130 c. Arkel fol. 14. 
9-2-1583: Adriaan Bastiaansz (zie k13360) voor Leentje Gijsbertsdr., zijn vrouw, bij dode van Marietje 
Jacobsdr., haar moeder, LRK 135 fol. 315v. 
3-12-1630: Gijsbert Adriaansz (zie k6680) te Ammersgraafland bij overdracht door Bastiaan Adriaansz, 
zijn broer, voor Leentje Gijsbertsdr., weduwe Adriaan Bastiaansz., te Ammersgraafland, hun moeder, LRK 
145 c. Zd.-Holland fol. 39-40. 
 
Recht. Arch. Invnr. 11 Ammers Graveland  Rechtzaak d.d. 31-05-1657, 30-08-1657, 13-
09-1657 
d.d. 31-05-1657: 

Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz, ooms en voogden van de weeskinderen van Pieter 
Jansz en Maritgen Adriaens, beiden zaliger. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 
De advocaat van de eisers verzoekt de gedaagden te veroordelen het bedrag van 255 gulden over 
twee jaar pacht of huur van 4 morgen en 1 ½ hont land, dat is 30 gulden per morgen per jaar per 
persoon, over de jaren 1656 en 1657. 

d.d. 30-08-1657: 
Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 
Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz hebben nog niet gereageerd op de eis. 

d.d. 13-09-1657: 
Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz, ooms en voogden van de weeskinderen van Pieter 
Jansz en Maritgen Adriaens, beiden zaliger. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 
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Hendrick Dircksz Crommen bekent dat hij de geeiste schuld nog moet betalen, maar verzoekt uitstel 
van betaling, namelijk niet het eerstkomende jaar, maar het volgende jaar te betalen, en dan in 4 delen. 
Cornelis Jacobsz en Baijen Dircksz staan daarvoor borg. 
De schepenen beslissen dat de geeiste som van 255 gulden mbt de landpacht, in de eerstkomende 4 
perioden van 3 maanden te betalen. 

 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 08-01-1664 
Bastiaen Adriaensz, wonende te Ammers Graveland, is 2000 gulden schuldig aan Leendert Pelt, 
lakenkoper te Schoonhoven, die voogd is over Maria Cools en Margrieta Cools, kinderen en erfgenamen 
van Adriaen Cools, in zijn leven burgemeester van de stad Nieuwpoort. Deze 2000 gulden zijn ter 
vervanging van drie afzonderlijke obligaties, te weten een obligatie van 600 gulden dd 27-05-1646, een 
obligatie van 200 gulden dd 25-05-1647 en een obligatie van 800 gulden dd 31-05-1656, die Bastiaen 
Adriaensz schuldig was aan Adriaen Cools. De 2000 gulden zijn uitbetaald, waarvoor een jaarlijkse rente 
van 4,5 % gerekend wordt. Als onderpand verhypothequeert hij acht morgen vrij eijgen lant (zo hij zelf 
verklaart), gelegen in Ammers Graveland. 

 
 
Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 4  d.d. 20-03-1664 
Na het overlijden van hun ouders Bastiaen Adriaensz en Machdalena Bastiaens, in hun leven gewoond 
hebbend in Ammers Gravelant, verdelen hun kinderen (allen wonend in Ammers Gravelant) de erfenis. De 
kinderen zijn Bastiaen Bastiaensz (zie k3754), Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens. Verder deelt 
ook mee Willemken Cornelis Thoom, weduwe van de overleden zoon Jacob Bastiaensz, als voogdes over 
hun kinderen, geassisteert met haar broer Adriaen Cornelisz Toom  
De verdeling vindt plaats in presentie van Gijsbert Adriaensz (zie k6680), hun respectieve oom en 
oudoom. 
Opgemerkt wordt dat in de hofstede waar Bastiaen Adriaensz en Machdalena Bastiaens gewoond 
hebben, ook 1 morgen 4 ½ hont erfleen aanwezig is, behorend aan het huis en de baronie van Liesvelt. Dit 
leen zou overgaan op de oudste zoon Bastiaen Bastiaensz, maar de partijen zijn overeengekomen dat hij 
daarvan afstand doet. Daarvoor wordt hij door de anderen gecompenseerd met de som van 350 gulden. 
De kosten van het verheffen van dit leen zal slechts eenmaal betaald worden hoewel feitelijk het leen eerst 
overgaat op Bastiaen Bastiaensz, en meteen daarna overgaat op zijn broer en zus Adriaen Bastiaensz en 
Maritgen Bastiaens. De kosten daarvan worden verdeeld door de vier partijen. 
De verdeling vindt verder plaats: 
Bastiaen Bastiaensz (zie k3754) zal de acht morgen in Ammers-Gravelant hebben waar hij nu op woont, 
met huis, betimmering en beplanting, waarvan de helft hem reeds bij diens huwelijk gegeven was. 
Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens samen, hebben het huis van hun ouders Bastiaen Adriaensz 
en Machdalena Bastiaens met betimmering en beplanting, met zes morgen land daaraan gelegen, en 
met nog twee morgen twee hont land gelegen in Peulwijk, waarvoor zij 1000 gulden inbrengen in de 
gemene boedel. 
Willemken Cornelis Thoom met haar kinderen, krijgen de acht morgen land met toebehoren in Ammers 
Gravelant, die Jacob Bastiaensz in het huwelijk met haar inbracht. Op dit land echter staat een hypotheek 
van 2000 gulden. Overeengekomen wordt dat dit door de vier partijen gedragen wordt. 
Verder zijn ook de roerende goederen, waaronder het vee, hooi, inboedel, bouw- en melkgereedschap en 
huisraad verdeeld dat Bastiaen Adriaensz, nu onlangs overleden, heeft nagelaten, en waarvan de lijst ten 
overstaan van de schepenen opgemaakt is dd 24-03-1664. 
Dit alles is verkocht aan Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens voor het bedrag van 186 gulden en 
twee stuivers, aan Bastiaen Bastiaensz voor 8 gulden en aan Willemken Cornelis Thoom voor 7 gulden, in 
totaal 201 gulden en twee stuivers. 
Afschrift van de handtekeningen was overgenomen door de secretaris: 
hantmerck bij Bastiaen Bastiaensz gestelt en was t merck aldus BB,  
Arijen Basteijaensz, Mergen Bastijaensen, Willemghen Cornelis Toom, 
Aerijen Cornelissen Thoom, Ghijsbert Aeriensz 

 
#k7512 Speksnijder, Jan Adriaensz  (zoon van Adriaen Bastiaensz en Leentje 
      Gijsberts) ─> k15024 
 * +/- 1585 te Ammers Graveland 
 † tussen 01-1649 en 06-1649 te Ammers Graveland 
x voor 11-1613 te ??? 
#k7513 Dircks, Adriaentgen (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert * +/- 1612 te Ammers Graveland † tussen 1679/1687 te Ammers Graveland 

 x +/- 1640 te Ammers Graveland / Goudriaan met Barber Everts 
 zie ─> k3756 

 
Recht. Arch. Ammers invnr. 3  d.d. 28-11-1613 
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Jan Adriaensz, man en voogd van Adriaentgen Dircxs, die voordien weduwe is geweest van Jacob 
Huijbertsz, verkoopt aan Adriaentgen Bastiaens, weduwe van Willem Gerritsz, 4 hont land. Het 
aankoopbedrag is reeds betaald. 
Adriaen Bastiaensz (vader van Jan Adriaensz) tekent deze acte in zijn functie van Schepen: 

 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  
Rechtzaak d.d. 24-02-1650, 10-03-1650, 24-03-1650, 07-04-1650, 23-04-1650 

(Opmerking: Hier wordt alleen het gedeelte aangehaald dat een indicatie geeft over het moment 
van overlijden van Jan Adriaensz. Het overige gedeelte van de rechtzaak wordt verder 
weergegeven bij zijn zoon Aert Jansz (zie k3756) 

d.d. 23-04-1650 
Eisers: Aert Jansz (zie k3756) en Cornelis Jansz. Gedaagde: Hendrick Dircxsz, getrouwd met Lijsken 
Jans 
In een buitengewone rechtdag op verzoek en op kosten van de partijen wordt een kort geding 
aangespannen.    
Aert en Cornelis Jansz verklaren: Jan Adriaensz, hun vader, is in het begin van 1649 overleden. 

 
#k7536 van den Berg, Hendrik Evertsz  zelfde als ─> k7378 
x 
#k7537 Jans, Trijntje     zelfde als ─> k7379 
 
#k7538 Tol, Floris Dircksz  (zoon van Dirck Arijsz Tol en Leentje Gijsberts) 
      ─> k15076 
 * +/- 1606 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 01-03-1637 te Barendrecht 
x 11-03-1637 te Barendrecht 
#k7539 Claes, Janneken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaentien ~ 22-05-1644 te Puttershoek  † 30-06-1701 te Ridderkerk 

  x 20-05-1668 te Ridderkerk met Evert Hendricksz van den Berg 
  zie ─> k3769 

 

 
#k7600 Boel, Arien Dircksz  (zoon van Dirck Goris Pietersz Boel en  
     Marijke Adriaens Hendricks)  ─> k15200 
 ~ +/- 1546 te Goudriaan ? 
 † 06-01-1620 te Goudriaan 
x +/- 1580 te ??? 
#k7601 Appelmoes, Fijcken Gerrits (dochter van Gerrit Cornelisz Appelmoes en  
     Adriaentjen NN)  ─> k15202 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † tussen 04-01-1626 en 31-12-1631 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijscken ~ +/- 1582 te ???  † voor 09-12-1659  te ??? 

 x +/- 1604 te Lekkerkerk met Arien Cornelisz Broer (Boijtgen) 
 zie ─> k14317 (kwartier 2 en 3) 

o Gerrit ~ voor 1597 te Goudriaan  † voor 1638 te ??? 
 x 03-12-1617 te Goudriaan met Neeltje Aerts 
 xx 05-03-1623 te Goudriaan met Janneken Laurens 
 zie ─> k3800 (kwartier 4) 

 
Weeskamer Arch. invnr. 1 Goudriaan  d.d. 23-12-1618 
Cornelis Ariens Broer, Pieter Cornelisz. Broer als voocht en Adriaen Maurits ter eenre, Adriaen Dircks 
Boel, Henrick Ariensz Boel en Gerrit Ariens Boel (zie k3800) ter andere sijde met consent van Jan Jorisz. 
schout als oppervoogd verticht van Lijsken Ariens Boelsdochter (zie k20597) van alsulcke goederen als 
Arien Cornelis Broers haren overleden man achtergelaeten heeft aen sijn naergelaeten weeskijnderen met 
name: Arien Ariens, Tonis Ariens, Jacobken Ariens. Zij zullen hebben in de hofstede waar hun moeder 
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woont op de noordzijde van Goudriaan 1/4e part wesende 2 morgen 4 hont, naestgelant Wouter Jacobsz. 
en beneden Hillitge Pieters, strekkende van de halve Goudriaan af tot de landscheiding toe. 
 
Weeskamer Arch. invnr. 1 Goudriaan  d.d. 10-4-1619 
Gerrit Adriaens Boel en Adriaen Dirxs Boel, sijn vader, ter eenre, en Aert Aeriaensz. als vader van 
Gerrit Ariens vrouws. zalr. huijsvrouwe met name Neeltje Aerts als rechte bloedvoogd van Neeltgen haer 
naergelaeten weeskijnt nl. Ariaentgen Gerritsdr. ter andere zijde; Gerrit Ariensz. blijft in het land op 
Peulwijck ten houwelijk gekregen van zijn vader en noch het gebruik van 3½ morgen op de Noordzijde van 
Goudriaan; het weeskind krijgt land gelegen in Streefkerk gelijk Aert Aeriaensz. zijn dochter ten houwelijck 
heeft gegeven. 
 

 
#k7602 Laurensz, Laurens  (zoon van Laurens Maertensz en ) 
 ~ +/- 1560 te Goudriaan 
 † voor 29-03-1624 te ??? 
x tussen 12-03-1586 en 29-03-1588 te ??? 
#k7603 Ingens, Heijltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te Goudriaan 
 † voor 13-07-1625 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Janneken ~ voor 1603 te Goudriaan  † voor 09-12-1674 te Goudriaan 

  xx 05-03-1623 te Goudriaan met Gerrit Ariensz Boel 
  zie ─> k3801 

 

 
#k7616 van Driel, Dirck Jansz  (zoon van Jan Gerritsz van Driel en Neeltje  
     Dircks)  ─> k15232 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Groote Lindt ?? 
#k7617 Cornelis, Ariaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1605 te Groote Lindt  † +/- 1673 te Groote Lindt 

 x +/- 1630 getrouwd met Aerjaenken Cornelis 
 xx +/- 1636 getrouwd met Geertgen Gerrits 
 xxx 08-10-1651 te Heerjansdam met Maijke Melsen Croonenburgh 
 zie ─> k3808 

 

 
#k7618 Croonenburgh, Mels Jansz  (zoon van Jan Melchiorsz Croonenburgh 
      en Cornelia Jacobs)  ─> k15236 
 Later getrouwd (1) op 05-11-1651 te Zwijndrecht met Neeltje Dirck Pieter Stiermans 
 Later getrouwd (2) op 26-12-1658 te Heerjansdam met Neeltjen Ariens 
 ~ +/- 1595 te Heerjansdam 
 † na 1692 te Heerjansdam 
x 28-06-1618 te Utrecht 
#k7619 van den Bongaert, Trijntje Cornelis (dochter van Cornelis Jansz van den  
      Bongaert en Sophia Claes)  ─> k15238 
 ~ +/- 1595 te Utrecht 
 † 04-08-1641 te Heerjansdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Mels Croonenburgh en Trijntje van den Bongaert): 
o NN  *   †  
o Maijke ~ na 1626 te Kleine Lindt  †   

 x 08-10-1651 te Heerjansdam met Jan Dircksz van Driel 
 zie ─> k3809 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Mels Croonenburgh en Neeltje Stiermans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Mels Croonenburgh en Neeltjen Ariens): 
o NN  *   †  

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1105 Datum: 19-Feb-23 

 
#k7620 Salij, Arijen   (zoon van ) 
 ~ +/- 1600 te Barendrecht 
 † voor 04-08-1661 te Heerjansdam 
x +/- 1630 te ??? 
#k7621 in’t Hout, Lijsbeth  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † na 1666 te Heerjansdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * te Heerjansdam / ~ 05-04-1635 te Barendrecht 

     † 10-07-1715 te Kleine Lindt 
 x 12-05-1658 te Heerjansdam met Aeghjen Joosten den Harden 
 zie ─> k3810 

 

 
#k7622 den Harden, Joost Willemsz  (zoon van Willem den Harden en ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k7623 Joosten, Sebastiaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aeghjen ~ +/- 1637 te Heer Oudelands Ambacht  † na 1681 te ??? 

 x 12-05-1658 te Heerjansdam met Arie Arijensz Salij 
 zie ─> k3811 

 

 
#k7632 Pieterman, Leendert Pietersz  (zoon van Pieter Cornelisz alias  
     Pieterman en ) ─> k15264 
 Beroep: boer, waard en schuitvoeder te Heeroudelandsambacht 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † tussen 1592 en 20-12-1594 te ??? 
x +/- 1580 te ???      zie gezinskaart 11816 
#k7633 Ariens, Lijntken  (dochter van Adriaen Herbertsz / Herbarensz en ) 
 Later getrouwd (1) tussen 1594 en 1597 met Jacob Aertsz 
 Later getrouwd (2) op 01-01-1599 te Rijsoord met Jan Maertensz 
 ~ +/- 1556 te ??? 
 † tussen 12-06-1643 en 01-06-1656 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert Pieterman en Lijntken Ariens): 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1589 te Heeroudelandsambacht  † 20-12-1669 te ??? 

 x +/- 1615 te ??? met NN 
 xx tussen 21-03-1641 en 10-05-1653 met Sebastiaantje Joosten 
 zie ─> k3816 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Lijntken Ariens en Jacob Aertsz): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Lijntken Ariens en Jan Maertensz): 
o NN  *   †  

 
Waterschapsarchief eiland IJsselmonde, Arch, de Zwijndrechtse Waard inv. nr. 450: 
In de rekening van de waarsman van de Zwijndrechtse Waard Develzijde over 1589 staat de volgende post 
geboekt: ‘noch betaelt Lenert Pieterman van dat hij hier met sijn schuijt anden hoofen gevoert heeft. 
In de rekening over 1590 komt de volgende post voor: ‘betaelt Lenert Pieterman woonende bijt hooft van 
Dirck Pieters inden Lindt van arbeijts loon dat hij het jaer voorleden een ijsspael gevisch heeft ende 
bewaert heeft ende vergeeten is jaer voorleden inde (voors.) kamer gesetten’. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 20-12-1591: 
Lijntken Ariaensdr., die tot geechte man had Lenaert Pieterss., met haar gekoren voogd Cornelis Toniss., 
aan de ene zijde, en Cornelis Pieterss., als oom en bestorven voogd van vaderszijde van de nagelaten 
weeskinderen bij Lenaert Pieterss., met Steven Aertss., schout van Heeroudelandsambacht, als 
oppervoogd, aan de andere zijde, kwamen op 20-12-1594 tot vertichting. De weeskinderen, Pieterken, 12 
jaar, Stijntken, 10 jaar, Ariaentken, 8 jaar, Adriaen, 5 jaar, en Kunerken, 2 jaar oud, zouden door hun 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1106 Datum: 19-Feb-23 

moeder tot hun mondigheid opgevoed worden, waarna zij bij de leeftijd van 18 jaar elk 155 gld. uitgekeerd 
zouden krijgen. Hun moeder zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit 9 morgen in het volgerland van 
Rijsoord. Tevens het huis met ‘barch, schuijre, boogaert, beteeltinge’ tegen de kerk van 
Heeroudelandsambacht, alsmede de paarden, koeien, jonge beesten, schapen, huisraad, kleding en 
juwelen. Tevens zouden de in- en uitschulden voor haar rekening komen. Deze goederen dienden als 
zekerheid voor de toekomstige uitkering aan haar kinderen. Steven, de zoon van het in 1594 8 jaar oude 
weeskind Adriaen, kreeg later als schout en secretaris van Heeroudelandsambacht deze akte onder ogen 
en schreef in de marge: ‘Adriaen Leenderss. Pieterman mijn vaeder (overleden) 20en december 1669 out 
zijn(de) 80 jaeren’. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 12-06-1643: 
De te Heeroudelandsambacht wonende Cornells Pietersz Nieuwenboer verklaart 280 pond schuldig te zijn 
aan Lijntie Pieterman (= Lijntje Adriaens) en dat als rest van een schuld. Als zekerheid stelde hij zijn huis 
en erf omtrent de kerk te Heeroudelandsambacht, hetwelk aan de oostzijde aan Lijntie Pieterman was 
belend. Deze schuldbrief werd op 09-03-1664 door (Lijntje's zoon) A(driaen) Leendertse Pieterman teniet 
gedaan. Tevens staat bij de akte genoteerd: ‘actum den 19 sept. 1676 mij present as secretaris Steeven A. 
Pieterman’. 

 
#k7636 van den Nes, Cornelis Bastiaansz (zoon van Bastiaan Francken van den 
      Nes en Anneken NN)  ─> k15272 
 ~ +/- 1587 te Rijsoord 
 † ??? te ??? 
x +/- 1608 te Groote Lindt 
#k7637 Willems, Aechtgen  (dochter van Willem Alertsz en Mariken Adriaens) 
      ─> k15274 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † na 18-06-1649 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ +/- 1618 te Groote Lindt  † na 1688 te ??? 

  x 30-12-1640 te Groote Lindt met Pietertje Willems de Weert 
  zie ─> k3818 

 

 
#k7640 van den Nes, Cornelis Bastiaansz zelfde als ─> k7636 
x 
#k7641 Willems, Aechtgen   zelfde als ─> k7637 
 
#k7648 van Muijlwijck, Coenraet Petersz (zoon van Peter Adriaensz van Muijlwijck 
      en Metgen NN)  ─> k15296 
 Beroep: Schout te Hoornaar 
 * +/- 1580 te Hoornaar 
 † 28-09-1618 te Hoornaar 
o 17-04-1605 te Hoornaar 
x 08-05-1605 te Leerbroek (zie Hoornaar)   zie gezinskaart temp038 
#k7649 Aerts, Neeltjen   (dochter van ) 
 * +/- 1585 te Leerbroek 
 † 10-06-1619 te Hoornaar 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 02-11-1608 te Hoornaar  †  

  o 28-08-1633 te Hoornaar met Merrichjen Ariens Verhoef 
  zie ─> k3824 

 

 
#k7682 Molenaer, Fop Pietersz (zoon van Pieter Molenaer en ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k7683 Pleunen, Annitge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1107 Datum: 19-Feb-23 

o NN  *   †  
o Aerjaentge ~ +/- 1635 te ???  † na 01-05-1673 te ??? 

  x +/- 1660 te ??? met Pieter Jansz de Koning 
  xx tussen 1664 en 1673 met Tijs Simonsz 
  zie ─> k3841 

 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 152/581     Blz 866 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 28-04-1643: 
(notaris Adriaan Kieboom) 
Fop Pietersz Molenaer en zijn vrouw Annitge Pleunen, wonende in Oost Iselmonde, benoemen elkaar tot 
erfgenaam. 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 237/146     Blz 290 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 03-06-1666: 
(notaris Jacob Duijfhuijsen jr.) 
Fop Pietersz Dubbelden, schoenmaker te Oost-IJsselmonde, bekent 100 gulden schuldig te zijn aan Fop 
Pietersz, zijn oom, voormalig molenaer op het dorp IJsselmonde. 
 
Notarieel arch. Rotterdam Nr. 921/323     Blz 1011 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 01-05-1673: 
(notaris Philips Basteels) 
Fop Pietersz Molenaer, wonend op het Westeijnde van het dorp IJsselmonde, in het ambacht Oost-
IJsselmonde, benoemt tot zijn erfgenamen, iedere partij voor een vijfde gedeelte:  
- Pieter Foppen, timmerman in Capelle aan den IJssel, zijn zoon,  
- Arij Foppen, molenaar in Krimpen aan den Lek, mede zijn zoon,  
- De kinderen van Aerjaentge Foppen (zie k3841), zijn dochter, vrouw van Tijs Simonsz, uit 
IJsselmonde,  
- De kinderen van Neeltge Foppen, zijn dochter, vrouw van Tijs Jansz, schipper uit IJsselmonde, en  
- Lijsbeth Foppen, mede zijn dochter, vrouw van Johannes Jacobsz, linnenwever uit IJsselmonde.  
Uit het deel van Aerjaentges kinderen wordt een prelegaat van 100 gulden vastgelegd, bestemd voor Fop 
Pietersz Coningh (zie k1920), voorzoon van Aerjaentge, verwekt door Pieter Jansz Coningh, haar 
overleden eerste man. Dit gaat wel gepaard met uitgebreide nadere voorwaarden voor zowel Aerjaentge 
als Neeltge Foppen, zijn beide hiervoor genoemde dochters.  
Executeurs van het testament, administrateurs van de goederen en voogden over de minderjarige 
erfgenamen zijn de beide zoons van de erflater, Pieter en Arij Foppen. 

 
#k7684 van Bol(n)es, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter Cornelisz van Bol(n)es
     en Mergien Leenderts)  ─> k15368 
 Beroep: Timmerman 
 * +/- 1607 te ??? 
 † +/- 1690 te ??? 
o 09-04-1634 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 30-04-1634 te Hendrik-Ido-Ambacht 
#k7685 Celosse, Susanne Hermens (dochter van Hermen Celosse en Aelken Willem 
     Postels)  ─> k15370 
 * +/- 1605 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Harmen  * +/- 1625 te Krimpen aan de Lek  †  

  x +/- 1655 te ??? met Marrighje Huijgen van der Waal 
  xx 20-12-1676 te Ridderkerk met Marijtje Pleuns Huijser 
  zie ─> k3842 

 

 
#k7686 van der Waal, Huig Ewoutsz (zoon van Ewout van der Waal en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te ??? 
#k7687 Visser, Pietertge Arijs   (dochter van Arij Visser en ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Marrighje ~ +/- 1630 te ???  † 08-1674 te Ridderkerk 

  x +/- 1655 te ??? met Harmen Cornelisz van Bolnes 
  zie ─> k3843 

 

 
#k7688 Droogendijk, Leendert Leendertsz (zoon van ) 
 ~ +/- 1580 te Charlois / IJsselmonde ?? 
 † tussen 04-03-1653 en 09-03-1658 te Charlois ?? 
x +/- 1610 te Charlois ?? 
#k7689 Aerts, Adriaentgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † na 09-03-1658 te Charlois ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Heijndrick ~ +/- 1615 te Charlois / IJsselmonde ??  

     † na 22-07-1690 te IJsselmonde ?? 
  x +/- 1645 te ??? met Jannichje Cornelis 
  zie ─> k3844 

 
Not. Arch. Nr. 586\18 Rotterdam acte 120 fol. 377 – 378 d.d. 04-03-1653 
Notaris Adolf Gommelraet 
NL-RtSA_18_586_0241.jpg - NL-RtSA_18_586_0242.jpg 
Leendert Leendertsz Droogendijck, won. te Charlois, is schuldig aan Leendert Teunisz, won. te 
Barendrecht, 150 gulden dat hij geleend heeft. Hij betaalt dit weer terug op 05-03-1654, met 5 % rente. 
Tijs Leendertsz en Heijndrick Leendertsz (Droghendick), beiden wonend te IJselmonde, stellen zich 
borg voor hun vader. 

 
 
GA Rotterdam – ora Charlois inv. 17 -  f. 37  d.d. 09-03-1658:  
Sijmon Leendertsz Droogendijck, Mathijs Leendertsz Droogendijck en Heijdrick Leendertsz 
Droogendijck vervangende voor haar andere mede broeder en zwagers als te samen procuratie hebben 
van haar moeder Adriaentgen Aertsdr. de weduwe van Leendert Leendertsz. Droogendijck, hebben 
getransporteerd aan Arijen Jansz Cock onze inwoner zeker huisje en erf, berg, schuur, boomgaard in de 
Oosthoek van Charlois aan de Hogendijk. 

 
#k7690 Goossensz, Cornelis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † voor 21-09-1664 te Barendrecht ?? 
x +/- 1615 te Charlois ??? 
#k7691 Pieters, Pleuntgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † voor 21-09-1664 te Barendrecht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannichje ~ ..-10-1620 te Barendrecht  †   

  x +/- 1645 te ??? met Heijndrick Leendertsz Droogendijk 
  zie ─> k3845 

 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 106 fol. 160 – 161 d.d. 21-09-1664 
Notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_160.jpg - NL-RtSA_18_4987_161.jpg 
Mathijs Leendertsz Drogendijck, getrouwd met Neeltje Cornelis, Hendrick Leendertsz Drogendijck, 
getrouwd met Jannitge Cornelis, beiden won. te West IJsselmonde, voor zichzelf en namens Willem 
Jacobsz, getrouwd met Claertje Cornelis, won. op Sluijs te Barendrecht, en Leendert Cornelisz, getrouwd 
met Pietertje Cornelis, won. te Barendrecht onder Carnisse, te samen kinderen en erfgenamen van 
Cornelis Goossensz en Pleuntje Pieters, in hun leven echtelieden, doen boedelscheiding door loting. 
Leendert Cornelisz krijgt het huis, erf, berg, schuur en boomgaard in West Barendrecht onder Carnisse. Hij 
betaalt de anderen daarvoor. (Het bedrag is niet genoemd). 
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#k7696 Houmes, Hendrick  (zoon van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te IJsselmonde ?? 
#k7697 Cornelis, Marritgen  (dochter van Cornelis Jan Hendricksz en  
     Annitgen Pleunen)  ─> k15394 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij ~ +/- 1635 te ???     † tussen 22-08-1692 en 19-03-1698 te IJsselmonde ?? 

 x +/- 1665 te IJsselmonde ?? met Lijsbet Gerrits Cranendonck 
 zie ─> k3848 

 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 240 fol. 437 - 439 d.d.30-10-1669 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_437.jpg - NL-RtSA_18_4987_437.jpg 
Arijen Hendricksz Houmes (zie k3848), Hendrik Jansz Verschoor, getrouwd met Lijntje Hendriks, en Jan 
Hendriksz, nagelaten kinderen van Marijtgen Cornelis, die mede een kind was van Cornelis Jan 
Hendriksz (zie k15394) en Annitgen Pleunen (zie k15395), in hun leven te IJsselmonde gewoond 
hebbend, verklaren bij deze over te geven aan Jan Cornelisz Bijderveer, in voldoening van het vonnis van 
het gerecht van IJsselmonde, de volgende obligatieën voor zover die het totale bedrag van 5000 gulden 
niet overschrijden. 
4. Een obligatie ten laste van Arijen Hendricksz Houmes, bedrag 2700 gulden dd 16-06-1666.  

Rente 3 %, gepasseerd voor notaris Engelbrecht van de Grijp, notaris te Ridderkerk. 
5. Een obligatie ten laste van Pieter Huijbertsz, bedrag 1200 gulden dd 16-06-1666. 

Rente 3 %, gepasseerd voor notaris Engelbrecht van de Grijp, notaris te Ridderkerk. 
6. Jan Cornelisz Bijderveer is aan de boedel schuldig 697 gulden volgens obligatie dd 04-06-1664 
Samen met andere posten komt het totaal op 5000 gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 244 fol. 450 - 452 d.d.27-12-1669 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_450.jpg - NL-RtSA_18_4987_452.jpg 
Jan Cornelisz Bijderveer, nagelaten zoon van Annittge Pleunen, in haar leven weduwe van Cornelis 
Jan Heijndricxe, zijn overleden vader en moeder, en voor de helft erfgenaam, ter eenre, en Arijen 
Hendriksz Pieter Hendricksz, Jan Hendricksz, en Hendrik Jansz Verschoor, getrouwd met Lijntge 
Hendricks, alle kinderen van Marijtgen Cornelis, zus van Jan Cornelisz Bijderveer, en daarmee voor de 
andere helft erfgenaam van hun grootmoeder Annitgen Pleunen, ter andere zijde. Zij kavelen de 
landerijen die door Annitgen Pleunen zijn nagelaten. 
Jan Cornelisz Bijderveer krijgt 4 morgen weiland te IJsselmonde, 2 morgen 100 roeden weiland in het 
nieuweland te IJsselmonde, 2 morgen 175 roeden weiland te Ridderkerk. 
De vier kinderen van Marritgen Cornelis krijgen 5 morgen weiland te IJsselmonde en 2 morgen 400 roeden 
land te IJsselmonde. 

 
 

 
#k7704 Smeer, Leendert Cornelisz (zoon van Cornelis Lenertsz Smeer en  
     Maertge Pieters)  ─> k15408 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1110 Datum: 19-Feb-23 

x tussen 10-02-1648 en 26-08-1649 te Charlois ?? 
#k7705 Slorp, Ariaentie Leenderts (dochter van Leendert Bastiaansz Slorp en  
     Lijntgen Hendriks Cranendonck)  ─> k15410 
 Eerst getrouwd geweest (voor 05-05-1637) met Adrijaen Leendertsz Hoofge 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Ariaentje Slorp en Adrijaen Leendertsz Hoofge): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Leendert Smeer en Ariaentje Slorp): 
o NN  *   †  
o Arij ~ +/- 1660 te Charlois  †  

 x 16-05-1688 te Charlois met Neeltje Willems van Dijk 
 zie ─> k3852 

 
Not. Arch. Nr. 197\18 Rotterdam acte 175 fol. 178  d.d.05-05-1637 
notaris Jacob Duijfhuijsen jr. 
NL-RtSA_18_197_0091.jpg 
Arien Leendertsz Hoosge (tekent: Adrijaen Lendertsz Thoesijen), won. te Charlois, gezond, benoemt, 
indien hij zonder kinderen bij zijn vrouw Ariaentge Leendertsdr verwekt komt te overlijden, haar tot 
universeel erfgenaam, mits zij aan zijn verwanten datgene legateert wat hij van zijn vader Leendert Ariensz 
heeft geërfd als deze voor hem overlijdt. 

 
 
Not. Arch. Nr. 152\18 Rotterdam acte 223 fol. 310 - 311 d.d.13-11-1640 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_152_0241.jpg - NL-RtSA_18_152_0242.jpg 
Lijntgen Heindricxz Cranendonck, weduwe van Leendert Bastiaense Sleurp, geassisteerd door Dirck 
Adriaense Steltboer, won. te Katendrecht,, verkoopt aan Pieter Clementsz Pors, haar schoonzoon, 250 
roeden land in Chaerloos in het Santblock, plus de helft van het huis, berg, schuur. boomgaard en 
gereedschap, voor 1200 gulden. Na de dood van verkoopster moet de koper de helft betalen aan Adriaen 
Leendertse Hoosge, de man van Arijaentgen Leenderts, de dochter van de verkoopster. De 2 morgen 4 
hont weiland achter het huis zal Pieter Pors mogen gebruiken zolang Lijntgen Cranendonck, of de vrouw 
van Pieter Pors leven. 

 
 
Not. Arch. Nr. 152\18 Rotterdam acte 345 fol. 528 - 529 d.d.04-02-1642 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_152_0387.jpg - NL-RtSA_18_152_0388.jpg 
Lijntgen Heijndricxdr Cranendonck, weduwe van Leendert Bastiaensz Sleurp, met assistentie van haar 
voogd Dirck Adrijaensz Steltboer, wonende te Catendrecht, verkoopt aan haar schoonzoon Pieter 
Clementsz Pors 250 roeden land in Charlois in het Santblock, plus de helft van het huis, berg, schuur en 
boomgaard, staande op die 250 roeden land, voor 1200 gulden. Hij zal dit na de dood van zijn 
schoonmoeder, die in het huis mag blijven wonen, betalen, waarvan 600 gulden aan Adriaen Leendertsz 
Hoosge, man van haar dochter Adriaentge Leenderts, en de andere 600 gulden blijft bij hemzelf. 

 
 
Not. Arch. Nr. 153\18 Rotterdam acte 104 fol. 153 - 154 d.d.21-07-1644 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_153_0114.jpg - NL-RtSA_18_153_0115.jpg 
Lijntge Heijndricx Cranendonck wed. van Leendert Bastiaensz Sleurp wonende in Charlois, testeert. Zij 
prelegateert aan Adriaentge Leenderts 300 gulden. Zij benoemt tot haar erfgenamen de voorn. Adriaentge 
Leenderts en Annetge Leenderts, haar dochters. Zij treft regeling over de verkoop van 250 roeden land 
aan Pieter Clementsz Pors.Adriaentge ontvangt een weiland en heeft ook de eerste keus bij de kaveling 
van haar na te laten landerijen. 
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Not. Arch. Nr. 476\18 Rotterdam acte 27 fol. 49  d.d.13-08-1647 
notaris Johan van Weel de oude 
NL-RtSA_18_476_0030.jpg 
Ariaentje Leenderts Slerp, weduwe van Arien Leendertsz Hoosje, wonend in Charlois, bekent 1.200 gulden 
geleend te hebben van haar moeder Lijntgen Henricx van Cranendonck, weduwe van Leendert Bastiaensz 
Slerp, ook uit Charlois. Er wordt een betalingsregeling overeengekomen, waarbij zij 100 gulden per jaar 
terugbetaalt zolang haar moeder in leven is. Zou zij komen te overlijden, dan stopt de terugbetaling. De 
schuld dan als ‘voldaan’ beschouwd worden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 488\18 Rotterdam acte 72 fol. 237 - 238 d.d.10-09-1647 
notaris Johan van Weel de oude 
NL-RtSA_18_488_0145.jpg - NL-RtSA_18_488_0146.jpg 
Adriaentgen Leenderts Slerp, weduwe van Arien Leendersen Hoosge, won. te Charlois, verklaart 1.200 
gulden schuldig te zijn aan haar moeder Lijntjen Henrix Cranendoncq, weduwe van Leendert Bastiaensen 
Slerp, dat zij heeft geleend heeft. Tijdens moeders leven zal Ariaentje niets terug hoeven te betalen. 
Annetje Leenderts Slerp, andere dochter van Lijntjen Henrix, is gehuwd met Pieter Clemitsen Pors. Pieter 
Pors is nog 1200 gulden schuldig aan Lijntjen Henrix Cranendoncq wegens de aankoop van haar huis en 
erf. Allen wonen in Charlois. Bepalingen worden opgenomen betr. vooroverlijden van Ariaentje: dan wordt 
100 gulden per jaar terug betaald aan Lijntjen Cranendoncq. 

 
 
Not. Arch. Nr. 87\18 Rotterdam acte 77 fol. 154 - 155 d.d.10-02-1648 
notaris Jan Andriesz van Aller 
NL-RtSA_18_87_0104.jpg -NL-RtSA_18_87_0105.jpg 
Ariaantgen Leenderts Slorp, weduwe van Adriaan Leendertsz Hoosge, won. te Charlois,geassisteerd door 
haar zwager en voogd Pieter Clementsz Pors, verklaart na haar dood aan haar 3 kinderen 150 gulden en 7 
hont land, te Robbenoort in Charlois, te schenken. De akte is opgemaakt in de herberg de Spaanse Bark, 
waarin Harman Adriaansz Montfoort, herbergier is. 

 
 
Not. Arch. Nr. 228\18 Rotterdam acte 101 fol. 274 - 276 d.d.26-08-1649 
notaris Jacob Duijfhuijsen 
NL-RtSA_18_228_0185.jpg - NL-RtSA_18_228_0186.jpg 
Grietgen Henricksdr Cranendonck, weduwe van Gheen Aelbrechtsz wonende te Caendrecht op het 
Tolhuijs, herroept haar testament van 18 maart 1636 en 29 augustus 1645, beiden gepasseerd voor deze 
notaris. 
Zij legateert aan Ariaentge Leenderts, dochter van Lijntge Henricksdr Cranendonck, haar zuster, een 
linnen doek met zijde daaraan waar de naam van Grietgen Hendricks op staat. 
Tevens legateert zij aan haar half zuster Maertgen Henricksdr Cranendonck haar zilveren sleutelriem, en 
aan Ariaentge Leendertsdr Slurp, vrouw van Leendert Cornelisz Smeer, de dochter van Lijntge 
Henricksdr Cranendonck, een bedrag van 298 gulden. Dit is het bedrag dat Maertgen Pieters de Ouden en 
Maertgen Pieters de Rechten, haar half broers kinderen zouden hebben geërfd. 
Voorts legateert zij aan de Armen van Chairlois en aan Pieter Pietersz, alsmede aan Annitgen Jans Winter, 
dochter van Soetgen Henricks Cranendonck, en aan Arien Henricksz Cranendonck, haar halfbroer. 
Uitgesloten worden Pieter Clementsz Pors en de kinderen van Jochen Henricksz van Cranendonck. 
 
Not. Arch. Nr. 607\18 Rotterdam acte 92 fol. 169 – 170 d.d.29-05-1651 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_607_0121.jpg - NL-RtSA_18_607_0122.jpg 
Pieter Cornelissen Smeer, won. te Rhoon, Cornelis Cornelissen Smeer, te Charlois en Leendert Pieters 
Grauwert, man van Leentge Cornelissen Smeer, te Katendrecht, allen erfgenamen van Maertgen Pieters 
za., weduwe van Cornelis Leenderts Smeer, hun ouders, hebben van Leendert Cornelissen Smeer, 
hun broer, hun deel gekregen in een huis in Charlois, genaamd 'de Vijverberg', waar hij nu woont, en wat 
hem te beurt gevallen was in de boedelscheiding na het overlijden van hun moeder. Verder wordt 
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genoemd Wouter Huijgen, man van Jannetgen Cornelissen Smeer, wonend te Charlois. Er is ook sprake 
van 2 ½ morgen land, maar dat is vervolgens doorgehaald in de acte. 
 
Not. Arch. Nr. 607\18 Rotterdam acte 92 fol. 169 – 170 d.d.29-05-1651 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_607_0123.jpg - NL-RtSA_18_607_0124.jpg 
In de acte daarna staat dat Pieter Cornelisz Smeer, Leendert Cornelisz Smeer, Leendert Pietersz 
Grauwert, getgrouwd met Leentgen Cornelis Smeer, en Wouter Huijgen, getrouwd met Jannitgen Cornelis 
Smeer, hun deel hebben gekregen van Cornelis Cornelisz Smeer  in 1 morgen 1 hont land te Charlois. 
 
Not. Arch. Nr. 607\18 Rotterdam acte 96 fol. 178 – 179 d.d.06-06-1651 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_607_0127.jpg - NL-RtSA_18_607_0128.jpg 
Joris Arents Schouten, man van Barbara Cornelis Smeer, en Neeltgen Cornelis Smeer, bejaarde 
ongehuwde dochter, wonend in Charlois, erfgenamen van Maertgen Pieters za., weduwe van Cornelis 
Leenderts Smeer, hun ouders, hebben van Leendert Cornelissen Smeer, hun broer en zwager, te 
Charlois, hun deel ontvangen van een huis aldaar, genaamd 'de Vijverberg', waar hij nu woont, en wat hem 
te beurt gevallen was in de boedelscheiding na het overlijden van hun moeder. 
 
Not. Arch. Nr. 622\18 Rotterdam acte 151 fol. 278  d.d.19-09-1651 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_622_0197.jpg 
Leendert Cornelis Smeer, uit Charlois, machtigt Gerrit van der Velden, procureur, om zijn zaak te voeren 
jegens zwager Pieter Clementsz Pors (eiser) en alle noodzakleijke stappen te ondernemen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 630\18 Rotterdam acte 65 fol. 101  d.d.08-02-1652 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_630_0077.jpg 
Sebasteaan Willemsz Schulperoot (Schilperoort), oud 60 jaar, en Abraham Heijnriksz Verduijn, oud 54 
jaar,beiden won. te Charlois, getuigen op verzoek van Leendert Cornelisz Smeer, mede won. te Charlois. 
Zij zijn op 22 mei 1649 samen met Leendert Cornelisz Smeer en Pieter Clementsz Pors, Leendert 
Cornelisz Plokhaar en Eeuwout Arentsz Verschoor zijn geweest ten huize van de schout van Charlois. 
Zij hebben daar in de regtkamer gehoord en gezien dat Leendert Cornelisz Smeer en zijn zwager Pieter 
Clementsz Pors spraken over de erfenis die hen was aangekomen van Lijntge Heijndriks Kranendonk, 
de moeder van hun vrouwen. Leendert Cornelisz Smeer zou in de liquidatie en rekening van deze erfenis 
1200 gulden hebben ingebracht. Sebasteaan Willemsz Schulperoot en Abraham Heijnriksz Verduijn waren 
toen arbiters tijdens deze liquidatie. 
 
Not. Arch. Nr. 598\18 Rotterdam acte 56 fol. 223 – 226 d.d.11-06-1652 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_598_0139.jpg - NL-RtSA_18_598_0141.jpg 
Leendert Cornelisz Smeer en zijn vrouw Adriaantgen Leenderts Slorp, won. te Charlois, maken hun 
testament. 
Adriaantge doet de akte van belofte aan haar 3 kinderen uit haar eerste huwelijk met Adriaan Leenderts 
Hoofge, gemaakt bij de overleden notaris Joan van Aller op 10-02-1648, te niet. 
Leendert benoemt zijn vrouw tot enig erfgenaam, en hij benoemt hun kinderen tot mede-erfgenaam. 
Adriaantge benoemt haar 3 kinderen uit haar eerste huwelijk, haar huidige man en de kinderen uit het 
huidige huwelijk tot enige erfgenamen. Zij benoemen elkaar tot voogd. 

 
 
Not. Arch. Nr. 630\18 Rotterdam acte 129 fol. 129 – 130 d.d.30-08-1653 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_630_0148.jpg - NL-RtSA_18_630_0149.jpg 
Sebasteaan Willemsz Schilperoort, oud 61 jaar, en Abraham Heijnriksz Verduijn, oud 55 jaar,, beiden won. 
te Charlois, getuigen op verzoek van Leendert Cornelisz Smeer, mede won. te Charlois. 
Zij weten nog goed dat zij op 22 mei 1649 samen waren met Leendert Cornelisz Smeer, Pieter Clementsz 
Pors. Leender Cornelisz Plokhaar, Eeuwout Aartsz Verschoor en de secraris van Charolis, in de 
rechtkamer ten huize van de schout van Charlois. Leendert Cornelisz Smeer en zijn zwager Pieter 
Clementsz Pors waren daar de erfenis aan het regelen van Lijntge Heijnriks Kranendonk, de overleden 
moeder van hun echtgenotes, waarbij Schilperoort en Verduijn arbiters waren. De echtgenote van 
Leendert Cornelisz Smeer was 1200 gulden schuldig aan haar moeder, maar Pors heeft niet hetzelfde 
bedrag van 1200 gulden ingebracht die Pors voer koop van het huis en erf van zijn schoonmoeder schuldig 
was. Vervolgens zijn er hevige discussies geweest over de verdeling van de goederen en is er ook sprake 
van een rechtszaak voor het gerecht van Charlois. 
 
Not. Arch. Nr. 682\18 Rotterdam acte 94 fol. 163 – 166 d.d.20-11-1654 
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notaris Bartholomeus Roose 
NL-RtSA_18_682_0126.jpg - NL-RtSA_18_682_0128.jpg 
Leendert Cornelisz Smeer, te Charlois, ter ener zijde en Annetge Leendertsdr Sleurp weduwe van Pieter 
Clementsz Pors, zij wordt bij gestaan door haar voogd Bastiaen Arijensz Slorp, ter andere zijde. Er is 
onenigheid over de nalatenschap van Lijntgen Henricx Cranendonck weduwe van Leendert 
Bastiaensz Slorp. Het handelt over een som geld van 1200 gulden voortkomend uit de verkoop van een 
huis met erf, dat Annetge Leenderts Sleurp nog in de boedel van het sterfhuis zou moeten inbrengen. Zij 
willen door arbitrage de kwestie oplossen. De arbitrage bestaat uit de volgende personen Abraham Henricx 
Verduijn, Bastiaen Willemsz Schilperoort, Staes Dircx van Jaersvelt, Wouter Huijgen op de Wael, Bastiaen 
Arijensz Slorp, Herman Arentsz Montfoort, Ewout Aertsz, en Dirck Aertsz Verschoor, hun bevindingen 
leggen zij voor aan Maerten Deijm en Adriaen Copmeijer, procureurs voor de Hoge Raad, en hun uitspraak 
is bindend. 

 
De uitspraak luidt dat Annetgen Leenderts Slorp aan Leendert Cornelisz Smeer 600 gulden ineens zal 
moeten betalen, en de rest mei 1655. 
Leendert Cornelisz Smeer, met zijn vrouw Adriaentgen Leenderts Slorp, en Annetgen Leenderts Slorp 
verklaren zich te houden aan de uitspraak. In het geval van enig bezwaar of tegenspreken van deze 
uitspraak, zal het geld aan de armen van Charlois geschonken worden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 505\18 Rotterdam acte 560 fol. 622  d.d.26-11-1654 
notaris Vitus Woutersz Mustelius 
NL-RtSA_18_505_0454.jpg 
Leendert Cornelisz Smeer te Charlois bekent dat hij een schuld van 600 gulden heeft bij Reijnoult 
Venhuissen wonend alhier. Leendert heeft het geld in grof zilvergeld ontvangen. Borg voor dit bedrag staat 
zijn broer Cornelis Cornelisz Smeer. Rente 5 ½ %. 

 
 
Not. Arch. Nr. 609\18 Rotterdam acte 35 fol. 86 – 89 d.d.28-04-1655 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_609_0067.jpg - NL-RtSA_18_609_0069.jpg 
Annetge Leenderts, weduwe en geïnstitueerde universele erfgename van Pieter Clements Pors, (volgens 
hun testament voor notaris Adriaen Kieboom dd 11-01-1641), verklaart dat zij naast de 2000 gulden die zij 
volgens dat testament aan haar kinderen dient uit te keren, nog een bedrag van 500 gulden aan hen wenst 
te geven. Willem Sebasteaansen Schulperoort, haar ondertrouwde bruidegom, alsmede Dirck Aertsen 
Verschoor en Leendert Cornelisen Smeer, voogden van de betreffende kinderen, allen wonende te 
Charlois, gaan hiermee akkoord. 

 
 
Not. Arch. Nr. 479\18 Rotterdam acte 217 fol. 435 – 436 d.d.01-08-1658 
notaris Johan van Weel de oude 
NL-RtSA_18_479_0270.jpg - NL-RtSA_18_479_0271.jpg 
Leendert Cornelisz Smaer (Smeer), won. te Charlois, is 900 gulden schuldig aan Maria Lost, weduwe van 
Otto van Zoelen, als geleend geld. Rente 4 ½ %. Cornelis Cornelisz Smaer (Smeer) uit Charlois stelt zich 
borg voor zijn broer Leendert. 

 
 
Not. Arch. Nr. 601\18 Rotterdam acte 55 fol. 215 – 218 d.d.08-10-1658 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_601_0128.jpg - NL-RtSA_18_601_0131.jpg 
Grietge Heijndrikx Kranendonk, weduwe van Geen Aelbertsz, won. te Charlois, annuleert haar codicil van 
18-03-1631 en haar testamenten van 29-08-1645 en 26-08-1649, die alle drie bij notaris Jacob 
Duijffhuijsen zijn opgemaakt, bovendien de akte van belofte, die Grietge door "sinistere inductie" voor 
Adriaen Jacobsz Gelttelder en Jacob Clementsz, schepenen van Katendrecht, op 19-07-1649 heeft 
opgemaakt, waarin zij beloofd zou hebben dat Pieter Clementsz Pors of zijn kinderen naast de andere 
erfgenamen van haar nalatenschap zullen genieten. Verder annuleert zij haar testament van 12-04-1650 
voor notaris Jan van Aller met de toevoeging van 13-08-1658 voor deze notaris Adriaen van Aller. 
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Zij prelegateert 298 gulden aan Adriaentge Leenderts Slurp, vrouw van Leendert Cornelisz Smeer, 
dochter van haar overleden volle zuster Lijntge Heijndriks Kranendonk. 
Tot haar erfgenamen benoemt zij genoemde Adriaentge, Leentge Joachims Kranendonk, de dochter van 
haar broer Joachim Heijndriksz Kranendonk, en de kinderen van Soetge Heijndrikx Kranendonk voor de 
ene helft en de andere helft komt toe aan genoemde Adriaentge, Leentgen en de kinderen van Soetge 
samen met haar halfbroer Arijen Heijndriksz Kranendonk en haar halfzusters Annetge Heijndrikx 
Kranendonk en Marijtge Heijndrikx Kranendonk. Verder gaat er een legaat van 150 gulden naar Pieter 
Pietersz den Dubbelden, die de zoon is van Pieter Pietersz den Dubbelden de Oude, haar overleden 
halfbroer van moederszijde. 
Grietge bepaalt dat haar doodsmaal bij Leendert Cornelisz Smeer gehouden moet worden, en nergens 
anders, waarvoor hij 100 gulden uit de nalatenschap zal ontvangen. Tot executeurs van de nalatenschap 
en voogden over de minderjarige erfgenamen benoemt zij genoemde Leendert Cornelisz Smeer (haar 
neef) en haar halfbroer Arijen Heijndriksz Kranendonk uit Katendrecht. De executeurs zullen een redelijk 
salaris voor hun werk ontvangen met goedvinden en als arbiter Karel van Aller, advocaat. Als iemand van 
de erfgenamen het niet eens is met de nalatenschap, zal zijn erfdeel naar de Diaconie-armen van de 
Gereformeerde Kerk van Charlois gaan. 
 
Not. Arch. Nr. 408\18 Rotterdam acte 26 fol. 70  d.d.25-02-1659 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_408_0050.jpg 
Leendert Cornelisz Smeer, won. te Charlois, stelt zich borg voor wijlen Maerten Huijgen uit Charlois, in 
verband met de voldoening van een obligatie van 500 gulden. Deze obligatie is d.d. 07-08-1639 voor 
notaris Jacob du Mars door Maerten Huijgen aan Maria van de Velde verleden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 601\18 Rotterdam acte 133 fol. 512 – 517 d.d.22-02-1660 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_601_0308.jpg - NL-RtSA_18_601_0310.jpg 
Cornelis Cornelisz Smeer, bejaarde jongman, won. te Charlois, benoemt tot zijn universele erfgenamen 
zijn zusters Barbara Cornelis Smeer, vrouw van Joris Ariensz Schouten, Leentgen Cornelis Smeer, vrouw 
van Leendert Pietersz Neeff, en Neeltge Cornelis Smeer, vrouw van Adriaen Heinricksz Cranendonck, 
allen won. te Katendrecht, zijn broer Leendert Cornelisz Smeer, won. te Charlois, vervolgens Cornelis 
Pietersz Smeer, de nagelaten minderjarige zoon van zijn broer Pieter Cornelisz Smeer, won. te Rhoon, en 
Cornelis Woutersz, de nagelaten minderjarige zoon van zijn zuster Jannetge Cornelis Smeer, won. te 
Charlois. Cornelis benoemt zijn broer Leendert tot voogd over de minderjarigen, die op zijn beurt een 
toeziend voogd mag aanstellen. 
 
Not. Arch. Nr. 601\18 Rotterdam acte 134 fol. 517 – 520 d.d.22-02-1660 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_601_0311.jpg - NL-RtSA_18_601_0313.jpg 
Leendert Arijensz Hoofge, 18 jaar, en zijn broer Cornelis Arijensz Hoofge, 16 jaar, jonggezellen uit 
Charlois, benoemen elkaar wederzijds tot hun erfgenaam. Als de langstlevende kinderloos overlijdt, wordt 
hun moeder Ariaentgen Leenderts Slorp, vrouw van hun stiefvader Leendert Cornelisz Smeer, zijn 
erfgenaam. Bij haar vooraflijvigheid de genoemde stiefvader en bij zijn vooraflijvigheid de halfbroers en -
zusters. De eerststervende benoemt moeder Ariaentgen tot voogd over zijn broer als hij nog minderjarig is, 
en als het nodig is hun stiefvader Leendert. De akte is bij Leendert Cornelisz Smeer in Charlois 
opgemaakt. 

 
#k7708 Tuijnder, Willem Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz Tuijnder en Barbara 
     Jans)  ─> k15416 
 ~ +/- 1625 te Mijnsheerenland 
 † ??? te ??? 
o 22-10-1656 te Westmaas 
x te IJsselmonde      zie gezinskaart temp081 
#k7709 de Kat, Maijken Jans  (dochter van Jan Andriesz de Kat en Arijaentje 
     Ariens Outraet)  ─> k15418 
 Later getrouwd met Wouter Pietersz Cranendonck 
 ~ +/- 1630 te IJsselmonde 
 † 28-12-1705 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Willem Tuijnder en Maijken de Kat): 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1655 te Moerkerke (Mijnsheerenland)  †  

 x 04-11-1685 te Charlois met Marij Jacobs Tol 
 zie ─> k3854 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maijken de Kat en Wouter Cranendonck): 
o NN  *   †  

 
Weesboek Nr. 234\18 IJsselmonde acte 78 fol. 82  d.d. 28-03-1706 / 03-04-1706 
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NL-RtSA_18_4993_069.jpg - NL-RtSA_18_4993_076.jpg 
De kinderen en erfgenamen van Maeijken Jans Kat, vrouw van Wouter Pietersz Cranendonck, laten weten 
dat Maeijken Jans de Kat de schout en gerechten uitgesloten heeft zich met haar nalatenschap te 
bemoeien. Zij heeft echter geen voogden over de minderjarige erfgenamen benoemd. De schout en 
schepenen zijn nu daartoe ambtshalve verplicht. Het zijn Cornelis van Lieshout, schout, als voogd en Jan 
Willemsz Tuijnder, als administrerend voogd over de minderjarige erfgenamen. 
Aan de akte is toegevoegd dat d.d. 03-04-1706 Jan Willemsz de voogdij aanvaardt. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4993\18 IJsselmonde acte 22 fol. 69 – 76 d.d. 26-09-1706 
notaris Cornelis Jansz van Lieshout 
NL-RtSA_18_4993_069.jpg - NL-RtSA_18_4993_076.jpg 
Wouter Pietersz Cranendonck, weduwnaar van Maijken Jans de Kat, won. te IJssekmonde, ter ene, en 
Jan Willemsz Tuijnder, won. te Charlois, voor zichzelf en als voogd over de 2 minderjarige kinderen van 
Lena Willems Tuijnder en Pieter Woutersz Cranendonk, alle kinderen en erfgenamen van hun moeder 
Maijken Jans de Kat, ter andere zijde, komen een verdeling overeen van de landerijen die in het gemeen 
bezeten werden bij Wouter Pietersz Cranendonck en Maijken Jans de Kat.  
Wouter Pietersz Cranendonck behoudt de helft, zijn de de helft van 3 morgen 300 roede weiland, en de 
helft van 3 morgen zaailand, en 1 morgen 3 hont 17 roeden zaailand, en 2 hont weiland, in IJsselmonde. 
De (klein-)kinderen van Maijken Jans de Kat ontvangen de andere helft. Jan Willemsz Tuijnder, Pieter 
Woutersz Cranendonck en de 2 weeskinderen van Lena Willems Tuijnder, krijgen  morgen 450 roeden 
weiland, de helft van 3 morgen zaailand en 2 morgen zaailand. De hypotheek van 1500 gulden wordt ook 
onderdeel verdeeld, waarbij Wouter Pietersz Cranendonck de helft voor zijn rekening neemt. 

 
 
#k7710 Tol, Jacob Dircksz (zoon van Dirck Ariensz Tol en Leentgen Gijsbrechts) 
      ─> k15420 
 ~ +/- 1625 te Charlois 
 † ??? te ??? 
o 10-10-1660 te Charlois 
x 24-10-1660 te Charlois     zie gezinskaart temp082 
#k7711 Rocus, Barberken (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marij ~ 30-10-1661 te Charlois  † 09-07-1739 te Charlois 

 x 04-11-1685 te Charlois met Jan Willemsz Tuijnder 
 zie ─> k3855 

 

 
#k7720 Baes, Arien Ariensz de jonge  (zoon van Arien Ariensz Baes en Haesken 
      Adriaens Fonkert)  ─> k15440 
 ~ 29-06-1631 of 21-07-1641 te Ridderkerk 
 † 13-03-1672 te ??? 
o 22-05-1660 te Ridderkerk 
x 28-05-1660 te Hendrik-Ido-Ambacht    zie gezinskaart temp047 
#k7721 Nijssen, Annighjen  (dochter van Nijs Willemsz en Sara Hermens  
     Celosse)  ─> k15442 
 ~ +/- 1645 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † na 17-04-1708 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 28-01-1663 te Ridderkerk  † ..-04-1699 te Ridderkerk 

 x 26-01-1687 te Ridderkerk met Susanne Emonds Kunst 
 xx ..-06-1693 te Ridderkerk met Maeijken Joosten 
 zie ─> k3860 

 

 
#k7722 Kunst, Emond Dircksz  (zoon van Dirck Dircksz Kunst en Teuntje  
     Pieters)  ─> k15444 
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 ~ 29-09-1630 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 27-10-1657 te Ridderkerk 
x 18-11-1657 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp048 
#k7723 Slijdrecht, Marij Lambrechts (dochter van Lambrecht Slijdrecht en ) 
 ~ +/- 1635 te Willemstad 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Susanne  ~ 12-03-1662 te Ridderkerk  † voor 07-06-1693 te ??? 

  x 26-01-1687 te Ridderkerk met Willem Ariensz Baes 
  zie ─> k3861 

 

 
#k7726 Kalis, Aert Ariensz  (zoon van Arien Aertsz Kalis en Roockjen Ariens) 
      ─> k15452 
 ~ 13-05-1638 te Ridderkerk 
 † voor12-06-1666 te Ridderkerk 
o 09-07-1661 te Ridderkerk 
x 31-07-1661 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp041 
#k7727 Velthoen, Leentje Teeuwen / Mattheus (dochter van Mattheus Cornelisz
     Velthoen en Janneken Elders)  ─> k15454 
 Later getrouwd op 04-07-1666 te Ridderkerk met Coenraed Claesz Welboren 
 ~ 26-12-1638 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Aert Kalis en Leentje Velthoen): 
o NN  *   †  
o Roockjen ~ 30-04-1662 te Ridderkerk  †  

  x 14-03-1683 te Ridderkerk met Huijg Woutersz van der Waal 
  zie ─> k3863 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Leentje Velthoen en Coenraed Welboren): 
o NN  *   †  

 

 
#k7736 Vogelaar, Pieter   zelfde als ─> k4052 
x 
#k7737 NN     zelfde als ─> k4053 
 
#k7738 Ariensz, Gerrit  (zoon van Arien Goosensz en Lijsbeth Pieters) 
      ─> k15476 
 ~ 04-06-1634 te Ridderkerk 
 † voor 06-12-1665 te ??? 
o 07-11-1654 te Ridderkerk 
x te Poortugaal       zie gezinskaart temp042 
#k7739 Ariens, Neeltjen  (dochter van Arien NN en Geertruijdt NN) 
 ~ +/- 1630 te Poortugaal 
 † na 06-12-1665 te ???  
  (zij liet op 06-12-1665 een onecht kind (Leenard) dopen te Ridderkerk, en 
  was toen weduwe van Gerrit Ariensz) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertruijdt ~ 07-10-1657 te Ridderkerk  †  

  x 08-11-1682 te Ridderkerk met Jan Pietersz Vogelaar 
  zie ─> k3869 

 

 
#k7740 Swart, Cornelis Ariensz (zoon van Arien Swart en ) 
 * te Oost Barendrecht 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 12-10-1636 te Ridderkerk 
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x 09-11-1636 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp045 
#k7741 Bastiaens, Grietjen (dochter van Bastiaen Cornelisz en Marijtgen Pieters) 
      ─>  
 ~ 25-11-1607 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ 10-01-1649 te Ridderkerk  †  

  o 14-11-1677 te Ridderkerk met Jannigjen Ariens van Asperen 
  zie ─> k3870 

 

 
#k7752 van Erckelens de oude, Jan Jansz  (zoon van Jan van Erckelens en ) 
 Eerst getrouwd op 31-01-1638 te Oud Alblas met Marijken Claes 
 Beroep: Schoenmaker 
 ~ +/- 1625 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x 07-12-1653 te Oud Alblas 
#k7753 Cornelis, Neeltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te Gijbeland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jan van Erckelens en Marijken Claes): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jan van Erckelens en Neeltgen Cornelis): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 04-10-1654 te Oud Alblas  † 31-08-1728 te Oud Alblas 

  o 09-04-1679 te Rotterdam met Elijsabeth Jans de Wilde 
  zie ─> k3876 

 

 
#k7754 de Wilde, Jan Jansz   (zoon van Jan de Wilde en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k7755 van Gent, Stijntje Frans (dochter van Frans van Gent en ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Elijsabeth ~ 20-08-1656 te Gorinchem  † 03-12-1727 te Oud Alblas 

  o 09-04-1679 te Rotterdam met Cornelis Jansz van Erckelens 
  zie ─> k3877 

 

 
#k7760 Leentfaar, Arijen Leendertsz   zelfde als ─> k4058 
x 
#k7761 Eerlant, Gerritge Cornelis  zelfde als ─> k4059 
 
#k7762 de Graeff, Krijn Jansz  (zoon van Jan de Graeff en ) 
 * +/- 1595 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † ??? te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1635 ?? te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k7763 Ariens, Volckje   (dochter van Arien Brantsz en NN ) ─> k15526 
 Eerst getrouwd met Andries Wiggertsz 
 * +/- 1600 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † na 17-05-1681 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Volckje Ariens en Andries Wiggertsz): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Krijn de Graeff en Volckje Ariens): 
o NN  *   †  
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o Neeltje * +/- 1640 te Krimpen ad IJssel  † 14-07-1717 te Ridderkerk 
 x 23-01-1661 te Capelle ad IJssel Leendert Ariensz Leentfaar 
 xx 08-03-1676 te Ridderkerk met Arien Bastiaense van de Nes 
 zie ─> k3881 

 
Recht. Arch. Nr. 18b Krimpen a/d IJssel  d.d. 26-12-1629 
Folckgen Ariens, weduwe van Andries Wiggertsz zalr, geassisteerd met Gheen Ariensz, te kennen 
gevend dat haar man in 1629 is overleden nalatende zijn erfgenamen Willem Andriesz oud omtrent 
allerheiligen 1629 negen jaar, Betgen Andriesdr oud bamis of daar omtrent ao 1629 zeven jaar en 
Merritgen Andrriesdr oud nu Rotterdamse kermis ofte daar omtrent ao 1629 vier jaar, allen kinderen van 
zalr Andries Wiggertsz en Folckgen Ariens. En verzocht de voorn weduwe met haar voorn voogd vanwege 
haar vader bij ons gesteld te worden als voogden over de voorn weeskinderen. Wij schout en heemraden 
stellen bij deze aan als voogd meester Pieter Jansz Latuer wonend tot Capelle op d’IJssel aenden dorp 
aldaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 18b Krimpen a/d IJssel  d.d. 26-12-1629 
Staat en inventaris van goederen die nagelaten zijn bij de voorn Andries Wiggertsz, en op heden  
26-12-1629 niet zijn verkocht. Naast divers huisraad wordt genoemd een huis en erf te Krimpen ad IJssel. 
Op dit huis een schuld van f 237,50 daar borg voor is Arien Brantsz de weduwe haere vader.  
Nog aan Bouwen Willemsz schuldig aan gehaalde waren f 12,- 
Nog aan Cornelis Jacobsz over koop van een winterbeest f 10,- 
Nog aan Huijgh de metselaar te Capelle over gehaalde waar f 6,- 
Nog aan de secretaris alhier over een schellifgen houts f 4,- 
Nog aan Dingeman Joost Linnewever tot Ouwerkerck op d’IJssel f 2,50 over halen van een droeff touw 2 
gulden 10 stuivers. 
Verklaart Folckgen Ariens, als weduwe in den zelven boedel, dat er geen andere goederen of schulden zijn 
als hiervoven verklaard. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 13-05-1646 
Gheen Arienssen, Brant Ariensz, Arien Dammissen Luijt, getrouwd met Sijtgen Ariens, Crijn Janssen 
de Graeff, getrouwd met Volckgen Ariensen, Pieter Janssen, getrouwd met Neeltgen Ariensdr, 
verkopen elk voor 1/5e deel aan Abraham Adriaenssen Steenbacker tot Crimpen 2 morgen land in de 
polder Korteland. Verkoop 25-10-1645. Bedrag f 2300,-, die betaald moeten worden op mei 1646. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 12-05-1646 
Gheen Arienssen, Arien Dammissen Luijt, Crijn Janssen de Graeff, won. te Krimpen ad IJssel, Pieter 
Janssen, won. te Capelle ad IJssel, verkopen elk voor 1/5e deel aan Brant Ariensz, hun resp. broer en 
zwager, een boomgaard met het gebruik van een overpad, in de polder Korteland, waarvan Brant Ariensz 
ook 1/5e deel bezit. Verkoop 26-10-1645. Bedrag 316 gulden, die betaald moeten zijn op 01-05-1646. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-05-1681 
Arij Bastijaensz van den Nes, getrouwd met Neeltje Crijnen, voor zichzelf en voor Volckje Ariens, zijn 
(schoon-)moeder, inwoonster van Krimpen ad IJssel, verkoopt aan Jan Dircksz Luijt een huis en erf in de 
polder Korteland, buitendijks, met alle lasten etc volgens de oude opdrachtbrief dd 11-03-1623 die aan de 
koper is overgeleverd. Bedrag 150 gulden. 

 
#k7764 Leeuwenburg, Hendrick Pleunen (zoon van Pleun Leeuwenburg en ) 
 Later getrouwd te Ridderkerk (ondertrouw 01-06-1625 te Ridderkerk) met Mariken 
 Pieters (zie k8080 / k8081) 
 ~ +/- 1585 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 18-11-1612 te Ridderkerk 
x na 18-11-1612 te Hendrik-Ido-Ambacht   zie gezinskaart temp049 
#k7765 Cornelis, Aertgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrick Pleunen en Aertgen Cornelis): 
o NN  *   †  
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o Cornelis  ~ 31-03-1614 of 21-02-1616 te Ridderkerk  †  
  x 22-05-1663 te Dordrecht met Jannighje Cornelis 
  zie ─> k3882 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrick Pleunen en Mariken Pieters) (zie k8080): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 22-04-1629 te Ridderkerk  †  

  o 09-09-1656 te Ridderkerk met Neeltjen Leenderts 
  zie ─> k4040 

 

 
#k7766 Cornelisz, Cornelis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te Oud Alblas ?? 
#k7767 Cornelis, Pieterke  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannighje ~ 26-12-1636 te Oud Alblas  † 22-02-1697 te Ridderkerk 

  x 22-05-1663 te Dordrecht met Cornelis Hendricksz den Ouden 
  zie ─> k3883 

 

 
#k7770 Fredericksz, Pieter   (zoon van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Alblasserdam ?? 
#k7771 Jans, Anneken   (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje  ~ 20-11-1650 te Alblasserdam  †  

  x 26-10-1681 te Alblasserdam met Laurens Lievens 
  zie ─> k3885 

 

 
#k7772 Crijnen, Cornelis   (zoon van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te Alblasserdam ?? 
#k7773 Ariens, Neeltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien  ~ 06-11-1633 te Alblasserdam  † na 01-03-1673 te ??? 

 x 08-1659 te Streefkerk met Willempje Bouwen 
 zie ─> k3886 

 

 
#k7774 Bouwensz, Bouwen  (zoon van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te Streefkerk ?? 
#k7775 Willems, Anneken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Willempje * +/- 1635 te Streefkerk  † na 01-06-1673 te ??? 
  x 08-1659 te Streefkerk met Arien Cornelisz 
  zie ─> k3887 

 

 
#k7784 Kalkman, Gillis Hendricksz  zelfde als ─> k3722 
x 
#k7785 Flooren, Aaltje    zelfde als ─> k3723 
 
#k7786 Verschuur, Sijmon Leendertsz (zoon van Leendert Verschuur en ) 
 Beroep: Heemraad van Krimpen ad IJssel in 1675, 1679, 1680 
 * +/- 1610 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † na 01-06-1680 te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k7787 Crul, Neeltje Willems  (dochter van Willem Pietersz Crul en ) ─> k15574 
 * +/- 1615 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † voor 29-07-1680 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  * +/- 1645 te Krimpen ad IJssel / ~ te Ouderkerk ad IJssel 

      † 16-04-1717 te Lekkerkerk 
  x 01-08-1666 te Lekkerkerk met Floris Gillisz Kalkman 
  zie ─> k3893 

o Ariaentgen ~ 07-02-1666 te Ouderkerk ad IJssel †  
  doopget. Leentgen Ariens, Neeltgen Leenderts, Giel Leendertsz 

 
Leenkamer Vliet 1353 - 1753 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE VLIET, 1353-1753 
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
24I. Ca. 7 morgen in het oostelijke weer, oost: Jan Willemsz. c.s., west: Dirk Jansz. c.s.  

16-11-1661: Adriaan Willemsz Crul. te Krimpen aan de IJssel bij dode van Willem Pietersz (zie 
k15574), zijn vader, I fol. 187v.  
28-8-1666: Simon Verschuur Leendertsz. te Krimpen aan de IJssel voor Neeltje, dochter 
van Willem Pietersz Crul, bij dode van Adriaan, haar broer, I fol. 194v.  
29-7-1680: Jan Verschuur Simonsz. te Krimpen aan de IJssel bij dode van Neeltje Crul, zijn 
moeder, I fol. 216.  
14-6-1690: Justus Schildman, schout van Krimpen aan de IJssel, voor Simon Verschuur, bij 
dode van Jan, diens vader, I fol. 227v-228. 
 17-4-1733: Simon Verschuur Jansz. met ledige hand, I fol. 266v. 

 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-04-1675 
Sijmon Leendertsz ondertekent een acte tijdens een openbare verkoping als heemraad van Krimpen ad 
IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 19-01-1679 / 30-05-1680 / 01-06-1680 
Sijmon Leendertsz ondertekent diverse acten als heemraad van Krimpen ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 30 Krimpen a/d IJssel  d.d. 20-02-1685 
Grietje Willems Crul, Jan Cornelisz Plack, Claes Cornelisz Plack, Jacob Cornelisz Plack, Dirck Pietersz 
Koijman namens Willem Cornelisz Plack en Leijntje Cornelis Plack, kinderen van Lijsje Willems Crul, Marija 
Frans Vroom namens Jan Sijmonsz, haar man, Floor Gillisz, getrouwd met Janneken Sijmons, Jacob 
Jacobsz Bostel, getrouwd met Trijntje Sijmons, mede namens Willem Sijmonsz en Lena Sijmons, kinderen 
van Neeltje Willems Crul, en Cors Cornelisz Jongenboer, zoon van Annitje Willems Crul, verkopen aan 
Tijs Ariensz Back 7 morgen land in de polder Korteland. Dit land werd te leen gehouden van het huis van 
de heerlijkheid van Polanen. Bedrag 2875 gulden. 
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#k7788 van der Woude, Wouter Dirksz zelfde als ─> k6944 
x 
#k7789 Vrienden, Jaapje Cornelis  zelfde als ─> k6945 
 
#k7794 Boom, Hendrik   (zoon van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † voor 27-11-1713 te IJsselmonde ?? 
x +/- 1645 te IJsselmonde ?? 
#k7795 Vasse, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † 24-07-1713 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje ~ +/- 1650 te ???  † 31-03-1711 te IJsselmonde 

 x +/- 1675 te IJsselmonde ?? met Pieter Ariensz van de Graaff 
 xx 17-12-1702 (o) te IJsselmonde met Willem Jansz Punt 
 zie ─> k3897 

 
Weeskamer Arch. Nr. 234\18 IJsselmonde acte 79 fol. 82  d.d. 27-11-1713 
NL-RtGAR_8_234_082.jpg 
De kinderen en erfgenamen van Hendrik Boom en Neeltje Vasse, beiden overleden, melden dat er nog 
een onmondige erfgenaam is, met name Marijtje Pieters van der Graeff, wiens moeder is geweest Trijntje 
Hendriks Boom, zijnde een dochter van voornoemde Hendrik Boom en Neeltje Vasse, en er geen 
voogden zijn benoemd. De weeskamer benoemt als voogden Floris Elseman en Jan Pieters Swart. 

 
#k7796 Joppen, Reijer  (zoon van ) 
 Later (1) getrouwd te Rotterdam (ondertr. op 30-04-1667 te Barendrecht) met 
 Ariaentjen Ariens. 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Barendrecht 
#k7797 Leenderts, Pleuntje (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Reijer Joppen en Pleuntje Leenderts): 
o NN  *   †  
o Job * te Carnisse in West Barendrecht / ~ voor 1655 te Barendrecht 

     † 24-05-1721 te Oost-Barendrecht 
 x 09-05-1683 te Barendrecht met Marijtje Hendriks Kooijman 
 xx 11-01-1711 te Barendrecht met Neeltje Cornelis Bravenboer 
 zie ─> k3898 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Reijer Joppen en Ariaenten Ariens): 
o NN  *   †  

 

 
#k7798 Kooijman, Hendrik Pietersz (zoon van Pieter Fransz Kooijman en   
    Maaijke Pieters van der Linden)  ─> k15596 
 Later getrouwd (1) op 07-10-1678 te Barendrecht met Neeltje Teunis van der Vliet 
 Later getrouwd (2) op 14-09-1681 te Barendrecht met Lijntje Gerrits de Graaf 
 * te Oost Barendrecht 
 ~ ..-07-1636 te Barendrecht 
 † ??? te ??? 
x 10-07-1661 te Barendrecht     zie gezinskaart temp060 
#k7799 Pors, Leendertje Leenderts (dochter van Leendert Pors en ) 
 ~ +/- 1635 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrik Kooijman en Leendertje Leenderts): 
o NN  *   †  
o Marijtje * te Oost Barendrecht / ~ 09-03-1664 te Barendrecht 

      † 16-08-1709 te Barendrecht 
 x 09-05-1683 te Barendrecht met Job Reijersz Commijs 
 zie ─> k3898 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrik Kooijman en Neeltje van der Vliet): 
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o NN  *   †  
Kinderen uit het derde huwelijk (Hendrik Kooijman en Lijntje Gerrits): 

o NN  *   †  
 

 
#k7832 Klootwijk, Pieter Woutersz de jongste (zoon van Wouter Petersz (Rommen)  
   Klootwijk en Theunken Diericks Glavimans)  ─> k15664 
 ~ +/- 1615 te ’s Grevelduin Capelle 
 † ??? te ??? 
x voor 1646 te ??? 
#k7833 Verster, Aentgen Joachims (dochter van Joachim Verster en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wouter ~ +/- 1630 te ’s Grevelduin  †  

 x +/- 1660 te ??? met NN 
 zie ─> k3916 

 

 
#k7848 Verheij, Abraham Joosten (zoon van Joost Jacobsz en Aeltgen Michiels) 
      ─> k15696 
 Beroep: Linnewever, Kerkmeester te Charlois tussen 1648 en 1650 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 13-10-1668 te Charlois ?? 
x +/- 1635 te Charlois ?? 
#k7849 Foppen, Barber (dochter van Fop Arensz Nieuvelt en Pietertje Melis) 
      ─> k15698 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † na 23-12-1673 te ??? (zij is 23-12-1673 doopgetuige te Charlois bij de doop van Fop, zoon van 

    Arien Abramsz Verheij en Marijtjen Jans) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Izaak ~ +/- 1640 te Charlois  †  

 x 14-07-1669 te Delfshaven met Cornelia Cornelis Noteboom 
 zie ─> k3924 

 
Not. Arch. Nr. 489\18 Rotterdam acte 57 fol. 176 – 179  d.d. 09-05-1650 
notaris Johan van Weel de oude 
NL-RtSA_18_489_0105.jpg - NL-RtSA_18_489_0105.jpg 
Joost Jacobsz Verheij, linnewever, won. te IJselmonde, is ziekelijk en testeert. Hij benoemt tot enige 
erfgenamen: Abraham Joosten Verheij, Heijltjen Joosten Verheij, Jacob Joosten Verheij en Mighiel Joosten 
Verheij, zijn kinderen, voor 4/5e deel, en Arijen Henrixsen, Jacob Henrixsen, Isaac Henrixsen en Joan 
Henrixsen, de nagelaten kinderen van wijlen zijn dochter Elisabeth Joosten Verheij, die zijn verwekt door 
Henrik Arijenssen, voor 1/5 part. Zijn huis in IJsselmonde zal geërfd worden door Heijltjen Joosten Verheij, 
waarvoor zij dan 1200 gulden moet betalen aan de andere erfgenamen. Jacob Joosten Verheij zal een 
boomgaardje erven te IJsselmonde bij de korenmolen, waarvoor hij dan 300 gulden moet betalen aan de 
andere erfgenamen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 670\18 Rotterdam acte 65 fol. 101 – 102  d.d. 13-05-1654 
notaris Balthasar de Gruijter 
NL-RtSA_18_670_0083.jpg - NL-RtSA_18_670_0084.jpg 
Abraham Joosten Verheij, linnewever, en zijn vrouw Barbara Foppen, won. te Charlois, testeren. Abraham 
is ziekelijk, Barbara is gezond. Zij benoemen elkaar tot enig erfgenaam en voogd. De langstlevende zal 
hun huidige 3 kinderen, en eventuele verdere kunderen, alimenteren tot hun 20e jaar. Ook zal zij hen dan 
geven een goed pak kleren, waard omtrent 40 gulden, en nog eens 100 gulden. 

 
 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1123 Datum: 19-Feb-23 

Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 217 fol. 397 – 398  d.d. 13-10-1668 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_397.jpg - NL-RtSA_18_4987_398.jpg 
Pietertje Melis, weduwe van Fop Arentsz van Nievelt, won. te IJsselmonde, ter eenre, en Barber 
Foppen, weduwe van Abram Joosten, won. te Charlois, en Hendrick Jansz van Hees, bakker te 
IJsselmonde, als vader van zijn minderjarige kinderen bij Machteltje Foppen zaliger, zijn vrouw verwekt, 
tesamen kinderen en mede erfgenamen van Fop Arentsz van Nievelt, ter andere zijde, doen uitkoop van 
de erfenis. Pietertje Melis, en Dirck Foppen, haar zoon, zal blijven bezitten de boedel die haar man en zijn 
vader hebben nagelaten. Barber Foppen en de kinderen van Machteltje Foppen krijgen het huisraad dat 
geveild is, en de dijkboomgaard te IJsselmonde, bij de korenmolen, waarbij zij dan wel de hypotheek 
daarop van 200 gulden moeten overnemen, ten profijte van Cornelis Claesz Decker. Deze boomgaard zal 
verkocht worden. 

 
 
#k7850 Noteboom, Cornelis Teunisz (zoon van Teunis Noteboom en ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 25-06-1670 te ??? 
x +/- 1635 te Charlois / Rotterdam ?? 
#k7851 Cornelis, Ingetge (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † na 25-06-1670 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ +/- 1645 te Charlois †   

  x 14-07-1669 te Delfshaven met Izaak Abrahamsz Verheij 
  zie ─> k3925 

 
Not. Arch. Nr. 462\18 Rotterdam acte 19 fol. 43  d.d. 25-06-1670 
notaris Leonard van Zijl 
NL-RtSA_18_462_0041.jpg 
Op verzoek van Ingetge Cornelis, weduwe van Cornelis Teunisz Nooteboom, verklaart de notaris dat 
hij geweest is ter huize van Theunis Cornelisz Nooteboom, timmerman te Rotterdam, haar zoon, en 
heeft hem gevraagd of hij aan zijn moeder (Ingetge Cornelis) rekenschap wilde afleggen van de 
administratie die hij op eigen autoriteit heeft onderhouden over de boedel van Gillis Cornelisz 
Nooteboom, haar overleden zoon. Hij heeft zijn moeder bij testament tot universeel erfgenaam gesteld. 
Op de door de notaris gestelde vraag gaf Teunis Cornelisz Noteboom tot antwoord: “Is sij al weder 
droncken of heeft sij haer gat vol ?”, waarna hij aangaf geen rekenschap af te leggen tenzij alle kinderen 
van zijn moeder bij elkaar waren omdat het hen mede aanging. 

 
#k7854 Verschoor, Doen Bastiaensz (zoon van Bastiaen Pietersz Verschoor en  
     Neeltge Adriaens)  ─> k15708 
 zie ook k7300 
 Eerst getrouwd met NN 
 ~ voor 1599 te Amsterdam 
 † ??? te ??? 
x 02-07-1645 te Rotterdam     zie gezinskaart temp084 
#k7855 Pons, Aeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te Amsterdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Doen Verschoor en NN) (zie k7300): 
o NN  *   †  
o Bastiaen  * +/- 1635 te Charlois  † 01-10-1716 te Katendrecht 

  x 10-05-1665 te Charlois met Pleuntje Pieters Verschoor 
  zie ─> k3650 (kwartier 4) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Doen Verschoor en Aeltje Pons): 
o NN  *   †  
o Sijtje  ~ +/- 1650 te Charlois  †  

  x 08-05-1675 te Rotterdam met Bastiaan Pietersz Munter (Schouten) 
  zie ─> k3927 (kwartier 4) 
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Not. Arch. Nr. 134\18 Rotterdam acte 202 fol. 294  d.d. 11-04-1628 
notaris Arnout Wagensvelt 
NL-RtSA_18_134_0224.jpg 
Bastiaen Pietersz Verschoor, won. te Charlois, is schuldig aan Hendrick Joppen, won. te Rotterdam, het 
bedrag van 42 gulden vanwege zekere fraude gepleegd door zijn zoon Doen Bastiaensz, won. te 
Katendrecht, in het verkopen van zekere stukken boter, zonder dit aan de pachter (van de impost) of 
collecteur aangegeven te hebben. 

 
 
Not. Arch. Nr. 465\18 Rotterdam acte 292 fol. 472 – 473 d.d. 08-12-1645 
notaris Pieter van Leeuwen 
NL-RtSA_18_465_0324.jpg - NL-RtSA_18_465_0325.jpg 
Doen Bastiaensz Verschoor, won. te Katendrecht, en Hendrick Ariensz Driesprong, won. te Charlois, 
stellen zich als borg voor Arien Aertsz, schipper, won. te Biervliet, ivm de betaling van 513 ulden vanwege 
de koop van een kromstevenschuijt met toebehoren van Pieter Claesz te Dordrecht. 

 
 
#k7856 Meulendijk, Arien Michielsz (zoon van Michiel Leendertsz Meulendijk en  
     Anna Cornelis)  ─> k15712 
 ~ 15-05-1580 te Ridderkerk 
 † voor 13-09-1646 te Ridderkerk ?? 
o 17-04-1605 te Ridderkerk 
x 15-05-1605 te Ridderkerk 
#k7857 Buijens, Engeltje (dochter van ) 
 ~ +/- 1578 te Ridderkerk 
 † na 13-09-1646 te Ridderkerk ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gerrit  ~ 24-12-1606 te Ridderkerk †  

  doopget: Cornelis Jacobsz Snouckelaer, Barbel Cornelis Cromxrijn,  
      Marijken, zus van Barbel 
  x 08-10-1645 te Ridderkerk (o) met Ariaantje Willems Soet 
  xx 21-12-1667 te Alblasserdam met Willemtje Aerds 
  zie ─> k3928 

o Cornelis  ~ 01-08-1610 te Ridderkerk  
  doopget: Cornelis Chielen, Cornelis Beujen, Aertgen Chielen 

o Ariaentge  ~ ??? te Ridderkerk get: ??  

 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 20 fol. 35 – 36 d.d. 13-09-1646 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f001-083-s043.jpg - NL-RtSA_1277_14_f001-083-s044.jpg 
Engeltge Boeijens, weduwe van Arijen Ghielen, ter eenre, en Gerrit Arijensz, haar zoon, ter andere 
zijde, en Arijen Arijensz Nuchteren de jonge, getrouwd met Ariaentge Arijens, haar dochter, ter derder 
zijde, verklaren overeenstemming te hebben bereikt inzake de nalatenschap van Arijen Gielen, met name 
over de uitkoop van van 1/4e deel van het huis aan de Molendijck te Ridderkerk in oud Reijerwaard, en het 
akkertje daarbij. Gerrit Arijensz doet afstand van dit deel van het huis en het akkertje, waarvoor Arijen 
Arijensz Nuchteren aan hem 275 gulden betaalt. Gerrit Arijensz mag de helft gebruiken dat van Engeltje 
Boeijens is. Zij betaalt aan Arijen Arijensz Nuchteren ter compensatie 150 gulden. Deze acte is gepasseerd 
in bijzijn van Cornelis Gielen en Aert Hermensz, getrouwd met Aertge Gielen, ooms van vaderszijde van de 
voornoemde kinderen, en in bijzijn van Arijen Arijensz Nuchteren de oude, en Jacob Arijensz Nuchteren, 
vader en broer van Arijen Arijensz Nuchteren de jonge. 

  
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 21 fol. 37 – 40 d.d. 13-09-1646 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f001-083-s045.jpg - NL-RtSA_1277_14_f001-083-s048.jpg 
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Staat en kavelcedulle inzake de nalatenschap van Arijen Gielen, opgesteld door Engeltge Boeijens, 
weduwe van Arijen Gielen, en Gerrit Arijensz en Arijen Arijensz Nunchteren de jonge, getrouwd met 
Arijaentgen Arijens, beide kinderen van Arijen Gielen. 
Engeltje Boeijens krijgt 1 morgen 50 roeden land, 1 morgen 4 hont land, 2 hont land en 5 hont 50 roeden 
land, alles gelegen in Oud Reijerwaard. Tot slot krijgt zij buitendijks bij haar woning de helft van het 
weiland. 
Gerrit Arijensz en Arijen Arijensz Nuchteren de jonge krijgen ieder voor de helft het volgende: 4 hont 50 
roeden land en 10 ½ hont land in Nieuw Reijerwaard, 2 hont land en 3 morgen land in Oud Reijerwaard, en 
de andere helft van het buitendijkse weiland. 

  
 
#k7858 Foppen, Aert  (zoon van ) 
 Eerst getrouwd met NN 
 ~ +/- 1605 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
o 30-10-1633 te Alblasserdam 
x te Lekkerland 
#k7859 Willems, Aeghen (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: : Transcriptie G. Ouweneel (DVD-Alblasserdam) 
o Fop  ~ 13-08-1634 te Alblasserdam 

  doopget. Arije Foppen, Pleun Willemsen, Dirckgen Aerts 
o Janneken  ~ 05-04-1637 te Alblasserdam 

  doopget. Corstiaen Geerits van Risoort, Aaghen Jans, Lijntghen Willems 
o Willemtje  ~ 24-10-1638 te Alblasserdam   †  

  doopget. Eldert Cornelissen, Annighen Pleunen, Jaepghen Jans 
  x 21-12-1667 te Alblasserdam met Gerrit Ariensz Meulendijk 
  zie ─> k3929 

o Jannighen  ~ 15-07-1646 te Alblasserdam 
  doopget.Marijken Aerts, Wouter Janssen, Geertge Foppen 

o Lijntge   ~ 28-12-1648 te Alblasserdam 
  doopget. Arijen Foppen, Cuniertge Arijens, Aeltge Aerts 

 
Transcriptie G. Ouweneel (DVD-Alblasserdam) 
Den 30 Octobris 1633. 
Aert Foppen, wewenaer, met Aaghen Willems, j.d., beijde van Alblasserdam. In Leckerlant getrout 
 

 
#k7862 Grauwert, Herman Leendertsz  (zoon van Leendert Grauwert en ) 
 Beroep: Herbergier / tapper te Charlois 
 ~ +/- 1595 te Charlois ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Charlois ?? 
#k7863 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Stijntje ~ +/- 1635 te Charlois ??  †  

 x +/- 1660 te Charlois ?? met Jacob Claesz van Gelder 
 zie ─> k3931 

 
Not. Arch. Nr. 91\14 Rotterdam acte 170 fol. 416 – 417 d.d. 20-10-1623 
notaris Jan Adriaensz van Aller 
NL-RtSA_18_91_0256.jpg - NL-RtSA_18_91_0257.jpg 
Leendert Leendertsz Grauwert, 39 jaar, tapper te Charlois, verklaart op verzoek van Arijen Sijbrandtsz, 
won. te Ouderkerk ad IJssel, gewezen pachter van het bier te Charlois over het jaar 1619 - 1620, dat hij 
collecteur was namens Arijen Sijbrantsz, maar dat hij nooit de opdracht heeft gekregen van Arijen 
Sijbrantsz om met enige tappers aldaar te accorderen over de consumptie van het bier, noch dat hij als 
colecteur een accoord zou hebben gemaakt met Albert Geenen, mede tapper te Charlois, om niet meer 
impost dan van 6 tonnen bier te betalen. Verder verklaart hij dat hij als pachter van de straataccijns van 
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Charlois, heeft gezien dat Aelbert Geenen 12 halve vaten bier heeft getapt zonder dit naar behoren te 
hebben aangebracht. 
Opmerking: Deze Leendert Leendertsz Grauwert lijkt qua leeftijd (geboren +/- 1584) niet de vader te zijn 
van Herman Leendertsz Grauwert, maar veeleer een oudere broer) 

 
 
Not. Arch. Nr. 191\18 Rotterdam acte 264 fol. 350  d.d. 07-10-1631 
notaris Jacob Duijfhuijsen jr 
NL-RtSA_18_191_0179.jpg 
Leendert Leendertsz Grauwert, won. te Chairlois, is schuldig aan Arent Pietersz Kijvit, won. te Rotterdam, 
het bedrag van 625 gulden dat hij geleend heeft. Rente 6 %. 

 
 
Not. Arch. Nr. 95\18 Rotterdam acte 36 fol. 55 – 56 d.d. 31-05-1640 
notaris Jan Adriaensz van Aller 
NL-RtSA_18_95_0041.jpg - NL-RtSA_18_95_0042.jpg 
Claes Sebastiaensz Outraet, 46 jaar, en Cornelis Jansz Metsuijen, 39 jaar, beiden won. te Charlois leggen 
een verklaring af op verzoek van Harmen Leendertsz Grauwert, won. te Charlois. Zij waren samen met 
Abraham Clementsz Pors, Huijch Jansz en Cornelis Pietersz Mol, allen mede won. te Charlois, 14 dagen 
geleden in de herberg de Drie Ringen te Charlois waren. Zij zagen dat Huijch Jans zijn mes uithaalde, 
snijdend en stekend, naar Cornelis Pietersz Mol, die zelf geen mes bij zich had. De requiranten grepen de 
hand van Huijch Janssen en probeerden hem het mes afhandig te maken. Abraham Clementsz Pors, die 
beschonken was, had daar zitten slapen, maar toen hij ontwaakte vloog hij op om ook in te grijpen. Maar 
hierdoor viel hij in het mes en werd daardoor gewond aan zijn rechter arm. 
 
Not. Arch. Nr. 154\18 Rotterdam acte 438 fol. 710  d.d. 14-06-1650 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_154_0509.jpg 
Herman Leenderts Grauwert, won. te Charlois, is schuldig aan Baernt de Visser, koopman te Rotterdam, 
het bedrag van 100 gulden dat hij geleend heeft. 

 
 
Not. Arch. Nr. 374\18 Rotterdam acte 126 fol. 259 – 260 d.d. 07-12-1650 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_374_0162.jpg - NL-RtSA_18_374_0163.jpg 
Harman Leendertsz Grauwert, won. te Chairlois, is schuldig aan Cornelis Cornelisz Coppellenaer de 
Jonge, won. te Rotterdam het bedrag van 150 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5 %. Cornelis Dammisz, 
zeijlmaeker, en Dingeman Maertensz Boel, veerman te Chairlois, stellen zich borg. 

 
 
Not. Arch. Nr. 542\18 Rotterdam acte 221 fol. 294  d.d. 05-01-1655 
notaris Isaac Troost 
NL-RtSA_18_542_0264.jpg 
Cornelis Bastiaensz Hoosge, won. te Rotterdam, en Ploon Gerritsz, won. te Charlois, verklaren op verzoek 
van Joan Wassenhove, brouwer in de brouwerij de drie Ringen, het volgende. Hoosge verklaart dat hij in 
december 1652 op verzoek van Harman Leonartsz Grawaert, herbergier in Charlois, bij Jan de Goij, 
collecteur van land- en scheepsbieren, een biljet van een half vat bier heeft gehaald, dat Harman Grawaert 
wilde inslaan. Het bier kwam van de brouwerij de Hollandschen Tuijn. Grawaert heeft het bier in zijn schuit 
geladen en is daarmee weggevaren. 
Ploon Gerritsz verklaart dat hij meerdere malen na december 1652 op verzoek van Grawaert bieren uit de 
Hollandschen Tuijn heeft gehaald en met zijn schuit naar Grawaert in Charlois heeft gebracht. 
 
Not. Arch. Nr. 542\18 Rotterdam acte 222 fol. 295  d.d. 05-01-1655 
notaris Isaac Troost 
NL-RtSA_18_542_0265.jpg 
Maritge Jans Kelck, jongedochter van 24 jaar, won. te Rotterdam, verklaart op verzoek van Joan van 
Wassenhove, brouwer in de brouwerij de Drie Ringen, dat zij op 16 mei 1653 met Agatha van Berckel, 
vrouw van genoemde Van Wassenhove, bij Harman Leonartsz Grawaert, toendertijd tapper in Charlois, is 
geweest. Zij heeft toen in de kelder enige halve vaten bier met het merk van de brouwerij de Hollandschen 
Tuijn zien liggen. Agatha wees die vaten aan. 
 
Not. Arch. Nr. 631\18 Rotterdam acte 16 fol. 31  d.d. 08-03-1655 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_631_0026.jpg 
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Dingeman Bastiaense, schipper, tapper en herbergier uit Charlois, oud 37 jaar, legt op verzoek van 
Nicolaes Vogel, brouwer te Rotterdam een verklaring af. Hij was rond kerst 1652 met Harmen Grauwert, 
tapper in Charlois in de brouwerij van Vogel. Diens dochter Clara Vogel was daar op kantoor en zei dat zij 
hem geen bier wilde verkopen omdat hij aan Johan van Wassenhoven, brouwer in de Drie Ringen, nog 
veel geld schuldig was. Dingeman Bastiaense heeft toen het bier gekocht. 
 
Not. Arch. Nr. 631\18 Rotterdam acte 17 fol. 32 – 33 d.d. 08-03-1655 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_631_0027.jpg 
Heijnrik Jansz de Doot, 50 jaar, en Joachim Jansz, 36 jaar, won. te Rotterdam, verklaren op verzoek van 
Nicolaes Vogel, brouwer te Rotterdam, dat zij in december 1652 gezien hebben dat Clara Vogel, de oudste 
dochter van Nicolaes Vogel, op hun kantoor werkte, en bier weigerde te verkopen aan Harman Grauwert, 
tapper uit Charlois. Zij mocht dat niet van Johan van Wassenhove, brouwer in de brouwerij van de Drie 
Ringen. Harman zou hem nog een grote som geld schuldig zijn wegens gehaald bier. 
De ook aanwezige Dingeman Bastiaense, schipper, tapper en herbergier uit Charlois heeft het toen voor 
hem gekocht. Hij gaf toen aan dat hij zijn brouwerij aan Grauwert had overgedaan en verkocht. 

 
#k7880 Tuck, Joost Jansz  (zoon van Jan Jansz Kuijper en Betgen Jacobs) 
      ─> k15760 
 Eerst getrouwd met Baeltjen Dircks (zie k29514) 
 Beroep: Schoenmaker 
 * +/- 1568 te Melsele (Oost-Vlaanderen, B) 
 † 16-11-1641 te Ridderkerk 
o 22-09-1619 te Ridderkerk 
#k7881 van der Wel, Neeltgen Warrebouts (dochter van Warrebout van der Wel en ) 
 Eerst getrouwd met Heijndrick Adriaensz te Charlois 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Oud Recht. Arch. Charlois    dd 9-11-1619:  
Kinderen uit het eerste huwelijk (Joost Tuck en Baeltjen Dircks) (zie k29514 / k29515): 

o NN  *   †  
o ... ~  †   

 zie ─>  
Kinderen uit het tweede huwelijk (Neeltgen Warrebouts en Heijndrick Adriaensz): 

o NN  *   †  
Kinderen uit het derde huwelijk (Joost Tuck en Neeltgen Warrebouts): 

o NN  *   †  
o Jan ~ 10-05-1626 te Ridderkerk  †  

 x 30-10-1650 te Westmaas met Ariaentje Jans 
 xx 09-04-1656 te Ridderkerk met Lijntje Jacobs Corp 
 xxx 18-03-1663 te Ridderkerk met Leijntje Quirijnen / Leijgje Krijnen Huijser 
 zie ─> k3940 

 
Maritgen Dircxsdr. weduwe Pieter Tonisz. en Neeltgen Pietersdr. de dochter van Pieter Tonisz. voorsz. 
geassisteerd met Adriaen Bastiaensz. Vetten haar gekoren voogd in deze alle onze inwoner bekenden 
schuldig te wezen Joost Jansz. als getrouwd hebbende Neeltgen Werboutsdr. weduwe Heijndrick 
Adriaensz. de ene helft van 162 gld. 10 st. bedragende 81 gld. 5 st. uit zaak van kooppenningen van 
zeker huis en erf in Charlois aan ’s Herendijk. Voorsz. Adriaen Bastiaensz. Vetten stelt zich borg. 

 
#k7882 Huijser, Krijn Arijensz  (zoon van Adriaen Cornelisz Huijser en Leentge 
     Crijnen) ─> k15764 
 Eerst getrouwd voor 29-11-1598 te Ridderkerk ?? met Leijtgen Pleunen (zie k14992) 
 ~ +/- 1569 te Charlois 
 † kort voor 23-04-1653 te Slikkerveer (Ridderkerk) 
o 07-09-1625 te Ridderkerk 
#k7883 Cranendonck, Neeltken Gerrits (dochter van Gerrit Huijgensz  
    Cranendonck en Machteld Bastiaans)  ─> k15766 
 ~ +/- 1605 te IJsselmonde 
 † na 31-08-1656 te Slikkerveer (Ridderkerk) ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Krijn Huijser en Leijtgen Pleunen (zie k14992): 
o Adriaen ~ 29-11-1598 te Ridderkerk get. heer baljuw Aernt Muijs, Cornelis Adriaensz,  

       Lijntjen Ewouts 
o Dirck ~ 03-06-1601 te Ridderkerk get. Adriaen Jacobsz, Dirck Pleunen, Neeltjen Foppen 
o Leendert ~ 19-10-1603 te Ridderkerk get. Dirck Foppen, Gellchjen Gellits  

 Bij de doop staat Leendertje, maar bij k7496 is uitgelegd dat dit Leendert moet zijn) 
 zie ─> k7496 (kwartier 4) 
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o Pleun ~ 17-11-1605 te Ridderkerk get. Dirck Pleunen en de vrouw van Pleun Dircksz te 
        IJsselmonde 

o Cornelis ~ 26-04-1609 te Ridderkerk get. Pieter Huijgen, Aecht Gerrits, Lijntgen Pleunen 
o Arie ~ 09-12-1612 te Ridderkerk get. - 
o Pieter ~ 15-05-1616 te Ridderkerk get. - 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Krijn Huijser en Neeltgen Gerrits): 
o Gerrit ~ 26-12-1626 te Ridderkerk get. Hendrick de collecteur, Marijken Cornelis 
o Leijtje ~  07-01-1629 te Ridderkerk  † 

 doopget. - 
 x 18-03-1663 te Ridderkerk met Jan Joosten Tuck 
 zie ─>k3941 (kwartier 4) 

o Crijn ~ 01-09-1631 te Ridderkerk get. - 
o Anneke ~ 26-11-1634 te Ridderkerk get. - 
o Anneke ~ 13-04-1636 te Ridderkerk get. - 
o Cornelis ~ 15-04-1640 te Ridderkerk get. - 

 
Not. Arch. Nr. 136\18 Rotterdam acte 110 fol. 182 – 183 d.d. 23-09-1625 
notaris Arnout Wagensvelt 
NL-RtSA_18_136_0136.jpg - NL-RtSA_18_136_0137.jpg 
Cornelis Arijensz Keijser, won. te Rotterdam, machtigt Cornelis Dircksz Bom, secretaris te Ridderkerk, om 
de eigendom over te dragen aan Crijn Arijensz Huijser, won. te Ridderkerk op Slikkerveer, over een stuk 
zaailand groot 2 morden 3 hont, gelegen in Nieuw Ridderwaert. 
 
Not. Arch. Nr. 134\18 Rotterdam acte 486 fol. 689  d.d. 08-06-1632 
notaris Arnout Wagensvelt 
NL-RtSA_18_134_0537.jpg 
Crijn Arijensz Huijser te Ridderkerk is schuldig aan Willem Bom van Cranenburch, weeskind van wijlen 
doctor Bom waar voogd over is Cornelis Bom van Cranenburch, een bedrag van 500 gulden dat hij 
geleend heeft. 

 
 
Not. Arch. Nr. 422\18 Rotterdam acte 1 fol. 1  d.d. 28-04-1637 
notaris Johan Cooll 
NL-RtSA_18_422_0001.jpg 
Crijn Ariensz Huijser, wonende te Ridderkerk op Slikkerveer, is schuldig aan Bastiaen Ariensz uit Krimpen 
a/d Lek 200 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5 %. Borg staat Pleun Crijnen Huijser, zijn zoon. 

 
 
Not. Arch. Nr. 176\18 Rotterdam acte 40 fol. 50  d.d. 19-06-1640 
notaris Nicolaas Adriaansz Vogel 
NL-RtSA_18_176_0043.jpg 
Crijn Ariensz Huijser, wonend te Ridderkerck, is schuldig aan Jan Coenraetsen van der Muijl, lakenkoper te 
Rotterdam, het bedrag van 500 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5,5 %. Arien Cornelisz Huijser stelt zich 
borg voor zijn oom. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 227  fol. 426 – 427 d.d. 31-08-1656 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f361-452-s071.jpg - NL-RtSA_1277_14_f361-452-s072.jpg 
Neeltgen Gerrits, weduwe van Quirijn Arijensz Huijser, in gezelschap van Pleun Quirijnen Huijser - 
haar mans voorzoon - en Gerrit Quirijnen Huijser, Quirijn Quirijnen Huijser en Leija Quirijnen Huijser ook 
geassisteerd door Pleun - haar broer – verkopen aan de heer Jacob den Brauw, Ridder, Heer van Kethel 
etc. (die mede aanwezig is), drie roodblaarde koeien, 2 koeien, 1 blaarde 2-jarige vaars, 2 1-jarige 
vaarsjes, een hokkeling, een zwart-bruin merriepaard met een veulen, en een bruin merriepaard, voor een 
bedrag van 458 gulden. Dit geld krijgen zij niet in handen, maar dient als betaling van de achterstallige 
landpacht die zij nog moesten betalen. 

 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1129 Datum: 19-Feb-23 

 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 293 fol. 556 – 557 d.d. 10-11-1658 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f544-614-s013.jpg - NL-RtSA_1277_14_f544-614-s014.jpg 
Arijen Quirijnen Huijser de oude - 62 jaar, Lenert Quirijnen Huijser - 55 jaar (zie k8016), Arijen Quijrijnen 
Huijser de jonge - 46 jaar en Pieter Quirijnen Huijser - 43 jaar, verklaren op verzoek van Pleun Quirijnen 
Huijser, hun broer, dat zij op 23 april 1653 met hun stiefmoeder Neeltgen Gerrits, samen met Gerrit 
Quirijnen Huijser, Leija Quirijnen Huijser (zie k3941) en Quirijn Quirijnen Huijser hun halfbroers en -
zuster, in het sterfhuis te Slikkerveer van Quirijn Arijensz Huijser (hun vader) hebben vergaderd inzake 
de bereddering van de boedel. Zij hebben toen een overeenkomst gemaakt voor de verkoop van de 
woning en het land aan Henrick Pietersz van der Bos te Dordrecht voor 1200 gulden. Daarnaast werd ook 
het bouw- en melkgereedschap mee verkocht werd en ook de gehele inboedel verkocht voor 500 gulden, 
en 2 zwarte paarden met een veulen, 6 melkkoeien met 5 kalveren, voor 500 gulden. Ook werd de 
‘beterschap’ van het erf aan de dijk verkocht voor 150 gulden, en de helft van 5 morgen 2 hont land, ook 
voor 150 gulden. In totaal ging het om 2500 gulden. 

 
#k7892 den Besten, Gerrit Dircksz ‘Metselaer’ (zoon van Dirck ‘Metselaer’ den Besten 
      en ) 
 ~ 09-1614 te Dordrecht 
 † na 1655 te ??? 
x 04-02-1635 te Zwijndrecht 
#k7893 Clapcoot, Jannecken Michiel Wouters (dochter van Michiel Woutersz  
      Clapcoot en ) 
 * voor 1615 te ??? 
 † na 1650 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1635 te Charlois  †  

 x 24-05-1666 te Charlois met Maijken Ariens van Cleeff 
 zie ─> k3946 

 

 
#k7898 Gerritsz, Christiaen / Corstiaen (zoon van Gerrit Meeusz en ) 
 Later getrouwd op 20-11-1633 te Rijsoord met Anneken Willems 
 ~ 05-05-1596 te Rijsoord 
 † ??? te ??? 
x 21-11-1621 te Rijsoord     zie gezinskaart temp058 
#k7899 Baes, Marijken Cornelis (dochter van Cornelis Cornelisz Baes en  
     Margriete / Grietje Pleunen)  ─> k15798 
 ~ 13-02-1600 te Rijsoord 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Christiaen Gerritsz en Marijken Baes): 
o NN  *   †  
o Pietertje ~ 31-10-1632 te Rijsoord  † na 31-01-1699 te Heerjansdam 

 x 13-06-1655 te Heerjansdam met Willem Tobiasz Vlasblom 
 xx 14-12-1672 te Heerjansdam met Arie Hendricksz 
 zie ─> k3949 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Christiaen Gerritsz en Anneken Willems): 
o NN  *   †  

 
 

 
#k7900 Nugteren, Jacob Ariensz (zoon van Adriaen Adriaensz Nuchteren en  
     Mariken Jacobs)  ─> k15800 
 Beroep: Heemraad te Ridderkerk 
 ~ 14-10-1601 te Ridderkerk 
 † tussen 17-08-1662 en 30-03-1663 te Ridderkerk 
x +/- 1626 te Ridderkerk 
#k7901 Op ‘t Dorp, Neeltje Arijens (dochter van Adriaen Jacobsz Op ’t Dorp en  
     Christina Pleunen Verschoor)  ─> k15802 
 * +/- 1605 te Charlois 
 † na 26-07-1663 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Stijntge  ~ 14-02-1627 te Ridderkerk get: Arijaentjen Huijgen 
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o Stijntken  ~ 14-05-1628 te Ridderkerk get: - 
o Arijen  ~ 20-10-1630 te Ridderkerk get: - 
o Gijsbert  ~ 27-11-1633 te Ridderkerk  † 15-09-1704 te Ridderkerk 

  get: - 
  x 31-10-1660 te Ridderkerk met Cornelia Jacobs van Vreem 
  zie ─> k3950 

o Marijcken  ~ 30-12-1635 te Ridderkerk get: - 
 
Not. Arch. Nr. 228\18 Rotterdam acte 26 fol. 63 – 64 d.d. 28-08-1640 
notaris Jacob Duijfhuijsen jr 
NL-RtSA_18_228_0046.jpg - NL-RtSA_18_228_0047.jpg 
Dirck Adriaensz op 't Dorp en zijn vrouw Annitgen Hendriksdr, won. te Ridderkerk, benoemen over hun 
kinderen voogden onder uitsluiting van de weeskamer van Dordrecht. 
Annitgen benoemt tot voogden haar man alsmede haar halfbroer Jocchim Hendriksz Cranendonck, won. te 
Beijerlant en haar zwager Gheen Aelbertsz, won. te Chairlois bij 't Tolhuijs op 't Veer. 
Voorn. Dirck benoemt tot voogden zijn broer Bastiaan Adriaensz op 't Dorp alsmede zijn zwagers Jacob 
Adriaensz Nuchteren uit Ridderkerk en Cornelis Laurensz uit IJselmonde. 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 10 fol. 15 – 16 d.d. 31-03-1646 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f001-083-s020.jpg - NL-RtSA_1277_14_f001-083-s021.jpg 
Neeltgen Meeus, huisvrouw van Meeus Jorisz, als moeder en voogd over haar voordochter Marichgen 
Bastiaens, en Teeus Meeusz en Cornelis Meeusz als ooms en als voogden over de voornoemde 
Marichgen ter ene, en Arijen Arijensz Nuchteren en Jacob Arijensz Nuchteren resp. als vader en broer 
van Cornelis Arijensz Nuchteren ter andere zijde, allen won. te Ridderkerk, verklaren dat Marichgen 
Bastiaens volgens akte van 2 maart 1646 - voor notaris Gijsbert de Jager te Dordrecht - heeft verklaard dat 
de voornoemde Cornelis Arijensz Nuchteren de vader is van haar kind. Arijen Arijensz Nuchteren belooft er 
op toe te zien dat zijn zoon Cornelis Arijensz Nuchteren zijn kind zal onderhouden tot diens 
meerderjarigheid. Hij stelt zich daartoe ook als borg. 

 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 89 fol. 161 – 162 d.d. 23-06-1648 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f084-172-s087.jpg - NL-RtSA_1277_14_f084-172-s088.jpg 
Bastiaen Arijensz Notenboom, won. te Oud Beijerland, is schuldig aan Pieter Arijen Jaspersz, won. te 
Krimpen ad Lek, het bedrag van 400 gulden dat hij geleend heeft. Arijen Arijensz ouden Nuchteren, 
won. te Ridderkerk, Huijch Gijsbrechtsz Nuchteren, won. te Groote Lindt, Jacob Arijensz Nuchteren en 
Cornelis Blaesen Blijgeest, beiden won. te Ridderkerk, stellen zich borg. 

 

 
 
Not. Arch. Nr. 213\18 Rotterdam acte 34 fol. 78 – 80 d.d. 11-06-1652 
notaris Jacob Duijfhuijsen jr 
NL-RtSA_18_213_0043.jpg - NL-RtSA_18_213_0044.jpg 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Leendertsz, jonggezel, geassisteerd door zijn vader Leendert 
Ariensz en Arien Crijnen Huijser de Jonge, allen wonend te Ridderkerk, en Annitgen Hendricks, weduwe 
van Dirck Ariensz op 't Dorp, geholpen door haar broer Arien Hendricksz Cranendonck, won. te Chairlois, 
en Jacob Ariensz Nuchteren, won. te Ridderkerk. Sterft de bruidegom binnen 3 jaar kinderloos, dan komt 
zijn ingebracht bezit geheel aan zijn verwanten. Als de bruid eerder sterft dan de bruidegom, dan wordt 
hun bezit als gemeenschappelijk goed beschouwd, met uitzondering van 1200 gulden die de bruid 
inbracht, voor de opvoeding van haar kinderen bij haar eerste man Dirck Ariensz opt Dorp, en haar 
eventuele latere kinderen. 
N.B.: volgens aantekening in de marge is de huwelijkse voorwaarde op 10-01-1662 herroepen door het 
echtpaar, dan wonend te Slikkerveer, die voortaan in gemeenschap van goederen leven. 
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Not. Arch. Nr. 365\18 Rotterdam acte 192 fol. 575 – 576 d.d. 11-08-1654 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_365_0369.jpg - NL-RtSA_18_365_0370.jpg 
Cornelis Hiskiasz, ,meerderjarig j.m. te Rhoon, toekomende bruidegom, geassisteerd met zijn vader Hiskia 
Gerritsz Coningh, mede won. te Rhoon, ter eenre, en Ingetge Arijens, weduwe van Dirck Hermans van 
Waert, won. te Chairlois, toekomende bruid, geassisteerd door haar broer Jacob Arijensz Nuchteren, 
won. te Ridderkerk, en haar schoonzoon Jacob Jacobsz van der Beeck, won. te Catendrecht, ter andere 
zijde, stellen hun huwelijkse voorwaarden op. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 177 fol. 341 – 342 d.d. 22-02-1655 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f268-360-s079.jpg - NL-RtSA_1277_14_f268-360-s080.jpg 
Lijsbeth Cornelis, weduwe van Aert Arijensz Nuchteren, geassisteerd door Arijen Cornelis Boeijensz, als 
haar gekozen voogd ter eenre, en Jacob Arijensz Nuchteren als oom en voogd over de vijf nagelaten 
weeskinderen van de voornoemde Aert, ter andere zijde. Zij zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan 
inzake de nagelaten boedel. De kinderen zijn Arijen, 18 jaar, Cornelis, 15 jaar, Maertgen, 12 jaar, 
Jannitgen, 9 jaar en Bastiaen, 5 jaar. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 246 fol. 459 – 460 d.d. 16-04-1657 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f453-543-s007.jpg - NL-RtSA_1277_14_f453-543-s008.jpg 
Pleun Quirijnen Huijser, Jacob Arijensz Nuchteren en Arijen Quirijnen Huijser - allen won. te Ridderkerk, 
erkennen schuldig te zijn aan de Diaconie en Armen van Ridderkerk 200 gulden. Deze 200 gulden hebben 
zij destijds ontvangen van dominee Hermes Gelosse. Zij zullen dit 01-08-1657 weer terugbetalen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 288 fol. 546 – 547 d.d. 23-10-1658 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f544-614-s003.jpg - NL-RtSA_1277_14_f544-614-s004.jpg 
Jacob Arijensz Nuchteren, oud heemraad te Ridderkerk - 57 jaar - en Matheus Cornelisz Velthoen - 46 
jaar - leggen op verzoek van Emont Pouwelsz Kraenendonck een verklaring af. Zij verklaren dat nogeveer 
6 of 7 weken de uiterwaarden gelegen voor Oud Reijerwaard een dag of 3 a 4 tevoren waren geïnundeerd 
door het water dat ingebroken was. Ene Japhet Henricxsz in 't Velt, die daar ook land heeft liggen, kwam 
ten huize van Velthoen om te vragen of hij mee wilde gaan om te helpen de gaten te dichten, wat zij ook 
deden. Cornelis Blaser Blijgeest, zwager van Nuchteren, en Gerrit Arijen Gielen, ook gebruikers van dit 
land, zijn ook gaan helpen. Er werd ook een hulpgat gemaakt in de kade aan de noordzijde om het water 
sneller kwijt te raken. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 288 fol. 548  d.d. 23-10-1658 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f544-614-s005.jpg 
Jacob Arijensz Nuchteren, oud heemraad te Ridderkerk - 57 jaar - en Pieter Meeusz - 47 jaar - leggen 
op verzoek van Emont Pouwelsz Kraenendonck een verklaring af inzake de acht hont zomergerst die 
Emont had staan in de uiterwaarde voor de polder van oud Reijerwaard. Door de inundatie van de 
uiterwaarde loopt hij nu naar schatting 150 gulden inkomsten mis omdat de oogst verloren is. 

 
 
Not. Arch. Nr. 376\18 Rotterdam acte 267 fol. 530 – 531 d.d. 05-11-1658 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_376_0324.jpg - NL-RtSA_18_376_0325.jpg 
Jacob Arijensz Nuchteren, won. te Ridderkerk, is schuldig aan Pieter Pouwelsz, won. te IJsselmonde, het 
bedrag van 200 gulden dat hij geleend heeft. In de kantlijn staat dat deze schuld dd 08-07-1659 is afgelost. 

 
 
#k7902 van Vreem, Jacques Luijdertsz (zoon van Luijdert van Vreem en ) 
 Later getrouwd op 26-02-1645 te Alblasserdam met Annichje Goris Snoeck 
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 Beroep: Smid  (zie doop dochter Cornelia dd 14-02-1644 te Alblasserdam) 
 * +/- 1615 te Vreem 
 † na 06-04-1694 te Alblasserdam 
o 15-03-1643 te Alblasserdam 
x 12-04-1643 te Nieuw-Lekkerland 
#k7903 Jans, Martijntje  (dochter van ) 
 * +/- 1620 te Nieuw-Lekkerland 
 † voor 07-06-1644 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Jacques Vreem en Martijntje Jans): 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ 14-02-1644 te Alblasserdam † 25-09-1719 te Ridderkerk 

  x 31-10-1660 te Ridderkerk met Gijsbert Jacobsz Nugteren 
  zie ─> k3951 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Jacques Vreem en Annichje Snoeck): 
o NN  *   †  

 
Uit transcriptie doopboek Alblasserdam van G. Ouweneel: 

Den 15 Martii 1643 
Jaques Luijderssen van Vreem, j.m., wonende alhier, Martijntge Jans, j.d. van Leckerlant. Is den 
12 april getrout in Leckerlant 

 
#k7912 de Mooij, Matthijs Paulusz (zoon van Paulus de Mooij en ) 
 ~ +/- 1630 te IJsselmonde ?? 
 † 31-03-1696 te IJsselmonde 
x +/- 1660 te IJsselmonde ?? 
#k7913 Sijmons, Marija (dochter van Sijmon Willemsz en Marichje Gerrits) 
      ─> k15826 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † voor 09-05-1675 te IJsselmonde ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Paulus ~ +/- 1667 te IJsselmonde  † 21-12-1729 te IJsselmonde 

 o 21-04-1696 te IJsselmonde met Anna Thijse 
 zie ─> k3956 

 
Weeskamer Arch. Nr. 234\8 IJsselmonde  acte 59 fol. 63– 64 d.d. 21-02-1675 
NL-RtGAR_8_234_063.jpg - NL-RtGAR_8_234_064.jpg 
Mathijs Pauwelsz, weduwnaar van Maijcken Sijmons, aan de ene kant en Willem Sijmonsz, wonende in 
de Groote Lindt, oom en voogd over de 5 nagelaten kinderen van Mathijs en Maijcken, aan de andere kant 
komen tot uitkoop. Mathijs behoudt alle goederen en neemt de lasten voor zijn rekening. Zijn minderjarige 
kinderen Sijmon Mathijsz van 16 jaar, Arije Mathijsz van 15 jaar, Berber Mathijsdr van 13 jaar, Marije 
Mathijsdr van 10 jaar en Pauwels Mathijsz van 8 jaar zal hij onderhouden tot hun 20e jaar en hen dan 
125 gulden als hun moederlijk goed geven. Tot deze leeftijd mag Mathijs de opbrengst ontvangen uit de 
goederen die de kinderen uit de nalatenschap van hun grootvader van moederszijde zullen toekomen. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4988\18 IJsselmonde acte 80A fol. 158 – 173 d.d. 09-05-1675 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4988_158.jpg - NL-RtSA_18_4988_173.jpg 
In de boedelinventaris van Sijmon Willemsz en Marichje Gerrits worden ook genoemd onder het 
‘incomen des boedels’: 
Mathijs Pauwelsz als in huwelijk gehad hebbende Marija Sijmons zaliger, verklaart tot huijwelijcx goet 
genoten te hebben den somme van duijsent gulden. 

 
#k7916 Leentvaar, Jacob Arijsz (zoon van Arij Lenertsz Leentvaar en   
     Gerritge Cornelis Eerlant)  ─> k15832 
 ~ +/- 1615 te IJsselmonde 
 † voor 18-05-1664 te IJsselmonde ?? 
x +/- 1645 te IJsselmonde ?? 
#k7917 Willems, Ariaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † tussen 18-05-1664 en 25-06-1670 te IJsselmonde 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1650 te IJsselmonde  †  

 x 16-05-1688 te Charlois met Lijntje Daams Plockhaijr 
 xx 17-11-1696 (o) te IJsselmonde met Ingetje Gerrits 
 zie ─> k3958 

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 106 fol. 143 – 144 d.d. 25-02-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s015.jpg - NL-RtSA_1277_15_f135-201-s016.jpg 
Gerritgen COrnelis, weduwe van Arijen Leentvaer, won. te Bolnes, naast de gemenelantssluis van Nieuw 
Reijerwaert, machtigt Pleun Quirijnen Huiser, heemraad te Ridderkerk, om namens haar te transporteren 
aan Leendert Arijensz Leentvaer, haar zoon, zodanige huising, keete, erve, beteelinge etc gelegen aan de 
Oostwaertse zijde van de Bolnesse sluis, met een boomgaardje en griending aan de westwaardse zijde 
van de sluis, voor het bedrag van 600 gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 110 fol. 147 – 149 d.d. 27-04-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s022.jpg - NL-RtSA_1277_15_f135-201-s023.jpg 
Gerritgen Cornelis weduwe en boedelhoudster van Arijen Leentvaer, wonende op Bolnes, 
geassisteerd door mij notaris als haar gekozen voogd in deze, machtigt Leendert Arijensz Leentvaer en 
Jacob Arijensz Leentvaer, haar zoons, om haar zaken te behartigen o.a. tegen Annetgen Jacobs, weduwe 
van Cornelis Arijensz Leentvaer, wonende te IJsselmonde. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 116 fol. 154  d.d. 18-05-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s034.jpg 
Jacob Arijensz Leentvaer, won. te Ridderkerk, als procuratiehouder van zijn moeder Gerritgen Cornelis, 
weduwe en boedelhoudster van Arijen Leentvaer zalr, machtigt Adriaen van Benschop, notaris en 
procureur te Dordrecht om zijn zaken te behartigen en in het bijzonder tegen Annetgen Jacobs, weduwe en 
boedelhoudster van Cornelis Arijensz Leentvaer. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 126 fol. 164 – 168 d.d. 12-08-1664 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f135-201-s051.jpg - NL-RtSA_1277_15_f135-201-s054.jpg 
Staat en inventaris van de goederen gezamenlijk bezeten door Arijen Leendertsz Leentvaer en 
Gerritgen Cornelis te Bolnes; welke goederen na overlijden van Arijen beheerd zijn door Gerritgen, 
waaronder 6 morgen 2 hont land te IJsselmonde, ter waarde van 3175 gulden. Verder een huis, keet, etc. 
bij de sluis te Bolnes, die overgelaten is aan haar zoon Leendert Arijensz Leentvaer voor 600 gulden. 
Verder een halve schuit, hoochaers, 2 paarden. ploegen, eggen en bouwgereedschap ter waarde van 
1000 gulden. Verder 2 hoet haver, 1 hoet bonen en enkele schepels tarwe, 4 koeien, 1 vaars, een 
hokkeling en een kalf, ter waarde van totaal 297 gulden. De verdere goederen van linnen, wol. tin, koper, 
ijzer, houtwerk, spek, vlees, rijs en riet zijn verdeeld onder de 4 kinderen, waarbij ieder voor een waarde 
van 75 gulden heeft gekregen. Leendert Arijensz Leentvaer heeft verder nog een zwarte mantel 
overgenomen voor 12 gulden. De rest van het huisraad blijft in de boedel. 
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Not. Arch. Nr. 379\18 Rotterdam acte 221 fol. 507 – 508 d.d. 04-05-1668 
notaris Jacobus Delphius 
NL-RtSA_18_379_0321.jpg - NL-RtSA_18_379_0322.jpg 
Jacob Ariensz Leentvaer, wonende onder IJselmonde, is schuldig aan Arijen Dircxsz, wonende in Crimpen 
op de Noort, het bedrag van 300 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4 %. 
Harman Cornelisz Timmerman, won. te Ridderkerk, stelt zich borg. 

 
 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 255 fol. 470 – 471 d.d. 25-06-1670 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_470.jpg - NL-RtSA_18_4987_471.jpg 
Leendert Arensz Leentvaert, won. te Ridderkerk, Arije Woutersz, getrouwd met Leentjen Arijens 
Leentvaert, won. te Papendrecht, Annitge Jacobs, laatst weduwe van Cornelis Ariensz Leentvaert, won. te 
IJsselmonde, voor zichzelf en voor haar minderjarige zoon Jacob Cornelisz Leentvaert, voor de ene helft, 
en Jacob Arentsz Leentvaert, won. te IJsselmonde, tesamen kinderen en erfgenamen van Gerritje 
Cornelis, in haar leven weduwe van Arijen Leendertsz Leentvaert, doen boedelscheiding. Het betreft de 
verdeling volgens loting van 6 morgen en 239 roeden land in het nieuwe lant van IJsselmonde. Leendert 
Arijensz Leentvaert krijgt een stuk land van 2 morgen min 11 roeden. Arij Woutersz krijgt 1 morgen 250 
roeden land. Annitge Jacobs met haar zoon krijgen 1 morgen 250 roeden land. Jacob Arijensz Leentvaert 
krijgt 1 morgen 400 roeden land. 

 
 
#k7936 van Oostsanen, Jacob Egbertsz (zoon van Egbert Jacobsz van Oossanen 
      en Baerthe Gijsberts)  ─> k15872 
 * +/- 1577 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te Papendrecht 
#k7937 Douwes, Bellonia  (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerbrandt * +/- 1606 te Papendrecht  †  

  x +/- 1630 te Papendrecht met Isabella Dircks 
  zie ─> k3968 

 

 
#k7944 van Tienen, Claes  (zoon van ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † voor 02-04-1617 te Dordrecht ?? 
x +/- 1610 te Dordrecht ??     zie gezinskaart temp085 
#k7945 Clemens, Anneken  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 02-04-1617 te Dordrecht met Thomas Meeuwsz 
 ~ +/- 1585 te Aken 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Anneken Clemens en Thomas Meeuwsz): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Claes van Tienen en Anneken Clemens): 
o NN  *   †  
o Joost ~ +/- 1615 te Dordrecht  † 02-12-1675 te Dordrecht 

 x 22-09-1647 te Dordrecht met Jenneken Dircks van Waarden 
 zie ─> k3972 

 

 
#k7952 van Driel, Daniel Foppen (zoon van Fop Claesz van Driel en Leentgen  
     Aerts) ─> k15904 
 Beroep: Bouwman, gaarmeester der verpondingen te Ridderkerk 1595-1598, 
 armmeester van Barendrecht 1619-1621, heemraad van Oost-Barendrecht 1619-
 1634, hoogheemraad van Barendrecht 1624-1625 
 Later getrouwd te Barendrecht met Jorisken Pieters (01-12-1624 ondertr. Ridderkerk) 
 * +/- 1560 te Ridderkerk 
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 † +/- 1640 te ??? 
o 02-03-1591 te Ridderkerk 
x 16-03-1591 te Ridderkerk 
#k7953 Roomeijn (Jonckint), Aeltje Cornelis (dochter van Cornelis Willemsz Romeijn 
     (Jonckint) en Maritge Cornelis) ─> k15906 
 * +/- 1565 te Ridderkerk 
 † tussen 02-03-1617 en 15-12-1624 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Daniel van Driel en Aeltje Cornelis): 
o NN  *   †  
o Fop ~ 14-04-1593 te Ridderkerk 

   † tussen 04-06-1657 en 10-07-1663 / 19-02-1667 te ??? 
 x 23-04-1617 te Barendrecht met Adriaantje Adriaans Hordijk 
 xx 01-04-1619 te Barendrecht met Maeijken Pieters 
 zie ─> k3976 (kwartier 4) 

o Maritge ~ 24-06-1607 te Ridderkerk  † na 28-05-1684 te Barendrecht 
 x 28-08-1633 te Barendrecht met Ingen (Engel) Pleunen 
 zie ─> k7467 (kwartier 4) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Daniel van Driel en Jorisken Pieters): 
o NN  *   †  

 

 
#k7956 Ouwens, Pleun Clementsz (zoon van Clement Jacobsz Ouwens en ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te IJsselmonde ?? 
#k7957 van Sittert, Lijsbeth Aerts (dochter van Aert van Sittert en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Clement  * +/- 1601 te IJsselmonde † voor 06-11-1680 te IJsselmonde ?? 

  x na 15-03-1635 te IJsselmonde met Jannitgen Arijens Sparreboom 
  zie ─> k3978 

 
Not. Arch. Nr. 45\18 Rotterdam acte 44 fol. 80 – 81 d.d. 15-12-1601 
notaris Jacob Duijfhuijsen 
NL-RtSA_18_45_0063.jpg - NL-RtSA_18_45_0064.jpg 
Op verzoek van Lambrecht Claesz, won. te Delft, pachter over de consumptie van het zout van Deldt, 
Rotterdam, Schiedam en Den Haag, met de dorpen daarbij horend, wordt een verklaring afgelegd. In deze 
acte wordt eerst geschreven dat Pleun Clementsz den Ouwen een verklaring aflegt, maar dat is 
doorgehaald. Vervolgens verklaart Bastiaen Willemsz 60 jr., bode te IJselmonde dat er in de afgelopen tijd 
een openbare afroeping geweest is dat iemand die zout nodig had, ditzou kunnen kopen ten huize van 
Pleun Clementsz den Ouwen, die daartoe last had van de voornoemde pachters. Het zout in IJselmonde 
was goedkoper dan in Rotterdam. Ook verklaarde hij dat iedereen onder de dorpen van IJsselmonde en 
Barendrecht altijd gewoon zijn geweest om het zout te Rottterdam op de markt te halen. 
 
Not. Arch. Nr. 288\18 Rotterdam acte 107 fol. 149 – 150 d.d. 22-12-1636 
notaris Gerrit van der Hout 
NL-RtSA_18_288_0138.jpg - NL-RtSA_18_288_0139.jpg 
Dirck Troost en Andries de Roij, exploiteurs van de gemeene lantsmiddelen, verklaren op verzoek van 
Abraham Govertsz Cnol, pachter en medestander van de impost van het beestiael te Rotterdam, dat zij op 
18-12-1636 bij Jacob Jacobsz, herbergier te Rotterdam, waren, waar ook de schout van IJselmonde en 
Cornelis Hendricxsz, veerman te IJselmonde aanwezig was, en Cornelis Hendricksz, veerman te 
IJsselmonde, aan wie zij vroegen of zij wisten hoe de naam was van de vader van Aert Pleunen, collecteur 
van het beestiael in IJselmonde. De schout en Cornelis Hendrikcsz antwoordden Pleun Clementsz de 
Ouden. Ook wilden zij weten hoeveel beesten Jonker Haert had geslacht, en waar deze dan werden 
opgehangen. 

 
#k7958 Sparreboom, Arijen Jan Ariensz (zoon van Jan Ariensz Sparreboom en ) 
 Beroep: Dijkgraaf te IJsselmonde 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † na 18-08-1676 te ??? 
x +/- 1613 te ??? 
#k7959 Leenderts, Truijtgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † na 18-08-1676 te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannitgen * +/- 1613 te IJsselmonde † voor 06-11-1680 te IJsselmonde ?? 

  x na 15-03-1635 te IJsselmonde met Clement Pleunen Ouwens 
  xx voor 06-11-1680 met Leendert Leendertsz Vrancken 
  zie ─> k3979 (kwartier 4) 

o Maeijcken ~ +/- 1635 te IJsselmonde † tussen 16-10-1666 en 01-01-1667 te ??? 
  x 25-09-1662 te IJsselmonde met Gerit Cornelisz Driesprongh 
  zie ─> k4039 (kwartier 4) 

 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 38 fol. 53 d.d. 07-09-1662 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_053.jpg 
Gerrit Cornelisz Driesprongh, jongman en toekomende bruidegom, geassisteerd met Cornelis 
Adriaensz Driesprongh, zijn vader, won. te Willemstad, ter eenre, en Maeijcken Arijens, jongedochter, 
toekomende bruid, geassisteerd met Arijen Jansz Sparreboom en Truijtgen Leenderts, haar vader en 
moeder, won. te IJsselmonde, ter andere zijde, stellen hun huwelijkse voorwaarden op. 
Gerrit brengt 1000 gulden in, uit de erfenis van zijn overleden moeder. Maeijcken brengt 800 gulden in. 
Wanneer Gerrit overlijdt, erft Maeijcken 400 gulden. Wanneer Maeijcken overlijdt, erft Gerrit 150 gulden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 322 fol. 439 –441 d.d. 24-06-1671 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f388-453-s076.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s077.jpg 
Gerrit Cornelisz Driesprong, weduwnaar van Maeijcken Arijens Sparreboom, wonend te Oost 
Barendrecht ter ene, en Arijen Jansz Sparreboom, dijkgraaf te IJsselmonde als grootvader en voogd van 
de twee nagelaten weeskinderen van Maeijcken Arijense Sparreboom uit haar huwelijk met Driesprong 
geboren, ter andere zijde, verklaren in der minne overeengekomen te zijn over uitkoop van de kinderen. Hij 
zal de twee kinderen genaamd Arijen Gerritsz (oud 6 jaar) en Maritgen Gerritse (oud 4 jaar) opvoeden en 
onderhouden zoals in het testament van 16 oktober 1666 was afgesproken. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 321 fol. 437 –438 d.d. 24-06-1671 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f388-453-s074.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s075.jpg 
Gerrit Cornelisz Driesprong, weduwnaar van Maeijcken Arijens Sparreboom, wonend te Oost 
Barendrecht, toekomende bruidegom, ter ene, en Haesje Gerrits de Graef, won. te Oost Barendrecht, 
toekomende bruid, geassisteerd met Arijen Jansz Sparreboom, dijkgraaf te IJsselmonde, haar oudoom, 
stellen hun huwelijkse voorwaarden op. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn. Wanneer Gerrit komt 
te overlijden, dan erft Haesje een kindsdeel. 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\2 Rijsoord  acte 128 fol. 434 –436 d.d. 18-08-1676 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_2_f436-565-s007.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s077.jpg 
Arijen Jan Ariensz Sparreboom, dijkgraaf te IJsselmonde (ziek op bed) en Truijtgen Leenderts, zijn 
huisvrouw, bekrachtigen hierbij nogmaals hun testament van 12 augustus 1661 en de akte van 2 
december 1670, beide verleden voor notaris Engelbrecht van de Grijp. Bij deze akte voegen zij toe dat de 
nagelaten weeskinderen van Gerrit Cornelisz Driesprongh (verwekt bij Maijcken Ariens Sparreboom, 
zijn dochter) te weten: Arien Gerritsz en Maritgen Gerrits bij hun mondelinge dagen of bij huwelijk 100 
gulden dienen te ontvangen. 
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#k7980 Repelaer, Anthonis Hugensz  (zoon van Hugo Anthonisz Repelaer en 
     Grietje / Mariken Jans Brouwer)  ─> k15960 
 Beroep: Eigenaar van brouwerij ‘De Sleutel’, diverse functies in het Dordtse 
 stadsbestuur en bewindhebber van de Oost- en West-Indische Compagnie. 
 Bron: Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 ISBN 90-6550-601-2 

 ~ ..-12-1591 te Dordrecht 
 † 21-12-1652 te Dordrecht 
o 17-01-1616 te Dordrecht 
x 07-02-1616 te Dordrecht    zie gezinskaart temp084 
#k7981 van Driel, Emmerentia Jans  (dochter van Johan Dirksz van Driel en ) 
 ~ +/- 1593 te Dordrecht 
 † ??? te ??? 
 

Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813  ISBN 90-6550-601-2 
Schilderij van Anthonis Repelaer en zijn vrouw Emmerentia Jans van Driel uit 1647, geportretteerd door 
Jacob Gerritsz Cuijp. 
Deze schilderijen hangen in het Dordts Museum. Het schilderij van Emmerentia van Driel, hing tot 2002 in 
Gemäldegalerie der Bildenden Künste in Wenen, maar is sindsdien in langdurige bruikleen. 

  
Volgens de geschiedenis was de brouwerij ‘De Sleutel’ tot 1594 in eigendom van de weduwe van Jan 
Gerritsz Brouwer, die de brouwerij overdeed aan haar schoonzoon Hugo Anthonisz Repelaer. De brouwerij 
bleef vier geslachten in eigendom van de familie Repelaer, tot 1727. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Johannes  ~ ..-11-1617 te Dordrecht 
o Hugo  ~ ..-03-1620 te Dordrecht 
o Hermen  * +/- 1621 te Dordrecht † 

  x 21-08-1647 te Schiedam met Teuntje Jans 
  zie ─>k3990 

o Lucija  ~ ..-02-1623 te Dordrecht 
o Margareta ~ ..-03-1625 te Dordrecht 
o Margriet  ~ ..-06-1627 te Dordrecht 
o Dirck  ~ ..-04-1629 te Dordrecht 
o Johanna  ~ ..-12-1631 te Dordrecht 
o Margriet  ~ ..-05-1634 te Dordrecht 
o Helena  ~ ..-05-1636 te Dordrecht 
o Emerens  ~ ..-02-1639 te Dordrecht 

 
#k8014 Cornelisz, Meerten  (zoon van ) 
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 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te ??? 
#k8015 Dircks, Neeltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijke ~ +/- 1625 te ???  † 05-09-1664 te Charlois 

 x +/- 1649 te ??? met Stoffel Jansz de Groot 
 zie ─> k4007 

 

 
#k8016 Huijser, Leendert Crijnen  zelfde als─> k7496 
x 
#k8017 Schilperoort, Aeltjen Jans  zelfde als─> k7497 
 
#k8018 Jorisz, Maerten  (zoon van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1639 te Barendrecht ?? 
#k8019 Pieters, Lijntjen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ +/- 1640 te Barendrecht  † 27-05-1715 te Ridderkerk 

 o 22-04-1662 te Ridderkerk met Jan Leendertsz Huijser 
 zie ─> k4009 

 

 
#k8022 Verschoor, Jan Hendricksz (zoon van Hendrick Verschoor en ) 
 Beroep: schapenfokker, gerechtsbode te ’s-Gravenambacht (Pernis) 
 ~ +/- 1610 te Pernis 
 † 29-04-1678 te ??? 
x 16-08-1636 te Schiedam 
#k8023 Kaes, Pleuntje Pieters  (dochter van Pieter Kaes en ) 
 ~ +/- 1615 te Pernis 
 † 09-06-1674 te Pernis 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannetje  ~ +/- 1641 te Pernis  † 12-06-1722 te Pernis 

  x +/- 1660 te Pernis ?? met Jacob Jacobsz van den Berg 
  zie ─> k4011 

 

 
#k8028 Dorsman, Arien Cornelisz  (zoon van Cornelis Dorsman en ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te Charlois ?? 
#k8029 Blenck, Geertgen Jacobs  (dochter van Jacob Blenck en ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1635 te Charlois  †  

 o 03-01-1663 te Ridderkerk met Ariaentje Meertens 
 zie ─> k4014 
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#k8032 Pijl, Abraham Pietersz  (zoon van Pieter Hermansz Pijl en Neeltgen  
     Pieters)  ─> k16064 
 Beroep: kerkmeester 1664-1667, pachter van de dorpsimpost 1658-1667 
 ~ voor 1610 te Alblasserdam 
 † tussen 29-01-1677 en 11-05-1677 te ??? 
x 23-09-1640 te Alblasserdam 
#k8033 Cornelis, Ariaentge  (dochter van Cornelis Benjaminsz en Aeltgen 
     Barents van Asperen)  ─> k16066 
 ~ 22-03-1615 te Streefkerk 
 † tussen 01-01-1678 en 28-05-1680 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 07-09-1644 te Alblasserdam † na 1694 te Alblasserdam 

  x 10-06-1668 te Alblasserdam met Lijsbeth Foppes Bakker 
  zie ─> k4016 

 

 
#k8034 Maertensz, Fop  (zoon van ) 
 ~ +/- 1615 te Bleskensgraaf 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Bleskensgraaf 
#k8035 Bakker, Geertje Cornelis (dochter van Cornelis Bakker en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ +/- 1643 te Bleskensgraaf   †   

  x 10-06-1668 te Alblasserdam met Cornelis Abrahamsz Pijl 
  zie ─> k4017 

 

 
#k8036 de Winter, Jan Aartsz  (zoon van Aart de Winter en ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Brandwijk ?? 
#k8037 NN, Marijken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1630 te Brandwijk  †  

 x +/- 1662 te Brandwijk met Sara Pieters (of Dirks) 
 zie ─> k4018 

 

 
#k8048 Leentvaar, Arien Lenaertsz zelfde als ─> k4058 
x 
#k8049 Eerlant, Gerritje Cornelis zelfde als ─> k4059 
 
#k8072 Dickken, Willem Huijgen (zoon van Huijch Sijmonsz en Neeltgen Willems) 
      ─> k16144 
 ~ 10-03-1585 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 15-11-1607 te Ridderkerk 
x 09-12-1607 te Rijsoord 
#k8073 Arijens, Adrijaentgen  (dochter van Arien Adriaensz en Barbar Ariens) 
      ─> k16146 
 ~ 17-09-1587 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Willem Huijgen laat Leentje dopen op 21-12-1608 te Ridderkerk 
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Willem Huijgen laat twee dochters dopen op palmzondag 1616 te Ridderkerk 
Willem Huijgen laat twee kinderen dopen in 1617 te Ridderkerk 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Leentjen   ~ 21-12-1608 te Ridderkerk get. Neeltgen Bastiaens 
 is doopgetuige bij kind Willem van Aertjen Willems dd 09-07-1656 te Ridderkerk 
 is doopgetuige bij kind Simon van Willemtjen Willems dd 24-01-1655 te Ridderkerk 
 x 24-02-1641 te Ridderkerk met Cornelis Leendertsz 

o Barbertjen   * te Ridderkerk 
 is doopgetuige bij kind Ariaentje van Theunis Willemsz Dicke (zie k4036) 
 is doopgetuige bij kind Lijntjen van Willemtjen Willems dd 06-03-1661 te Ridderkerk 
 haar kinderen: Huijch,Arien, Neeltje, Annichje 
 x 14-12-1636 te Ridderkerk met Jacob Teunisz 

o Lijntjen    * te Ridderkerk 
 is doopgetuige bij kind Cornelis van Theunis Willemsz Dicke (zie k4036) 
 x 29-10-1645 te Ridderkerk met Enge Bastiaensz 

o Aertjen    * te Ridderkerk 
 is doopgetuige bij kind Neeltje van Barbertjen Willems dd 18-10-1648 te Rijsoord 
 is doopgetuige bij kind Ariaentjen van Willemtjen Willems dd 26-12-1656 te Ridderkerk 
 x 14-11-1649 te Ridderkerk met Leendert Gerritsz Mijnlieff 
 haar kinderen: Neeltjen, Willem, Willem 

o Theunis    * +/- 1615 te Ridderkerk  † na 11-01-1675 te Ridderkerk ?? 
 is doopgetuige van kind Willem van Aertjen Willems dd 17-01-1655 te Ridderkerk 
 x  04-05-1642 te Ridderkerk met Marighjen Teunis 
 xx 21-10-1646 te Ridderkerk met Barbertjen Joris 
 zie ─> k4036 

o Willemtjen   * te Ridderkerk 
 is doopgetuige bij kind Neeltje van Aertjen Willems dd 14-08-1650 te Ridderkerk 
 x 07-05-1651 te Ridderkerk met Aert Hendricksz 

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 304 fol. 414 – 415 d.d. 21-05-1670 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f388-453-s040.jpg - NL-RtSA_1277_15_f388-453-s042.jpg 
Leendert Gerritsz Mijnlieff, oud heemraad, gehuwd met Aertjen Willems, wonend te Ridderkerk, testeren. 
Tot voogden benoemen zij Arijen Gerritsz Mijnlieff en Teunis Willemsz Dicke, hun beider broers. 

 
#k8074 NN, Joris Jansz of Joris Huijgen (zoon van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Ridderkerk  ?? 
#k8075 NN Grietgen Leenderts of Mariken Huijgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Barbertjen  * +/- 1619 te Ridderkerk  † voor 11-01-1675 te Ridderkerk ?? 

   x 21-10-1646 te Ridderkerk met Theunis Willemsz Dickken 
    zie ─> k4037 

o Neeltje    * te Ridderkerk 
    o 24-05-1645 te Ridderkerk met Cornelis Cornelisz de With (att. naar Ooltgensplaat) 

o Cleijsken    * te Ridderkerk 
    is doopgetuige bij kinderen Jan en Joris van Barbertjen Joris (zie k4037) 
    x 11-05-1653 te Ridderkerk met Pieter Ariensz Molenaer 

 
Not. Arch. Nr. 1277\21 Rijsoord  acte 79 fol. 341 – 343 d.d. 15-11-1666 
notaris Pieter van Gilst 
NL-RtSA_1277_1_f299-445-s029.jpg - NL-RtSA_1277_1_f299-445-s030.jpg 
Tonis Willemsz Dicke, oud heemraad te Ridderkerk - getrouwd met Berbertge Joris - en hierdoor 
behuwd oom en bloedvoogd van de twee weeskinderen van Neeltie Joris, de zus van zijn vrouw, 
verwekt door Cornelis Cornelisz de With, machtigt Engelbrecht van de Grijp, secretaris van Ridderkerk en 
Claes Jansz van de Linden, meester kleermaker om aan de Schout en de Weesmeesters van 
Ooltgensplaat mee te delen, dat de voornoemde De With op 13 januari 1654 voor de voornoemde 
secretaris van de Grijp een akte van uitkoop heeft gegeven, waarbij deze aan zijn twee kinderen, Neeltie 
Cornelis en Joris Cornelisz, elk een som van 1500 gulden heeft vermaakt, evenals enkele kostbaarheden. 
Hij heeft vernomen dat De With zijn goederen wil verkopen. Maar voordat dit gebeurt, zullen de kinderen 
eerst hun deel dienen te krijgen. 

 
 
#k8076 Driesprongh, Cornelis Adriaensz (zoon van Adriaen Driesprongh en ) 
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 ~ +/- 1610 te ??? 
 † na 07-09-1662 te Willemstad ?? 
x +/- 1630 te ??? 
#k8077 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † voor 07-09-1662 te Willemstad ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ +/- 1635 te Oost Barendrecht  † na 29-05-1689 te ??? 

 x 25-09-1662 te IJsselmonde met Maeijcken Ariens Sparreboom 
 xx 05-07-1671 te Barendrecht met Haesje Gerrits de Graef 
 xxx 29-05-1689 te Barendrecht met Ariaantje Louwens 
 zie ─> k4038 

 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 38 fol. 53 d.d. 07-09-1662 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_053.jpg 
Gerrit Cornelisz Driesprongh, jongman en toekomende bruidegom, geassisteerd met Cornelis 
Adriaensz Driesprongh, zijn vader, won. te Willemstad, ter eenre, en Maeijcken Arijens, jongedochter, 
toekomende bruid, geassisteerd met Arijen Jansz Sparreboom en Truijtgen Leenderts, haar vader en 
moeder, won. te IJsselmonde, ter andere zijde, stellen hun huwelijkse voorwaarden op. 
Gerrit brengt 1000 gulden in, uit de erfenis van zijn overleden moeder. Maeijcken brengt 800 gulden in. 
Wanneer Gerrit overlijdt, erft Maeijcken 400 gulden. Wanneer Maeijcken overlijdt, erft Gerrit 150 gulden. 

 
 
#k8078 Sparreboom, Arien Jan Ariensz zelfde als ─> k7958 
x 
#k8079 Leenderts, Truijtgen   zelfde als ─> k7959 
 
#k8080 Pleunen, Hendrick  (zoon van ) 
 Eerst getrouwd na 18-11-1612 te Hendrik-Ido-Ambacht (ondertrouw 18-11-1612 te 
 Ridderkerk) met Aertgen Cornelis (zie k7764) 
 ~ +/- 1585 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 01-06-1625 te Ridderkerk 
x te Ridderkerk       zie gezinskaart temp049 
#k8081 Pieters, Marijken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te Oost Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Hendrick Pleunen en Aertgen Cornelis) (zie k7764): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 31-03-1614 of 21-02-1616 te Ridderkerk  †  

  x 22-05-1663 te Dordrecht met Jannighje Cornelis 
  zie ─> k3882 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Hendrick Pleunen en Marijken Pieters): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 22-04-1629 te Ridderkerk  †  

  o 09-09-1656 te Ridderkerk met Neeltjen Leenderts 
  zie ─> k4040 

 

 
#k8088 Schansheer, Willem Cornelisz  (zoon van Cornelis Schansheer en ) 
 ~ +/- 1588 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 20-10-1613 te Ridderkerk 
#k8089 Dirks, Sijgje   (dochter van ) 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1142 Datum: 19-Feb-23 

 ~ +/- 1593 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Simon ~ 27-02-1628 te Ridderkerk   † na 1675 te ??? 

 o 18-05-1652 te Ridderkerk / x te Heerjansdam met Jannetje Cornelis 
 zie ─> k4044 

 

 
#k8112 Pietersz, Claes   (zoon van Pieter Claesz en Maritgen Pieters) 
      ─> k16224 
 ~ +/- 1550 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 13-11-1580 te Ridderkerk 
x 24-11-1580 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp050 
#k8113 Cornelis, Maeijken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 25-04-1593 te Ridderkerk  †  

  o 16-04-1617 te Ridderkerk / x te IJsselmonde met Barbara Claes 
  zie ─> k4056 

 

 
#k8128 Velthoen, Cornelis Teeuwe (zoon van Mattheus Cornelisz en Teuntjen  
     Heijndricks)  ─> k16256 
 Eerst getrouwd op 26-06-1605 te Ridderkerk met Sijtgen Cornelis 
 ~ 27-11-1580 te Ridderkerk 
 † +/- 1645 te ??? 
o 11-02-1607 te Ridderkerk 
x 04-03-1607 te Ridderkerk 
#k8129 Bastiaenen, Joosgen  (dochter van Bastiaen Adriaensz van der Kolck 
     en Willemken Adriaens)  ─> k16258 
 ~ 03-06-1584 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Velthoen en Sijtgen Cornelis): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Velthoen en Joosgen Bastiaens): 
o Sijtgen  ~ 10-02-1608 te Ridderkerk  † na 06-02-1661 te Ridderkerk ?? 

  doopget. broer van Cornelis Teeuwe en NN...Aertsdr 
  x 25-04-1627 te Ridderkerk met Lodewijk Gerritsz Danckerts 
  zie ─> k14765 (kwartier 4) 

o Bastiaentgen ~ 11-10-1609 te Ridderkerk get. Cent Fransz, Ariaentgen Ariens 
o Teuken (Mattheus)  ~ 11-12-1611 te Ridderkerk get. Pleun Teeusz, Mariken Bastiaens,  

      Ariaentgen Huijgen 
o NN (Arijen) ~ 16-11-1614 te Ridderkerk get. - 
o Toentgen  ~ 02-07-1616 te Ridderkerk get. Lijntgen NN 
o     (hiaat in dopen Ridderkerk tussen 1619 en 1624) 
o Pieter  ~ 20-09-1626 te Ridderkerk  † na 15-03-1680 te ??? 

  doopget. Cent Fransz, Jacob Leendertsz  
  x 06-12-1643 te Rijsoord met Stijntje Theunis Kranenburg 
  zie ─> k4064 (kwartier 4) 

 
Opmerking: In diverse notariële acten is sprake van Sijtgen Cornelis Velthoen, Mattheus Cornelisz 
Velthoen, Arijen Cornelisz Velthoen en Pieter Cornelisz Velthoen. 
In een acte van 15-12-1646 wordt vermeld dat Matheus Cornelisz Velthoen 35 jaar oud is. 
 NL-RtSA_1277_14_f001-083-s070.jpg - NL-RtSA_1277_14_f001-083-s071.jpg 
In een acte van 23-10-1658 wordt vermeld dat Matheus Cornelisz Velthoen 46 jaar oud is. 
 NL-RtSA_1277_14_f544-614-s003.jpg - NL-RtSA_1277_14_f544-614-s004.jpg 
In een acte van 25-06-1650 wordt vermeld dat Arijen Cornelisz Velthoen 35 jaar oud is. 
 NL-RtSA_1277_14_f173-267-s099.jpg 

 
#k8130 Kranenburg, Theunis Simonsz (zoon van Simon Kranenburg en ) 
 ~ voor 1590 te ??? 
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 † na 1655 te ??? 
x voor 1615 te ??? 
#k8131 Jacobs, Leentje   (dochter van ) 
 ~ voor 1595 te ??? 
 † voor 08-1651 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Stijntje ~ +/- 1615 te Kijfhoek  † na 16-12-1664 te ??? 

 x 02-06-1641 te Rijsoord met Arijen Geleijnsz Droogendijck 
 xx 06-12-1643 te Rijsoord met Pieter Cornelisz Velthoen 
 zie ─> k4065 

 

 
#k8148 Vliegenthart, Maerten Pietersz  (zoon van Pieter Vliegenthart en ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Hendrik-Ido-Ambacht ?? 
#k8149 Ariens, Joostje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 28-11-1632 te Hendrik-Ido-Ambacht  †  

 x 04-11-1663 te Zwijndrecht met Neeltje Pieters 
 zie ─> k4074 

 

 
#k8156 van Es, Isaack Vrancken (zoon van Vranck Cornelisz Besemer van  
     den Nes en Sijke Cornelis)  ─> k16312 
 ~ +/- 1620 te Heerjansdam 
 † voor 02-05-1679 te ??? 
o 09-10-1650 te Dordrecht     zie gezinskaart temp086 
#k8157 Waterknecht, Eva Hendricks (dochter van Hendrick Jorisz Waterknecht en 
     Lowijse Pieters)  ─> k16314 
 ~ 23-12-1629 te Zwijndrecht 
 † 05-01-1704 te Zwijndrecht ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Franck ~ 18-10-1651 te Dordrecht doopget: - † 25-10-1651 te Dordrecht 
o Jan ~ 14-05-1653 te Dordrecht doopget. - † 21-05-1653 te Dordrecht 
o Franck ~ 19-10-1654 te Dordrecht doopget. - 
o Jan ~ 24-07-1658 te Dordrecht  † ..-11-1688 te Zwijndrecht 

 doopget. – 
 x +/- 1682 te Zwijndrecht met Geertje Adriaans Bijkerk 
 zie ─> k4078 

o Franck ~ 17-10-1660 te Zwijndrecht doopget. – 
o Cornelis ~ 25-03-1663 te Zwijndrecht doopget. – 
o Geertruijd ~ 09-03-1664 te Zwijndrecht doopget. – 
o Arij ~ 01-01-1667 te Zwijndrecht doopget. – 
o Louisa ~ +/- 1665 te Zwijndrecht ? 

Louisa Isaacks van Nes komt met haar man Jan Lodewijksz Vendel voor op de lidmatenlijst van 
Zwijndrecht dd 18-06-1691 

 
Not. Arch., inv.nr. 47 Dordrecht, fol. 304 e.v  dd 14-09-1655 
Eva Hendricxdr., huisvrouw van Isack Francken, schipper, burger van Dordrecht, wonende buiten ‘de 
Sluijspoort recht voor den 1en coren wintmolen’, ziek te bed liggend, maakte op 14 september 1655 haar 
testament, waarbij zij haar man tot haar universeel erfgenaam benoemde onder de voorwaarde dat hij hun 
kind tot mondigheid of eerder huwelijk zou grootbrengen etc. en dan 12 Car. gld. zou uitreiken. Tevens 
benoemde zij dit kind tot haar erfgenaam i.p.v. diens legitieme portie. Bij vooroverlijden van dit kind moest 
de vader aan ‘s kinds ‘vrinden’ van moederszijde 6 gld. uitkeren. Indien Isack zou komen te hertrouwen 
diende hij het kind ‘beter ende naerder te versurgen’, zoals overeengekomen, ‘tot voldoeninge van 
desselfs kint moederlijcke goederen’. De weeskamer te Dordrecht of elders werd uitgesloten en zij 
benoemde haar man tot voogd. Zij tekende de akte met een zeer onzekere hand. 
 
G.A. Dordrecht, D.T.B., inv.nr. 21-2    dd 08-07-1658 
Isaak Franken en zijn huisvrouw Eva Henrix, gewoond hebbende ‘buijten de Sluijspoort’ krijgen te 
Dordrecht attestatie voor vertrek naar Zwijndrecht. 
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Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 65 dd 17-07-1658 
Isaak Franken en zijn huisvrouw Eva Henrix, komen met attestatie van Dordrecht naar Zwijndrecht. 
. 
Recht. Arch. inv.nr. 4 Zwijndrecht fol. 425 e.v  dd 02-04-1663 
Isack Vrancke, wonende te Zwijndrecht, waterschipper ‘aen den nieuwe soutkeeten’, kreeg op 2 april 1663 
voor 1400 Car. gld. door Jan Pieterse Panneboeter en Leendert Pieterse Spruijt, beide wonende te 
Zwijndrecht, een huis en beterschap van erf aan ‘de Nieuwe Straeth’ aldaar getransporteerd. 
Dezelfde dag verklaarde Isack de gehele koopsom aan Panneboeter schuldig te zijn, waarvoor hij het 
betreffende huis als zekerheid stelde. 
 
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 65 dd 1663 
In 1663 werd Isaack als diaken te Zwijndrecht vermeld als ‘Isaack Francken Waterman’, dus met een 
toenaam ontleend aan zijn beroep van waterschipper. 
 
Recht. Arch. 20\181 Dordrecht  fol. 476 – 476v dd 01-11-1666 
notaris Johannes Melanen 
GAD-0020-0181_00476.jpg - GAD-0020-0181_00477.jpg 
Bastiaentgen Bastiaens, weduwe van Arijen Francken Vlasch, die erfgenaam was van Dircksken Cornelis, 
in haar leven laatst vrouw van Jan Jorisz Blaeck, te Heinenoord. Zij machtigt haar broer Cornelis 
Bastiaensz, won. te Heerjansdam, en haar zwager Isaack Francken, won. te Zwijndrecht, het geld te 
innen van diverse schuldbrieven en obligaties, en daarvoor eventueel zelfs een rechtszaak voor aan te 
spannen indien nodig. 
 
Recht. Arch. 20\181 Dordrecht  fol. 495 – 496 dd 25-11-1666 
notaris Johannes Melanen 
GAD-0020-0181_00495.jpg - GAD-0020-0181_00496.jpg 
Stijntje Arijens, vrouw van Dirck Jansz Paeuw, won. te Dordrecht, testeert. Zij legateert aan haar man 50 
gulden en haar dubbele gouden hoepring. Zij benoemt haar kinderen tot universeel erfgenaam. Mocht zij 
komen te overlijden zonder kinderen, dan benoemt zij tot erfgenaam haar moder Bastiaentge Bastiaens, 
weduwe van Arijen Francken. Haar moeder moe tdan wel aan Franck Isaacksz, het zoontje van haar 
oom, 25 gulden uitkeren, en aan Louijsken Isaacks, de dochter van haar oom, haar lijf-zilverwerk. 
 
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 3.  dd 12-04-1672 / 31-01-1673 / 28-02-1673 
Op 12 april 1672 kreeg ‘Eva’ door de diakonie van Zwijndrecht betaald vanwege leverantie van 
winkelwaren voor ene Arij de Naijer. 
Op 31 januari 1673 en 28 februari 1673 werden door de diakonie aldaar betalingen verricht aan 
respektievelijk ‘Isack Franc vrouw’ en aan ‘Isaack Franc’. Wellicht betrof het hier ook weer levering van 
winkelwaren. In 1676 en 1677 kregen Isaack en Eva diverse malen betaald voor een bij hen door de 
diakonie van Zwijndrecht uitbesteed kind. 
. 
Recht. Arch. , inv.nr. 4 Zwijndrecht   d.d. 2 mei 1679 
Een akte gedateerd 2 mei 1679 noemt de weduwe van Isaeck Francken als belender van een huis aan 
‘Sheerendijck’ op het dorp Zwijndrecht90.  
 
Recht. Arch. inv.nr. 3 Hendrik-Ido-Ambacht   fol. 187v e.v. dd 03-01-1685 
Op 3 januari 1685 transporteerden de erfgenamen van Pieter Hermensen Decker voor 550 Car. gld. aan 
Eva Henricks, weduwe van Isaac Francken, een huis met melioratie (grondverbetering) van dijkerf, 
buitendijks gelegen omtrent de ‘oosterse’ (oostelijke) zoutketen onder de jurisdictie van Hendrik-Ido-
Ambacht. 
 
Recht. Arch. inv.nr. 5 Zwijndrecht   d.d. 01-04-1704 
Jan Lodewijkse, gehuwd met Louisa Isaacx van Es, en Pleun Baertelse, gehuwd met Geertie Isaakx van 
Es, voor henzelf en als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Jan Isaacxse van Es, 
over de minderjarige kinderen van Frank Isaacse van Es en over de minderjarige kinderen van Arij Isaacse 
van Es, gezamenlijk kinderen, behuwdkinderen en kindskinderen en uit dien hoofde erfgenamen van Eva 
Hendrikx, weduwe van Isaac Franken van Es, beiden gewoond hebbende en overleden onder 
Zwijndrecht, verklaarden bij akte gedateerd 1 april 1704 dat zij hebben laten veilen de vaste goederen 
nagelaten door Eva, bestaande uit twee naast elkaar gelegen huizen met melioratie van dijkerven gelegen 
onder Hendrik-Ido-Ambacht, het ene genaamd ‘het oude huijs’ en het andere ‘het nieuwe huijs’. Na de 
veiling hadden zij echter besloten de huizen onderling te kavelen, waarvoor toestemming nodig was van de 
schout van Zwijndrecht als oppervoogd der wezen. Jan Lodewijcxe verkreeg vervolgens het eigendom van 
het oude huis en moest hiervoor 340 Car. gld. aan de boedel betalen en Pleun Bartelse werd eigenaar van 
het nieuwe huis en moest 555 Car. gld. betalen. 
 
Not. Arch. inv.nr. 4845 Hendrik-Ido-Ambacht, , fol. 291 e.v dd 13-12-1715 
Op 13 december 1715 compareerden enerzijds Jan Lodewijcxe Vendel en Lodewijck Jansen Vendel als 
executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van de op Zwijndrecht 
overleden Eva Hendrikse, die weduwe was van IJsack Francken van Es, en anderzijds IJsack Ariensen 
van Es, Bastiaen Michielse Cool, getrouwd met Anna Ariense van Es, kinderen van Arij IJsackse van Es, 
en tevens mede-erfgenamen van Eva Hendrickse. De tweede partij wilde haar portie hebben van een 
viertal, op 14 mei 1704 gedateerde obligaties ten bedrage van 1750 gld. ten laste van het gemene land 
van Holland en WestFriesland ten comptoire van (= onder beheer van ) Dordrecht, die onder de eerste 
partij berustte. Van het beheer hiervan was op 31 augustus 1713 verantwoording gedaan voor het gerecht 
van Zwijndrecht door Geertje IJsackse van Es, weduwe van Pleun Bartelse, in leven mede-executeur en 
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administrerend voogd over de minderjarige erfgenamen van Eva. Omdat de verkoop van de obligaties op 
dat moment zeer nadelig zou uitvallen, kwamen de partijen tot een regeling. 

 
#k8158 Bijkerk, Arien Cornelisz (zoon van Cornelis Adriaensz Bijkerk en Maiken 
     Claes)  ─> k16316 
 ~ 26-02-1610 te Zwijndrecht 
 † ??? te ??? 
o 04-05-1642 te Zwijndrecht 
x 25-05-1642 te Zwijndrecht     zie gezinskaart temp088 
#k8159 Cornelis, Lijsbeth  (dochter van Cornelis Simonsz Timmerman en 
     Neeltje Cornelis)  ─> k16318 
 * te Hendrik-Ido-Ambacht 
 ~ 14-11-1621 te Zwijndrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: (bij de dopen staat geen achternaam): 
o Neeltje ~ 05-04-1643 te Zwijndrecht 

trouwt als Neeltje Ariens Biekerck dd 01-05-1667 te Zwijndrecht met Jacob Damesz Baan 
o Cornelis ~ 02-10-1644 te Zwijndrecht 

trouwt als Cornelis Arijens Biekerck dd 15-02-1671 te Zwijndrecht met Arijaantje Leenderts van 
        der Hoep 

o Teunis ~ 19-04-1647 te Zwijndrecht 
trouwt als Teunis Arijensz Biekerck dd 15-04-1668 te Zwijndrecht met Divertje Arijens 

o Pieter ~ 28-04-1652 te Zwijndrecht 
trouwt als Pieter Arijensz Biekerck dd 06-04-1676 te Zwijndrecht met Neeltje Teunis 

o Geertje ~ 04-06-1656 te Zwijndrecht  † 
 x +/- 1682 te Zwijndrecht met Jan Isaacksz van Es 
 xx 15-12-1697 te Zwijndrecht met Herbert Aertsz van Os 
 zie ─> k4079 

 
Opmerking: Er is ook sprake van een Sara Arijsdr Bijkerk die dd 26-08-1696 trouwt te Zwijndrecht met Jan 
Teunisz Bijkerk, maar deze Sara is gedoopt 19-09-1666 te Zwijndrecht. als dochter van Arij Cornelisz 
Biekerck en Jakomijne Josephs. Dat echtpaar is getrouwd te Zwijndrecht dd 11-06-1656, waarbij hij wordt 
vermeld als JM, en niet als weduwnaar. 
 

 
#k8160 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8161 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8162 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8163 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8164 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8165 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8166 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8167 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8168 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8169 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8170 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8171 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8172 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8173 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8174 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
#k8175 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
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Generatie 14; stamoudouders 
Kwartierstaatnummers 8.192 tm 16.383 
 
#k8192 Roock, Jan Maertensz  (zoon van Maerten Roock en ) 
 Beroep: Steenfabrikant (steenbakker) van steenplaats ‘De Korte Snelle’ 
 * +/- 1570 te ??? 
 † na 1602 en voor 05-06-1603 te Gouderak 
x +/- 1598 te ??? 
#k8193 Ariens, Pleuntgen  (dochter van ) 
 Later getrouwd met Frans Barentsz 
 * +/- 1571 te ??? 
 † voor 19-12-1645 te Ouderkerk aan den IJssel 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Maerten * +/- 1598   04-05-1643 te Ouderkerk aan den IJssel 
o Adriaen * +/- 1602 te Ouderkerk ad IJssel 

  † tussen 20-05-1675 en 03-12-1680 te Ouderkerk ad IJssel ?? 
 x +/- 1630 te ??? met Maertge Jans Wijvedr 
 zie ─> k4096 

 
Notarieel arch. Gouda Nr. 6 folio 6v Not. Cornelis Jansz Boslandt   d.d. 8-1-1601 
Jan Maertens Roock, Steenbakker in Gouderak stelt Cornelis Jorisz Boslant aan tot zijn procureur om in 
rechtzaken voor hem op te treden. 

 
 
Notarieel arch. Gouda Nr. 58 I folio 153 Notaris Cornelis Jansz Boslandt d.d. 20-1-1602 
Jan Maertensz Roock, steenbakker in Gouderak, heeft volgens een getuigenis van Cornelis Brantsz en 
Jan Aertsz, in de vorige zomer schade geleden doordat Ellert Cornelisz de loopplank naar een schip dat bij 
de steenplaats lag om stenen te laden, heeft weggeworpen zodat Jan Maertensz Roock en zijn arbeiders 
in het werk belemmerd werden, en later, in de avond toen de steenplaatsarbeiders zaten te eten, een 
stapel stenen heeft omvergeworpen waardoor grote schade ontstond.  
 
Notarieel arch. Nr. 58 I folio 154 Notaris Cornelis Jansz Boslandt d.d. 20-1-1602 
Jan Maertensz Roock, steenbakker in Gouderak, heeft Dirck Jansz, voetveerman, en Tijs Jansz. gevraagd 
getuigenis af te leggen. Zij verklaren dat zij eind februari of begin maart 1601 samen met Jan Maertensz 
Roock bezig waren het hoofd van de steenplaets te repareren met stenen, palen en andere materialen, en 
dat Ellert Cornelisz, die naast de steenplaets woont, met hoge woorden begon te roepen en tieren en dat 
hij het werk, dat zij hadden gemaakt, weer heeft afgebroken, waardoor alle materialen in de IJssel vielen 
en daardoor verloren gingen. 
 
Notarieel arch. Nr. 13 folio 105v     d.d. 5-6-1603 
Pleuntgen Arijensdr, weduwe van wijlen Jan Maertensz Roock, steenbakker in Gouderak, oud omtrent 32 
jaar, getuigt op verzoek van Dirck Cornelisz Schaep, baljuw van Gouda, dat op 22 februari laatstleden in 
haar afwezigheid en buiten haar wil uit haar steenoven staande in Gouderak, vijf van de kinderen van 
Marritghen Engels, met name Jannetgen, Annichgen, Ermken, Magdalena en Trijntghen Engels, 
gezusters, tegen haar wil ettelijke duim van baksteen gehaald hebben en dat zij ook geen toestemming 
had gegeven om die stenen met haar wagens uit de oven te kruien. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 19-12-1645 
Frans Barentsz en de kinderen en kindskinderen van Pleuntgen Aerens, zijn overleden vrouw, verkopen in 
het openbaar diverse inboedel en meubelen. Onder de kopers bevinden zich ook haar zoon Arijen Jansz 
Roock, haar schoondochter, de weduwe van Maerten Jansz Roock, en enkele kleinkinderen.  
Zij kopen: 
- Arijen Jansz Roock:  

een zwarte rok voor 13 gulden 5 stuivers, een schort voor 1 gulden 10 stuivers, een zwarte 
schoudermantel voor 2 gulden 2 stuivers, een zwart lijfje voor 1 gulden 12 stuivers, een zwarte 
borstrok voor 3 gulden 8 stuivers, een blauwe schorteldoek voor 12 stuivers, een paar pantoffels 
voor 3 gulden, een neusdoek voor 10 stuivers, een muts en hanckdoek voor 10 stuivers, 2 
halsdoeken voor 18 stuivers, een kussensloop en tafellaken voor 1 gulden 6 stuivers, 3 
neusdoeken voor 1 gulden 10 stuivers, een kussen voor 3 gulden 2 stuivers, nog een kussen 
voor 3 gulden 10 stuivers, nog een kussen voor 5 gulden, een kan voor 12 stuivers, een blauwe 
doek voor 1 gulden 5 stuivers, een tafel voor 18 stuivers, een bijbel voor 5 gulden 14 stuivers, 2 
stoelen voor 1 gulden 4 stuivers 

- weduwe van Maerten Jansz Roock: (Haar zoon Jan Maertensz Roock is borg) 
een zwart lijfje voor 4 gulden 12 stuivers, een laken voor 3 gulden 16 stuivers, 2 kussenslopen 
voor 2 gulden 

- Jan Maertensz Roock:  
een schakel voor 1 gulden, 2 fuiken voor 2 gulden 10 stuivers 

- Engel Maertensz Roock: (Zijn broer Jan Maertensz Roock is borg) 
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een slaaplaken voor 2 gulden, een laken voor 3 gulden, 2 kussenslopen voor 1 gulden 6 
stuivers, nog 2 kussenslopen voor 2 gulden, een servet tafellaken voor 1 gulden 13 stuivers, 2 
mandjes voor 11 stuivers, een bed met een peluw voor 51 gulden 10 stuivers, een set netten 
voor 1 gulden 13 stuivers, een schepnet voor 1 gulden 18 stuivers, 2 stoelen voor 10 stuivers 

- Aechgen Maertens Roock: (Haar broer Jan Maertensz Roock is borg) 
een rode borstrok voor 4 gulden. 

- Frans Barentsz:  
een huik voor 18 gulden, een laken voor 2 gulden 10 stuivers, een laken voor 3 gulden 18 
stuivers, een laken voor 3 gulden 14 stuivers, 2 kussenslopen voor 2 gulden 10 stuivers, nog 2 
kussenslopen voor 3 gulden, 2 servetten voor 2 gulden, nog 2 servetten voor 2 gulden, nog 2 
servetten voor 2 gulden 4 stuivers, 2 getekende neusdoeken voor 1 gulden 16 stuivers, nog 2 
neusdoeken voor 1 gulden, nog 2 neusdoeken voor 1 gulden 10 stuivers, 2 zakken voor 1 
gulden, een kussen voor 4 gulden 10 stuivers, 2 zitkussens voor 1 gulden 14 stuivers, een tinnen 
kan voor 1 gulden 14 stuivers, 9 lepels en een hakmes voor 1 gulden 3 stuivers, een ketel voor 2 
gulden 14 stuivers, een stoof en lepelhuis voor 1 gulden 3 stuivers, een kruik voor 10 stuivers, 
een kan voor 16 stuivers, een ijzeren pot voor 2 gulden 14 stuivers, 2 schakels voor 6 gulden 10 
stuivers, een tafel en waag voor 12 stuivers, een kast voor 26 gulden, een borstel voor 1 gulden 
6 stuivers, een plank voor 14 stuivers, een dissel voor 18 stuivers, een bijl voor 16 stuivers, een 
stoel voor 1 gulden 6 stuivers 

Totale opbrengst is 495 gulden 19 stuivers. 

 
#k8194 Ariensz, Jan  (zoon van ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k8195 Brants, Wijve  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maertge  * +/- 1605 te Ouderkerk ad IJssel 

    † na 07-07-1667 te Ouderkerk ad IJssel ?? 
  x +/- 1630 te ??? met Adriaen Jansz Roock 
  zie ─> k4097 

 
Weeskamer arch nr 1a Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 24-6-1600: 
Jan Ariensz. heeft gekocht van Cornelis Huijgens en Thonis Brants als voogden van Adriaen Brants 
(nagelaten weeskind van Brand Thonis saliger en Machtelt Huijgens) de helft van de beesten die tussen 
Wijven Brants (de vrouw van voornoemde Jan Ariensz.) en zijne zuster en de voorsz. Adriaen Brants 
gemeen hadden. Tevens zal hij het weeskind de komende 5 jaar alimenteren waarbij wel vermeld is dat 
Adriaen Brants die jaren zal moeten helpen bij het werk van Jan Ariensz. Verder huurt hij het land in het 
vlietweer waarop hij nu woont voor de komende vijf jaar voor de pachtsom van 36 gulden. 
In de marge staat: “1-5-1605 bedankt Adriaen Brants zijn voogden”. 
Opmerking: Jan Ariensz. en Wijven Brants zijn de ouders van Maria Jans Wijvedr die met Arien Jansz 
Roock getrouwd is. 

 
Weeskamer arch nr 1a Ouderkerk a/d IJssel   nogmaals d.d. 24-6-1600: 
Thonis Brantsz. voor hem en voor Baertgen Brantsdr. eenerzijds en Cornelis Huijgens als voogd over 
Adriaen Brantsz. en Jan ariensz als man en voogd van Wijven Brantsdr anderzijds. Er wordt land tussen 
beide partijen verdeeld: 2 ½ morgen (derdalff mergen) a 32 pond (= 80 pond) voor Adriaen Brants en Jan 
Ariensz (namens Wijve Brants) en 1 ½ hont a 26 pond (= 39 pond) voor Thonis Brantsz en Baertgen 
Brantsdr. Verder worden er nog een paar openstaande schulden verrekend. Resulteert in het betalen van 
37 pond door Adriaen Brantsz en Jan Ariensz. (namens Wijve Brants) aan Thonis Brantsz en Baertgen 
Brantsdr. 

 
#k8202 Decker, Jacob Dircksz  (zoon van Dirck Cornelisz Decker en ) 
      ─> k16404 
 ~ +/- 1557 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te Stolwijk??? 
#k8203 Ariens, Ariaantje  (dochter van Arie Claasz Jans en Ootje NN) 
      ─> k16406 
 ~ +/- 1559 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Barbara  * +/- 1594 te Stolwijk  † voor 1648 te Stolwijk 
  x 13-04-1614 te Stolwijk met Abraham Claesz Noorlander 
  zie ─> k9245 (kwartier 1, 2 en 3) 

o Ootje  ~ +/- 1605 te ???  †  
  x +/- 1625 te ??? met Huijg Dircksz 
  zie ─> k4101 (kwartier 1) 

 

 
#k8208 Govertsz, Jan   (zoon van Govert Pieters en ) ─> k16416 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te Ouderkerk aan den IJssel ??? 
#k8209 Pieters, Machteltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Leendert    *   † 
o Pieter   *   † voor 05-05-1671 

 In Rechtboek 24 van O ad IJ worden de kinderen van Pieter Jan Govertsz vermeld  
 dd 05-05-1671 

o Willem ~ +/- 1585 te ???  † voor 25-08-1680 te Ouderkerk ad IJssel ? 
 x +/- 1615 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Marrigje Teunis 
 zie ─> k4104 

 

 
#k8210 Brantsz, Teunis  zelfde als ─> k21476 
x 
#k8211 Huigen, Barber   zelfde als ─> k21477 
 
#k8216 Teunisz, Aart Pieter (zoon van Pieter Teunisz en ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te Haastrecht ?? 
#k8217 Cornelis, Annigje  (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1580 te ??? (woont Haastrecht)  †  

 x +/- 1610 met Neeltje Engels 
 xx +/- 1627 te ??? met Hilligje Hendriks 
 zie ─> k4108 

 

 
#k8224 Trompert, Leendert Hendriksz  (zoon van Hendrik Jansz en Weintje NN) 
       ─> k16448 
 Beroep: Steenbakker te Moordrecht 
 ~ +/- 1564 ??? te Moordrecht ??? 
 † na 01-02-1633 te Moordrecht ?? 
x +/- 1595 te ???      zie gezinskaart 11960 
#k8225 Dirks, Trijntje   (dochter van Dirk Pietersz en Baafje Pieters) 
       ─> k16450 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joost ~ +/- 1590 te Gouderak / Moordrecht ??? † voor 28-02-1654 te Gouderak 

 x +/- 1620 te ??? met Emmitgen Jans Croon 
 zie ─> k4112 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    dd 12-05-1615 
Pleun Hendriksz Hopman, van Moordrecht en nu won. te Gouderak, koopt van Pieter Pietersz Trist, 
burgemeester van Gouda, een steenplaats met huis, ovens, loodsen, etc en omtrent 3 morgen land in het 
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Middelblok. 
In de volgende acte staat de schuld aan Pieter Pietersz Trist, groot f 3800,-.  
Zijn broers, Leendert Hendriksz en Crijn Hendriksz, eveneens steenbakkers, stellen zich borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    dd 13-06-1617 
Leendert Hendriksz, steenbakker te Moordrecht, en de schout van Gouderak, hebben bemiddeld in een 
rechtszaak tussen de waarsluiden van het Kattendijksblok en diverse ingelanden van het Kattendijksblok 
over de beplaning van de westboezemkade van de Kattendijkse boezem, en het graven van een sloot. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Moordrecht   dd 02-07-1621 
Adriaen Arien Kerssen verkoopt aan Leendert Hendricksz Steenbacker een stuk land groot een half 
morgen te Moordrecht. Bedrag 302 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Moordrecht   dd 02-07-1621 
Cornelis Jansz is schuldig aan Leendert Hendricksz Steenbacker het bedrag van 1220 gulden vanwege 
land dat hij gekocht heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Moordrecht   dd 22-05-1626 
Jan Eijngelen verkoopt aan Leendert Hendricksz Steenbacker te Moordrecht een viertel land. Op dit land 
rust een schuldbrief ten gunste van Gerrit Jacobsz, te Gouderak. Deze schuldbrief wordt ook door 
Leendert Hendricksz Steenbacker overgenomen. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Moordrecht   dd 29-05-1626 
Hendrick Leendertsz is schuldig aan Thomas Gerritsz Hopcooper het bedrag van 750 gulden vanwege 
land dat hij heeft gekocht. Leendert Hendricksz Steenbacker, vader van Hendrick Leendertsz, stelt zich 
borg. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Moordrecht   dd 27-02-1627 
Maerten Pietersz Goor verkoopt aan Leendert Hendricksz Steenbacker te Moordrecht een stuk land groot 
1 morgen 4 hont. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Moordrecht   dd 06-03-1627 
Cornelis Cornelisz Cleijnneel verkoopt aan Leendert Hendricksz Steenbacker te Moordrecht 1 morgen 
land. Bedrag 312 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak    dd 01-02-1633 
Leendert Hendriksz, steenbakker te Moordrecht, verkoopt (de proclamatie is in de kerk van Moordrecht 
gedaan) aan Brant Jacobsz Helderman, te Gouderak, een viertel land in het Kattendijksblok, groot 4 ½ 
morgen. Verder de helft van een viertel land, groot 2 morgen 4 ½ hont in het Tienvierrtel in het 
Kattendijksblok. 
In de acte daarna staat: 
Brant Jacobsz Helderman, te Gk, is schuldig aan Leendert Hendriksz, steenbakker te Moordrecht, een 
losrente van f 81,- per jaar. Het hoofdgeld is f 1800,- ivm de koop in voorgaande acte, en stelt dat als 
onderpand. In de marge staat: Emmichje Jans Croon (zie k4113), weduwe van Joost Leendertsz (zie 
k4112), het recht verkregen hebbende van de erfgenamen van haar schoonvader zaliger, zegt dat deze 
schuld is afgedaan op 09-11-1655. 
 
Oud Notarieel Arch. Nr. 7162 no 90 Moordrecht  dd 23-0 4-1639 
Notaris Pieter Pits. 
Attestatie van Lenert Heijndricxs Steenbakker 
 
Oud Notarieel Arch. Nr. 6103 no 122 Moordrecht  dd 26- 05-1658 
Notaris Pieter Pits. 
Attestatie van Lenert Heijnricxss Steenbakker zaliger. 
 
Oud Notarieel Arch. Nr. 6103 no 127 Moordrecht  dd 11- 09-1658 
Notaris Pieter Pits. 
Attestatie van Lenert Heijnricxss Steenbakker zaliger. 

 
#k8236 Trompert, Tonis Hendriksz (zoon van Hendrik Jansz en Weijntje NN) 
      ─> k16472 
 ~ +/- 1560 te Gouderak / Moordrecht ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 ?? te Gouderak ??? 
#k8237 Leenderts, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ +/- 1597 te Gouderak ???     † voor 29-04-1684 te Gouderak ?? 

  x +/- 1625 ?? te ??? met Stijntgen Gerrits 
  zie ─> k4118 
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#k8240 Roock, Jan Maertensz  zelfde als ─> k8192 
x  
#k8241 Ariens, Pleuntgen  zelfde als ─> k8193 
 
#k8256 Sijmonsz, Joost  (zoon van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Lekkerkerk ?? 
#k8257 Dirks, Weijntje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ +/- 1605 te ???  † voor 1665 te ??? 

 x +/- 1635 te Lekkerkerk ?? met Annigje Cornelis 
 zie ─> k4128 

 

 
#k8260 Meelhooft / Molenaer, Gerrit Leendertsz (zoon van ) 
 * +/- 1580 te??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Molenaarsgraaf ?? 
#k8261 Frans, Meijnsje   (dochter van ) 
 * +/- 1585 te??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1615 te Molenaarsgraaf  † +/- 1672 te Molenaarsgraaf 

  x +/- 1637 te Molenaarsgraaf met Marrigje Aerts 
  zie ─> k4130 

 

 
#k8336 Burger, Gerrit  (zoon van ) 
 * +/- 1570 te Stolwijk ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1598 te Stolwijk ?? 
#k8337 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1575 te Stolwijk ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Nanning * +/- 1600 te Stolwijk  † na 26-01-1683 te ??? 

 o ..-03-1631 of ..-04-1631 te Stolwijk met Dirckje Ockers 
 zie ─> k4168 (kwartier 1 en 2) 

o Marrigje * +/- 1620 te Stolwijk  † na 1654 te ??? 
 x 18-10-1643 te Berkenwoude met Jan Abramsz Noorlander 
 zie ─> k4623 (kwartier 1) 
 xx 06-09-1654 (o) te Stolwijk met Nanne Sijmonsz van Vliet 
 zie ─> k4631 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 28-10-1641 
Commer Jansz, voor zichzelf en vervangende zijn kinderen, en als bloedvoogd van de 6 nagelaten 
weeskinderen van Hendrick Jansz zaliger, van vaderszijde, en last hebbende van schout en gerecht van 
Diemusbrouck (?) dato 11-04-1641 als mede specials last hebbende van Gerrit Sijmonsz als mede voogd 
nevens Commer Jansz als vader van de weeskinderen van Dirckje Jans zaliger. 
Arijen Cornelisz, getrouwd met Maritge Hendricks, en Jacob Corse en Claes Corse, kinderen en 
erfgenamen van Swaentgen Jans zaliger. 
Leendert Ockersz, Cornelis Ockersz, Nanne Gerrits, getrouwd met Dirckge Ockers, 
hebben ieder in hun qualiteit verkocht aan Dirck Jansz Treest (zie k4938) een achtste van 11 morgen 
land in Benedenheul, met de portie van het achterhuis en de kleine berg. zoals Leendert Jansz Coninck 
zaliger nagelaten heeft en waarin Annitge Cornelis haar portie nog behoudt. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 30-05-1672 
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Nanne Gerritsz Borgher, Cornelis Gerritsz Kieman, Claes Jansz Cocq, getrouwd met Grietje Gerrits, 
IJefje Gerrits en Nanne Sijmonsz (zie k4630), getrouwd met Maritje Gerrits (zie k4631), verkopen aan 
Dirck Jansz Dus een stuk land groot 1 ½ morgen, met het huis, berg en schuur daarop staande, te 
Benedenkerk. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 12-09-1675 
Nanne Gerritsz Borgher, IJefje Gerrtis, Cornelis Claesz Cocq, Arien Claesz Cocq, broer van Cornelis 
Claesz Cocq, kinderen van Grietje Gerrits, Nanne Sijmonsz (zie k4630) als vader en voogd over Fijchje 
Nannens (zie k2315), Pieter Jansz Bloncq (zie k2310), getrouwd met Leentje Jans (zie k2311), 
kinderen van Maritje Gerrits (zie k4623 en k4631), alle te samen erfgenamen van Cornelis Gerritsz 
Kieman, verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt, wonend te Ouderkerk ad IJssel een losrentebrief van 63 gulden, 
te lossen met 1000 gulden, ten laste van Cornelis Jansz Coollwijck, waartoe zijn hofstede van 10 morgen 
te Coolwijck is verhypothequeert. Bedrag 825 gulden. Cornelis Claesz Cocq stelt zich borg. 

 
 
#k8464 Gouwens, Pieter  (zoon van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te Lekkerkerk ?? 
#k8465 Dircks, Grietje   (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1585 te Krimpen ad Lek  † na 27-02-1641 te Lekkerkerk ?? 

 x +/- 1615 te ??? met Willempje Centen 
 xx +/- 1625 te ??? met Beligje Claas de Duijff 
 zie ─> k4232 

 

 
#k8466 Willemsz, Cent   (zoon van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † voor 26-11-1638 te Lekkerkerk 
x +/- 1580 te Lekkerkerk ?? 
#k8467 Pieters, Thoontgen  (dochter van ) 
 * +/- 1555 te??? 
 † na 26-11-1638 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willem 
o Willemtgen * +/- 1590 te Lekkerkerk † ??? te Lekkerkerk 

  x +/- 1615 te ??? met Dirck Pietersz Gouwens 
  zie ─> k4233 (kwartier 1, 2 en 3) 

o Crijntgen  * +/- 1590 te ???  † 
  x +/- 1615 te Lekkerkerk ?? met Hendrick Maertensz Nobel 
  zie ─> k8491 (kwartier 1, 2 en 3) 

o Macheltgen getrouwd met Adrijaen Claesz de Duijff 
o Aeven  getrouwd met Pieter Cornelisz out Molenaer 
o Adrijaentgen 
o Pietertgen getrouwd met Jacob Aertsz 
o Merchgen  getrouwd met Ploon Andriesz 
o Gerrit 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 26-11-1638 
Thoontgen Pieters, weduwe van Sent Willemsz, geassisteerd met Pieter Hendricksz Roest, en Willem 
Senten, Dirck Pietersz Goudens (zie k4232), als vader en voogd van de kinderen bij hem 
geprocreeert bij Willemtgen Senten zalr (zie k4233), Hendrick Maertensz (zie k8490), getrouwd met 
Crijntgen Senten (zie k8491), Adrijaen Claesz de Duijff, getrouwd met Macheltgen Senten, Aeven 
Senten, weduwe van zalr Pieter Cornelisz out Molenaer, geassisteerd met Cornelis Pietersz, haar zoon, 
Adrijaentgen Senten, geassisteerd met Pieter Hendricksz Roest, Jacob Aertsz, won. te Bergambacht, 
vader van zijn 6 kinderen bij hem geprocreeert bij Pietertgen Senten, Gezamenlijk vervangende en zicht 
sterk makende voor de 8 weeskinderen van Merchgen Senten zalr, in haar leven gewoond te 
Berkenwoude, geprocreeert bij Ploon Andriesz, verkopen gezamenlijk aan Gerrit Senten, zoon van 
Thoontgen Pieters en Sent Willems, 3 morgen land te Lekkerkerk. Bedrag 562 gulden 10 stuivers. 

 
#k8472 Cacq, Aart Jacobsz  (zoon van Jacob Cacq en ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
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x +/- 1605 te ??? 
#k8473 Aarts, Teuntje (Toontje) (dochter van Aart Claas Aerts en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aart * +/- 1605 te Lekkerkerk  † voor 1666 te ??? 

 x +/- 1630 te ??? met Aagje NN 
 xx +/- 1645 te ??? met Marrigje Arien de Borst 
 zie ─> k4236 

 

 
#k8476 Roest, Arie Hendriksz  (zoon van Hendrik Roest en ) 
 Beroep: heemraad van Lekkerkerk in 1639 
 * +/- 1580 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k8477 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Heijndrik  * +/- 1610 te Lekkerkerk  †  

  x +/- 1640 te Lekkerkerk met Jannigje Cornelis Prins 
  zie ─> k4238 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 07-03-1639 / 07-04-1639 / 17-
06-1639: 
Adrijaen Hendricksz Roest treedt op als heemraad van Lekkerkerk. 

 
#k8478 Prins, Cornelis Dirksz  (zoon van Dirk Prins en ) 
 Beroep: heemraad van Lekkerkerk in 1636 en 1639 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k8479 Ariens, Aagje   (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  * +/- 1612 te Lekkerkerk  †  

  x +/- 1640 te Lekkerkerk met Arie Heijndriksz Roest 
  zie ─> k4239 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 12-03-1635 
Cornelis Dircksz Prins vekoopt aan Goossen Pietersz de helft van 9 morgen land in Lekkerkerk, en het 
huis daarop staande, gelijk dezelve huijsinge Adrijaen Sijmonse van Aert Sijmonse gekocht heeft volgens 
de coopceel daarvan zijnde dd 12-03-1592. Bedrag 630 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 16-06-1636 / 31-08-1636 / 21-01-1639 / 07-03-1639 
e.a. 
Cornelis Dircksz Prins treedt op als heemraad van Lekkerkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 28-12-1640 
Jasper Jansz Boom ter eenre, en Jacob Arijaensz Tom, Cornelis Dircksz Prins en Leendert Aertsz, 
voogden van Stijntgen Sijmons, minderjarige dochter van Sijmon Adrijaensz Houcker, ter andere zijde. 
Jasper Boom zal het erf waarop zijn huis staat mogen gebruiken, maar zal jaarlijks 3 gulden aan erfpacht 
betalen. 

 
#k8488 de Jong, Huijg Jansz  zelfde als ─> k4240 
x 
#k8489 Leenderts, Aaltje  zelfde als ─> k4241 
 
#k8490 Nobel, Hendrick Maartensz (zoon van Maarten Nobel en ) 
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 Beroep: Heemraad van Lekkerkerk in 1639 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Lekkerkerk ?? 
#k8491 Centen, Crijntje  (dochter van Cent Willemsz en Thoontgen  
     Pieters) ─> k16982 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marichje  ~ +/- 1620 te Lekkerkerk  †  

  x +/- 1650 te Lekkerkerk met Jan Huijgen de Jong 
  zie ─> k4245 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 26-11-1638: 
Hendrick Maertensz verkoopt aan Jan Hendricksz Smaels een erfje met de oude muren, gelegen op het 
dorp. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 26-11-1638 
Thoontgen Pieters (zie k8467), weduwe van Sent Willemsz (zie k8466), geassisteerd met Pieter 
Hendricksz Roest, en Willem Senten, Dirck Pietersz Goudens (zie k4232), als vader en voogd van de 
kinderen bij hem geprocreeert bij Willemtgen Senten (zie k4233) zalr, Hendrick Maertensz, getrouwd 
met Crijntgen Senten, Adrijaen Claesz de Duijff, getrouwd met Macheltgen Senten, Aeven Senten, 
weduwe van zalr Pieter Cornelisz out Molenaer, geassisteerd met Cornelis Pietersz, haar zoon, 
Adrijaentgen Senten, geassisteerd met Pieter Hendricksz Roest, Jacob Aertsz, won. te Bergambacht, 
vader van zijn 6 kinderen bij hem geprocreeert bij Pietertgen Senten, Gezamenlijk vervangende en zicht 
sterk makende voor de 8 weeskinderen van Merchgen Senten zalr, in haar leven gewoond te 
Berkenwoude, geprocreeert bij Ploon Andriesz, verkopen gezamenlijk aan Gerrit Senten, zoon van 
Thoontgen Pieters en Sent Willems, 3 morgen land te Lekkerkerk. Bedrag 562 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 09-01-1639 / 07-03-1639 e.a. 
Hendrick Maertensz treedt op als heemraad van Lekkerkerk. 
 

 
#k8536 Snoeijensz, Arijen (de jonge)  (zoon van Snoeij Ariensz en NN Joris) 
       ─> k17072 
 * +/- 1573 te ??? 
 † na 1659 te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k8537 Kars, Jaepgen Jacobs  (dochter van Jacob Jacobsz Kars en Ariaentje 
     Arijens) ─> k17074 
 * +/- 1575 te Berkenwoude 
 † voor 31-10-1652 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien * +/- 1590 te ???  † voor 16-08-1653 te Berkenwoude ?? 

 x +/- 1620 te Berkenwoude ?? met Thoontgen Dircks Hartcoorn 
 xx +/- 1650 met Bastiaantje Pieters 
 zie ─> k4268 

 

 
#k8538 Hartcoorn, Dirck Cornelisz  (zoon van Cornelis Teunisz Hartcoorn en
      Berber  Pieters Bouwman) ─> k17076 
 * +/- 1560 / 1575 te Ottoland ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 / 1612 te Laag Blokland ?? 
#k8539 Jans, Leentje   (dochter van Jan Willemsz en Geertgen Floris) 
      ─> k17078 
 ~ +/- 1555 / 1580 te Berkenwoude ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thoontgen ~ +/- 1595 te Laag Blokland ??? † voor 1650 te Berkenwoude ?? 

  x +/- 1620 te Berkenwoude ?? met Arien Ariensz Snoeij 
  zie ─> k4269 
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Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 22-01-1611 
Jan Willemsz, ziek te bed, testeert. Geertgen Floris, zijn vrouw, behoudt het huis op het dorp van 
Berkenwoude en de percelen land: 7 morgen en 4 ½ morgen en 7 ½ hont en 4 hont. Zij neemt dan ook tot 
haar last een lijfrentebrief van 6 gulden per jaar en nog een van 5 gulden 15 stuivers 8 penningen per jaar, 
aankomende tbv Oudewater, en een rentebrief van 8 gulden 8 stuivers per jaar tbv Streefkerk. 
Zijn kinderen krijgen 5 ½ hont, 3 ½ morgen en 5 ½ morgen land. Zij nemen dan tot hun last een 
losrentebrief van 200 gulden tbv de erfgenamen van Neeltgen Pieters en een losrente van 100 gulden tbv 
Pieter Pouwelsz. Hij wil verder dat Floris Jansz, zijn jongste zoon, in het vooruit krijgt 100 gulden, waar de 
andere kinderen 50 gulden bijleggen omdat hij nog minderjarig is. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 21-01-1611 
Geertgen Floris, weduwe van Jan Willemsz, geassisteerd met Frederick Sijbrantsz, ten eenre, en Ingen 
Jansz, Floris Jansz, Neeltgen Jans en Merrichgen Jans, nagelaten kinderen van voornoemde Jan 
Willemsz, vertichten als volgt: de comparanten zullen tesamen gebruiken en bouwen al het land, vee en 
andere goederen zoals zij die nu bezitten, onder voorwaarde dat Geertgen Floris 1 deel en de kinderen 2 
delen van het overschot of verlies van het bedrijf voor hun rekening nemen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 25-01-1611 
Ingen Jansz en tevens als voogd over Floris Jansz, Neeltgen Jans en Merrichgen Jans, zijn broer en 
zussen, doen uitkoop jegens Willem Jansz en Dirck Cornelisz, getrouwd met Leentgen Jans. Zij kopen 
de boedel met al het roerend en onroerend goed zoals die nagelaten is door hun vader. Hiervoor belooft 
Ingen Jansz met zijn broer en zussen aan Willem Jansz en Leentgen Jans 500 gulden te geven. 
Bovendien zal Ingen Jansz met zijn 2 zussen aan Floris Jansz 100 daalders geven uit de gemene boedel 
als diens portie. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 27-12-1615 
Geertgen Floren, weduwe van Jan Willemsz, met Ingen Jansz, haar zoon en voogd, neemt aan het 
onmondige weeskind van zaliger Merrichtgen Jans, haar dochter, gehuwd geweest met Willem Jansz, nu 
als bloedvoogd van dit kind, te houden, te alimenteren etc. voor de tijd van 6 jaar, ingaande 01-03-1616. 
Daarvoor zal zij de inkomsten hebben van het land van het weeskind, namelijk 2 morgen 2 ½ hont land, en 
18 gulden per jaar. Als Geertgen Floren in die 6 jaar overlijdt, zullen Ingen Jansz, Floris Jansz en Neeltgen 
Jans het kind tesamen houden overeenkomstig hun moeder Geertgen Floren dat gedaan heeft. 
Opmerking: Hier worden niet Willem Jansz, noch Leentgen Jans genoemd. Mogelijk dat Geertgen 
Floren niet hun moeder is, maar dat zij de halfbroer en -zus zijn van Ingen Jansz, Floris Jansz, etc.  
 

 
#k8540 Leendertsz, Arijen  (zoon van Leendert Cornelisz en Maritgen NN) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k8541 Esseboom, Maritgen Anthonis (dochter van Anthonis Esseboom en ) 
 * +/- 1572 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geerlof ~ +/- 1605 te ???   † tussen 11-04-1645 en 01-11-1648 te Berkenwoude ?? 

 x +/- 1635 te Berkenwoude ?? met Marrichje Claes Bijeman 
 zie ─> k4270 

 

 
#k8542 Claesz den ouden, Claes (zoon van ) 
 Beroep: gezworene van Berkenwoude in 1647 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † tussen 17-01-1653 en 08-09-1659 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1600 te Berkenwoude ?? 
#k8543 Dircks, Marritgen (dochter van Dirck Arien Louwen en Neeltje Gerrits) 
      ─> k17086 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † voor 08-09-1659 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrichje    ~ +/- 1610 te ???    † tussen 17-01-1653 en 05-11-1655 te Berkenwoude ?? 

    x +/- 1635 te Berkenwoude ?? met Geerlof Arijensz 
    zie ─> k4271 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 29-10-1647 
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Willem Jacobsz, geassisteerd met Arijen Willemsz en Huijch Arijensz, zijn ooms, ter eenre, en Claes 
Claesz Bijeman, als bloedvoogd van he tonmondige weeskind van Trijntgen Claes zalr, geassisteerd met 
zijn vader Claes Claesz den Ouden en Sijbrant Jansz, zijn zwager, ter andere zijde. Zij komen overeen 
dat Willem Jacobsz zijn weeskind, genaamd Merrichgen Willems, oud omtrent 1 jaar, zal opvoeden. 
Wanneer zij 18 jaar is, krijgt zij 2 morgen land als erfdeel van haar moeder Trijntgen Claes, en daarboven 
nog uit de boedel 175 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 01-11-1648 

Claes Claesz den ouden, als vader en voogd van zijn dochter Merrichen Claes (zie k4271), nagelaten 

weduwe van Geerlof Arijensz (zie k4270), doet rekenschap van de administratie voor zijn dochter 
Merrichen Claes en de nagelaten weeskinderen. Ontvangst 100 gulden voor het verkochte huis dat in 
Berkenwoude op de kerkstraat staat. Uitgaven tbv het timmeren en opbouwen van het nieuwe huis op hun 
landen, waar de weduwe en haar kinderen tegenwoordig wonen: 637 gulden 13 stuivers 8 penningen. 
Anthonis Arijensz is de voogd van de weeskinderen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 17-12-1648 
Claes Claesz den ouden wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude in 1647. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 17-01-1653 
Merrichgen Claes (zie k4271), weduwe van Geerlof Arijensz (zie k4270), met Claes Claesz den 
ouden, haar vader en voogd, geassisteerd met Claes Claesz Bijeman, zijn zoon, ter eenre, en Anthonis 
Arijensz als bloedvoogd van de 5 onmondige weeskinderen door Geerlof Arijensz nagelaten en 
geprocreert bij Merrichgen Claes, geassisteerd met Huijch Arijensz, zijn broer, ter andere zijde. Merrichgen 
Claes zal voor de kinderen zorgen, te weten: Geertgen Geerlofs, oud 17 jaar, Arijen Geerlofsz, oud 14 jaar, 
Merrichgen Geerlofs, oud 13 jaar, Neeltgen Geerlofs (zie k2135), oud 10 jaar en Marije Geerlofs, oud 8 
jaar. Wanneer zij 18 jaar zijn, ontvangen zij 75 gulden. Merrichgen Claes behoudt de hele boedel, het land, 
de koeien, etc. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 08-09-1659 
Willem Jacobz Breetvelt, getrouwd geweest met Trijntgen Claes, bij wie hij een kind heeft, genaamd 
Marritgen Willems, zijnde mede present, naast Claes Claesz Bijeman, de oom en voogd van voornoemd 
weeskind. Betreft de boedelscheiding na het overlijden van Claes Claesz den Ouden en Marritgen 
Dircks, respectievelijk hun vader en moeder, en grootvader en grootmoeder. Marritgen Willems krijgt uit de 
boedel van haar grootvader en -moeder 1/5e deel van 8 morgen land met huis, berg en schuur daarop in 
het oosteinde van Berkenwoude, en 1/5e deel van 2 ½ morgen land, ook in het oosteinde van 
Berkenwoude. 

 
#k8560 Muijss, Cornelis Pleunen (zoon van Pleun Muijs en ) 
 * +/- 1572 te ??? 
 † voor 28-12-1649 te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k8561 Thoen, Neeltgen Arijens (dochter van Arijen Jacobsz Thoen en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † na 08-05-1648 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ 02-01-1611 te Alblasserdam  † +/- 1671 te ??? 

 x 25-04-1632 te Alblasserdam met Aeriaentgen Leenderts 
 zie ─> k4280 

 

 
#k8562 Leenderts, Lenaert Huijbrechtsz (zoon van Huijbrecht Leendertsz en ) 
 * +/- 1571 te Nieuw Lekkerland 
 † voor 1632 te ??? 
x +/- 1602 te ??? 
#k8563 Ariens, Theuntge  (dochter van ) 
 * +/- 1577 te ??? 
 † voor 1632 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aeriaentgen * +/- 1606 te Nieuw Lekkerland † voor 13-09-1669 te ??? 

  x 25-04-1632 te Alblasserdam met Pieter Cornelisz Muijss 
  zie ─> k4281 

 

 
#k8566 Jordaensz, Cornelis (zoon van Jordaen Jacobsz en Maritge Adriaens) 
     ─> k17132 
 * +/- 1581 / 1582 te Brandwijk 
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 † 15-05-1646 te Brandwijk 
x +/- 1610 te ??? 
#k8567 Cornelis, Adriaentge (dochter van Cornelis Sijbrantsz en IJtgen Jans) 
     ─> k17134 
 * +/- 1585 te Streefkerk 
 † +/- 1667 / 1672 te Brandwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maeijken  * +/- 1612 te ???  † +/- 1701 / 1708 te ??? 

  x +/- 1632 te ??? met Cornelis Huijgen van Dam 
  zie ─> k4283 

 

 
#k8572 van de Agterbroeck, Willem Claesz (zoon van Claes Willemsz en ) 
 * +/- 1560 te Gijbeland 
 † voor 1627 te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k8573 Egberts, Crijntgen   (dochter van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † +/- 1627 / 1638 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Egbert  * +/- 1605 te ???  †  

  x +/- 1635 te ??? met NN 
  zie ─> k4286 

 

 
#k8596 Stam, Pieter Florisz  (zoon van Floris Stam en ) 
 Beroep: Gezworene van Bergambacht in 1625 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † na 23-01-1629 te ??? 
x +/- 1580 ?? te Bergambacht ?? 
#k8597 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Floor ~ +/- 1590 te ???  † na 06-11-1649 te ??? 

 x +/- 1620 ?? te Bergambacht ?? met Neeltgen Cornelis 
 zie ─> k4298 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 19-07-1625 
Pieter Florisz Stam wordt genoemd als gezworene van Bergambacht 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 23-01-1629 
Rechtdag gehouden 23-01-1629 
Hendrick Cornelisz Davidt, eiser, contra Fop Hendricksz Jorisz, tot betaling van 6 gulden 14 stuivers van 
zekere “vuijtspraeck bij Pieter Florisz Stam ende Eeuwout de Bode vuijt gesprocken, ofte verdronken 
gelagh”. De gedaagde verzocht naeder expressselijck waerop ende van wat de vuijtspraeck is. De eiser 
sejide de vuijtspraeck is spruijtende uijt collecte van paerden impost ende anderen. 

 
#k8598 Goossensz, Cornelis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † tussen 09-12-1631 en 02-06-1633 te Bergambacht 
x +/- 1580 ?? te Bergambacht ?? 
#k8599 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † voor 09-12-1631 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fijgje  * +/- 1590 te Bergambacht  † na 02-09-1647 te ??? 

  x +/- 1615 te ??? met Willem Bouwens 
  zie ─> k9449 (kwartier 1) 
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o Neeltgen  * +/- 1595 te ???  † na 09-12-1631 te ??? 
  x +/- 1620 ?? te Bergambacht ?? met Floor Pietersz Stam 
  zie ─> k4299 (kwartier 1) 

 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd 09-12-1631 
Cornelis Goossensz, tot zijn gevoel wezende nog kloek van zijn ouderdom, en volkomen zijn redenen wel 
hebbende en gebruikende, stelt zijn testament op. 
Jannichgen Cornelis krijgt de helft van een stuk land, een kennipwerf, een griendje, en krijgt na de dood 
van haar vader nog 100 gulden, waarvan Gosen Cornelisz 20 gulden zal moeten betalen, Willem 
Bouwens (zie k9448), getrouwd met Vijchgen Cornelis (zie k9449), 40 gulden, en Neeltgen Bastiaens, 
weduwe van Huijg Cornelisz, ook 40 gulden. Het land dat zij erft is in totaal 8 ½ hont groot. 
Neeltgen Bastiaens, weduwe van Huijg Cornelisz, krijgt de helft van het achteraf land. 
Willem Bouwensz (zie k9448), getrouwd met Vijchgen Cornelis (zie k9449), krijgt de andere helft van 
het achteraf land. en de andere helft van de drie kennipwerfjes, gemeen met Neeltgen Bastiaens. Alles 
groot 13 hont. 
Gosen Cornelisz krijgt drie delen van een viertel land, en neemt tot zijn lasten een rente van 35 stuivers 
per jaar die op dat land staat. 
Floris Pietersz Stam (zie k4762), getrouwd met Neeltgen Cornelis (zie k4763), krijgt het huis, berg en 
schuur waar Cornelis Goossensz tegenwoordig op woont, en een werf, in totaal 3 hont land. 
Dit is gedaan met goedkeuring van Jannichgen Cornelis, geassisteerd met Claes Jansz, haar zoon, 
Neeltgen Bastiaens, met haar zoons Barent Huijgen en Bouwen Huijgen, Willem Bouwensz (zie k9448), 
getrouwd met Nellichgen Cornelis (zie k9449), en Thijs Dircksz en Pouwel Jansz. 
Kanttekening dd 02-06-1633: 
Jannichgen Cornelis bekent voldaan te zijn uit handen van Gosen Cornelisz, Willem Bouwensz en 
Neeltgen Bastiaens, elk hun portie van de 100 gulden die zij zou krijgen na de dood van haar vader. 
 

 
#k8704 Roock, Jan Maertensz   zelfde als ─> k8192 
x  
#k8705 Ariens, Pleuntgen   zelfde als ─> k8193 
 
#k8752 Roock, Jan Maertensz   zelfde als ─> k8192 
x  
#k8753 Ariens, Pleuntgen   zelfde als ─> k8193 
 
#k8872 Schouten, IJsbrant Jansz  (zoon van Jan Schouten en ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te Nieuwerkerk aan den IJssel / Zevenhuizen ?? 
#k8873 Levelanck, Neeltje Jochems (dochter van Jochem Michielsz Levelanck en ) 
        ─> k17746 
 ~ +/- 1580 te Zevenhuizen ?? 
 † tussen 09-06-1616 en 14-05-1651 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis  *   †  
o Michiel  * +/- 1610 te ??? † voor 24-03-1680 te ??? 

  x +/- 1640 te Nieuwerkerk ad IJssel ?? met Ariaentje Jacobs Verduijn 
  zie ─> k4436 

o Maritge de oude *   †  
  x met Adriaen Danielsz Cariaen 

o Maritge de jonge *   †  
  x met Anthonis Jansz Vermeulen 

o Neeltgen  *   †  
  x met Leendert Jansz Backer 

o Dirckjen  *   †  
  x met Maerten Cornelisz Col 

 
Overgenomen uit Zuid-Hollandse Genealogieën II 
RA inv.nr. 31 Nieuwerkerk ad IJssel dd 09-06-1616 
RA inv.nr. 61 Zevenhuizen dd 18-10-1662 

 
#k8874 van der Duijn, Jacob Pietersz  (zoon van Pieter van der Duijn en ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Nieuwerkerk aan den IJssel / Zevenhuizen ?? 
#k8875 Joris, Annetje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Ariaentje * +/- 1615 te Nieuwerkerk ad IJssel ? † na 24-03-1680 te ??? 

 x +/- 1640 te Nieuwerkerk ad IJssel ?? met Michiel IJsbrantsz Leeflang 
 zie ─> k4437 

 

 
#k8888 Schep, Adriaan/Arien Pietersz  (zoon van Pieter Schep en ) 
 * +/- 1555 te Groot Ammers 
 † voor 09-04-1611 te Groot Ammers 
x +/- 1580 te Groot Ammers ?? 
#k8889 Mertens, Marritgen   (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1583 te Groot Ammers  † voor 06-03-1638 te Groot Ammers 

 x +/- 1610 te Groot Ammers ?? met Stoffeltje Willems Voorspuij 
 zie ─> k4444 

 

 
#k8890 van der Spuij, Willem Pietersz  (zoon van Pieter Paulusz van der Spuij en 
      Stoffeltje Willems) ─> k17780 
 * +/- 1555 te Groot Ammers ?? 
 † 22-02-1647 te Groot Ammers ?? 
x +/- 1580 te Groot Ammers ?? 
#k8891 Gerrits, Marritje   (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Stoffeltje  * +/- 1585 te Groot Ammers  † 

  x +/- 1610 te Groot Ammers ?? met Pieter Ariensz Schep 
  zie ─> k4445 

 

 
#k8904 Besemer, Jan Mathijsz  (zoon van Mathijs Jansz Besemer en Barber  
     Foppen) ─> k17808 
 Beroep: Schout van Ouderkerk aan den IJssel van 1569 tot 1602 
 * +/- 1545 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 13-12-1601 en 20-09-1602 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1572 te ??? 
#k8905 Cornelis, Anna   (dochter van ) 
 Beroep: Herbergierster 
 * +/- 1551 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 06-10-1633 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1575 te Ouderkerk ad IJssel 

   † tussen 27-04-1624 en 01-10-1624 te Ouderkerk ad IJssel 
 x met Lijsbeth Pieters 
 xx 20-05-1613 te ??? met Maertgen Senten 
 zie ─> k4452 

 
Weeskamer Arch. Nr 1 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1579 
Dit boeck is gemaeckt opten eersten Maij Anno 1558 bij den schoudt Mathijs Jansz Bezemer en den 
gezworens Daen Jacobsz, Jan Dircksz, Willem Aertsz, Ingen Willemsz, Cornelis Voppensz, Pieter Dircksz 
en Dirck Jansz. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. periode 1570 tm 1574 
In dit archiefstuk wordt meerdere malen als schout Jan Mathijsz Besemer genoemd. Hij plaatst echter geen 
handtekening. 
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Weeskamer Arch. Nr 1 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1579 
Die willecoer coemt tot Jan Feijsz van Cappelle met after gelaeten weeskint van Matijs Feijsensz, dat heeft 
Meeus Cornelisen overgeven op de meije dach 79, welcke willecoer hij tegens Jan Feijsz gemangelt heeft 
aen een rosmolen. Dit is geschiet bij den schout Jan Mathijsz Besemer, gheswoerens Thijs Nannensz, 
Tonis Jansz Leck, Pieter Luijttensz, Cornelis Huijesz, Cornelis Arien Euwoutsz, Sent Cornellisz ende Jan 
Tonisz. Onderteijckent ende geschreven doer begeerte van ons geswoorens, datum den eersten meije 
1579. Jan Mathijs Besemer schout tot Ouderkerck op de IJssel. 

 
 
Weeskamer Arch. Nr 1 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1579 
Op den eersten dach meije 1579 doen heeft Neeltjen Franckes wedue met voocht hant Gijsbert Willemsz 
ende Geloff Ariensz als voocht van after gelaeten weeskinder van Franck Ariensz  gheabbonnier ende 
opdrachte gedaen van alsulck lant als Neeltjen met haer kinder leggen heeft inde hooch Nesse tot behoeff 
ende proffijte van gemenen schuldenaers ofte thedijtoirs, naes gelant Willem Jansz oostwaert, Arien Jansz 
cumsoris westwaert. Dit is gheschiet bij den schout Jan Mathijsz Besemer, gheswoeren Thijs Nannensz, 
Tonis Jansz, Leendert Pietersz, Cornelis Hugensz, Cornelis Arie Euwoutsz, Sent Cornelisz ende Jan 
Tonisz. Ghescreven door begeerten van gesworens voorszeid ende onderteijckent. Datum als boven. Jan 
Mathijsz Besemer schout tot Ouderkerck op de IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-05-1580 / 22-06-1580 
De voogden van het weeskind van Arien Pitersz. Witrock (in leven won. te Gouderak) verkopen 4 morgen 
land t.b.v. de gemene crediteuren. De voogden zijn: Joris Pietersz. van Streefkerck en Pieter Cornelisz. 
(won. Ouderkerk a/d IJssel). Wordt verkocht 4 morgen land in de Nesse. De crediteuren van het weeskind, 
te weten: Peije Ghijsbertsz. nomio exoris en Lenaert Ariensz. nomino exoris en tevens voor Arien Lourisz. 
en Machtelt Lourisz. ende Jacob Dircksz. van Haestrecht, die een hypotheek hebben op de voornoemde 4 
morgen land, maken de openbare verkoping bekend te Dordt, Gouda, Schoonhoven, R'dam en O a/d IJ en 
zal plaats vinden op 28-5-1580. Event. andere schuldeisers moeten zich voor 22/6 melden. Het land is 
belast met fl 6,-/jaar aan een losrente t.b.v. Peije Gijsbertsz., met fl 7,-/jaar t.b.v. de erfgenamen van Lijsbet 
Simonsz. (losbaar de penn. 16), met fl 6-16-0/jaar en 1 oortgen t.b.v. Jacob Dircksz. van Haestrecht 
(losbaar de penn. 16). Het land is verhuurd met de beterschap van de steen- plaats. De koper moet verder 
betalen fl 100,-, de schout zijn pondgeld en slachgeld. Wordt gekocht door schout Jan Mathijsz Besemer, 
den morgen voor 12 pond op 22-6-1580. Na beraad wordt de koper in zijn recht bevestigd 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1583 
Sijmon Maertsz. (won. R'dam) gehuwd met Annitgen Jaecobsdr. verkopen aan Jan Mathijsz. Besemer 
(schout te O a/d IJ) helft van een huis en erf, in het dorp van O a/d IJ, t.w. de andere helft van voorn. huis, 
toekomende de schout voorn.  
In de daaropvolgende acte wordt aangegeven dat Jan Mathijsz. Besemer, schout te Ouderkerk a/d IJssel, 
schuldig is aan Sijme(n) Maertensz. gehuwd met Annitgen Jaecobsdr. (won. R'dam) het bedrag van 222,- 
gulden ivm de koop van dit huis en erf. 
 
Notarieel arch. 45/18 Rotterdam  acte 42    fol. 77 - 78  d.d. 13-12-1601 
notaris Jacob Duijfhuijsen 
NL-RtSA_18_45_0061.jpg - NL-RtSA_18_45_0062.jpg 
Adriaen Roelofsz 45 jr, secretaris van Ouderkerk a/d IJssel, en Anna Cornelis, vrouw van Jan Mathijs 
Besemer. schout van Ouwerkerk, 50 jr, leggen een verklaring af op verzoek van de pachters van de 
consumptie van het zout. 
Adriaen Roelofsz zegt dat hij op bevel van de gebroeders Dirck en Cornelis Joosten, won. te Woerden, als 
pachters op de consumptie van het zout binnen Gouda en de omringende dorpen, dat hij diverse malen 
een openlijke publicatie heeft gedaan dat alln die sout nodig hadden, het konden halen ten huize van de 
schout. De eerste maal voor de prijs van 32 stuivers van het ‘achtendeel’, en daarna verschillende malen 
voor 30 stuivers van het ‘achtendeel’. 
Anna Cornelis zegt dat zij op een dag in Gouda was geweest, en toen zij terug kwam, zag zij dat  er een 
zoutkast was gemaakt, en dat zij nooit voor de kosten daarvan betaald heeft of gemaand is geweest, en 
dat Dirck en Cornelis Joosten deze kast besteld hebben, en dat zij tot hare profijte een goede hoeveelheid 
zout verkocht heeft in 1600. 
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Recht. Arch. Nr. 5 Krimpen a/d IJssel   d.d. 20-09-1602 
Anna Cornelisdr weduwe van Jan Mathijsz Besemer in zijn leven schout te Ouderkerk ad IJssel, met Pieter 
Jansz Besemer, haar zoon en voogd, eist van Sebastiaen Maertensz, wonend te Krimpen ad IJssel, 14 
gulden vanwege verteerde kosten die hij in totaal tijdens verscheiden bezoeken bij haar ten huize heeft 
verteert, volgens haar register. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 20-05-1612 
Anna Cornelis, weduwe van Jan Mathisz Besemer, in zijn leven schout van Ouderkerk ad IJssel, 
geassisteerd met haar zoon Mathijs Jansz Besemer, verkoopt aan Pieter Hiltich Cleermaecker, wonend te 
Nieuwerkerk, een huis en erf op het dorp van Ouderkerk. Bedrag 924 gulden. 
 
Notarieel arch. 55\18 Rotterdam acte 17     fol. 42 - 44 d.d. 07-02-1614: 
notaris Willem Jacobsz 
NL-RtSA_18_55_0022.jpg - NL-RtSA_18_55_0023.jpg 
Anna Cornelisdr, weduwe van Jan Mathijsz Besemer, in zijn leven schout te Ouderkerk a/d IJssel, 
wonende te Oudekerck, stelt haar testament op. Zij prelegateert aan Jan Jansz Besemer, haar zoon, 600 
gulden en haar beste bed met toebehoren. Hij zal ook na haar overlijden haar huis en boomgaard mogen 
kopen voor 1500 gulden. Verder benoemt zij tot haar erfgenamen haar zoons en dochters: Mathijs Jansz 
Besemer, won. te Rotterdam, Pieter Jansz Besemer en Jan Jansz Besemer, beide won. te Ouderkerk, 
Barbara Jans, won. te Dordrecht, en Jannitgen Jans, haar dochter, won. te Rotterdam. elk voor 1/5e deel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 10-03-1614 
Anna Cornelis, weduwe van Jan Mathijsz Besemer, in zijn leven schout van Ouderkerk ad IJssel, 
geassisteerd met haar zoon Pieter Jansz Besemer, tegenwoordig schout van Ouderkerk, verkoopt aan Jan 
Claesz en Hendrick Andriesz het vierde deel van de steenplaats die zij had in de polder de Hooge Nesse, 
en waarvan de andere ¾ in eigendom zijn van Claes Jansz Stolck en Dirck Brantsz. Bedrag 850 gulden. 
 
Notarieel arch. 58\18 Rotterdam acte 43     fol. 132 - 133 d.d. 24-08-1621: 
notaris Willem Jacobsz 
NL-RtSA_18_58_0075.jpg - NL-RtSA_18_58_0076.jpg 
Anna Cornelisdr, weduwe van Jan Mathijsz Besemer, in zijn leven schout te Ouderkerk a/d IJssel, 
wonende te Oudekerck, stelt haar testament op. Zij herroept eerdere testamenten. Zij benoemt tot haar 
erfgenamen haar kinderen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 14-05-1626 
Annetge Kornelis, weduwe van Jan Mathisz Besemer, in zijn leven schout van Ouderkerk ad IJssel, 
geassisteerd met haar zoon Jan Jansz Besemer, en Barbertgen Jans, weduwe van Joost Pietersz Schaep, 
geassisteerd met haar broer Jan Jansz Besemer, en Jan Jansz Besemer voor zichzelf en namens zijn 
broer Mathis Jansz Besemer, verkopen aan Claes Pietersz Noorman, hun zwager, hun gedeelten van de 
erfpacht in een hofstede en kennipwerf achter de pastorie die Mathijs Jansz Besemer in 1546 in een 
eeuwige erfpacht genomen heeft van heer Johan van Sillebarch, in zijn leven vicaris in de Dom Utrecht, en 
pastoor te Ouderkerk. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 26-01-1632 
Anne Kornelis, wed. van Jan Matisz Besemer, verkoopt aan Maerten Jansz Roock 4 morgen land in de 
polder de Hogen Nesse. Bedrag 1.975,- gulden. Maerten Jansz Roock betaalt 100 gulden contant, en voor 
het resterende bedrag wordt in de volgende akte een schuldbrief opgesteld. In de kantlijn van die akte 
staat dat Anne Kornelis d.d. 06-10-1633 meldt dat de schuld voldaan is. 
Opm: Maerten Jansz Roock is de zoon van Jan Maertensz Roock (zie k8192) en Pleuntgen Arijens 
(8193) 
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#k8928 Stout, Wiggert Ariensz  (zoon van Arien Stout en ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † voor 1632 te ??? 
x 26-08-1611 te ??? 
#k8929 Trip, Trijntje Hendriks (dochter van Hendrik Jacobsz Trip en Leentgen Aerts) 
      ─> k17858 
 * +/- 1590 te Stolwijk 
 † voor 1665 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1620 te Bergambacht  † +/- 1675 te Bergambacht 

 x +/- 1645 te ??? met Ariaentje Teunis Corver 
 xx met Jannigje Pieters 
 zie ─> k4464 

 

 
#k9024 Krijgsman, Cent Centen (zoon van Vincent Anthonisz en Maritgen  
     Cornelis) ─> k18048 
 Beroep: Kleermaker 
 * +/- 1605 te ??? 
 † na 08-05-1662 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1635 te ??? 
#k9025 NN, Cuijntgen  (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cent * +/- 1641 te ???  † 17-12-1701 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1666 te ??? met Magdalena Leenderts Snoeck 
 xx 01-01-1683 te Kralingen met Neeltje Cornelis 
 zie ─> k4512 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-10-1607: 
Cornelis Nannensz als voocht van het weeskind van Sent Thonisz, genaamd Sent Senten, heeft met 
voorkennis van het gerecht van Ouderkerk, dit kind tot Rotterdam op het snijdersambacht besteet, om daar 
het ambacht te leren voor f 93,- in twee jaren. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1611: 
Maritgen Cornelis, weduwe van Sent Anthonisz is schuldig aan Jan Claesz en Jan Thonisz, voogden 
van de nagelaten kinderen van Sent Anthonisz, het bedrag van 30 gulden die zij haar hadden geleend toen 
zij in nood was. Zij verhijpothequeert daartoe twee bedden met toebehoren, vijf wollen dekens, vier 
oorkussens, vier tinnen kannen, zes tinnen schotels, een ijzeren pot, een koperen pot en een ketel. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-10-1616: 
Jan Claesz als voogd van Sent Senten verbindt op verzoek van schout en heemraden, in het bijzijn van 
Sent Senten diens goederen aan Pieter Jansz Besemer, schout, en Jan van Leeuw, secretaris van 
Ouderkerk ad IJssel, te weten: 
7 hont land in de polder de Geer, een vierde deel van een huis op het dorp, een vierde deel van een 
obligatie van 50 gulden ten laste van de weduwe en erfgenamen van Pieter Maertsz. Op deze 
eigendommen zullen de schout en secretaris enkele kosten verhalen, namelijk de kosten die gevallen sijn 
op het vervolgen van de remissie van de manslag door Sent Senten geparpetreert in de persoon van 
Baernt Jansz, ook wel genoemd Oolicken Baernt, en 50 gulden opgelegd door Jan Lenaertsz te Gouderak, 
50 gulden te betalen aan de baljuw van Zuid Holland, 120 gulden als rente en afbetaling van een obligatie 
aan Adriaen Jacobsz, wonend te Lekkerkerk, 36 gulden en een stuiver als restant van meerdere bedragen 
die betaald moeten worden aan de cipier van Dordrecht voor verteerde kosten door Sent Senten tijdens 
zijn gevangenis, 6 gulden voor de schout van Lekkerkerk voor verteerde kosten toen Sent Senten 
gevangen werd genomen, en de kosten van de secretaris en de schout. Jan Claesz en Sent Senten staan 
toe dat de genoemde eigendommen worden verkocht ter dekking van de genoemde kosten. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1617: 
Jan Claesz als voogd van Sent Senten verkoopt aan Gijsbert Jansz Wever het vierde deel van een huis en 
erf op het dorp van Ouderkerk. Bedrag 268 gulden en 15 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-04-1624: 
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Vincent Senten en Jan Claesz die zijn voogd is geweest, verkopen aan Nanne Cornelisz het land in de 
polder de Geer die hem was aangekomen na het overlijden van Maritge Thonisz, zijn moeije. Bedrag 425 
gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-03-1632: 
Enkele tientallen personen, waaronder Sent Senten die zijn zus Maertgen Senten vertegenwoordigt, en 
Neeltgen Senten, allen vrienden en erfgenamen van Jan Anthonisz, in zijn leven gewoond hebbend in de 
polder de Zijde, verkopen aan Dammis Jacobsz, Neeltgen Jacobs en Volckge Jacobs 4 morgen 3 hont 
land en een gedeelte van de vogelkooi in de polder de Zijde. Bedrag 2400 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-04-1645: 
Sent Senten Crijsman, Maertgen Centen, wed. van Jan Lendertsz, Neeltgen Centen, wed. van Gisbert 
Ariensz, voor een derde deel, Huijch Foppen en Neeltgen Foppen, voor een derde deel, en Jan Cornelisz 
Ouwejan, getrouwd met Maertgen Foppen, voor een derde deel, allen erfgenamen van Nannen Cornelisz 
de Vos, verkopen aan Cornelis Foppen 2 morgen en een half hont en een kwart hont land in de polder de 
Geer. Bedrag 1.143,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1645: 
Sent Senten Krisman, Neltghen Senten, wed. van Ghisebert Aerensz den Elisen, Sent Ghisebertsz den 
Elise, zoon van Neltghen Senten, Maertgen Centen, wed. van Jan Lendertsz Versnel, Sent Jansz, zoon 
van Maertgen Senten, allen vrienden en erfgenamen van Nannen Cornelisz de Vos, verkopen aan Jan 
Kornelisz Steenbacker 3 morgen land in depolder de Gher (Geer). Bedrag 2.370,- gulden 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1645: 
Sent Senten Krisman, koopt van Aeltghen Aerts (zie k9199), wed. van Sent Kommersz (zie k9198), 
bijgestaan door Gherrit Sente, haar zoon, een half huis en erf op het dorp. Bedrag 375,- gulden 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-06-1646: 
Sent Senten Crijsman is schuldig aan Claes Pietersz Noorman, schout van Ouderkerk ad IJssel het bedrag 
van 100 gulden dat hij van hem heeft geleend. De rente is 6 %. Als onderpand zijn deel van zijn huis en erf 
aan de kerkstraat.  
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-06-1646: 
Sent Sentensz Crijsman is schuldig aan de Heijlige Geest armen der parochie van Ouderkerck het bedrag 
van 100 gulden dat hij van hen heeft geleend. De rente is 5 %. Als onderpand zijn deel van zijn huis en erf 
aan de kerkstoep. Daarnaast staat Jan Cornelisz OuweJan, heemraad van Ouderkerk, borg voor de 
terugbetaling. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-10-1647 
Sent Senten Crijsman (zie k9024) is schuldig aan de Heilige Geest armen van Ouderkerk ad IJssel het 
bedrag van 100 gulden dat hij geleend heeft. Daartoe verhypothequeert hij een half huis en erf aan de 
kerkstoep op het dorp, waarvan de andere helft toebehoort aan de weduwe van Sent Commers (zie 
k9198). 
 
Notarieel arch. Rotterdam 680/22     fol. 24 NL-RtSA_18_680_0026.jpg 
d.d. 11-03-1653: 
(notaris Bartholomeus Roose) 
Claes Noorman, schout in Ouwerkerk, machtigt Adriaen den Adel, klerk ter secretarie alhier, om namens 
hem voor de schepenen alhier een rentebrief van 100 gulden ten laste van Cent Centensz Crijsman uit 
Ouwerkerk aan Theodorus Pelt, advocaat, over te dragen. De rentebrief dateert van 04-06-1646. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1662: 
Sent Sentensz Crijchsman is schuldig aan Anneken Gijsen het bedrag van 50 gulden dat hij van haar heeft 
geleend. De rente is 2,5 %. Als onderpand zijn huis en erf aan de kerkestoep.  
 

#k9026 Snoeck, Leendert Leendertsz  (zoon van Leendert Snoeck en ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † voor 22-05-1658 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1635 te ??? 
#k9027 Sijbrants, Kuijntje  (dochter van Sijbrand Leendertsz Schoenmaker
     en NN) ─> k18054 
 * +/- 1610 te ??? 
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 † na 01-07-1692 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Trijntje  *   †  
o Magdalena * +/- 1643 te ???  † voor 01-01-1683 te ??? 

  x +/- 1666 te ??? met Cent Centen Krijgsman 
  zie ─> k4513 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 22-05-1658 
Cuijntgen Sijbrants, weduwe van Leendert Leendertsz Snoeck, Cornelis Pietersz van der Joen, 
getrouwd met Pietertgen Sijbrants, Adrijaentgen Joris, weduwe van Leendert Sijbrantsz, Jan Sijbrantsz en 
Maertgen Sijbrants, allen kinderen en erfgenamen van Sijbrant Leendertsz alhier overleden, zijn 
schuldig aan Pieter Drost (?), burger van Rotterdam, het bedrag van 1.400,- gulden die zij geleend hebben. 
Dit bedrag zullen zij over een jaar terugbetalen, inclusief 5% rente. Hiertoe verhypothekeren zij een huis en 
erf, staande op het dorp, en twee morgen land, en vier morgen land gelegen in het Jan Foppen weer, nog 
een huis met drie morgen land daar achter liggend, nog een halve morgen land, en tot slot op hun erf en 
looijerij in de polder de Zijde. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 11-03-1660 
Jan Sijbrantsz, Cuijntgen Sijbrants, Merritgen Sijbrants, Adrijaentgen Joris, weduwe van Leendert 
Sijbrantsz, geassisteerd met Dirck Michielsz, haar voogd, en Cornelis Pietersz Schoenmaker, oom en 
voogd van de minderjarige weeskinderen van Leendert Sijbrantsz, verkavelen onderling twee partijen land, 
liggende in de polder de Zijde. Ten eerste vier morgen land, en verder een huis met drie morgen land. Jan 
Sijbrantsz, Adrijaentgen Joris en Cornelis Pietersz krijgen door loting de vier morgen land. Cuijntgen 
Sijbrants en Maritgen Sijbrants krijgen het huis met drie morgen land. Dit land was vroeger eigendom van 
hun vader Sijbrant Leendertsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 16-12-1660 
Pieter Cornelisz, getrouwd met Maritgen Sijbrants, Cuijntgen Sijbrants, geassisteerd met mr Evert Maes, 
chirurgijn allhier, Adrijaentgen Joris, weduwe van Leendert Sijbrants, ook geassisteerd met mr Evert Maes, 
Jan Sijbrantsz, voor zichzelf en voor de kinderen van Leendert Sijbrantsz, alle kinderen en kleinkinderen 
van Sijbrant Leendertsz Schoenmaker zaliger, verkopen aan Thonis Meeusz het veertiende deel van 
acht morgen land. Bedrag 600 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 07-02-1661 
Jan Sijbrantsz, Pieter Cornelisz, getrouwd met Merritgen Sijbrants, Cuijntgen Sijbrants, weduwe, 
geassisteerd met mr Evert Maes, Arijaentgen Joris, weduwe van Leendert Sijbrantsz, geassisteerd met 
Dirck Michielsz, en Leendert van Zijl, schout van Capelle en oppervoogd, en Cornelis Pietersz 
Schoenmaker, als voogd van de minderjarige kinderen van Leendert Sijbrantsz, alle kinderen en 
kleinkinderen van Sijbrant Leendertsz zaliger, verkopen aan Heijndrick Bastijaensz Graeff, twee morgen 
hooi- en weiland in de polder de Zijde. Bedrag 2.016,- gulden. De koop was gesloten op de openbare 
verkoping van 27-02-1660 en 22-05-1660. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 07-02-1661 
Cuijntgen Sijbrants, geassisteerd mt mr Evert Maes, Pieter Cornelisz Cleermaker, getrouwd met Merritge 
Sijbrants, Aerjaentgen Joris, weduwe van Leendert Sijbrantsz, geassisteerd met Dirck Michielsz, Leendert 
van Zijl, schout van Capelle en oppervoogd, Cornelis Pietersz Schoenmaker, voogd van de kinderen van 
Leendert Sijbrantsz zaliger, alle kinderen en kleinkinderen van Sijbrant Leendertsz zaliger, verkopen aan 
Jan Sijbrantsz 3/4 van een looierij, liggende aan de oostkant van de kerkweg, waarvan Jan Sijbrantsz zelf 
al 1/4 deel bezig door het overlijden van zijn vader. Bedrag 213,- gulden. De koop was gesloten op de 
openbare verkoping van 03-04-1660. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 07-02-1661 
Jan Sijbrantsz, Pieter Cornelisz Cleermaker, getrouwd met Merritgen Sijbrants, Cuijntgen Sijbrants, 
weduwe, geassisteerd met mr Evert Maes, Arijaentgen Joris, weduwe van Leendert Sijbrantsz, 
geassisteerd met Dirck Michielsz, en Leendert van Zijl, schout van Capelle en oppervoogd van de 
minderjarige kinderen van Leendert Sijbrantsz, alle kinderen en kleinkinderen van Sijbrant Leendertsz 
zaliger, verkopen aan Cornelis Pietersz Schoenmaker, als voogd van de voornoemde weeskinderen, 
wonende te Capelle ad IJssel, een huis en erf op het dorp. Bedrag 1.330,- gulden. De koop was gesloten 
op de openbare verkoping van 03-04-1660. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 13-05-1661 
Pieter Cornelisz Cleermaker, getrouwd met Merritgen Sijbrants, wonende in Bergambacht verkoopt aan 
Cornelis Gerritsz Timmerman het vierde deel van zes morgen land (dit is 1 morgen en 3 hond), en de helft 
van een huis en erf gelegen op het dorp, waarvan de andere helf toebehoort aan Cuijntje Sijbrants. 
Bedrag 1.400,- gulden, en 10 gulden speldegeld. De koop was gesloten op de openbare verkoping van 04-
05-1661. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   dd 19-04-1662 
Cuijntgen Sijbrants, weduwe van Leendert Leendertsz Snoeck is schuldig aan Leendert Jansz Cors het 
bedrag van 300 gulden dat zij geleend heeft. Rente 3%. In de kantlijn staat dat dit is afgelost op 13-07-
1676. Zij verhypothekeert hiertoe een half huis met erf, en 1 morgen 3 hont land in de polder de Zijde. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   dd 05-10-1674 
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Mees Jan Sijbrantsz, varensgezel, door assistentie van Cuijntje Sijbrants, zijn tante van vaderszijde, 
verkoopt aan Joost Adrijaensz Schiltman een huis en erf op het dorp in de Kerkstraat. Bedrag 26 gulden, 
en met het afdoen van rentebrieven die Jan Sijbrantsz schuldig was aan Joost Adrijaensz Schiltman. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.06-03-1676: 
Crijn Cornelisz Timmerman (zie k10234), voor 3/4e deel, en Cuijntje Sijbrants, voor 1/4e deel, verkopen 
in het openbaar een viertel land van 6 morgen in de polder Zijde, en een half huis, erf en werf. 
Verder verkoopt Crijn Cornelisz Timmerman een kamp weiland in de polder Hoge Nesse, groot 5 hont. 
De 6 morgen land worden gekocht door Everard Maes, secretaris te Capelle, voor 1.800 gulden. 
Het halve huis met erf en werf wordt gekocht door Joost Schiltman, schout, voor 295 gulden. 
Het kamp weiland van 5 hont wordt gekocht door Dirck Pietersz de Jonge voor 230 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   dd 10-06-1676 
Crijn Cornelisz Timmerman (zie k10234) en Cuijntje Sijbrants verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt een 
kampje boezem, zijnde hooiland, groot drie hont, liggende in de polder de Zijde. Bedrag 106 gulden. De 
koop was gesloten op de openbare verkoping van 06-03-1676. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   dd 10-06-1676 
Crijn Cornelisz Timmerman (zie k10234) en Cuijntje Sijbrants verkopen aan Jan Cornelisz Cleermaker 
een kamp hooiland, groot acht hont, liggende in de polder de Zijde. Bedrag 90 gulden. De koop was 
gesloten op de openbare verkoping van 06-03-1676. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   dd 10-06-1676 
Crijn Cornelisz Timmerman (zie k10234) en Cuijntje Sijbrants verkopen aan Arijen Roelen een kamp 
land met werf, groot vijf hont, liggende in de polder de Zijde. Bedrag 85 gulden. De koop was gesloten op 
de openbare verkoping van 06-03-1676. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   dd 10-06-1676 
Crijn Cornelisz Timmerman (zie k10234) en Cuijntje Sijbrants verkopen aan Joost Schiltman, schout 
van Ouderkerk ad IJssel, een kamp land, groot vijf hont, liggende in de polder de Zijde. Bedrag 180 
gulden. De koop was gesloten op de openbare verkoping van 06-03-1676. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   dd 10-06-1676 
Crijn Cornelisz Timmerman (zie k10234) en Cuijntje Sijbrants verkopen aan Willem Heijndricksz, 15 
hont land, liggende in de polder de Zijde. Bedrag 1.450,- gulden. De koop was gesloten op de openbare 
verkoping van 06-03-1676. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   dd 21-01-1680 
Cuijntje Sijbrants, geassisteerd met Sent Sentensz Crijchsman (zie k4512), haar zwager en voogd, 
verkoopt aan Joost Schiltman, schout van Ouderkerk ad IJssel, een erfje op de westkant voor haar huis. 
Bedrag 30 gulden. (Opmerking: mogelijk is hier niet ‘zwager’ maar ‘schoonzoon’ bedoeld ?) 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1429    dd. 01-07-1692 
Notaris Everard Maes 
Ceuntjen Zijbrants, weduwe van Leendert Leendertsz, te Ouderkerk ad IJssel, gezond, stelt haar 
testament op. Zij benoemt tot haar erfgenaam Cent Centen Crijsman, die met haar dochter Machdelena 
Leenderts getrouwd was, mits hij binnen 6 maanden na haar overlijden 21 gulden uitkeert aan de 
kinderen van hem en Machdalena en aan de kinderen van Trijntje Leenderts, waarvan zij grootmoeder is. 
Sterft Cent eerder dan testatrice, dan zijn deze kleinkinderen erfgenamen, mits zij testatrice tot haar dood 
zullen onderhouden. Als voogden wijst zij, voor dat geval, aan Mees Jansz te Bergambacht en Hendrick 
Leendertsz Verstraten te Capelle ad IJssel. 

 
 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1165 Datum: 19-Feb-23 

Notarieel arch. Capelle a/d IJssel 3484/266     Blz 837 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 22-11-1710: 
(notaris Cornelis Brouwer) 
Neeltje Cornelis, weduwe van Cent Centen Krijgsman, 76 jaar, en Geertje Willems, weduwe van Gerrit 
Willemsz van Hoef, 60 jaar, verklaren op verzoek van Trijtje Huigen van de Lecq, weduwe van Pieter 
Cornelis Potuijt, dat ene Willem Ariensz vele jaren heeft gewoond in het huis van Leendert Luijten, en dat 
na zijn dood zijn goederen naar Sijbrand Leenders Schoemaker zijn gegaan, die de vader was van 
Kuijntje Sijbrans en Marrigje Sijbrans. Hun erf lag toen gemeenschappelijk met het erf van de weduwe 
van Leendert Luijten, en naderhand is het gekocht van Cornelis Gerritsz Timmerman en met een sloot 
gescheiden. Maar door Timmerman en zijn nazaten is daar nooit pacht of huur voor betaald. Neeltje heeft 
19 jaar in het huis dat van Kuijntje, haar schoonmoeder, was, gewoond. De weduwe van Leendert 
Luijten vroeg geregeld op de sleutel en overpad, maar daar had zij geen recht op. 

 
#k9120 Ingensz, Jan Cornelis (zoon van Cornelis Ingensz en ) 
 ~ +/- 1550 te Capelle aan den IJssel 
 † +/- 10-1603 te Capelle aan den IJssel 
x +/- 1585 te ??? 
#k9121 Adriaens, Fijtgen (dochter van ) 
 ~ +/- 1552 te ??? 
 † 31-05-1622 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1597 te ???  † 08-01-1659 te Capelle ad IJssel 

  x +/- 1620 te ??? met Marijtje NN 
  zie ─> k4560 

 

 
#k9152 Creuck, Willem Reijngersz de oude (zoon van Reijnger Willemsz Creuck en 
      Machteltje Foppendr)  ─> k18304 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk aan den IJssel 
 * +/- 1575 / 1583 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 1658 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1608 te ??? 
#k9153 Pieters, Aefgje  (dochter van Pieter Dircksz en Grietje Lenerts) 
      ─> k18306 
 * +/- 1580 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 1658 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1610 te Ouderkerk ad IJssel 

   † tussen 19-01-1658 en 27-05-1661 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1640 te ??? met Neeltje Jans Stolck 
 zie ─> k4576 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-11-1616 
Willem Reijersz koopt van de erfgenamen van Michijel Foppen en Maritge Cornelis 2 morgen land in de 
polder de Lage Nesse en 2/6 deel van het huis waarin Willem Reijersz woont. Bedrag 400 gulden. 
In de twee acten erna wordt de schuldbrief opgesteld. In de kantlijn staat vermeld dat de schuld is voldaan 
op 10-02-1628. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-02-1620 
Willem Reijersz koopt van Cornelis Jorisz 3 morgen land in de polder de Lage Nesse. Bedrag 2130 gulden. 
In de volgende acte staat de schuldbrief hiervan. In de kantlijn staat vermeld dat de schuld is voldaan op 
10-02-1628. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-11-1621 
In deze acte wordt land verkocht in de polder de Lage Nesse, grenzend aan Willem Reijersz Kreuck. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-11-1625 
Willem Rengersz koopt van Machgiel Leenderts, die de enige erfgenaam is van zijn vader Leendert 
Machgielsz, 2 morgen land in de polder de Lage Nesse. Bedrag 800 gulden. 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten


Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1166 Datum: 19-Feb-23 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-02-1627 
Willem Rengersz en diverse anderen hebben 24 morgen gemeen in de polder de Lage Nesse. In deze 
acte verdelen zij dit land onderling. Willem Rengersz krijgt 9 morgen en Cornelis Jorisz 3 morgen uit het 
westelijk gelegen deel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-11-1637 
Willem Rengersz Crueck koopt van Leentgen Frans, wed. van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie 
k9956), geassisteerd met Adrijaen Cornelisz van Cappelle, en van Adrijaen Leendertsz, Huijbert 
Leendertsz (zie k4978), Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd met Lijsbet Leenderts (zie k7443) en 
Adrijaen Leendertsz en Jan Fransz als ooms en voogden van de drie nakinderen van Leendert Huijbertsz 
Boertgen die hij had met Leentgen Frans. drie hont land met een steeg in de polder Hoge Nesse. Bedrag 
van 120 gulden.  
Dit land was tot 26-11-1636 in het bezit van Maerten Jansz Roock (opm: Maerten Jansz Roock was de 
broer van Adriaen Jansz Roock (zie k4096)) 
In de acte hierop volgend, staat de schuldbrief mbt de voorgaande koop waarvan 60 gulden nog niet 
betaald zijn. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 25-05-1638 / 21-01-1640 
Machtel Foppen, weduwe van Reijnger Willemsz, won. te Krimpen ad IJssel, geassisteerd met Willem 
Reijngertsz den ouden, haar zoon, verkoopt aan Jasper Reijngertsz, haar jongste zoon,  
1 morgen land in het Corteland. Verkoop 25-05-1638. Bedrag f 750,-. Acte 21-01-1640 
Door absentie van Willem Reijngertsz den ouden heeft Leendert Janssen als zwager van Machtel Foppen 
getekend. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-10-1643 
Willem Reijngersz Creuck ondertekent een acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpenk a/d IJssel  d.d. 19-12-1664 / 25-05-1665 
De erfgenamen van Jasper Reijngertsz, te weten 
- Willem Reijngertsz Kreuck wonende Capelle op d’IJssel voor 1/6 part 
- Merritge Reijngertsdr wonend tot Crimpen voorsz geass met de voorn Willem Reijngertsz Creuck 
 haar broer en gekozen voogd mede voor 1/6 part 
- Jopge Cornelis weduwe van Fop Reijngertsz wonend Capelle voorsz geass met Cornelis Thijsz 
 haar zwager voor de ene helft uit 1/6 part 
- Reijnger Foppen wonend Capelle voorsz, Cornelis Foppen wonend Crimpen op d’ijssel, Cornelis 
 Jansz Vlamin wonend Capelle getrouwd met Machteltge Foppen in de kwaliteit kinderen van Fop 
 Reijngertsz en tesamen voor de andere helft van 1/6 part, 
- Dirick Leendertsz wonend aan de Goudtkaede voor 1/6 part 
- Wijbrant Rembertsz wonend tot Hoorn ook voor 1/6 part  
- Dirick Willemsz Creuck wonend tot Nieuwerkerk voor 1/5 part uit 1/6 part 
- Wijbrant Rembertsz als last hebbend van Neeltge Jans (zie k4577), weduwe van Pieter 
 Willemsz (zie k4576), Arien Centensz, wonend tot Ouderkerck op d’IJssel getrouwd met 
 Toontge Willems voor 2/5 part uit 1/6  part 
- Jacob Diricksz wonend tot Berkenwoude getrouwd met Lijsbet Willems voor 1/5 part uit 1/6 part 
- Reijnger Willemsz Creuck wonend tot Ouderkerck voorn mede voor 1/5 part uit 1/6 part in de 
 kwaliteit kinderen van Willem Reijngertsz Creuck den ouden 
Alle tesamen erfgenamen van Jasper Reijngertsz hun overleden broer, oom en oudoom, verkopen aan Jan 
Willemsz Creuck, wonend in de Stormpolder, 3 morgen land met huis en berg in de polder Corteland en 
nog 2 morgen land in de polder Corteland. Merritge Reijngertsdr die in het huis woont op de 3 morgen 
land, mag daar de rest van haar leven blijven wonen in de kamer die zij nu bewoont. 
Verkoop 19-12-1664. Bedrag f 2000,- en resterend f 3950,-.. Actedatum 25-05-1665 
 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1167 Datum: 19-Feb-23 

Recht. Arch. Nr. 30 Krimpenk a/d IJssel  d.d. 03-05-1677 
Adrijaen Sentensz, Reijnger Willemsz Creuck, Dirck Willemsz Creuck, mede namens David Jacobsz, en 
namens Neeltje Jans, weduwe van Pieter Willemsz Creuck, alle kinderen en zwagers van Willem 
Reijngersz Creuck den Ouden, voor het eerste deel, Reijnger Willemsz Creuck, voor zichzelf en namens 
Annitje Willems en Toontje Willems, voor 1/6e deel, Cornelis Foppen, Cornelis Reijngertsz en Cornelis 
Jansz, tesamen kinderen en kindskinderen en zwagers van Fop Reijngersz Creuck, Dirck Leendertsz, voor 
zichzelf en namens Merritje Reijngerts, en alle voorzeide comparanten namens Trijntjen ...., weduwe van 
Wijbrant Reijmbertsz, verkopen aan Arijen Pietersz Dorre 3 hont land in de polder Langeland, gemeen en 
onverdeeld met 4 morgen land, en de portie huizen en erven, die de comparanten toebehoren. Bedrag 50 
gulden. 
 

 
#k9154 Stolck, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Jansz Stolck en Arijaentje 
     Joosten)  ─> k18308 
 * +/- 1580 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 28-08-1649 en 02-04-1650 te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k9155 Dircks, Aeltgen  (dochter van Dirck Ariensz en Idetge Jans Jonge) 
       ─> k18310 
 * +/- 1584 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 08-05-1656 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje    * +/- 1611 te Ouderkerk ad IJssel † 22-09-1690 te Ouderkerk ad IJssel 

    x +/- 1640 te ??? met Pieter Willemsz Creuck 
    zie ─> k4577 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-05-1620 
Jan Cornelisz Stolck verkoopt aan Pieter Melisz en Jan Aerentsz Homes een halve boesem in de polder de 
Cromme. Bedrag 300 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-08-1624 
Jan Joosten en Aeriaentge Joosten, weduwe van Cornelis Jansz Stolck, en geassisteerd met Jan 
Kornelisz Stolck, verkopen aan Vinsent Cornelisz 1 ½ hont land met de helft van een huis, berg en schuur. 
Dit is hen aangekomen door het overlijden van hun zus Grietge Joosten, in haar leven getrouwd met de 
genoemde Sent Kornelisz. Bedrag 160 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-05-1625 
Jan Kornelisz Stollick is schuldig aan de kinderen van Jacob Peijen het bedrag van 1064 gulden dat hij 
geleend heeft. Rente 4%. Hiertoe verhijpotequeert hij 5 morgen 4 hont land, 5 hont land en 3 morgen land, 
alles gelegen in de polder de Kromme. 
In de kantlijn staat dat de schuld is afgelost op 03-05-1639. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-06-1625 
Jan Kornelisz Stolck is schuldig aan Anthonis Meuwesen het bedrag van 150 gulden die hij geleend heeft. 
Als onderpand verhypothequeert hij 5 morgen en 4 hont land en 3 morgen land, in de polder de Cromme. 
In de kantlijn staat dat de schuld is afgelost op 03-05-1639. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-10-1625 
Jan Kornelisz Stolck is schuldig aan Neltgen Hillebrants, weduwe van Kornelis Aerensz de Licht, het 
bedrag van 300 gulden die hij geleend heeft. Als onderpand verhypothequeert hij 6 morgen min 2 hont 
land en 5 ½ hont land en 4 morgen land, in de polder de Cromme. 
In de kantlijn staat dat de schuld is afgelost op 04-05-1639. 
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Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-04-1626 
Aeriaentgen Joosten, weduwe van Kornelis Jansz Stolck is schuldig aan Neltgen Hillebrants, weduwe van 
Kornelis Aerensz de Lichte, het bedrag van 300 gulden die zij geleend heeft. Zij verhypotequeert daartoe 
14 morgen land, verspreid in de polders de Lage Nesse en de Kromme. Verder lost zij ook 100 gulden af 
van de schuld die haar zoon Jan Kornelisz dd 24-10-1625 was aangegaan. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-04-1625 
Jan Kornelisz Stolck en Pieter Willemsz Krul als voogden van Anneke Willems verklaren dat haar door de 
dood van Maertge Willems, haar zus, is aangekomen 1 morgen 1 hont land geleden in de polder de 
Kromme, in de woning van Jan Kornelis Stolck. 
In de acte erna, op 05-05-1625, taxeren schout en heemraden dit land op 281 pond. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-06-1627 
Jan Kornelisz Stollick is schuldig aan Kommer Dircksz, Dirck Pietersz en Jan Dircksz Vonck, 400 gulden, 
te weten Kommer Dircksz 343 gulden en Dirck Pietersz en Jan Dircksz Vonck 57 gulden die hij geleend 
heeft. Als onderpand verhypothequeert hij 4 morgen en 4 hont land, en nog 4 en een half hont land in de 
polder de Cromme. 
Onderaan deze acte is d.d. 03-05-1639 bijgeschreven dat deze schuldbrief is geroijeerd op verzoek van 
Jan Cornelisz Stollick. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-10-1627 
Jan Kornelisz Stollick is schuldig aan Louweris Jansz Stenbacker en de kinderen van Sentgen Sente en 
Elisabet Senten, het bedrag van 200 gulden dat hij geleend heeft. Als onderpand verhypothequeert hij 5 
morgen en 4 hont land, nog 4 en een half hont land en nog 3 morgen land in de polder de Cromme 
In de kantlijn is d.d. 03-05-1639 bijgeschreven dat deze schuldbrief is geroijeerd op verzoek van Jan 
Cornelisz Stollick. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 01-04-1629 
Wij Joost Ariensz en Jan Jansz Inthout heemraden tot Crimpen op d’IJssel attesteren dat wij hebben 
gestaan over de rekening van Jan Cornelisz Stolck als voogd van de nagelaten weeskinderen van zalr 
Merritgen Cornelis zijn zuster en Willem Pietersz Crul, welke rekening is gedaan op 22-03-1629. Attesteren 
mede dat de huisvrouw van voorn Jan Cornelisz seijde dat de weeskinderen van haar geld groot gemaakt 
waren, waarop Pieter Willemsz weeszoon seijde “daartoe is ons geld teveel verminderd dan wij om u gelt 
groot gemaeckt soude wesen”. Ende hebben alsoo de voorn Jan Cornelisz en Pieter Willemsz meer 
andere redenen gehad daartoe Jan Cornelisz seijde jegens Pieter Willemsz ‘ghij moocht het ghadt eens 
kussen’ ende sooveel meer leelicke ontieg redenen die te lanck alhier sijn om te verhalen. Attesteren wij 
Joost Ariensz en Willem Pietersz Crul mede alsdat de voorn Jan Cornelisz en wij met ons gezelschap dan 
de rekeninge was gedaen en gesloten met becanderen redenen hebben gehad die de voorn Jan Cornelisz 
Stolck wort gebracht van zekere koop die gedaan was bij executie van zijn land daar koper van is Jan 
Ariensz Hoemes, die hij seijde dat Jan Hoemes daar onvromelijk in hadde gedaan doordien dat hij een 
voorpresentatie hadde gehad. Sprekende daarbij enige onbequaeme redenen daruit questie is gerezen, en 
zijn Jan Cornelisz Stolck en Pieter Willemz vechtenderhant ge...., waartoe Jan Cornelisz eerst op ovuerend 
(?) is geweest met ene euelijmoet (euvele moed ?). Attesteren mede dat de schout tegen ons (Joost 
Ariensz en Jan Jansz Inthout) heeft gezegd dat Jan Cornelisz nadat de questie was geweest, is besien op 
Pieter Willemsz twee quetsinge met noch een vlackgen dat men niet en kond sien dat gequetst was, met 
noch een quetsinge aen sijn huijsvrou dat sij sijde mede gedaen te wesen bij Pieter Willemsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-05-1629 
Jan Kornelisz Stollick is voor de rechtbank veroordeeld op eis van de weeskinderen van Jakop Peijen en 
van de schout als oppervoogd, om te betalen de som van 127 gulden over 3 jaar rente van 1.064 gulden. 
De afwikkeling van deze zaak wordt nu in handen gelegd van de gerechtsbode. De 5 morgen en 4 hont 
land in de polder de Cromme die eigendom zijn van Jan Kornelisz Stollick worden bij openbare executie 
verkocht, en uit de opbrengst wordt het bedrag gehaald dat uitbetaald wordt aan de weeskinderen van 
Jakop Peijen, en ook worden daaruit de kosten betaald van deze executie. Jan Aerensen Houmes koopt 
he tland voor 930 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-07-1630 
In de zaak hangende voor het gerecht van Ouderkerk tussen de crediteuren van Jan Cornelisz Stolck, 
wordt gedisputeerd over de preferentie van de penningen gekomen uit de verkochte landen van Jan 
Cornelisz Stolck, die op 24-05-1629 openbaar verkocht zijn. Het gaat om een bedrag van 930 gulden. De 
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heemraden bepalen dat eerst de de gerechtelijke kosten betaald moeten worden, en dat daarna de overige 
crediteuren aan bod komen. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-05-1638 
Jan Cornelisz Stolck enerzijds en Pieter Willemsz Crul en Cornelis Cornelisz Jonghenboer, getrouwd met 
Anneken Willems , beiden kinderen van Marchje Cornelis zaliger, de zus van Jan Cornelisz Stolck, 
anderzijds, hebben een kwestie over het testament van Arijaentgen Joosten, wed. van Cornelis Jansz 
Stolck dd 20-04-1638, de moeder en grootmoeder van de beide partijen. 
Nu, 12-05-1638, zijn verschenen Jan Cornelisz Stolck, Adrijaen Jansz Kooijman, Cornelis Jansz, Dirck 
Jansz, Pieter Jansz, kinderen van Jan Cornelisz Stolck, Pieter Willemsz Crul, Cornelis Cornelisz 
Jongeboer, en verklaren dat zij in der minne en met vriendschap accoord zijn gegaan met het hierna 
beschrevene, namelijk dat zolang zijn moeder Arijaentgen Joosten nog leeft, Jan Cornelisz Stolck de baten 
van de goederen en landen zal genieten die van Arijaentgen Joosten zijn. Jan Cornelisz Stolck zal zijn 
moeder alimenteren en onderhouden in eten, drinken, kleden.Verder zal Jan Cornelisz Stolck namens zijn 
moeder verder gaan met het verkopen van 5 morgen en 75 schaften land. De opbrengst daarvan gaat naar 
Jan Cornelisz Stolck, met uitzondering van 300 gulden, die Cornelis Cornelisz Jonghe boer zal ontvangen. 
De conditie is wel dat bij overlijden van Arijaentgen Joosten dit geld weer in de te verdelen boedel wordt 
opgenomen. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-05-1638 
Jan Cornelisz Stolck, als opdracht en procuratie hebbend van zijn moeder Arijaentgen Joosten, wed. van 
Cornelis Jansz Stolck, en Willem Pietersz Crul, vervangende Pieter Willemsz Crul, zijn zoon, en Cornelis 
Cornelisz Jonghe Boer, getrouwd met Anneke Willems, verkopen aan Cornelis Aelbertsz en Trijntgen 
Aelberts 2 morgen en 75 schaften land in de polder de Laghe Nesse. Bedrag 1.200,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-05-1638 
Jan Cornelisz Stolck verkoopt aan Adrijaen Jansz, Cornelis Jansz, Pieter Jansz en Neeltgen Jans, zijn 
kinderen, 5 morgen land in de polder de Cromme. Bedrag 1.450,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-04-1641 
Jan Kornelisz Stolick koopt van zijn zoon Kornelis Jansz Stollick, 1 morgen 2 hont en een achtste deel van 
1 hont land in de polder de Cromme. Bedrag 550,- gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-04-1641 
Jan Cornelisz Stolick, Pieter Willemsz Crul en diens zwager Cornelis Cornelisz Jonge Boer, erfgenamen 
van Arijaentjgen Joosten, hun moeder en bestemoeder, en Arijen Jansz Koeijman en zijn zus Idijgen Jans, 
en Neeltgen Jans en Pieter Jansz, kinderen van Jan Cornelisz Stolck, verkopen aan Gerrit Ariensz Backer 
5 morgen 4 en een half hont  land, te weten van Jan Cornelisz Stolck 2 morgen en 1 ½ hond, Pieter 
Willemsz 3 morgen, Arijen Jansz Koeijman 1 ½ hond, Neeltgen Jans en Pietersz Jans, 1 ½ hond. Alles in 
de polder de Cromme. Bedrag 3.162,50 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-05-1641 
Jan Cornelisz Stolijck koopt van Pieter Willemsz Crul en Cornelis Cornelisz Jonge Boer, getrouwd met 
Annetgen Willems, 5 morgen 4 en ¾  hont land in de polder de Cromme. Bedrag 2.607,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-05-1641 
Jan Cornelisz Stolijck, Pieter Willemsz Crul en Cornelis Cornelisz Jonge Boer, getrouwd met Annetgen 
Willems, verkopen aan Claes Jansz Palesteijn 3 hont land in de polder de Lage Nesse. Bedrag 300,- 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-05-1641 
Jan Cornelisz Stolijck, Pieter Willemsz Crul en Cornelis Cornelisz Jonge Boer, getrouwd met Annetgen 
Willems, verkopen aan Pieter Ariensz Medelen, 1 morgen land in de polder de Lagen Nesse. Bedrag 700,- 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-07-1649 / 26-07-1649 
Claes Jansz Doncker, won. in Beijerse, eiser, contra Jan Cornelisz Stolwijck, borg voor Dirck Jansz 
Stolwijck, zijn zoon, in die kwaliteit gedaagde, om betaling van 1.009,- gulden wegens de obligatie daarvan 
zijnde, inclusief de verlopen rente van 4 % sinds 25 augustus 1648. Door noncomparitie van de eiser wordt 
de eiser op 26-07-1649 veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 03-02-1649 
Pieter Brantsz Zeeuw en de voogden van de weeskinderen van Bastijaentgen Jans verkopen in het 
openbaar 3 koeien, 3 kalfdragende vaarsen, 3 hokkelingen en het hooi in de berg, een schouw, een 
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paardeslee, een hondeslee, en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich Jan Cornelisz Stolck die een 
half ‘lan’ hooi koopt voor 11 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-08-1649 
Jan Cornelisz Stolwijck is schuldig aan Claes Jansz Doncker het bedrag van 1.100,- gulden naar 
aanleiding van een obligatie ten laste van Dirck Jansz Stolwijck, zijn zoon, ter waarde van 1.009,- gulden 
met een jaar verlopen rente, waarvoor hij zich borg had gesteld. Rente 5,25 %. Als onderpand 
verhypothequeert hij 8 morgen land in de polder de Cromme. In de kantlijn staat dat deze schuld is afgelost 
op 01-05-1657. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-04-1650 
In deze acte wordt een zelling verkocht die grenst aan de wed. van Jan Cornelisz Stoliijck.  
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-05-1650 
Cornelis Alexandersz, korenkoper te Moordrecht, eiser, contra de weduwe van Jan Cornelisz Stollijck, 
gedaagde, om betaling van 31 gulden 10 stuivers mbt gehaalde waren, volgens het register. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-09-1655 
Wigger Pietersz, secretaris van Capelle ad IJssel, procuratie hebbende van de weduwe en erfgenamen 
van Jan Adrijaensz Steenbacker, eiser, contra de weduwe en boedelhoudster van Jan Cornelisz Stollick, 
gedaagde. De eis is het betalen van 300 gulden met de rente van 5,5 % vanwege een obligatie die loopt 
sinds 26-03-1645. De gedaagde bekent schuld en verzoekt te mogen betalen met 100 gulden per jaar. De 
heemraden beslissen dat de gedaagde uitstel krijgt tot 01-04-1656, maar dan wel het hele bedrag inclusief 
rente moet betalen. 
Dezelfde eiser contra dezelfde weduwe van de voorzeide Stolwijck ‘als schadelose borge onder 
behoorlijcke renunchiatie voor Idetgen Jans Jonge haar indier qualite haar eijs doen en provisie te 
begeren’ 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-09-1655 / 14-10-1655 
De weduwe, meerderjarige kinderen en de voogden van de minderjarige kinderen van Claes Jansz 
Doncker, eisers, contra Aeltgen Dircks, weduwe van Jan Cornelisz Stolwijck, gedaagde. De eis is dat 
zij over de hypotheek zes jaar rente betaalt a 57-15 per jaar. De heemraden veroordelen Aeltgen Dircks 
het bedrag binnen 14 dagen te betalen aan het gerecht, zodat de eisers het bedrag daar kunnen lichten. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. ..-..-1656 
Aeltgen Dircks, weduwe van Jan Cornelisz Stolck, won. in de polder de Comme, verkoopt in het openbaar 
4 morgen en een half hont land met het huis en de zelling of noterdijk en kennopwerven liggende in de 
Cromme, en de boezem met de kooi daarin, groot 2 morgen 3 hont. De boezem en kooi worden gekocht 
door Joost Adrijaensz Schiltman, schout, voor 550 gulden. Op de rest van het land wordt geboden door 
Cornelis Gerritsz Waert voor 300 gulden per morgen, maar het bieden houdt op bij 550 gulden per morgen. 
Deze acte is niet ondertekend en slechts gedateerd met het jaartal 1656. 

 
#k9168 van Herk, Arien Centen (zoon van Vincent Jansz van Herk en NN Pieters) 
      ─> k18336 
 Eerst getrouwd +/- 1578 te Ouderkerk aan den IJssel met Leentge Willems 
 * +/- 1553 te Ouderkerk aan den IJssel 
  27-11-1639 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1600 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k9169 Crijnen, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1568 te ??? 
 † 26-10-1638 ??? te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem    * +/- 1604/1609 te Ouderkerk ad IJssel    † 25-09-1679 te Ouderkerk ad IJssel 

    x +/- 1629 te Krimpen ad IJssel met Willempje Eeuwouts 
    zie ─> k5736 (kwartier 2 en 3) 

o Jan * +/- 1610 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 x +/- 1640 te ??? met NN 
 zie ─> k4586 (kwartier 1, 2 en 4) 

o Leendert    * +/- 1616 te Ouderkerk ad IJssel † 28-05-1655 te Ouderkerk ad IJssel 
    x voor 04-03-1646 te ??? met Baeltien Cornelis Decker 
    zie ─> k4584 (kwartier 1, 2 en 4) 

 

 
#k9170 Decker, Cornelis Senten (zoon van Sent Decker en ) 
 Beroep: Boer 
 * +/- 1580 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 04-03-1646 te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k9171 Ariens, Ingentgen  (dochter van ) 
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 * +/- 1585 te ??? 
 † voor 04-03-1646  te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Baeltien  * +/- 1618 te Ouderkerk ad IJssel  † na 1655 te ??? 

     x voor 04-03-1646 te ??? met Leendert Ariensz van Herk 
  zie ─> k4585 

 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1646 
De kinderen van Cornelis Senten Decker en Ingentgen Ariens, namelijk Pieter Jansz, getrouwd met 
Arijaentgen Cornelis, Sent Cornelisz, en Leendert Ariensz, getrouwd met Baeltgen Cornelis, hebben in 
gemeenschappelijk bezit 12 morgen 3 hont land in de polder Cromme, inclusief behuizing, erf en 
hennipwerf. Zij verdelen dit onder elkaar. 

 
#k9172 van Herk, Arien Centen  zelfde als ─> k9168 
x 
#k9173 Crijnen, Neeltje   zelfde als ─> k9169 
 
#k9176 Bos, Cornelis Ariensz  (zoon van Arie Aartsz Bos en Aafje Brants) 
      ─> k18352 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k9177 NN  (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Brant * +/- 1615 te Bergambacht  †  

 x +/- 1645 te ??? met NN 
 zie ─> k4588 

 

 
#k9180 Versloot, Pieter Jacob Roeloffsz (zoon van Jacob Roeloffsz Versloot 
      en ) 
 ~ +/- 1685 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k9181 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1690 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Roelant / Roelof  * +/- 1610 te ???  † tussen 06-06-1681 en 06-04-1682 te ??? 

  x met Barber Sijbrants 
  x +/- 1640 te ??? met Sijtje Ariens Zeeuw 
  zie ─> k4590 (kwartier 1 en 2) 

o Annitge  ~ +/- 1625 te Ouderkerk ad IJssel † te Stormpolder /  
  † 28-09-1679 / tussen 18-01-1679 en 31-01-1680 te Ouderkerk ad IJssel   
  x +/- 1651 te Ouderkerk ad IJssel met Claes Abrahamsz Noirlander 
  zie ─> k4977 (kwartier 1, 2 en 3) 

 

 
#k9182 Zeeuw, Adriaen Willemsz (zoon van Willem Zeeuw en ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † voor 19-03-1646 te ??? 
x voor 1618 te ??? 
#k9183 Hendriks, Adriaentje  (dochter van Hendrik Danielsz en   
     Merritgen Cornelis)  ─> k18366 
 * +/- 1590 te Krimpen aan den IJssel 
 † na 27-06-1647 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Sijtje * +/- 1619 te ???  † tussen 06-04-1701 en 02-06-1709 te ??? 

 x +/- 1640 te ??? met Roelant / Roelof Pietersz Versloot 
 zie ─> k4591 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 23-08-1618 
Jan Adriaensz Homes, namens Merritgen Cornelis weduwe van Hendrik Danielsz in zijn leven 
secretaris te Krimpen ad IJssel, en namens Pieter Melissen wonend te Lekkerkerk, en namens Jan 
Pietersz, Adriaen Willemsz wonend te Capelle, en voor zichzelf. Aan Louwerisz Jansz, Dirick Pietersz, 
Dirick Dircksz, Pieter Jansz Besemer allen wonend tot Ouderkerk ad IJssel voor het lichten van de tienden 
over de oogst in het Groninger blok gelegen in Krimpen. De comparant belooft in geval bevonden mocht 
worden dat de voornoemde Merritgen Cornelis, Pieter Melissen, Jan Pietersz, Adriaen Willemsz en de 
voorn Jan Adriaensz Hoemes de voornoemde tiende ten onrechte gelicht hebben, die behoorlijk wordt 
gerestitueerd. Acte 23-08-1618. 
 
LENEN VAN DE PROOSDIJ VAN OUD-MUNSTER, GELEGEN IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 
1239-1661  
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL dd 08-05-1618 
Een tiende te Crijmpen, belend ten oosten: een tiende van de heer van der Lecke, ten 
westen: Jacob Gerijtsz. met een tiende, die hij in leen houdt van de heer van der Lecke 
…… 
29-1-1583: Elisabeth Vincent Daemsdochter, oom: Henrick Daemsz., bij dode van haar vader 
Vincent Daemsdochter (2, fol. 142v). 
8-5-1618: Ariaentje Henrick Danielszoonsdochter, gehuwd met Adriaen Willemsz. Zeuw, bij dode 
van haar vader Henrick Danielsz. (3, fol. 199 en Recht. archief van Crimpen aan de IJssel, inv.nr. 313). 
17-10-1622: Adriaen Willemsz. de Zeuw heeft het leen verkocht aan Geen Melisz., die het niet wil 
aanvaarden en waarover voor het Hof van Hollandt wordt geprocedeerd (3, fol. 236v). 
31-1-1651: Ariaentje Henrick Danielsdochter, gehuwd met Jan Adriaensz. Hommes, bij dode van Adriaen 
Willemsz. de Zeeuw, nadat reeds op 21-3-1624 haar zusters Ariaentje, gehuwd met Willemsz. Zeeuw, 
Merritge, gehuwd met Pieter Meelisz., Lijsbeth gehuwd met Jan Pietersz. Zeeuw, aan haar en haar man 
Jan Ariaensz. Hoemes hun rechten op het leen hebben overgedragen (4, fol. 144v en Crimpen aan de 
IJssel, inv.nr. 313). 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 21-03-1627 
Arien Willemsz Zeeuw getrouwd met Ariaentgen Heindricxsdr, Pieter Meelisz getrouwd met Merritgen 
Heindricxdr en Jan Pietersz Zeeuw getrouwd met Lijsbet Heindricxdr alle kinderen en erfgenamen van 
Heindrick Danielsz zalr en hebben verkocht aan Jan Ariensz Hoemes getrouwd met Ariaentgen 
Heindricxdr hun zwager en zuster wonend te Krimpen ad IJssel een blok tiende gelegen te Krimpen, die 
verkopers en kopers aangekomen zijn bij het overlijden van de voorn Heindrick Danielsz. Deze tiende 
wordt te leen gehouden door de kerk van Oude Munster. Daarin verkoopt de voorn Arien Willemsz Zeeuw 
¼ part met 1/16 deel uit ¼ part voor f 100,-. Pieter Meelisz en Jan Pietersz Zeeuw verkopen tezamen 2/4 
parten min 2/3 parten van 1/16 deel uit ¼ part voor f 187,-, makende in een somme f 287,50. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 19-03-1646 / 27-06-1647 
Ariaentge Heindricx, weduwe van Arien Willemsz Seeuw salr, wonend te Capelle ad IJssel aan de  
’s Gravenweg, geassisteerd met Jan Ariensz Hoemes onze heemraad, haar gekozen voogd in deze, 
verkoopt aan Egbert Janssen substituut schout te Krimpen, 5 morgen en een vijftwaalfde part van ¾ hont 
land te Krimpen ad IJssel in de polder van het Langelant. Verkoop 19-03-1646. Contant wordt 450 gulden 
betaald. Acte 27-06-1647. 

 
In de acte erna staat dat Egbert Janssen nog f 2050,- schuldig is aan Ariaentge Hendriksdr als resterende 
kooppenningen. 

 
#k9198 Commersz, Sent  (zoon van ) 
 ~ +/- 1590 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 14-03-1631 en 30-09-1642 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1620 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k9199 Smit, Aeltgen Aerts  (dochter van Aert Smit en ) 
 ~ +/- 1595 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 21-10-1647 en 10-11-1649 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gerrit  * voor 1620  † tussen 13-07-1662 en 18-06-1677 

  meerderjarig in 1645 (dus > 25 jaar) 
  x met Berber Davits 
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o Trijntje  * voor 27-09-1628  † na 18-06-1677 
  x met Huijch Senten 

o Jan  * voor 27-09-1628  † tussen 13-07-1662 en 18-06-1677 
o Cruijck  * voor 27-09-1628  † na 27-09-1628 
o Adriaen  * voor 27-09-1628  † na 18-06-1677 
o Maertge / Merritge * voor 27-09-1628  † na 13-07-1662 

  x Olaf Jansz Schipper 
o Willempge * voor 27-09-1628  † na 18-06-1677 

  x met Jan Jansz 
o Trijntje (de jonge) * +/- 1630 te Ouderkerk ad IJssel ? 

   † na 07-05-1710 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
  x +/- 1668 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Jan Cornelisz Beelde 
  zie ─> k4599 

o Neeltgen  * na 27-09-1628  † 04-08-1707 te Ouderkerk ad IJssel 
  x met Cornelis Cornelisz Cleermaker / Volkert 

o Adriaentgen * na 27-09-1628  † 05-07-1716 te Ouderkerk ad IJssel 
  x met Teunis Cornelisz Volkert 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-02-1612 
Hendrick Claesz Visscher, Sent Commersz, Jan Claesz, Hendrick Andriesz, Adriaen Dircksz, Louris 
Maertensz en Jan Ellertsz, allen inwoners van Ouderkerk ad IJssel, verklaren ten overstaan van Hendrick 
Andriesz en Willem Bouwensz, kerkmeesters, met schout en heemraden van Ouderkerk ad IJssel, 
geaccordeerd te zijn dat zij ten eeuwigen dage zullen genieten de grasvruchten van de dijk, zowel binnen- 
als buitendijks, voor hun respectieve erven. Zij mogen dat ook moen beheinen, maar daarvoor moeten zij 
dan wel 3 stuivers 6 penningen betalen aan de kerkmeesters. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-01-1617 
Sent Commersz, won. te Ouderkerk ad IJssel, en Adriaentge Commers, won. te Rotterdam, geassisteerd 
met Sent Commersz, haar broer, verkopen aan Anthonis Aelbertsz het recht dat zij hebben van de kerk 
alhier aan zeker erf liggende in de polder van de HogeNesse aan de Groenendijk, en dat met de lasten 
van 3 stuivers 6 penningen per jaar toekomende aan de voorzeide kerk. Ook hoort hier nog het rijstuintje 
bij dat achter in de Loet ligt. Bedrag 74 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-10-1625 
Schout en heemraden van Ouderkerk ad IJssel, Krimpen ad IJssel en Stormpolder hebben verkocht aan 
Vinsent Commersz, twee erven op het dorp van Ouderkerk. Hieraan is verbonden een eeuwige rente van 
1 gulden 15 stuivers per jaar. Bedrag 126 gulden. 
 
Not. Arch. Nr. 156/18 Rotterdam acte 83 fol. 179 - 180 d.d. 27-09-1628 
notaris Nicolaas Adriaansz Vogel 
NL-RtSA_18_156_0119.jpg -  NL-RtSA_18_156_0120.jpg 
Oloff Jansz en Adriaentje Commers, echtelieden, stellen hun testament op. Zij benoemen elkaar tot hun 
universele erfgenaam. Wel zal de langstlevende aan de bloedverwanten van de eerststervende de 
navolende legaten uit moeten keren. Wanneer Oloff Jansz als eerste overlijdt, dan aan zijn broers 
Coenraed Jansz en Jan Jansz, en aan zijn zussen Maertgen Jans en Stijntje Jans, uitkeren ieder 6 (?) 
gulden. Wanneer Adriaentje Commers als eerste overlijdt, dan aan haar broer Cent Commersz 50 gulden 
uitkeren, en aan Trijntje Centen, haar nicht, en dochter van Cent Commersz, haar beste kleren schenken. 
En aan Jan Centen, haar neef, en zoon van Cent Commersz, het bedrag van 25 gulden schenken. En 
verder aan de andere vier kinderen van Cent Commersz, met namen Cruijck, Adriaen, Maertgen en 
Willemptgen Centen, ieder 6 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-03-1631 
Vinsent Kommersz is schuldig aan Dirck Andriesz, Pieter Andriesz (zie k7336) en Kornelis Gerritsz, 
timmerlieden, het bedrag van 550 gulden vanwege geleverd hout en arbeid. Rente 3,5%. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-09-1642 
Aeltgen Aerts, weduwe van Sent Commersz, geassisteerd met Gerrit Senten Kruijck, haar zoon, Dirck 
Pietersz, gereouwd met Maertgen Aerts, Jan Jansz de jonge, getrouwd met Neeltgen Bastijaensz, alle 
won. te Ouderkerk ad IJssel, Jacob Cornelisz Roos, getrouwd met Annetgen Aerts, won. te Delfshaven, 
Thonis Jacobsz, getrouwd met Annetgen Bastijaens, won. te Rotterdam, alle erfgenamen van Fop Aertsz 
Smit, hun broer en oom, verkopen aan Jan Aertsz Smit, Crijn Aertsz Smit en Neeltgen Aerts 4/7e delen van 
3 hont land in de polder de zijde. 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1174 Datum: 19-Feb-23 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1645 
Aeltgen Aerts, weduwe van Sent Kommersz, geassisteert met Gerrit Senten, haar zoon, verkoopt aan 
Sent Senten Krisman (zie k9024), een half huis en erf op het dorp, waarvan de andere helft aan Aeltgen 
Aerts behoort. Bedrag 375 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-10-1647 
In deze acte wordt door Sent Senten Crijsman (zie k9024) een half huis en erf aan de kerkstoep op het 
dorp verhypothequeert, waarvan de andere helft toebehoort aan de weduwe van Sent Commersz. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 10-11-1649 
De kinderen en erfgenamen van Sent Commersz en Aeltgen Aerts zaliger, in hun beider leven gewoond 
te Ouderkerk ad IJssel, verkopen in het openbaar de kleren van de overledenen, een bed met toebehoren, 
en voorwerpen van tin, koper en houtwerk. 
Kopers 'in den boel; zijn onder anderen Huijch Senten. Willemtgen Senten, Gerrit Senten. 
Verder ook Jan Aertsz Smit (broer van Aeltgen Aerts) 
Totale opbrengst 92 gulden 18 stuivers. 
Op de omslag van deze acte staat vermeld: Boelcedulle toebehorende Aeltgen Aerts Smits saliger, 
bedraecht 92-18 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-07-1662 
Jan Aertsz Smit, Crijn Aertsz Smit, Neeltgen Aerts, Gerrit Senten Smit, Huijch Senten, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, en mr Evert Maes, procuratie hebbend van mr Leendert de Heck, Jan Senten, 
Adrijaen Senten, Olaf Jansz Schipper, getrouwd met Merritgen Senten, Jan Jansz, getrouwd met 
Willemken Senten, en Annitgen Aerts, weduwe van Jacob de Roos, won. te Delfshaven, allen mede 
erfgenamen van Merritgen Aerts, overleden te Ouderkerk, verkopen aan Trijntgen Senten, Neeltgen 
Senten en Adrijaentgen Senten hun geërfde deel van een half huis en erf op het dorp. Bedrag 519 
gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-06-1677 
Jacob Verhel, won. te Leiden, procuratie hebbend van Neeltjen Aerts, voor een vierde deel, Cornelis 
Cornelisz Cleermaker, voor een vierde deel, en dezelfde Cornelis Cornelisz Cleermaker, getrouwd met 
Neeltje Senten, Adrijaen Senten, Trijntje Senten, weduwe van Huijch Senten, Jan Cornelisz Beelde, 
getrouwd met Trijntje Senten de jonge, Willempje Senten, Berber Davits, weduwe van Gerrit Senten, 
en de kinderen van Jan Senten, ieder voor 7/8e deel van een vierde deel, verkopen aan Thonis Cornelisz 
Volkert bovengenoemde delen van een huis en erf op het dorp. Bedrag 575 gulden. 

 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6499  dd. 31-12-1705 
Notaris Samuel Guldemont. 
Ariaantje Centen, weduwe van Teunis Cornelisz Volkert, won. te Ouderkerk, stelt haar testament op. Haar 
universele erfgenamen zullen diegenen zijn die dat volgens het recht van Zuid-Holland zouden moeten 
zijn, maar in ieder geval: Jan Simonsz, ook wel genoemd Jan Butter, haar zusters zoons zoon. Verder 
wordt in ieder geval uitgesloten het kind van Aaltje Ariens, haar broers dochter. Verder wordt genoemd 
haar zus Neeltje Centen en diens man Cornelis Cornelisz Volkert. En haar neef Jan Huigen zal 150 
gulden moeten uitkeren aan zijn zoon Teunis Jansz en 100 gulden aan zijn dochter Trijntje Jans. Aan het 
kind van Aaltjen Ariens, dat zij eerst uitsloot van de erfenis, laat zij 100 gulden na. Tot executeur van haar 
erfenis en als voogd van minderjarige erfgenamen benoemt zij Arij Cornelisz Boer (zie k2298), haar 
aangetrouwde neef. 

 
#k9200 Pietersz, Jan   (zoon van ) 
 ~ +/- 1580 te Berkenwoude ?? 
 † na 19-05-1665?? te ??? 
x +/- 1608 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 
#k9201 Jans, Leentgen  (dochter van Jan Nannensz en ) ─> k18402 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † voor 14-01-1615 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN *   †  
o Louris * +/- 1611 te Achterbroek (Berkenwoude) ??   

    † tussen 12-09-1682 en 10-08-1693 te ??? 
 x +/- 1639 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? met Weijntje Joppen 
 zie ─> k4600 

 
Weeskamer Arch. 1 Berkenwoude     dd. 14-01-1615 
Jan Pietersz (zie k9200), won. te Achterbroek, ter eenre, Jan Nannensz (zie k18402), won. te Beijerse, 
als bestevader en voogd van de nagelaten weeskinderen van Leentgen Jans zalr (zie k9201), 
geprocreeerd bij voorn. Jan Pietersz, ter andere zijde, komen overeen dat Jan Pietersz zijn drie kinderen, 
Arijen Jansz, oud 6 jaar, Nannen Jansz, oud 4 jaar, en Laurens Jansz (zie k4600), oud 2 jaar, zal 
onderhouden tot de jongste 18 jaar zal zijn geworden. Hij betaalt hen dan 500 gulden in totaal, dus per 
kind 166 gulden 13 stuivers 4 penningen. Jan Pietersz behoudt de gehele boedel. 
 
Weeskamer Arch. 2 Berkenwoude     dd. 19-12-1629 
Arijen Jansz, oud 22 jaar, Nannen Jansz, oud 20 jaar en Laurens Jansz, oud 18 jaar, verklaren dat zij 
Geerlof Jansz, hun oom en voogd, ontslaan van alle voogdij en administratie die hij tot heden heeft 
gedaan. 
 
Recht. Arch. 8 Berkenwoude      dd. +/- 1649 
Cornelis Joppen en Louwerens Jan Pietersz (zie k4600), als voogden over Aefgen Daemen (zie k9203), 
resp. hun moeder en schoonmoeder, verkopen 5 morgen land in het oosteinde van Berkenwoude aan 
Claes Claesz Bijeman. 
 
Recht. Arch. 9 Berkenwoude      dd. 19-05-1665 
Jan Pietersz (zie k9200) en Arijen Jansz, Nannen Jansz en Louris Jansz (zie k4600), zijn drie zonen, 
dragen aan Arijen Willemsz Jongeneel (zie k2372) over 7 morgen 2 ½ hont 12 ½ roe land in het 
oosteinde van Achterbroek. E.e.a. was al vastgelegd dd 11-01-1656 en 22-01-1656 bij notaris Jacob van 
der Tocht. Bedrag 4000 gulden. 
Waarvan 2000 gulden via een rentebrief van 3 ½ %  (in de volgende acte beschreven). In de marge van de 
rentebrief staat dat deze 01-01-1670 is afgelost. 
 
Recht. Arch. 9 Berkenwoude      dd. 19-05-1665 
Jan Pietersz (zie k9200) en Arijen Jansz, Nannen Jansz en Louris Jansz (zie k4600), zijn drie zonen, 
dragen aan Pieter Cornelisz over een huis en erf in het oosteinde van Achterbroek. E.e.a. was al 
vastgelegd dd 11-01-1656 en 22-01-1656 bij notaris Jacob van der Tocht. Bedrag 600 gulden. 
 

 
#k9202 Floren, Jop   (zoon van ) 
 ~ +/- 1585 te Berkenwoude ?? 
 † voor 07-05-1640 te ??? 
x +/- 1605 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 
#k9203 Daemen, Aefgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † na +/- 1649 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   †  
o Weijntje * +/- 1615   † tussen 10-08-1693 en 28-01-1700 te ??? 

 x +/- 1639 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? met Louweris Jan Pietersz 
 zie ─> k4601 

 
Recht. Arch. 8 Berkenwoude      dd. 07-05-1640 
Merrichgen Cornelis, weduwe van Vincent Joosten, verkoopt 1 ½ morgen land in het oosteinde van 
Berkenwoude aan Dirck Claesz. Dit land grenst aan het land van Aefgen Daemen (zie k9203), weduwe 
van Jop Flooren (zie k9202) met haar kinderen. 
 
Recht. Arch. 8 Berkenwoude      dd. +/- 1649 
Cornelis Joppen en Louwerens Jan Pietersz (zie k4600), als voogden over Aefgen Daemen (zie k9203), 
resp. hun moeder en schoonmoeder, verkopen 5 morgen land in het oosteinde van Berkenwoude aan 
Claes Claesz Bijeman. 
 

 
#k9208 Vonk, Jan Dircksz  (zoon van Dirck Pietersz en ) 
       ─> k18416 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † tussen 26-05-1667 en 14-12-1675 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1615 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k9209 NN    (dochter van ) 
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 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN    *  †  
o Willem    * +/- 1625 te ???  †  

  x +/- 1645 te Ouderkerk ad IJssel ? met Grietgen Jacobs 
  xx +/- 1649 te Ouderkerk ad IJssel ? met Teuntje Jacobs 
  zie ─> k4604 

o Adrijaen    *  † na 08-04-1664 
o Maria    *  † na 11-11-1675 
o Cornelis    *  † na 11-11-1675 
o Jannitjen    *  † na 11-11-1675 
o Pietertjen    *  † na 11-11-1675 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-06-1627 
Jan Kornelisz Stollick is schuldig aan Kommer Dircksz, won. aan de 's Gravenweg, Dirck Pietersz en Jan 
Dircksz Vonck, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, het bedrag van 400 gulden, waarvan Kommer 
Dircksz 343 gulden, en Dirk Pietersz en Jan Dircksz Vonck 57 gulden. Dit geld heeft Jan Kornelisz Stollick 
van hen geleend. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-03-1630 
Rechtdag gehouden 27-03-1630 
Jan Dircksz Vonck, eiser, contra meester Melchior van Ettersons, gedaagde. De eiser eist betaling van 50 
gulden 15 stuivers vanwege twee slach beesten en meer andere waren, over koop en leverantie door hem 
aan gedaagde gedaan. Gedaagde bekent op 15-07-1630 schuld, en belooft te betalen. 
Op 31-03-1631 wordt meester Melchior, won. te Capelle ad IJssel, nogmaals door Jan Dircksz Vonck 
gedaagd omdat hij nog altijd niet alles betaald heeft. Op 26-05-1631 wordt gedaagde veroordeeld de 
resterende 30 gulden te betalen voor de volgende rechtdag. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-03-1630 
Rechtdag gehouden 27-03-1630 
Jan Dircksz Vonck, eiser, contra Adrijaen Wiggertsz Steenbacker. De eiser eist betaling van 57 gulden 
over koop en leverantie van een merriepaard. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-12-1631 
Rechtdag gehouden 08-12-1631 
Jan Dircksz Vonck, eiser, contra Adrijaen Senten, getrouwd met Merchgen Jans, weduwe van Pieter Hilck, 
gedaagde, om betaling van 8 gulden 6 stuivers die Merchgen Jans moet betalen vanwege gehaalde boter 
en andere waren. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-04-1633 
Claes Pietersz Noorman, schout van Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Jan Dircksz Vonck een werf op het 
dorp bezijden de pastorie. Bedrag 800 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-06-1633 
Jan Dircksz Vonck verkoopt aan Dirck Pietersz, zijn vader, een erf op het dorp. Daarbij is bedongen dat 
Dirck Pietersz en zijn vrouw Maertgen Aerts, hun leven lang, en niemand anders, zullen mogen wonen 
in het huis dat op dit erf getimmerd staat. Bedrag 200 gulden.  
Opmerking: In deze acte wordt Maertgen Aerts de 'meuije' (= tante) genoemd van Jan Dircksz Vonck, en 
dus niet zijn moeder. Mogelijk wordt in dit geval met 'meuije' stiefmoeder bedoeld? 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-01-1635 
Jacob Adrijaensz Schuitvoerder, burgemeester te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Jan Dircksz Vonck 
twee kampen land, in totaal 7 hont, in de polder de Zijde. Bedrag 350 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1635 
Jan Dircksz Vonck verkoopt naar aanleiding van naasting aan Jan Cornelisz Schoenmaecker, bloedvriend 
van Jacob Adrijaensz Schuijtvoerder, de twee kampen land in de polder de Zijde die hij eerder van Jacob 
Adrijaensz Schuijtvoerder had gekocht. Hij krijgt het door hem betaalde geld terug. 
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Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 03-02-1640 
Arijen Willemsz Los verkoopt in het openbaar 5 morgen 4 hont land in de polder de Cromme. Jan Dircksz 
Vonck is de koper daarvan voor 300 gulden. Maar Willem Aertsz neemt dit over volgens 'naasting'. Jan 
Dircksz Vonck accepteert dat, en ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-04-1648 
Govert Cornelisz Schoenmaecker is schuldig aan Jan Dircksz Vonck het bedrag van 200 gulden dat hij 
geleend heeft. Rente 5%. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. +/- ..-12-1648 
Er is een 'zware questie' ontstaan tussen Willem Jansz Vonck, weduwnaar van Grietgen Jacobs, won. 
te Ouderkerk ad IJssel ter eenre, en de erfgenamen van het nagelaten kind van voornoemde Grietgen 
Jacobs, die kort na haar overlijden mede was overleden, ter andere zijde. In het testament dat door hen 
was opgesteld op 17-05-1647 voor notaris Jan Danielsz van Steijn te Gouda, staat vermeldt dat Willem 
Jansz Vonck de erfgenaam van zijn vrouw zal zijn, endat hij aan de erfgenamen van hun kind(eren) alleen 
hun legitieme portie hoeft uit te keren. Maar de erfgenamen stellen dat het testament niet de vereiste vorm 
heeft. Om proceskosten te voorkomen zijn de partijen tot een overeenkomst gekomen. Willem Jansz 
Vonck, geassisteerd met zijn vader Jan Dircksz Vonck, met arbiters Cornelis Gerritsz en Pieter 
Adrijaensz Schenk, timmerlieden, aan de ene zijde, en Aelbert Jacobsz, Crijn Jacobsz, met Cornelis 
Aelbertsz en Sent Cornelisz Quant, ooms en voogden van Daniel Jacobsz, ooms van het nagelaten 
overleden kind van Grietgen Jacobs. met arbiters Egbert Jansz, substituut schout te Krimpen ad IJssel en 
Leender Jansz Cors, ter andere zijde, komen overeen: De erfgenamen zullen de landen en onroerende 
goederen, renten en obligaties die Grietgen Jacobs in het huwelijk heeft ingebracht krijgen. Willem Jansz 
Vonck zal alle roerende goederen, huisraad, inboedel van linnen, tin, koper, hout en ijzerwerk, goud, zilver, 
etc behouden. 
 
Weeskamerarch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-12-1648 
Inventaris van de boedel nagelaten door Grietje Jacobsdr zaliger, won. te Ouderkerk ad IJssel, vrouw van 
Willem Jansz Vonck. 
Onroerend goed: 
a. ¼ van 6 morgen land met huizinge, waar Pouwelis Jacobsz nu woont. 
b. ¼ van 2 morgen land in de Hoge Nesse. 
c. ¼ van 1 morgen 4 ½ hond land in de Hoge Nesse. 
d. ¼ van de ½ van het voorhuis in dito polder, nu bewoond door Jan Fransz, en ¼ van de ½ van de 
 boomgaard en de rijsakkers. 
Inkomsten: 
- ¼ van een obligatie ten laste van Goossen Eldertsz, won. te Gouderak, f 450,- a 4 % 
- Jan Dircksz Vonck, vader van Willem Jansz Vonck, moet nog aan huwelijksgoed f 200,- 
 geven 
- etc. 
Schulden: 
- aan Jacob Aelbertsz, f 72,-. 
- aan Elias van der Vin, van Grietgen Jacobsdr van gehaalde winkelwaren, nog per resto boven 
 de f 31-10-8 die daarop betaald zijn nog f 155-10-0, waaronder f 49-5-12 is als gemaakte 
 schulden door Willem Jansz met Grietgen Jacobs, toen deze hun geboden gedaan hadden. 
 Willem Jansz zegt dat dit uit de boedel van Jacob Aelbertsz betaald moet worden. 
- aan het dodenmaal ongeveer f 135,- 
- etc. 
Vervolgens wordt de voorgaande acte weergegeven die vermeld staat in Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk 
a/d IJssel d.d. +/- ..-12-1648 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 03-01-1649 
Govert Cornelisz Schoenmaker verkoopt in het openbaar zijn huis, schuur en erf staande op het dorp. 
Koper ervan is Jan Dircksz Vonck voor 1.050 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-07-1659 
Dirck Dirksz, won. in Keeten (onder Capelle ad IJssel), Commer Dircksz, won. aan de oude dijk te 
Kralingen en Jan Dircksz Vonck, won. te Ouderkerk ad IJssel, kinderen en erfgenamen van Dirck 
Pietersz, in zijn leven gewoond hebbend en overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan Trijntjen 
Senten, Neeltjen Senten en Adrijaentgen Senten, een half huis en erf op het dorp. Bedrag 515 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-12-1660 
Adrijaen Eeuwoutsz de Lange, won. te Delfshaven, verkoopt aan Jan Dircksz Vonck 3 morgen land in de 
polder de Zijde. Bedrag 2.700 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-12-1660 
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Jan Dircksz Vonck verkoopt aan Jan Jacobsz Grutter, een werf, dijk en uiterdijk op de Zijde. Daarbij is 
bedongen dat zolang Jan Dircksz Vonck en zijn vrouw leven, zij buitendijks een hoogaardse schuit mogen 
leggen aan de neervoet. Bedrag 900 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-02-1661 
Jan Sijbrantsz voor de ene helft, Aerjaentgen Joris, weduwe van Leendert Sijbrantsz, geassisteerd met 
Dirck Michielsz, haar voogd, Leonard van Zijl, schout te Capelle ad IJssel, als oppervoogd, en Cornelis 
Pietersz Schoenmaker als voogd over de minderjarige kinderen van Leendert Sijbrantsz, voor de andere 
helft, alle kinderen en kindskinderen van Sijbrant Leendertsz Schoenmaker zalr, verkopen aan Jan Dircksz 
Vonck vier morgen land in de polder de Zijde. Bedrag 2.600 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-04-1664 
Cornelis Jacobsz Sost, Leendert Jacobsz Sost en Jan Pietersz Luijt verkopen aan Willem Jansz Vonck 
en Adrijaen Jansz Vonck, steenbakkers won. te Stormpolder, de helft van 12 morgen land en de helft 
van de behuizing, berg, schuur, etc. daarop staande in de polder de Cromme. Bedrag 4.530 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 03-05-1666 
Pieter ... (papier beschadigd) en Arent Leendertsz, resp. oom en grootvader van de nagelaten kinderen 
van Herbert Gerritsz en Neeltgen ... (papier beschadigd) verkopen in het openbaar 2 morgen land met een 
gedeelte van een werf. Jan Dircksz Vonck is de koper voor 1.675 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-05-1667 
Arent Leendertsz Steenbacker, als grootvader, en Pieter Gerritsz int Velt, als oom, beiden voogden van de 
nagelaten minderjarige weeskinderen van Herbert Gerritsz en Neeltgen Arents, verkopen aan Jan Dircksz 
Vonck en Harman Jansz, 2 morgen land met een gedeelte van de werf in de polder de Zijde. Bedrag 1.566 
gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 10-06-1671 
Notaris Everard Maes 
Jan Ariensz Weghman, won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaart op verzoek van Pietertjen Jans Vonck, 
mede won. te Ouderkerk, dat hij enkele jaren geleden, zonder de juiste tijd onthouden te hebben, samen 
met Jan Dircksz Mul geweest is ten huize van Jan Dircksz Vonck, de vader van Pietertjen Jans Vonck, en 
dat Jan Dircksz Mul laat in de avond omtrent 10 a 11 uur met Pietertjen Jans Vonck in het achterhuis ging 
en daar samen lange tijd vertoefden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-11-1675 
Notaris Everard Maes 
Maria Jans Vonck, bejaarde dochter, won. te Ouderkerk ad IJssel, ziek te bed liggend, stelt haar 
testament op. Zij benoemt als haar erfgenamen Cornelis Jansz Vonck, haar broer, voor 1/3e deel, 
Jannitjen Jans Vonck, haar zus, voor 1/3e deel, en Pietertjen Jans Vonck, haar zus, voor 1/3e deel. Zij 
sluit daarbij de kinderen uit van haar overleden broer Willem Jansz Vonck. Aan haar zus Pietertjen Jans 
Vonck prelegateert zij haar linnen en wollen klederen, zilver, geld, goud, etc, en alle inboedel, en haar 
winkel met alle winkelwaren. Pietertjen moet dan wel diverse schulden afbetalen, zoals aan Alewijn 
Pietersz Groenevelt, te Nieuwerkerk, 250 gulden, en aan lopende schulden nog 150 gulden. Aan het 
oudste dochtertje van haar zus Jannitjen legateert zij haar boek met zilveren sloten, en aan het dovhtertje 
van Cornelis Jansz Vonck legateert zij een zilveren lepel die zij van haar moeder heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-12-1675 
Door schout en heemraden wordt land getaxeerd na overlijden van Arien Ariensz. Een deel van dit land 
grenst aan de erfgenamen van Jan Dircksz Vonck. 
 

 
#k9216 Both, Joris Adriaensz (zoon van Adriaen Cornelisz Both en Aentje Joris) 
      ─> k18432 
 * +/- 1555 te ??? 
 † voor 28-05-1612 te ??? 
x +/- 1585 te ??? 
#k9217 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert  * +/- 1590 te Noordeloos  

   † tussen voor 22-10-1653 en 23-07-1654 te Noordeloos 
  x +/- 1622 met NN 
  xx +/- 1637 te Noordeloos met Maeijke Claes 
  zie ─> k4608 

 
Oud archief Noordeloos   dd 30-05-1588 
Gegevens afkomstig van http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-
waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a 

http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
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De echtgenote van Joris Adriaensz Both is nog onbekend. Gezien de namen van de kinderen, komt als 
vader van deze onbekende echtgenote een Matheus of Gijsbert in aanmerking. Wellicht is de in deze acte 
genoemde Joris Adriaenz identiek met bovengenoemde Joris Adriaensz Both. Zijn schoonouders zouden 
dan kunnen zijn Gijsbert Meeusz en Thoentge Adriaensdr. Het zou verklaren, waarom onder de kinderen 
van Joris Adriaensz Both een Gijsbert voorkomt. De volgende acte zou dan een aanwijzing kunnen zijn:  

30 mei 1588: Thoentge Adriaensdr, weduwe van Gijsbert Meeusz zaliger cum tutore Jacob 
Dircxs, en Jan Meeusz als oom en voogd van Geertge Gijsbertdr, Meeus Gijsbertsz en Grietge 
Gijsbertsdr, zijnde de nagelaten weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, transporteren aan 
Joris Adriaensz, wonende te Noordeloos, een werf te Hoornaar. Belend boven: Jan van 
Muijlwijck Mathijsz; beneden: Cornelis Thonisz. Strekkende van de Heerweg af tot de werf van 
Adriaen Jansz Pelle. 

 
Oud archief Noordeloos   dd 28-05-1612 
Gegevens afkomstig van http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-
waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a 
Er is tot nu toe geen acte gevonden waarin Joris voluit wordt genoemd. Zijn bestaan wordt echter ontleend 
aan deze acte: 
28-05-1612: Thonis Adriaensz Both voor hemzelf, Theeus Jorisz en zijn broer Ghijsbert Jorisz Both 
voor henzelf en voor hun zuster Aentgen Jorisdr Both, transporteren aan Jan Jansz, wonende te Hoornaar 
een huis aldaar. Belend oostwaarts: Adriaen Hendricxsz Costers; westwaarts: de weduwe en kinderen van 
Jan van Muijlwijck Mathijsz. Strekkende van de Herenweg tot de Achtersloot. 
 
Oud archief Noordeloos   dd 03-10-1644 
Gegevens afkomstig van http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-
waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a 
Na het overlijden van Joris Adriaensz Both is zijn weduwe hertrouwd met een Bastiaen. Uit dat huwelijk is 
een dochter Marijke bekend. Een en ander blijkt uit de volgende acte: 
03-10-1644: Maijke Bastiaensdr, weduwe van Cornelis Hendricxsz van Hoff zaliger, inwoonster van 
Noordeloos, revoceert haar vorige beschikkingen. Zij prelagateert aan:  
- Gijsbert Jorisz Both, wonende op Noordeloos, de somma van 300 carolus gulden. 
- Peij, Joris, Arien en Adriaentgen Gijsberts, zijnde voorkinderen van vernoemde Gijsbert Jorisz Both, 200 
carolus gulden. Zij institueert in alle goederen, roerende als onroerende goederen, actien, crediten ende 
gerechtigheden tot haar enige en universele erfgenamen Ghijsbert Jorisz Both en Aentgen Joris Both, 
huisvrouwe van Jacob Pietersz, wonende op Noordeloos, haar halve broeder en zuster van 
moederszijde, elk voor een gerechte derde part; en voor het resterende derde part de kinderen van 
Mattheus Jorisz Both, die mede haar halfbroer was. De geïnstitueerde erfgenamen moeten uitkeren een 
legaat van 200 gulden aan de Reghten Huijsarmen onder de bediening van de Diaconen tot Meerkerk. 
(Opm: Maijke Bastiaensdr ondertrouwt te Hoornaar op 20 februari 1621 en trouwt te Gorinchem op 16 
maart 1621 als jongedame van de zuidzijde van Noordeloos, met Cornelis Hendricksz van Hoff, wonende 
tot Meerkerk.) 
 

#k9240 Blonck, Cornelis Boijensz (zoon van Boijen Herculanum Jansz Blonck en 
     Maria Cornelisdr van Leeuwen)  ─> k18480 
 ~ +/- 1570 te Reeuwijk 
  13-09-1636 te Reeuwijk 
x +/- 1600 te ??? 
#k9241 Aerts, Pietertgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
  21-09-1636 te Reeuwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1605 te Reeuwijk † tussen 01-05-1662 en 08-01-1664 te Stolwijk 

 x met Aafje Goverts Thoen 
 xx 23-07-1641 te Gouda met Annigje Pieters Pieba 
 zie ─> k4620 

 

 
#k9242 Pieba, Pieter Jacobsz  (zoon van Jacob Pietersz Pieba en Geert Tonisdr) 
      ─> k18484 
 ~ +/- 1570 te Stolwijk 
 † voor 02-08-1633 te Stolwijk 
x +/- 1600 te Stolwijk 
#k9243 Jaep, Geertge   (dochter van Jacob Cornelis Aelbertsz en  
     Geertge Gerrits)  ─> k18486 
 ~ +/- 1575 te Stolwijk 
 † tussen 29-05-1663 en 11-05-1665 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  

http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_a-waard/genea/noordeloos1-01.htm#III-a
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o Annigje  ~ +/- 1610 te Stolwijk  † 25-09-1675 te Stolwijk  
  x met Reijer Willemsz  
  xx 23-07-1641 te Gouda met Jan Cornelisz Blonck 
  zie ─> k4621 

 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 31-11-1604 
Jacob Cornelis Aelbertsz (of Jaep Neel Aelbertsz) maakt zijn testament. Hij laat alles na aan zijn 
kinderen en kindskinderen: Cornelis Jacobsz, Marrichgen Jacobs, Pieter Jacobsz als man van Geertge 
Jacobsdr, en de kinderen van za IJeffgen Jacobs (zie k18521) gepr. bij Cornelis Sijmon Louwen (zie 
k18520) zaliger. Elk van de vier handen heeft al 300 gulden gekregen. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 14-06-1609 
Jan Claesz Bos heeft gekocht van Pieter Jacobsz Pieva de helft van 2 morgen te Beijerse. Bedrag 22 
pond. Op 29-05-1611 ‘Den eijgen van voorstaand land” 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 03-04-1609 
De erfgenamen van Grietge Claesdr Lossendr verkopen openbaar 6 morgen land te Beijerse, met 
hofstede, 14 hont te Beijerse en 2 ½ morgen te Benederheul. Pieter Jacobsz Pieva koopt de 6 morgen 
land te Beijerse voor 1975 gulden. Borg zijn Jacob Cornelis Aelbertsz (zie k18486) (zijn schoonvader) en 
Claes Dircksz Op 08-03-1611 ‘Den eijgen ontvangen’ 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 29-05-1613 
Grondloting tussen de erfgenamen van Jacob Cornelis Aelbertsz en van zijn vrouw Geertge Gerrits, 
beiden zaliger. Maerten Ariensz, Pieter Jacobsz Pijeva en de erfgenamen van Cornelis Sijmon 
Louwen (zie k9260/k18520) krijgen 5 morgen te Benederheul. 
Opmerking: Geertge Jaepen, getrouwd met Pieter Jacobsz Pijeva, is de dochter van Jacob Cornelis 
Aelbertsz en Geertge Gerrits 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 19-11-1613 
Jan Jansz Griet met zijn zus heeft gekocht van Pieter Jacobsz Pijeva, Maerten Ariensz den Boer, Sijmon 
Cornelis (zie k9260), Leendert Maertsz, getrouwd met Marrichge Cornelis, Dirck Jan Tijsz, getrouwd met 
Grietge Cornelis, Willem Jansz van Dam, getrouwd met Marrichge Cornelis, Claes Sijmon Louwen, 
Cornelis Jacobsz en Sijmon Cornelisz als voogden van Fijchgen Cornelis en Lijsgen Cornelis, 5 morgen te 
Benederheuld. Bedrag 2025 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    dd 02-08-1633 
In deze acte wordt land genoemd dat grenst aan dat van de weduwe en kinderen van Pieter Jacobsz 
Pieba. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   dd 04-08-1636 
Inventaris van Reijer Willemsz zaliger, opgesteld door zijn weduwe Annitge Pieters: 5 morgen ¾ hont met 
huis, berg en schuur in het Beijerse. Verder 8 hont, mede in het Beijerse. 
Annitje Pieters, weduwe van Reijer Willemsz, geassisteerd met Jacob Pietersz Pieba, haar broer, 
hebben scheiding gedaan door uitkoop en vertichting jegens Claes Willemsz, voogd van het nagelaten 
weeskind van Reijer Willemsz en Annitje Pieters, oud ca. 3 maanden. Annitje moet het kind onderhouden, 
en wanneer het mondig is 150 gulden uitkeren. Annitje behoudt de boedel, en ook de goederen die 
Geertge Jaep, haar moeder, in lijftocht bezit. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   dd 10-12-1639 
Geertge Pieters, weduwe van Arijen Thonisz, geassisteerd met Mees Pietersz, haar broer, doet 
boedelscheiding, vertichting en uitkoop jegens Willem Thonisz, voogd van de 5 weeskinderen van Arijen 
Thonisz zaliger en voorstaande Geertge Pieters, met name: Annitge, ca 15 jaar, Maritge, ca 13 jaar, Pieter, 
ca 11 jaar, Maritge, ca 8 jaar en Anthonis, ca 3 jaar. Geertge Pieters zal de kinderen opvoeden en bij 18 
jaar 675 gulden uitkeren, dus 135 gulden per kind. Zij behoudt de boedel en verder een erfenis van Pieter 
Jacobsz Pieba zaliger, hetgeen door Geertge Jaep, de grootmoeder van voorstaande kinderen in 
lijftocht wordt bezeten. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk    niet gedateerd 
Geertje Tonisdr, weduwe van Jacob Pietersz Pieba, geassisteerd met Adrijaen Cornelisz, secretaris te 
Stolwijk, haar voogd, is geaccordeerd na het overlijden van haar man met Cornelis Jacobsz haar zoon, Arij 
Jacobsz Pieba, Cornelis Claesz de Graeff, getrouwd met Ingetje Jacobsdr, voorkinderen van Jacob 
Pietersz Pieba zaliger. Zij mag alles behouden. Er zijn ook goederen, die Geertge Jacobsdr in lijftocht 
bezit van Jacob Pietersz Pieba. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   dd 12-07-1657 
In deze acte wordt land genoemd dat belend is aan Geertge Jaep Pieba. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    dd 29-05-1663 
In deze acte wordt land genoemd dat grenst aan dat van de weduwe van Pieter Jacobsz Pieba. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    dd 11-05-1665 
Jacob Jansz, getrouwd met Geertgen Pieters, Pieter Arijensz, Antonis Arijensz, Jan Jacobsz, getrouwd 
met Annitgen Arijens, Pieter Cornelisz, getrouwd met Maritgen Arijens, Louweris Pietersz voor zichzelf en 
voor Pieter Pietersz en Arijen Gerritsz, getrouwd met Emmitgen Pieters, Jan Dircksz Boer, getrouwd met 
Geertge Pieters, Cornelis Jacobsz, voor zichzelf en namens Dirck Gerritsz Luijt, getrouwd met Leentgen 
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Jans, Arijen Jacobsz Pols, voor zichzelf en als voogd van de kinderen van Ingetnge Jacobs, Tonis Jansz, 
Willem Hendricksz Tholl, getrouwd met Aechte Jans, Willem Aertsz Cuijff, getrouwd met Maritgen Cornelis, 
Jan Thijsz, voor zichzelf en voor  Jacob Thijsz, Arijen Thijsz, Cornelis Thijsz, Cornelis Jacobsz, Jan 
Cornelisz, Isbrant Cornelisz, Mathijs Cornelisz, allen erfgenamen van Pieter Jacobsz Pieba en Geertgen 
Jacobs, beiden zaliger, verkopen aan Maritgen Claes, weduwe van Leendert Jansz Vervliet 5 ½ morgen 
land te Beijerse. Bedrag 2400 gulden. 
 

 
#k9244 Noorlander, Abraham Claesz  (zoon van Claes Pieter Geerlofsz Noirlander en
     Barbara Jacobs Decker)  ─> k18488 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk (Recht.arch. nr 54) 
 Eerst getrouwd +/- 1610 te Stolwijk met Lijsbeth Cornelis Coolwijck 
 * +/- 1592 te Stolwijk / 1590 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 20-11-1626 te Bovenkerk onder Stolwijk 
x 13-04-1614 te Stolwijk 
#k9245 Decker, Barbara Jacobs (dochter van Jacob Dircksz Decker en Ariaantje 
     Ariens)  ─> k18490 
 * +/- 1594 te Stolwijk 
 † voor 1648 te Stolwijk 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Abraham Noorlander en Lijsbeth Cornelis): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het tweede huwelijk (Abraham Noorlander en Barbara Jacobs): 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1614 te Berkenwoude  † na 20-03-1663 te Stolwijk 

 x 18-10-1643 te Berkenwoude met Marrigje Gerrits Burgers 
 zie ─> k4622 (kwartier 1) 

o Claes * +/- 1618 te Ouderkerk ad IJssel 
  † tussen 17-05-1662 en voor 07-07-1663 te Ouderkerk ad IJssel 
 x 25-04-1641 te Gouda met Maertgen / Marritgen Jans Wiggers 
 xx +/- 1651 te Ouderkerk ad IJssel met Annitge Pieters Versloot 
 zie ─> k4976 (kwartier 1, 2 en 3) 

 
Recht. Arch. nr 46 Stolwijk  fol. 191  dd 28-05-1613 
Verlichting tussen Abraham Claesz en Cornelis Cornelisz Colick, bestevaeder en voogd van het weeskind 
Lijssgen Abrahamsdr, ca 8 weken, gepr. door Abraham Claesz bij zijn huisvrouw za. Lijsge Cornelisdr. 
Abraham zal betalen 800 gulden, waarvan 200 gulden aan het kind betaald zullen worden door Jan 
Pietersz in Benederkerk, volgens een obligatie. 
 
Recht. Arch. nr 54 Stolwijk    dd 01-04-1618 
De erfgenamen van Claes Pietersz, namelijk Pieter Claesz, Abraham Claesz, Willem Tonisz, Willem 
Jansz, Sijmon Claesz en de weeskinderen van Stijntgen Claesdr, delen het geld en breven, die hun vader 
en grootvader heeft nagelaten. In die nalatenschap was geen onroerend goed. De weeskinderen krijgen 
172 gulden 13 stuivers en de helft van een rentebrief van 500 gulden hoofdsom. De andere helft krijgt 
Pieter Claesz. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 20-11-1626 
Barbara Jacobs, weduwe van Abraham Claesz, geassisteerd met Arijen Jacobsz, haar broer, doet 
boedelscheiding jegens Pieter Claesz als voogd van de 6 weeskinderen, met namen: Jan Abrahamsz (zie 
k4622), 12 jaar, Cornelis Abrahamsz, 10 jaar, Claes Abrahamsz (zie k4976), 8 jaar, Arijaentge 
Abrahams, 7 jaar, Pieter Abrahamsz, 5 jaar, en Maritge Abrahams, 4 jaar. Zij onderhoudt de kinderen en 
behoudt alles. Wanneer zij mondig zijn, betaalt ze elk 130 sch. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 26-05-1639 
Pieter Gerritsz van Holst, secretaris te Krimpen aan de Lek, en Arijen Thonisz Voorman, in opdracht van 
Johannes Gerritsz Visser, van Jan Willemsz van Hensberge, van Ocker Joppensz en van Pieter Thonisz, 
verkopen 1 morgen land aan Barber Jacobs, weduwe van Abraham Claesz. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 06-05-1651 
Jonge Jan Arijen Fransz, en als voogd over de 6 weeskinderen van Dirk Arijen Fransz, zijn broer, en als 
mede voogd van de 4 weeskinderen van ouwe Jan Arijen Fransz, mede zijn broer, Stijntje Cornelis, 
weduwe van voornoemde Dirk Arijen Fransz, met Aert Cornelisz, haar broer en voogd, Maddeleentgen 
Gijsberts, met Arijen Gijsbertsz Coster, haar broer en voogd, verkopen 4 morgen land met huis en hof in 
het oosteinde van Berkenwoude. Daaraan belendt onder ander eland van de kinderen van Abraham 
Claesz Noorlander en Berber Jacobsz, beiden zaliger. Kopers zijn diezelfde kinderen: Jan Abrahamsz, 
Claes Abrahamsz, Pieter Abrahamsz en Ariaentge Abrahams, weduwe van Coenraet Barentsz, schout te 
Berkenwoude. 
 

 
#k9246 Burgers, Gerrit    zelfde als ─> k8336 
x 
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#k9247 NN     zelfde als ─> k8337 
 
#k9248 de Heer, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 1639 te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k9249 Corsse, Lijsbeth  (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thonis * +/- 1615 te Lekkerkerk  †  

 x +/- 1645 te ??? met Annigje Aerts 
 zie ─> k4624 

 

 
#k9260 van Vliet, Sijmon Cornelisz (zoon van Cornelis Sijmonsz Louwen van Vliet 
     en IJefgen Jacobs) ─> k18520 
 ~ +/- 1586 te Stolwijk 
 † na 14-08-1663 te Stolwijk 
x +/- 1615 te Stolwijk 
#k9261 Flooren, Aeltgen  (dochter van Floor Daemsz en Maritge Cornelis) 
      ─> k18522 
 ~ +/- 1590 te Stolwijk 
 † voor 21-05-1663 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Nanne ~ +/- 1628 te Stolwijk  † 31-01-1690 te Stolwijk 

 o 06-09-1654 te Stolwijk met Marrigje Gerrits Burgers 
 zie ─> k4630 

 
Leenkamer Heeraertsberg 1426 – 1752 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HEERLIJKHEID BERGAMBACHT, 1403-1683 (1732)  
STOLWIJK  
15. 4½ morgen land in Stolwijk, beneden de kerk van Stolwijk aan de oostzijde van het waterschap van 
Stolwijk, aan de landzijde: Jacob Lauwenz. (1458: boven: Engel Nikolaasz.; 1550: Dirk Jansz.; 1602: Jan 
van Teilingen; 1620: oost: Abraham Nikolaasz.), beneden: Jacob Pietersz. (1458: beneden: Elisabeth, 
weduwe Jacob; 1550: Cornelis Simonsz.; 1602: de leenman; 1602: west de leenman), (1620 noord: de 
weg; zuid: de Heltse kade).  
18-5-1417: Jacob Lauwenz., V fol. 26v-27.  
13-12-1458: Rijssent, dochter van Jacob Lauwe, S.  
17-8-1460: Jan Hannemansz., gehuwd met Meinsje, dochter van Jacob Lauwenz., bij overdracht door 
Willem Jansz. voor Russent, dochter van Jacob Lauwenz., diens vrouw, V fol. 41.  
..-.-1472: Adriaan Jan Hannemansz. vermeld, LRK 283 fol. 69v.  
11-10-1512: Paulus Cornelisz. bij overdracht door Willem van Stein Pietersz., F I fol. 2v-3.  
..-.-15..: Paulus Cornelisz. met ledige hand, F I fol. 3.  
15-2-1550: Andries Pauwenz. bij dode van Pauwe Cornelisz., zijn vader, F 1 fol. 15.  
..-.-1582: Geerlof Dirksz. bij overdracht door Paulus Cornelisz., F II fol. 25.  
..-.-15..: Leendert Geerlofsz., F II p. 25.  
9-7-1589: Cornelis Simonsz. bij dode van Jan Brants Noteboom, F I fol. 18.  
15-2-1602: Nikolaas Simonsz. en Cornelis Jacobsz. voor Simon Cornelisz (zie k9260)., oud ca. 16 
jaar, hun neef, te Stolwijk bij dode van Cornelis Simonsz (zie k18520) , diens vader, F I fol. 22.  
14-4-1620: Leendert Daamsz. bij overdracht door Simon Cornelisz (zie k9260)., zijn schoonvader 
(sic; dit moet zijn: zwager, want Leendert Daamsz was getrouwd met Fijtje Cornelis, zie ook Weeskamer 1 
van Stolwijk dd 12-05-1628), F III fol. 44 en fol. 45.  
14-3-1631: Simon Cornelisz en Jan Muis Willemsz (zie k19854) . voor Cornelis Leendertsz., oud ca. 
15 jaar, hun neef, bij dode van Leendert Daamsz., diens vader, F III fol. 50.  
23-12-1637: Hulde door Cornelis Leendertsz., F III fol. 50.  
27-7-1660: Cornelis Leendertsz. met ledige hand, F III fol. 50. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 08-12-1603 
Huwelijkse voorwaarden tussen Leendert Maertensz en Marrichge Cornelis, in presentie van zijn vader 
Maerten Leendertsz en haar voogden Claes Sijmon Louwensz en Jacob Cornelis Aelbertsz. 
Tussensprekers of kaersmannen: van zijn kant Pouwels Cornelisz Clip, van haar kant Jacob Philipsz. 
Overkaersman is Willem Dirck Brantsz. Hij brengt in 175 gulden, zij brengt in alle goederen haar 
aanbestorven van haar vader en moeder zaliger, te weten: 1/6e van 16 morgen 2 hont te Benederheul, 
gemeen met haar zuster en broeders. Verder zullen zij hebben 10 koeien, enz. te samen voor 300 gulden, 
waarvan Leendert Maertensz moet betalen aan Marrichge Pieters, weduwe van Sijmon Louwen, 150 
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gulden, zoals Marrichge Pieters “aen de handen van Willem Pietersz tot Moordrecht voor de voorstaande 
kinderen van zaliger Cornelis Sijmon Louwen verschooten hadde”, volgens de obligatie dd 07-12-1595, 
en nog 150 gulden zoals de voorstaande kinderen met elkaar schuldig zijn aan Elisabeth Swaens van 
gehaalde waren. Verder moet hij de 3 jongste weeskinderen van zaliger Cornelis Sijmon Louwen 
onderhouden. De 2 oudste krijgen een gedeelte van de landhuur. In de voorstaande 16 morgen 2 hont ligt 
3 morgen 2 hont te Benederheul, met huis, enz, belend ten oosten de buijrvliet. (waarschijnlijk is hieraan 
de achternaam ontleend) 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 31-11-1604 
Jacob Cornelis Aelbertsz (of Jaep Neel Aelbertsz) maakt zijn testament. Hij laat alles na aan zijn 
kinderen en kindskinderen: Cornelis Jacobsz, Marrichgen Jacobs, Pieter Jacobsz (zie k9242)als man 
van Geertge Jacobsdr (zie k9243), en de kinderen van za IJeffgen Jacobs (zie k18521) gepr. bij 
Cornelis Sijmon Louwen (zie k18520) zaliger. Elk van de vier handen heeft al 300 gulden gekregen. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 06-04-1612 
Claes Sijmon Louwen heeft gekocht van (in de kop staat: de erfgenamen van Cornelis Sijmon Louwen): 
Leendert Maertensz, Dirck Jan Tijsz, Fijchgen Cornelis, Sijmon Cornelisz, Marrichgen Cornelis en Lijsgen 
Cornelis, met haar voogd Cornelis Jacobsz, hetgeen zij te erf hebben genomen van hun moeije Dirckge 
Sijmons, namelijk 3 morgen 2 hont te Benederheul. Bedrag 300 gulden. 
dd 22-11-1613: Willem Jansz van Dam, man en voogd van Marrichge Cornelis, is door Claes Sijmon 
Louwen betaald. Het betreft 100 gulden, n.a.v. de koop van voorstaand land. 
dd 17-03-1615: Sijmon Cornelisz, Leendert Daemsz, als man en voogd van Fijchge Cornelis, en Lijsgen 
Cornelis, met haar voogd Sijmon Cornelisz, zijn betaald door Claes Sijmon Louwen. 
dd 03-11-1618: idem Leendert Maertensz en Dirck Jan Tijsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 29-05-1613 
Grondloting tussen de erfgenamen van Jacob Cornelis Aelbertsz en van zijn vrouw Geertge Gerrits, 
beiden zaliger. Maerten Ariensz, Pieter Jacobsz Pijeva (zie k9242) en de erfgenamen van Cornelis 
Sijmon Louwen (zie k18520) krijgen 5 morgen te Benederheul. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 19-11-1613 
Jan Jansz Griet met zijn zuster heeft 5 morgen land te Benederheul gekocht van Pieter Jacobsz Pieba 
(zie k9242), Maerten Ariensz den Boer, Sijmon Cornelisz voor zichzelf, Leendert Maertensz, als man van 
Marrichge Cornelis, Dirck Jan Tijsz, als man van Grietge Cornelis, Willem Jansz van Dam als man van 
Marrichge Cornelis, Claes Sijmon Louwen, Cornelis Jacobsz en Sijmon Cornelisz als voogden van 
Fijchgen Cornelis en Lijsgen Cornelis. Bedrag 2025 gulden.  
In de betalingsregeling is sprake van de 4 kinderen van Cornelis Sijmon Louwen zaliger, bij namen 
Leendert Maertensz (man van Marrichge Cornelis), Sijmon Cornelisz, Fijchgen Cornelis en Lijsgen 
Cornelis. Bij moeilijkheden uitspraak en verklaring door Floris Cornelisz en Cornelis Dircksz, en uitspraak 
door Claes Sijmon Louwen, Cornelis Jacobsz, Leendert Maertensz en Cornelis Dircksz. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 01-11-1614 
Huwelijkse voorwaarden tussen Leendert Daemsz en Fijchgen Cornelis. Zijn ouders leven nog. Present 
zijn Daem Leendertz, Claes Sijmon Louwen, Cornelis Jacobsz, Job Florisz en Sijmon Cornelisz. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 14-03-1615 
Willem Jansz van Dam, die tot zijn huisvrouw gehad heeft zaliger Marrichge Cornelis ter eenre, en haar 
erfgenamen, bij namen Leendert Maertensz, Dirck Jan Thijsz, Leendert Daemsz, als mannen en voogden 
van hun huisvrouwen, Sijmon Cornelisz voor zichzelf en als voogd, geassisteerd met Claes Sijmon 
Louwen en Cornelis Jacobsz, medevoogden, over Lijsge Cornelis, ter andere zijde. Willem van Dam en 
zijn vrouw hadden een testament dd 20-11-161.. (?) Waarschijnlijk een boedelscheiding. 
 
Recht. Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 02-04-1615 
Sijmon Cornelisz koopt van Leendert Maertensz 2 morgen 3 hont en 1/5e deel van 2 hont land te 
Benederheul. Gemeen met de erfgenamen van Cornelis Sijmonsz Louwen. Bedrag 850 gulden.  
Arbiters zijn Claes Sijmonsz Louwen (oom van Sijmon Cornelisz) en Leendert Daemsz (zwager van Sijmon 
Cornelisz). 
 
Recht. Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 01-02-1618 
Voorwaarden waarop Sijmon Cornelisz op te Vlijedt koopt van Dirck Jan Tijsz, namelijk 3 morgen 2 hont  
land, waarvan 1 morgen ligt in het leen dat Sijmon Cornelisz in leen houdt van Bruninck van Wijngaerden, 
heer van Aertsberg en Ammerse, gelegen te Benederheul. Bedrag 1200 gulden. arbiters zijn Floor 
Daemsz (zie k18522) en Tijs Jans. Volgt de eigen dd 25-02-1620 van de 2 morgen leenland wat Sijmon 
mede gekocht heeft, te samen 3 morgen 2 hont. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 12-05-1628 
Vertichting tussen Fijtje Cornelis, weduwe van Leendert Daemsz, geassisteerd met Sijmon Cornelisz, 
haar broer, en Annetge Willems, weduwe van Daem Leendertsz, geassisteerd met Jan Willemsz Muijs, 
haar broer, en Jan Willemsz Muijs als voogd van de 6 weeskinderen van Leendert Daemsz zaliger, 
geprocreerd bij Fijtge Cornelis. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 10-03-1629 
Sijmon Cornelisz, man van Aeltge Flooren, heeft opgedragen aan Crijn Floorensz 1/12e van 25 ½ 
morgen land, met huis, berg, etc in verscheidene percelen, gemeen met hun moeder en andere zuster en 
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broeders kinderen in Beijerse. Bedrag 950 gulden. Dit is hen aangekomen door het overlijden van Floor 
Daemsz, Geerlof Flooren en Jacob Flooren.  
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 16-01-1634 
Pieter Jacobsz Wicht voor zichzelf en als voogd van Ermtgen Jacobs, zijn zuster, en Bastiaen Jacobsz, 
hebben verkocht aan Sijmon Cornelisz 1 ½ morgen land te Benederheul. Bedrag 365 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 28-12-1634 
Hillitge Thonen, geassisteerd door Geleijn Thonisz, verkoopt aan Sijmon Cornelisz 7 morgen 2 ½ hont land 
te Benederheul. Bedrag 3580 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 29-12-1634 
Willem Gerritsz verkoopt aan Sijmon Cornelisz 1 morgen land te Benederheul. Bedrag 420 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 13-03-1639 
Pieter Gerritsz, secretaris van Krimpen a/d Lek voor zichzelf en voor Jan Gerritsz,Ocker Joppen, getrouwd 
met Neeltge Gerrits, Jan Willlemsz van Hansbergen, man van Rosina Gerrits, Arijen Thonisz voor zichzelf 
en namens Jan Thonisz, zijn broer, verkopen aan Sijmon Cornelisz, Berber Jacobs en Fijtge Cornelis de 
helft van 8 morgen 4 ½ hont land te Benederheul, gemeen met de kopers. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 06-02-1648 
Eva Sijmons, weduwe van Louweris Commersz, geassisteerd met haar vader en voogd Sijmon Cornelisz, 
doet uitkoop jegens Commer Jansz Deecken, grootvader en voogd van de drie weeskinderen genaamd 
Meijnsge Louweris, 4 jaar, Maritge Louweris, 3 jaar en Jan Louwerisz ¼ jaar. Zij moet de kinderen 
opvoeden, en wanneer zij mondig zijn 25 gulden uitkeren. Zij behoudt de boedel. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 21-05-1663 
Sijmon Cornelisz voor zichzelf en als boedelhouder van Aeltgen Flooren zaliger, verkoopt aan Pieter 
Abramsz 3 ½  morgen land te Benederheul. Bedrag 2225 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 21-05-1663 
Sijmon Cornelisz voor zichzelf en als boedelhouder van Aeltgen Flooren zaliger, verkoopt aan 
Nanne Sijmonsz 2 morgen land te Benederheul. Bedrag 805 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 14-08-1663 
Sijmon Cornelisz van de Vliet, voor zichzelf en als boedelhouder van zijn overleden vrouw Aeltgen 
Flooren, Jop Sijmonsz, Nanne Sijmonsz, Jacob Sijmonsz, Floris Sijmonsz, Jacob Sijmonsz de Jonge, 
Geerlof Sijmonsz, Cornelis Leendertsz en Cornelis Joppe, voogden van de weeskinderen van Daem 
Sijmonsz en Eva Sijmons, nagelaten kinderen en kindskinderen van Aeltgen Flooren, verkopen aan 
Barbera Houtmans, weduwe van de heer Aelbert Houtmans, in zijn leven raad en burgemeester van 
Gouda, een hofstede te Benederheul, groot 10 morgen 5 ½ hont land, met huis, schuur daarop staande, 
nog 9 morgen land en 3 ½ morgen land te Benederheul. Bedrag 13.275 gulden. 
In de volgende acte staat dat Barbara Houtmans nog schuldig is 6275 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 14-08-1663 
Sijmon Cornelisz op te Vliet, voor zichzelf en als boedelhouder van zijn overleden vrouw Aeltgen 
Flooren, Jop Sijmonsz, Jacob Sijmonsz, Nanne Sijmonsz, Floris Sijmonsz, Geerlof Sijmonsz, Jacob 
Sijmonsz de Jonge, Cornelis Leendertsz en Cornelis Joppe, voogden van de weeskinderen van Daem 
Sijmonsz en Eva Sijmons, nagelaten kinderen en kindskinderen van Aeltgen Flooren, verkopen aan 
Jacob Claesz Backer en de weduwe van Jonge Jan Claes Ellertsz, Antonis Cornelisz, IJssebell Coij 
Florisz,  Jop Sijmonsz en Jacob Sijmonsz, de obligatie sprekende op Barbara Houtmans groot 6275 
gulden. 
 

 
#k9262 Burgers, Gerrit   zelfde als ─> k8336 
x 
#k9263 NN    zelfde als ─> k8337 
 
#k9268 Verkerck, Jan Arijensz  (zoon van Arijen Verkerck en ) 
 Later getrouwd met Annichgen Joris 
 Beroep: Gezworene van Bergambacht in 1648 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † tussen 01-05-1656 en 24-04-1659 te Bergambacht ?? 
x +/- 1630 te Bergambacht ?? 
#k9269 Gerrits, Merchgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 07-03-1639 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ +/- 1630 te Noordeloos  † na 29-06-1682 te ??? 

 x +/- 1655 te Bergambacht ?? met Jannigje Cornelis Verkaijck 
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 xx te Noordeloos ?? met Macheltie Gerrits 
 zie ─> k4634 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 16-11-1635 / 27-12-1636 / 14-12-1640 / 09-12-1645 
In de lijst van geschierde mannen wordt Jan Verkerck genoemd. In 1635 moet hij een houmes meenemen 
wanneer er nood is. Anderen nemen een sleg, bijl, riek, houmes, burrie of graeff mee. In 1636 moet hij een 
houmes meenemen en in 1640 en 1645 een riek. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 07-03-1639 
Rechtdag gehouden 07-03-1639 
Jan Adriaensz Verkerck, eiser, contra Ingetgen Maertens, gedaagde. Tot behoorlijke grondkaveling van 
een hodstede die voor de helft aan hem in huwelijk is gegeven door Gerrit Louwen, zijn oom zaliger. De 
hofstede is in het geheel groot 5 morgen 4 hont, waarvan de wederhelft toekomt aan Ingetgen Maertens. 
De gedaagde verzoekt kopie uit de huwelijkse voorwaarden waar de eiser zich op beroept. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 18-04-1639 
Rechtdag gehouden 18-04-1639 
Pieter Gerritsz en Frederick Gerritsz, als ooms en voogden van Gerrit Jansz, hun zusters onmondige 
weeskind, met Gielis Gerritsz, schout, contra Jan Ariensz Verkerck, gedaagde. De eisers zeggen dat zij 
ooms zijn van Gerrit Jansz, onmondig weeskind geprocreert bij Merchgen Gerrits, hun zus, waarvan 
zij gerechte voogden zijn, en verlangen van de gedaagde dat hij hen staat en inventaris van de boedel 
levert.  
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-05-1644 
Joost Cornelisz de Jong, won. te Willichschap, verkoopt aan Jan Ariensz Verkerck en Cornelis Ariensz een 
stuk land groot 14 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 29-09-1648 
Jan Ariensz Verkerck legt de eed af als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 08-12-1648 
Jan Ariensz Verkerck wordt genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 01-05-1656 
De erfgenamen van Aefgen Gijsberts verkopen aan Jan Ariensz Verkerck een huis en erf te 
Benedenberch, met hooiland daar achter gelegen, groot 8 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. ..-12-1657 
Cornelis Harmensz, oud schepen, verkoopt aan Jan Ariensz Verkerck, oud gezworene, een stuk land aan 
de groene Kerkwech. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 24-04-1659 
Gerrit Jansz Vekerck, won. te Noordeloos, verkoopt aan Annichgen Joris, weduwe van Jan Arijensz 
Verkerck en deszelfs kinderen, zijnde zijn (schoon?)moeder, (hier wordt waarschijnlijk bedoeld 
‘stiefmoeder’) een stuk land groot 2 morgen 1 hont. 

 
#k9276 Pons, Pieter Gerritsz  (zoon van Gerrit Pons en ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Bergambacht ??? 
#k9277 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas ~ +/- 1620 te ???  † na 02-05-1667 te ??? 

 x +/- 1645 te Bergambacht ??? met Willempje Bouwens 
 zie ─> k4638 

 

 
#k9278 Pietersz, Bouwen  (zoon van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † na 04-01-1661 te ??? 
x +/- 1620 te Bergambacht ??? 
#k9279 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Willempje ~ +/- 1625 te ???  † voor 04-01-1661 te ???  
  x +/- 1645 te Bergambacht ??? met Claes Pietersz Gerritsz Pons 
  zie ─> k4639 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 04-01-1661 
Rechtdag gehouden 04-01-1661 
Claes Pietersz, eiser, contra Bouwen Pietersz, als grootvader en voogd van het nagelaten weeskind van 
Willemintje Bouwens, geprocreeert bij de voornoemde Claes Pietersz, gedaagde. 
De zaak wordt in deze acte verder niet beschreven. 

 
#k9312 Saen, Barent Ariensz  (zoon van Arie Barentsz Saen en Ariaantje  
     Floren)  ─> k18624 
 Beroep: Schepen van Ammerstol 
 * +/- 1578 te Ammerstol 
 † tussen 08-08-1633 en 23-07-1635 te Ammerstol ?? 
x +/- 1620 te Ammerstol 
#k9313 Craaij, Willempje Willems (dochter van Willem Jansz Craaij en ) 
 Later getrouwd (tussen 1635 en 1642) met Govert Sijbertsz 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † tussen 16-03-1637 en 05-06-1666  te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1625 te Ammerstol  † voor 22-04-1673 te ??? 

 x 17-11-1658 te Ammerstol met Marrechie Cornelis Bas 
 zie ─> k4656 

 
Recht. arch nr 1 Ammerstol    dd 25-06-1596 
Rechtdach gehouden den 25e junij 1596 
Compareerde voor Schepenen onderschreven Ariaentgen Floren, wed. wijlen Arien Baerntse Saen, 
geassisteert met Arien Goethert voor haer selven ende in dese vervangende haer onmondige kijnderen, 
Willem Janse als man en voocht van sijne huijsvrouwe ende Marichgen Ariense, geassisteert met Gielis 
Berrits Schout, haren gecoren voocht in dese, tsamen erfgenamen van Arien Barentse Saen za. respective 
vader ende schoonvader ende Adriaen Wouterse ende transporteerde, cederende voor haer ende hare 
erven Evert Ariense ende sijne erven, alsulcke erven als sij leggende hebben op Ammers, voor sooveel zij 
elcx daerinne gerechticht zijn. Wel verstaende soo verre Evert Ariense compt te overlijden, sonder sijn 
erven achter te laten, soo zal dese helft comen tot behoeff van Ariaentgen Floren voorn. De andere helft tot 
behoeff van de kinderen van Arien Baerntse voorn. 
 
Weeskamer arch nr 1 Ammerstol   dd 14-01-1619 
Loting tussen de erfgenamen van Ariaentgen Floren 
1) Baernt Ariensz zal krijgen de helft van de "huisinge", met de lasten van een jaarlijkse rente van 8 g 8 st, 
toekomende de wede van Baernt Botter. 
2) Thonis Baerntsz zal krijgen de helft van de lange worff met 2 h land, gemeen met Gerrit Jansz Weert 
c.s., met een kampje, genaamd "Stooffcampgen" met een trede schoordijk boven Ammerstol. Met een 
jaarlijkse last van de helft van 38½ st. 
3) Arien Aertsz zal krijgen 't kampje aan de Nijenweteringe met 75 g die Baernt Ariensz in 3 termijnen moet 
betalen; met het hout "totte timmeringe gereet leggende"; met puttevliet en de halve wetering. 
4/5) Grietgen Ariens en de kinderen van Thonis Thonisz zullen krijgen het deel, waarop Ariaentgen Floren 
recht had in de hofstede van Jan Floren. Met de lasten daarop staande van dijk, dam, enz. 
Gedaan ten overstaan van Burgemeesters en de Schout als oppervoogd van de kinderen van Thonis 
Thonisz en Lijntgen Willems, hun moeder. De kinderen hebben de inboedel gekocht. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 14-06-1621 / 28-06-1621 
Rechtdach gehouden den 14e junij 1621 
Baernt Ariense Zaen eijser. Contra Arien Cornelisse Rootbaert gedaagde, eijsch doende, om betaling te 
hebben ter somme van 11-8-0 van coop van kennip, verschenen Kermis 1619. Schepenen condemneeren 
de gedaagde int eerste default, vermi ts hij nijet en compareert, volgens dordonnantie. 
Compareerde voor Schepenen ondergenoempte Arien Cornelisse Rootbaert, ende bekende schuldich te 
wesen, Baernt Ariense Zaen, de somme van 11-8-0. Zurcheerende dexecutie voor deene helft tot Bamis 
eerst comende, ende dandere helft Vastelavont daernaest aenvolgende, ende versocht daerinne 
gecondemneert te werden. Gehoort welck beken ende versoeck, hebben Gesworene hem gecondemneert 
int geene voorsch staet. Actum voor Schepenen den 28e junij 1621. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 05-06-1623 
In deze acte blijkt dat Barent Ariensz Zaen schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 13-09-1627 
Rechtdach gehouden den 13e sept 1627. 
Jacob Leenertse eijser. Contra Baernt Ariense Zanen gedaagde, om betaling te hebben van 9-3-0, ter 
cause van op gelichten penn. compenserende de eijser, cum expensis. als rest van meerder paert. 
Gedaagde versocht copie ende dach ten naesten, Schepenen gunnen de ged. copie ende dach. 
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Recht. arch nr 7 Ammerstol    dd 20-08-1629 
Aerjaentgen Cornelis, wede van za Gerrit Jansz Waert, geass. met Snel Hermansz, haar zoon en gekozen 
voogd in deze, Thuenis Gerritsz Waert voor zz, Arien Jacobsz als man en voogd van Sijchgen Gerrits en 
Cornelis Cornelisz als man van Grietgen Gerrits, allen erfgenamen van za Gerrit Jansz Waert, hebben 
opgedragen ten behoeve van Baernt Ariensz Zaen: Werf, genaamd de Hoijwerf, gekomen van de Ouden 
Jan Gerritsz, in Ammerstol. 
 
Weeskamer arch. nr 1 Ammerstol   dd 30-03-1632 
Accoord tussen Meijnsgen Jansdr, wede van wijlen Anthonis Ariensz, geass. met Arien Jans, haar broeder 
als haar gekozen voogd in deze, ter eenre en Baernt Ariensz Zaen als oom en bloedvoogd van de 3 
weeskinderen van Thuenis Ariensz Saen voornoemd gepr. bij Meijnsgen Jans ter andere zijde. Meijnsgen 
Jans zal alle goederen behouden. Ze zal haar 3 kinderen onderhouden totdat het jongste kind 18 j zal zijn. 
Dan zal ze de kinderen als hun vaders besterfenis geven: de helft van de hofstede op Ammerstol, waarin 
hij bij zijn leven woonde, met de helft van de beteling. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 02-05-1633 
Rechtdach gehouden den 2e meij 1633. 
Jan Janse Schout, eijser. Contra Barent Ariense Zaen, gedaagde eijsch doende. De eijser zeijde omtrent 
anderhalf jaer geleden, sonder de preciesse dach onthouden te hebben, verligt te hebben, seeckere 
gelach ter presentie van hem gedaagde ende mee ander twee gld, thien st. ende dat op conditie, zo 
ijemant van de gelagenders eerst bruijdegom werden ofte goet quam te erven, dat t sulcx gevallen, een 
eerste van de conditien aen hem eijser in plaets van de voorn. 2-10 soude betalen 5 gld ende alsoo de 
gedaagde door affsterven van sijn huijsvrouws moeder heeft goet geerft, ende weijders is de genoemde 
conditien te voldoen, soo concludeert de eijser ter sine, de gedaagde sal worden gecondemneert 5 gld op 
te leggen. Schepenen houden de saecke in advijs. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 30-05-1633 
Rechtdach gehouden den 30 meij 1633 
Barent Ariense Zanen, eijser-In cas van guarant. Contra Snel Hermans. 
De eijser concludeert ten sine, de gedaagde sal werden gecondemneert te garanderen ende bevrijden van 
de eijsch ende conclusie, die Jan Janse Schout, jegens hem eijser is doende mitten costen. De eijser 
vermits de non comparitie van de ged. versocht default en een tweede citatie. Schepenen fiat. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 08-08-1633 
Rechtdach gehouden 8 aug 1633 
Jan Janse Schout, , eijser. Contra Barent Ariens Zaen, gedaagde als noch sententie te begeeren. 
Schepenen parthijen tot meer malen gehoort ende dat den ged. niet ontkent, goedt geeft te hebben, 
doende recht, condemneren de gedaagde in de eijser sijne eijsch ende conclusie, ende in de costen van 
dese processe tot taxatie van Schepenen. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 23-07-1635 
Rechtdach gehouden 23 julij 1635. 
Arien Damense, cum sosijs, eijser. Contra De erfgenamen van Barent Ariens, gedaagden te antwoorden. 
De gedaagden versochten als noch dach om te antwoorden. De eijser admitteert op versteck. 
De erfgenamen van Barent Ariens, eijsers. Contra Gerrit Stam, gedaagde te antwoorden. 
De ged. omme redenen bij monde te verhalen, concludeert tot niet ontfankel ende te vorderen alsulcx van 
costen. 
 
Weeskamer arch. nr 2 Ammerstol   dd 31-08-1635 
Willemtgen Wilmsdr wede van Baernt Ariensz Zaen geass. met Jan Wilmsz, haar broeder en gekozen 
voogd in deze zaak ter eenre en Arien Wilmz Craeij als voogd van de minderjarige kinderen van voorst. 
Baernt Ariensz za. overeengekomen: Willemtgen Wilmdr behoudt alle goederen behalve het halve huis en 
hofstede gelegen in Ammerstol, waarin ze woont en nog een werf genaamd Bastiaentgens werf, zoals 
deze van Bastiaentgen gekomen is, die de kinderen in eigendom zullen houden; zij onderhoudt de 
kinderen. Mondig: de 3 zoons een nieuwe mantel, de dochter een nieuwe "huijck" of elk 6 pond vlaams. 
Voor dit onderhoud verbindt ze de andere helft van ‘t voorst. huis in ‘t bijzonder. 
1-7-1641. 
Verder nog bedongen, dat de moeder de kinderen bij hun huwelijk een "bruiloftscleet" en een tinnen 
"plateel" zal geven. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 14-01-1636 
Rechtdach gehouden den 14e jan 1636 
Arien Th. Waert Schout. Eijser. Contra Wilmpgen Willemse wed. van wijlen Baernt Ariensse, 
gedaagde, eijsch doende. 
De eijser als oppervoocht van alle weduwen ende weesen, versocht staet ende inventaris van alle de 
goederen, die Barent Ariense haer gewesen man za. metten doot geruijmt ende achtergelaten heeft.  
Ged. versoeckt dach te antwoorden ten naesten. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 16-03-1637 
Rechtdach gehouden den 16e maart 1637 
Present alle Schepenen, absent Wouter Jans Stoel Adriaen Thonis-Waert, Schout, als oppervoocht van 
sHeeren wegen, van alle minderjarige, eijser. Contra Wilmptgen Willems, wed. geweest van Barent 
Ariensse Zanen za. gedaagde. De eijser versocht nieuwe levering van exceptie van een verjaert vonnis, 
geweesen bij Schepenen alhier van dato 14 jan 1636. cum expensis. Schepenen decerneren nieuwe 
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levering van exceptie, volgens dordonnatie per Schepenen bij voorgaende vonnis geweesen den 14e jan 
1636. Ordonneren evenwel parthijen haer qeustie te decideeren ende te verblijven aen den Burgemeesters 
van Ammerstol, ende wat uijtspraak zij daer van doen zullen, parthijen tselve ter wedersijde sullen naer 
comen, sonder daer tegens te doen ende dat binnen den tijt van 14 dagen, dat voorn. Levering Burgemrs. 
middelwijl behoorlick sullen werden geinsinueert. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 21-06-1642 
Arien Aertsz, burgemeester van Ammerstol, voor zichzelf en z.st.m. voor Arien Wilmsz Craeij als voogd 
van de kinderen van Thuenis Ariensz Zaen za. en Arien Jansz eveneens voogd van deze kinderen en 
Arien Thuenisz Waert, schout, als oppervoogd, Grietgen Ariens geass. door de genoemde burgemeester, 
haar gekozen voogd in deze, Goverts Sijbertsz getrouwd hebbend Willempgen Willems, wede van 
Baernt Ariensz Zaen hebben in eigendom overgedragen aan Thonis Pietersz Bonser hun gerechte deel in 
een huis en erf te Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 29 Ammerstol    dd 05-06-1666 – 24-07-1666 
Den deurwaarder van de gemene middelen hiertoe versocht, sal hem uijt ten naem van Cornelis Staveren 
als geauthoriseerde van de pacht opt beestiael over den loope van Ammerstol van den termijn ingegeaen 
primo august 1665, laten vinden bij den persoon ofte ter woonplaets van Arien Cornelisse Niepoort, 
jegenwoordich Schout tot Ammerstol, ende den selve afvragen of op den 14e of 5e deser maent junij 1666 
tot sijne huijse bij den vrienden ofte erfgenamen van zal. Willimtgen Saen niet is met een billet van 
afschrijvingh van den pachter vant beestiael tot Schoonhoven aen gebracht ofte billet gelaten van een half 
beest, twelck sij lieden gekost hadden van Mattheus Cornelisse Beenhacker tot Schoonhoven woont, ende 
in gevalle sulckx aldaer niet en is bekent gemaeckt, vorder te gaen ten huijse ofte bij den naeste vrienden 
en erfgenamen van de voorn. Willimptgen Saen ende deselve te bekeuren in cas van contravertie, als dat 
sij lieden t voorn. half beest niet conform de ordonnantie hebben aen gebracht. Doet de afvraginge ende 
van noode sijnde de bekeuringe en erluveert schriftelijk Uw wedervaren, actum den 4e juinij 1666. 
 
Op huijden den 5e junij 1666 hebbe ick onderschr. deurwaerder van de gemene middelen mij int crachte 
van de bovenstaende authorisatie gevonden ten huijse van Arien Cornelis Niepoort Schout tot Ammerstol 
ende vermits deselve absentie, de huijsvrouwe van voorn. Schout gevraegt of tot haere huijse bij de 
erfgenamen van Willimtgen Saen enich vleijs was aen gebracht, ofte geen billet over gebracht, waerop de 
voorn. vrouwe mij seijde, neen, bij mij niet, mijn man is nae Schoonhoven, of het aen hem gedaen is, dat 
en weet ick niet. Waerop ick onderschr. ben gegaen ten huijse van de voorn. Willimtgen Saen ende 
hebben de erfgenamen van haer bekent, ende de bekeuringe gedaen aen de persoon van Arien 
Barenden, waerop mij tot antwoort is gegeven, wij hebben een billet van Staten en Stadts weegen, wil de 
pachter sulckx sien, soo moet hij hier komen, wij sijn niet gehouden het selve aen hem te brengen, soo ons 
seecker man tot Schoonhoven geseijt heeft, verclaren dit te sijn mijn wedervaren, datum boven. 
Jan Cornelisse Cleijn. 
De deurwaerder van de gemene middelen wort bij dese versocht ende geauthoriseert, uijtten name  ende 
van wege Cornelis van Staveren als geauthoriseerde van de impost opt bestiael over Ammerstol, van de 
termijn in gegaen den 1e aug 1665 voorleden, hem te vervoegen bij den persoon ofte ter woonplaets van 
Arije, Willem, Theunis ende Hendrick Barende, alle woonende op Ammerstol voornt, erfgenamen 
van Willemtgen Saenen, in haer leven wed. van Govert Sijbrantse, deselve te dachvaerden voor de 
Heeren Schepenen, commissaressen der stede Schoonhoven, jegens woensdag, dat wesen sal de 28e 
deser maent julij 1666, naer de middach de clocke twee uur, ofte dan geen rechtdach sijnde, de eerste 
rechtdach voor de Heeren Schepenen, Commissarissen daeraen volgende, omme te aenhooren 
soodanige eijsch ende conclusie, ten sine de gedaagden op de vierde deser mant junij een half beest 
hebben gehaelt van dese stede Schoonhoven ende deselve gebracht op Ammerstol voornt. Ende deselve 
gebracht op Ammerstol voornt, ter sterfhuijse van de voorn. Willemtgen Saen, sonder hetselve de pacht 
bekent te maecken ofte billet van dien vertoont te hebben. Contrarie de cod op de impost van bestiael 
geemaneert, de deurwaerder doet de citatie presenterent copie tot costen van de gedaagden ende 
verclaerteert zijn wedervaren, actum den 9e junij 1666. 
Cornelis van Staveren. 
Volgens dese bovenstaende ackte, soo hebben onderschreven deurwaerder dachvaerdinge gedaen in 
absentie van Willem Barenden, aen de huijsevrouw van Evert Willems, die het aen nam, hem te seggen, 
die het voor Arij Barenden Cock aennam, ende Cock aen Teunis Barenden seijde aen de huijsvrouw van 
Hendrick Barenden, die tot antwoort gaf, ick weet daer niet van, tis wel, actum dese 24 julij 1666. 
Jan Cornelisse Cleijn. 

 
#k9316 Spijkerman, Lammert Hendricksz zelfde als ─> k5246 
x 
#k9317 Pieters, Marija    zelfde als ─> k5247 
 
#k9320 Pater, Arien Govertsz  (zoon van Govert Pater en ) 
 Beroep: Burgemeester van Ammerstol 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † tussen 14-05-1646 en 03-06-1649 te Ammerstol 
x +/- 1610 te ??? 
#k9321 Leenderts, Neeltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † voor 19-11-1653 te Ammerstol 
 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1189 Datum: 19-Feb-23 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Govert ~ +/- 1630 te Ammerstol  † 23-02-1693 te Ammerstol 

 x ..-03-1655 te Oud Alblas met Dirkje Dirks van Eijndhoven 
 zie ─> k4660 

 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 01-12-1636 
Reeckening bewijs ende reliqua die Arien Govert Pater ende Jan Joppen, burgemeesters van Ammerstol, 
sijn doende van hare ontfangh ende uijtgeeff over de jare 1636. 
(Idem dd 12-02-1638, 17-01-1639, 12-12-1639, 02-07-1641, 25-11-1641, 24-04-1644 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 23-06-1638 
Arien Govertsz Pater, burgemeester van Ammerstol, verkoopt aan Pieter Pietersz, gezworene van 
Bergambacht, een kennopland groot 1 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-..-1642 
Pieter Maertensz de Leeuw, won. te Lekkerkerk, verkoopt aan Arien Govertsz Pater, oud burgemeester 
van Ammerstol, een stuk land aan de Schoonhovense Kerkwech, groot 2 morgen. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 14-05-1646 
Pieter Sijbertsz, Bastiaen Sijbertsz, Gijsbert Sijbertsz, Hendrick Sijbertsz ieder voor zichzelf, allen kinderen 
van za. Sijbert Govertsz in zijn leven wonende buiten Schoonhoven aan de Hoogen Dijck hebben 
overgedragen aan Arien Govertsz Pater, hun oom, oud-burgemeester van Ammerstol, een 
hennepwerf genaamd het Hofsteechgen in Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 16-05-1646 
Jan Dircxsz getrouwd met Pietertgen Ariens en Hendrick Ariens getrouwd met Grietgen Ariensdr 
vervangende Merchgen Ariens en Aert Ariens, zuster en broer van Grietgen Ariens hebben samen 
overgedragen aan Arien Govertsz Pater, oud-burgemeester van Ammerstol de eigendom van een 
griend in Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 03-06-1649 
Hier wordt een belending genoemd aan de ‘weduwe van Arien Govertsz Pater’. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 23-06-1650 
Jacob Barentsz, Jan Jansz de Groote, Arien Jansz, Heijmus Jansz, Jan Jansz de Jonge, Jacob Hendricksz 
Davidt, schout, als oppervoogd van Cornelis Jansz, onmondig weeskind van Jan Jansz Looren verwekt bij 
Merritgen Barents, in haar leven gewoond op de Steenplaats, alle erfgenamen van Barent Jacobsz, 
verkopen aan Neeltgen Leenderts, weduwe van Arien Govertsz Pater, in zijn leven oud burgemeester 
van Ammerstol, een stuk land aan de Schoonhovense Kerkwech, groot 10 hont. 
 
Recht. arch nr 18 Ammerstol    dd 19-11-1653 
Op huijden den 19e nov 1653, compareerde voor de Schout ende Burgemeesters van Ammerstol, hier 
onder genomineert Govert Ariensse Pater, Herman Snel, getrouijt hebbende Aechtgen Ariensse, ende de 
Heer Jacob Blomvliet, Vaendricht van de Heer Eclonde Verdoes, als oom ende voocht van Arien 
Cornelisse, sijnde een nagelaten soon van Merrichgen Ariensse, tsamen erfgenamen van Arien 
Govertsse Pater ende Neeltgen Leenderts, haer sa. vader ende moeder, mitsgaders grootvader ende 
grootmoeder respective; ende bekende sij comparanten de na gespecificeerde goederen bij de voorsch. 
hare ouders nagelaten, mitten andere bij blinde loottinge ende cavelinge, gedeelt ende geparticipeert te 
hebben, in voegen ende manieren als volght namelick dat 
De voornoemde Govert Ariensse voor sijn loth sal hebben de hoffstede, huijssinge, timmerragen ende 
plantagien, met de werde daertoe behoorende, staende ende gelegen tot Ammers. 
Noch een stuck weijlant, gelegen bij de Vliet onder Berchambacht, verongelt wordende voor thien hondt. 
Item de westersche nieuwe werff, verongelt wordende voor ander halff hondt, gelegen in de Geer onder 
Berchambacht, met een grient groot omtrent een hondt lants, gelegen buijtendijcx. 
Item een grient gelegen tot Ammerstol, wordende verongelt voor vierdehalft quartier hondts.  
Noch een griendt, gelegen tot Ammerstol, verongelt wordende voor twee hondt. 
Noch is de griendt genaempt het Hoppelandt, mede gelegen tot Ammerstol, verongelt wordende voor een 
hondt. 
Ende letste een halffvierendeel segen in de Visscherije van de Snackert. 
 
Waer jegens den bovengenoemde Herman Snel nomine-uporis te lootte is gevallen: 
Een stuck lants genaempt Toesniep verongelt wordende voor een mergen, gelegen onder Berchambacht 
in de Geer. 
Noch een stuck lants genaempt de Biertel, met een griendichgen daeraen behoorende, tsamen verongelt 
wordende voor vijff hondt, mitsgaders een griendt van Jan Capsen gelegen tot Ammerstol, verongelt voor 
anderhalff hondt lant. 
Noch de griendt gecomen van Arien de timmerman, mede gelegen tot Ammerstol, verongelt wordende 
voor een hondt lants. 
Item een griendichgen tot Ammerstol, gecomen van de voorn. Jan Capsen, wordende verongelt voor  
anderhalff quartier hondts, noch een griendt genaempt den Nuijtendijck, groot twee hondt. 
Ende letste een halff vierendeel segens in de visscherijen van de Snackert. 
 
Sijnde de bovengenoemde Arien Cornelisse te looten gevallen: 
Eerst twee mergen hoijlant, gelegen onder Berchambacht, wordende verongelt voor twee mergen. 
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Noch de oosterse werff, verongelt wordende voor anderhalff hondt, gelegen in den voorsch. Gors. 
Item een griendt genaempt Weerdichgend griendt, verongelt wordende voor een hondt, gelegen onder 
Ammerstol. 
Noch een griendt buijdensdijcx bij het Berchambachtse hooft, groot ontrent een hondt,  mitsgaders een 
griendt wordende verongelt voor vierhalff quartier hondt. 
Noch een griendt tot Ammerstol, verongelt wordende voor drie honts lants. 
Ende letstelijck een vierendeel segens in de visscherijen van de Corte Nes. 
 
Des is noch expresselick geconditioneert, dat met dese loottinge is gecompenseert, soodanige somme van 
600 gld als de voorn. Govert Ariense uijt den voorsch. boedel geinpreteerde tot egalisatie van gelijcke 600 
gld, die den overgenoemde Aechtgen Ariense ende Merrichgen Ariense sijne susters elcx ten huwelijcke 
hadde geresten, gelijck mede sijne pretentie ende actien over sijne derften in den boedel van sijne 
voorsch. ouders gedaen. 
Ende dat hij Govert Ariense daerenboven ten opsichten sijn voorsch. lit beter is, als den andere liten alleer 
sal betalen aen Leendert Ariense, de somme van duijssent car. gld hem tot lasten van voorsch. boedel 
competeerde, ende dat hij noch in collatie van de gemeenes boedel sal brengen 850 gld sijnde oock 
gestiguleert dat de voornoemden Arien Govertse sal brengen de respective 375 gld welcke somme 
beneffens alle de vordere in comende schulden, soo van obligatie als anders op den inventaris 
gementioneert, onder de voorsch. parthijen sullen worden gedeelt bij de legale portien. 
tBovenstaende dat de hondert ende vijtich gld van de voorsch. boedel boven de nagelaten goederen van 
de voorn. Arien Cornelisse naders onderschreven, uijtcrachte van seeckere vertichtinge in dato den 20e 
meij 1637, ende nader van de dato august 1641 gepasseert, alleen sal comen ende blijven ten proffijten 
van de gemelten Arien Cornelisse. 
 
Staet van de goederen, obligatien ende in schulden de kinderen ende erfgenamen van Arien Govertse 
Pater ende Neeltgen Leenders sa. noch gemeen competeren. 
Eerstelick is Govert Ariens volgens de bovenstaende lootcedulle, gehouden in collatie ende gemeene 
deelinge te brengen de somme van,       850-0-0 
Arien Cornelisse is mede schuldich in gevolgen van de bovenstaende contractie in collatie 
 ende deelinge van de gemeene boedel in te brengen de somme van    375-0-0 
Herman Snel, getrouwt hebbende Aechtgen Ariens is schuldich volgens obligatie 
in dato den 20e aprilis 1647,        300-0-0 
Noch is deselve Herman Snel schuldich over geleent gelt,     450-0-0 
Item compt de boedel den obligatie van 141 gld op Willem Aertse van Ameijde in de 
Niepoort, sijnde de gedateerde den 13e junij 1642      141-0-0 
Noch een obligatie op Leendert Thonisse Mol in Blesgraeff van 100 gld 
gedateert den 25e julij 1645,        100-0-0 
Gerrit Claesse Noorlandt, schoemaecker in de Niepoort is schuldich volgens 
obligatie in dat voorn.        150-0-0 
Michiel Andriesse, wonende in de Niepoort is schuldich per reste van coop van seeckere 
huijssinge ende erven, volgens coopcedulle in dato den 6e martij 1638,   575-0-0 
Hier van staet te betalen over verloopen rente noch compt een obligatie van 250 gld 
op Willem Meertense Engelsman gedateert den 5e meij 1652,    250-0-0 
Aen gelt in den boedel gevonden,       500-0-0 
De boeck ofte in schulden bedragen ontrent,      300-0-0 
Vier melck koeijen, een haest dragende veeren, een hockelinge, een parthije hoij 
in de berghe, den inboedel ende huijsraet. 
 
Lasten des boedels 
Eerstelick compt den bovengenoemden Arien Cornelisse, sijnde soon van Merrichgen 
Ariense, de somme van 600 gld, volgens contract op den 9e augusti 1641, tusschen 
deselve Merrichgen Ariensse, sijne moeder ter eene, ende de voorsch. Arien Govertse 
Pater ende Neeltgen Leendertse ter andere sijde, gemaeckt,    600-0-0 
Staet te betalen aen de Armen ofte behouftige personen, volgens begeerte van de voorsch. 
Neetgen Leendertse de somme van,       250-0-0 
Item Arien Cornelisse noch toe gewecht bij accoort de somme van 60 gld, over de rente 
ende interesse van sijn Grootmoeders goederen, die in deselve boedel waren gecomen,  60-0-0 
 
Den inboedel ende huijsraet, mitsgaders haest ende 6 beesten met het hoij in den berge ofte schuer, hier 
vooren gemelt, hebben Govert Ariense Pater ende Herman Snel in coop aengenomen voor de somme van 
440 gld, in voegen dat sij gehouden sijn daervan een derde paert, sijnde 140 gld uijttereijcken aen Arien 
Cornelisse, ende met de 500 gld in de boedel gevonden, ende hier vooren op den inventaris gebracht sijn 
beladen. 
De 250 gld aen Armen ofte behouftiche personen gemaeckt, ende voorts de loopende schulden, sonder 
dat daervan is overschreven. 
Noch bekende Govert Ariense Pater, alle de landerijen ende oock de visscherije Arien Cornelisse sijne 
Neve, bij de voorstende lootcedulle te beure gevallen, gehuert te hebben voor den tijt van vier achtereen 
volgende jaren, in gaende St Petrij eerstcomende, verleden voor de somme van 200 gld vrij goet van alles, 
soo van ongelden banwerck Hogendijck als anders niet uijtgesondert. 
Is noch geaccordeert, dat de gemelte Arien Cornelisse bij den voorn. Govert Ariensse sijnen oom, den tijt 
van vier jaren als knecht sal wonen, ende dat hij jaerlijcx boven de cost sal winnen 50 gld, actum dese 30e 
nov anno 1653 
Ende dant noch geldt, dat de loottinge van de landerijen ende griendinge, in de voorstaende lootcedulle 
gementioneert, is gedaen met expresse conditia, dat tot de grient van twee hondt gelegen tot Ammerstol, 
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bij Gerrit Stammen lant, ende tot grienden genaempt Hoepelant, Govert Ariensse te beure gevallen, sal 
moeten worden gemaeckt twee stuckgens Hoogendijck, voor de huijsinge van Leendert Woutterse. 
Item dat tot den Sniep, verongelt wordende voor eene mergen Herman Snel te beuren gevallen, sal 
moeten worden gemaeckt winninge ende in de Vliet voor ander halve mergen, dat elcx tot de van vijff 
hondt mede Herman Snel te beure gevallen, de winninge sal moeten worden gemaeckt voor anderhalve 
mergen. 

 
#k9328 Oom, Jan Adamsz  (zoon van Adam Adriaensz Oom en Maritgen  
     Maertens Verhuijsen)  ─> k18656 
 Beroep: Schout van Groot Ammers, herbergier 
 * 16-10-1615 te ??? 
 † +/- 1660 te ??? 
x +/- 1640 te Groot Ammers ?? 
#k9329 de Kuijper, Philippina Cornelis (dochter van Cornelis de Kuijper en ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † +/- 1669 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adam ~ +/- 1640 te Groot Ammers  †  

 x 03-07-1664 te Groot Ammers met Maritge Aerts de Bas 
 zie ─> k4664 

 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 26-11-1648 
Rechtdag gehouden 26-11-1648. 
Jan Adamsz Ooms, Schout, eiser en Jan Cornelisz Cuijck, gedaagde. Jan Cornelisz Cuijck krijgt een 
boete opgelegd van 2 gulden en 10 stuivers omdat hij gelopen heeft over de dam die gelegd werd bij het 
doorgraven van de Gravelandse dijk. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 01-06-1651 
Rechtdag gehouden 01-06-1651. 
Jan Adamsz Ooms, Schout, eiser en Dirck Willemsz de Cuijper, gedaagde. Dirck Willemsz de Cuijper 
moet 2 gulden en 4 stuivers betalen vanwege het verdronken gelag ten huize van de eiser verteert. 
 

 
#k9330 de Bas, Aert Cornelisz  (zoon van Cornelis de Bas en ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k9331 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maritge  ~ 23-06-1647 te Groot Ammers  † na 02-1691 te ??? 

  x 03-07-1664 te Groot Ammers met Adam Jansz Ooms 
  zie ─> k4665 

 

 
#k9344 Dogterom, Pieter Floren (zoon van Floor Dogterom en  ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Meerkerk ?? 
#k9345 Hendricks, Pietertge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Floor ~ +/- 1614 te Meerkerksebroek  † ..-03-1654 te Meerkerk 

 x 05-03-1637 te Meerkerk met Geertgen Otten Vermeer 
 zie ─> k4672 

 

 
#k9362 Stoel, Wouter Jansz (zoon van Jan Pietersz Stoel en Gerrichgen Wouters) 
      ─> k18724 
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 Beroep: Schepen van Ammerstol 
 Later getrouwd met Marrichje Jans 
 ~ +/- 1570 te Ammerstol 
 † tussen 12-12-1650 en 04-12-1656 te Ammerstol 
x +/- 1600 te ??? 
#k9363 Jacobs, Gerritge (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te Ammerstol 
 † voor 03-04-1628 te Ammerstol 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ +/- 1605 te Ammerstol  † na 17-03-1659 te ??? 

 x +/- 1625 te ??? met Teunis Pietersz den Bonser 
 zie ─> k4681 

 
Weeskamer arch nr 1 Ammerstol    dd 04-06-1603 
Accoord tussen Gerrichgen Woutersdr, wede van wijlen Jan Pietersz Stoel, geass. met Arien 
Woutersz, haar broeder en gekozen voogd in deze, ter eenre, en Pieter Jansz voor zichzelf en z.st.m. voor 
Wouter Jansz, zijn broeder, Henrick Govertsz als man en voogd van Neeltgen Jansdr, en Pieter Laurensz 
als bloedvoogd van Anna Jans, Hillichgen en Weijntgen Jansdr, ter andere zijde, betr. de erfenis van Pieter 
Jansz c.s. hun door de dood van Jan Pietersz Stoel, hun respectieve vader, aanbestorven. 
Gerrichgen Wouters zal hebben en behouden alle roerende en onroerende goederen. Ze zal haar 3 
onmondige kinderen tot hun mondigheid onderhouden. Dan zal ze hun een passende gift doen. Mocht 
Gerrichgen Wouters hertrouwen, dan moet ze afstand doen van de helft van de roerende en onroerende 
goederen, enz. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 27-06-1617 
Pieter Jan Gerritsse eijser. Contra Wouter Jansse Stoel gedaagde, eijsch doende ten sine, hij sal worden 
gecondemneert te passeren behoorlicke huercedulle van seeckere hoijlant, twelcke de ged. van de eijder 
over de jare 1616 gehuijrt heeft, cum expensis. Schepenen appointeren parthijen bij den ander op hoop 
van accoort, indien niet, dat sij ten naesten weder te recht sullen comen ende in brengen elcx sijn bewijs 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 25-06-1619 
Compareerde Pieter Janse ende Wouter Janse Stoel ende belooffen te indempueeren ende te bevrijden 
costeloos ende schadeloos te houden, Cornelis Hendricxe, wonende in Berchamb. van al sulcke 306 gld 
als zij comparanten op huijden tot haren lasten hebben genomen in de coop van een 1½ mergen lants, zij 
gecost hebben vanl Dirck Jansse ende Arien Philipse, erfgenamen van t weeskint van za. Cornelis 
Mertense, geprocreeart bij Aeltgen Vechterse ende stelden daer voor tot waerborg t voorn. 1½ mergen 
lant, streckende van de halve Achterwech aff tot de halve Nieuwteringe toe, omme de voorn. Cornelis 
Hendricxe zijn garant daeraen te verhalen. .Actum voor Pieter Barentse ende Jan Leendertse, Schepenen 
der stede Amm. den 25e junij 1619. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 11-05-1620 
Rechtdach gehouden den 11e meij 1620 
Pieter Jansse ende Woueter Janse Stoel, eijsers. Contra Aert Snellen gedaagde, eijsch doende, omme 
betaling te hebben ter somme van 34 gld, ter cause van lantpacht, maeckende in cas van proces, eijsch 
van costen 
 
Weeskamer arch nr 1 Ammerstol    dd 03-10-1622 
Accoord tussen Merchgen Claes, wede van wijlen Pieter Jansz Stoel, geass. met Leendert Claesz, haar 
gekozen voogd en broeder, ter eenre en Wouter Jansz Stoel als oom en bloedvoogd van de onmondige 
kinderen van Merchgen Claes gepr. door Pieter Jansz Stoel ter andere zijde. Merchgen Claes zal hebben 
en behouden alle goederen door Pieter Jansz Stoel nagelaten. Ze zal haar 2 weeskinderen onderhouden 
tot ze mondig (18 j) zullen zijn, en hun dan ieder als vaderlijk erfdeel 100 g van 40 gr. geven. 
Voorwaarden: 
a) De kleren van Pieter Jansz Stoel moeten verkocht en het geld moet uitgezet worden; 
de kinderen kunnen erover beschikken, als ze mondig zullen zijn. 
b) Wouter Jansz mag met een ladder in het achterhuis om “houpe” te maken. 
c) Gerritgen Wouters, moeder van Pieter Jansz Stoel, zal ongehinderd toegang tot het huis moeten 
hebben en zij zal na de dood van Gijsbert Gijsbertsz, haar man, in het huis mogen komen wonen. 
 
Weeskamer arch nr 1 Ammerstol    dd ongedateerd 
Wouter Jansz Stoel bekent schuldig te zijn aan de weeskinderen van Pieter Jansz Stoel: 
a) 61 g, die hij onderhoudt op interest, welke interest Merchgen Claes ontvangen moet, totdat haar 
kinderen mondig zullen zijn. 
b) 27 g, hun aandeel van de verkoping van de roerende goederen, door Gerrichgen Wouters, hun 
grootmoeder, nagelaten. 
c) pacht van grienden, jaarlijks voor 5 g 15 st. 
 
Recht. arch nr 7 Ammerstol    dd 10-11-1624 
Wouter Jansz Stoel voor zz, Thuenis Cornelis Corver, als man en voogd van Annichgen Jans, en samen 
zich sterk makend voor Heijndrick Govertsz en Vop Jansz van wie de huisvrouwen aanwezig zijn, en 
Wouter Jansz Stoel voornoemd als oom en voogd van de kinderen van za Pieter Jansz Stoel, verwekt bij 
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Merchjen Claes, en Jan Aertsz als man en voogd van Hillichgen Jans, allen kinderen en erfgenamen van 
Gerrichgen Wouters, hun overleden moeder, en Heijndrick Joppensz als getrouwd hebbende Anna 
Gijsen, en Frederick Mertensz als man en voogd van Grietgen Gijsbertsz, kinderen en erfgenamen van 
Gijsbert Gijsbertszt hun overleden vader, hebben opgedragen aan Thuenis Gerritsz Waert: 
Huis en erf in Ammerstol, met de beteling en de beplanting. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 17-02-1625 
Compareerde voor Schout van Ammerstol, Wouter Janse Stoel, ende bekende dat hij voor datum deser 
hadden gecost, zeeckere grient van eene Cornelis Pieterse Broeders, gelegen int weer genaempt Noom 
Janse ende dat hij tot zijne lasten ten dien genomen hadden een afflossing van cooppenn, een rentebrieff 
in hooftsomme van 150 gld, dewelcke eene Cornelis Thuenis Zoos daerop spreeckende hadde. Daer 
mede onderwonne was zeeckere campe weijlants, gelegen aen Groene Kerckwech, streckende Cornelis 
Pieterse Broeders, ende alsoo de voorn. Wouter Janse gehouden was, die voorsch. brieff ofte lasten 
volgens de coopcedulle van de voorn. griending ende tselve alsnoch niet gedaegen heeft, soo tijt dat de 
voorn. Wouter Janse en voorn. Cornelis Pieterse zoo veel dien aengaende belooft te vrijen in dempneeren, 
costeloos ende schadeloos, so wel van de hooftsomme ende alle verscheenen rente, mit belofte van 
afflossing voor Pincxter eerstcomende. 
 
Recht. arch nr 7 Ammerstol    dd 29-03-1626 
Sijbert Govertsz als oom en voogd van de nagelaten kinderen van Heijndrick Govertszt verwekt hij 
Neeltgen Jans, heeft uit naam van die kinderen overgedragen aan Thuenis Cornelisz Corver, Wouter 
Jansz Stoel en Jan Aertsz het gerechte zesde deel van een griend gelegen in Ammerstol, zoals zij daarin 
gerechtigd zijn en hun is aangekomen door de dood van Gerrichgen Wouters, hun grootmoeder. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 18-11-1626 
Uit deze acte blijkt dat Wouter Jansz Stoel schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 03-04-1628 
Harmen Willemse, schout tot Amm, als oppervoocht van sHeeren wege in zijn bedrijven, van alle weesen, 
eijser. Contra Wouter Jansse Stoel, gedaagde eijsch doende, omme te hebben staet ende inventaris van 
alle de goederen bij zijn overleden huijsvrouw achtergelaten, omme deselve ten behoeven van des 
gedaagdes kinderen, bewaert te worden in de weeskist, cum expensis. In state ten naesten. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 12-11-1629 
Thuenis Pietersse, als man ende voocht van Aeltgen Woutersse requirant. Contra Wouter Jansse 
Stoel gerequireerde. De reqt. in qualiteijt, zoo hij ageert, versocht staet ende inventaris van alle de 
goederen, die gereqd. huijsvrouwe moeder metten doot geruijmt ende achter gelaten heeft, 
mitsgaders de hueren van de landen, griendingen, ende winsten, sedert het overlijden van Gerritge 
Jacobse, inne die voegen nae gedane boedel eedt te procederen, tot schiftingen, scheijdingen ende 
deijlinge van deselve goederen, met interdictie van zich te onthouden van de griendingen tot de tijt ende 
wijlen hij reqt. zijn portien daervan is hebbende, cum expensis. Zoos mit den reqt. in dese present, 
versocht het eerste default ende decretement van dien interdictie. Schepenen condemneeren de ged. in 
het 1e default met een 2e citatie. 
 
Recht. arch nr 6 Ammerstol    dd ongedateerd 
Extract vuijt Schepenen rolle der stede Ammerstol 
Rechtdach gehouden voor Schepenen der voorn. stede. present Joost Cornelisse, Jan Joppe, Barent 
Arijenen, Aert Dircxe, Bastiaen Cornelisse ende Arien Pieterse Visser.  
Thuenis Pieterse, als man ende voocht van Aeltge Wouterse requirant. 
Contra 
Wouter Janse Stoel gerequir, versoeckenden. 
Den eijser en requit. in qualitie zoo hij ageert, versocht staat ende inventaris van alle die goederen die 
Gerrichge Jacobs des gerequireerdens huijsvrouwe rnoeder mitter doot geruijrnpt ende achter gelaten 
heeft, mitsgaders de hueren van de landen, griendingen, weringen ende winsten, zedert het overlijden van 
Gerrichge Jacobs, gerequesteerde, ornme dien volgende naar sodanige boedel dede te procederen, ter 
schiftingen, scheijdingen ende deijling van de selve goederen, met interdictie van sich te onthouden ende 
uijten griendingen tot ter tijt ende wijlen hij requirande zijn portien daer van is hebbende. cum expensis. 
 
Recht. arch nr 2 Ammerstol    dd 29-04-1630 
Rechtdach gehouden den 29e april 1630 
Present Joost Cornelisset Jan Joppen, Barent Bruijnent Aert Dircxet Gerrit Stam, Bastiaen Ariense. Jan 
Gerritse Rietvelt, eijser. Contra Wouter Janse stoel, gedaagde eijsch doende. De eijser concludeert tot 
betaling van 3-5-0, ter saecke van geleverde bieren, munteerende, 13 gld, waer inne hem t vierde paert, 
zijnde de geeijste somme, comt te betaelen. Zoos ven wege de eijser, versocht door des gedaagdes non 
comparitie, default, met admissie van een tweede citatie. Schepenen fiat. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 08-08-1633 
Wouter Jans Stoel, als voocht van de naergelaten kinderen van Pieter Janse Stoel, in die quali teijt eijse. 
Contra De naergelaten kinderen van Thuenis Waert, gedaagden. De eijser concludeert tot betaling van 25 
gld met intresse vandien sedert Bamis 1628, tot volle effectueele betalinge ter saecke van reste van coop 
van het erf waerop de gedaagdens huijsinge tegenwoordich is op staende, mitten costen. Gedaagden copij 
ende dach, Schepenen fiat. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 07-08-1634 
Rechtdach gehouden den 7e aug 1634. 
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Aert Gerrits Raeijmaecker, als costen hebbende van Arien Claesse brouwer der stede Schoonhoven, in 
dien qualiteijt, eijser. Contra Wouter Jans Stoel, gedaagde, eijsch doende. De eijser concludeert tot 
condemnatie van 15 gld, ter saecke van lantpacht. cum expensis. De gedaagde dach. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 01-12-1636 / 16-03-1637, etc 
Uit deze acten blijkt dat Wouter Jansz Stoel schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 31-05-1640 
Thuenis Cornelisz Corver getrouwd geweest met Anna Jansdr za. heeft overgedragen aan Wouter Jansz 
Stoel de eigendom van enige partijtjes of hoekjes land. 
a) ½ h. in een griend in de Hoeck samen met genoemde Wouter Jansz en Jan Aertsz 
b) 1/3 deel van ¾ h. aan de Oostzijde van de Cappelle Laen 
c) 1/3 deel van 1½ h. in de Steenplaets eveneens met Wouter Jansz en Jan Aertsz met de dijk daaraan 
behorende 
d) 1/3 deel van de Cappelle griend, 1 h. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 20-07-1642 
Louris Jansz voor zichzelf, Jacob Dircxsz getrouwd met Annitgen Jans, Balthen Lourisz en Arien Arerts als 
ooms en bloedvoogden van Aerjaentgen Jans hebben in eigendom overgedragen aan Wouter Jansz Stoel 
een griendje gelegen aan de Oostzijde van de Carpelle Laen. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 25-11-1643. 
Wouter Jansz. Stoel, als oom en voogd van de minderjarige kinderen van Jan Aertsz verwekt bij Hillichgen 
Jans en Thijs Nanninxsz, als neef en voogd van deze kinderen en van de kinderen verwekt bij Annichgen 
Cornelis, aanwezig, Aert Jansz, Jan Jansz en Aechgen Jansdr mede present, geass, door Jan Govertsz 
Welle, schout van Bergambacht, als oppervoogd, hebben in eigendom overgedragen aan Arien Pietersz 
Visscher zijn drie voorkinderen 
a) een hoekje werf gelegen aan de Oostzijde van de Cappelle Laen, genoemde Visscher bekend. 
b) een hoekje griend aan de Westzijde van de Cappelle Laen. 
c) zoveel hun toekomt in de Kercke griend, genaamd de Boonacker 
 
Recht. arch nr 18 Ammerstol    dd 12-12-1650 
Compareerden voor de Schout ende Schepenen van Ammerstol onder genomineert, Govert Ariensse ende 
Leendert Ariensse, woonende onder dese gerechte van Ammerstol, ende huijden geroepen ten 
versoecken als int hooft van dese genoempt, gedachvaert sijnde, om getuijgenisse der waerheijt te geven, 
ende hebben getuijcht daerop verclaert, ende gedeponeert sulcx voor ijeder, ijder articel geschrevesten. 
Interrogatorien gedaen maecken ende de Schout ende Gerechte van Ammerstol overgegeven bij ofte van 
wege Willem Willemsse, Willem Pietersse, Marrichgen Eijsen wed. wijlen Sijbrants Jansse, Willem 
Pietersse Baers, ende Arien Pietersse Visscher, alle gelandt wesende in het weerlants genaempt, tCapelle 
weer, leggende in de Berchambacht, omme daerop elcx int bij sinde in de eede gehoort ende 
geexamineert te werden Govert Ariensse ende Leendert Ariensse ged. ende gereqd, omme getuijgenisse 
der waerheijt te geven. 
Eerstel hen getuijgen af te vragen geluren ouderdom. 
Govert Ariensse verclaert ontrent te sijn 25 jaren. 
Leendert Ariensse ontrent 30 jaren. 
Ten tweede, off sij getuijgen op maendachsavont voorleden sijnde vijffden dese maent december anno 
1650, ofte in de nacht tusschen deselven maendach ende dijnsdach opt versouck van Jan Snel, ofte ijmant 
van sijnen, beneffens den selven Jan Snel, Wouter Jansse Stoel ende eenige anderen niet en hebben 
gemaect ofte helpen maecken den Hooghe Dijck, waerop dHeere Dijckgraeff ende Hogedijckheemraden 
van Crimpendeweert, op dijnsdach voorsch. wesende den sesde den selve maent decembris sijn 
ingereden ende de schriwen hebben nedergeleijt. 
Verclaren sij deposanten gesumeert, den inhouden van dit voorsch. articule waerachtich te sijn ende 
oversulcx tot met den tijt van dien te prefereneren. 
Ten derde hen getuijgenis te vragen, wie ende wat persoone hen luijden als doen int maecken van de 
voorsch. Dijck hebben geholpen. 
Verclaren op dit voorsch. articule, dat beneffens hen deposanten, mitsgaders beneffens Jan Jansse, ende 
Wouter Jansse Stoel, int bovenstaende voorn. articule genoempt, mede int werck van Dijck ten tijde 
voorsch. is geweest, Jan Cornelisse, sijnde de schoonsoon van de voorn. Jan Snel.  
Ten letste hen getuijgen aff te vragen, off sij door last ende versouck als voren, voor den tijt voorsch. ende 
speciale ter wijlen den gemelte Dijck onder de scgriwen heeft gelegen, niet meer aen selve Dijck hebben 
gewrocht iste gedijckt ende weten wie daer iste wat persoonen daeraen gedijckt hebben. Op dit laetste 
articule verclaren sij getuijgen, dat sij tusschen vrijdach ende saterdage in de nacht voor de voorn. vijffde 
december ter oorsaecke als boven, mede aen de Dijck int voorn. articule gemelt, hebben gewerckt gehadt, 
ende dat daeraen in selve tijde mede hebben helpen wercken, Jan Snel selffs, sijn schoonsoon, Wouter 
Jansse Stoel ende Bruijn Barentsse. 
Alle welcke hierboven op goeder articule geschreven staet, hebben sij deposanten met solemnelen eede 
verclaert ende geaffirmeert, alsoo waerachtich te sijn, seggen dat het waerlijcke is. Actum voor Arien 
Thonisse Schout, Jacob Aertsse ende Arien Barentsse, schepenen van Ammerstol dese 12e dec 1650. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol    dd 04-12-1656 / 29-01-1657 
Rechtdach gehouden den 4e dec 1656.  
Aeltgen Wouters, naergelaten dochter ende eenige erfgenamen van Wouter Jans Stoel, haeren sa. 
vader, alhier op Ammers overleden, eijseresse. Contra Marrichje Jans, naergelaten weduwe;van wijlen 
den voorn. Wouter Jans Stoel, gedaagde, eijsch doende ende provisie te begeeren. Bullick voor de 
eijseresse, metten selve present, dient van eijsch ende versoeckt provisie. Rietvelt versocht copie ende 
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dach op alles. De eijseresse presenteert bij principaelen in de versochte copie ende dach ende nopende 
de versochte provisie, seijde dat daerop geen dach conde vallen, versocht oversulcx dien aengaende 
profijt, dat de ged. sal worden gecondemneert den inventaris aan de eijseresse gemelt bij eede gesterckt, 
als naer behooren bij haer eijseresse te leveren. Schepenen gunnen den gedaagde copie ende dach bij 
naesten. 

 
#k9366 Bats, Maillaert Pietersz (zoon van Pieter Bats en Lamijntgen Roon) 
      ─> k18732 
 Beroep: Wolkammer 
 Eerst getrouwd op 19-04-1601 (o) te Leiden met Maijcken Davids 
 ~ +/- 1575 te Hoogstade Veurnambacht (Vlaanderen) 
 † ??? te ??? 
o 16-10-1615 te Leiden     zie gezinskaart temp070 
#k9367 van Doorn, Susanna  (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te Gouda 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria / Maertge ~ +/- 1620 te Leiden  †  

  o 17-05-1646 te Leiden met Pieter Servaes 
  zie ─> k4683 

 
Oud Notarieel Archief 62 Leiden, notaris Willem Claesz van Oudevliet   dd 5-4-1598 
Attestatie tbv Adriaen de Mes van Atrecht cleermaker 
Den vijfden Aprilis 1598 sijn voor mij Wilhem van Oudevliet notaris publijck bije rade shoffs van Hollt ... 
Pieter Bats camere van giuerinchome in voornambochte out L jaren, ende Maeliaert Bats ooc camere 
out xxiii jaren, beijde resideren bine der stede van Leijden, ende hebben bij heure mannen waerheijt in 
plaetse van ede verclaert warachtig te wesen dat Adriaen Mes, oud LXX jaar, zich altijd aan de Rooms 
Katholieke religie heeft gehouden, en zich nooit aan de Calvini leer heeft willen begeven. 

  
 
#k9376 Backer, Dirck Claesz  (zoon van Claes Backer en ) ─> k18752 
 ~ +/- 1600 te Stolwijk 
 † na 27-03-1665 te Stolwijk ?? 
x +/- 1630 te Stolwijk ?? 
#k9377 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas ~ +/- 1635 te Stolwijk  † 23-02-1706 te Stolwijk 

 o 11-03-1662 te Stolwijk met Marchje Huijgen 
 zie ─> k4688 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 05-07-1641: 
Dirck Claesz Backer koopt van Hubert Cornelisz Backer, Jacob Claesz, Cornelis Claesz, Leendert 
Claesz, Wouter Hendricksz Smit, getrouwd met Geertje Claes, Maerten Arijensz, getrouwd met Neeltgen 
Claes, voor hem zelf en zich sterk makende voor Pieter Willemsz, getrouwd met Grietje Claes, een huis, 
erf, berg, enz. in het dorp. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 09-12-1641: 
Pieter Willemsz, getrouwd met Grietje Claes, heeft geratificeerde de verkoop van een huis en erf door 
Hubert Cornelisz en Dirck Claesz Backer. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 29-05-1643: 
Dirck Claesz Backer, Jacob Claesz, Cornelis Claesz, Leendert Claesz, Maerten Arijensz, getrouwd met 
Neeltgen Claes, Wouter Hendricksz Dros, getrouwd met Geertgen Claes, voor de ene helft. 
Item noch dezelve benevens Pieter Willemsz, getrouwd met Grietgen Claes, Cornelis Cornelisz Hoijbou 
(zie k4148), Jan Cornelisz, voor zichzelf en vervangende Willemtgen Cornelis, erfgenamen van Hubert 
Cornelisz zaliger, hebben verkocht aan Gerrit Jansz Muijs (zie k5326) 4 morgen 375 roeden land te 
Benedenkerk. 
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Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 15-12-1653 
Cornelis Jacobsz Schouten als vader en voogd van Duijfgen Cornelis, verkoopt aan Dirck Claesz Backer 
1/4e deel van 7 hont land en 2 hont land te Benedenkerk. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 15-12-1653 
Cornelis Jacobsz Schouten als vader en voogd van Duijfgen Cornelis, en Dirck Claesz Backer, voogd van 
de weeskinderen van Cornelis Claesz Backer, verkopen aan Jacob Claesz Backer 175 roeden land te 
Benedenkerk. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk   d.d. ..-..-1655 
Dirck Claesz Backer, Cornelis Cornelisz Jongelos, voogden van de weeskinderen van Cornelis 
Cornelisz Hoijbou (zie k4148) en Maritgen Cornelis (zie k4149) zakiger, verkopen aan Grietgen 
Gerrits (zie k4713), weduwe van Willem Dircksz (zie k4712), 3 morgen land te Beijerse. Bedrag 1175 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk   d.d. 18-05-1661 
Cornelis Cornelisz Hoijbou (zie k2074) en Dirck Claesz Backer, voogd van de onmondige 
weeskinderen van Cornelis Cornelisz Hoijbou (zie k4148) en Maritgen Cornelis (zie k4149), beiden 
zaliger, verkopen aan Cornelis Cornelisz Los 1/6e deel van 3 ½ morgen en 75 roeden land te Beijerse. 
Bedrag 220 gulden 
 
Weeskamer arch. Nr. 4 Stolwijk   d.d. 27-03-1665: 
In aanwezigheid van onder andere Dirck Claesz Backer licht Jan Hermensz Oli als voogd van de 5 
kinderen van Arien Ariensz Arimaet een obligatie. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 29-05-1666 
Dirck Claesz Backer en Arien Cornelisz Timmerman, executeurs van het testament van Neeltje Leenderts 
over de helft van de boedel van moederszijde, met assistentie van Claes Jacobsz Prins, Arien Cornelisz, 
voor zichzelf en uit naam van Emmighje Cornelis, zijn zus, Cornelis Jansz Berghvliet, namens Maritje 
Cornelis, zijn moeder, Jan Willemsz, voor zichzelf en voor Cornelis Willemsz, zijn broer, Willem Ariensz 
Dionijs (zie k4858), getrouwd met Duijfje Willems (zie k4859), meederjarige kinderen, Willem Jansz 
(zie k9718) als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen geprocreert bij Neeltje Cornelis (zie 
k9719), alle erfgenamen van de voorgenoemde Neeltje Leenderts, van vaders zijde, verkopen aan Nanne 
Pietersz en Cornelis Leendertsz 3 morgen 3 hont land, met huis, berg en schuur daarop, en 10 hont land, 
te Benederheul. Bedrag 3250 gulden. 

 
#k9378 Dercksen, Huijgh  zelfde als ─> k4100 
x 
#k9379 Decker, Ootjen Jacobs zelfde als ─> k4101 
 
#k9410 Dus, Maarten Ariensz  (zoon van Arien Jansz Dus en ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † voor 27-06-1648 te Stolwijk 
x +/- 1630 te ??? 
#k9411 Backer, Neeltje Claes  (dochter van Claas Backer en ) ─> k18822 
 Later getrouwd, op 27-06-1648 (o) te Stolwijk met Cornelis Dircksz 
 * +/- 1610 te ??? 
 † na 16-06-1671 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje * +/- 1635 te Stolwijk  † ??? te Achterbroek 

 x 03-05-1663 te Benschop Coenraat Dircksz van Baaren 
 zie ─> k4705 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 05-07-1641: 
Dirck Claesz Backer (zie k9376) koopt van Hubert Cornelisz Backer, Jacob Claesz, Cornelis Claesz, 
Leendert Claesz, Wouter Hendricksz Smit, getrouwd met Geertje Claes, Maerten Arijensz (zie k9410), 
getrouwd met Neeltgen Claes (zie k9411), voor hem zelf en zich sterk makende voor Pieter Willemsz, 
getrouwd met Grietje Claes, een huis, erf, berg, enz. in het dorp. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 29-05-1643: 
Dirck Claesz Backer (zie k9376), Jacob Claesz, Cornelis Claesz, Leendert Claesz, Maerten Arijensz (zie 
k9410), getrouwd met Neeltgen Claes (zie k941), Wouter Hendricksz Dros, getrouwd met Geertgen 
Claes, voor de ene helft. 
Item noch dezelve benevens Pieter Willemsz, getrouwd met Grietgen Claes, Cornelis Cornelisz Hoijbou 
(zie k4148), Jan Cornelisz, voor zichzelf en vervangende Willemtgen Cornelis, erfgenamen van Hubert 
Cornelisz zaliger, hebben verkocht aan Gerrit Jansz Muijs (zie k5326) 4 morgen 375 roeden land te 
Benedenkerk. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 18-11-1651 
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Staat geleverd door Bouwen Arijensz voor zichzelf en als voogd van de weeskinderen van zaliger Maerten 
Arijensz, en Jan Jansz Dionijs als man en voogd van Leentge Arijens, haar bij lote te beurt gevallen van 
Michiel Maertensz Decker zaliger. De hele staat was 7050 gulden. Een gerechte vierde deel, 1750 gulden, 
wordt weer verdeeld over de drie handen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 28-01-1652 (?) 
Bouwen Arijensz, als voogd, rekent af met de weeskinderen van zaliger Maerten Arijensz Dus en Neeltje 
Claes. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 24-05-1656 
Maerten Aelbertsz is schuldig aan de 2 onmondige weeskinderen van Maerten Arijensz Dus een 
jaarlijkse losrente van 20 gulden. De schuld bedraagt 500 gulden. 
Op 31-05-1665 meldt Koen Dircksz (zie k4704), getrouwd met Trintgen Maertens (zie k4705), dat 250 
gulden is afgelost. Op 02-02-1670 meldt Arien Maertensz Dus dat ook de andere 250 gulden is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 20-05-1658 
Neeltgen Claes, weduwe van Maerten Arijensz Dus, geassisteerd met Cornelis Claesz Stolwijck, verkoopt 
aan Aert Bastiaensz de helft van een huis en erf staande op het dorp van Stolwijk. Bedrag 400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 16-06-1671 
Neeltje Claes wordt in deze acte in de belendingen genoemd als weduwe van Maerten Ariensz Dus. 

 
#k9412 Cock, Willem Pietersz  (zoon van Pieter Gerritsz Bosman en Lijsbeth 
     Ariens)  ─> k18824 
 * +/- 1585 te Brielle 
 † ??? te ??? 
x +/- 1617 te ??? 
#k9413 Cornelis, Trijntje (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1625 / 1632 te Achterbroek † na 27-04-1697 te Berkenwoude ?? 

 x +/- 1650 te Gouderak met Marrigje Cornelis de Heer / de Herk 
 zie ─> k4706 

 

 
#k9414 de Heer, Cornelis (zoon van Leendert de Heer ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Gouderak 
#k9415 Dirks, Baartje  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * +/- 1625 te Gouderak † voor 27-04-1697 te Berkenwoude ?? 

  x +/- 1650 te Gouderak met Pieter Willemsz Cock 
  zie ─> k4707 

 

 
#k9416 Backer, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Pietersz Pieba en Geertje  
     Thomas) ─> k18832 
 * +/- 1595 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
o 03-11-1639 te Stolwijk 
#k9417 Ariens, Annigje (dochter van Arie Jansz Cock en Neeltje Dirks) 
      ─> k18834 
 * +/- 1615 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacobus  * +/- 1645 te Stolwijk  †  

  x 19-04-1671 te Stolwijk met Ariaentje Jans van Putten 
  xx 23-04-1673 te Stolwijk met Ariaantje Leenderts (Hartogh) 
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  xxx 09-01-1678 te Stolwijk met Trijntje van Steenwijck 
  zie ─> k4708 

 

 
#k9426 Stolcker, Gerrit   (zoon van ) 
 * +/- 1585 te Nieuwerkerk aan den IJssel / Stolwijk ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Nieuwerkerk aan den IJssel / Stolwijk ?? 
#k9427 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Arijen  *   † voor 19-01-1695 te Nieuwerkerk ad IJssel ? 
o Neeltje  *   † voor 19-01-1695 te Nieuwerkerk ad IJssel ? 
o Grietje * +/- 1618 te Nieuwerkerk ad IJssel † na 19-01-1695 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 x op of na 27-10-1639 te Stolwijk met Willem Dircksz 
 zie ─> k4713 

o Marritje  *   † na 19-01-1695 
o NN  *   † na 19-01-1695 

  x met Dirck Jongebreur 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1434   dd. 19-01-1695 
Notaris Willem Romeijn 
Dirck Willemsz Uijt Beijerse, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, Arij Willemsz Uijt Beijerse en Cornelis 
Willemsz Uijt Beijerse, won. in Beijerse onder Stolwijk, namens hun moeder Grietje Gerrits Stolcker, voor 
1/3e deel, Marritje Gerrits Stolcker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, mede voor 1/3e deel, en Cornelis 
Versloot, getrouwd met Neeltje Maartens Jongebreur, won. te Haastrecht, namens de weduwe van Dirck 
Jongebreur, voor het laatste 1/3e deel, verdelen een hofstede, behuizing, landerijen etc. die hen zijn 
aangekomen door de dood van Arijen Gerritsz Stolcker en Neeltje Gerrits Stolcker. 

 
#k9444 Florisz, Jan  (zoon van Floris Gijsbertsz en )  ─> k18888 
 * +/- 1575 te Bergambacht 
 † voor 29-10-1647 te Bergambacht ?? 
x +/- 1605 te ??? 
#k9445 Coninck, Niesje Maertens (dochter van Maerten Aertsz en ) ─> k18890 
 * +/- 1580 te Bergambacht 
 † na ..-05-1654 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Paulus * +/- 1610 te Bergambacht † tussen 18-12-1674 en 27-04-1675 te Bergambacht 

 x +/- 1644  te ??? met Teuntje Ariens van den Bergh 
 zie ─> k4722 

 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 29-10-1647 
Niesgen Maertens, weduwe van Jan Flooren, geassisteerd met Jacob Jansz, haar zoon, verkoopt aan Jan 
Sijbrantsz een akker land met 5 roeden dijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 12-06-1649 
Jan Cornelisz Verkaeijck en Jan Cornelisz de Cort, broers, verkopen aan Niesgen Maertens, weduwe 
van Jan Florisz, geassisteerd met haar zoon Jacob Jansz, en aan Pouwels Jansz, een stuk land in 
Tussenlane. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-05-1654 
Niesgen Maertens, weduwe van Jan Floren, geassisteerd met Jacob Jansz en Pouwel Jansz, haar 
zoons, verkoopt aan Sijmon Maertensz Coninck, haar broer, een stuk land. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-05-1654 
Sijmon Maertensz Coninck verkoopt aan Niesgen Maertens, zijn zus, een halve kennipwerf. 
 

 
#k9446 Cleijnensorgh, Adriaen Leendertsz (zoon van ) 
 Beroep: schepen en gezworene van Bergambacht in 1628-1629, 1636 - 1640 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 19-01-1657 te Bergambacht ?? 
x +/- 1610 ?? te Bergambacht ?? 
#k9447 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje * +/- 1615 te Bergambacht  † voor 04-10-1678 te Bergambacht 

 x +/- 1644  te ??? met Paulus Jansz Casteleijn 
 zie ─> k4723 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 12-12-1628 / 12-10-1629 / 19-07-1636 / 
     17-09-1637 / 05-06-1639 / 22-09-1639 / 13-11-1640 
Arien Leendertsz Cleijnensorch wordt genoemd als schepen van Bergambacht. 
Op 13-11-1640 legt hij de eed af als schepen, voor een nieuwe termijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 17-07-1630 
Arien Leendertsz Cleijnensorch, oud schepen en Gerrit Pietersz komen ten huize van Cornelis Pietersz 
Somer en Crijntje Claes, echtelieden, die hun testament opstellen. 
Arien Leendertsz Cleijnensorch ondertekent: 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 17-06-1638 
Arien Leendertsz Cleijnensorch wordt genoemd als schepen van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 03-07-1638 
Arien Leendertsz Cleijnensorch ondertekent een acte als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 38 Bergambacht   d.d. 19-01-1657 
De erfgenamen van Arien Leendertsz Cleijnensorch worden genoemd als eigenaren van een belendend 
perceel. 

 
#k9448 Bouwens, Willem (zoon van ) 
 * +/- 1585 te Bergambacht 
 † na 02-09-1647 te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k9449 Cornelis, Fijgje  (dochter van Cornelis Goossensz en )  ─> k18898 
 * +/- 1590 te Bergambacht 
 † na 02-09-1647 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1620 te Bergambacht  †  

 x +/- 1650 te ??? met Neeltje Jans Backer 
 zie ─> k4724 

 
Recht. arch nr 23 Bergambacht  dd 23-09-1630 / 20-01-1631 / 13-02-1631 / 17-02-1631 
Rechtdag gehouden 23-09-1630 
Pieter Cornelisz de Goelick, eiser, contra Willem Bouwensz, gedaagde. Tot betaling van 10 gulden over 
het gebruik van 1 hont kennipland in het jaar 1627 en tot vergoeding van de schade die hij aan het 
kennipland heeft gedaan daar hij het heeft gemaakt tot koren en gerstland, waarvoor hij 36 gulden moet 
betalen. Willem Bouwensz stelt zich als niet ontvankelijk. 
 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd 09-12-1631 
Cornelis Goossensz, tot zijn gevoel wezende nog kloek van zijn ouderdom, en volkomen zijn redenen wel 
hebbende en gebruikende, stelt zijn testament op. 
Jannichgen Cornelis krijgt de helft van een stuk land, een kennipwerf, een griendje, en krijgt na de dood 
van haar vader nog 100 gulden, waarvan Gosen Cornelisz 20 gulden zal moeten betalen, Willem 
Bouwens, getrouwd met Vijchgen Cornelis, 40 gulden, en Neeltgen Bastiaens, weduwe van Huijg 
Cornelisz, ook 40 gulden. Het land dat zij erft is in totaal 8 ½ hont groot. 
Neeltgen Bastiaens, weduwe van Huijg Cornelisz, krijgt de helft van het achteraf land. 
Willem Bouwensz, getrouwd met Vijchgen Cornelis, krijgt de andere helft van het achteraf land. en de 
andere helft van de drie kennipwerfjes, gemeen met Neeltgen Bastiaens. Alles groot 13 hont. 
Gosen Cornelisz krijgt drie delen van een viertel land, en neemt tot zijn lasten een rente van 35 stuivers 
per jaar die op dat land staat. 
Floris Pietersz Stam (zie k4762), getrouwd met Neeltgen Cornelis (zie k4763), krijgt het huis, berg en 
schuur waar Cornelis Goossensz tegenwoordig op woont, en een werf, in totaal 3 hont land. 
Dit is gedaan met goedkeuring van Jannichgen Cornelis, geassisteerd met Claes Jansz, haar zoon, 
Neeltgen Bastiaens, met haar zoons Barent Huijgen en Bouwen Huijgen, Willem Bouwensz, getrouwd 
met Nellichgen Cornelis, en Thijs Dircksz en Pouwel Jansz. 
Kanttekening dd 02-06-1633: 
Jannichgen Cornelis bekent voldaan te zijn uit handen van Gosen Cornelisz, Willem Bouwensz en 
Neeltgen Bastiaens, elk hun portie van de 100 gulden die zij zou krijgen na de dood van haar vader. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 23-05-1644 
Willem Bouwensz verkoopt aan Metgen Jans, weduwe van Goosen Cornelisz, met Arien Goossensz, haar 
zoon, een stuk land gelegen aan de groene Kerkwech. 
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Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 25-05-1644 
Willem Bouwensz verkoopt aan Floris Pietersz van Stam een stuk land en een kwart hont kennipland in 
Schrijversweer. Bedrag 300 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 25-05-1644 
Willem Bouwensz verkoopt aan Jan Aertsz een werf gelegen tussen Cadijcken. 
 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd 02-09-1647 
Reijer Cornelisz Verkaeijck, zoon en mede erfgenaam van zijn vader Cornelis Verkaeijck, eiser, contra 
Willem Bouwensz, gedaagde. Tot betaling van 47 gulden over 4 jaar landpacht van 8 ½ hont land. De 
vrouw van Willem Bouwensz bekent de schuld. 

 
#k9450 Backers, Jan  (zoon van Arie Jansz Backer en Anna Jans) 
      ─> k18900 
 * +/- 1590 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te ??? 
#k9451 Jans, Neeltje  (dochter van Jan Brantsz en Aaltje Mees) 
      ─> k18902 
 * +/- 1595 te Gouderak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1625 te Bergambacht  †  

 x +/- 1650 te ??? met Pieter Willemsz Backer 
 zie ─> k4725 

 

 
#k9452 de Boer, Claes Jansz (zoon van Jan Arien Claesz en Aeltje Louwen) 
      ─> k18904 
 * +/- 1570 te Berkenwoude 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Stolwijk 
#k9453 Jacobs, Marrichje (dochter van Jacob Pietersz Swaen en Elizabeth Jacobs) 
      ─> k18906 
 * +/- 1575 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lourens  * +/- 1605 te Stolwijk  †  

  x +/- 1650 te ??? met Grietje Jans Verkaick 
  zie ─> k4726 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 14-07-1581 
Cornelis Ariensz als voogd van het weeskind van Jan Ariensz, opposeert tegen de verkoping zoals 
Sijmon Gijsbertsz / Tijmen Gijsbertsz die heeft verzocht en ‘seijde dat de brieve, coers ende looep soude 
hebben van de winste tot effectuele lossinge toe’. De schout Maerten Pietersz opposeert en ‘seit dat hij 
ontfange sal wesen als opposant in de 2 morgen, die Tijmen Gijsbertsz van mening is te verkopen’. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 24-04-1582 
Cornelis Arijensz, als voogd van Claes Jansz, het achtergelaten weeskind van Jan Arijensz, procedeert 
uit diens naam tegen Tijmen Gijsbertsz en wenst vooraleer de gezworenen van Berkenwoude uitspraak 
doen over de preferentie van de landen van de weduwe van Neel Pietersz, voldoen aan de voorwaarde die 
hij heeft als ‘impetrant’ van die landen. Ook wenst hij schadeloosstelling van de kosten, schade, en intrest 
die hij door dit proces heeft geleden of nog zal lijden. Tijmen Gijsbertsz belooft dat inderdaad te betalen als 
de gezworenen zo besluiten met betrekking tot de preferentie. Tijmen Gijsbertsz verzoekt kopie van het 
protest van Cornelis Arijensz, om deze zaak zonodig aanhangig te maken voor het hof van Holland. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 19-02-1587 / 07-05-1600 
De erfgenamen van Arijen Claesz verdelen diens erfenis. Te weten: Cornelis Arijensz, Jan Michielsz, als 
man en voogd van Meijntgen Arijens, en Cornelis Arijensz en Louweris Jacobsz, voogden van Claes 
Jansz, het weeskind van Jan Arijensz, en Cornelis Nannensz en Nanne Cornelisz, zijn zoon. Via blinde 
loting verdelen zij de hofstede van Arijen Claesz te Achterbroek, groot 33 morgen. Cornelis Arijensz en het 
weeskind (Claes Jansz), krijgen hun deel aan de westkant van de hofstede, groot 20 morgen. Zij moeten 
het acherhuis binnen 8 jaar afbreken en de oude aarde daar uitgraven. 
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Jan Michielsz krijgt de 9 morgen aan de oostkant. met het huis en de berg, met uitzondering van de 
oosterse kelder en de hoogkamer, want die horen nog bij het deel van Cornelis Arijensz en het weeskind, 
dat zij naar believen mogen afbreken, maar zonder het andere deel van het huis te beschakdigen. 
Cornelis Nannensz en Nanne Cornelisz krijgen 4 morgen land en geld. 
Op 07-05-1600 is in de marge vermeld: 
Wij Cornelis Nannensz en Nanne Cornelisz bekennen betaald te zijn door Cornelis Arijensz, Claes Jansz 
en Jan Michielsz met het bedrag van 328 schilt. 
 
Recht. Arch. nr 46 Stolwijk  fol. 80  dd 09-01-1610 
Pieter Jacobsz, poorter en burger van Gouda, en Claes Jansz de Boer, als man en voogd van 
Marrichge Jacobsdr, hebben ontvangen ieder 1200 car.g., voor hun vaders erfenis. 
Jan Jacobsz en Elisabeth Jacobsdr, onze broeder en zuster, krijgen eveneens 1200 car.g. of de rente 
daarvan à 6%. 
Indien Jan Jacobsz in het huis en erf, staande op het dorp, met de nering en de goederen in het huis, de 
nering weer aangaat, en de ½ mr hennipwerf koopt, is dat voor 1000 car.g. 
Hiermede zijn zij verticht door hun moeder Elisabeth Jacobs, wede van Jacob Pietersz Swaen. 
Getekend: bij mijn Pieter Jacobsz Stolwijck, bij mijn Claes Jansz, bij mijn Jan Jacobsz. 
 
Recht. Arch. nr 46 Stolwijk  fol. 125  dd 19-04-1608 
Claes Jansz Boer heeft gekocht van Jan Maertensz voor hz, Jan Cornelisz en Claes Bastiaensz als 
voogden van het weeskind van za Cornelis Pietersz Visscher: 1½ mr, Schoonouwen, gemeen met Aert 
Meusz in 6 mr. Koopsom: 435 car.g. Het land wordt Claes met de voet toegestoten, behalve de ½ van een 
rentebrief van 200 sch, competerende Claes Cornelisz de Jonge Boer in Bergambacht, welke brief 
Leendert Jan Tonisz op Colickerlant tot zijn last heeft genomen. 
Getekend: Claes Janssz, Jan Maertensz 

 
#k9454 Verkaick, Jan Maertensz (zoon van Maarten Jansz Verkaick en Grietje  
     Sijbrants)  ─> k18908 
 * +/- 1593 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k9455 Hannemans, Emmigje  (dochter van Hanneman Fredericksz en ) 
      ─> k18910 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje * +/- 1610 te Stolwijk  † na 1680 te ??? 

 x +/- 1650 te ??? met Lourens Claesz de Boer 
 zie ─> k4727 

 

 
#k9456 Jacopsz, Pieter  (zoon van Jacop Maertensz en )  ─> k18912 
 * +/- 1585 te ??? 
 † +/- 1670 te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k9457 Schenk, Pietertje Pieters (dochter van Pieter Huijgensz Schenk en 
     Machgel Willemse)  ─> k18914 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijgh * +/- 1620 te Lekkerkerk  † +/- 1694 te ??? 

 x +/- 1643 te ??? met Neeltje Pieters 
 zie ─> k4728 

 

 
#k9460 van Krimpen, Jan Herpersz (zoon van Herper van Krimpen en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k9461 Willems, Elisabeth  (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Arij * +/- 1615 te Krimpen ad Lek  † na 05-1661 te ??? 

 x +/- 1645 te ??? met Marrigje Jacobs 
 zie ─> k4730 

 

 
#k9464 de Jongh, Pieter Willemsz  (zoon van Willem de Jongh en ) 
 * +/- 1580 te Bovenberg (Bergambacht) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k9465 Ranen, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1585 te Bovenberg 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1613 te Bovenberg (Bergambacht) † 27-06-1664 te Bergambacht 

 x +/- 1635 te ??? met Marrigje Claas de Boer 
 zie ─> k4732 

 

 
#k9466 de Boer, Claas Cornelisz (zoon van Cornelis de Boer en ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † 1638 te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k9467 Verkaick, Marrigje  (dochter van Jan Verkaick en ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † na 1639 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * +/- 1613 te Bovenberg (Bergambacht) † +/- 1668 te ??? 

  x +/- 1635 te ??? met Willem Pietersz de Jongh 
  zie ─> k4733 

 

 
#k9468 Broeder, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter Broeder en ) 
 Beroep: gezworene van Bergambacht in 1625 – 1627, 1631 
 * +/- 1575 te Bergambacht 
 † tussen 16-11-1635 en 17-06-1638 te Bergambacht ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k9469 Ariens, Machteltje  (dochter van ) 
 * +/- 15875 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit * +/- 1600 te Bergambacht  † na 21-06-1680 te Bergambacht ?? 

 x 22-01-1634 te Bergambacht met Marrigje Dirks 
 zie ─> k4734 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht d.d. 03-02-1625 / ... / 17-03-1626 / ... / 16-03-1627 
Cornelis Pietersz Broeder wordt tijdens diverse rechtdagen genoemd als gezworene van Bergambacht. 
 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd 22-10-1625 
Rechtdag gehouden 22-10-1625 
Pieter Cornelisz, won. te Stolwijkersluis, verzoekt ontslagen te worden van de voogdij van het weekind van 
Wouter Cornelisz, zijn broer, geprocreeert bij Willemtgen Cornelis, en verzoekt dat in zijn plaats Barent 
Cornelisz, zijn broer, als voogd wordt aangesteld. Schout en gezworenen voldoen aan dit verzoek. De acte 
is opgesteld ten overstaan van Schout en gezworenen, waar ook Cornelis Pietersz Broeder, vader van 
Pieter Cornelisz, deel van uitmaakt. 
 
Recht. arch nr 23 Bergambacht dd 18-05-1626 / 19-10-1626 / 01-02-1627 / 22-03-1627 / 
   06-05-1627 / 17-05-1627 / 28-06-1627 / 15-11-1627 / 12-11-1627 / 21-01-1631 
Cornelis Pietersz Broeder wordt genoemd als gezworene van Bergambacht 
 
Recht. arch nr 23 Bergambacht   dd +/- 1633 / 1634 
Rechtdag gehouden voor schout en schepenen. Extra ordinarus op kosten. 
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Joost Ariensz, requirant, contra Cornelis Pietersz Broeder, gerequireerde. De requirant zegt dat hij vorige 
oktober van de gedaagde 5 morgen land heeft gehuurd voor de tijd van 3 jaar, ingaande 1633, voor 125 
gulden per jaar, en dat de gedaagde weigert de huurcedulle te passeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 16-11-1635 
In de lijst van geschierde mannen wordt Cornelis Pietersz Broeder genoemd. In 1635 moet hij een burrie 
meenemen wanneer er nood is. Anderen nemen een sleg, bijl, riek, houmes of graeff mee. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 17-06-1638 
Leendert Cappendijck, won. te Dubbeldam, getrouwd met Lijsbeth Cornelis, verkoopt aan Gerrit Cornelisz 
Groeneveld, zijn zwager, een zeker huis en erf met hofstede dat Cornelis Pietersz Broeder, hun vader, 
in eigendom had. 

 
#k9470 Cornelisz, Dirk   (zoon van ) 
 * +/- 1580 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/ 1600 te ??? 
#k9471 Brouck, Aaltje Cornelis (dochter van Cornelis Brouck en ) 
 * +/- 1580 te Stolwijk 
 † na 27-05-1660 te Stolwijk ? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * +/- 1603 te Stolwijk  †  

  x 22-01-1634 te Bergambacht met Gerrit Cornelisz Groenevelt 
  zie ─> k4735 

 
Recht. Arch. nr 46 Stolwijk  fol. 253 (261) dd 27-08-1614 
Boedelscheiding tussen Aeltgen Cornelisdr, weduwe van za Dirck Cornelisz geseijt Dirck Stijnnen met 
haar voogd Cornelis Claes Neel Gerritsz ter eenre en Arien Cornelisz voogd van de 4 kinderen, bij namen: 
Neeltge Dircxsdr 13j, Marrichgen Dircxsdr 11j, Susanna Dircxsdr 6j, Elisabeth Dircxsdr 3j. 
Aeltgen onderhoudt de kinderen. Zij mag dan het Achterbroucxen land, dat de kinderen toekomt, 
gebruiken. Zij zal hebben … gedeelte van 9 mr, Coolwijck. Het huis en erf op het dorp van Stolwijk. Als 
Lijntgen overlijdt, erven niet de kinderen maar Aeltgen. 
 
Recht. Arch. nr 46 Stolwijk  fol. 257 (266) dd 04-11-1614 
Willem Jansz van Dam heeft gekocht van Aeltgen Cornelisdr, wede. van Dirck Cornelisz geseijt Dirck 
Stijnnen, met haar voogd in deze Cornelis Claes Neel Gerritsz: 
Het Noorthuijs met voorhuijs, de haerdt, de opcamer mette kelders, en het achtercamertge aan de 
hoechcaemer staende. Str. voor van de Heerestraet Ww tot de halve middelmuijr, die zij samen zullen 
maken en onderhouden, staende met de scheiding van het achterhuis en het voorst. voorhuis. 
Bel. N: Heerewech en Straedt, Z: de voorst. wede met haar camers. 
 
Recht. Arch. nr 56 Stolwijk    dd 04-06-1654 
Nanne Jansz Boggedebouck verkoopt aan Claes Aertsz 5 ½ hont land te Benedenkerk, “zoo op zijn selven 
t afgelost is eertijts tegens Aeltgen Cornelis Brouck, hem aangecomen van Mees Jansz” 
 
Recht. Arch. nr 56 Stolwijk    dd 27-05-1660 
Aeltgen Cornelis Brouck wordt in deze acte genoemd als eigenaresse van belendend land. 
 
Weeskamer Arch. nr 1 Stolwijk   dd 23-04-1624 
Rekening door Adrijaen Cornelisz, bloedvoogd van de weeskinderen van Dirck Cornelisz zaliger, geseijt 
Dirck Stijnen. Aeltgen Cornelis, weduwe van Dirck Cornelisz, moet aan haar 3 kinderen uitkeren 600 
car.gulden als zij mondig zijn. 

 
#k9472 Goossens, Leendert Ariensz (zoon van Arien Goossensz Verkaijck en ) 
      ─> k18944 
 * +/- 1560 te Achterbroek 
 † na 01-04-1606 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1590 te ??? 
#k9473 Goossens, Geertje  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † voor 01-04-1606 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Goossen  * +/- 1595 te Achterbroek (Berkenwoude) 

   † tussen 29-05-1656 en 12-06-1657 te Berkenwoude ?? 
  x +/- 1620 met Marrigje Claas Pauw 
  xx +/- 1630 te ??? met Geertje Rijers / Reijniers 
  zie ─> k4736 
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Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 18-02-1575 
Arien Goossensz, uit de Achterbroek, machtigt zijn zoon Leendert Ariensz om namens hem te ageren en 
recht te spreken voor alle vierscharen, tegen een iegelijk, zowel in het eisen als in het verweren. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 01-04-1606 
Leendert Arijensz ten eenre, en Arijen Leendertsz en Leendert Jacobsz, als bloedvoogd van het 
weeskind van Geertgen Goossens, de vrouw van Leendert Ariensz, ten andere zijde, maken volgende 
accoord: Leendert Arijensz met zijn 2 kinderen, namelijk Arijen Leendertsz en Goossen Leendertsz, 
zullen tesamen blijven bouwen tot wederzeggens toe, alles inbrengen en verkopen van koeien. 

 
#k9474 Gijsbertsz, Reijer  (zoon van ) 
 Beroep: gezworene van Bergambacht in 1621 / 1622 
 * +/- 1565 te ??? 
 † tussen 15-11-1622 en 13-12-1622 te Bergambacht ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k9475 Ariens, Ingetje   (dochter van ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † voor 08-07-1641 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje * +/- 1605 te Bergambacht  

   † tussen 30-09-1681 en 15-05-1685 te Berkenwoude ?? 
 x +/- 1630 te ??? met Goossen Leendertsz Verkaik 
 zie ─> k4737 (kwartier 1) 

o Arie * +/- 1610 te Bergambacht  † voor 23-01-1657 te Bergambacht ?? 
 x voor ..-06-1643 te Bergambacht ?? met Fijgje Joosten 
 zie ─> k5726 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht d.d. 14-12-1621 / ... / 15-11-1622 / 13-12-1622 
Reijer Gijsbertsz wordt tijdens diverse rechtdagen genoemd als gezworene van Bergambacht. 
Op de rechtdag van 13-12-1622 wordt aangegeven dat Reijer Gijsbertsz niet als gezworene aanwezig is 
vanwege diens overlijden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht   d.d. 12-11-1627 
In de lijst van geschierde mannen worden de kinderen van Reijer Gijsbertsz genoemd. In 1627 moeten 
zij een houmes meenemen wanneer er nood is. Anderen nemen een sleg, bijl, riek, burrie of graeff mee. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 08-07-1641 
Floris Gijsbertsz, getrouwd met Pietertgen Reijers, Theunis Gijsen, getrouwd met Merchgen Reijers, 
Gosen Leendertsz, getrouwd met Geertgen Reijers, verkopen aan Gijsbert Reijersz en Arien Reijersz, 
hun zwagers, hun portie van alle onroerende goederen, landen, huis, hof zoals die hen aangekomen zijn 
door het overlijden van Reijer Gijsbertsz en Ingen Ariens, hun schoonouders. 

 
#k9490 Daemen, Job   (zoon van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † tussen 07-01-1614 en 06-05-1615 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1599 te Berkenwoude ?? 
#k9491 Wouters, Elisabetgen  (dochter van Wouter Andriesz en )  ─> k18982 
 ~ +/- 1579 te ??? 
 † voor 07-01-1614 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  ~ +/- 1600 te ??? † na 11-09-1676 te Berkenwoude ?? 

  x +/- 1625 te ??? met Willem Ariensz Jongeneel 
  zie ─> k4745 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 07-01-1614 
Jop Daemen ten eenre, en Dirk Woutersz, schout en voogd over de nagelaten kinderen van Lijsbetgen 
Wouters, ten andere zijde. Zij komen overeen: Jop Daemen zal zijn kinderen onderhouden tot elk kind 18 
jaar geworden is, te weten Lijsbetgen, 14 jaar (zie k4745), Daem, 11 jaar, Jannetgen, 8 jaar, Margrijet, 5 
jaar, Andries, 4 jaar en Merrichtgen, 1 jaar. Hiertoe behoudt hij de gehele boedel die hij met zijn vrouw 
bezat. Elk kind krijgt bij zijn 18e jaar 30 gulden. Bij overlijden van een kind voor diens 18e jaar, dan wordt dit 
geërfd door de andere kinderen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 06-05-1615 
Dirk Woutersz, schout, en Sent Willemsz, won. te Lekkerkerk, als bloedvoogden over de weeskinderen van 
Jop Daemensz en Lijsbetgen Wouters doen hun rekening van de nagelaten goederen. 
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De roerende goederen en het vee zijn openbaar verkocht ten overstaan van de gezworenen Cornelis 
Gerritsz en Jan Mathijsz. Het land, groot 8 morgen, is verhuurd. Totaal ontvangen 359 gulden 14 stuivers. 
Hiervan zijn diverse posten betaald. Totale uitgaven 299 gulden 11 stuivers. Batig saldo is 60 gulden 3 
stuivers, waaraf voor het houden van de kinderen 42 gulden op Allerheiligen 1615. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 07-11-1617 
Dirk Woutersz, schout, en Sent Willemsz als bloedvoogd over de weeskinderen van Jop Daemensz en 
Lijsbetgen Wouters doen hun rekening vanaf de oude rekening dd 06-05-1615. Ontvangen voor 2 jaar huur 
200 gulden. Hier breekt de acte af. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 07-11-1617 
Dirk Woutersz, schout, en Sent Willemsz als bloedvoogd over de weeskinderen van Jop Daemensz en 
Lijsbetgen Wouters doen hun rekening vanaf de oude rekening dd 06-05-1616. Het batig saldo van de 
vorige rekening is 65 gulden 2 stuivers. Verder is ontvangen 99 gulden van 1 jaar landhuur van 8 morgen. 
Verder 14 gulden ontvangen van Hendrik Maertensz van hetgeen Lijsbetjen Joppen (zie k4745) met 
dienen van hem verdiend heeft. Tesamen 178 gulden 2 stuivers. Uitgaven: 1 jaar houden van het jongste 
kind aan Andries Gerritsz:  33 gulden. Aan meesterloon aan mr Jan Dirksz te Gouda tbv Lijsbetgen 
Wouters en Jop Daemensz: 8 gulden 10 stuivers. Voor 1 jaar houden van de andere weeskinderen, 
namelijk Grietge Joppen, Janneken Joppen en Daem Joppen: 48 gulden. En voor de weeskinderen aan 
kleding, schoenen, etc: 81 gulden 3 stuivers. Totale uitgaven 170 gulden, 14 stuivers, 8 penningen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 14-11-1620 
Dirck Woutersz, schout, en Vincent Willemsz, voogden van de 3 weeskinderen van Jop Daemen zaliger 
en Lijsbetge Wouters, leggen rekenschap af van hun administratie sinds de vorige afrekening van 06-11-
1619. Onder andere 30 gulden betaald aan Balthus Jaspersz, snijder, vanwege wollen laken tbv Janneken 
Joppen en Grietgen Joppen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 15-11-1621 
Dirck Woutersz, schout, en Vincent Willemsz, bloedvoogden van de weeskinderen van Jop Daemen 
zaliger en Elisabetgen Wouters, leggen rekenschap af van hun administratie sinds de vorige afrekening 
van 14-11-1620. Onder andere 94 gulden ontvangen vanwege de landhuur van 8 morgen land. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 24-12-1623 
Dirck Woutersz, schout, en Dirck Willemsz, in plaats van Vincent Willemsz die in zijn leven mede voogd 
was van de weeskinderen van Jop Daemen, leggen rekenschap af van hun administratie sinds de vorige 
afrekening van 15-11-1621. Ontvangst onder andere van Pleun Andriesz voor 2 jaar landhuur: 190 gulden. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 04-03-1625 
Dirck Woutersz, schout, voogd van de weeskinderen van Jop Daemen zaliger en Elijsabetgen Wouters, 
en Dirck Willemsz, mede voogd in de plaats van zijn overleden broer Vincent Willemsz, doen rekenschap 
van de administratie sinds 24-12-1623 tot heden. In deze acte is sprake van een obligatie ten laste van 
Arijen Fransz die hen aangekomen is na het overlijden van Wouter Andriesz (zie k18982), hun 
grootvader. Genoemde kinderen zijn Grietgen Joppen en Janneken Joppen.  
De schout betaalt (datum onbekend) aan Willem Arijensz (zie k4744), getrouwd met Lijsabetgen 
Joppen (zie k4745), het bedrag van 25 gulden, het vierde deel van 100 gulden die de schout bij de laatste 
rekening schuldig was aan de kinderen. Zo ook aan Andries Wiggersz, man van Janneken Joppen, en ook 
aan Margriete Joppen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 04-03-1625 
Daen Joppensz, oud 19 jaar, Elijsabetgen Joppens (zie k4745), oud 25 jaar, getrouwd met Willem 
Arijensz (zie k4744), Janneken Joppens, oud 19 jaar, bedanken Dirck Woutersz, schout, hun oom en 
voogd. In deze acte is sprake van een obligatie van hun ouders Job Daemensz en Elijsabetge Wouters. 

 
#k9494 Brantsz, Claas  (zoon van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † na 16-12-1587 te ??? 
x +/- 1560 te Berkenwoude ?? 
#k9495 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje  ~ +/- 1570 te ???  

   † tussen 15-10-1642 en 08-05-1675 te Berkenwoude ?? 
  x +/- 1595 te ??? met Goris Ariensz Dobbel 
  zie ─> k4747 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 16-12-1587 
Claes Brantsz, als aennemer, heeft doen uitleggen op Jan Goossensz. Doet hij te onrecht weder te recht 
te keeren, ofte de schuldijger die hij weet te bewijsen de somme van 15 stuivers, dat hij gewonnen heeft 
op’t oostendenste vlietgen ende heeft Maerten Pietersz schout uijt geleijt op sijn gewin tot twee schat aen 
gelde ende coempaer uijtschattinge viervoudt aen panden, als ’t sheeren lant ende dijckagije gelt. 
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#k9498 Sijmonsz, Joost (zoon van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † tussen 01-11-1636 en 30-05-1641 te Lekkerkerk 
x +/- 1600 te Lekkerkerk ?? 
#k9499 Jans, Arijaentgen (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † na 30-05-1641 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Merchgen ~ +/- 1605 te Lekkerkerk  † na 30-05-1641 te Lekkerkerk 

  x 01-11-1636 te Lekkerkerk met Goris Jacobsz van der Hoek 
  zie ─> k4749 

o Jan 
o Willem 
o Dirck 
o Crijn 
o Anneken  getrouwd met Govert Fransz Kleermaecker 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 02-05-1635 
Jan Pietersz Vlaminck verkoopt aan Joost Sijmonsz 3 morgen 2 hont 50 schaft land, met de betimmering 
daarop staande, te Lekkerkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 01-11-1636 
Joost Sijmonsz en Goris Jacobsz voor de ene helft, ter eenre, en Neeltgen Dircks, weduwe van Adrijaen 
Jan Pieter Saersse, geasstisteerd met Pieter Adrijaensz en Adrijaen Adrijaensz, haar zoons, en Goris 
Jansz als oom en oogd van de weeskinderen van voornoemde Adrijaen Jansz, voor de andere helft, ter 
andere zijde. Zij verklaren gemeen te hebben een stuk land groot 11 morgen te Lekkerkerk, en verdelen dit 
nu tussen de twee partijen. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk  d.d. 30-05-1641 
Joost Sijmonsz is overleden en laat 6 kinderen na, met namen Merchgen Joosten, getrouwd met Goris 
Jacobsz, Jan Joosten, Willem Joosten, Dirck Joosten, Crijn Joosten en Anneken Joosten, getrouwd met 
Govert Fransz Kleermaecker. Hun moeder is Arijaentgen Jans. Omdat het voor haar een te grote last is 
zelf haar goederen te behouden en regeren, verdelen de 6 kinderen de roerende en onroerende goederen 
onder elkaar. Arijaentgen Jans wordt bijgestaan door haar broer Thonis Jansz den Ruijter. 

 
#k9524 Stam, Pieter Florisz  zelfde als ─> k8596 
x 
#k9525 NN    zelfde als ─> k8597 
 
#k9526 Goossensz, Cornelis  zelfde als ─> k8598 
x 
#k9527 NN    zelfde als ─> k8599 
 
#k9552 Willemsz, Hendrick  (zoon van Willem Thonisz en )  ─> k19104 
 * +/- 1605 te ??? 
 † voor 10-03-1648 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1635 te Berkenwoude ?? 
#k9553 Floren, Grietgen  (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † na 10-03-1648  te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abraham  * +/- 1630 te Berkenwoude  † voor 19-03-1689 te ??? 

  x 08-02-1658 te Berkenwoude met Jannitgen Gerrits van Velsen 
  xx na 1661 met Ariaentje Cornelis 
  zie ─> k4776 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 10-03-1648 
Anthonis Willemsz, bloedvoogd van de 5 onmondige weeskinderen van Hendrick Willemsz zaliger, 
geassisteerd met Goris Willemsz, zijn broer, en Crijn Joosten, zijn zwager, en Jan Hendricksz, de eerste 
zoon van voornoemde Hendrick Willemsz, ten eenre, en Arijen Leendertsz, getrouwd met Grietgen 
Floren, die nagelaten weduwe was van voornoemde Hendrick Willemsz en moeder van de 5 
voornoemde weeskinderen, geassisteerd met Leendert Arijensz, zijn vader, en Cornelis Gerritsz en 
Anthonis Cornelisz, zijn ooms, ter andere zijde. Zij verdelen en verkavelen de erfenis. De weeskinderen 
komt toe een stuk land groot 8 morgen 3 hont. Arijen Leendertsz krijgt ook 8 morgen 3 hont land. Ook de 
behuizing, de hooischuur, etc. wordt gedeeld. 
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Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 10-03-1648 
Anthonis Willemsz, voogd van de 5 onmondige weeskinderen van Hendrick Willem Thonisz zaliger, doet 
rekenschap van zijn administratie. Ontvangst onder andere 462 gulden 4 stuivers uit de openbare verkoop 
van het erfhuis, en 131 gulden 15 stuivers van een jaar huur van 8 morgen 3 hont land. Uitgaven onder 
andere 111 gulden voor het houden van de 3 jongste weeskinderen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 25-03-1659 
Thijs Willemsz de Cromme, bloedvoogd van de 5 weeskinderen van Hendrick Willemsz, doet rekenschap 
van de administratie van 30-03-1657 tm 25-03-1659. 
Van de weeskinderen zijn er 2 mondig geworden. Dat zijn Jan Hendricksz en Abram Hendricksz (zie 
k4776). Zij ontvangen ieder 23 gulden 16 stuivers. 
Andere kinderen zijn Cornelis Hendricksz, Jacob Hendricksz en Floris Hendricksz. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 31-01-1661 
Theunis Willemsz de Cromme, bloedvoogd van de 5 weeskinderen van Hendrick Willemsz, doet 
rekenschap van de administratie van 25-03-1659 tm 31-01-1661. 
De kinderen Cornelis Hendricksz, Jacob Hendricksz en Floris Hendricksz zijn nog onmondig. 
Abraham Hendicksz (zie k4776) ontvangt 30 gulden voor het houden van zijn broer Jacob Hendricksz. 

 
#k9554 Willemsz, Gerrit  (zoon van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † na 09-11-1661 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1633 te Berkenwoude ?? 
#k9555 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannitgen * +/- 1635 te Rosendaal (Oudewater)  

    † voor 09-11-1661 te Berkenwoude ?? 
  x 08-02-1658 te Berkenwoude met Abraham Hendricksz 
  zie ─> k4777 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 09-11-1661 
Abraham Hendricksz, geassisteerd met Arijen Leendertsz Bravenboer, ter eenre, en Gerrit Willemsz als 
bloedvoogd van het onmondig weeskind van Jannitgen Gerrits, geassisteerd met zijn zoon Dirck Gerritsz, 
ter andere zijde. Abraham Hendricksz zal zorgen voor zijn weeskind, genaamd Hendrick Abrahamsz, oud 
omtrent 3 jaren. Wanneer hij mondig geworden is, krijgt hij 35 gulden als erfenis van zijn moeder. 
Abraham Hendricksz houdt de boedel, zoals huis, hof, land, koeien, etc. 
In de marge staat dd 19-03-1689: Hendrick Abramsz, won. te Zuidbroek, bekent betaald te zijn. 

 
#k9600 Honkoop, Cors Cornelisz  (zoon van Cornelis Honcoop en ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 14-01-1590 te Oudewater 
#k9601 Lienaerts, Elisabeth  (dochter van ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1590 / 1610 te Hoenkoop † 01-02-1670 te Hoenkoop 

  x 09-05-1630 te Oudewater met Annetje Pieters 
  zie ─> k4800 

 

 
#k9610 Boonstoppel, Jacob Bastiaansz zelfde als ─> k6512 
x 
#k9611 NN, Aaltje    zelfde als ─> k6513 
 
#k9662 Maaijen, Jacob Gerritsz (zoon van Gerrit Cornelisz Maaijen en Aaltje Jan 
     Walings)  ─> k19324 
 * +/- 1585 te ??? 
 † 05-02-1667 te Benschop 
x 24-11-1615 te Benschop 
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#k9663 Cornelis, Haasje (dochter van Cornelis Jacobsz en Geertje Franken) 
      ─> k19326 
 * +/- 1590 te ??? 
 † 21-10-1667 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  * +/- 1640 te Benschop  †  

  x 13-12-1661 te Benschop met Leendert Pieter Leendertsz 
  zie ─> k4831 

 

 
#k9682 Compeer, Cornelis Cornelisz  zelfde als ─> k6668 
x 
#k9683 Boon, Eechtgen Thonis  zelfde als ─> k6669 
 
#k9696 Blom, Bastiaan Jansz (zoon van Jan Blom (Bloem) en ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † +/- 1639 te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k9697 Bastiaenen, Marigje Ariaens (dochter van Ariaen Bastiaensz en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † na 1631 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1605 te Lopik  † na 01-06-1669 te Lopik 

 x 21-06-1635 te Lopik met Adriaentje Thomasse Pellen 
 zie ─> k4848 

 

 
#k9698 Pellen, Thomas Ariaens (zoon van Ariaen Jans Pellen en Gerbrechje  
     Jacobs) ─> k19396 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k9699 NN (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaentje * +/- 1610 te Jaarsveld  † na 06-1669 te ??? 

  x 21-06-1635 te Lopik met Claes Sebastiaensz Blom 
  zie ─> k4849 

 

 
#k9712 Smit, Gerrit Hendricksz (zoon van Heijndrick Woutersz Smit en ) 
 ~ +/- 1620 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
o 18-04-1648 te Stolwijk 
#k9713 Jans, Duifie   (dochter van ) 
 * +/- 1625 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrick  ~ +/- 1645 te Stolwijk  †  30-03-1706 te Stolwijk 

  x +/- 1675 te Stolwijk met Marijtje Jans 
  zie ─> k4856 

 

 
#k9716 Dionijs, Arien Jansz  (zoon van Jan Jansz Dionijs en Fijgje Cornelis) 
      ─> k19432 
 * +/- 1600 te Stolwijk 
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 † ??? te ??? 
o 25-04-1626 te Stolwijk 
x 17-05-1626 te Stolwijk 
#k9717 Willems, Ootje   (dochter van ) 
 * +/- 1605 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1630 te Stolwijk  † 07-10-1675 te Stolwijk 

 o 08-03-1657 te Stolwijk met Duifje Willems Ouderkerck 
 zie ─> k4858 

 

 
#k9718 Ouderkerck, Willem Jansz (zoon van Jan Ouderkerck en ) 
 * +/- 1600 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 29-05-1666 te Stolwijk ?? 
o 14-02-1626 te Stolwijk 
#k9719 Cornelis, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1605 te Stolwijk 
 † voor 29-05-1666 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Duifje * +/- 1640 te ???  † 06-07-1706 te Stolwijk 

 o 08-03-1657 te Stolwijk met Willem Ariensz Dionijs 
 zie ─> k4859 

 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 29-05-1666 
Dirck Claesz Backer (zie k9376) en Arien Cornelisz Timmerman, executeurs van het testament van 
Neeltje Leenderts over de helft van de boedel van moederszijde, met assistentie van Claes Jacobsz Prins, 
Arien Cornelisz, voor zichzelf en uit naam van Emmighje Cornelis, zijn zus, Cornelis Jansz Berghvliet, 
namens Maritje Cornelis, zijn moeder, Jan Willemsz, voor zichzelf en voor Cornelis Willemsz, zijn broer, 
Willem Ariensz Dionijs, getrouwd met Duijfje Willems, meederjarige kinderen, Willem Jansz als 
vader en voogd van zijn minderjarige kinderen geprocreert bij Neeltje Cornelis, alle erfgenamen van 
de voorgenoemde Neeltje Leenderts, van vaders zijde, verkopen aan Nanne Pietersz en Cornelis 
Leendertsz 3 morgen 3 hont land, met huis, berg en schuur daarop, en 10 hont land, te Benederheul. 
Bedrag 3250 gulden. 

 
#k9744 van Oostrum, Adriaan Jansz  (zoon van Jan Adriaansz van Oostrum en 
      Marichgen Ernstens Jacobs)  ─> k19488 
 * +/- 1570 te Bunnik 
 † +/- 1630 te Bunnik 
x +/- 1600 te ??? 
#k9745 Cornelis, Annichgen  (dochter van Cornelis Aalbertsz en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † na 1637 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ernst * +/- 1590 te Lopikerkapel  † +/- 1645 te Jaarsveld 

 x +/- 1620 te Jaarsveld met Teuntgen Gijsberts 
 zie ─> k4872 

 

 
#k9748 Blom, Sebastiaan Jansz zelfde als ─> k9696 
x 
#k9749 Bastiaenen, Marigje Ariaens zelfde als ─> k9697 
 
#k9750 Pellen, Thomas Ariaens zelfde als ─> k9698 
x 
#k9751 NN    zelfde als ─> k9699 
 
#k9824 Leendertsz, Arien  (zoon van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
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x +/- 1610 te Ammerstol ?? 
#k9825 de Heck, Annichje Leenderts  (dochter van Leendert de Heck en ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  * +/- 1615 te ???  † 07-02-1693 te Ammerstol 

  x +/- 1645 te ??? met Ariaantje Ariens 't Ligchaam 
  zie ─> k4912 

 

 
#k9826 't Ligchaam, Arien  (zoon van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Ammerstol ?? 
#k9827 Pieters, Anneken  (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  * +/- 1620 te ???  † na 25-06-1695 te Ammerstol ? 

  x +/- 1645 te ??? met Leendert Ariensz van der Heck 
  zie ─> k4913 

 

 
#k9830 Borst, Cors Jacobsz  (zoon van Jacob Borst en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Molenaarsgraaf ?? 
#k9831 Witten, Leentje   (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Commerke * +/- 1620 te ???  † 04-03-1698 te Bergambacht 

  x +/- 1645 te Molenaarsgraaf ?? met Cors Aertsz 
  xx voor 1667 met Frederick Jacobsz 
  zie ─> k4915 

 

 
#k9854 Jordaens, Cornelis  zelfde als ─> k8566 
x 
#k9855 Cornelis, Adriaentge  zelfde als ─> k8567 
 
#k9876 Treest, Jan Dircksz  (zoon van Dirck Treest en ) 
 * +/- 1545 te Stolwijk 
 † na 31-01-1582 te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k9877 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk * +/- 1580 te Stolwijk  † voor 24-04-1657 te ??? 

 x +/- 1610 te ??? met Ingetje Jans Deecken 
 xx met NN 
 zie ─> k4938 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 31-01-1582 
Dirck Pauwelsz (zie k44000) machtigt Jan Dircksz Treest, won. te Stolwijk, om namens hem een 
rechtzaak te voeren tegen een ieder waarmee hij nu of later te doen zoude mogen krijgen. 
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Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 16-03-1582 
Stijntgen Jans, met haar voogd Jan Dircksz Treest, verkoopt aan Daem Aertsz en zijn zussen en broers, 
het land dat zij heeft geërfd van haar bestemoeder Aefgen Damen Willemsdr, te Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 02-04-1583 
Maerten Pietersz, schout, heeft gerechtelijk in arrest genomen 5 ½ morgen land in het westeinde van 
Berkenwoude, en dat volgens de condemnatie door Jan Dircksz Treest als gemachtigde van Anne 
Robbertsdr. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 19-06-1586 
Wouter Andriesz (zie k18982), als procuratie hebbende van de kinderen van Willem Andriesz, machtigt 
Jan Dirckz Treest om uit zijn naam rechtzaken uit te voeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 29-12-1587 
Maerten Pietersz, schout, heeft gerechtelijk in arrest genomen 10 morgen land in het oosteinde van de 
Achterbroek toebehorend aan Dirck Adrijaensz, en dat volgens de condemnatie door Jan Dircksz Treest 
als gemachtigde van Elbert Jacobsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 13-11-1587 
Jan Dircksz, won. te Stolwijk, heeft gekocht van Arijen Jacobsz, te Berkenwoude, een losrentebrief van 96 
schilden ten profijte van Neel Andries Woutersz zalr. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 18-01-1588 
Arijen Jacobsz opposeert gerechtelijk tegen Jan Dircksz Treest over een zekere taxatie van kosten die Jan 
Dircksz Treest gedaan heeft, omdat de taxatie van kosten verdacht was. 

 
#k9880 van Dam, Jan Willemsz (zoon van Willem van Dam en ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te Bergambacht ?? 
#k9881 Bleijnk, Neeltje Claes  (dochter van Claes Bleijnk en ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1593 te Bergambacht  † voor 22-03-1627 te Bergambacht 

 x 19-05-1613 te Stolwijk met Neeltje Wiggerts 
 zie ─> k4940 

 

 
#k9888 Ellertsz, Cornelis Jan  (zoon van Jan Ellertsz en ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † voor 17-02-1630 te Stolwijk 
x +/- 1595 te Stolwijk ?? 
#k9889 Noorlander, Stijntje Claas (dochter van Claas Noorlander en ) 
 Eerst getrouwd +/- 1602 met Aart Gielisz 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert * +/- 1600 te Stolwijk  † 15-08-1678 te Stolwijk 

 o 01-04-1628 te Stolwijk met Aaltje Jans Schouten 
 zie ─> k4944 

 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 26-02-1609: 
Grietgen Claesdr, weduwe van Jan Jan Ellertsz, met haar voogd Tonis Claesz, blijft in de boedel met haar 
kinderen. De kinderen, met hun voogd Cornelis Jan Ellertsz, beloven bij hun moeder te blijven tot hun 
huwelijk. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 02-05-1613: 
Cornelis Jan Ellertsz heeft gekocht van Gerrit Bouwes, schout tot Boscoop, als man en voogd van Leentge 
Ariensdr, en van Arien Ariensz Arienmaet: 
a) ¼ van ca 11½ morgen te Benederkerk; met huis, berg enz, gemeen met de voorst. koper en anderen. 
b) ¼ van 2 morgen, te Benederkerk. 
c) ¼ van 7 morgen, te Benederkerk, genaempt den Houff, gemeen als voren.  
Bedrag 2250 gulden.  

 
#k9890 Schouten, Jan Willemsz (zoon van Willem Schouten en ) 
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 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Stolwijk ?? 
#k9891 Ruijter, NN Cornelis  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje * +/- 1605 te Stolwijk  † na 10-06-1675 te ??? 

 o 01-04-1628 te Stolwijk met Aert Cornelisz Verdoold 
 zie ─> k4945 

 

 
#k9892 Clip, Claes Cornelisz  (zoon van Cornelis Claesz Klip en Gijsgen  
     Claes) ─> k19784 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † na 20-01-1607 te ??? 
x +/- 1585 te Stolwijk 
#k9893 Jans, Annigje   (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1590 te ???  † na 24-05-1663 te ??? 

 x +/- 1621 te Stolwijk met Aechte Ellerts Aarts 
 zie ─> k4946 

 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk    dd 28-10-1591 
Claes Cornelisz Clip heeft den eijgen ontvangen uit handen van Jan Maertsz voor zichzelf en als voogd 
van Marrichgen Maertens zijn zuster, Cornelis Gerritsz als man en voogd van Aeltgen Maertens, Kors 
Merissen voor zichzelf en als voogd van de nagelaten weeskinderen van zijn zaliger huisvrouw:  
3 ½ morgen te Benedenkerk. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk, fol. 113   dd 20-01-1607 / 16-09-1607 
Huw. voorwaarden tussen Cornelis Cornelisz Jonge Clip (zie k11136) en Niesgen Ariensdr. 
Tussensprekers: zijn kant: Cornelis Willemsz Backer Lijeffkindt van St. en Jan Dircxsz Treest, procr.; haar 
kant: Jacob Jansz Schoudt en Claes Jorisz. 
Cornelis Cornelisz Clip (zie k22272) geeft zijn zoon mee: 
a) 2½ morgen, Nz Benederkerk, gemeen met zijn broer Claes Cornelisz Clip in ca 5 mr 14 h. Str. van de 
halve voorwetering of tot de dwarssloot toe, zijnde de scheiding tussen de voorst. Cornelis Cornelisz en 
Claes Cornelisz. E.e.a. volgens de loting tussen hen beiden. 
b) De halve heuvel, gemeen met voorst. Claes Cornelisz, waar hun moeder za op overleden is. Belast met 
10 st/j, die Cornelis Cornelisz Clip buiten kosten van zijn zoon moet lossen. 
c) 3 morgen, Benederheul. Str. van de dwarssloot tot Beijerssen toe. 
Totaal getaxeerd op 1900 car.g. Daarboven krijgt hij: 
d) 600 car.g., aan geld, obligaties enz. • 
e) Het vruchtgebruik van 2 morgen leenland. De vader behoudt het werfje aan de wech. 
f) 3 koeien. 
Arien Claesz Koeij, vader van de bruid, geeft zijn dochter mee: 
a) de helft van 9½ morgen van de woning en de landen in Coolwijck, met het huis. Gemeen met Cornelis 
Pietersz Meerkoot. Belast met 400 en 300 car.g. resp. sch hoofdgeld. 
b) de helft van zijn tegenwoordige bouwerije, nl 11 koeien enz. 
c) Gebruik van de andere landen en hennipwerven. 
Arien Claesz Koeij en de bruidegom zullen samen de boerderij drijven. Als de dochter van Cornelis 
Cornelisz Clip, vader van de bruidegom gaat huwen, dan moet hij haar meegeven van zijn buitenland en 
niet zijn huidige woning. 
Getekend: Cornelis Wijllemsz, Jan Dircxsz Treest, Jacop Jansz Schoudt, Claes Jorisz. 
Op de rug stond: De wede van za Cornelis Cornelisz Clip heeft betaald aan Cornelis Cornelisz Jonge Clip 
500 car.g. dd 16-09-1607 

 
#k9926 Goossensz, Jan Claesz  (zoon van Claes Goossensz en ) ─> k19852 
 Eerder getrouwd +/- 31-10-1604 te Stolwijk met Machteltje Claes Sijmons 
 ~ +/- 1575 te Stolwijk ?? 
 † voor 27-10-1636  te Stolwijk ?? 
x +/- 19-04-1606 te Stolwijk 
#k9927 Muijs, Geertje Jans  (dochter van Jan Willemsz Muijs en Marrichge 
     Claes)  ─> k19854 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1213 Datum: 19-Feb-23 

 ~ +/- 1580 te Stolwijk ?? 
  17-09-1677 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maritgen  ~ +/- 1610 te Stolwijk † voor 01-05-1684 te Stolwijk 

  x 17-12-1634 te Stolwijk met Jan Huijberden 
  zie ─> k4963 (kwartier 1) 

o Gerrit  ~ +/- 1618 te Stolwijk † tussen 22-09-1677 en 06-09-1683 te ??? 
  o 08-11-1636 te Stolwijk met Trijntjen Gerrits 
  zie ─> k5326 (kwartier 2 en 3) 

o Claes  ~ +/- 1620 te Stolwijk † voor 13-01-1691 te Stolwijk 
  o te Stolwijk met Beatris Pieters 
  x 18-02-1677 te Alblasserdam met Beatris Pieters 
  zie ─> k5298 (kwartier 2) 

 
Schepenacten Nr 46 Stolwijk    d.d. 31-10-1604 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Claesz en Machteltgen Claes. Present van zijn kant: zijn vader Claes 
Goossensz, Gerrit Jansz en Jan Jansz. Van haar kant: haar vader Claes Sijmonsz, haar voogd Cornelis 
Theuwen. 
Claes Goossensz geeft zijn zoon mee 3 morgen 4 hont land, 1 morgen ½ hont land, koeien, enz. 
Claes Sijmons geeft zijn dochter mee de goederen haar aanbestorven door het overlijden van haar moeder 
Marichge Teuwen. 
In de kantlijn staat dat Jan Claesz volledig betaald is door Claes Sijmonsz en Huijbert Claes, na het 
overlijden van zijn vrouw Machtgeltge Claes. 
 
Schepenacten Nr 46 Stolwijk    d.d. 19-04-1606 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Claesz, ter eenre, een Geertgen Jans, ter andere zijde, beiden won. 
te Stolwijk. Tussensprekers van zijn kant zijn Pieter Jan Dionijsz en Gerrit Jan Dionijsz, en van haar kant 
Claes Willemsz en Jan Claesz Coel. 
Hij brengt in hetgeen Claes Goossensz, zijn vader, hem meegeeft, namelijk 7 morgen min 2 hont. Ook 
wordt genoemd ‘Wat Claes Goossens aan Machteltge Claes Sijmonsdr gelooft had’. 
Zij brengt in hetgeen Jan Willemsz, getrouwd met Marrichge Claes, zijn dochter meegeeft, namelijk 1/3e 
van 14 ½ morgen min ½ hont, 1/3e van de inboedel en 750 gulden. 
Jan Claesz komt met zijn vader Claes Goossensz overeen dat hij mag hebben 1 morgen ½ hont, een 
rentebreif van 250 sch. hoofdsom, gekomen van Claes Sijmonsz. Komt Claes Goossensz de overlijden, 
dan krijgt Jan Claesz deze brief. Zijn broer Goossen Claesz krijgt dan 250 sch. 
 
Schepenacten Nr 45 Stolwijk    d.d. 03-09-1596 / 24-08-1609 
Claes Goossensz koopt van Leendert Aelbertsz, en van Cornelis Willemsz Backer, als voogd van de 
weeskinderen van Neeltge Cornelis zalr, geprocreeerd bij voorn. Leendert Aelbertsz 2 morgen land. 
Bedrag 1200 sch. 
In de kantlijn d.d. 24-08-1609 staat dat de koopsoom is afgelast is door Jan, de zoon van Claes 
Goossensz. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 27-10-1636 
In deze akte wordt land genoemd dat belend ligt aan de weduwe van Jan Claes Goosensz. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 05-05-1642 
Boedelscheiding door Francijntge Cornelis, weduwe van Willem Jansz Muijs, ten behoeve van Niesge 
Willems, dochter vam Willem Jansz Muijs en Leentge Cornelis, en van Jan Willemsz (ca 5 jaar) en Leentge 
Willems (ca 1 ½ jaar), kinderen van Willem Jansz Muijs en Francijntge Cornelis. Deze twee laatste 
kinderen worden bijgestaan door Jacob Jansz Muijs en Gerrit Jansz Muijs (zie k5326), ooms, en Jan 
Willemsz Muijs (zie ook k9926), grootvader. (opm: dit moet mijns inziens gelezen worden als 
‘overgrootvader’). In de boedelscheiding wordt o.a. bepaald dat de 3 kinderen zullen behouden de 
goederen die Geerte Jans, weduwe van Jan Claesz, hun grootmoeder, in lijftocht heeft. 
Opmerking: In deze acte worden Jan Willemsz Muijs als grootvader, en Geerte Jans, weduwe van Jan 
Claesz, als grootmoeder aangeduid van de weeskinderen van Willem Jansz Muijs. Omdat de beide 
vrouwen van Willem Jansz Muijs als patroniem ‘Cornelis’ hebben, kan Jan Claesz niet de vader van deze 
vrouwen zijn. Wanneer Geerte Jans de grootmoeder is, moet Jan Claesz Goossensz de vader van hen 
zijn. Bovendien: in een acte van 1606 staat dat Jan Willemsz de vader is van Geertje Jans. (zie k9927). 
Jan Willemsz is daarmee niet de grootvader van de kinderen, maar de overgrootvader. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Stolwijk   d.d. 20-02-1677 
Geertje Jans, weduwe van Jan Claesz Goossensz, won. te Stolwijk, kan door haar hoge ouderdom haar 
goederen niet meer beheren. Als haar voogden worden aangesteld haar zoons Gerrit Jansz Muijs en 
Claes Jansz Muijs, won. te Stolwijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 11-09-1677 
Jan Willemsz Muijs verkoopt aan Claes Jansz Muijs (zie k5298), zijn oom, de roerende en onroerende 
goederen die hij heeft geërft van zijn overleden grootmoeder Geertje Jans (zie ook k10597), (laatst) 
weduwe van Jan Claes Goossensz. Bedrag 100 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 57 Stolwijk    d.d. 15-09-1677 
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Jacob Huijghensz, getrouwd met Maritje Jans, dochter van Jan Huijbertsz, geprocreert bij Marrighje 
Jans, die een dochter is geweest van Geertje Jans en wijlen Jan Claes Goossensz, verkoopt aan 
Arien Inghensz van Berck de roerende en onroerende goederen die geërfd zijn na het overlijden van 
Geertje Jans. Bedrag 100 gulden. 
 

 
#k9952 Noirlander, Abraham Claesz  zelfde als ─> k9244 
x 
#k9953 Decker, Barbara Jacobs  zelfde als ─> k9245 
 
#k9954 Versloot, Pieter Jacob Roeloffsz zelfde als ─> k9180 
x  
#k9955 NN     zelfde als ─> k9181 
 
#k9956 Boertje, Leendert Huijbertsz (zoon van Huijbert Lenaertsz (Boertje) en ) 
      ─> k19912 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk aan den IJssel, waarsman van de polder Hoge en 
 Lage Nesse 
 Later getrouwd (na 03-06-1617) met Leentgen Frans 
 * +/- 1575 te ??? 
 † tussen 24-12-1636 en 11-11-1637 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x voor 1608 te ??? 
#k9957 Aerens, Lijsghen  (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 03-06-1617 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Leendert Huijbertsz Boertje en Lijsghen Aerens): 
o Adriaen * ..-..-1608 † na 11-07-1674 
o Elisabet * ..-..-1613 te Ouderkerk ad IJssel  

   † tussen 23-07-1693 en 03-08-1693 te Ouderkerk ad IJssel 
 x met Cornelis Thonisz 
 zie ─> k7443 (kwartier 2 en 4) 

o Huijbert * ..-..-1615 te Ouderkerk ad IJssel 
     † tussen 23-12-1683 en 13-07-1691 te ??? 
 x voor 12-05-1669 te ??? met Claesje Willems Lans 
 xx voor 1669 met Aechtgen Jans 
 zie ─> k4978 (kwartier 1 en 2) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Leendert Huijbertsz Boertje en Leentgen Frans): 
o Tijs  *   † na 11-07-1674 

  x met Hillichjen Jacobs 
o Rusjen  *   † na 11-07-1674 

  x met Arien Thonisz Rietdecker 
o Marrichjen *   †  

 
Weeskamer. Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-06-1617 
Lendert Huijbertsz, als vader van Aeriaen Lendertsz, mei jongstleden 9 jaar oud, en Elisabet Lenders 
(zie k7443), St. Jacob aanstaande 4 jaar oud, en Huijbert Lendertsz (zie k4978), 2 jaar oud, alle 
kinderen van wijlen Lijsghen Aerens ten eenre, en Heindrick Aerensz, oom en voocht van de 
voornoemde kinderen ten andere zijde. Boedelregeling. De vader zal de kinderen tot hun 18e jaar 
alimenteren en leren lezen en schriijven. Het meisje moet hij bovendien nog laten leren naaien. Hiervoor 
behoudt hij de boedel, vee, in- en uitschulden. De lijfgoederen van zijn vrouw gaan naar de kinderen, 
evenals haar land. De vruchten van dat land zijn tijdens de alimentatie voor de vader. Wanneer de 
kinderen 18 jaar zijn, moet hij elk kind dan  
f 200,-. geven. Als een kind voor zijn 18e jaar overlijdt, behoeft de vader geen geld uit te keren. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-06-1617 
Leendert Huijbertsz ondertekent een acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 26-02-1628 
Anthonis Brantsz verkoopt in het openbaar 12 koeien en 3 vaarzen, een paard, een winterveulen, een 
vierrade-wagen, een paardeslee, een smalschouw en andere goederen. Onder de kopers bevindt zich 
Leendert Huijbertsz Boertge die de vierrade-wagen koopt voor 19 gulden 10 stuivers, een kaasvat voor 1 
gulden en een stoof en kistje voor 8 stuivers. 
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Weeskamer. Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-01-1634 
Lendert Huibertsz Boertgen ten eenre en Heindrick Aerentsz, als oom en voocht van de 3 nagelaten 
kinderen van wijlen Lijsken Aerens, vrouw van voornoemde Lendert Huijbertsz, ten andere zijde. 
Ruzie over de voorstaande acte van uitkoop dd 03-06-1617. Ten andere zegt dat volgens hem de 
weeskinderen toekomt 1/4e in de woning en land waar ten eenre woont en het 1/4e deel in 7 morgen land, 
genaamd ‘de Quaeick’ en nog de ½ van 2 morgen land gekomen van Willem Brantsz. Aerien Lendersz 
(tekent met Adriaen Leonaert van t Weechtgen), zoon van ten eenre, oud 25 jaar, neemt deze bekentenis 
aan. 

 
 
Op 01-02-1636 Leendert Huijbrechtsz Boer ten eenre, en Heindrick Adrijaensz, oom en voocht van de drie 
kinderen die Leendert Huijbrechtsz Boer verwekt heeft bij Lijsbet Adrijaens, in bijwezen van Adrijaen 
Leendertsz en Cornelis Tonisz, gehuwd met Lijsbet Leenderts, ten andere zijde. Ten eenre verkoopt met 
de 3 kinderen de 5 ½ morgen land, gelegen in verscheidene weren, namelijk 2 morgen in het weer van 
Willem Brantsz, met nog 3 morgen 3 hont land in het Quackweer. Zij verklaarden dat dit land ‘ter meester 
oorbaer niet conde gebruijcken’, omdat het gekaveld was. Ten eenre behoudt de 2 morgen land in het 
Willem Brantsz weer. De 3 kinderen behouden de 3 ½ morgen in het Quackweer. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-02-1596/ 02-06-1626 
Jan Joosten is schuldig aan Huijbert Lenaertsz (zie k19912) een jaarlijkse rente van 9 gulden die hij 
verhypothequeert op 17 morgen land in de polder de Lage Nesse. 
In de kantlijn verklaart Leendert Huijbertsz Boertgen, zoon van Huijbert Lendertsz op 02-06-1626 dat de 
schuld is voldaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-05-1623 / 04-09-1628 
Jan Joosten Romeijn is schuldig aan Leendert Huijbertsz Boertgen een jaarlijkse rente van 30 gulden 
vanwege 500 gulden die hij geleend heeft. 
In de kantlijn verklaart Leendert Huijbertsz op 04-09-1628 dat de schuld is voldaan. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-01-1625 
Leendert Huijbertsz Boertgen koopt van Jan Joosten Romeijn 1 ½ morgen land met een deel van het huis, 
berg en schuur dat daarop staat, in de polder de Lage Nesse. Bedrag 525 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-06-1632 / 21-06-1632 
Claes Pietersz Noorman, schout, eijser, contra Leendert Huijbrechtsz en Cornelis Joosten, gedaagden, eist 
betaling van 50 gulden 18 stuivers van verteerde kosten en verdiend salaris volgens zijn register. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-06-1632 / 21-06-1632 / 06-09-1632 
Claes Pietersz Noorman, schout, eijser, contra Leendert Huijbrechtsz en Cornelis Joosten, gewezen 
waarsluiden van de polder Hoge en Lage Nesse in 1631, gedaagden. Noorman zegt dat de twee 
gedaagden in het jaar 1631 uit de weeskist verscheiden attestaties en documenten hadden gelicht, en die 
weer terug hadden moeten brengen, en dat hij ze daar ook meerdere malen op heeft aangesproken. Maar 
omdat zij nog altijd in gebreke zijn gebleven, is hij genoodzaakt hen te dagvaarden om hen te laten 
condemneren op staande voet deze documenten terug te brengen in de weeskist. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-12-1636 
Aerien Jansz. Roock (zie k4096) en Antonis Brantsen hebben gemeen 7 morgen land in het Quaeckweer 
in de polder de Cromme. In deze acte volgt de grondverkaveling. Een deel van het land grenst aan 
Leendert Huijbertsz Boertge. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-11-1637 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), in zijn leven gewoond in 
polder Lage Nesse te Ouderkerk ad IJssel, voor de ene helft, en Adrijaen Leendertsz, Huijbert Leendertsz 
(zie k4978), Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd met Lijsbet Leenderts (zie k7443), en Adrijaen 
Leendertsz en Jan Fransz als oom en voogd van de nakinderen van Leendert Huijbertsz en Leentgen 
Frans voor de andere helft, verkopen aan: 
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- Pieter Adrijaensz, won. te Lekkerkerk, 1 morgen land in de polder Lage Nesse. Bedrag 504 gulden. 
- Willem Adrijaensz en Pieter Floren 3 ½ morgen land in de polder Cromme. Bedrag van 1205 gulden 
- Willem Rengersz Crueck (zie k9152) drie hont land met een steeg in de polder Hoge Nesse. Bedrag 
van 120 gulden. Dit land was tot 26-11-1636 in het bezit van Maerten Jansz Roock (opm: Maerten Jansz 
Roock was de broer van Adriaen Jansz Roock (zie k4096)) 
- Jan Woutersz Burgemeester een halve morgen land in de polder Lage Nesse. Bedrag 260 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-11-1637 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), in zijn leven gewoond in 
polder Lage Nesse te Ouderkerk ad IJssel, voor 3/6e deel, en Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd 
met Lijsbet Leenderts (zie k7443), en Adrijaen Leendertsz en Jan Fransz als oom en voogd van de 
nakinderen van Leendert Huijbertsz en Leentgen Frans voor 2/6e deel, verkopen aan Adrijaen Leendertsz 
en Huijbert Leendertsz (zie k4978) 5/6e deel van 2 morgen land in de polder Hoge Nesse waarvan de 
kopers het resterende 1/6e deel hebben. Bedrag 912 gulden 5 stuivers. 

 
 
Weeskamerarch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  dd 19-01-1639 
Rekening door Claes Pietersz Noorman, schout, van zijn ontvangsten en uitgaven betreffende de 
goederen van Leentgen Frans, weduwe van Lendert Huijbertsz Boertjes, voor de helft en de voor- en 
nakinderen van voornoemde Leendert Huijbertsz voor de andere helft. De lijst van ontvangsten bedraagt 
totaal f 5097-40-0,waarvan f 3188-4-0 vanwege verkocht land, in totaal 6 morgen 9 hont land in de polders 
de Lage Nesse en de Cromme, en vanwege de inboedel, die openbaar verkocht is op 11-10-1637 het 
bedrag van 1490-14-0), en de uitgaven zijn f 5059,-. Batig saldo is dus f 38-4-0. 
Hierbij waren aanwezig: Arien Leendertsz (tekent met Arien Leenderts van het Weechtghen), Huijbert 
Leendertsz (zie k4978) en Cornelis Thonisz (zie k7442), gehuwd met Lijsbeth Leenderts (zie k7443). 

  

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-02-1645: 
Leentgen Frans, wed. van Leendert Huijbertsz Boertgen, geassisteerd met Arijen Fransz (zie k5638), haar 
broer, en Arijen Lendertsz vant Twegen, broer en voogd van de drie onmondige kinderen van Leendert 
Huijbertsz Boertgen, en Claes Pietersz Noorman, schout en oppervoogd, en Cornelis Thonisz, getrouwd 
met Elijsabet Lenderts, hebben gemeenschappelijk 15 morgen land, met een huis, berg en schuur daarop 
in de polder de Lage Nesse. Ze hebben dit als volgt verkaveld met uizondering van de zelling, die nog wel 
gemeenschappelijk blijft: 
Leentgen Frans en haar 3 onmondige kinderen houden het voorhuijs met opkamer en de timmering tot de 
middelmuur, en de 4 buitendijkse rijsakkers, en de westzijde van het land en kennipwerf. 
Adriaen Lendertsz van Tweechtgen en Cornelis Thonisz is te loot gevallen het achterhuis met de 
betimmeringen, en de oostzijde van het land. 

 
 
Notarieel arch. Delfshaven Nr. 3842/119     Blz 399 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 11-06-1650: 
(notaris Christiaan van Vliet) 
Jan Fransz, schipper van Ouderkerck op d’IJssel, bekent dat hij een schuld heeft van 700 gulden bij Aert 
Cornelisz, herbergier aldaar. Leentge Fransdr, weduwe van Leendert Huijbertsz ’t Boertgen, wonend 
Ouderkerck op d’IJssel. 
 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 11-07-1674 
Notaris Everard Maes 
Mathijs Leendertsz Boertjen en Rusjen Leenderts, weduwe van Arien Tonisz Rietdecker, en Arien 
Fransz en Huijbert Leendertsz Boertjen, voogden van de minderjarige kinderen van Thijs Leendertsz 
Boertjen en Hillichjen Jacobs zalr, won. te ouderkerk ad IJssel, geven te kenenn dat op 27-12-1652 tussen 
Arien Thonisz Rietdecker, toen getrouwd met Rusjen Leenderts, en Mathijs Leendertsz en Marrichjen 
Leenderts, alle kinderen van Leendert Huijbertsz Boertjen en Leentjen Frans, met toestemming van 
Leentjen Frans en door tussenspreken van Adriaen Leendertsz vant Weechje, hun halfbroer, een 
onderhands contract was opgesteld dat Arien Thonisz zou mogen blijven wonen in het huis dat door hem 
was gebouwd en waar zij ten woonden, zonder verdere huur te hoeven betalen. Maar wanneer het kwam 
te gebeuren dat Mathijs Leendertsz of Marritjen Leenderts zouden willen wonen, dat er dan loten getrokken 
zouden worden over wie er in zou mogen wonen, maar wel maximaal hetzelfde aantal jaren als Arien 
Thonisz daarin heeft gewoond, en ook een betaling zou doen voro de gemaakte kosten om het huis te 
bouwen. Komt Leentgen Frans te overlijden, dan moet het huis in de boedel worden opgenomen. En 
aangezien Leentgen Frans nu al enige jaren geleden overleden is, verklaart Tijs Leendertsz Boertjen en de 
voornoemde voogden, afstand te doen van dit huis, latende het halve huis en erf aan Rusje Leenderts. 
 

 
#k9984 Smit, Gerrit Hendricksz zelfde als ─> k9712 
x  
#k9985 Jans, Duifie   zelfde als ─> k9713 
 
#k9988 Dionijs, Arien Jansz  zelfde als ─> k9716 
x 
#k9989 Willems, Ootje   zelfde als ─> k9717 
 
#k10004 Swartbol, Huijbert  (zoon van  ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te Molenaarsgraaf ?? 
#k10005 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter  * +/- 1620 te Molenaarsgraaf  †  

  x 13-02-1650 te Molenaarsgraaf met Reijmpje Lourens Brandt 
  zie ─> k5002 (kwartier 1) 

o Ariaentje  * +/- 1637 te Molenaarsgraaf  †  
  x 26-12-1660 te Molenaarsgraaf met Pieter Heijndricksz Huijsman 
  zie ─> k5099 (kwartier 1 en 2) 

 

 
#k10014 Barentsz, Huijbert (zoon van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te ??? 
#k10015 Cornelis, Neeltghe (dochter van ) 
 * +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirckje * +/- 1652 te ???  †  

 x +/- 1668 te ??? met Arien Claesz Verheul 
 zie ─> k5007 

 

 
#k10028 de Vries, Gerrit Gerritsz (zoon van Gerrit de Vries en ) 
 * +/- 1595 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Bergambacht ?? 
#k10029 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit * +/- 1630 te Bergambacht  †  

 x +/- 1655 te Bergambacht met Hilligje Willems 
 zie ─> k5014 

 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 31-07-1638 
Gerrit Hendricksz Jorissen, oud waarsman, procuratie hebbend van Sijchgen Dammis, verkoopt aan Gerrit 
Gerritsz de Vries 6 roeden land. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 20-06-1654 
Gerrit Gerritsz de Vries koopt van de erfgenamen van Jacob Arien Thonisz een huis met erf en schuur, 
gekomen van Aert Jacobsz Beloijs zaliger, met 1 hont land, en 5 morgen land, alles te Bovenberch, 7 
roeden schoordijk op de steenplaats, 5 roeden omtrent de Huijswech en 2 roeden nabij het huis van Jan 
Jansz Looren. Bedrag 1649 gulden, dat hij de erfgenamen schuldig blijft zoals in de aansluitende acte is 
vermeld. 

 
#k10084 Kool, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Kool en ) 
 Later getrouwd met Leentgen Pieters 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ..-..-1643 te Gouderak ?? 
x +/- 1615 te Gouderak ?? 
#k10085 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † na 1641 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Eldert * +/- 1622 te Gouderak  † 28-12-1674 te Gouderak 

 x voor 20-02-1650 te Gouderak met Neeltje Huijberts Proos 
 zie ─> k5042 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-03-1627 
Matheus Aertsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, ter eenre, Willem Aerentsz, getrouwd met Barbertgen 
Matheus, won. te Gouderak, ter andere zijde, door tussenspreken van Kornelis Joosten den ellen quant en 
Kornelis Jakobsz Kool, als goede mannen aan wederzijden daartoe gebeden, verdelen gemeenschappelijk 
land. Cornelis Jacobsz Kool ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-10-1630 
Rechtdag gehouden 21-10-1630 
Huijbert Cornelisz Brouwer, won. te Seeland, eiser, contra Cornelis Jacobsz Cool, gedaagde. 
De eiser zegt dat hij volgens een afspraak met de gedaagde 10 jonge varkens heeft gezonden die de 
gedaagde voor hem zou verkopen. En nadat de gedaagde de varkens verkocht of geconsumeerd had, had 
hij daarvan rekening en bewijs moeten doen en het geld daarvan aan de eiser moeten betalen, maar die 
heeft dat niet gedaan. De eis is restitutie van de 10 varkens of betaling van 12 vlaamse schellingen. 
De gedaagde, Cornelis Jacobsz Cool, zegt dat de vrouw van de eiser zijn nicht is, en dat de eiser op het 
afscheid van de laatste rekening tegen de gedaagde heeft gezegd: “Ick sal u een schenckagie doen soo 
overmits ghij Elssgen Elders, sijnde den eijschers huijsvrou, haer goet soo getrouwelijck hebt geregeert, 
oock weijnich ofte niet daer op verteert”. De gedaagde zegt dat hij de 10 varkens in plaats van de beloofde 
schenking beschouwt, en bovendien heeft hij niet beloofd de varkens voor de eiser te verkopen. 
De heemraden veroordelen de gedaagde om aan de eiser 23 gulden 15 stuivers voor de varkens te 
betalen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 06-01-1644 
Inventaris van de goederen toekomende Jacob Cornelisz Kool, Ocker Cornelisz Cool, Eldert Cornelisz 
Cool (zie k5042), Weintghen Cornelis Cool en Cornelis Cornelisz Cool, van hun overleden vader 
Cornelis Jacobsz anno 1643 nagelaten boedel.  
Voornoemde Cornelis Cornelisz Cool is 2 jaar oud, en verwekt uit Leentgen Pieters. Zij wordt geassisteerd 
door haar broer Jacob Pietersz. De andere kinderen en Claes Pietersz, won. in het land van Steijn, en 
Pieter Jacobsz Cool (zie k10520), won. te Gouderak, zijn de voogden van voornoemde 4 weeskinderen. 
Dit zijn voorkinderen, dus kinderen uit een eerder huwelijk van hem. Hij had met Leentgen Pieters geen 
gemeenschap van goederen. De inventaris is opgesteld door Pieter Jacobsz Cool en de voogden Klaas 
Pietersz en Jacob Pietersz. 
Bezit en ontvangsten: 
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- 3 morgen 4 ½ hont land in de Hoge Nesse, openbaar verkocht op 22-12-1643 aan Jacob Tonisz Breur 
voor f 3300,- 
- roerend goed, houphout en hennip is verkocht aan Jacob, Ocker, Eldert en Weintgen Kool voor f 100,- 
Schulden oa: 
- Ghorssen Jansz Waert in de schuur over verteerde kosten f 34,- 
- Aerie Fransz Waert in Oostende over drink gelagen f 8-10-0 
- Jasper Pietersz over geleverd brood en andere waren f 16-7-0 
- het dodemaal f 50,- 
- de kerk voor het recht van het begraven f 2-8-8 
- de kinderen krijgen volgens de uitkoopbrief elk f 20,- 
- Klaas Willemsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, ontvangt f 175,- plus 4 jaar rente is f 54-13-12 
- Tonis Willemsz krijgt 100 schilden a 14 stuivers, is f 70,- 
Het batig saldo is f 2050,- wat gedeeld wordt over 5 handen. 
Cornelis Cornelisz Kool heeft op de verkochte landen staan een rentebrief van f 400,- en daar het kinds 
gedeelte niet meer is dan f 410,- zo worden de overschietende penningen gedeeld bij de 4 voorkinderen 
van voornoemde Cornelis Jacobsz Kool. 
Batig saldo is f 137,- wat gedeeld is bij Jacob, Weintgen, Ocker en Eldert Kool, in gelijke porties en Pieter 
Jacobsz Kool, Klaes Pietersz en Jacob Pietersz, voogden van de weeskinderen van Cornelis Jacobsz 
Kool. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  dd 05-12-1643 
Cornelis Jacobsz Cool is overleden, nalatende een zoon Cornelis, oud 2 jaar, en verwekt bij Leentgen 
Pieters. Hadden geen gemeenschap van goederen. Zij wordt geassisteerd met Jacob Pietersz, haar broer, 
ten eenre, en Jacob Cornelisz Cool, Ocker Cornelisz Cool, Eldert Cornelisz Cool (zie k5042) en 
Weijntgen Cornelis Cool, Claes Pietersz, won. in het land van Stein, Pieter Jacobsz Cool, won. te 
Gouderak, voogden van de voornoemde 4 weeskinderen ter andere zijde. 
Komen overeen dat de moeder Leentgen Pieters alles behoudt, oa de rente van f 25,- die op de verkochte 
landen staat, tot het kind 18 jaar oud is, en zij daarvoor het kind zal alimenteren. Deze moet zijn winst 
inbrengen. Als zij overlijdt alvorens het kind 18 jaar oud is, dan moet dit kind onderhouden worden door de 
4 kinderen van Cornelis Jacobsz Kool, uit het voorbedde, voor de helft en de voorkinderen van haar voor 
de wederhelft. Als het kind overlijdt, dan gaan zijn goederen naar de erfgenamen volgens de costume van 
Zuid Holland. Tevens wordt deze acte nog getekend door Ocker Cornelisz Kool en Pieter Pietersz Cool. 
Schout Claes Pietersz Noorman en heemraden Willem Jacobsz en Willem Reijngertsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-01-1644  
Jacob Cornelisz Cool, won. te Gouderak, voor zichzelf, en Weijntjen Cornelis Cool, won. te Berkenwoude, 
geassisteerd door voornoemde Jacob Cornelisz Cool, haar broer, Ocker Cornelisz Cool en Eldert 
Cornelisz Cool, Pieter Jacobsz Cool (zie k10520), hun oom, Claes Pietersz, hun cosijn, voogden van 
vaders zijde over voornoemde Ocker Cornelisz Cool en Eldert Cornelisz Cool, en voogden, naast Jacob 
Pietersz Keijser, over Cornelis Cornelisz Cool, 2 jaar oud, minderjarige zoon van Cornelis Jacobsz Cool, 
bij hem in echte geprocreert aan Leentgen Pieters, zijn vrouw, verkopen aan Jacob Anthonisz Breur 
voor 1/4e deel, aan Peijen Pietersz, zijn zwager, voor 1/4e deel en Claes Willemsz, hun oom, won. te 
Gouderak, voor de andere 2/4e delen, 3 morgen 4 ½ hont land in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 3.300 
gulden. 

 
 

 
#k10086 Proos, Huibert Jansz  zelfde als ─> k6100 
x 
#k10087 Aerts, Leentje   zelfde als ─> k6101 
 
#k10088 Schouten, Cornelis Dircksz (zoon van Dirck Schouten en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Moordrecht ?? 
#k10089 Klaes, Grietjen  (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arij * +/- 1630 te Moordrecht  †  

 x +/- 1660 te ??? met Marija NN 
 zie ─> k5044 

 

 
#k10136 de Kock, Jan Jansz  (zoon van Jan de Kock en ) 
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 Eerst getrouwd op 08-12-1618 (o) te Goudriaan met Geertje Maertens 
 ~ +/- 1590 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
o 20-12-1626 te Goudriaan 
x 14-01-1627 te Nieuwpoort (zie Goudriaan) 
#k10137 Theunis, Lijsken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ 03-08-1629 te Goudriaan  †  

 o 22-11-1665 te Goudriaan met Geertje Willems 
 zie ─> k5068 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Goudriaan  d.d. 28-11-1626 
Jan Jansz. Cock wedr. van Geertgen Maertens ter eenre en Willem Maertens, won. in Ottelant als 
bloedvoogd van: Weijntge Jans, out omtrent 7 jaer, Maerten Jans, out omtrent 4½ jaer, ter andere zijde, 
vertichting. 

 
#k10186 de Bes, Gerrit Ariensz (zoon van Adriaen Adriaensz de Bes en Maritgen 
     Gijsbrechts)   ─> k20372 
 ~ 21-08-1608 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k10187 Gijsberts, Pietertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje ~ 25-05-1656 te Streefkerk  †  

 o ..-05-1685 te Streefkerk met Cornelis Pietersz Blom 
 zie ─> k5093 

 

 
#k10190 Bel, Maarten Cornelisz (zoon van Cornelis Dircksz Bel en Metgen  
     Heijmans)   ─> k20380 
 * +/- 1625 te ??? 
 † tussen 10-06-1672 en 15-08-1673 te Bergambacht 
x +/- 1650 te ???     zie gezinskaart temp068 
#k10191 Sanders, Niesje  (dochter van Sander Ariensz Sanders en Grietje 
     Corssen Bastiaens) ─> k20382 
 ~ +/- 1630 te Langerak 
 † voor 27-10-1667 te Bergambacht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Metje ~ 21-09-1656 te Schoonhoven  † 15-09-1702 te Bergambacht 

 x 23-03-1686 te Schoonhoven met Dirck Gerritsz den Toom 
 zie ─> k5095 

 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-11-1641 
Coen Hugen, won. te Schoonhoven, getrouwd met Borchgen Rochus Zoos, verkoopt aan Metgen 
Heijmans, weduwe van Cornelis Bell, won. aan de Hogedijck buiten Schoonhoven, 1/4e deel van 6 
morgen land. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-06-1651 
De kinderen van Cornelis Dircksz Bel worden genoemd als eigenaren van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 07-03-1654 
Rechtdag gehouden 07-03-1654 
Maerten Cornelisz Bel, eiser in cas van injurie, contra Geertgen Cornelis, huisvrouw van Arien Hermansz, 
gedaagde. De inhoud van de zaak wordt niet verder weergegeven in deze acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-05-1654 
Arien Harmensz Lijndraeijer, won. buiten Schoonhoven, getrouwd met Geertgen Cornelis Bell, verkoopt 
aan Maerten Cornelisz Bell, zijn zwager, 1/10e deel in 6 morgen land. 
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Recht. Arch. Nr. 1 Bergambacht   d.d. 13-01-1655 
Rechtdag gehouden 13-01-1655 
Frederick Losecaet, baljuw, eiser, contra Arien Cornelisz Bel, gevangene. De baljuw is sinds 1652 
aangesteld, en heeft zich tot doel gesteld het recht dat in het slop geraakt is te herstellen, en eventuele 
fouten uit het verleden te herstellen. Hij verdiept zich in de zaak van Arie Cornelisz Bel die een doodslag 
begaan zou hebben aan de persoon van Jacob Aertsz de Helt, en dat hij door de mansmannen op 11-12-
1643 uit Bergambacht voor zijn leven is verbannen, en zijn goederen geconfisqueert waren, maar dat er 
ook een pardon is gesteld. Hij wil graag de processtukken van Arien Cornelisz Bel ontvangen. Maar die 
bejegent de baljuw met “zeer vuijle woirden”. Ook het naderhand gerechtelijk door de bode doen afeisen 
van de documenten mislukt. De bode krijgt van Arie Cornelisz Bel te horen: “Segt den Bailliuw, dat ick den 
bruij van hem hebbem dat hij doet wat hij wil, het bescheijt ofte brieven, die ick heb en wil ick hem niet 
laten sien, ofte hij en sal se niet sien, en segt hem dat hij niet veel bruijens maeck, oft ick sal hem oock 
eens leren”. Dit gaat zo nog een tijd door..... De baljuw wil hem eigenlijk gebangen laten nemen in de 
vierschaar (rechtszaal), maar omdat hij maar één diender ter beschikking heeft en hij weet dat Arien 
Cornelisz Bel vaardig is met het terstond trekken van het mes, laat hij hem voor nu gaan. De baljuw wil nu 
het Hof van Holland inschakelen. De broers van Arien Cornelisz Bel, Heijman Cornelisz Bel en Maerten 
Cornelisz Bel willen zich borg stellen voor hun broer, maar de baljuw gaat daar niet in mee omdat het om 
een geval van een misdaad gaat. (Dit loopt verder voor Arien Cornelisz Bel goed af, want de komende 
jaren wordt hij nog meermaals genoemd als herbergier). 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 01-04-1667 
Jacob Luijten, getrouwd met Marrichgen Foppen, won. te Langerak, is schuldig aan Maerten Cornelisz Bel 
het bedrag van 600 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4,5%. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 28-05-1668 
Maerten Cornelisz Bel, transporteert namens Marrichgen Arijens, weduwe van Joris Bastiaensz, aan Arijen 
Cornelisz Bel een huis en erf  te Bergambacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 39 Bergambacht   d.d. 09-07-1670 
Heijmen Cornelisz Bel verkoopt aan Maerten Cornelisz Bel, zijn broer, 1/5e deel van 6 morgen land, 
gkomen van zijn vader en moeder zaliger, en 1/5e deel van 1 morgen land, ook gekomen van zijn ouders. 
Bedrag 1000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 10-06-1672 
Gijsbert Sijbertsz, Arij van Oosten, getrouwd met Leentje Sijberts, Grietje van Oosten, weduwe van Jan 
Sijbertsz, Aelbert Jansz en Bastiaen Jansz, meerderjarige kinderen van Jan Sijbertsz en Grietje van 
Oosten, Pietertje Bastiaens, Sijbert Jaspersz Helmont, getrouwd met Aegje Bastiaens, Annetje Gerrits, 
weduwe van Sijbert Bastiaensz, kinderen van Bastiaen Sijbertsz, Sijbert Hendricksz, meerderjarige zoon 
van Hendrick Sijbertsz en Sijgje Huijberts, weduwe van Hendrick Sijbertsz, alle erfgenamen van Leendert 
Sijbertsz haar broer en oom. 
Dirck Ariensz Alblas, Adriaen Adriaensz Alblas, Abram Alblas, Bastiaen Gijsbertsz, getrouwd met Marritje 
Alblas, Jan Alblas (zie k5300), Arij Cornelisz als voogd over de kinderen van Bastiaen Alblas, Theunis 
Ariensz Alblas, de kinderen van Hendrick Alblas, alle erfgenamen van Neeltje Ariens Alblas, hun zus en 
moeij, verkopen aan Maerten Cornelisz Bel een stuk weiland groot 3 morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Bergambacht   d.d. 15-08-1673 
Rechtdag gehouden 15-08-1673 
De kinderen van Hendrick Sijbertz, overleden te Lopik, mede erfgenamen van Govert Sijbertsz, eisers, 
contra de gezamenlijke erfgenamen van Leendert Sijbertsz en Neeltje Ariens Alblas, in haar leven 
echtelieden, gedaagden. De eis is dat de penningen die onder de kinderen van Maerten de Bel berusten, 
en aan de erfgenamen van Leendert Sijbertsz en Neeltje Ariens Alblas toebehoren, gebruikt worden om de 
betaling van 62 gulden 10 stuivers, en 80 gulden 13 stuivers en 8 penningen, met rente sinds 08-06-1668 
volgens een rekening door Leendert Sijbertsz gesloten. 
Lijsbeth Sijmons van der Meijde, arrestante op 200 gulden die de kinderen van Leendert Sijbertsz en 
Neeltje Ariens Alblas nog schuldig zijn, contra de kinderen van Maerten de Bel en erfgenamen van 
Leendert Sijbertsz en Neeltje Ariens Alblas, gedaagden. Zij verzoekt de voogden van de kinderen van 
Maerten Bel de gemelde penningen niet afhandig te maken, anders dan op last van het gerecht. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Bergambacht   d.d. 29-01-1676 
Arien Sandersz, won. te Langerak, als oom en voogd van de nagelaten kinderen van Maerten Cornelisz 
Bel en Niesje Sanders zaliger, in Bergambacht overleden, en Cornelis Maertensz Bel, de oudste zoon, 
geven aan dat Maerten Cornelsz Bel ten behoeve van Arnold Bullick, notaris te Schoonhoven, een 
obligatie heeft van 500 gulden als gevolg van geleend geld. Zij verhypothequeren daartoe een huis met 
schuur en 1 morgen land. (Op 10-02-1689 is deze schuld voldaan) 

 
#k10198 Swartbol, Huijbert    zelfde als ─> k10004 
x 
#k10199 NN      zelfde als ─> k10005 
 
#k10214 Schoonder, Arien Huijgen   zelfde als ─> k6038 
x 
#k10215 Louwens, Geertje Jans   zelfde als ─> k6039 
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#k10228 den Baers, Arien Ariensz (zoon van Arien den Baers en ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † na 14-05-1661 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1620 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k10229 Dircks, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † voor 14-05-1661 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirck ~ +/- 1625 te ??? † voor 30-01-1709 te Ouderkerk ad IJssel ?? 

 x +/-1655 te Ouderkerk ad IJssel met Marrigje Gosen 
 zie ─> k5114 

o Willem  * † na 20-06-1651 
o Arijen (de jonge) *  †  
o Ingetgen  *   †  

  x met Leendert Maertensz 
o Merritgen  *   †  

  x met Gerrit Willemsz Schuilinck 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-04-1641 
Staat en inventaris van de goederen die Maertgen Meusen zalr heeft nagelaten, toekomende Arijen 
Ariensz den Baers, getrouwd met Neeltgen Dircks, voor 1/3e deel, Dirck Willemsz, waarvan vader is 
Willem Jansz, won. te Gouderak, voor 1/3e deel, en de drie kinderen waarvan vader is Jacob Pietersz, voor 
1/3e deel. Ten eerste een huis, erf en kennipwerf te Ouderkerk ad IJssel aan de Groenendijk. Ten tweede 
een lijst van meubelen, huisraad en kleding. Ten derde divers muntgeld ter waarde van 673 gulden 16 
stuivers. 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-05-1643 
Dirck Willemsz, nagelaten zoon van Ingentgen Dircks zalr, geeft te kennen dat hij nu mondig is geworden, 
en dat hij zijn oom Arijen Ariensz Baers bedankt voor het voeren van de administratie. 
Opmerking: bijna zeker is Ingentgen Dircks een zus van Neeltgen Dircks, vrouw van Arijen Arijensz Baers. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 23-08-1647 
Adrijaen Adrijaensz den Baers (zie k10228) voor zichzelf, Pieter Heindricks Hoogboom voor zichzelf, en 
Jacob Pietersz Keijser als vader en voogd van Anneken Jacobs, zijn minderjarige dochter, en Goossen 
Jansz, waert in de herberg van de Schaer (zie k10230), hebben met elkaar gemeen een dijk, dijkwerf, 
griend en loet, met behuizing, betimmering en beplanting daarop, in de maalboezem van de Hoge en Lage 
Nesse polders. Zij willen dit nu onderling verdelen. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 20-06-1651 
Adrijaen Adrijaensz Baers (zie k10228), won. te Ouderkerk ad IJssel voor de ene helft, en Willem 
Arijensz Baers, zijn zoon, won. te Rotterdam, voor de andere helft, verkopen aan Goossen Jansz Snijder 
(zie k10230) een half huis en erf in de polder de Hoge Nesse aan de Groenendijk te Ouderkerk. Bedrag 
475 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 14-08-1654 
Adrijaen Adrijaensz Baers, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Sentgen Fransdr, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, het bedrag van 150 gulden dat hij geleend heeft. Hij verhypothequeert hiertoe zijn 
huis en erf in de polder de Hoge Nesse aan de Groenendijk. 
In de kantlijn staat dat dit bedrag is afgelost op 14-05-1661. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 19-10-1654 
Rechtdag gehouden 19-10-1654 
De weduwe en kinderen van Dirck Gijsbertsz Timmerman, eiser, contra Adrijaen Adrijaensz den Baers, 
gedaagde, om betaling van 100 gulden over vier termijnen sinds mei 1654, inclusief de rente, volgens de 
obligatie daarvan zijnde. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 29-05-1655 
Arijen Arijensz Baers, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Willem Adrijaensz van der Velde, won. te 
Ouderkerk, een half huis en erf in de polder de Hoge Nesse aan de Groenendijk. Bedrag 340 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 06-05-1657 
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Arijen Arijensz Baers, won. te Ouderkerk ad IJssel, is schuldig aan Eldert Sentensz het bedrag van 100 
gulden dat hij geleend heeft. Hij verhypothequeert hiertoe zijn huis en erf in de polder de Hoge Nesse aan 
de Groenendijk. 
In de kantlijn staat dat dit bedrag is afgelost op 14-05-1661. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 14-05-1661 
Adrijaen Adrijaensz Baers, weduwnaar van Neeltgen Dircks, Dirck Arijensz den Baers, Willem 
Adrijaensz den Baers, Arijen Arijensz Baers de jonge, Leendert Maertensz, getrouwd met Ingetgen Arijens, 
mede namens Gerrit Willemsz Schuijlinck, getrouwd met Merritgen Arijens, alle kinderen van de 
voornoemde Arijen Arijensz en Neeltgen Dircks, verkopen aan Leendert Thonisz een huis, erf en rijsveld 
aan de Groenendijk. Bedrag 650 gulden. 
 

 
#k10230 Schaer / Snijder, Goosen Jansz (zoon van Jan Schaer / Snijder en ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † na 01-12-1678 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k10231 Pieters, Arijaentgen  (dochter van Pieter de Backer en Maertgen  
     Jaspers) ─> k20462 
 ~ +/- 1600 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *  †  
o Marrigje * +/- 1630 te ??? † na 30-01-1709 te Moordrecht ?? 

 x +/- 1655 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Dirck Arijensz den Baers 
 zie ─> k5115 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-02-1631 
Maertgen Jaspers (zie k11505), weduwe van Louweris Maertensz, met Jasper Pietersz (zie k5752), 
Maerten Louwerisz, Jacob Louwerisz, Pieter Louwerisz en Elijsabet Louweris, allen hele, halve of 
aangetrouwde broers en zussen, verkopen aan Goossen Jansz (zie k10230), getrouwd met Arijaentgen 
Pieters (k10231), hun zwager, een zijkamer in de polder de Hoge Nesse aan de Groenendijk aan de 
oostzijde van het huis waar Maertgen Jaspers in woont. Bedrag 316 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-05-1643 
Maertgen Jaspers (zie 11505), weduwe van Louweris Maertensz, met Jasper Pietersz (zie k5752), 
Maerten Louwerisz, Jacob Louwerisz, Pieter Louwerisz. mede namens Elijsabet Louweris hun zuster, allen 
hele, halve of aangetrouwde broers en zussen, verkopen aan Goossen Jansz Snijer (zie k10230), 
getrouwd met Arijaentgen Pieters (zie k10231), hun zwager, een huis en erf in de polder Hoge Nesse. 
Bedrag 240 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 23-08-1647 
Dirck Jacobsz, won. te Ouderkerk ad IJssel, verkoopt aan Goossen Jansz Cleermaker, zijn zwager, het 
1/6e deel van een dijk, dijkwerf, griend en loet in de maalboezem van de Hoge en Lage Nesse polders. Hij 
heeft dit land gemeen met Anneken Jacobs, minderjarige dochter van Jacob Pietersz Keijser, met 
Adrijaen Adrijaensz den Baers (zie k10228) en Pieter Hendricksz Hoogboom. Bedrag 225 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 23-08-1647 
Adrijaen Adrijaensz den Baers (zie k10228) voor zichzelf, Pieter Heindricks Hoogboom voor zichzelf, en 
Jacob Pietersz Keijser als vader en voogd van Anneken Jacobs, zijn minderjarige dochter, en Goossen 
Jansz, waert in de herberg van de Schaer (zie k10230), hebben met elkaar gemeen een dijk, dijkwerf, 
griend en loet, met behuizing, betimmering en beplanting daarop, in de maalboezem van de Hoge en Lage 
Nesse polders. Zij verdelen dit nu onderling. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-01-1651 
Goossen Jansz Snijder, alias Schaer, verkoopt aan Adrijaen Dircksz Visscher een huis en erf te 
Ouderkerk ad IJssel in de polder Hoge Nesse aan de Groenendijk. Bedrag 568 gulden 18 stuivers. 
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Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 20-06-1651 
Adrijaen Adrijaensz Baers (zie k10228), won. te Ouderkerk ad IJssel voor de ene helft, en Willem 
Arijensz Baers, zijn zoon, won. te Rotterdam, voor de andere helft, verkopen aan Goossen Jansz Snijder 
(zie k10230) een half huis en erf in de polder de Hoge Nesse aan de Groenendijk te Ouderkerk. Bedrag 
475 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-05-1663 
Sent Pietersz, Engel Pietersz, Jan Pietersz de jonge en Inge Pietersz, won. te Ouderkerk ad IJssel, 
verkopen aan Goosen Jansz Schaer een rijsakker aan de Groenendijk. Dit is in het openbaar verkocht dd 
13-02-1663. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-12-1678 
Dirck Adrijaensz den Baers, won. te Ouderkerk ad IJssel is schuldig aan Adriaen Abramsz van der Horde 
het bedrag van 100 gulden, en aan Leentje Tonis Pauwen 200 gulden en aan Jannichje Jans Verbij 100 
gulden, dus in totaal 400 gulden, vanwege een obligatie tevoren aan Goosen Jansz Schaer, zijns 
huisvrouwen vader aangeteld. Hij verhypothequeert hierto een huis, erf, boomgaard, rijsveld en griend in 
de polder Hoge Nesse aan de Groenendijk. 
In de kantlijn staat vermeld dat deze schuld is afgelost dd 03-02-1709. 

 
#k10232 Calis, Gijsbert Nicolaasz / Claesz / Cleijsz (zoon van Nicolaas Calis en ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x voor 24-09-1634 te Oud Alblas ?? 
#k10233 Wouters, Sijtje (dochter van Wouter Cornelisz en Dieuwertje Nannings) 
      ─> k20466 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fop ~ 20-12-1643 te Oud Alblas  † 13-11-1700 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1682 te Ouderkerk ad IJssel met Lijsbet Krijnen den ouden 
 zie ─> k5116 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN, 1229-1650 
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979) 
II. ZUID-HOLLAND en GELRE 
ALBLAS 
90. Een halve hoeve land (1383: 8 morgen 4 hont; 1472: een weer van 8 morgen, genaamd Kibbelaars 
land), waar zijn vader op placht te wonen, (1472: jaarlijks 12 pond waardig). 
25-11-1306: Colijn Everdeisz. na opdracht, te komen op zijn oudste zoon bij Machteld, dochter van Willem 
Blaskin, 1 fol. 205v. 
15-9-1311: Uitspraak over het leen van Everdei en Colijn van Alblas, 72. 
23-11-1345: Bartholomeus Wittenz. bij overdracht door Daniel, zijn broer, zoals Colijn Everdeisz., zijn neef, 
1 fol. 243. 
..-.-13..: Monne Dirksz. bij overdracht door Witteman Bartholomeusz., 64 fol. 28v. 
24-4-1383: Witte Dirk Elandszz., te komen op zijn oudste zoon bij Agnes, dochter van Floris van den 
Tempel, 1 fol. 222v, 64 fol. 28v. 
10-3-1396: Jan Maartensz. bij overdracht door Hadewig, dochter van Witte Dirksz., bij dode van haar 
vader, 1 fol. 229, 64 fol. 28v. 
15-4-1401: Lijftocht van Machteld, dochter van Reiner van Kalkeren, gehuwd met Jan Maartensz., 1 fol. 
233, 64 fol. 28v. 
30-5-1424: Arnout Vink voor Elisabeth, zijn dochter, bij dode van Jan Maartensz., 65 fol. 22v. 
..-.-14..: Nikolaas Simonsz. te Dordrecht voor Elisabeth, zijn vrouw, 65 fol. 22v, 66 fol. 2v. 
16-5-1466: Nikolaas Gijsbertsz. (zie k654912) bij overdracht door Jacob Kibbelaar voor Elisabeth, 
dochter van Arnout Vink, diens vrouw, LRK 117b fol. 51v-52. 
..-.-1472: Nikolaas Gijsbertsz. vermeld, LRK 283 fol. 179. 
16-6-1475: Hugo Nikolaasz. (zie k327456) bij dode van Nikolaas Gijsbertsz., zijn vader, (zie k654912) 
LRK 118 c. Arkel fol. 22v. 
11-12-1499: Nikolaas Gijsbertsz. voor Adriaan Hugo Nikolaasz., (zie k163728) zijn neef, bij dode van 
Hugo Nikolaasz., diens vader, (zie k327456) LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
26-10-1519: Hulde van Adriaan Hugo Nikolaasz., LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
14-2-1557: Pleun Adriaansz., (zie k81864) gehuwd met Fijtge Jansdr., (zie k81865) bij dode van 
Adriaan Hugo Nikolaasz., zijn vader, (zie k163728) LRK 128 c. Arkel fol. 30 en c. Zd.-Holland fol. 6v-7v. 
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19-2-1581: Jan van Muissenburg Willemsz. voor Cornelis Pleunenz. te Alblas bij dode van Pleun 
Adriaansz., diens vader, (zie k81864) LRK 135 fol. 172v-173. 
26-3-1592: Wouter Cornelisz. (zie k20466) bij overdracht door Cornelis Pleunenz., (zie k40932) LRK 
138 fol. 8v-9. 
 
90A. De helft van het leen. 
19-5-1615: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Neeltje Woutersdr., zijn nicht, ook voor Sijtje Woutersdr., haar 
zuster, bij dode van Wouter Cornelisz., hun vader, (zie k20466) LRK 141 c. Arkel fol.43v-44. 
20-1-1632: Cornelis Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Maarten Vlam, notaris te den Haag, voor 
Wouter Adriaansz. Casteel te Papendrecht, gehuwd met Neeltje Woutersdr., en Reiner Calis Hugenz. voor 
Dieuwertje Nanningsdr. met het geheel bij deling van de boedel van Wouter Cornelisz., LRK 146 c. Zd.-
Holland fol. 9-10. 
11-2-1645: Emilius Cool voor Arnout Woutersz. te Oud Alblas voor Neeltje Cornelisdr., diens nicht, bij dode 
van Cornelis Woutersz., haar vader, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 1v-2v. 
9-4-1647: Hugo Adriaansz. voor Maartje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Evenblij voor 
Neeltje Cornelisdr. met de helft, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 29v-30. 
 
90B. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Dieuwertje Nanningsdr. bij dode van Wouter Cornelisz., haar 
man, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Gijsbert Calis Nikolaasz. voor Sijtje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis 
Willemsz. Evenblij, secretaris van Oud Alblas, voor Jan en Cornelis Willemsz. Ouderkerk voor Neeltje 
Cornelisdr., hun nicht, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 27v-29v. 
 
90C. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Cornelis Woutersz., zijn neef, bij dode van Wouter Cornelisz., 
diens vader, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Arnout Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Cornelis Evenblij voor Neeltje Cornelisdr., 
LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 30v-31. 

 
#k10234 Timmerman, Crijn Cornelisz  (zoon van Cornelis Crijnsz Timmerman 
      en )  ─> k20468 
 Beroep: Heilige Geest armmeester te Ouderkerk a/d IJssel, heemraad te Ouderkerk 
 a/d IJssel in de periode 1657-1658, 1674-1675 
 Later getrouwd (tussen 1658 en 1666) met Annetje Roelen 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † tussen 11-01-1680 en 11-05-1682 te Streefkerk 
x +/- 1650 te ??? 
#k10235 Jans, Maritgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † na 25-01-1668 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Crijn Cornelisz Timmerman en Maritgen Jans): 
o Gerrit  *   †  
o Lijsbet de oude 

 ~ +/- 1655 te Ouderkerk ad IJssel † 27-02-1720 te Ouderkerk ad IJssel  
 x +/- 1682 te Ouderkerk ad IJssel met Fop Gijsbertsz Kalis 
 zie ─> k5117 

o Lijsbet de jonge ~ 03-02-1658 te Ouderkerk ad IJssel  † 
  doopget. Pieter Ariensz, Ariaentge Pieters, Lijsbeth Jacobs 
  x met Wigger Barentsz 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Crijn Cornelisz Timmerman en Annetje Roelen): 
o Adrijaen  ~ 01-12-1666  † 

  doopget. Cornelis Ariensz, Andries Pietersz, Cijtgen Cornelis 
o Adrijaen  ~ 23-11-1670  † 

  doopget. Cornelis Ariensz Zeeuw, Andries Pietersz, Zijtgen Zeeuw 
o Merritje  *  † 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 12-11-1652 
De erfgenamen van Adrijaen Brantsz en Neeltgen Crijnen verkopen in het openbaar 5 bedden, gouden en 
zilveren voorwerken en allerhande huisraad en kleding. Onder de kopers bevindt zich Crijn Cornelisz 
Timmerman die een bed met peluw koopt voor 44 gulden, 2 kussens voor 13 gulden en een groene deken 
voor 5 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.17-02-1653 / 20-04-1654 / 04-05-1654 / 01-06-1654 
     / 15-06-1654: 
Dirck Gerritsz Luijt, zoon van Gooltgen Cornelis zaliger, eiser in zake van naasting, contra Crijn Cornelisz 
Timmerman, gedaagde. Volgens Dirck Gerritsz Luijt heeft Crijn Cornelisz Timmerman onlangs uit hand van 
Maertgen Leenderts, laatst weduwe van Jasper Cornelisz voor de ene helft, en van Pieter Govertsz, 
getrouwd met Jannitje Jaspers, Jan Govertsz, getrouwd met Maertgen Jaspers, en Gerritge Jaspers, alle 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1226 Datum: 19-Feb-23 

kinderen en erfgenamen van de voornoemde Jasper Cornelisz, voor de andere helft, ongeveer 3 morgen 
land gekocht heeft met huis en bepoting daarop in de polder de Zijde te Ouderkerk ad IJssel. De eiser 
geeft aan het recht van naasting te hebben omdat hij nader staat in de bloedlijn met de verkopers dan de 
gedaagde. De heemraden ontzeggen de eiser zijn eis. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.02-05-1653: 
Crijn Cornelisz Timmerman koopt van Maertgen Leenderts, wed. van Jasper Cornelisz en Jan Govertsz 
Quick, getrouwd met Maertgen Jaspers, Pieter Govertsz Quick, getrouwd met Jannetgen Jaspers, en 
Gerritgen Jaspers, 3 morgen land in de polder de Zijde. Bedrag 2.600,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 26-11-1656 
Wouter Cornelisz den Boer verkoopt in het openbaar verscheidene bedden en ander huisraad. Onder de 
kopers bevindt zich Crijn Cornelisz Timmerman die 2 kussens koopt voor 3 gulden 15 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.21-09-1657: 
Crijn Cornelisz Timmerman ondertekent een acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d.08-11-1657 / 28-12-1657 / 20-03-1658: 
Crijn Cornelisz Timmerman ondertekent een drietal acten als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.27-06-1659: 
Crijn Cornelisz Timmerman en Jacob Jan Brantsz als Heilige Geest Armmeesters komen overeen met 
Geertje Jans, wed. van Dirck Jansz Stolck, dat zij de Heilige Geest armmeesters 200 gulden betaald voor 
het feit dat zij haar de afgelopen jaren hebben onderhouden en gealimenteerd.  
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.25-01-1668: 
Neeltge Pieters, weduwe van Sent Adrijaensz Backer, verkoopt in het openbaar de kleren van haar man, 
een smalschouw, divers viswant, en gereedschap voor de bijennering. Onder de kopers bevindt zich de 
vrouw van Crijn de timmerman die een rode scharlaken hemdrok koopt voor 16 gulden, een pak serge 
kleer voor 15 gulden en een laken rok voor 13 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.13-02-1669: 
Crijn Cornelisz Timmerman koopt van Lijsbeth Cornelis (zie k7015), wed. van Pieter Adrijaensz 
Timmerman (zie k7014), 3 hont land, 1 morgen en 59 ½ roede land in de polder de Zijde. Bedrag 1.212,- 
gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.07-12-1674 / 04-02-1675 / 07-02-1675 / 13-02-1675: 
Crijn Cornelisz Timmerman ondertekent diverse acten als heemraad van Ouderkerk ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.11-06-1675: 
Crijn Cornelisz Timmerman verkoopt aan Joost Schiltman (schout) een kamp weiland van 5 hont  in de 
polder Zijde. Bedrag f 750,-. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.06-03-1676: 
Crijn Cornelisz Timmerman, voor 3/4e deel, en Cuijntje Sijbrants (zie k9027), voor 1/4e deel, verkopen 
in het openbaar een viertel land van 6 morgen in de polder Zijde, en een half huis, erf en werf. 
Verder verkoopt Crijn Cornelisz Timmerman een kamp weiland in de polder Hoge Nesse, groot 5 hont. 
De 6 morgen land worden gekocht door Everard Maes, secretaris te Capelle, voor 1.800 gulden. 
Het halve huis met erf en werf wordt gekocht door Joost Schiltman, schout, voor 295 gulden. 
Het kamp weiland van 5 hont wordt gekocht door Dirck Pietersz de Jonge voor 230 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.10-06-1676: 
Crijn Cornelisz Timmerman en Cuijntje Sijbrants (zie k9027) verkopen aan Gerrit Dircksz Luijt een 
kampje hooiland van 3 hont  in de polder Zijde. Bedrag f 106,-. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.10-06-1676: 
Crijn Cornelisz Timmerman en Cuijntje Sijbrants (zie k9027) verkopen aan Arijen Roelen een kamp 
land met werf, van 5 hont  in de polder Zijde. Bedrag f 85,-. 
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Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.10-06-1676: 
Crijn Cornelisz Timmerman en Cuijntje Sijbrants (zie k9027) verkopen aan Joost Schiltman (schout) 
een kamp land van 5 hont  in de polder Zijde. Bedrag f 180,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.10-06-1676: 
Crijn Cornelisz Timmerman en Cuijntje Sijbrants (zie k9027) verkopen aan Willem Heijndricksz (zie 
k2960) een 15 hont land in de polder Zijde. Bedrag f 1.450,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.28-03-1679: 
Crijn Cornelisz Timmerman, tegenwoordig wonend in Streefkerk, verkoopt aan Evert Maes, secretaris van 
Capelle a/d IJssel ten eerste 1 morgen en 3 hont weiland achter de steenplaats bij de korenmolen, en ten 
tweede een half huis en erf op het dorp. Bedrag f 900,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.11-01-1680: 
Crijn Cornelisz Timmerman, tegenwoordig wonend in Streefkerk, verkoopt aan Evert Maes, secretaris van 
Capelle a/d IJssel 2 morgen en 3 hont hooiland in de polder Zijde. Bedrag f 1.250,-. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.11-05-1682: 
Gerrit Crijnen Timmerman, Fop Gijsbertsz Calis, getrouwd met Lijsbet Crijnen den oude, Lijsbet Crijnen de 
jonge, Adrijaen Crijnen en Merritje Crijnen, minderjarige weeskinderen, en allen tesamen kinderen van 
Crijn Cornelisz Timmerman zaliger, overleden te Streefkerk, verkopen aan Leendert Luijten Schoenmaker 
een huis en erf met schuur of achterhuis op het dorp. Deze koop is gesloten op ee nopenbare verkoping 
dd 21-01-1682. Bedrag 1.800,- gulden. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 18-02-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Fop Ghijsz Calis, getrouwd met Lijsbeth Crijnen en Gerrit Crijnen beiden won. te Ouderkerk a/d IJssel 
en Wigger Barentsz, getrouwd met Lijsbeth Crijnen de Jonge, won. te Gouderak, verklaren dat zij het huis 
en de landerijen, gelegen in de polder van de Nesse binnen het Ambacht van Ouderkerk, verkregen door 
het overlijden van Crijn Cornelisz Timmerman, onder elkaar verdelen. 
Fop Gijsz Calis krijgt het voorste gedeelte van het huis, en de zolder aan de westkant, boven het voorhuis, 
en het erf aan de westkant van het huis. Verder nog de berg staande op het erf van Gerrit Crijnen. Tot slot 
nog vier kampen land. In totaal is dit 1/3e deel van 12 morgen 2 hont. 
 

 
#k10240 Speksnijder, Gijsbert Adriaensz  zelfde als ─> k6680 
x 
#k10241 Corevaer, Anneken Aerts   zelfde als ─> k6681 
 
#k10242 Terlouw, Anthonis Woutersz alias ter Lau zelfde als ─> k6682 
x 
#k10243 van Muijlwijck, Ariaentje Nijsse  zelfde als ─> k6683 
 
#k10296 Covel, Jan Jansz    zelfde als ─> k7156 
x 
#k10297 Cornelis, Janneken    zelfde als ─> k7157 
 
#k10298 Broer, Teunis Ariensz   zelfde als ─> k7158 
x 
#k10299 Boer, Barberken Cornelisz   zelfde als ─> k7159 
 
#k10300 Sterrenburgh, Paulus Jansz (zoon van Jan Claesz Sterrenburgh en Burchgen 
     Pieters)  ─> k20600 
 * +/- 1600 te ??? 
 † voor 1648 te ??? 
x +/- 1625 te ??? 
#k10301 van der Houve, Neeltge Ariens (dochter van Arien van der Houve en ) 
 * +/- 1605 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1630 te ???  †  

 x +/- 1660 te ??? met NN 
 zie ─> k5150 
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#k10384 Huijgensz, Cornelis   zelfde als ─> k4224 
x 
#k10385 Dircks, Grietge   zelfde als ─> k4225 
 
#k10386 Gorisz, Jacob    zelfde als ─> k4226 
x  
#k10387 Foppen, NN    zelfde als ─> k4227 
 
#k10388 Besemer, Aert Jansz (zoon van Jan Aertsz Besemer en Machtelt Rutten) 
      ─> k20776 
 * +/- 1580 te Oud Alblas 
 † +/- 1635 / 1646 te ??? 
x 24-10-1610 te Oud Alblas 
#k10389 Gijsbrechts, Lidewij  (dochter van Ghijsbert Adriensz en ) 
 * +/- 1585 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert ~ 13-03-1616 te Oud Alblas  † 03-11-1693 te Oud Alblas 

 x 20-03-1644 te Oud Alblas met Geertge Ariens 
 zie ─> k5194 

 

 
#k10390 Jansz, Arien Cornelis  (zoon van Cornelis Jansz en ) 
 * +/- 1590 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 12-12-1621 te Oud Alblas 
#k10391 Ariens, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertge  ~ 01-10-1623 te Oud Alblas  † 06-11-1710 te Oud Alblas 

  x 20-03-1644 te Oud Alblas met Gijsbert Aertsz Besemer 
  zie ─> k5195 

 

 
#k10392 Maurits (Broer), Arien (zoon van Maurits Jansz en Janneken Louwrens) 
 * +/- 1585 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k10393 Broer, Neelken Cornelis (dochter van Cornelis Ariensz Broer en NN  
     Adriaens Koeval) ─> k20786 
 * +/- 1590 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ 25-03-1618 te Goudriaan  † +/- 1691 / 1694 te ??? 

 o 24-02-1641 te Ottoland met Barbel Jans 
 zie ─> k5196 

 

 
#k10394 Claesz, Jan   (zoon van ) 
 * +/- 1590 te Ottoland 
 † voor 1638 te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k10395 Schalcken, Maritgen  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barbel * voor 1621 te Ottoland  † na 30-11-1683 te ??? 

 o 24-02-1641 te Ottoland met Arien Ariensz Maurits (Breur) 
 zie ─> k5197 

 

 
#k10396 Meelhooft / Molenaer, Gerrit Leendertsz zelfde als ─> k8260 
x 
#k10397 Frans, Meijnsje    zelfde als ─> k8261 
 
#k10456 Dirksz, Huijbert    zelfde als ─> k6700 
x 
#k10457 Kersbergen, Maaike Gerrits   zelfde als ─> k6701 
 
#k10458 de Lange, Jan Daams (zoon van Daam Jansz de Lange en Adriaantje 
     Bastiaans) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 02-09-1654 te ??? 
x +/- 1625  te Benschop ??? 
#k10459 Gerrits, Maagje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ +/- 1630 te ???  † 13-11-1693 te Benschop  

 x 11-12-1657 te Benschop met Claas Huijbertsz Kersbergen 
 zie ─> k5229 

 

 
#k10460 Jansz, Aalbert  (zoon van Jan Aalbertsz en Neeltje Adriaans) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ..-10-1664 te Benschop 
x +/- 1625 te Benschop ?? 
#k10461 Kersbergen, Metje Gerrits (dochter van Gerrit Jansz Kersbergen en Hilligje 
     Jans) ─> k20922 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † 10-09-1664 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Theunis  ~ +/- 1630 te ???  † 22-02-1670 te Benschop 

  x ..-12-1657 te Benschop met Trijntje Jans 
  zie ─> k5230 

 
Recht. Arch. nr.6 Lexmond   dd 10-03-1644 
lexmond_ra06_1640-1650_11.pdf  pag. 2 tm 4 
Compareerde Hilligen Jans weduwe van Gerrit Jans Kersberch, geassisteert met Baltus Lauwerens 
haer swager en voocht ter eenre ende Jan Gerritsz en Aert Gerritsz, broers, mitsgaders Aelbert Jansz, 
Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz (ziek10456) en Cornelis Tonisz Huijsman als mannen en voochden 
van hun huisvrouw, en Fasgen Gerrits, weduwe van Lambert Jansz zaliger, geassisteert met Lambert 
Henricksz, haar neef en voogd, en Abraham Adriaens als bestevader en voogd van het onmondige kind 
van Leendert Abrahams, geprocreëert bij Jannegen Gerrits zaliger, tesamen kinderen en erfgenamen 
van Gerrit Jansz Kersberch, hun vader en bestevader, ter andere zijde.  
De weduwe, kinderen en kleinkinderen verdelen het land. Hilligen Jans behoudt 5 morgen land te 
Achthoven, dat gekocht was van de pastorie van Vianen, en 3 ½ morgen te Achthoven en nog 3 ½ morgen 
te Achthoven.  Jan Gerritsz en de andere kinderen krijgen 5 morgen land te Achthoven, genaamd 
"Splinterslant", met 3 morgen uiterwaard buitendijks. 
In de volgende acte verdelen de kinderen onderling weer verder: 
Jan en Aert Gerritsz, en Fasgen Gerrits, weduwe van ambert Jansz, en de kinderen van Jnnegen Gerrits, 
geprocreëert bij Leendert Abrahamsz ter eenre, en Aelbert Jansz, Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz en 
Cornelis Tonisz Huijsman, als mannen van hun vrouw, ter andere zijde verdelen de 5 morgen en de 3 ½ 
morgen als volgt via een blinde loting: 
Jan Gerritsz met haer vieren voor d’enen helft sal hebben eenen acker uijterweerts gelegen beneden aen 
de westzijde, mitsgaders een acker binnendijcks met de helft van de boomgaert mede gelegen aen de 
westzijde en daertoe noch een campge gelegen aen Kae en een campgen t’eijnden het hoochlant in’t 
selve weer, waertegens de voorn. Aelbert Jansz onder haere vieren te deel gevallen zijn: een acker 
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uijterweerts ten oosten gelegen aen voors acker mitsgaders een acker en de helft van de bongert gelegen 
binnendijcx aen de oostzijde van voorschr acker en daertoe noch 2 campgens gelegen tussen beijde de 
voors campgens in’t selve weer. 
In de volgende acte gaan Aelbert Jansz, Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz en Cornelis Tonisz 
Huijsman over tot een verdere verdeling van hun deel, waarbij Aelbert Jansz en Cornelis Tonisz Huijsman 
samen een deel krijgen, en Huijbert Dircksz ent Cornelis Leendertsz het andere deel. 

 
#k10488 Kock, Leendert Woutersz  (zoon van Wouter Kock en ) 
 Beroep: Schepen en Burgemeester van Ammerstol 
 * +/- 1575 te ??? 
 † na 30-06-1656 te ??? 
x +/- 1605 te Ammerstol ?? 
#k10489 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijg * +/- 1615 te ???  † voor 12-07-1681 te ??? 

 x +/- 1645 te Ammerstol ?? met Jannichje Reijers 
 zie ─> k5244 

 
Recht. arch nr 7 Ammerstol    dd 27-08-1629 
Aerjaentgen Cornelis, wede van za Gerrit Jansz Waert, geass. met Snel Hermansz, haar zoon en gekozen 
voogd in deze, Thuenis Gerritsz Waert voor zz, Arien Jacobsz als man en voogd van Sijchgen Gerrits en 
Cornelis Cornelisz als man van Grietgen Gerrits, allen erfgenamen van za Gerrit Jansz Waert, hebben 
opgedragen ten behoeve van Leendert Woutersz Cock, een stukje land, groot een quartier hont, gelegen 
in Ammerstol naast de Hoijwerf. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol   dd 12-12-1634 / 19-05-1635 / 07-07-1636 / 30-05-1639 
Uit deze acten blijkt dat Leendert Woutersz Kock schepen is van Ammerstol. 
 
Recht. arch nr 7 Ammerstol    dd 02-06-1636 
Jan Ariensz, Arien Ariensz, Joost Ariensz, Beernt Ariensz, Pieter Ariensz, Arien Pietersz als echtgenoot 
van Merchgen Ariens, en Cornelis Wilmsz als man en voogd van Jannichjen Ariensdr, hebben opgedragen 
aan Jacob Michielsz Laeckencoper te Stolwijck en Leendert Woutersz Cocq: Huis, boomgaard en 
hennepwerf in Ammerstol, zoals zij het gekregen hadden van de kinderen en erfgenamen van Merchjen 
Boelen za. 
 
Recht. arch nr 3 Ammerstol   dd 09-01-1642 / 19-01-1643 / 24-04-1644 / 27-11-1646 / 
     31-12-1651 / 21-11-1652 
Uit deze acten blijkt dat Leendert Woutersz Kock burgemeester is van Ammerstol. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-05-1651 
Jan Govertsz Welle, secretaris, verkoopt aan Leendert Woutersz Cock, burgemeester van Ammerstol, en 
Gerrit Pietersz Stam, schepen van Ammerstol, een griend gelegen onder de Nieuwetering aan de hoge 
dijk, groot 2 hont. 
 
Recht. arch nr 8 Ammerstol    dd 30-06-1656 
Michgiel Jacobsz van Aerdenburch als last en procuratie hebbend van Jacob Michielsz van Aerdenburch 
heeft in eigendom overgedragen aan Cornelis Leendertsz Cocq en Huijch Leendertsz Cocq, broers, 
wonende in Ammerstol een half huis, boomgaard en halve hennepwerf in Ammerstol, waarvan de andere 
helft toekomt aan Leendert Woutersen Cocq kopers vader. 

 
#k10520 Kool, Pieter Jacobsz  (zoon van Jacob Kool en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † tussen 24-04-1662 en 18-02-1677 te Ouderkerk aan den IJssel  
x +/- 1605 ?? te ??? 
#k10521 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1600 te Stolwijk ???  

   † tussen 23-01-1686 en 1695 ? te Ouderkerk ad IJssel ?? 
 x +/- 1630 ?? te ??? met Arijaentje Centen 
 zie ─> k5260 

 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  dd 05-12-1643 
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Cornelis Jacobsz Cool (zie k10084) is overleden, nalatende een zoon Cornelis, oud 2 jaar, en verwekt bij 
Leentgen Pieters. Hadden geen gemeenschap van goederen. Zij wordt geassisteerd met Jacob Pietersz, 
haar broer, ten eenre, en Jacob Cornelisz Cool, Ocker Cornelisz Cool, Eldert Cornelisz Cool (zie k5042) 
en Weijntgen Cornelis Cool, Claes Pietersz, won. in het land van Stein, Pieter Jacobsz Cool, won. te 
Gouderak, voogden van de voornoemde 4 weeskinderen ter andere zijde. 
Komen overeen dat de moeder Leentgen Pieters alles behoudt, oa de rente van f 25,- die op de verkochte 
landen staat, tot het kind 18 jaar oud is, en zij daarvoor het kind zal alimenteren. Deze moet zijn winst 
inbrengen. Als zij overlijdt alvorens het kind 18 jaar oud is, dan moet dit kind onderhouden worden door de 
4 kinderen van Cornelis Jacobsz Kool, uit het voorbedde, voor de helft en de voorkinderen van haar voor 
de wederhelft. Als het kind overlijdt, dan gaan zijn goederen naar de erfgenamen volgens de costume van 
Zuid Holland.  
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 16-02-1650 
Dirck Jansz Gansman verkoopt in het openbaar 3 kalfdragende koeien, een kalfdragende vaars, het hooi in 
de schuur en enige andere goederen. Onder de kopers bevindt zich ook Pieter Jacobsz Cool die een hoop 
hout koopt voor 22 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-01-1644 / 02-05-1660 
Jacob Cornelisz Cool, won. te Gouderak, voor zichzelf, en Weijntjen Cornelis Cool, won. te Berkenwoude, 
geassisteerd door voornoemde Jacob Cornelisz Cool, haar broer, Ocker Cornelisz Cool en Eldert 
Cornelisz Cool (zie k5042), Pieter Jacobsz Cool, hun oom, Claes Pietersz, hun cosijn, voogden van 
vaders zijde over voornoemde Ocker Cornelisz Cool en Eldert Cornelisz Cool, en voogden, naast Jacob 
Pietersz Keijser, over Cornelis Cornelisz Cool, 2 jaar oud, minderjarige zoon van Cornelis Jacobsz Cool, bij 
hem in echte geprocreert aan Leentgen Pieters, zijn vrouw, verkopen aan Jacob Anthonisz Breur voor 1/4e 
deel, aan Peijen Pietersz, zijn zwager, voor 1/4e deel en Claes Willemsz, hun oom, won. te Gouderak, voor 
de andere 2/4e delen, 3 morgen 4 ½ hont land in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 3.300 gulden. 
Op 02-05-1660 geven Pieter Jacobsz Cool en Willem Cornelisz, ooms en voogden over Cornelis 
Cornelisz Kool, aan dat de schuldbrief van bovenstaande koop is voldaan. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 10 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-04-1662 
Rechtdag gehouden 24-04-1662 
Annitge Cornelis, jonge dochter, geassisteerd met haar vader Cornelis Dircksz, eiser in case matrimonieel, 
contra Cornelis Cornelisz Cool, jongman. Annitge Cornelis is zwanger van Cornelis Cornelisz Cool, en hij 
heeft haar beloofd met haar te trouwen. Wanneer hij niet met haar wil trouwen, moet hij het kind 
alimenteren. Verder eist zij voor kraamkosten 60 gulden, en voor haar defloratie 400 gulden. De procureur 
Maes produceert zekere attestatie van Pieter Jacobsz Cool, als oom en bloedvoogd van Cornelis 
Cornelisz Cool, en ook een attestatie van Willem Cornelisz, broer van Cornelis Cornelisz Cool, gepasseerd 
voor schout en heemraden alhier op 27-03-1662. 
 
Recht. Arch. Nr. 42 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-02-1676 / 28-02-1677 
De kinderen en erfgenamen van Pieter Jacobsz Kool zaliger, in zijn leven gewoond hebbend in de polder 
de Geer, verkopen in het openbaar 7 kalfdragende koeien, een kalfdragende vaars, een hokkeling, het 
hooi in de berg, allerhande bouwgereedschap, een schouw en een ‘wageschotte kasse’. Totale opbrengst 
bedraagt 700 gulden 6 stuivers 13 penningen. 
Jacob Pietersz Kool tekent voor ontvangst op 28-02-1677 

 
 
#k10528 Dircksz, Maerten (zoon van Dirck jonge Gijsbertsz en Ingentgen NN) 
     ─> k21056 
 Beroep: Beenhakker te Nieuwpoort, vanaf 1607 Bouwman te Langerak 
 * +/- 1570 te ??? 
 † tussen 08-01-1627 en 30-05-1628 te ??? 
x +/- 1600 te ???    zie Ons Voorgeslacht 671, nov. 2014 
#k10529 Adriaens, Jacobge  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † tussen 23-07-1631 en 14-05-1635 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wouter * +/- 1605 te Langerak  † 28-11-1672 te Langerak 

 x voor 12-06-1636 te ??? met Grietgen Jans 
 zie ─> k5264 
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#k10536 Noorlander, Abraham Claesz  zelfde als ─> k9244 
x  
#k10537 Decker, Barbara Jacobs  zelfde als ─> k9245 
 
#k10538 Versloot, Pieter Jacob Roeloffsz zelfde als ─> k9180 
x 
#k10539 NN     zelfde als ─> k9181 
 
#k10540 Sost, Jacob Jacobsz  (zoon van Jacob Cornelisz Sost en Maeritge  
     Leenderts)  ─> k21080 
 Later getrouwd met Teuntgen Gerrits 
 Beroep: Steenbakker, Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1645 en 1646 
 ~ +/- 1580 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † 27-06-1674 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1610 te ??? 
#k10541 Joosten, Ariaentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † 27-12-1634 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1612 te Ouderkerk ad IJssel  † na 06-02-1675 te ??? 

  o 21-03-1642 te Rotterdam met Marijtje Jacobs Schipper 
  zie ─> k5270 

 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.20-04-1645: 
Jacob Jacobsz Sost ondertekent een akte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d.08-06-1652: 
De erfgenamen van Leendert Jacobsz Sost verkopen in het openbaar een bed met toebehoren en de 
kleren van de overledene. Onder de kopers bevindt zich Jacob Jacobsz Sost die een rode hemdrok koopt 
voor 4 gulden. 

 
#k10560 Borst, Leendert Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz de Borst en  
     Maertge Pieters Besemer)  ─> k21120 
 Beroep: Heemraad te Krimpen ad IJssel 
 * +/- 1590 te Krimpen aan den IJssel 
 † voor 14-05-1666 te ??? 
x +/- 1620 te ??? 
#k10561 Foppendr, NN  (dochter van Fop Luijten en )  ─> k21122 
 * +/- 1595 te Krimpen aan den IJssel ? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis den ouden ~ +/- 1605 te Ouderkerk ad IJssel ??  †  

  x +/- 1635 te Ouderkerk ad IJssel ?? met NN 
  zie ─> k10928 (kwartier 2) 

o Cornelis  * +/- 1620 te ??? † voor 14-05-1666 te Nieuwerkerk ad IJssel 
  x +/- 1650 te ??? met Jaepje Senten Maetroosje 
  zie ─> k5280 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d.05-03-1632: 
Leendert Cornelisz Borst tekent een acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d.28-04-1632 / 02-06-1634: 
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Pieter Hendriksz getrouwd met Jorisge Jorisdr, Doen Jorisz burgemeester tot Schiedam als voogd van 
Sarah Jans weesdochter van Jan Jorisz Verdonck als erfgenamen van Merritge Luijten zalr voor de ene 
helft, en Joris Jacobsz wonend tot Lekkerkerk en de erfgenamen van Sijmon Jansz zalr voor de wederhelft, 
verkopen aan Leendert Cornelisz Borst voor de ene helft en aan Arien Jacobsz getrouwd met Barber 
Foppen voor de wederhelft, twee morgen land in de polder Langeland. Bedrag f 500,- en nog voor de twee 
eerste termijnen f 300,- en hebben Leendert Cornelisz Borst en Arien Jacobsz van de verdere 
kooppenningen een speciale brief op het land als wezende nog een bedrag van f 400, -te betalen in drie 
termijnen. Verkoop 28-04-1632. Acte 02-06-1634. 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d.12-05-1636 / 03-06-1637: 
Witten Cornelisz Borst wonende te Capelle ad IJssel in Keeten, verkoopt aan Leendert Cornelisz Borst 
zijn broer voor de ene en aan Arien Jacobssen zijn zwager voor de andere helft 3 morgen land in het 
Langeland, gemeen met de voorsz Leendert Cornelisz Borst en Arien Jacobsz. Verkoop 12-05-1636, 
Bedrag f 1750,-. Acte 03-06-1637 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d.13-11-1639 / 08-03-1642: 
Leendert Cornelissen Borst verkoopt aan Abraham Adriaenssen Steenbacker te Krimpen ad IJssel een 
hoek buitenland en zelling liggend buitendijks voor de woning van Leendert Cornelisz Borst, waarbij recht 
van overpad geldt. Ook moet Abraham Adriaensz een bekwame plaats moeten behouden waar Leendert 
Cornelisz Borst een schuit zal kunnen aanleggen. Ook zal hij daar geen steen- of kalkoven mogen 
bouwen. tot slot mogen er ook niet binnen- of buitendijks op de stoepen steen of ander materiaal worden 
neergezet, maar het moet allemaal begaanbaar blijven voor paard- en wagen. Verkoop 13-11-1639. 
Bedrag f 200,- en resterend een custingbrief van f 500,-. Acte 08-03-1642.  

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.26-09-1645: 
De stadthouder van de schout van Krimpen a.d IJssel, met de heemraden Willem Bastiaensz, Pieter 
Cornelisz, Pieter Jansz, Leendert Cornelisz Borst, Tonis Pietersz en Jost Aerensz Grommel, en 
secretaris Eeuwout Jacobsz, hebben land getaxeerd dat nagelaten is door Kornelis Aerensz Ruijghooft. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d.30-08-1655: 
Leendert Cornelisz Borst tekent een acte als heemraad. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d.14-05-1666 / 04-04-1668: 
Andries Leendertsz Metselaer (tekent met Andries Leendertsz Borst), door het afsterven van Leendert 
Cornelisz Borst zijn vader zalr, als vaderlijke voogd van de minderjarige weeskinderen van Cornelis 
Leendertsz Borst (zie k5280) zijn broer zalr die hij had met Jaepge Centendr (zie k5281) zalr, beiden 
tot Nieuwerkerk overleden, en Dirck Jansz als moederlijke voogd door het afsterven van Leendert 
Centensz zijn zwager zalr van dezelfder kinderen, beiden wonende tot Krimpen, verkopen aan Cornelis 
Leendertsz Borst voor de ene en aan Fop Leendertsz Borst voor de andere helft een halve morgen en 37 
½ roede land in de polder Langeland. Verkoop 14-05-1666, Somma f 368,-. Acte 04-04-1668. 

 
#k10562 Maetroos / Molenaer, Cent Leendertsz (zoon van Leendert Cornelisz 
   (Moolenaar) van der Duijn en Trijntje Cornelis)  ─> k21124 
 * +/- 1589 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 27-02-1665 te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k10563 Hugens, Ariaentje (dochter van Huijg Sentensz en Trijntje Jacobs) 
      ─> k21126 
 * +/- 1590 te ??? 
 † voor 1671 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jaepje * +/- 1625 te ???  † voor 14-05-1666 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 x +/- 1650 te ??? met Cornelis Leendertsz den Jonge Trouwborst 
 zie ─> k5281 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1625 
Sent Leendertsz en zijn broer Dirk Leendertsz kopen van schout en heemraden van Ouderkerk en Krimpen 
aan den IJssel en van Stormpolder, een erf op het dorp van Ouderkerk. Deze akte bekrachtigt de koop die 
gedaan is op 10-05-1619. Bedrag 210 gulden. 
In de akte erop volgend staat de schuldbrief. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-09-1625 
Gerrit Pietersz Luit verkoopt in opdracht van Vincent Leendertsz Molenaer aan Jan Jansz Schoemaker een 
erf gelegen op het dorp. Bedrag 150 gulden. 
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Weeskamerarch. Nr 2 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 06-07-1638 
Inventaris door Pieter Huijgen, Sent Huijgen, Gerrit Huijgen, Jan Huijgen, Cornelis Huijgen, Evert 
Harmantsz (zie k4454), getrouwd met Geertgen Huijgen, Sent Lendertsz, getrouwd met Ariaentgen 
Huijgen, en Grietgen Huijgen, geassisteerd met Pieter Huijgen, haar broer en voogd, Commer Willemsz, 
weduwnaar van Hendrickje Huijgen, die moeder was van Jacob Commertsz, van de nagelaten goederen 
van Huijch Senten (zie k22646) en Trijntgen Jacobs (zie k22647), hun vader, moeder, bestevader en 
bestemoeder. 
Onder andere: 
- 4 morgen land in het huisweer met de ½ van de betimmering daarop. 
- 2 morgen land in de Lage Nesse, in een weer van 8 morgen. 
- het roerend goed is op 06-07-1638 met een koe, vaars, hokkeling, kalf en varken openbaar verkocht voor 
f 303-12-0 
- diverse personen zijn geld schuldig vanwege het “weijen van een schaerbeest” 
- de vier kennipwerven zijn bij het leven van Huijch Senten voor de helft overgedragen aan zijn zoon Pieter 
Huijgen. 
Schulden tot last van de boedel zijn oa.: 
- Grietgen Huijgen krijgt 400 gulden uit hoofde van wat er door haar ouders bij testament is toebedeeld. 
- Willem Tonisz heeft recht op 200 gulden vanwege een obligatie. 
- etc, etc 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 08-12-1638 
De kinderen en kleinkinderen van Huijch Senten (zie k22646) en Trijntgen Jacobs (zie k22647), hun 
overleden vader, moeder, grootvader en grootmoeder, verkopen in het openbaar 6 morgen land in de 
polder Lage Nesse, verdeeld in twee stukken. Het eerste is 4 morgen in de hofstede van de overledenen, 
groot 8 morgen, en nog 2 morgen aan de westzijde van de 4 morgen, in een stuk land dat ook 8 morgen 
groot is. Koper is Dirck Pietersz den Boer voor 664 gulden per morgen. Bij de openbare verkoping waren 
present Pieter Huijgen, Sent Huijgen, Gerrit Huijgen, Jan Huijgen, Cornelis Huijgen, Sent Leendertsz 
Maetroos, getrouwd met Arijaentgen Huijgen, Evert Harmansz (zie k4454), getrouwd met Geertgen 
Huijgen, allen mede namens Grietgen Huijgen en het nagelaten weeskind van Hendrickje Huijgen waar 
vader van is Commer Dircksz. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1639 
Sent Leendertsz Molenaer, getrouwd met Ariaentgen Huijgen, Pieter Huijgen, Jacob Commersz, zoon 
van Commer Willemsz, Grietgen Huijgen, Sent Huijgen, Gherrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, 
Evert Harmantsz, getrouwd met Gheertgen Huijgen, allen kinderen en kleinkinderen van Huijch Senten en 
Trintgen Jacobs, verkopen aan Dirck Pietersz Boer 4 morgen land in de polder de Lagen Nessen. Bedrag 
2.656,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1639 
Sent Leendertsz Molenaer, getrouwd met Ariaentgen Huijgen, Pieter Huijgen, Jacob Commersz, zoon 
van Commer Willemsz, Grietgen Huijgen, Sent Huijgen, Gherrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, 
Evert Harmantsz, getrouwd met Gheertgen Huijgen, allen kinderen en kleinkinderen van Huijch Senten en 
Trintgen Jacobs, verkopen aan Claes Jansz Palesteijn 2 morgen land in de polder de Lagen Nesse. 
Bedrag 1.328,- gulden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-03-1639 
Rekening etc door de kinderen van Huijch Senten (zie k22646) en Trintgen Jacobs (zie k22647), 
namelijk Pieter Huijgen, tevens als oom en voogd van Jacob Commersz en als voogd over Grietgen 
Huijgen, zijn innocenten zuster, Sent Huijgen, Gerrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, Evert 
Harmantsz (zie k4454), getrouwd met Geertje Huijgen, Sent Lendertsz Molenaer, getrouwd met 
Ariaentjen Huijgen, over de nagelaten goederen van Huijch Senten en Trintgen Jacobs. 
Ontvangsten: 
- 4 morgen met deel van de timmering in de Lage Nesse in een weer van 8 morgen, wat op 
 08-12-1630 openbaar is verkocht aan Dirck Pietersz den Boer voor f 2656,- 
- 2 morgen land in de Lage Nesse in een weer van 8 morgen, op 08-12-1638 openbaar verkocht 
 aan Claes Jansz Palesteijn voor f 1328,- 
- roerend goed en vee verkocht op 06-07-1638 voor f 303,- 
- van de hennip en het hennipzaad f 66,- 
- van het weiden van enige beesten f 120,- 
-  etc. 
Totaal inkomen f 4473,- 
Uitgaven: 
- aan Grietgen  Huijgen, innocent, volgens haar ouders testament f 400,- 
- aan Willem Thonisz, won. in de Hoge Nesse, zijn obligatie en rente f 215,0 
- aan de armmeesters van Ouderkerk ad IJssel hun obligatie en rente f 109,- 
- aan Sent Huijgen ivm 2 obligaties en rente f 541-19-0 
- aan Pieter Huijgen zijn obligatie en rente f 166-15-0 
- aan Pieter Ariensz, won. te Lekkerkerk, over landhuur f 94,- 
- aan Jan Cornelisz Stollick over landhuur f 37-10-0 
-  etc. 
Totale uitgaven f 1953-15-0 
Batig saldo is f 2519-5-0 
Dit bedrag wordt gesmaldeeld aan 9 personen. Een ieder krijg f 279-16-12, namelijk Pieter Huijgen, Jacob 
Commertsz, Gerrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, Evert Harmantsz, Sent Leendertsz benevens 
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Grietgen Huijgen en Sent Huijgen, achter welke laatste 2 personen het bedrag van f 290-16-12 staat 
vermeld. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-04-1640 
Rekening over 1640 door Pieter Huijgen als broer en voogd over Grietgen Huijgen zijn zuster, innocenten 
dochter van Huijgh Senten (zie k22646) en Trintgen Jacobs (zie k22647).  
Ontvangen:  
- volgens testament van haar ouders f 400,- en f 20,- rente 
- 1/9e van de penningen van de verkochte landen en roerend goed, welke openbaar verkocht zijn, 
 f 261-16-0 
Uitgaven: o.a. aan Dirck Pietersz den Boer f 400,- geleend. Rentebrief dd 22-02-1639 
Zij is in de kost voor f 23,- bij rendants broer Cornelis Huijgen en idem bij zwager Sent Leendertsz 
Molenaar voor f 35,-. 
etc. Batig saldo f 214-8-0 
Dit gedaan in bijwezen van Gerrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen en Sent Leendertsz, getrouwd 
met Arijaentgen Huijgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 07-12-1648 
Cornelis Huijghensz, Sent Lendertsz Molenaer, getrouwd met Arijaentgen Huijgen, vervangende en haar 
sterk makend voor de verdere broers en zussen aan de ene zijde, en Pieter Huijgen aan de andere zijde, 
verklaren aan de arbitrage en uitspraak van de schout en heemraden te stellen hun kwestie betreffende 
het onderhoud van Grietgen Huijgen, hun innocente zus. Schout en heemraden beslissen dat Pieter 
Huijgen 10 gulden betaalt aan Sent Leendertsz Molenaer, zijn zwager, waar Grietgen Huijgen 
tegenwoordig woont. Dit bedrag wordt ook door de andere broers en zussen betaald. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-05-1650 
Pieter Huijgensz, won. te Ouderkerk ad IJssel, broer en voogd van Grietgen Huijgen, zijn innocenten 
zuster, ten eenre, en Sent Leendertsz Maetroos, en Arijaentgen Huijgen, zijn vrouw, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, ten andere. Pieter Huijgensz kan niet meer zorgen voor de alimentatie van Grietgen 
Huijgen uit de jaarlijkse inkomsten. Komen overeen dat Sent Leendertsz Maetroos Grietgen zal 
alimenteren levenslang voor de inkomsten uit Grietgens goederen, bestaande uit weinig meubelen en een 
kapitaal van f 600,-. De obligatie berust bij Sent Leendertsz Maetroos. Als Grietgen binnen 3 jaar overlijdt, 
dan krijgt zij voor 1, 2 of 3 jaar de kosten vergoed plus f 100,- roerend goed en de kleren. Overlijdt Grietgen 
na 3 jaar, en wel tussen de 3 en 6, tussen 6 en 9, tussen 9 en 12, tussen 12 en 15 jaar, dan krijgt zij voor 
elk zo’n periode van 3 jaar f 100,-. De obligatie mag tijdens het leven van Grietgen niet verkocht worden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 24-11-1650 
Willemtgen Pieters, weduwe van Pieter Huijgensz, won. in de polder Hoge Nesse aan de Groenendijk, 
verkoopt in het openbaar enige wollen en linnen kleren van de overleden, en andere goederen. Onder de 
kopers bevindt zich Sent Leendertsz Molenaer die een zwart ‘rocken’ koopt voor 9 gulden en een zwart 
laken broek voor 5 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 02-01-1651 
Dirck Gerritsz van Nieuwerkerk, lakenkoper te Zevenhuizen, getrouwd met Lijsbet Gerrits, weduwe van 
Adrijaen Claesz, in zijn leven korenmolenaar te Capelle ad IJssel, Cornelis Jansz van der Leeuw, won. te 
Capelle, behuwd oudoom en voogd van de minderjarige weeskinderen van voornoemde Adrijaen Claesz, 
voor de ene helft, en Maertgen Leenderts, weduwe van Cornelis Leendertsz Verduijn, in zijn leven 
korenmolenaar te Nieuwerkerk ad IJssel, met Abraham Leendertsz, haar broer, en Frans Aertsz, getrouwd 
met Anneken Cornelis Verduijn, Willem Adrijaensz, getrouwd met Geertgen Cornelis Verduijn, en Sent 
Leendertsz Maetroos als oom en bloedvoogd van de twee minderjarige nagelaten kinderen van 
voornoemde Cornelis Leendertsz Verduijn, gezamenlijk voor de andere helft, alles met goedkeuring van 
Gielis Jacobusz Canter, schout van Capelle en Nieuwerkerk, verkopen in het openbaar 2/3e deel van 5 
morgen land met hun gedeelte van huis en berg in de polder de Geer, gemeen met voornoemde Sent 
Leendertsz Maetroos die het opgetimmerde kleine huisje en schuurtje aan de wetering naar believen van 
de koper zal ontruimen van de gemeenschappelijke grond. Koper is Sent Leendertsz Maetroos voor de 
ene helft en Jan Gerrits Back voor de andere helft voor 750 gulden per morgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-04-1651 
Sent Leendertsz Matroosje, Dirck Gerritsz als man en voogd van Lijsbet Gerrits, wed. van Adrijaen Claesz, 
in zijn leven korenmolenaar te Capelle ad IJssel, Cornelis Jansz van der Leeuw, oudoom en voogd over de 
minderjarige weeskinderen van Adrijaen Claesz, en Maertgen Leenderts, wed. van Cornelis Leendertsz 
Verduijn, in zijn leven korenmolenaar te Nieuwerkerk ad IJssel, geassisteerd met Abram Leendertsz, haar 
broer, Frans Aertsz, getrouwd met Anneken Cornelis Verduijn, Willem Adrijaensz, getrouwd met Geertgen 
Cornelis Verduijn, Arijen Cornelisz Metsman, getrouwd met Jannetgen Cornelis Verduijn, vervangende 
Sent Leendertsz Maetroos, oom en voogd van Leendert Cornelisz Verduijn, met toestemming van Gielis 
Jacobus Canter, schout van Capelle en Nieuwerkerk en oppervoogd van de weeskinderen, verkopen aan 
Sent Leendertsz Maetroos (voor een vierde deel) en Jan Gerritsz (voor drievierde deel) het tweederde deel 
van 5 morgen land en het tweederde deel van huis en berg, in de polder de Geer. Deze koop is op 02-01-
1651 gesloten op een openbare verkoping. Bedrag 2.500,- gulden. 
In de volgende acte staat de schuldbrief voor het deel van 1.666 gulden dat niet meteen betaald werd. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 41 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-02-1665 / 14-03-1666 
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De weduwe van Sent Leendertsz Maetroosje zaliger, won. in de polder de Geer verkoopt in het openbaar 2 
koedragende koeien, 2 hokkelingen, divers huisraad, bouwgereedschap en andere zaken. 
Onder de kopers bevindt zich ook hun zoon Leendert Senten Maetroosje die de beide helften van het hooi 
uit de berg koopt voor 8 gulden, een karn voor 8 stuivers, een kaasvat voor 2 stuivers, een tafeltje voor 12 
stuivers, een bank voor 14 stuivers, 1 baggerbeugel voor 13 stuivers, 1 ‘reik en plockhaeck’, 1 ketel voor 5 
gulden, 2 kaasborden voor 4 stuivers, 2 tinnen schotels voor 2 gulden 14 stuivers, etc. 
Aerijaentgen Huijgen tekent op 14-03-1666 voor ontvangst van de opbrengst van 181 gulden 4 stuivers 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-05-1666 
In deze akte wordt land verkaveld, grenzend aan de wed. van Sent Leendertsz Maetroosje. 

 
#k10592 van der Dus, Barent Teunisz  (zoon van Teunis Saers van der Dus en
      Aaltje Barents) ─> k21184 
 Beroep: Kleermaker, Gezworene van Berkenwoude in 1659, 1673 en 1677, 
 gaarmeester van de kerk in 1673, diakonie armbezorger in 1675 
 * +/- 1615 te Stolwijk 
 † tussen 15-06-1682 en 13-05-1690 te Berkenwoude ?? 
x 11-12-1642  / +/- 1643 te Berkenwoude 
#k10593 Potuijt, Jannigje Teunis (dochter van Teunis Jacobsz en Teuntje  
     Wiggers)  ─> k21186 
 ~ +/- 1620 te Stolwijk / Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 17-06-1699 en 24-05-1706 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk  *   †  
o Frans * +/- 1653 te Stolwijk  † 03-10-1716 te Stolwijk 

 x +/- 1675 te Stolwijk met Aagje Lauwen (Krijsman) 
 zie ─> k5296 (kwartier 2) 

o Teunis * +/- 1655 te Berkenwoude ?? † 21-08-1729 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1684 te ??? met Ariaantje Paulus de Jong 
 zie ─> k5470 (kwartier 2) 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 05-02-1626 
Anthonis Jacobsz (zie k21186), ten eenre, en Leendert Wiggersz Molenaer als bloedvoogd van de 2 
nagelaten weeskinderen van Thoontgen Wiggers (zie k21187) zaliger, bij de voornoemde Anthonis 
Jacobsz aan haar geprocreeert, geassisteerd met Cornelis Dircksz en Dirck Gielisz, schout te Zuidbroek, 
als oom van de weeskinderen, ter andere zijde. Zij komen overeen dat Leendert Wiggersz de 2 
weeskinderen, genaamd Lijsbetgen Thonis en Janneken Thonis, tot zich zal nemen en zal opvoeden. 
Daartoe krijgt hij 83 gulden, en het erfdeel dat de kinderen is toegekomen na het overlijden van Lijsbetgen 
Leenderts (zie k42373), de moeder en schoonmoeder van Anthonis Jacobsz en Thoontgen Wiggers, 
en de goederen die de kinderen te zijner tijd zullen ervan van Wigger Cornelisz (zie k42374), hun 
grootvader. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 07-06-1637 
Dirck Gielen, schout van Zuidbroek, is schuldig aan de 2 weeskinderen van Thoontgen Wiggers (zie 
k21187) het bedrag van 332 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4,5 %. 
In de marge staat dd 29-12-1642: In mindering van bovenstaand bedrag heeft Dirck Gielensz, schout, 
betaald aan Barent Thonisz, bruidegom, met Janneke Thonisd, 210 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 25-06-1643 
Dirk Jielisz, oud schout, getrouwd geweest met Leentgen Wiggers, Claes Claesz, getrouwd met Lijsbetgen 
Dirks, Barent Thonisz, getrouwd met Janneken Thonis, geassisteerd met Leendert Wiggersz, als voogd 
over Janneken Thonis, tesamen erfgenamen van Wigger Cornelisz (zie k42374) en Lijsbetgen 
Leenderts (zie k42375), verkopen 5 morgen 3 hont land aan Ingen Geenens, weduwe van Louwerens 
Jansz. Zij betaalt deels contant en deels met een schuldbrief van 2000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude     d.d. 08-11-1659 / 30-05-1665 / 26-12-1669 / 27-10-1670 / 28-10-1673 
Barent Anthonisz van der Dus treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 28-04-1656 
Lijsbeth Foppen, geassisteerd met Goossen Foppen, verkoopt 8 hont land aan Barent Thonisz. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 17-12-1659 
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Barent Thonisz wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 17-06-1661 
Barent Anthonisz, kleermaker, in opdracht van zijn moeder Aeltje Barents, en zijn verdere broers en 
zussen, verkoopt huis en erf aan de westzijde van de kerkstraat. Koper is Leendert Leendertsz Kramer. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 31-05-1673 / 15-07-1673 
Barent Anthonisz van der Dus treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 03-05-1673 
Barent Thonisz, gaardermeester van de kerk, doorgaande morgens en sluisomslag, verzoekt uitlegging 
van het achterstallige geld vat Cornelis Leendertsz Stolker vanwege deze omslag. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 17-11-1674 
Wouter Aertsz is schuldig aan Barent Anthonisz van der Dus en Pieter Louwerisz 300 gulden in verband 
met het onderhands casseren van 2 obligaties. Rente 4 %. Hij verhypothequeert daartoe 2 morgen land 
met huis, berg en schuur.  
In de marge staat: 13-05-1690 Pieter Louwerisz en Dirk Barentsz en tevens voor zijn moeder verklaren 
dat deze brief is afgelost. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 18-12-1675 
Wigger Andriesz en Barent Thonisz van der Dus, diakonie armbezorgers, eisers, contra Gerrit Claesz 
Trompert, gedaagde, om betaling van 100 gulden met de rente van 3,75 % sinds 1670, vanwege een 
lopende lening. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 09-04-1677 / 20-12-1677 
Barent Anthonisz van der Dus treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 03-11-1681 
Maria Cornelis, dochter van Cornelis Aertsz de Somer en Ariaentgen Cornelis Backer, oud 25 jaar, 
bedanken hun voogden Huijgh Claesz Pauw, Louweris Tom Rijckeman en Barent Tonisz van der Dus. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 15-06-1682 
Cornelis Cornelisz Hooijbouw is schuldig aan Crijntje Leenderts, weduwe van Arijen Pietersz en de 
weeskinderen van Arijen Pietersz zalr 1/4e deel, en aan Barent Teunisz van der Dus en Pieter Willemsz 
Koijman als voogden over de onmondige weeskinderen van voornoemde Pieter Arijensz, voor 3/4e deel, 
het bedrag van 750 gulden dat hij geleend heeft. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 17-06-1699 
Jannetje Teunis Potuijt, weduwe van Barent Teunisz van der Dus, verkoopt aan Pouwel Arijensz 
Jongeneel, een huis, schuurtje en erf in de Achterbroek. 
 
Recht. Arch nr 10 Berkenwoude   dd 24-05-1706 
Frans Barentsz van der Dus (zie k5296), won. te Stolwijk, Teunis Barentsz van der Dus en Dirck 
Barentsz van der dus, won. te Ouderkerk a/d IJssel, Wigger Barentsz van der Dus, won. te Gouda, 
Leendert Barentsz van der Dus, won. te Gouda, tezamen kinderen en erfgenamen van Jannetje Teunis, 
weduwe van Barent Teunisz van der Dus, verkopen aan Arijen Cornelisz Evengroen een partij hooiland, 
gelegen in de Wellepoort alhier. 
 
Not. Arch. Ouderkerk a/d IJssel nr. 6503  dd. 24-06-1720 
Notaris Samuel Guldemont. 
Dirk Barendsz van der Dussen en Fijtje Gijsen Korlesluis, echtelieden, won. te Ouderkerk ad IJssel, hij 
gezond, zij ziek, stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam. Tot voogd over minderjarige 
erfgenamen worden Teunis Barendsz van der Dussen, broer van Dirk Barendsz, en Joost Nannensz, 
zwager van Fijtje Gijsen, benoemd. 
 

 
#k10596 Goossensz, Jan Claes zelfde als ─> k9926 
x 
#k10597 Muijs, Geertje Jans  zelfde als ─> k9927 
 
#k10600 Alblas, Adriaan Bastiaensz  (zoon van Bastiaen Cornelisz Alblas en 
      Marrigje NN)  ─> k21200 
 Beroep: O.a. aannemer van dijk- en baggerwerken, schepen,    
 substituutschout, achtman van Langerak, Waarsman van Langerak,  
 Armmeester van Langerak 
 * +/- 1575 te Langerak 
 † tussen 04-02-1651 en 02-01-1663 te ??? 
x +/- 1605 te ???      zie gezinskaart temp003 
#k10601 de Heer, Maritgen Thonis (dochter van Thonis Cornelisz de Heer en  
     Annitge Dircks)  ─> k21202 
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 * +/- 1580 te ??? 
 † tussen 06-01-1647 en 23-06-1663 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Bastiaen *    † voor 23-06-1663 

 x met NN 
o Neeltgen *    † tussen 03-06-1667 en 01-06-1672 

 x met Leendert Sijbertsz 
o Teunis * +/- 1611 te ???  † na 01-06-1672 

 x +/- 1635 te ??? met Annigje Nannings 
 zie ─> k6502 (kwartier 3) 

o Henrickgen *   † na 23-06-1663 
 x met Aert Aelten 

o Dirck *    † na 23-06-1663 
o Arien *    † na 23-06-1663 
o Maritgen *    † na 23-06-1663 

 x Bastiaen Gijsbertsz 
o Abraham *    † na 23-06-1663 
o Jan * +/- 1625 te Langerak  † na 21-11-1684 te ??? 

 x voor 1670 te ??? met Pietertje Sijbrands Verkuijk 
 xx 15-05-1675 te Schoonrewoerd met Jannigje Cornelis van der Maas 
 zie ─> k5300 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. 96 Nieuwpoort   d.d. 23-05-1607:  
De heer van Langerak bekent dat hij bij Cornelis Bastiaensz Alblas voor de ene helft en Cornelis 
Bastiaensz Alblas de jonge, Andries Bastiaensz Alblas en Adriaen Bastiaensz Alblas voor de andere 
helft aangebracht is, gekocht van Dirck van Losecaet 4½ morgen eigen land en 1½ morgen 1 roede 
leengoed in Langerak in een weer van 13 morgen. 
 
Recht. Arch. 20 Langerak fol 50   d.d. 10-06-1609:  
Dirrick Losecaet, burger te Schoonhoven, als erfgenaam van Dirrick Jansz Loncq zalr., transporteert aan 
Cornelis Bastiaensz Alblas voor de ene helft, Cornelis Bastiaensz Alblas den Joncksten, Andries 
Bastiaensz Alblas en Adriaen Bastiaensz Alblas met hun drieën voor de andere helft, de helft van een 
hofstede en weer land te Langerak, met huis etc., in het geheel groot omtrent 13 morgen. In hetzelfde weer 
lantd is gelegen 1 ½  morgen 1 roede lants leenroerig aan het huis van Langerak, niet begrepen in dit 
transport, alzo voornoemde Cornelis Bastiaensz daarvan de leenbrief apart heeft. 
 
Recht. Arch. 23 Langerak   d.d. 12-12-1618:  
Pieter Willemsz bekent 50 gulden schuldig te zijn aan Herber Adriaensz en Adriaen Bastiaensz Alblas, 
armmeesters van Langerak., ten behoeve van dezelve armen, gevestigd op zekere 3½ morgen ½ hont 
land waar hij op woont. 
 
Weeskamer Arch. 2 Langerak fol 67   d.d. 03-04-1634:  
Aeltgen Joostens, weduwe van Bastiaen Bastiaensz, gassisteerd met haar broers Ghijsbert en Jan 
Joostensz, ter eenre en Merten Pietersz en Herber Adriaensz en Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas 
en Bastiaen Thonisz, tezamen ooms en bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van voorz. 
Bastiaen Bastiaensz geprocreeert bij Lijsken Thonis, mede zalr. ter andere zijde, vertichten. 
 
Recht. Arch. 25 Langerak fol 176vo   d.d. 25-12-1642:  
Andries Bastiaensz Alblas en Adriaen Bastiaensz Alblas en Bastiaen Cornelisz de jongen, zoon van 
Cornelisz Bastiaensz Alblas voor zichzelf en voor zijn moeder Annitgen Joosten en zijn zuster Maritgen 
Cornelis ter eenre en Gijsbert Mertensz als man en voogd van Hendrickgen Cornelis Alblasdr ter andere 
zijde. Zij hebben nu de heer van Langerak verzocht zekere 1½ morgen 1 roe land, waarin Gijs Mertensz 
van hetzelve leen de helft heeft over erfenis en door overlijden van Cornelis Bastiaensz Alblas, zijn 
huisvrouwen vader, liggende in een weer van 13 morgen, waarvan de andere helft van het voorz. weer 
door hen is gekocht van ene Dirrick van Loosecaet waarvan het transport op 08-08-1609 is gedaan. In de 
eigenbrief was verhaald dat het voorzeide leen daarin niet is begrepen, omdat het leen toen behoorde aan 
Cornelis Alblas en nu door zijn overlijden op Andries en Adriaen Alblas en Annitgen Joosten de ene helft 
en Gijsbert Mertensz voor de ander helft competerende. Nu is bij forme van trekking van loten gevallen en 
als leenman gesteld voorn. Gijsbert Mertensz. 
 
Recht. Arch. 25 Langerak fol 213vo   d.d. 06-01-1647:  
Andries Bastiaensz Alblas als man en voogd van Adriaentgen Thonis, Adriaen Bastiaensz Alblas als 
man en voogd van Maritgen Thonis, Bastiaen Thonisz getrouwd geweest met Jannetgen Thonis, met 
Thonis en Bastiaen Bastiaensz, zijn zoons, Jan Claesz als man en voogd van Belitgen Bastiaens, Lijsgen 
Bastiaensdochter, geassisteerd met Thonis Bastiaensz, haar broer, voor eenen hand, Thonis Bastiaensz, 
Jan Bastiaensz als kinderen van Lijsgen Thonis, en Daniel Jansz als man en voogd van Geertgen Thonis, 
geassisteerd met Pieter Aertsz als man en voogd van Neeltgen Cornelis, als na dood van voorn. Geertgen 
Thonis mede successeur van de voorsz. loting volgens zeker testament bij voorn. Annitgen Dirricx 
gemaakt [datum niet ingevuld] voor schepenen te Langerak, hebben met elkaar gekaveld en gegrondloot 
alle goederen als hen gezamenlijk is competerende van derzelver vader, moeder, grootvader en 
grootmoeder in voorsz. qualite is aangekomen van Anthonis Cornelisz de Heer en Annitgen Dirricx, 
beide zalr. en dat geloot van zekere twee weeren land liggende boven de waal, het ene genaamd ’t 
leechweer van Thonis de Heer, groot 7 morgen 3 hont, en nog het huisweer, waarop voorn. Thonis de 
Heer en Annitgen Dirricx overleden is, met de behuizing daarop staande, groot zijnde 8 morgen 1 hont. 
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Andries Bastiaensz Alblas is te loote gevallen het westerse 1/5e deel van de hoogendijck met de rijsdijck 
met de stoep in beide weeren en ook het westerse 1/5e deel van de kade in het leechweer en nog enkele 
grienden en een steeg. Adriaen Bastiaensz Alblas is te loote gevallen het 2e 1/5e  deel in de hoogendijck 
van beide weeren etc. 
 
Recht. Arch. 21 Langerak fol 155   d.d. 30-05-1648:  
Willem Barentsz als man en voogd van Maritghen Cornelis transporteert aan Andries Bastiaensz Alblas en 
Adriaen Bastiaensz Alblas, gebroeders, elk voor de helft, zekere 1 morgen land, hem aangekomen door 
overlijden van zijn huisvrouwen vader zalr., liggende in een weer van 13 morgen boven de kerk. 
 
Weeskamer Arch. 3 Langerak   d.d. 04-02-1651:  
Lijstge Bastiaens, jonge dochter van Bastiaen Thonisz geprocreeert bij Jannitgen Tonis zalr., verklaart nu 
oud te zijn omtrent 26 jaren, en daarmee al lang mondig en bejaard, zegt bij deze de voogdij op, en 
bedankt Andries Bastiaensz Alblas en Adriaen Bastiaensz Alblas voor hun goede zorgvuldigheid en 
administratie. 
 
Recht. Arch. 28 Langerak   d.d. 02-01-1663: 
Testament van Maritgen Tonis, weduwe van Adriaen Bastiaensz Alblas, in zijn leven waarsman van 
Langerak. Zij is ziek. Zij donateert bij forme van donatie aan Dirck Adriaensz Alblas en Jan Adriaensz 
Alblas, gebroeders, haar kinderen, het huis met berg etc waar zij nu woont te Langerak in Arien Alblas 
huisweer en het stuk land waar dat huis op staat. Dirck en Jan Alblas accepteren de gifte. Haar enige 
erfgenamen zijn de gezamenlijke kinderen van zalr. Bastiaen Adriaensz Alblas, Neeltgen Alblas, Tonis 
Alblas, de kinderen van Henrickgen Alblas geprocreeert bij Aert Aelten, Dirck, Arien Alblas, Maritgen 
Alblas, Abraham en Jan Alblas, haar kinderen. Alleen wil zij dat haar andere kinderen (dan Dirck en Jan) 
vooraf zullen trekken voor hun zevenen zo veel land in het weer gecomen van Willem Alblas als het land 
aan Dirck en Jan Alblas gedonateert. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak fol 88A   d.d. 23-06-1663: 
Maritgen Bastiaens Alblas voor zichzelf en Arien Cornelis Peteren en Tonis Adriaensz Alblas als oomen en 
bloedvoogden over de verdere onmondige broeders van dezelve Maritgen Bastiaens Alblas, tesamen 
kinderen van Bastiaen Adriaensz Alblas, Leendert Sijbertsz, man en voogd van Neeltgen Adriaens Alblas, 
Tonis Adriaensz Alblas, Aelt Aerten voor zichzelf en voorn. Tonis Ablas als oom en bloedvoogd van de 
onmondige zuster van dezelve Aelt Aertens, kinderen van Henrickgen Alblas geprocreeerd bij Aert Aelten, 
Dirck Adriaensz Alblas, Arien Ariensz Alblas, Bastiaen Gijsbertsz, man en voogd van Maritgen Adriaens 
Alblas, Abraham Ariensz Alblas en Jan Adriaensz Alblas, altesamen kinderen en kindskinderen van 
Maritgen Tonis de Heer geprocreeerd bij Adriaen Bastiaensz Alblas, beide overleden te Langerak, 
grondloten alle landerijen door hun (schoon-)moeder nagelaten.  
 
Recht. Arch. 22 Langerak fol 88A   d.d. 03-06-1667: 
Aelt Aertsz voor zichzelf en Tonis Adriaensz Albas als oom en bloedvoogd van Belicken Aerts, tesamen 
nagelaten kinderen van Henrickgen Ariens Alblas geprocreeert bij Aert Aelten, transporteren aan Leendert 
Sijbertsz en Neeltgen Alblas, echtelieden, won. te Bergambacht, ontrent 3¼ hont 10 roe land, geloot in 
Alblas weren volgens lootcedulle daarvan zijnde boven hetgeen Adriaen Adriaensz Alblas daarvan gekocht 
heeft, zulks de verkopers hetzelve land door overlijden van hun grootmoeder aanbestorven is. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak fol 225vo  d.d. 01-06-1672: 
Pieter Sijbertsz, Gijsbert Sijbertsz, Arien van Oosten, getrouwd met Leentien Sijberts, Grietgen van Oosten 
als weduwe van Jan Sijbertsz en ook als moeder van haar minderjarige kinderen geprocreeert bij dezelve 
Jan Sijbertsz, Aelbert en Bastiaen Jansz, meerderjarige kinderen van gemelde Jan Sijbertsz, Pietertgen 
Bastiaens, Sijbert Jaspersz Helmont, getrouwd met Eechien Bastiaens en Annitjen Gerrits, weduwe van 
Sijbert Bastiaensz, kinderen van Bastiaen Sijbertsz, Sijbert Henricksz, zijnde een meerderjarige zoon van 
Henrick Sijbertsz en Fijtgen Huijberts, weduwe van voorn. Henrick Sijbertsz, als moeder van haar 5 
minderjarige kinderen bij dezelve Henrick Sijbertsz geprocreeert, alle erfgenamen van Leendert Sijbertsz, 
hur overleden broeder en oom. Dirck Ariensz Alblas, Arien Ariensz Alblas, Abraham Ariensz Alblas, 
Bastiaen Gijsbertsz, getrouwd met Maritgen Ariens Alblas, Jan Ariensz Alblas en Arien Cornelisz als 
voogd over de kindren van Bastiaen Ariensz Alblas, mede namens Tonis Ariensz Alblas en de kinderen 
van Henrickien Alblas, alle erfgenamen van Neeltgen Ariens Alblas, hun zuster en moeije., die weduwe is 
geweest van voorzeide Leendert Sijbertsz, transporteren aan Adriaen Adriaensz Alblas, burger binnen de 
stede Nieuwpoort, eerst een kamp land, gelegen aan de lantscheidse wetering, groot ontrent 6 hont 2 
quartier, gelegen in Willem Albas weer, nog in het weer van Arien Alblas het steechie binnenstiendewegs, 
groot ontrent een quartier, en een bogert achter Gijs Menheer, groot een quartier, samen groot 7 hont. 
 

 
#k10602 Verkuijk, Sijbrand  (zoon van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Bergambacht ?? 
#k10603 Geenen, Nannichje  (dochter van ) 
 * +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Pietertje  ~ voor 1650 te Bergambacht  † voor 29-10-1675 te ??? 
  x voor 1670 te ??? met Jan Adriaansz Alblas 
  zie ─> k5301 

 

 
#k10606 Woutersz, Evert  (zoon van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te Groot Ammers ?? 
#k10607 Centen, Marrigje  (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  * +/- 1638 te Groot Ammers  †  

  x +/- 1670 te ??? met Hendrik Balthusz 
  zie ─> k5303 

 

 
#k10624 Geneugelijk, Dirck Ariensz (zoon van Arien Geneugelijk en ) 
 ~ +/- 1580 te Hillegersberg ?? 
 † voor 25-03-1630 te Hillegersberg 
x +/- 1600 te Hillegersberg ?? 
#k10625 Cornelis, Maritgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te Hillegersberg ?? 
 † na 9-05-1634 te Hillegersberg ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Willem 
o Cornelis 
o NN, getrouwd met Jacop Teunisz 
o Dirck 
o Sijmon ~ +/- 1610 te Hillegersberg  † voor 03-02-1701 te ??? 

 x 30-09-1635 te Hillegersberg met Neeltgen Ariens 
 zie ─> k5312 

o Neeltgen 
o Arien 
o Annetgen 

 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-03-1630 
Staet van de goederen toebehoorende de vijff jonghste naergelaten weeskinderen van sa. Dirck Ariensz 
de Geneuchel., daer moeder aff is Maritgen Cornelis, sulcx de selve goederen de voors. kinderen 
aengecomen sijn door overlijden van haer vader sa. voornt. Overgelevert bij Maerten Jansz, aen de 
Cleijwech, als geordt. voocht van de selve kinderen, ter presentie van Maritgen Corn, als moeder, ende 
Willem Dircxsz, als broeder van de selve kinderen. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-03-1630 
Goederen Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz te samen toebehooren. Arien Dircksz ende Annetgen 
Dircxdr die sijn schuldich uijt sake van beterschap van haer aengedeelde landen, volgende de cavelbrieff, 
150 gld. Corn. Dircksz is schuldich ter sake als boven volgende de selve brieff 100 gld. Neeltgen Dircxdr, 
die is schuldich ter sake als boven volgende de selve brieff een somme van 50 gld. Corn. Dircksz, Willem 
Dircksz ende Jacop Teunisz, die sijn schuldich over hare drie achtste parten tot voldoeninge van de 125 
gld. die de vijff jonghste kinderen (te weten voor elck 25 gld.) vooruijt is toegevonden uijtte gemeene 
erffenisse van haer vader sa. de somma van 46 gld., 17 st., ende 8 penn. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-03-1630 
Op huiden dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz, 
naergelaten weeskinderen van sa. Dirck Ariensz de Geneuchel., daer moeder aff is Maritgen Corndr, 
reken. van den ontfang ende uijtgeve, die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den overlijden van Dirck 
Ariensz sa., voornt., tot date deses toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 25-11-1630 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht [van] Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz, 
reken. van den ontfang ende uijtgeve, die hij gehat ende gedaen heeft sedert den 25en maert ao. 1630, 
date der lestleden reken., tot desen dage toe. 
 
Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 17-01-1633 
Op huiden soo dede Maerten Jansz, aen de Cleijwech, als voocht van Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz, 
reken. van den ontfang ende uijtgeve die hij gehadt ende gedaen heeft sedert den 17en Januari ao. 1633 
[NB!! Moet zijn 25 nov. 1630], date der lestleden reken., tot desen dage toe. 
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Weeskamer arch. 2063 Hilegersberg fol. 261 e.v. d.d. 29-05-1634 
Opt versoeck van Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz, al voren gehoort Maerten Jansz ende Corn. 
Dircksz, henluider voochden, mitsgaders Maritgen Corn., hare moeder, ende daer uijt ten vollen 
geinformeert de voorn. Dirck ende Sijmon van een goet comportement. Soo ist, dat Schout ende 
Schepenen de voorn. Dirck Dircksz ende Sijmon Dircksz uijtte voochdije van hare voochden hebben 
ontslagen. 

 
#k10640 Lans, Leendert Jansz  (zoon van Jan Lans en ) 
 Beroep: Gezworene van Gouderak, Waarsman 
 * +/- 1555 te Gouderak 
 † voor 11-02-1628 te Gouderak 
x +/- 1590 te ??? 
#k10641 Engels, Niesken  (dochter van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Engel * +/- 1600 te Ouderkerk ad IJssel  † na 28-09-1670 te ??? 

 x +/- 1635 te ??? met Dircksgen Dircks Stam 
 zie ─> k5320 

 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak    d.d. 22-11-1581 
Het land van Leendert Jansz Lans grenst aan het land dat Joris Gerritsz verkoopt aan Claes Meesz. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak    d.d. 28-08-1590 
Engel Pietersz, schout van Gouderak, verkoopt aan zijn zwager Leendert Jansz Lans een viertel land van 
vijf morgen in het Kattendijksblok. Bedrag 380 gulden. 
 
REPERTORIUM OP DE LENEN IN GOUDERAK VAN DE HOFSTEDE HINDERSTEIN, 1470-1784  
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 44 (1989) 
GOUDERAK 
5A. Kattendijksblok en Tien viertel met smaltienden en korentienden, zijnde Kattendijksblok, Moerterblok 
en half Hannemansblok, in Gouderak. 
26-01-1607: Cent Cornelisz. te Gouderak bij dode van Adriaan Cornelisz., zijn broer, waarna overdracht 
aan Leendert Jan Lans te Gouderak voor de buren van Kattendijksblok, 42 fol. 24v.  
11-02-1628: Anton Albertsz. voor de buren bij dode van Leendert Lans, 42 fol. 24v, fol. 37 en (2) fol.1v-2. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 18-03-1614 
Leendert Jansz Lans, als waarsman van Gouderak, stelt zich borg voor Kers Willemsz uit Moordrecht, die 
42 gulden moet betalen aan Jacob Ghijsbertsz, anders geseijt Jacob Dircksz. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 09-12-1614 / 05-11-1618 
Leendert Jansz Lans legt de eed af als waarsman van het Kattendijksblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 12-07-1616 
Leendert Jansz Lans verschijnt voor schout en gezworenen, en stelt zich als mede gezworene borg voor 
Brandt Pietersz Blocker, die deze als gevolg van schade en interest moet betalen aan Willem Brandtsz, 
wonende te Ouderkerk a/d IJssel. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    dd 20-09-1616 tm 16-05-1617 
Leendert Jansz Lans ondertekent diverse acten als gezworene van Gouderak 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 07-03-1617 
Leendert Jansz Lans, gezworene, wordt gedaagd door Jan Thooren, om 6 gulden te betalen in verband 
met een wijnkoop. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    dd 07-03-1617 
Leendert Jansz Lans is voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Brantsz. Samen met 
anderen grondkavelen zij 2 stukken land in het Veerstalblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 09-05-1620 
Lenerdt Jansz Lans legt de eed af als gezworene. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 02-06-1620 
Lenerdt Jacobsz en Job Jacobsz, broers en scheepstimmerlieden van Gouda, consenteren de uitspraak op 
voorgaand verblijf aan Pieter Engelsz en Lenerdt Jansz Lans gedaan te horen, alvorens in hun eis gehoord 
zijnde belangende hun geleden schade mbt gereedschap benodigd nadat de aardschuit van Goris 
Lenerdts aan de grond gezeild was. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 12-01-1621 / 02-05-1621 / 11-05-1621 
Lenerdt Jansz Lans ondertekent diverse acten als gezworene: 
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#k10642 Claesz alias Stam, Dirck (zoon van ouwe Claes Molenaer en ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † voor +/- 1605 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k10643 Aelberts, Annichgen  (dochter van Aelbert Cornelisz en Leentgen  
     Senten)  ─> k21286 
 Later getrouwd, +/- 1607, met Jacob Jansz Pottuijt 
 * +/- 1570 te ??? 
 † voor 25-02-1614 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dircksgen * +/- 1600 te Berkenwoude  † 28-09-1670 te Gouderak 

  x +/- 1635 te ??? met Engel Leendertsz Lans 
  zie ─> k5321 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 25-02-1614 
Jacob Jansz Pottuijt ten eenre en Cornelis Claesz en Cornelis Aelbertsz als bloedvoogden over de 3 
weeskinderen van zaliger Dirk Claesz alias Stam en Annichtge Aelberts, en de voornoemde Cornelis 
Aelbertsz nog als bloedvoogd over de 4 nagelaten kinderen, mede bij voornoemde Annichge Aelberts 
nagelaten en verwekt bij voornoemde Jacob Jansz ter andere zijde, accorderen als volgt: 
Jacob Jansz zal alle goederen openbaar verkopen die Jacob Jansz en Annichtge Aelberts hebben 
nagelaten. De opbrengst hiervan gaat voor de helft naar Jacob Jansz en de wederhelft naar ed 7 
weeskinderen. De oudste 3 weeskinderen, van Dirk Claesz, krijgen hiervan 5o gulden en de voogden 
moeten deze 3 kinderen direct tot zich nemen, met de kleding die zij nu hebben, waardoor Jacob Jansz 
van de houdenis geheel ontslagen is van die 3 kinderen. Ook zullen die kinderen jaarlijks krijgen de huur 
en de rente van de hoofdsom van het land welke hun van ouwen Claes Molenaer, hun bestevader, 
aanbestorven is en bij vertichting toegevoegd. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 25-02-1614 
Jacob Jansz, won. in de Achterbroek, ten eenre, Cornelis Claesz en Cornelis Aelbertsz, als bloedvoogden 
over Jan Dircksz, Merrichtgen Dircks en Dirckgen Dircks, weeskinderen van Dirck Claesz, gehuwd met 
Annichtgen Aelberts, en voornoemde Cornelis Aelbertsz nog als oom en voogd van de vier weeskinderen 
mede door voornoemde Anna Aelberts nagelaten, die verwekt zijn door voornoemde Jacob Jansz, ten 
andere zijde. Zij accorderen dat Jacob Jansz in het openbaar zal verkopen al het roerend en onroedend 
goed wat hij en wijlen Anna Aelberts in haar leven samen bezaten. (wat verder staat: ‘wat Anna Aelberts 
heeft nagelaten’). Van die opbrengst krijgen de 3 weeskinderen van zaliger Dirck Claesz 50 gulden en de 
voornoemde voogden moeten dan die kinderen direct tot zich nemen, met al hun lijfkleren. Hierme is Jacob 
Jansz geheel bevrijd en ontslagen van alimentatie van die kinderen. De kinderen krijgen wel jaarlijks het 
huurgeld van de landen en goederen hen bij dode van oude Claes Molenaer toegevallen. Van het geld dat 
na de verkoping en de aftrek van 50 gulden overblijft, gaat de helft naar Jacob Jansz en de andere helft 
naar de zeven weeskinderen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 27-05-1614 
Leentgen Sent Aerts en Ellert Cornelisz, beiden won. te Kattendijk, hebben rechtelijk aangenomen de drie 
nagelaten weeskinderen van Dirck Claesz zaliger, gehuwd met Annichgen Aelberts, genaamd Jan 
Dircksz, Merrichtgen Dircks en Dirckgen Dircks te alimenteren. Comparanten zijn gehouden te kopen dat 
van de bloedvoogden van de kinderen namelijk Cornelis Claesz en Cornelis Aelbertsz. Dit zal ingaan op 
01-04-1615. Hiervoor is hen eenmalig 64 gulden 5 stuivers en 8 penningen beloofd. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-06-1642 
Kopie: Op 11-03-1637 is voor Nicolaes Straff in ’t Veld, notaris te Gouda, verschenen Leentgen Centendr 
(zie k21287), weduwe van Aelbert Cornelisz (zie k21286), won. te Ouderkerk ad IJssel. Zij laat haar 
testament dd 28-04-1618 voor notaris Cornelis van de Houff vervallen, en stelt een nieuw op terwille van 
de vrede en eenheid onder haar kinderen en kindskinderen. Zij testeert aan: 
1. Cornelis Aelbertsz (kind 1) en Trijntgen Aelberts (kind 2) een hofstede aangekomen van Jan 
 Mostert, groot 10 ½  morgen ¾ hont land met huis, berg, schuur daarop staande, gemeen in een 
 weer van 17 morgen. 
 Verder 2 morgen land in een viertel van 8 morgen gekomen van Teeuw Aertsz,  
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2. Jacob Aelbertsz (kind 3) krijgt de andere 6 morgen uit hetzelfde viertel van 8 morgen.  
 Mede de huizinge staande voor de voornoemde 8 morgen land met 1 roe erf daaromme, onder 
 de voorwaarde dat als Cornelis of Trijntje beiden overlijden zonder kinderen, dat dan Jacob 
 Aelbertsz uit hun goederen zal hebben, in mindering van zijn erfdeel, de voornoemde 2 morgen 
 land. Maar als zijn deel van de erfenis niet zo groot zou zijn, dan moet hij de andere erfgenamen 
 vergoeden. Jacob Aelbertsz moet tot zijn laste nemen f 650,- die op deze 8 morgen staan, en dat 
 Cornelis en Trijntgen t samen tot hunne laste zullen nemen een gelijke f 650,- en dat alle hare 
 kinderen de laste overnemen van f 100,- plus de rente, sprekende op het land van Cornelis en 
 Trijntje. 
3. Claes Willemsz, gehuwd met Maritghen Aelberts (kind 4) , en Jan Cornelisz Quant (zie 
 k11426), getrouwd met Emmitghen Aelberts (zie k11427) (kind 5): het land op de Hoeff aan 
 2 delen, groot 15 morgen, mits deze daarvoor tesamen inbrengen f 1100,- 
4. Theunis Aelbertsz (kind 6) en Arijen Reijniersz, (tekent met Arijen Reijniersz Boer), gehuwd met 
 Jannitgen Aelberts (kind 7): de hofstede op de Wael aan 2 delen, groot in het geheel 20 ½ 
 morgen. Hiervan krijgt Theunis 7 morgen en Arijen 13 ½ morgen, mits Arijen f 1500,- geeft  
 Theunis behoeft niets te betalen. 
5. Sent Aelbertsz (kind 8) en de kinderen van Annichgen Aelberts (kind 9), aan 2 delen de 12 
 morgen op de Vliet,  belend ten oosten Leentgen Centen, comparante in deze, cs en ten westen 
 Pieter Michielsz cs.  De comparante behoudt een oppad van de Oudendijk tot t hooffgen toe, 
 leggende op t kampje gekomen van Teeuwis Aertsz t eijnde de grote molen, welk kampje zij 
 tevens behoudt. Zij zal dit hooffgen zelf maken en reserveert tevens 2 roe boezemkade om 
 daarover te mogen schepen. Verkoopt zij dit oppad met de 2 roe, dan komt het kampje aan de 
 12 morgen op de Vliet. 
 Verder het huisken aan de Groenendijk, mits alle kinderen dit gebruiken en onderhouden zullen, 
 zolang zij comparante leeft.  
 Sent Aelbertsz krijgt bovendien een hoekje werf gelegen achter aan zijn huis in de boezem, 
 gekomen van haar comparant kampgen, leggende in t Nieuweland, mits zij daarvoor krijgt f 100,-
 Hij krijgt het ‘malen geld’. Deze werf is verpondingsvrij. 
 Indien Sent Aelbertsz en de kinderen van Annichgen Aelberts hun erfenis willen delen,  dan zal 
 Sent Aelbertsz krijgen: 

o een werfje aan de oostzijde van de kinderen van Annetgen voornoemd, van de 
 bakwetering tot de halve loet. 
o het uiterste einde van de dijkkamp, deels van de kinderen van Annetje voornoemd tot 
 de toegang toe en daarover tot de halve kamp die de kinderen van Annetgen zullen 
 hebben. 
o het halve heremoes kampgen aan de tiendweg strekkende van het heremoeskampgen 
 dat de voornoemde kinderen van Annetgen Aelberts zullen hebben. 
o een stuk land in de Wildert, gelegen voor en achter t land dat die kinderen zullen 
 hebben. 
 De kinderen van Annichgen Aelberts krijgen dan: 
o ten eerste het werfje, gelegen aan de westkant van de voornoemde Sent Aelbertsz
 van de bakwetering tot de halve toe. 
o het voorste einde van de dijkkamp, van de bakwetering tot Sent Aelbertsz toe. 
o het achterste kamp over de toegang, van Sent af tot t heremoezige kampslootgen toe 
 en voorts  van daar tot Sent halve heremoes kamp toe binnen de tiendweg. 
o over de tiendweg een stuk land, van Sent tot de veenwetering toe en vandaar in de 
 Wildert tot Sent kampgen toe en vandaar tot de landscheiding. 

Op iedere morgen is f 2,- per jaar aan lasten, uit te rijken aan Leentgen Centen zo lang zij leeft. Haar 
kinderen mogen het hun geschonken goed niet verkopen of bezwaren, dan met haar toestemming. 
De kinderen Cornelis Aelbertsz en Trijntgen Aelberts, broer en zus (vermeld onder 1.) zijn gezond en 
maken hun mutueel testament. Trouwt een van hen beide, dan vervalt dit testament, en wordt het door alle 
kinderen gedeeld. 
Hier eindigt de kopie van 11-03-1637. 
 
Volgt de inventaris van de boedel nagelaten door Leentgen Centendr, overleden weduwe van Aelbert 
Cornelisz, dd 1641: 
Leentgn Centen heeft bij haar leven al haar landen gegund en gegeven aan haar kinderen en 
kindskinderen, volgens de brieven van donatie daarvan zijnde gepasseerd voor Nicolaas Straff int Velt, 
notaris te Godua dd 11-03-1637. Dient voor memorie. 
Na het schenken van voorvermelde onroerende goederen is nog volgende gemeen gebleven: 
- 4 morgen land genaamd ’t Franckenland, gelegen in de Hoge Nesse. Belend ten oosten  
 de kinderen van Claesgen Ingen cs en ten westen de voornoemde erfgenamen. 
- het roerend goed is bij leven van Leentgen Centen in het openbaar verkocht voor f 966-13-0 
- een onlosbare rente van f 3-4-6 per jaar, staande op een erf te Oudewater ten laste van  
 Jan Jansz Lexcel dd 23-04-1593. Is afgelost met f 40,- 
- een rentebrief ten laste van Goosen Eldertsz, won. te Gouderak, van f 400,- rente 4% 
- obligatie tlv Gerrit Maertensz schoelapper, won. te Schiedam, f 170,- rente f 8,- per jaar 
- obligatie tlv Maerten Maertensz Blounck, backer won. te Reeuwijk, f 200,- 
- obligatie tlv Willem Jansz Winter, won. te Gouda, f 250,- 
- obligatie tlv Maertgen Jans, schoutinne te Wensveen, dd 02-02-1627 f 300,- 
- obligatie tlv Huijbert Jansz van Dijck, dd St Jacob 1627 f 112-10-0 
-  oblihatie tlv Cornelis Ariensz, won. te Lange Ruijge Weijde, dd 09-01-1618 f 1100,-. 
- rentebrief tlv Goossen Woutersz Linnewever, won. Wensveen, dd 29-07-1621 f 500,- per resto 
 f 87,- 
- obligatie tlv Jan Beunisz Blouick, won. te Reeuwijk, dd 01-05-1636 f 150,- 
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- obligatie tlv Maerten Pietersz, won. te Gouda, dd 01-05-1636 f 150,- en f 200,-.   
 Daar de schuldenaar bankroet is, hier voor ‘Pro Memorie’. 
- rentebrief tlv Jan Claesz van der Heijde, won. te Gouda, dd 28-02-1627 f 300,- plus een  
 dd 14-10-1623 f 1100,- per resto f 300,- 
- obligatie tlv Cornelis Beunisz Blouick, schout te Reeuwijk, f 290,- per resto f 60,-, is afgelost 
- obligatie tlv Pouwelis Eldertsz Boer, won. te Ouderkerk ad IJ, dd 30-04-1638 f 150,- 
- Arijen Reijniersz over verlopen landhuur f 180,- 
- Sent Aelbertsz is schuldig een obligatie dd 21-01-1640 van f 1100,- rente 4% 
- Heijndrick Jansz Smit, won. te Gouda, een obligatie dd 01-05-1638 f 300,- 
- Jan Dircksz Stam schuldig een obligatie dd 27-04-1635 f 55,- en dd 14-04-1637 f 50,- en  
 13-05-1634 f 12-10-0 
- Engel Leendertsz (zie k5320), won. Gouderak, schuldig volgens 3 akten f 149-10-0 
- Jan Huijgen is landhuur schuldig f 72,- 
- Arijen Jansz Roock, won. Ouderkerk ad IJssel, schuldig een obligatie dd St Jacobsdag 1640 
 f 400,- plus 2 jaar rente is f 38,- plus geleend geld f 50,-. 
- rentebrief tlv Gouda tnv Pieter Jacobsz Stolwijck dd 15-06-1642 f 500,- 
- Maerten Huijgen, won. te Gouderak, wegens geleend geld f 250,- 
- Leentgen Engelen, ceescoopster, won. te Gouda, over koop van caes, schuldig f 350,- 
- Jan Cornelisz Quant (zie k11426) is landhuur schuldig f 100,- af een IJsselschuit die Leentgen 
 Senten gekocht had voor f 9,- 
- Jacob Aelbertsz landhuur schuldig f 50,- 
- Thonis Aelbertsz over geleverde hennip en verschoten penningen, schuldig f 290,- 
- Goosen Eldertsz, won. te Gouderak, schuldig een obligatie f 1000,- dd 01-05-1641 
- Cornelis Aelbertsz neemt in mindering van zijn erfdeel 4 morgen land, het Frankenland in de 
 Hoge Nesse, voor f 2000,- 
- Er was nog wat roerend goed, zoals kleine meubelen in de boedel gebleven, en die zijn door  
 de kinderen en kindskinderen, en de weduwe van Jan Dirkcsz Stam onderling verdeeld. Voor 
 memorie. 
- nog een testament gemaakt door Cornelis Jansz Reeuwijcker, voor notaris Bullijck te 
 Schoonhoven, dd 06-08-1640. Voor memorie. 
- Specie van de gelden die in de boedel bevonden zijn, boven hetgeen voor de doodschulden 
 betaald zijn:  
 87 rijksdaelders (f 217-10-0), 27 ducatons (75-1-0), 4 Elijsbetten a f 12-16-0 (f 51-4-0),  
 1 Franse croon (f 5-0-0), 42 daelders a 1-8-0 (f 58-16-0), aan schellingen f 18-0-0,  
 aan paeijment f 12-19-0. In totaal f 489-4-0 
Totaal f 12.093-18-0 
De verschenen landhuren bedragen f 2,- per morgen per jaar, die Leentgen Senten gedurende haar leven 
op de landen gehouden heeft, zijn betaald. Voor memorie. 
Schulden tot laste van de boedel, oa: 
- Leentgen Senten aan haar zoon Cornelis Aelbertsz wegens geleend geld en landhuur f 750,- 
- Trijntgen Aelberts toegevoegd voor kleren f 100,- 
- Willem Teeuwe als rest van een rentebrief f 120,- 
-  de schout voor diverse kosten verteerd te zijnen huize, en voor wagenvrachten, 272-5-0 
-  de schout als gaarmeester van de omslagen, etc. f 135-1-0 
-  etc. 
Totale schulden f 1403,- zodat het saldo is f 10.690-18-0, wordt in 9 delen gesmaldeeld, dus per deel  
f 1187-16-0. 
Cornelis Aelbertsz en Trijntgen Aelbertsz (De onder 1. vermelde kinderen 1 en 2) krijgen 2/9 deel, dat is 
 f 2375-12-0, plus volgens de inventaris f 850,-. 
 Via het lot is hen aan onroerend goed toegevallen de 4 morgen land in het Frankenland. 
 Verder krijgen zij de rentebrief sprekende tot last van Goossen Eldertsz, won. te Gouderak, voor 
 f 400,- Ook krijgen zij aan geld van de schout 660,- en 165-12-0 
Claes Willemsz, gehuwd met Maritghen Aelberts (het onder 3. genoemde kind 4) krijgt 1187-15-0 
 En hem is te lote gevallen het 1/5e deel van een rentebrief tot laste van Arijen Cornelisz 
 Molenaer, won. te Lange Ruijge Weijde 
 En hem is te lote gevallen het 1/5e deel van een rentebrief ten laste van Jan Claesz van der 
 Heidje, en het 1/5e deel van een obligatie tot laste van Goossen Eldertsz. Bedrag 490,- 
 Ook krijgt hij van de schout 432-0 en 265-16-0. 
Jacob Aelbertsz, (het onder 2. genoemde kind 3) krijgt 1187-16-0 
 Hem is te lote gevallen het tweede vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Jacob Aelbertsz is de boedel schuldig 50.- 
 Hij krijgt van de schout 382-10-0 en 265-6-0 
Jan Cornelisz Quant, getrouwd met Emmitghen Aelberts (het onder 3. genoemde kind 5), krijgt  
 f 1187-16-0. Hem is ten lote gevallen het derde vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die 
 ook aan Claes Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 91,- 
 Hij krijgt van de schout 342-10-0 en 264-6-0 
Arijen Reijniersz, gehuwd met Jannitgen Aelberts (het onder 4. genoemde kind 7) krijgt 1187-16-0 
 Hem is ten lote gevallen het vierde vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 40,- 
 Hij krijgt van de schout 304-10-0 en 213-6-0 
Anthonis Aelbertsz, (het onder 4. genoemde kind 6) krijgt 1187-16-0. 
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 Hem is ten lote gevallen het laatste vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 290,- 
 Hij krijgt van de schout 232-0-0 en 175-16-0 
Sent Aelbertsz, (het onder 5 genoemde kind 8) krijgt 1187-16-0 
 Hem is te lote gevallen zijn eigen obligatie van 1144-0-0 
 Ook krijgt hij aan geld 43-16-0 
Het laatste negende deel, (voor de kinderen van Annichgen Aelberts, het onder 5 genoemde kind 9), 
wordt gesmaldeeld in 6 delen (blijkbaar had zij 6 kinderen) , en iedere portie van de 1187-16-0 wordt dan 
197-18-0. 
- Maerten Huijgen (tekent met Maerten Huijgensz van Cranenburch): 1/6e = 197-18-0 
 Hij is schuldig aan de boedel 250 gulden. Hij komt dus te kort en moet bijbetalen. 
- Engel Leendertsz Lanst, 1/6e = 197-18-0 
 Hij is schuldig in de boedel 149-10-0 en 14-0-0 en hij ontvangt dus 34-8-0. 
- Sent Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
- Elbert Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
- Albert Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
 Bovenstaande drie zijn broers. Zij ontvangen samen nog 300,- en 292-16-0 
- Lichtgen (Belitgen ?) Pieters, weduwe van Jan Dircksz Stam, 1/6e  = 197-18-0 
 Zij is de boedel schuldig 117-10-0. Zij krijgt van de schout 12-0-0 en 68-8-0 

 

 
 
#k10648 van der Dus, Teunis Saarsz (zoon van ) 
 * +/- 1580 te Berkenwoude 
 † na 06-07-1629 te Berkenwoude ?? 
x voor 07-03-1611 te ??? 
#k10649 Barents, Aaltje  (dochter van Barent Centen en Annichjen Frans) 
      ─> k21298 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † na 17-06-1661 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barent * +/- 1615 te Stolwijk     † tussen 15-06-1682 en 13-05-1690 te Berkenwoude ?? 

 x 11-12-1642  / +/- 1643 te Berkenwoude met Jannigje Teunis Potuijt 
 zie ─> k10592 (kwartier 2) 

o Pieter ~ +/- 1615 te ???  †  
 x +/- 1645 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Annigje Hendriks 
 zie ─> k5324 (kwartier 2) 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 06-03-1611 
Frans Barentsz als broer en bloedvoogd over de nagelaten kinderen van Barent Vincentsz, namelijk 
Mijchiijel Barentsz, Andries Barentsz, Jan Barentsz, Neeltgen Barents en Aeltgen Barents, heeft zijn 
rekening gedaan. O.a. ontvangen 1 jaar huur van 8 morgen land, is 100 gulden, de eerste betaling van de 
uitkoop van de roerende goederen, is 118 gulden 15 stuivers, waarvan elk kind zijn portie heeft gehad, mits 
dat Annichgen Frans hiervan ontvangst zo van de huur van het land als van de uitkoop de helft. En heeft 
nog ontvangen voor Andries Barentsz en Jan Barentsz, zoveel haar portie bedraagt, welke zij aan 
voorschreven kinderen ten achter was, zo aan kleren, schoolgeld, etc. voor de andere verschoten. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 07-03-1611 
Griete Jans met Jan Woutersz, haar vader en voogd, ten eenre, en Vincent Barentsz en Frans Barentsz, 
broers, als bloedvoogden van het weeskind van Dirk Barentsz, ten andere zijde. Accorderen dat Griete 
Jans het weeskind 2 ½ jaar zal alimenteren waarvoor zij behoudt alle goederen. Na die tijd zullen de 
voogden het kind onderhouden totdat he t18 jaar is. Daarvoor krijgen zij alle goederen die het weeskind 
van zijn vader is toegevallen. Als het kind mondig is geworden krijgt het al zijn goed en gedeelte van 8 
morgen land en gedeelte in het huis te Berkenwoude. Sterft het kind voor zijn mondige dagen, dan 
behoudt Griete Jans al haar goederen met land en huis.  
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Als naschrift: Wat hier vermeld staat en Frans Barentsz daarvoor geobligeert heeft al zijn goederen, zo 
beloven Michiel Barentsz en Anthonis Saersz, gehuwd met Aeltgen Barents, en Willem Jansz, gehuwd 
met Neeltgen Barents, naast voornoemde Frans Barentsz voorstaande na te komen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 27-11-1612 
Frans Barentsz als broer en voogd over Andries Barentsz en Jan Barentsz, heeft rekening gedaan sedert 
de oude rekening dd 05-03-1611 van de goederen van Barent Vincenten nagelaten. Ontvangen van de 
openbare verkoping van het erfhuis 655 gulden 5 stuivers. Hiervan betaald aan Annichgen Frans, hun 
moeder, 148 gulden 2 stuivers 8 penningen, over de betaling van de uitkoop van de goederen bij Sent 
Barentsz van haar gevoegd. Betaald aan het weeskind van Dirk Barentsz dat hem van Vincent Barentsz 
was geleend 101 gulden 1 stuiver. Aan Cornelis Maertensz van de laatste betaling verschenen mei 1613 
62 gulden 2 stuivers. Aan Michiel Barentsz van geleend geld bij hem zijn broer geleend 62 gulden 13 
stuivers. Aan Aeltgen Barents van geleend geld 42 gulden. Nog voornoemde Frans Barentsz zelf 
ingehouden 38 gulden 5 stuivers wegens geleend geld. In deze boedel zijn 7 handen. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 06-07-1629 
Vier acten: 
Frans Barentsz, Michiel Bastiaensz, Anthonis Sandertsz, getrouwd met Aeltgen Barents, Willem Jansz, 
getrouwd met Neeltgen Barents, en voornoemde Frans Barentsz en Jan Woutersz, als voogden van Dirk 
Dirksz, weeszoon van Dirk Barentsz, alle te samen kinderen van Barent Senten (zie k42370) en 
Annichten Frans (zie k42371), verkopen aan: 
1. Willem Willemsz (zie k11290), onze secretaris, 3 morgen land zoals Barent Senten dit land van de 
Staten van Holland in koop gekregen had op 28-02-1595. 
2. Cornelis Gerritsz, 3 morgen land zoals Barent Senten dit land van de Staten van Holland in koop 
gekregen had op 28-02-1595. 
3. Dirk Pietersz en Maerten Pietersz, broers, 1 ½ morgen land zoals Barent Senten dit land van de Staten 
van Holland in koop gekregen had op 28-02-1595. 
4. Jan Arijensz van der Bourch 2 hennipwerven groot 3 hont, zoals Barent Senten dit land van de Staten 
van Holland in koop gekregen had op 28-02-1595 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude   d.d. 17-06-1661 
Barent Anthonisz, kleermaker, in opdracht van zijn moeder Aeltje Barents, en zijn verdere broers en 
zussen, verkoopt huis en erf aan de westzijde van de kerkstraat. Koper is Leendert Leendertsz Kramer. 
 

 
#k10652 Goossensz, Jan Claesz  zelfde als ─> k9926 
x 
#k10653 Muijs, Geertje Jans   zelfde als ─> k9927 
 
#k10654 Pietersz, Gerrit (zoon van Pieter Jan Woutersz en Trijntgen Dirks) 
     ─> k21308 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † voor 30-05-1633 te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k10655 Sijmons, Jannigje (dochter van ) 
 Later getrouwd met Maerten Goossensz 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † voor 19-03-1641 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntjen  ~ +/- 1618 te Stolwijk  † 22-09-1677 te Stolwijk 

  o 08-11-1636 te Stolwijk met Gerrit Jansz Muijs 
  zie ─> k5327 

 
Recht Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 08-03-1618: 
De erfgenamen van Pieter Jan Woutersz zaliger, gehuwd met zaliger Trijntgen Dirks, namelijk Hendrik 
Pietersz, Jan Pietersz, Lijsgen Pieters, gehuwd met Hendrick Cornelisz den Rijcken, en Gerrit Pietersz 
zaliger, gehuwd met Jannichgen Sijmonsdr, en de weeskinderen van Gerrit Pietersz, met toestemming 
van Arien Sijmonsz als broer van Jannichgen Sijmonsdr, van moederszijde, en Hendrik Pietersz als 
voogden van de weeskinderen van vaderszijde, gaan grondkavelen. 
De weeskinderen van zaliger Gerrit Pietersz krijgen volgens hun erfenis van Pieter Jansz hun bestevader 
en van Trintgen Dirks, hun bestemoeder, met Jannichgen Sijmons, hun moeder: 
- een weikamp van 1 ½ morgen over de tienwetering. 
- een hooikamp over de tienwetering 
- een hennipwerf van een ½ morgen aan de voorweg. 
- 7 hont land 
Ten gevolge hiervan zal Jannichgen Sijmons en haar kinderen geven aan Hendrick Cornelisz, 66 gulden, 
aan Jan Pietersz, 66 gulden, en aan Hendrik Pietersz, 66 gulden. 
De overige verdeling aan Hendrik Cornelisz, Jan Pietersz en Hendrik Pietersz is wel vermeld in de acte, 
maar hier verder niet overgenomen. 
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Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 30-05-1633: 
Jan Pietersz Jan Wouten verkoopt aan Jan Gerritsz, Trijntje Gerrits en Gerritje Gerrits, kinderen van 
Gerrit Pietersz zaliger, 1 ½ morgen te Benedenkerk. Bedrag 800 gulden. 
 
Recht Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 19-03-1641: 
Grondloting tussen Maaerten Goossensz, weduwnaar van Jannitje Sijmons, en Jan Gerritsz, Gerrit 
Jansz Muijs, getrouwd met Trintje Gerrits, Arijen Jansz, getrouwd met Gerritgen Gerrits, en Goossen 
Maertensz, geassisteerd met Arijen Sijmonsz, zijn oom. Het betreft de hofstede, land, obligatie en 
rentebrief nagelaten door Jannigje Sijmons, huisvrouw van Maarten Goossensz, en moeder van Jan 
Gerritsz, Goossen Maertensz, Trintje Gerrits en Gerritge Gerrits. 
Maerten Goossensz krijgt: 
- 4 morgen 1 ½ hont in een polder te Ouderkerk 
- 10 ½ te Benedenkerk 
- 4 ½ morgen te Benedenheul 
- de helft van het tolhuis, berg, schuur, met het achtereinde van de huiswerf. 
- het achterse 1/4e deel van een ½ morgen kennopland te Benedenheul 
- helft van 1 ½ morgen te Benedenheul 
- obligatie sprekende op Jacob Pietersz te Hoogvliet, van 1200 gulden 
Jan Gerritsz, Gerrit Jansz Muijs, Arijen Jansz en Goossen Maertensz krijgen te samen: 
- 2 morgen te Benedenheul 
- 1 morgen te Benedenheul 
- de helft van 4 morgen te Benedenheul 
- 1/3e van 8 morgen te Benedenheul 
- 1/3e van ½ morgen kennipland te Benedenheul 
- 1/3e van 3 ½ morgen te Benedenheul 
- 1/3e van 3 ½ morgen te Benedenheul 
- 1/3e van 3 morgen te Oosteinde (Berkenwoude) 
- 1/3e van een rentebrief van 1509 gulden, sprekende op de erve van Berkenwoude 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 19-03-1641: 
Goossen Maertensz bedankt zijn oom en voogd Arijen Sijmonsz en zijn vader Maerten Goossensz voor het 
beheer van de erfenis van zijn moeder Jannitge Sijmonsdr. 

 
#k10680 Maurits (Broer), Arien   zelfde als ─> k10392 
x 
#k10681 Broer, Neelken Cornelis   zelfde als ─> k10393 
 
#k10682 Claesz, Jan     zelfde als ─> k10394 
x  
#k10683 Schalcken, Maritgen    zelfde als ─> k10395 
 
#k10684 Meelhooft / Molenaer, Gerrit Leendertsz zelfde als ─> k8260 
x 
#k10685 Frans, Meijnsje    zelfde als ─> k8261 
 
#k10690 Pors, Pieter Clementsz (zoon van Clement Lenertsz Pors en Neeltje  
     Harmens van der Schoor) ─> k21380 
 ~ +/- 1610 te Charlois 
 † 28-05-1654 te Charlois 
x +/- 1630 te Charlois 
#k10691 Slorp, Anneke Leenderts (dochter van Leendert Bastiaensz Slorp en  
     Lijntgen Hendricks Cranendonck) ─> k21382 
 ~ +/- 1615 te Charlois 
 † +/- 1687 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aechje ~ +/- 1640 te Charlois  †  

 o 03-05-1665 te Charlois met Gijsbert Maertensz Boel 
 zie ─> k5345 

 

 
#k10714 Cornelisz, Pauwels  (zoon van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te Barendrecht ?? 
#k10715 Adriaens, Leentgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maeiken  * te West Barendrecht / ~ 31-07-1633 te Barendrecht †  

  x 29-10-1656 te Barendrecht met Jacob Leendertsz van Sluijs 
  zie ─> k5357 

 

 
#k10736 van der Tak, Arien Wiggersz  (zoon van Wigger van der Tack en ) 
 ~ +/- 1580 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k10737 Jans, Jannitje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wigger ~ +/- 1610 te Ouderkerk ad IJssel † voor 18-06-1685 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1650 te Ouderkerk ad IJssel met Aechtgen / Echtgen Cornelis 
 zie ─> k5368 

 

 
#k10738 NN, Cornelis (zoon ?? van Anthonis Brantsz en Barbertgen Huijgen ??) 
      ─> k21476 
 ~ +/- 1585 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k10739 NN  (dochter ?? van Anthonis Brantsz en Barbertgen Huijgen ??) 
      ─> k21478 
 ~ +/- 1590 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aechtgen ~ +/- 1615 te Ouderkerk ad IJssel  

    † voor 23-01-1679 te Ouderkerk ad IJssel 
  x met Govert van der Trip 
  xx +/- 1650 te Ouderkerk ad IJssel met Wigger Ariensz van der Tak 
  zie ─> k5369 

 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-01-1639 
Jan Anthonisz, Adriaen Anthonisz Schout, getrouwd met Pietertgen Cornelis, Willemtgen Thonis, 
geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, Cornelis Pouwelsz, getrouwd met Leentgen Tonis, en Willem 
Jansz, getrouwd met Maertgen Tonis, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Anthonis 
Brantsz en Barbertgen Huijghen, verkopen aan Wigger Ariensz, onze burgemeester, een erf in de polder 
de Cromme. Bedrag 190 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1639 / 16-08-1639 
Jan Anthonisz voor zichzelf, Willemtgen Thonis, geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, Cornelis 
Pouwelisz, getrouwd met Leentgen Thonis, Willem Jansz, getrouwd met Marritgen Tonis, Arijen Thonisz, 
schout te Ammerstol, getrouwd met Pietertgen Cornelis, en Wigger Arijensz van der Tack (zie k5368), 
oud Burgemeester, getrouwd met Aechtgen Cornelis, (zie k5369) allen kinderen en kindskinderen van 
Anthonis Brantsz en Barbertgen Huijgen, hebben met elkaar gemeen 16 morgen land in de polder de 
Cromme, met behuizing, berg en schuren. Zij verkavelen dit onderling door aan schout en heemraden te 
verzoeken naar eigen inzicht gelijke kavels te maken, en vervolgens via blinde loting te verdelen. 
Wigger Ariensz van der Tack en Arien ThoniszWillem krijgen samen een aantal kampen land, een 
vogelkooi, 5 roeden kennipland, het voorhuis, en achter het huis drie roeden en twee voeten erf, en de rol 
buitendijks met de dijksloot. 
 

 
#k10740 Verbie, Arien Thonisz (zoon van Thonis Verbie en ) 
 Beroep: Steenfabrikant (steenbakker) en heemraad te Ouderkerk ad IJssel (1645, 
 1651, 1655) 
 ~ +/- 1590 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † na 11-10-1667 te Ouderkerk / Nieuwerkerk aan den IJssel 
x +/- 1615 te ??? 
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#k10741 van Overleck, Diewertje Pieters (dochter van Pieter van Overleck en ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † voor 20-11-1655 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert    ~ +/- 1620 te Ouderkerk ad IJssel † 24-01-1709 te Ouderkerk ad IJssel 

    x +/- 1650 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Gerrits 
    zie ─> k5370 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-11-1631 
Pleuntgen Jans (zie k5721), wed. van Wigger Wiggertsz (zie k5720), geassisteerd door haar broer 
Adrijaen Jansz Backer, Cornelis Wiggertsz, mede als oom en voogd van de weeskinderen van Adriaen 
Wiggertsz en van Wiggert Wiggertsz, Jan Jacobsz mede als oom en voogd van de weeskinderen van 
Adriaen Wiggertsz, verkopen aan Adriaen Anthonisz Verbie, wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel 
aan de ’s Gravenweg, een steenplaats met huis, berg, schuur , ovens en loodsen in de polder de Cromme, 
met 2 morgen 3 hont land, met een kennipwerf. Bedrag 4.150,- gulden. 

 
 
In de aansluitende akte de schuldbrief van deze 4.150 gulden, die op 14-05-1638 is afgelost. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-12-1631 / 22-03-1632 / 06-04-1632 / 03-05-1632 
/ 08-06-1632 / 21-06-1632 / 05-07-1632 / 06-09-1632 / 01-11-1632 / 01-11-1632 / 15-11-1632 / 13-12-1632 
Claes Pietersz Noorman, schout van Ouderkerk a/d IJssel en getrouwd met Jannitgen Jans Besemer, eiser 
in verband met naasting, contra Adrijaen Anthonisz Verbie, won. te Nieuwerkerk, gedaagde. De eis wordt 
schriftelijk in gediend, en wordt niet weergegeven in het rechtboek. Het is dus niet duidelijk om welk land of 
anderszins het gaat dat Adrijaen Anthonisz Verbie heeft gekocht, en dat Claes Noorman nu wil naasten. 
In de vermeldingen op de diverse rechtdagen staat geen nadere informatie over de uiteindelijke afloop. 
Wel wordt op 15 november 1632 vermeld dat de zaak wordt aangehouden omdat de ‘partijen staan op 
hope van accoort’. 
 
Notarieel arch. Nr. 18/135 Rotterdam Acte 185 Blz 253  d.d. 07-03-1637 
(notaris Arnout Wagensvelt) 
NL-RtSA_18_402_0418.jpg - NL-RtSA_18_402_0419.jpg 
Arijen Teunisz Verbie, steenbacker te Ouderkerk ad IJssel, is 400 gulden aan Pieter Arijensz Stolxman, 
won. aan de 's Gravenweg., dat hij geleend heeft. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 18-12-1638 
Issebrant Willemsz Bostelman verkoopt in het openbaar 10 ½ hont land met een gedeelte van het rijsveld 
en de zelling, in de polder de Kromme. Koper is Arijen Thonisz Verbie voor 645 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-03-1639 
Arijen Thonisz Verbie Steenbacker koopt van Issebrant Willemsz Bostelman 1 morgen 4 ½ hont land 
met een gedeelde van een zelling en griend, in de polder de Cromme. Bedrag 645 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1639 
Arijen Anthonisz Verbie steenbacker verkoopt aan Willem Ariensz en Pieter Floren steenbakkers een 
zelling in de polder de Cromme. Bedrag 100 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 03-05-1639 
Wigger Ariensz van der Tack (zie k5368) koopt van Arien Thonisz Verbie Steenbacker een hennipwerf 
in de polder de Cromme voor het bedrag van 375 gulden. 
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Notarieel arch. Nr. 18/402 Rotterdam Acte 308 Blz 616 - 617 d.d. 20-02-1641 
(notaris Jacobus Delphius) 
NL-RtSA_18_402_0418.jpg - NL-RtSA_18_402_0419.jpg 
Arijen Pieters van Overleck, Arijen Tonisz Verbie, man van Dievertge Pieters van Overleck, en Willem 
Jacob Dircx, getrouwd met Neeltgen Pieters van Overleck, mede voor Sijtgen Pieters en Marritgen Pieters, 
hun ongehuwde meerderjarige zusters, erfgenamen van Aeltgen Pieters van Overleck, hun overleden 
zuster, in haar leven vrouw van Jan Pietersz van Hillegontsberch, hebben van Van Hillegontsberch alle 
goederen en brieven ontvangen van hun zuster. Wel moeten zij dan nog 500 gulden betalen aan Jan 
Pietersz van Hillegontsberch, omdat hij bij testament van zijn vrouw 1000 gulden zou krijgen, waarvan hij al 
500 gulden heeft. In de kantlijn staat dd 06-05-1641 dat Jan Pietersz het geld heeft ontvangen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-12-1641 
Arijen Thonisz Verbie verkoopt aan Pieter Brantsz een kampje land in de polder de Cromme ter grootte 
van 2 ½ hont en 13 ½ roede. Bedrag 92 gulden en 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-03-1643 
Arijen Anthonisz Verbie Steenbacker machtigt Frans Bloom, wonende te ’s Hertogenbosch, om namens 
hem geld te vorderen, en indien nodig advocaten in te schakelen. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-05-1643 
Arijen Anthonisz Verbie Steenbacker verkoopt aan Pieter Brantsz Seeu 1 morgen 1 hont 27 ½  roeden land 
in de polder de Cromme. Bedrag 588 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-08-1643 
Arijen Anthonisz Verbie Steenbacker koopt van Arijen Cornelisz Rietdecker twee kampen land en een 
kennipwerf in de polder de Cromme, inclusief een koe en varken. Bedrag 1.675 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-08-1643 
Arijen Anthonisz Verbie Steenbacker koopt van Arijen Cornelisz Rietdecker een erf in de polder de 
Cromme, dat naast zijn steenplaats ligt. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-02-1644 
Arijen Anthonisz Verbie Steenbacker heeft het jaar hiervoor van Arijen Cornelisz Rietdecker twee kampen 
land en een kennipwerf in de polder de Cromme gekocht. Maar Jan Wiggersz Backer is een bloedverwant 
van Arijen Cornelisz Rietdecker en wil gebruik maken van zijn recht om te naasten. Arijen Anthonisz Verbie 
heeft daar geen bezwaar tegen en verkoopt het door aan Jan Wiggersz Backer voor hetzelfde bedrag. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-04-1645 
Arijen Thonisz Verbie ondertekent een acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 19-12-1645 
Frans Barentsz en de kinderen en kindskinderen van Pleuntgen Aerens (zie k8193), zijn overleden 
vrouw, verkopen in het openbaar diverse inboedel en meubelen. Onder de kopers bevint zich ook Arijen 
Anthonisz Verbie. Hij koopt 2 fuiken voor 3 gulden, nog een fuik voor 2 gulden 13 stuivers, een schepnet 
voor 1 gulden 4 stuivers, een set net voor 2 gulden 10 stuivers, een mand met ijzeren ‘rommeling’ voor 2 
gulden 8 stuivers en een ‘snit’ haak voor 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 19-12-1645 / 15-11-1651 / 07-04-1655 
Arijen Anthonisz Verbie ondertekent een aantal acten als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-02-1646 
Arijen Cornelisz Rietdecker verkoopt de helft van een erf in de polder de Cromme aan Arijen Anthonisz 
Verbie Steenbacker en de andere helft van dat erf aan Jan Wiggersz Backer. Bedrag 275 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-01-1650 / 14-02-1650 
Wigger Arijensz van der Tack (zie k5368) en Jannetgen Cluijvers, eiseres, contra Arijen Cornelisz 
Decker, gedaagde. De eiseres zegt dat de gedaagde bij haar heeft gehaald aan brood en andere 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1251 Datum: 19-Feb-23 

kramerwaren ten bedrage van 52 gulden 19 stuivers 12 penningen. Op de volgende rechtdag verschijnt 
Adrijaen Anthonisz Verbie, steenbakker, en belooft Arijen Cornelisz Decker het bedrag van 52 gulden 
19 stuivers en 12 penningen aan de eiseres te zullen voldoen. Dat bedrag wordt dan in mindering gebracht 
van het geld dat Arijen Cornelisz Decker zou krijgen voor een kamp land dat Verbie van hem had gekocht. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-10-1650 
Cornelis Jan Joosten, als last en procuratie hebbend van Maritgen Jansdr en IJffgen Jansdr, zussen, 
eisers, en Adriaen Anthonisz Verbij, steenbacker, als koper van een kamp land, gekocht van Arien 
Cornelisz Decker, gedaagde. De eisers begeren de betaling van een obligatie van 151 gulden, de dato  
9 mei 1649, en een obligatie van 50 gulden, de dato 16 april 1650. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-11-1650 
Arijen Cornelisz Rietdecker verkoopt een kamp land van 1 morgen in de polder de Cromme aan Arijen 
Anthonisz Verbie Steenbacker. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 24-02-1651 
Willem Jan Govertsz, won. in de polder de Cromme, verkoopt in het openbaar 8 koeien, het hooi in de 
berg, en andere zaken. Onder de kopers bevindt zich Adrijaen Anthonisz Verbie die een rood geblaarde 
koe koopt voor 43 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-11-1655: 
Adrijaen Anthonisz Verbie, steenbacker, getrouwd geweest met Diewertje Pieters zaliger, voor zichzelf,  
Anthonis Arijensz voor zichzelf, Pieter Adrijaensz voor zichzelf, Cornelis Arijensz voor zichzelf, Leendert 
Arijensz voor zichzelf, Willem Arijensz voor zichzelf en Arijaentje Ariens, geassisteerd door haar broer 
Leendert Arijensz (zie k5370), allen kinderen en erfgenamen van Diwertje Pieters, verklaren dat zij 
gezamenlijk twee steenplaatsen, landen, huizen, zelligen en andere goederen gemeen hadden. Dit hebben 
zij nu onderling als volgt verdeeld: Adrijaen Tonisz Verbie, vader van de voorzeide kinderen behoudt de 
steenplaats, ovens, huizen, loodsen, boomgaard, etc. in Nieuwerkerk aan den IJssel, en de zellingen onder 
Nieuwerkerk in de polder de Nesse, en twee zellingen in de polder Bleedorp (Blaardorp ?), en twee 
kampen hooiland in de polder de Cromme, en een schuldbrief ten laste van Adrijaen Jansz Roock (zie 
k4096) ten bedrage van 368 gulden. De kinderen krijgen de steenplaats, loodsen, landen en huizen in de 
polder de Cromme, drie zellingen liggende onder Nieuwerkerk, een huis en erf in Maassluis op Vlietmeer. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-11-1655: 
Adrijaen Anthonisz Verbie, steenbacker, verkoopt aan Willem Aertsz Hol, oud-burgemeester alhier, zes 
hont land in de polder de Cromme. Bedrag 425 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-11-1655: 
Cornelis Wiggersz (zie k2860), coopman, koopt van Adrijaen Anthonisz Verbie, steenbacker, een 
kamp land van 1 morgen in de polder de Cromme. Bedrag 612 gulden en 10 stuivers. 
 

 http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/489 : 
Steenplaats ‘De Dikke Boom’ te Ouderkerk aan den IJssel. 
Eigenaren in de begintijd: 
Periode van/tot Naam   Bijzonderheden 
1600 - 1655 Adriaen Antonisz Verbie Bij de Dikke Boom in de Cromme. 
.... 
1740  Gerrit Verbie 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-06-1656 / 07-08-1656: 
Cornelis Jansz van den Berch als actie hebbende van de kinderen en erfgenamen van zaliger Arijen 
Gielen Indijer, eiser, contra Arijen Anthonisz Verbie, gedaagde. Eis is dat het bedrag van 15 gulden, 
inclusief 20 % rente gerekend vanaf 1649, betaald wordt vanwege een jaar zellinghuur. De gedaagde 
ontkent dat hij huurpenningen schuldig is. 
Op de volgende rechtdag vragen de heemraden de gedaagde aan te geven of hij de penningen contant 
betaald heeft, of middels geleverde steen, of anderszins. En ook wordt aan de eiser gevraagd om onder 
ede te verklaren dat de huurpenningen nog niet betaald zijn. Dat wordt gedaan. 
 
Notarieel arch. Nr. 18/370 Rotterdam Acte 127 Blz 288 - 289 d.d. 11-10-1677 
(notaris Jacobus Delphius) 
NL-RtSA_18_370_0178.jpg - NL-RtSA_18_370_0179.jpg 
Arijen Teunisz Verbie, steenbakker, wonend te Nieuwerkerk ad IJssel, verkoopt al zijn rauwe en 
ongebroken stenen aan Isaack Crijnen Ketelaer en Jan Brouwer, beiden meester metselaars en 
steenverkopers te Rotterdam, voor 18 stuivers per duizend. Die stenen staan nu nog in de steenoven op 
zijn steenplaats in Nieuwerkerk ad IJssel. Ook verkoopt hij aan hen alle gevormde, maar nog te bakken 
stenen. Dat zijn naar gissing 800.000 stenen. 

 
 
#k10812 Kindermaecker, Jacob Dirks  (zoon van ) 

http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/489
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 Beroep: Molenaar 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Berkenwoude ?? 
#k10813 Jacobs, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Bouwen ~  †  

 x met Marrigje Jacobs Loij (Stolwijk) 
o Annigje ~  †  

 x met Claas Ariensz (Oud-Alblas) 
o Leendert ~  †  

 x met Marrigje Pieters 
o Jaepje ~  †  

 x Jan Jacobsz Louter (Ouderkerk ad IJssel) 
o Arie ~ +/- 1620 te Berkenwoude  †  

 o 08-10-1650 te Lekkerkerk met Marrigje Bastiaans de Hals 
 zie ─> k5406 

o Ariaentje ~  †  
 x met Goossen Maertensz (Stolwijk) 

o Cornelis ~  †  
 x met Aagje Maartens (Ouderkerk ad IJssel) 

 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude  d.d. 09-07-1650 
Jacob Dircksz Molenaer en Neeltgen Jacobs, echtelieden, won. in de Achterbroek, hij gezond, zij ziekelijk, 
stellen hun testament op. De langstlevende is erfgenaam, en zal de kinderen alimenteren en opvoeden. 
Mocht de langstlevende hertrouwen, dan dient deze afstand te doen van de helft van de erfenis, ten 
behoeve van de kinderen. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude  d.d. 27-05-1672 
Leendert Jacobsz, Claes Ariensz, won. te Berkenwoude, Arien Jacobsz van der Kae, won. te lekkerkerk, 
Bouwen Jacobsz en Ariaentjen Jacobs, won. te Stolwijk, Erchjen Maertens, won. te Ouderkerk ad IJssel, 
voornoemde Leendert Jacobsz als voogd over Tonis Jansz, alle kinderen en erfgenamen van Jacob 
Dircksz en Neeltje Jacobs, beiden zalr, in hun leven gewoond te Achterbroek, verkopen aan Pieter Jansz 
Potuijt en Arien Dircksz Potuijt een stuk land groot 3 morgen, zowel hooi- als kennipland, en 8 hont land, 
zowel wei- als kennipland. Bedrag 1180 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Berkenwoude  d.d. 27-05-1672 
Bouwen Jacobsz, Claes Ariensz, getrouwd met Annichjen Jacobs, Leendert Jacobsz, voor zichzelf en als 
voogd over de minderjarige kinderen van Jaepje Jacobs zalr, Arien Jacobsz, Ariaentjen Jacobs, voor 
zichzelf en als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen, Echjen Maertens, weduwe van 
Cornelis Jacobsz, voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen, alle kinderen en kindskinderen van 
Jacob Dircksz en Neeltjen Jacobs, beiden zalr. in hun leven gewoond hebbend te Achterbroek, verdelen 
de erfenis. Bouwen Jacobsz en Claes Ariensz krijgen samen de heft van 2 morgen 3 hont land. Leendert 
Jacobsz krijgt een huis in de Achterbroek, Arien Jacobsz, Ariaentje Jacobs en Echjen Maertens, met hun 
kinderen, en de kinderen van Jaepje Jacobs, krijgen 590 gulden uit de opbrengst van de landen die 
verkocht zijn aan Pieter Jansz Potuijt en Arien Dircksz Potuijt. Van de andere 590 gulden van de opbrengst 
is de schuld afgelost die op dat land rustte. 
 

 
#k10818 van der Mast, Arie Abrahamsz (zoon van Abraham van der Mast en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1650 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k10819 Jans, Aechtgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Liedewijntje / Levijntje ~ 02-06-1653 te Ouderkerk ad IJssel  †  

  x 19-04-1676 te Moordrecht ??? met Arij Dircksz Twigt 
  zie ─> k5409 

 

 
#k10832 Waert, Arien Teunisz   (zoon van ) 
 Beroep: Schout van Ammerstol 
 ~ +/- 1610 te ??? 
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 † ??? te ??? 
x voor 1638 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k10833 Steenman, Pietergen Cornelis (dochter van Cornelis Steenman en ) 
    (kleindochter van Anthonis Brantsz en Barber Huijgen) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1645 te ???  † 15-05-1726 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1675 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Leentje Pieters Scheepmaker 
 zie ─> k5416 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. ..-..-1638: 
Jan Anthonisz, Willempgen Anthonis, geassisteerd met Pieter Leendertsz Bosch, Cornelis Pouwelsz, 
getrouwd met Leentgen Anthonis, Willem Jansz, getrouwd met Maertgen Anthonis, Wigger Adrijaensz, 
getrouwd met Aechen Cornelis, en Adrijaen Anthonisz Waert, schout te Ammerstol, getrouwd met 
Pietertgen Cornelis, alle tesamen kinderen, zwagers en kindskinderen van Anthonis Brantsz en Barber 
Huijgen zaliger, in hun leven gewoond in de polder de Cromme, verkopen in het openbaar een woning en 
hofstede groot 16 morgen land, met de behuizing daarop. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-01-1639 
Jan Anthonisz, Adriaen Anthonisz Schout, getrouwd met Pietertgen Cornelis, Willemtgen Thonis, 
geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, Cornelis Pouwelsz, getrouwd met Leentgen Tonis, en Willem 
Jansz, getrouwd met Maertgen Tonis, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Anthonis 
Brantsz en Barbertgen Huijghen, verkopen aan Wigger Ariensz (zie k5368), onze burgemeester, een 
erf in de polder de Cromme. Bedrag 190 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-04-1639 / 16-08-1639 
Jan Anthonisz voor zichzelf, Willemtgen Thonis, geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, Cornelis 
Pouwelisz, getrouwd met Leentgen Thonis, Willem Jansz, getrouwd met Marritgen Tonis, Arijen Thonisz, 
schout te Ammerstol, getrouwd met Pietertgen Cornelis, en Wigger Arijensz van der Tack (zie 
k5368), oud Burgemeester, getrouwd met Aechtgen Cornelis (zie k5369), allen kinderen en 
kindskinderen van Anthonis Brantsz en Barbertgen Huijgen, hebben met elkaar gemeen 16 morgen 
land in de polder de Cromme, met behuizing, berg en schuren. Zij verkavelen dit onderling door aan schout 
en heemraden te verzoeken naar eigen inzicht gelijke kavels te maken, en vervolgens via blinde loting te 
verdelen. 
Wigger Ariensz van der Tack en Arien Thonisz krijgen samen een aantal kampen land, een vogelkooi, 5 
roeden kennipland, het voorhuis, en achter het huis drie roeden en twee voeten erf, en de rol buitendijks 
met de dijksloot. 
 

 
#k10834 Scheepmaker, Pieter Willemsz (zoon van Willem Scheepmaker en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † tussen 19-04-1655 en 16-03-1663 te ??? 
x +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k10835 Sost, Martijntje Jacobs  (dochter van Jacob Jacobsz Sost en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † na 11-06-1665 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentje ~ +/- 1650 te ???  † 23-02-1718 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1675 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Pieter Ariensz Schouten / Weert 
 zie ─> k5417 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 22-03-1649 
Willem Jansz Vonck, laatst weduwnaar van Grietgen Jacobs, verkoopt in het openbaar enige wollen en 
linnen kleren van Grietgen Jacobs, en enige andere goederen. Onder de kopers bevindt zich ook de 
vrouw van Pieter Willemsz Scheepmaker die een fluwelen mantel koopt voor 26 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d.08-06-1652: 
De erfgenamen van Leendert Jacobsz Sost verkopen in het openbaar een bed met toebehoren en de 
kleren van de overledene. Onder de kopers bevindt zich Pieter Willemsz Scheepmaker die een grauwe 
broek koopt voor 4 gulden 2 stuivers, nog een broek voor 1 gulden 11 stuivers, een groene deken voor 3 
gulden 5 stuivers en een ‘troir’ voor 9 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 12-11-1652 
De erfgenamen van Adrijaen Brantsz en Neeltgen Crijnen verkopen in het openbaar 5 bedden, gouden en 
zilveren voorwerken en allerhande huisraad en kleding. Onder de kopers bevindt zich Pieter Willemsz 
Scheepmaker die een hoed en een paar kousen koopt voor 1 gulden 11 stuivers. 
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Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-12-1652 
Pieter Willemsz Scheeptimmerman, eiser, contra Jan Willemsz, zijn zwager, gedaagde. Eis is de betaling 
van 53 gulden vanwege een geleverde nieuwe schuit 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-12-1653 / 02-02-1654 / 15-02-1654 
Pieter Willemsz Scheepmaker, eiser, contra Jan Willemsz Kubben, gedaagde. Eis is de betaling van 30 
gulden vanwege een geleverde hoog eersschuit (aardschuit). Heemraden veroordelen de gedaagde om 
het bedrag binnen 3 weken te betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-04-1655 
Elias van der Vin, lakenkoper, eiser, contra Pieter Willemsz Scheepmaker, gedaagde. Eis is de betaling 
van 6 gulden, 18 stuivers en 12 penningen als restant van een bedrag volgens zijn register. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-03-1663 
Door schout en heemraden is op verzoek van Merritge Pieters, weduwe van Dirck Andriesz Timmerman, 
diens nalatenschap getaxeerd. Onderdeel van die nalatenschap is de helft van 6 morgen land in de polder 
de Zijde, waarop een huis getimmerd staat van Pieter Willemsz Scheepmaker zaliger. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Martijntgen Jacobs, weduwe van Pieter Willemsz Scheepmaker, is schuldig aan Eldert Senten het 
bedrag van 500 gulden dat zij geleend heeft. Rente 20 gulden per jaar. Zij verhypothequeert hiertoe het 
zesde deel van 12 morgen land in de polder de Geer, met huis, berg en schuur, alwaar Jacob Jacobsz 
Sost zaliger op heeft gewoond. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Martijntgen Jacobs, weduwe van Pieter Willemsz Scheepmaker, koopt van Lijsgen Cornelis, weduwe 
van Pieter Ariensz Timmerman en Willem Cornelisz Ruijchooft voor de ene helft en Pieter Andriesz 
Timmerman, Abram Cornelisz Vermeer, getrouwd met Lijsbeth Andries, Cornelis Fransz, getrouwd met 
Berber Andries, won. te Streefkerk, Andries Pietersz Timmerman, de kinderen van Adriaen Pietersz 
Timmerman, Arien Abramsz, getrouwd met Reijmpje Willems, weduwe van Arien Pietersz voornoemd, 
Sent Adriaensz Backer, Willem Dircksz Keijser, vervangeden Aert Maertensz, getrouwd met Ariaentgen 
Pieters, voor de andere helft, erfgenamen van Dirck Timmerman en Merritgen Pieters, beiden te Ouderkerk 
ad IJssel overleden: Een buitendijks erf in de polder de Zijde. Bedrag 500 gulden. 

 
#k10836 Noorlander, Claes Abrahamsz zelfde als ─> k4976 
x  
#k10837 Versloot, Annigje Pieters  zelfde als ─> k4977 
 
#k10838 Sost, Cornelis Jacobsz  zelfde als ─> k5270 
x 
#k10839 Schipper, Marijtje Jacobs  zelfde als ─> k5271 
 
#k10848 Op ’t Schoor, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Cornelisz op ’t Schoor en 
      Neeltje Cornelis)  ─> k21696 
 Beroep:  Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1657 
 ~ +/- 1619 te ??? 
 † tussen 26-05-1675 en 04-05-1699  / 24-03-1684 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1649 te ??? 
#k10849 NN  (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik ~ +/- 1650 te ???  † 02-04-1707 te Ouderkerk ad IJssel 

 x voor 25-04-1677 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Macheltje Arijens Back 
 zie ─> k5424 

 
Recht. arch nr 22 Ouderkerk ad IJssel   d.d. 03-09-1649 
Enkele jaren geleden zijn overleden Jan Cornelisz opt Schoor en Neeltgen Cornelis, in hun leven 
gewoond hebbend in de polder de Zijde in Ouderkerk ad IJssel. Zij lieten vier kinderen na waarvan er nog 
drie in leven zijn, met namen Arijaentgen Jans, weduwe van Jan Heijndricksz, wonende te Lekkerkerk, 
Barber Jans, getrouwd met Adrijaen Leendertsz vant Weechjen, schoolmeester te Lekkerkerk, en Cornelis 
Jansz, nu wonend te Streefkerk. Tot nog toe hadden zij de erfenis niet onderling verdeeld, maar zij hebben 
besloten dat nu bij deze alsnog te doen. Cornelis Jansz krijgt 15 morgen land in de polder de Zijde, 
waaronder een woning van 12 morgen met huis, betimmering, bepoting daarop, waar Jan Cornelisz opt 
Schoor en Neeltgen Cornelis gewoond hebben en overleden zijn, en de helft van een viertel land van 6 
morgen. Arijaentgen Jans krijgt bovenop de rentebrieven, obligaties en penningen die zij bij haar huwelijk 
heeft meegekregen, de andere helft van dat viertel land van 6 morgen. Barber Jans krijgt bovenop de 
obligaties en penningen die zij bij haar huwelijk heeft meegekregen, nog een aantal rentebrieven. 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1255 Datum: 19-Feb-23 

   
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 20-03-1654: 
Cornelis Jansz van den Berch verkoopt in het openbaar al zijn koeien, 5 kalfdragende vaarzen, 7 
hokkelingen, een paard van 2 jaar, 2 vierrade-wagens, een smalschouw, het hooi in de berg, en allerhande 
bouwgereedschap. Onder de kopers bevindt zich ook Cornelis Jansz op Schoor die een kruiwagen koopt 
voor 10 stuivers, een melkemmer voor 18 stuivers en nog een melkemmer voor 1 gulden 1 stuiver. 

 
Recht. arch nr 23 Ouderkerk ad IJssel   d.d. 21-09-1657 
Cornelis Jansz Op’t Schoor ondertekent een acte als heemraad 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 08-11-1657 / 28-12-1657: 
Cornelis Jansz Op’t Schoor ondertekent een tweetal acten als heemraad 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 28-12-1657: 
Claes Pietersz Noorman, grootvader, en Vastert Joosten van Ardennen, oom, en voogd van Pieter Jansz 
Noorman, nagelaten minderjarige zoon van Jan Claesz Noorman en Anneken Joosten van Ardennen, 
beiden zaliger, verkopen in het openbaar de kleren van de overledenen en van hun beide overleden 
dochters, en de huisraad. Onder de kopers bevindt zich ook Cornelis Jansz Schoor’s ‘jongh wijff’ die 
een kerkstoel koopt voor 1 gulden 13 stuivers. 
 
Recht. arch nr 24 Ouderkerk ad IJssel   d.d. 30-06-1671 
Macheltjen Pauwen, weduwe van Jacob Dircksz, geassisteerd met Cornelis Jansz opt Schoor, haar 
voogd, ter eenre, en Cornelis Dircksz, Willem Dircksz, Jan Pietersz Coster, getrouwd met Teuntje Dircks, 
Cornelis Dircksz Bruggeman, getrouwd met Dirckje Dircks, broer en zwagers van voornoemde Jacob 
Dircksz, ter andere zijde, verdelen onderling de erfenis van Jacob Dircksz. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 26-05-1675 
Notaris Everard Maes 
Hendrick Bastiaensz, oud 63 jaar en Cornelis Jansz Verschoor (zie k10848), oud 56 jaar, won. te 
Ouderkerk ad IJssel (de eerste zijn leven lang, de tweede al 26 jaar), verklaren op verzoek van Roelant 
Pietersz Versloot (zie k4590) en Abram Ariensz van der Horden, in 1658 en 1659 als heemraden te 
Ouderkerk gediend hebbend, dat een dertigtal bij name genoemde opposanten tegen de omslag van 14 
gulden 5 stuivers per morgen land, omgeslagen door de heemraden van Ouderkerk in 1672, een proces 
hebben gevoerd voor de hoge raad aan het hof van Holland tegen de heer Lodewijck van Nassouw, en dat 
al die 30 personen in Ouderkerk gewoond hebben.  
De personen zijn: Willem Cornelisz Ruijchooft, Cornelis Wiggersz (zie k2860), Jan Wiggersz, Adriaen 
Senten, Cornelis Dircksz, Cornelis Ingensz (zie k2818), de weduwe van Ingen Pietersz, Claes Jansz 
Palesteijn, Pieter Cornelis Foppensz, Jacob de Roos, Adriaen Fransz, Renger Willemsz Creuck, Cornelis 
Thonisz, Willem Jan Goversz, Arien Mathijsz Crom, Jan Centen Besemer, Huijbert Leendertsz Boertjen 
(zie k4978), Cent Jansz Besemer, Wigger Jansz Backer, Jan Sijmonsz, Merritjen Hendricksz, Pieter 
Pietersz Engel, Fop Cornelisz en nu zijn weduwe, Geerloff Cornelisz, de weduwe van Willem Jansz 
Vonck (zie k4604), Willem Aertsz Tholl, Cornelis Thonisz Lagewaert, Eldert Centensz, Lijsbet Cornelis, de 
weduwe van Adriaen Mathijsz en Adriaen Pietersz Timmerman. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 12-08-1675 
Notaris Everard Maes 
Adriaen Pietersz van der Zijde (zie k5922), oud 70 jaar, Cornelis Jansz Verschoor, oud 56 jaar, en 
Wigger Ariensz, oud 32 jaar, allen won. te Ouderkerk ad IJssel in de polder de Zijde, verklaren op verzoek 
van Jan Harmensz, zoon van Harmen Jansz, hun buurman mede wonende aldaar, dat Jan Harmensz 
gescheiden woont van zijn vader en moeder en zijn eigen huishouding houdt, en dat hij zijn tafel apart 
houdt met zijn vrouw en dienstmaagd, en dat ook al de tijd van ongeveer 9 maanden gedaan heeft, zonder 
dat hij in zijn huishouding is vermengd met zijn vader en moeder. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433   dd. 03-11-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Cornelisz. op Schoor, won. te Ouderkerk a/d IJssel, bekent 834 gulden en 12 stuivers schuldig 
te zijn aan Leonardus Groenewegen, predikant te Amsterdam. Bestaande uit 615 gulden voor een 
obligatie, die Cornelis Janse den oude, vader van Hendrick Cornelisz op Schoor, afsloot op 1 juli 1662 
ten behoeve van Arijen Leendertse van ’t Weegjen zalr, vader van voorn. Groenewegen. De restschuld van 
234 gulden en 12 stuivers, is de verlopen rente over deze lening. Nieuwe rente over deze schuld is 4%. 
 
Recht. Arch. Nr. 26 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-05-1699 
Hendrik Cornelisz op ’t Schoor, als enige en universele erfgenaam van zijn vader Cornelis Jansz op 
Schoor, zoon en mede erfgenaam van Jan Cornelisz op Schoor en Neeltje Cornelis, en erfgenaam 
van zijn moeije Ariaantje Jans op Schoor, en Barbara Veghemius. wed. van Leonardus Groenewegen, in 
zijn leven predikant te Amsterdam, die een zoon en erfgenaam was van Barbar Jans op Schoor en 
daarmee erfgenaam van Ariaantje Jans op Schoor, geassisteerd met Anthonij Veghemius, predikant te 
Haastrecht, Pieter Willemsz Vaandrager, getrouwd met Elizabeth Groenewegen, dochter van Barbar Jans 
op Schoor, en daarmee ook erfgenaam van Ariaantje Jans op Schoor, verkopen aan Jan Ariensz Wegman 
6 morgen wei- en hooiland in de polder de Zijde. Bedrag 2.335,- gulden. 

 
#k10850 Back, Arijen Cornelisz den ouden (zoon van Cornelis Back en ) ─> k21700 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1638, 1654 / 1655 en 1658 / 
 1659 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † voor 14-06-1676 te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k10851 Jans, Geertjen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † na 14-06-1676 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Machteltje ~ +/- 1655 te ???  † 28-07-1706 te Ouderkerk aan den IJssel 

 x voor 25-04-1677 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Hendrik Cornelisz Op ’t Schoor 
  zie ─> k5425 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d.15-12-1638 / 20-03-1654 / 23-11-1654: 
Adrijaen Cornelisz Back ondertekent een acte als heemraad. 

 
Op 18-12-1638 ondertekent ook een Adrijaen Cornelisz Backer een acte als heemraad, maar de 
handtekening is dusdanig anders dat het niet zeker is om wie het hier gaat: 

 
Het is ook niet Adriaen Cornelisz Back de Jonge, want die ondertekent als heemraad op deze data 26-03-
1657, 04-04-1657 en 17-04-1657 en met een andere handtekening: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.20-05-1651: 
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Enkele jaren geleden is een kwestie ontstaan rondom een zelling, genaamd ‘de oude zelling’, buitendijks in 
de polder de Zijde in Ouderkerk ad IJssel. De eigenaren van deze zelling zijn Pieter Arijensz Timmerman, 
Adrijaen Cornelisz Back, Adrijaen WIllemsz, Adrijaen Sijmentsz, Leendert Jansz Cors en Harman Jansz. 
Op 18-05-1651 hebben schout een heemraden de zelling gemeten, waarna de partijen als volgt 
accorderen: Pieter Arijensz Timmerman en Adrijaen Cornelisz Back krijgen 180 gulden als compensatie 
voor het verlies van een wetering, erf en grond, en blijven voortaan aan de westzijde van de reede, en de 
andere vier blijven voortaan aan de oostzijde van de reede. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.20-04-1654 / 19-10-1654: 
Adrijaen Cornelisz Back treedt op als heemraad tijdens de rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d.27-01-1655: 
Cornelis Eldertsz Davidt, won. in de polder de Cromme, verkoopt in het openbaar 9 morgen 4 hont land, 
met huis, berg, zelling en kennipwerf daarbij horend. Een deel hiervan, 6 morgen, is een leen van de graaf 
van Culemborg. Adrijaen Cornelisz Backer de Jonge, won. te Krimpen ad IJssel, koopt dit voor 787 gulden 
per morgen. Borg zijn Pieter Adrijaensz Timmerman en Adrijaen Cornelisz Backer (de oude). 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.07-06-1655: 
Arijen Thonen Snoijen, eiser, contra Robbert Joosten de Bruijn, zijn gewezen zwager, gedaagde. De eiser 
zegt dat omtrent St Pieter 1655 Claes Hendricksz Steenbacker, Adrijaen Pietersz Molenaer en Adrijaen 
Cornelisz Backer, gewezen heemraden in die tijd een grondkaveling hebben gedaan van de landen die 
hij heeft geërft bij dode van Maertgen Harpers, en dat de gedaagde ten loot is gevallen een kamp weiland, 
en zoveel hooi- en weiland als naar zijn morgentalen. Maar volgens de eiser zal na meting blijken dat het 
hooi- en weiland 1 hont te groot is, tot het nadeel en grote schade van de eiser. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.17-05-1658: 
Adriaen Cornelisz Back den Ouden ondertekent een acte als heemraad. (Hij ondertekent met ‘backer’). 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 14-06-1676 
Notaris Everard Maes 
Abram Ariensz van der Horde, Roelant Pietersz Versloot (zie k4590), Wigger Ariensz van der Tack (zie 
k5368), heemraden te Ouderkerk ad IJssel in 1658 en 1659, Pieter Ariensz, namens zijn moeder 
Marrichjen Thijsen, weduwe van Adriaen Pietersz, Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424) namens 
zijn schoonmoeder Geertjen Jans, weduwe van Adriaen Cornelisz Back den Ouden (zie k10850), en 
alle voorgaanden namens de erfgenamen van Adriaen Sijmonsz, tijdens hun leven eveneens heemraden 
te Ouderkerk in 1658 en 1659, machtigen Adriaen Sterrevelt, procureur voor het hof van justitie in Holland, 
om namens hen proces te voeren. 

 

 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1428   dd. 14-06-1676 
Notaris Everard Maes 
Abram Ariensz van der Horde, Roelant Pietersz Versloot, Wigger Ariensz van der Tack (zie k5368), 
heemraden te Ouderkerk ad IJssel in 1658 en 1659, Pieter Ariensz, meerderjarige zoon van Adriaen 
Pietersz zalr, Hendrick Cornelisz Verschoor (zie k5424) getrouwd met Machteltjen Ariens Back, 
enige dochter van Adriaen Cornelisz Back den Ouden (zie k10850), tijdens hun leven eveneens 
heemraden te Ouderkerk in 1658 en 1659, herroepen eerdere machtigingen die zij samen of apart hebben 
gegeven aan Maerten Kemels, procureur voor de resp. hoven van justitie in Hollandt. Mocht deze bij enige 
notaris met deze machtiging aankomen, dan moet deze notaris hem insinueren. 
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Notarieel arch. Capelle a/d IJssel Nr. 3083/157     Blz 482 
Uit zoekmachine Notariële acten Rotterdam. Nog te verifiëren 

 http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten 
d.d. 30-10-1676: 
(notaris Everard Maes) 
Hendrick Bastiaensz Graeff en Cornelis Verschoor, beide te Ouderkerck op Dijssell, stellen zich borg voor 
het geld dat Willem Cornelisz Ruijchooft en zijn medeveroordeelden moeten betalen aan Abram Ariensz 
van der Horden en Roelant Pietersz Versloot (zie k4590) c.s., heemraden te Ouderkerck in 1658 en 
1659, volgens uitspraak van de hoge raad in Hollandt van 06-10-1676. Ook aanwezig: Abram Ariensz van 
der Horden, Roelant Pietersz Versloot, Wigger Ariensz van der Tack, heemraden in 1658 en 1659, 
Hendrick Cornelisz Verschoor als echtgenoot van Machteltjen Ariensdr Back, enige dochter van 
Arien Cornelisz Back den Ouden, Pieter Ariensz, mede voor zijn broers, zuster en Dirck Cornelisz als 
echtgenoot van Grietjen Ariensdr, kinderen van Arien Pietersz bij den Dicken Boom, en Cornelis Willemsz, 
mede voor de verdere erfgenamen van Adriaen Sijmonsz, allen vroeger collega-heemraden, die de borgen 
aanvaarden.  
NB. De ex-heemraden hebben de notaris kennelijk verzocht Ruijchooft te insinueren. Toegevoegd is het 
verslag van de notaris. Hij vervoegde zich op 31-10-1676 bij het huis van Willem Cornelisz Ruijchooft, die 
niet thuis was. De notaris las de acte van borgtocht voor aan diens vrouw. 
 

 
#k10852 Ooms, Adam Jansz   zelfde als ─> k4664 
x 
#k10853 de Bas, Maritge Aerts  zelfde als ─> k4665 
 
#k10854 Hoogendijck, Cornelis Jansz  zelfde als ─> k3180 
x 
#k10855 Snoeij, Marigje Cornelis  zelfde als ─> k3181 
 
#k10928 (Trou)Borst den Ouden, Cornelis Leendertsz (zoon van Leendert  
    Cornelisz Borst en NN Foppendr)  ─> k21856 
 ~ +/- 1605 te Ouderkerk aan den IJssel ?? (won. Krimpen a/ IJssel) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k10929 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1640 te Ouderkerk ad IJssel ??    † 13-07-1724 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Geertjen Jans Snoek 
 xx +/- 1676 met Marchje Barents (zie k2640) 
 zie ─> k5464 

 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d.14-05-1666 / 04-04-1668: 
Andries Leendertsz Metselaer, door het afsterven van Leendert Cornelisz Borst zijn vader zalr, als 
vaderlijke voogd van de minderjarige weeskinderen van Cornelis Leendertsz Borst (den jonge) (zie 
k5280) zijn broer zalr die hij had met Jaepge Centendr (zie k5281) zalr, beiden tot Nieuwerkerk 
overleden, en Dirck Jansz als moederlijke voogd door het afsterven van Leendert Centensz zijn zwager 
zalr van dezelfder kinderen, beiden wonende tot Krimpen, verkopen aan Cornelis Leendertsz Borst (den 
ouden) voor de ene en aan Fop Leendertsz Borst voor de andere helft een halve morgen en 37 ½ roede 
land in de polder Langeland. Verkoop 14-05-1666. Somma f 368,-. Acte 04-04-1668. 
 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/notariele-akten
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Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-12-1671 
Dirck Jansz en Cornelis Leendertsz Borst den ouden, ooms en voogden van de minderjarige 
weeskinderen van Cornelis Leendertsz Borst de jonge (zie k5280) en Jaepje Senten (zie k5281), 
beiden overleden, en Jan Crijnen, Cornelis Willemsz, Dirck Jansz als oom en voogd van de minderjarige 
kinderen van Leendert Sentensz Matroosje zaliger en Engeltje Paulus, allen kinderen en kleinkinderen van 
Sent Leendertsz Matroosje, hebben 5 morgen land met huis en berg in de polder de Geer in 
gemeenschappelijk bezit. Die verdelen zij in deze akte. 

 
#k10930 Snoek, Jan Leendertsz (zoon van Leendert Snoek en ) 
 ~ +/- 1610 te??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k10931 Pieters, Annetje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1615 te??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertjen    ~ +/- 1645 te Ouderkerk ad IJssel ??     † 28-01-1712 te Ouderkerk ad IJssel 

     x +/- 1670 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Arien Cornelisz Trouborst 
     zie ─> k5465 

 

 
#k10932 Decker, Willem Teunisz (zoon van Teunis Maertensz Decker en Anneken 
     Harmens) ─> k21864 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † tussen 25-05-1649 en 06-03-1680 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1630 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k10933 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † na 06-03-1680 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Beletje ~     † 21-07-1720 te Ouderkerk ad IJssel 

 x met Hendrick Arijensz Back 
o Arijen ~ +/- 1635 te Ouderkerk ad IJssel ?? † 06-04-1705 te Ouderkerk ad IJssel 

 x voor 1667 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Lijsbet IJsaacs 
 zie ─> k5466 

o Annetje ~     † voor 06-06-1694 
 x met Jan Pleunen Kooijman 

o Teunis ~    † 06-06-1708 te Gouderak 
 o 29-11-1670 te Gouderak met Emmigje Cornelis 

o Jan ~    † na 06-06-1694 
o Marritje ~    † 19-09-1719 te Ouderkerk ad IJssel 

 x met Jacob Bouwensz Prins 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 25-05-1649 
Anneken Harmens, weduwe van Thonis Maertensz Decker, is overleden. Zij heeft in haar leven gewoond 
in de polder de Hoge Nesse te Ouderkerk ad IJssel, en laat 8 kinderen na, te weten:Maerten Thonisz, 
Cornelis Thonisz, Gleijn Thonisz, Willem Thonisz, Merchgen Thonis, getrouwd met Jan Fransz 
Schuitevoerder, Janneken Thonis, getrouwd met Leendert Claesz, Arijaentgen Thonis, getrouwd met Aernt 
Baerentsz, en Adrijaen Thonisz Rietdecker. Na het overlijden van hun moeder hebben zij de goederen 
geërfd nagelaten door Grietgen Maertens, de zus van hun vader. Zij verdelen de erfenis: 
Willem Thonisz krijgt alle goederen, zowel roerende als onroerende, landen, huizen, geld, goud, zilver, 
huisraad, etc. zoals nagelaten door Anneken Harmens en Grietgen Maertens. Dit met uitzondering van een 
zellingkje dat op deze zelfde datum is verkocht aan de Merchgen Gielen,weduwe van Anthonis Leendertsz 
Steenbacker. Aan ieder van zijn broers en zussen betaalt hij 650 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 06-03-1680 
Schout en heemraden taxeren een woning met land in de polder de Hoge Nesse, grenzend aan het land 
van de weduwe van Willem Thonisz Decker. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1433    dd. 06-06-1694 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Arijensz Back, getrouwd met Beletje Willems, won. te Ouderkerk ad IJssel, mede namens Arijen 
Willemsz Decker (zie k5466) en Jan Pleunen Kooijman, getrouwd geweest met Annetje Willems, voor de 
ene helft, en Teunis Willemsz Decker en Jan Willemsz Decker, won. te Gouderak, en Jacob Bouwensz 
Prins, getrouwd met Marritje Willems Decker, won. te Ouderkerk, ieder voor 1/3e deel in de wederhelft, 
verklaren dat zij gedeeld en gegrondkaveld hebben een hofstede bestaande uit huis, schuren en 9 morgen 
land in de polder de Hoge Nesse te Ouderkerk. Dit is hen aangekomen door het overlijden van Willem 
Teunisz Decker. 
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Hendrick Arijensz Back, Arijen Willemsz Decker en Jan Pleunen Kooijman krijgen het huis, de schuren, het 
erf en het land daarachter. Verder nog een kamp hooijland aan de Schaapjeszijde groot 1 morgen 3 hont. 
Het totale landoppervlak is 4 morgen 3 hont. 
Teunis Willemsz Decker, Jan Willemsz Decker en Jacob Bouwensz Prins krijgen een stuk hooi- en weiland 
groot 4 morgen 3 hont. 
 

 
#k10940 van der Dus, Barend Teunisz  zelfde als ─> k10592 
x 
#k10941 Potuijt, Jannetje Teunis  zelfde als ─> k10593 
 
#k10942 de Jong, Paulus Huijgen (zoon van Huijg de Jong en ) 
 * +/- 1620 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
o 11-02-1651 te Lekkerkerk 
#k10943 Goris, Crijntje   (dochter van Goris Jacobsz en ) 
 * +/- 1625 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maertijntje    ~ 17-12-1651 te Lekkerkerk  †  
o Maertijntje    ~ 20-04-1653 te Lekkerkerk  †  
o NN (dopen Lekkerkerk van 1654 tm 1664 ontbreken) 
o Ariaentje    ~ * +/- 1660 te Lekkerkerk  † 20-09-1700 te Ouderkerk ad  IJssel 

     x 21-01-1685 te Berkenwoude met Teunis Barendsz van der Dus 
     zie ─> k5471 

o NN (dopen Lekkerkerk van 1654 tm 1664 ontbreken) 
o Aeltge    ~ 18-11-1671 te Lekkerkerk  †  

 

 
#k10984 Oskamp, Claes Dircksz (zoon van Dirck Ariensz Oskamp en Haasje  
     Claes) ─> k21968 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x voor 1620 te Meerkerksbroek 
#k10985 Hendriks, Joostgen  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † +/- 1665 te Meerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrick  * +/- 1620 te Meerkerksbroek  † na 1671 te ??? 

  x 20-08-1641 te Lopik met Willempje Sanders van Lopick 
  zie ─> k5492 

 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 09-07-1611 
Aert Jansz Cuijp voor hem zelf en vervangende Willem Jansz en zijn zuster Flortien Jansd, beiden 
uitlandig; Dirck Adriaensz Oscamp voor hem zelf en voor zijn kinderen in echte verwekt bij Haessien 
Claesd; nog vervangende Jan Petersz Lauwen getrouwd met Aeltien Claesd en nog vervangende Cornelis 
Petersz getrouwd met Gerrigen Claesd; nog compareerde Aelbert Willemsz voor hem zelf en vervangende 
de broers Hendrick, Cornelis en Jan Willemsz, gemene erfgenamen van Aert Geenen, en tr aan de mede-
erfgenaam Matheus Vranckensz, 1/3 deel van 16h, zoals hun toegekend is in een proces voor de Camer 
van Justitie van Vianen tegen Dirck Spies, gelegen op Bloemendaal over de zandwetering. 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 04-12-1617 
Dirck Adriaensz Oscamp vader, Adriaen, Claes en Cornelis Dirck Oschcamps zonen, en hun zwager 
Willem Adriaensz voor hun zelf en vervangende hun broer Jan Dircksz Oscamp, won in Zeeland, en ook 
voor hun onm broer Jan (!) Dircksz Oscamp, in presentie v/d schout als oppervoogd, en v/h onm kind van 
hun broer za Buergert Dircksz Oscamp getrouwd met Metken dochter van za Adriaen Petersz, te eenre en 
Adriaen Petersz als vader, Laurens en Herber Jansz timmerman, te andere, beroerende de goederen ’t 
voorn kind aangekomen van zijn za vaders goederen, dwz 1½ morgen en 100 daalders, die de vader van 
zijn bestemoeders wege aangekomen is, etc. 
 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 01-01-1628 
Willem Otten won te Hagestein doet vanwege Celichgen Pietersdr gewesene dienstbode van Dirck 
Adriaensz Oscamp, arresteren onder Claes Dircksz Oscamp alle penningen die bij hem berusten en 
komende zijn v/d verkochte goederen van za Jan Dircksz Oscamp. 
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#k11000 Evegroen, Pleun Andriesz  (zoon van Andries Dirksz Evegroen en 
     Ariaantje Teunis Goossensz)  ─> k22000 
 * +/- 1590 te Berkenwoude ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Berkenwoude ?? 
#k11001 Centen, Marritgen  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis    * +/- 1625 te Berkenwoude ?? † na 23-11-1676 te Berkenwoude ?? 

    x +/- 1655 te Lekkerkerk met Marichje Arijense de Duijf 
    zie ─> k5500 

 

 
#k11002 de Duijf, Arijen  (zoon van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Lekkerkerk ?? 
#k11003 Jaspers, Leentgen Arijen (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marichje  * +/- 1630 te ???  †  

  x +/- 1655 te Lekkerkerk met Cornelis Pleunen Evegroen 
  zie ─> k5501 

 

 
#k11008 Oudenaarde, Pieter Aartsz (zoon van Aart Reijersz de Oude en Grietje NN) 
      ─> k22016 
 * +/- 1585 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k11009 Teunis, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1620 te Lekkerkerk  †  

 o 10-08-1652 te Lekkerkerk met Ariaantje Pieters Medele 
 zie ─> k5504 

 

 
#k11010 Backer, Pieter Gorisz  (zoon van Goris Backer en ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Lekkerkerk ?? 
#k11011 Pauwels, Marrigje  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ +/- 1625 te Lekkerkerk  †  

  o 10-08-1652 te Lekkerkerk met Arie Pietersz Oudenaarde 
  zie ─> k5505 

 

 
#k11040 Muddie, Robert (zoon van Robert Muddie en Bessie Pontoun) 
      ─> k22080 
 * 13-05-1582 te Dunfermline (Schotland) 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k11041 Turnbull, Margaret (dochter van George Turnbull en Maus Anderson) 
      ─> k22082 
 * 26-03-1589 te Dunfermline (Schotland) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thomas ~ 28-01-1621 te Dunfermline (Schotland)  † +/- 1686 te ??? 

 x 06-10-1664 te Rotterdam (Schotse kerk) met Elizabeth Steven 
 zie ─> k5520 

 

 
#k11044 van Vliet, Claas Corssensz (zoon van Cors Jacobsz van Vliet en Swaantje 
     Jans) 
 * +/- 1620 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1644 te Lekkerkerk 
#k11045 Druit, Marchje Cornelisse (dochter van Cornelis Cornelisz Druit en Aaltje 
     Dirks) 
 * +/- 1624 te Lekkerkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cors * +/- 1645 te Lekkerkerk  † 18-12-1713 te Lekkerkerk 

 x 11-05-1670 te Lekkerkerk met Meijnsje Cornelis Molenaar 
 zie ─> k5522 

 

 
#k11108 Verdoolt, Aart Cornelisz  zelfde als ─> k4944 
x 
#k11109 Schouten, Aeltje Jans  zelfde als ─> k4945 
 
#k11120 Bredius, Philippus Meijndertsz (zoon van Meijndert Gijsbertsz Bredius 
      en Grietgen Jans) ─> k22240 
 * +/- 1620 te Oudewater 
 † 27-08-1673 te Oudewater 
x 28-09-1659 te Oudewater 
#k11121 Spendel, Maria  (dochter van Alant Spendel en Aeltjen Jans van 
     Dommelen)  ─> k22242 
 ~ 01-06-1640 te Oudewater 
 † 18-04-1721 te Oudewater 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacobus  ~ 27-06-1660 te Oudewater  † 23-09-1709 te Oudewater 

  x 07-03-1683 te Oudewater met Wilhelmina Adriaans Munter 
  zie ─> k5560 

 

 
#k11122 Munter, Adriaan ( zoon van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1655 te ??? 
#k11123 Dircks, Agnieta (dochter van ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wilhelmina ~ +/- 1660 te ???  † 13-08-1715 te Oudewater 

  x 07-03-1683 te Oudewater met Jacobus Philippusz Bredius 
  zie ─> k5561 
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#k11130 van der Graeff, Samsom Jaspersz (zoon van Jasper van der Graeff en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1660 te Rotterdam ?? 
#k11131 Jans, Josijntje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ +/- 1665 te Rotterdam  † ..-02-1740 te Rotterdam 

  x +/- 1685 te Rotterdam ?? met Jan Melschert Campman 
  zie ─> k5565 

 

 
#k11134 Bort / Bortwesel, Willem Robbertsz  (zoon van Robbert Bortwesel en ) 
 (zijn broer Franck draagt patroniem Robbert / Robbrecht bij zijn huwelijken) 

 Later getrouwd (1) op 16-11-1663 (o) te Schoonhoven met Merrichjen Gijsberts  
         Versteeg 
 Later getrouwd (2) op 10-09-1670 (o) te Lekkerkerk (zie Schoonhoven) met Zijtgje 
         Cornelis Snoeij 
 ~ +/- 1630 te Schoonhoven 
 † ??? te ??? 
o 13-08-1660 te Schoonhoven 
#k11135 de Corder, Sara Teunis  (dochter van Teunis de Corder en ) 
 ~ +/- 1635 te Schoonhoven 
 † voor 16-11-1663 te Schoonhoven ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 03-11-1661 te Schoonhoven  †  

 o 03-05-1684 te Schoonhoven met Joris Jansz van Kempen 
 zie ─> k5567 

 
Not. Arch. Nr. 7204 Schoonhoven   dd 26-08-1687.  
Notaris Hugo Pijlle. 
De heer Willem Bortwesel, gewesen weduwnaar van Sara Teunis de Corder, ter eenre, en Maria en 
Lijntje Bort, meerderjarige nagelaten kinderen van voorn. Sara Teunis bij den eersten comp. verwekt,  ter 
andere zijde. Zij doen uitkoop. Willem Bortwesel zal boven de alimentatie en opvoeding die hij sinds het 
overlijden van Sara de Corder tot hun mondigen dage gedaan heeft, nog daarboven in mei 1688 betalen 
80 gulden aan hen samen, wat de grootmoeders- en moeders erfenis is. 

 
#k11136 Klip, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz Klip en Maritge  
     Gerrits)  ─> k22272 
 Eerst getrouwd op ..-01-1607 te Stolwijk met Nijesgen Ariens Koeij. 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † tussen 07-01-1646 en 31-05-1647 te Stolwijk 
o 01-05-1621 te Stolwijk 
x 17-05-1621 te Stolwijk 
#k11137 Willems, Marijtge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Mees ~ +/- 1630 te Stolwijk  † 29-09-1678 te Stolwijk 

 o 15-03-1664 te Stolwijk met Niesge Adriaens Maijloijen 
 zie ─> k5568 

 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk, fol. 113   dd 20-01-1607 / 16-09-1607 
Huw. voorwaarden tussen Cornelis Cornelisz Jonge Clip en Niesgen Ariensdr. 
Tussensprekers: zijn kant: Cornelis Willemsz Backer Lijeffkindt van St. en Jan Dircxsz Treest, procr.; haar 
kant: Jacob Jansz Schoudt en Claes Jorisz. 
Cornelis Cornelisz Clip geeft zijn zoon mee: 
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a) 2½ morgen, Nz Benederkerk, gemeen met zijn broer Claes Cornelisz Clip (zie k9892) in ca 5 mr 14 h. 
Str. van de halve voorwetering of tot de dwarssloot toe, zijnde de scheiding tussen de voorst. Cornelis 
Cornelisz en Claes Cornelisz. E.e.a. volgens de loting tussen hen beiden. 
b) De halve heuvel, gemeen met voorst. Claes Cornelisz, waar hun moeder za op overleden is. Belast met 
10 st/j, die Cornelis Cornelisz Clip buiten kosten van zijn zoon moet lossen. 
c) 3 morgen, Benederheul. Str. van de dwarssloot tot Beijerssen toe. 
Totaal getaxeerd op 1900 car.g. Daarboven krijgt hij: 
d) 600 car.g., aan geld, obligaties enz. • 
e) Het vruchtgebruik van 2 morgen leenland. De vader behoudt het werfje aan de wech. 
f) 3 koeien. 
Arien Claesz Koeij, vader van de bruid, geeft zijn dochter mee: 
a) de helft van 9½ morgen van de woning en de landen in Coolwijck, met het huis. Gemeen met Cornelis 
Pietersz Meerkoot. Belast met 400 en 300 car.g. resp. sch hoofdgeld. 
b) de helft van zijn tegenwoordige bouwerije, nl 11 koeien enz. 
c) Gebruik van de andere landen en hennipwerven. 
Arien Claesz Koeij en de bruidegom zullen samen de boerderij drijven. Als de dochter van Cornelis 
Cornelisz Clip, vader van de bruidegom gaat huwen, dan moet hij haar meegeven van zijn buitenland en 
niet zijn huidige woning. 
Getekend: Cornelis Wijllemsz, Jan Dircxsz Treest, Jacop Jansz Schoudt, Claes Jorisz. 
Op de rug stond: De wede van za Cornelis Cornelisz Clip heeft betaald aan Cornelis Cornelisz Jonge Clip 
500 car.g. dd 16-09-1607 
 
Recht.Arch. nr 54 Stolwijk    dd 09-10-1615: 
Arien Claesz Koeij, voogd over de drie weeskinderen van Nijesgen Ariens, zijn dochter zaigelr., nl. Cornelis 
Cornelisz jonge Clip, Magdaleentje en Claes Cornelisz,heeft aangenomen van Cornelis Cornelisz Clip, 
vader en mede voogd van de kinderen, deze kinderen de eerst komende 12 jaar gaan onderhouden, ter 
schole te zetten om te leren schrijven en lezen, etc. Hiervoor zal hij hebben de jaarlijkse profijten van de 
goederen van de kinderen. Na die 12 jaar zal Arien Claesz Koeij de kinderen betalen boven hun goed 200 
gulden, of de kinderen sterven of niet. Willen de kinderen binnen deze 12 jaar hun eigen profijt zoeken, 
dan mag dit, maar zonder die 200 gulden. In de marge staat: op 30-04-1629 verzoekt Cornelis Pietersz 
Meercoot aan de secretaris deze acte te roijeren, daar hij het geld heeft betaald. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk fol. 287v   dd 1615: 
Cornelis Cornelisz Clip heeft den eijgen ontvangen uit handen van…rg Ockers, weduwe, met haar voogd in 
deze Cornelis Ja…: 4 morgen te Benederkerk. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk fol. 240   dd 21-01-1617: 
Jan Jansz ontvangt den eijgen uit handen van Cornelis Pietersz Meerkoet voor hemzelf, Jacob Jansz 
Schoudt en Aert Ellertsz als voogden van de kinderen van zalr. Nijesge Ariensdr, geprocureerd bij Cornelis 
Cornelisz Clip, twee hennepwerfjes, groot 4½ hont in het Hofflant, die hij op 14-12- 1613 gekocht had van 
Arien Claesz Koeij . 
 
Not.Arch. Gouda inv.nr. 131 (Notaris Hola)  dd 28-12-1630: 
Cornelis Cornelisz Klip, wonende te Stolwijk, als vader en voogd van de onmondige weeskinderen van 
zalr. Nijesgen Adriaensdr, voor hemzelf en voor zijn mede-voogd Jacob Jansz, oud-schout van Stolwijk, 
geven volmacht aan Cornelis Cornelisz Klip de Jonge, zijn zoon. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   dd 17-03-1631: 
Cornelis Cornelisz Clip voor de helft en Cornelis Cornelisz Koij voor hemzelf en Jacob Jansz oude schoudt 
als medevoogd van de 2 onmondige kinderen van Niesgen Arijensdr zaliger, hun overleden moeder, 
geproceeerd bij voorstaande Cornelis Cornelisz Clip, met hun drieën voor de andere helft, hebben 
gecaveld 9 morgen, 3 ¾  hont. 
Cornelis Cornelisz Klip krijgt 4 morgen in Benedenkerk en 8 hont in Benederheul. 
Cornelis Cornelisz Koij met de 2 onmondige kinderen krijgen 2 morgen 3 ¾ hont in Benedenker, en 10 
hont in Benederheul. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   dd 17-03-1631: 
Rekening door Jacob Jansz oude Scjhout (voogd) en Cornelis Cornelisz Clip als vader van de 
weeskinderen van Niesgen Arijens zaliger. Zij zijn erfgenamen van Claes Cornelisz zaliger. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 03-06-1631: 
Ellert Cornelisz Clip verklaart tot hoge ouderdom gekomen te zjin en kan de kost niet meer verdienen, en 
heeft ook niet de middelen om zichzelf te onderhouden. Hij heeft hulp, bijstand en troost nodig van zijn 
goede vrienden en magen. Om dat te continueren, krijgen de vrienden Jan Claesz Clip (zie k4946), voor 
1/3e , Aerijaen Pouwelsz, voor 1/3e , Cornelis Cornelisz Clip en Cornelis Wiggersz, getrouwd met 
Annitge Cornelis, tesamen voor 1/3e zijn kamertje of huisje en erfje in het dorp van Stolwijk. Zij beloven 
daarentegen hun oom Ellert Cornelisz Clip zijn leven lang te onderhouden. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   dd 28-12-1632: 
Willem Jansz Muijs, getrouwd met Magdaleentge Cornelis, voor haar zelf en als mede erfgename van 
Claes Cornelisz, zegt de voogdij op aan Cornelis Cornelisz Clip, vader van zijn vrouw en erfgename van 
Jacob Jansz oude schout van Stolwijk zaliger, als voogd van zijn huisvrouw en Claes Cornelisz zaliger 
voorstaand. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 20-05-1633: 
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Meijnsge Arijens, geassisteerd met (Willem Leendertsz, haar zoon, doorgehaald) Geerlof Dircksz, haar 
voogd, Arijen Arijensz Wiltvanck, Samson Davitsz, getrouwd met Maritge Arijens Wiltvanck, Daniel 
Reijniersz, als voogd van Maritge Arijens, Gerrit Hendricksz, getrouwd met Neeltge Willems, Jacob 
Woutersz, getrouwd met Maritge Willems, Anthonis Gerritsz, getrouwd met Aechge Andries, samen 
erfgenamen van Bastiaen Willemsz Wiltvanck, verkopen aan Hendrick Cornelisz de Rijcke voor de ene 
helft en aan Cornelis Cornelisz Clip en Cornelis Wiggersz samen voor de wederhelft, 3 morgen land te 
Bovenkerk, met huis, berg, enz. Koopvoorwaarden 23-05-1632. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-10-1635: 
Jan Claesz Clip (zie k4946) voor zichzelf en met last van Adrijaen Pouwelsz, Cornelis Cornelisz Clip en 
Cornelis Wiggersz, getrouwd met Annitgen Cornelis, hebben verkocht aan Jacob Jacobsz Coomen: een 
huisje of kamertje met een erfje te Benedenkerk zoals Ellert Cornelisz zaliger in zijn leven gebruikt heeft. 
Bedrag 360 gulden. Voorwaarden 30-03-1633. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   dd 12-07-1637: 
Rekening door Cornelis Cornelisz Clip en Cornelis Cornelisz Koij (zie ook volgende acte dd 01-04-1641 
waarin hij de achternaam Clip heeft), voogden van het kind van Magdaleentge Cornelis zaliger, in 
aanwezigheid van Willem Jansz Muijs, de vader van het weeskind. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 08-11-1637: 
Geerlof Dircksz verkoopt aan Cornelis Cornelisz Clip en Cornelis Wiggersz 10 hont land te Benederheul. 
Voorwaarden 31-07-1637 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    dd 14-03-1640: 
Cornelis Pietersz Meercoot, Cornelis Cornelisz Koij, secretaris van Gouderak, voor zichzelf en als voogd 
naast Cornelis Cornelisz Clip, bloedvoogden van het weeskind van Magdaleentgen Cornelis, hebben 
verkocht aan Maerten Goossensz 2 morgen te Benedenkerk. Voorwaarden 27-01-1639 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    dd 14-03-1640: 
Dezelfde verkopers als in voorgaande acte verkopen aan Leendert Jansz Vervliet 10 hont land in het 
Vrijland. Voorwaarden 17-01-1639 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    dd 14-03-1640: 
Dezelfde verkopers als in voorgaande acte verkopen aan Adrijaen Fransz, schot van Stolwijk, 2 ½ morgen 
te Coolwijk. Voorwaarden 17-01-1639 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 15-03-1640: 
Jan Leendertsz, Willem Andriesz, Joost Cornelisz, Jacob Cornelisz,  Hubert Arijensz Coster, procuratie 
hebben van Aeltgen Joosten, Inge Jansz, Jan Arijensz, procuratie vertoond hebbende, die gepasseerd is 
bij zijn zusters en zwagers op Pau Andriesz, Jan Claesz Clip (zie k4946), Jan Jansz op’t Hoff, Maerten 
Goossensz voor zichzelf en zich sterk makende voor zijn broers en zusters, item Maerten Leendertsz, 
Commer Jansz, Dirck Jansz Treest (zie k4938) als man en voogd van Ingetgen Jans (zie k4939) 
zaliger, Leendert Ellertsz voor zichzelf en als voogd van Jacob Ellertsz, Crijntge Ellerts en Maritgen Ellerts, 
Cornelis Leendertsz als man en voogd van Ingetgen Ellerts, Dirck Hendricksz, getrouwd met Jannitge 
Ellerts, allen erfgenamen van Leendert Geerlofsz zaliger, zo van vaderszijde of moederszijde, hebben 
verkocht aan Cornelis Cornelisz Clip: 4 ½ morgen land te Benedenkerk. Voorwaarden 10-01-1640. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 25-08-1642: 
Jan Pietersz, Jan Woutersz, getrouwd met Annitge Willems, Aert Jacobsz, als zoon en voogd van 
Elisabeth Willems, Joost Cornelisz, man en voogd van Weijntgen Willems, hebben verkocht aan Cornelis 
Cornelisz Clip 3/4e van 3 morgen 4 ½ hont land te Benedenkerk, gemeen met voornoemde Cornelis 
Cornelisz Clip. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   dd 01-04-1641: 
Kopie van het testament van 01-04-1641 voor notaris Niclaes Straff in’t Vekt te Gouda, van Cornelis 
Cornelisz Clip, getrouwd met Maritge Willems, won. te Benedenkerk. Hij is ziek. De voorzoon van 
Cornelis Cornelisz Clip, genaamd Cornelis Cornelisz Clip (ook wel Cornelis Cornelisz Koij), secretaris van 
Gouderak, en Niesje Willems, nagelaten dochter van Leentge Cornelis, zijn voordochter zaliger, 
geprocreeerd bij Willem Jansz Muijs, hebben samen hun gedeelte van de erfenis: 2 ½ morgen ¾ hont in 
Benedenkerk. Verder zal Cornelis Cornelisz Clip aelen hebben 2 morgen te Benedenheul, en Niesje 
Willems zal hebben 3 morgen te Benedenheul. De rest van de erfenis gaat naar de 4 nazonen, WIllem 
Cornelisz Clip, Mees Cornelisz Clip, Claes Cornelisz Clip en Jan Cornelisz Clip, de vier zoons van 
Maritge Willems. Maritge Willems moet de kinderen opvoeden, en wanneer zij mondig zijn, elk 2500 
gulden uitkeren 
 
Recht.Arch. Stolwijk inv.nr. 875, fol. 273v  dd 20-03-1643: 
Kopie van het testament dd. 01-04-1641 van Cornelis Cornelisz Clip, ziek, gehuwd met Maritge Willems, 
wonende in Benedenkerk te Stolwijk. Genoemd worden zijn voorzoon, Cornelis Cornelisz Clip, secretaris 
van Gouderak, en Niesje Willemsdr, nagelaten dochter van Leentge Cornelisdr, geprocureerd bij Willem 
Jansz Muijs, en de vier nazonen Willem- , Mees- , Claes- en Jan Cornelisz of hun kinderen bij 
representatie van Maritge Willemsdr, zijn huisvrouw. De Weesmeesters worden uitgesloten. Zijn vrouw 
moet de kinderen opvoeden en bij hun mondigheid elk kind f 2500 uitkeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 07-01-1646: 
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Grondloting tussen Cornelis Cornelisz Clip en Cornelis Wiggersz. Cornelis Clip krijgt 1 morgen 3 hont, 
gekomen van Bastiaen Willemsz Wiltvanck. Cornelis Wiggersz krijgt 1 morgen 4 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    dd 31-05-1647: 
Cornelis Cornelisz Koij, secretaris van Gouderak, verkoopt aan Maritgen Willems, weduwe van Cornelis 
Cornelisz Clip de helft van 2 ½ morgen ½ hont land. 
 
Leenkamers Graaf van Holland V Zuid Holland 1220 - 1650 
REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE KRIMPENERWAARD, 1220 - 1650 
STOLWIJK 
42. 9 morgen land in Stolwijk beneden de kerk (1436: in het nedereinde bij Berkenwoude), oost: Gise 
Ramp (1534: Wouter Pietersz.; 1589: Cornelis Brandsz.), west: IJsbrand Coppertsz. (1534: Dirk Dirksz., 
Neel Dirksz. en Willem Dirksz.; 1589: Teeus Cornelisz., Jan Dirksz. en Willempje Cornelis met kinderen). 
 
42E. De helft van het leen (1646: ten noorden van henederheul, strekkend van de halve huisweg 
noordwaarts tot de halve tiendweg, oost: Hendrik Cornelisz., west: Matthijs Dirksz.).  
8-6-1562: Maarten Ewoutsz. voor Nikolaas, zijn zoon, bij overdracht door Dirk Dirksz., LRK 129 c. Zd.-
Holland fol. 31.  
27-2-1572: Hulde van Nikolaas Maartensz., LRK 129 c. Zd.-Holland fol. 31.  
4-1-1589: Cornelis Clip Cornelisz. bij overdracht door Nikolaas Maartensz., LRK 137 fol. 219v.  
1-5-1619: Adriaan Molenijzer, procureur bij het Hof van Holland, voor Cornelis Clip te Stolwijk bij dode 
van Cornelis, diens vader, die in 1610 verzuimde te verheffen, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 19-21.  
2-7-1643: Cornelis Clip, secretaris van Gouderak, bij dode van Cornelis, zijn vader, LRK 149 c. Zd.-Holland 
fol. 29.  
9-1-1646: Mr. Dirk van Rosendaal, advokaat bij het Hof van Holland, voor Willem Clip te Stolwijk bij 
overdracht door Cornelis, diens broer, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 11-12. 

 
#k11138 Maijloijen, Adrijaen Cornelisz (zoon van Cornelis Maijloijen en ) 
 Beroep: Secretaris van Stolwijk 
 ~ +/- 1595 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
o 28-03-1626 te Stolwijk 
#k11139 Soeten, Neeltje Jans  (dochter van Jan Claes Goosen Soeten en ) 
 ~ +/- 1600 te Waarder 
 † ??? te ??? 
OF 
o 12-11-1634 te Stolwijk 
x 26-11-1634 te Stolwijk 
#k11139 Soeten, Neeltje Jans  (dochter van Jan Claes Goosen Soeten en ) 
 ~ +/- 1610 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Niesge ~ +/- 1640 te Stolwijk  † voor 14-01-1682 te Stolwijk 

 o 15-03-1664 te Stolwijk met Mees Cornelisz Klip 
 zie ─> k5569 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 14-05-1648: 
Anthonis Willemsz voor de ene helft, Jan Willemsz Versloot, getrouwd met Annitgen Thonis, Dirck 
Cornelisz Keijzer, getrouwd met Aeltgen Thonis, Gieltgen Thonis, geassisteerd met Gerrit Hanneman, haar 
oom, als mede erfgenamen van Dirck Thonisz, hebben verkocht aan Arijen Cornelisz Maijloijen 2 
morgen 4 ½ hont in Lang Schoonouwen. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 17-05-1649: 
Arijen Cornelisz Maijloijen verkoopt aan Arijen Jacob Philipsz 1 morgen land in Lang Schoonouwen. 
 
Leenkamer Capelle ad IJssel 1360 - 1700 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 1360-1700 
STOLWIJK 
51. 8 morgen land gelegen in Kollick achter Stollick, belend ten oosten: Willem Claesz., ten westen: Alijt 
Jacob Hermansz. met haar kinderen, ten zuiden: de dwerhoc, ten noorden: de Hollickerweg. 
Het leen 51 gesplitst in 51A en 51B. 
 
51A. De helft van 8 morgen land, (1690: in, Coolwijck). Belend ten oosten: (1585: Reijm Jansz., 1690: 
Cornelis Bouwense), ten westen: (1585: Sijmon Jan Sijmonsz., 1690: Ingen van Berch). Strekkende (1682: 
van de voorweijsloot tot de rheesloot). 
 
3-5-1581: Cornelis Cornelisz. Jonge Brouck te Stollick, onmondig, vader: Cornelis Cornelisz. Brouck, na 
overdracht door Jan Geerlofsz. 
28-7-1585: Lenert Dammesz. na overdracht door Cornelis Cornelisz. Jongebroeck. 
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27-7-1605: Lenert Dircxz. Buijs na overdracht door Dirck Hugensz. als gemachtigde van Lenert Dammasz. 
te Calis. 
21-6-1608: Lisbeth Jansdochter te Stolwijck, broer Claes Jansz., bij dode van haar man Lenert Dircxz. 
2-7-1612: Lijsbeth Jansdochter, broer Claes Jansz., met ledige hand. 
2-11-1616: Lijsbeth Jansdochter, broer Claes Jansz., met ledige hand. 
30-7-1634: Elisabeth Jans te Stolwijck, zoon Lenert Lenertsz. Duijge, met ledige hand. 
18-4-1642: Lenert Lenertsz. te Stollwijck, mede namens Dirck Commersz., gehuwd met Maritge Lenerts en 
Lenert Cornelisz., gehuwd met Maritge Willemsdochter, allen te Stolwijck, als erfgenamen van Elisabeth 
Jans, en draagt het leen over aan Adriaen Cornelis Maijlooijen. 
..-10-1655: Niesgen Adriaens Maijlooijen bij dode van haar vader Adriaen Cornelisz. Maijlooijen te 
Stolwijck. 
14-1-1682: Cornelis Meese Clip bij dode van zijn moeder Niesgen Adriaens Maeijlooijen, voogden: 
Claes Cornelisz. Clip, Jan Cornelisz. Loij en Willem Jansz. Buijs, allen te Stolwijck. 
19-4-1690: Claes Joppense Hogenes te Berckouw na overdracht door Cornelis Meese Clip te Berckouw. 

 
#k11144 Bontenbal, Jan Claesz (zoon van Claes Michielsz Bontenbal en Magteld 
     Jans van Alphen)  ─> k22288 
 * +/- 1600 te Zevenhuizen 
 † 28-12-1651 te Zevenhuizen 
o 13-06-1632 te Zevenhuizen 
x 04-07-1632 te Zevenhuizen 
#k11145 van der Plas, Grietgen Gerrits (dochter van Gerrit Wouter Huijgensz van
    der Plas en Neeltgen Adriaens Bosch)  ─> k22290 
 ~ +/- 1605 te Zevenhuizen 
 † na 1674 te Zevenhuizen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas * +/- 1633 te Zevenhuizen  † ..-12-1686 te Zevenhuizen 

 x 17-10-1663 te Zevenhuizen met Lijntje Antonis / Theunis de Vliegh 
 zie ─> k5572 

 
Weesk. Arch. Nr. 4 Zevenhuizen  d.d. 07-12-1626 
Wij, Willem van Swieten, Schout, Dirck Jan Dircxss ende Diert Jsbrants Levelangh, Schepenen jn den 
Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert zijn:  
Machtelt Jans van Alphen, weduwe van Claes Michielss Bontenbal, geassisteert met Jan Jans van Alphen, 
haeren broeder ende gecoren voocht jn desen, ter eenre,  
Ploen Jans Boer ende IJsbrant Willemss Levelang, als voochden van de naergelaeten weeskinderen van 
den voorn. Claes Michiels Bontenbal, ter andere zijde, Ende verclaerden met malckanderen Jnt 
minnelijckenover een gecomen ende veraccordeert te zijn, Nopende de cussessie ende erffenisse van de 
voorn. kinders Vaders goederen.  
De weeskinderen met Naemen: Jan Claesz Bontenbal, oudt ontrent sestijen Jaeren, Marritgen 
Bontenbalsdochter, out ontrent dertijen Jaeren, Neeltgen Bontenbalsdr., out ontrent elff Jaeren, Stoffel 
Bontenbal, oudt ontrent acht Jaeren, ende Jannetgen Bontenbalsdr, oudt ontrent ses Jaeren. 

 
#k11146 de Vliegh, Antonie Cornelisz  (zoon van Cornelis Thonisz en Lijntge  
      Wouters)  ─> k22292 
 Beroep: Bode van het hof van Schieland 
 * +/- 1625 te Bleskensgraaf 
 † ??? te Zevenhuizen 
x 18-01-1643 te Zevenhuizen 
#k11147 van der Hoeck, Ariaentje Claes (dochter van Claes van der Hoeck en ) 
 * +/- 1620 te Zevenhuizen 
 † ??? te Zevenhuizen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijntje ~ ..-06-1644 te Zevenhuizen  † ..-11-1673 te ??? 

 x 17-10-1663 te Zevenhuizen met Claas Jansz Bontenbal 
 zie ─> k5573 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bleskensgraaf fol. 22v  dd 02-04-1628 
Lijntgen Wouters weduwe van Cornelis Thonisz Cleermaecker, geass. met Wouter Adriaensz. haar vader 
en Pouwels Cornelisz. haar gecoren voogd ter ene en Cornelis Willemsz won. tot Raemsdonck als 
gerechte bloedvoogd van de twee weeskinderen Thonis Cornelis 3 jaar en Adriaen Thonisz (moet zijn 
Cornelisz) ½ j aar, ter andere zijde. 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 07-06-1661 
Notaris Jacob Vergilst 
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Gerrit Cornelisz de Bruijn, schepen van Zevenhuizen, Anthonij de Vliech (zie k11146), bode van het hof 
van Schieland, en Nicolaes Jansz Bontenbal (zie k5572), notaris van het hof van Holland, leggen een 
verklaring af op verzoek van Jan Thonisz van Velsen, broodbakker te Zevenhuizen. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 06-10-1661 
Notaris Jacob Vergilst 
Samuel Vergilst, oud 46 jaar, Anthonij de Vliech, bode van het hof van Schieland, oud 36 jaar, 
Hendrick aertsz van Blaerecum, oud schepen van Zevenhuizen, oud 49 jaar, en Matthias Vogelius, 
chirurgijn, oud 40 jaar, allen won. te Zevenhuizen, verklaren op verzoek van Isbrand Crijsman, won. te 
Rotterdam, dat Geertgen Ariens alias holle Geert, verscheidene jaren geleden ongehuwde persoon en 
vrijster zijnde, is verlost van een kind, en dat zij binnen Zevenhuizen bekend staat als publieke hoer. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 08-01-1662 
Notaris Jacob Vergilst 
Anthonij Cornelisz de Vliegh ondertekent een acte als getuige. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 25-02-1666 
Notaris Jacob Vergilst 
Anthonij de Vliech, bode van het hof en hoge vierschaar van Schieland, Mattias Vogelius, chirurgijn, Jan 
Cornelis Baltensz, Jan Sijmonsz van der Chijs en Huijgh Adriaensz Crijsman, beide laatsten schoenmaker, 
allen won te Zevenhuizen, verklaren op verzoek van Willem Adriaensz Bancq, mede won. te Zevenhuizen, 
dat hij enige jaren geleden tot nog toe in Zevenhuizen gewoond heeft, en zich een aantal malen in dienst 
van het vaderland ter zee heeft begeven en wederom thuis is gekomen. Zij getuigen dat zij hem hebben 
horen getuigen dat hij zich gedurende zijn uitreizen eerlijk, vromelijk heeft gekweten en gedragen, gelijk zij 
ook verklaard hebben bevonden dat hij zich in zijn familiarie omgang en burgerlijke bijwoning ook zo heeft 
gedragen. 

 
 

 
#k11148 van Santen, Jan Jansz  (zoon van Jan van Santen en ) 
 * +/- 1618 te ??? 
 † ..-07-1685 te Zevenhuizen 
o 01-05-1644 te Zevenhuizen 
x 16-05-1644 te Zevenhuizen 
#k11149 Camphuijsen, Susanna Wessels (dochter van Wessel Evertsz   
    Camphuijsen en Neeltgen Goverts)  ─> k22298 
 ~ 26-12-1621 te Goudriaan 
 † ..-08-1710 te Goudriaan 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannes * +/- 1645 te Zevenhuizen  † 28-03-1714 te Berkel 

  x 15-01-1668 te Zevenhuizen met Neeltje Cornelis Backer 
  zie ─> k5574 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 16-11-1661 
Notaris Jacob Vergilst 
Pieter Cornelisz Leefflangh, oud gezworene van Zevenhuizen, oud 52 jaar, Jan Jansz van Zanten, 
diaken van de gereformeerde kerk te Zevenhuizen, oud 43 jaar, beiden won. op het dorp van 
Zevenhuizen, verklaren op verzoek van Jannitje Mathijs van Heenvliet, jongedr won. te Zevenhuizen, dat 
zij 21 jaar oud is en linnennaaister is, en dat haar vader Mathijs Huijgen van Heenvliet zalr, in zijn leven 
lakenkoper te Zevenhuizen, overleden is op 25-04-1661, en dat zij naast haar zus Annitje van Heenvliet de 
lakennering doet. 

 
 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 27-10-1668 
Notaris Jacob Vergilst 
Jan van Santen den ouden en Jan van Santen den jongen ondertekenen een acte als getuigen. 

 
 

 
#k11150 Backer, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Backer en ) 
 * +/- 1615 te Zevenhuizen 
 † ??? te ??? 
x 22-03-1643 te Zevenhuizen 
#k11151 Ariens, Maertgen (dochter van Arien Cornelisz Speelman en Maritge  
    Claes) 
 * +/- 1620 te Hillegersberg 
 † 28-02-1659 te Zevenhuizen 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1647 te Zevenhuizen  † 24-09-1719 te Zevenhuizen 

 x 15-01-1668 te Zevenhuizen met Johannes Jansz van Santen 
 zie ─> k5575 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 25-11-1657 
Notaris Jacob Vergilst 
De notaris heet zich op deze dag samen met getuige op verzoek van Adriaen van Swieten (?) begeven 
naar Claas Arentsz van der Plas, getrouwd met de weduwe van Cornelis Jacobsz Backer, en heeft 
hem meegedeeld dat dhr van Swieten vanwege achterstallige betalingen voornemens is het huisje en erf 
van Claes Arentsz van der Plas te verkopen, en van de opbrengst de achterstallige betalingen te voldoen. 

 
#k11268 Biersteker, Willem Huibertsz  (zoon van Huibert Biersteker en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Gouderak ?? 
#k11269 Ariens, Annetje  (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik * +/- 1632 te Gouderak  † na 09-11-1695 te ??? 

 x 06-04-1654 te Moordrecht met Maghteltje Gerrits 
 zie ─> k5634 

 

 
#k11270 NN, Gerrit   (zoon van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te Gouderak ?? 
#k11271 Ariens, Annetje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † voor 15-09-1697 te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Magheltje ~ +/- 1633 te Gouderak † 19-08-1712 te Ouderkerk ad IJssel 

  x 06-04-1654 te Moordrecht met Hendrik Willemsz Huurman 
  zie ─> k5635 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1436   dd. 15-09-1697 
Notaris Willem Romeijn 
Hendrick Willemsz Biersteker (zie k5634) en Magheltje Gerrits (zie k5635), echtelieden, won. te 
Ouderkerk ad IJssel, beiden gezond, doneren aan hun dochter Annetje Hendricks (zie k2817), weduwe 
van Jacob Jansz Pols (zie k2816), een schuldbrief van 400 gulden ten laste van Cornelis Dircksz 
Heemskerck, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, en een bedrag van 300 gulden in een schuldbrief van 4000 
gulden ten laste van Gijsbert Willemsz Ham, die Marrighje Gerrits door overlijden van haar moeder 
Annetje Ariens is aanbestorven. Deze donatie zal niet in mindering van de erfenis gebracht worden die 
Hendrick Willemsz Biersteker en Magheltje Gerrits eens zullen nalaten. Annetje Hendricks verklaart deze 
gift van haar ouders in dank te accepteren. 

 
 

 
#11276 Waert, Frans Jansz  (zoon van Jan Dircksz en Adriaentge Frans) 
         ─> k22552 
 Beroep: Waard 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † voor 29-11-1632 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1600 te Ouderkerk aan den IJssel  
#11277 Senten, Ariaentge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † na 10-06-1638 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan * +/- 1605 te Ouderkerk ad IJssel  † voor 26-03-1693 
o Leentgen * +/- 1608 te Ouderkerk ad IJssel  † na 27-02-1645 

 x met Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956) 
o Arij / Adrijaen ~ +/- 1610 te Ouderkerk ad IJssel  

  † tussen 11-07-1676 en 22-05-1679 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1640 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Wouters 
 xx +/- 1645 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Cornelis 
 zie ─> k5638 

o Centje *      † voor 26-03-1693 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-06-1608 
Frans Jansz is schuldig aan Pieter Pietersz Biersteecker, won. te Moordrecht, 150 gulden vanwege 
geleverd bier. Dit hoeft hij niet te betalen zolang hij zijn bier die hij als tapper slijt, van Pieter Pietersz 
alleen, en nergens anders, haalt. Hij verhypothequeert hiertoe zijn huis in de Lage Nesse. Het erf waarop 
dit huis staat, is van zijn vader en moeder Jan Dircksz en Adriaentge Frans. Wanneer zij overlijden, zal 
hij ook dat erf, voor zoveel hij daarvan bij hun overlijden in bezit krijgt, ook in de hypotheek betrekken. 
Onder deze acte staat een notitie dd 30-06-1634 waarin Aeriaentge Senten, weduwe van Frans Jansz, 
deze brief toont die doorsneden was met het verzoek de acte door te halen, wat gedaan is. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-02-1619 
Frans Jansz Waert is schuldig aan Pieter Pietersz Biersteecker, won. te Moordrecht, een rente van 20 
gulden per jaar. Voor die rente en de hoofdsom (400 gulden in de vorm van geld en bier) verhypothequeert 
hij zijn buitendijkse huis in de polder Lage Nesse. 
In de volgende acte legt Pieter Pietersz Biersteecker dat Frans Jansz Waert geen rente hoeft te betalen 
zolang hij zijn te tappen bier afneemt van Pieter Pietersz Biersteecker. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 29-11-1632 
Rechtdag gehouden 29-11-1632 
Cornelis Huijbertsz als mede erfgenaam van Huibert Leendertsz Timmerman, eiser, contra Arijaentgen 
Senten, weduwe van Frans Jansz, gedaagde. De eiser concludeert dat de gedaagde veroordeeld zal 
worden het land te ontruimen dat zijn vader op 18-12-1612 heeft gekocht van Frans Jansz. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-08-1636 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1271 Datum: 19-Feb-23 

Peijen Leendertsz verkoopt aan Jan Fransen voor de ene helft en Arien Fransz, zijn broer voor de andere 
helft, een kamp land of kennipwerf in de polder de Hoge Nesse, groot 3 hont. Bedrag 139 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-11-1637 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), in zijn leven gewoond in 
polder Lage Nesse te Ouderkerk ad IJssel, voor de ene helft, en Adrijaen Leendertsz, Huijbert Leendertsz 
(zie k4978), Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd met Lijsbet Leenderts (zie k7443), en Adrijaen 
Leendertsz en Jan Fransz als oom en voogd van de nakinderen van Leendert Huijbertsz en Leentgen 
Frans voor de andere helft, verkopen aan: 
- Pieter Adrijaensz, won. te Lekkerkerk, 1 morgen land in de polder Lage Nesse. Bedrag 504 gulden. 
- Willem Adrijaensz en Pieter Floren 3 ½ morgen land in de polder Cromme. Bedrag van 1205 gulden 
- Willem Rengersz Crueck (zie k9152) drie hont land met een steeg in de polder Hoge Nesse. Bedrag 
van 120 gulden. Dit land was tot 26-11-1636 in het bezit van Maerten Jansz Roock (opm: Maerten Jansz 
Roock was de broer van Adriaen Jansz Roock (zie k4096)) 
- Jan Woutersz Burgemeester een halve morgen land in de polder Lage Nesse. Bedrag 260 gulden. 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 11-11-1637 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), in zijn leven gewoond in 
polder Lage Nesse te Ouderkerk ad IJssel, voor 3/6e deel, en Cornelis Thonisz (zie k7442), getrouwd 
met Lijsbet Leenderts (zie k7443), en Adrijaen Leendertsz en Jan Fransz als oom en voogd van de 
nakinderen van Leendert Huijbertsz en Leentgen Frans voor 2/6e deel, verkopen aan Adrijaen Leendertsz 
en Huijbert Leendertsz (zie k4978) 5/6e deel van 2 morgen land in de polder Hoge Nesse waarvan de 
kopers het resterende 1/6e deel hebben. Bedrag 912 gulden 5 stuivers. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-06-1638 
Aeriaentge Senten, weduwe van Frans Jansen Waert verkoopt aan Aerien Fransz, haar zoon, twee 
huizen staende op een erf in de polder de Lage Nesse buitendijks. Bedongen is dat zij haar leven lang in 
het nieuwe huiske zal mogen wonen zonder huurpenningen te hoeven betalen. Op dit terrein ligt een stoep 
van de dijk naar de IJssel. Aerien Fransz zal dit samen met zijn broer Jan Fransz moeten onderhouden en 
gemeenschappelijk mogen gebruiken. Bedrag 700 gulden. 
(In de volgende acte verkoopt Aeriaentge Senten aan haar zoon Jan Fransz nog een huis op ditzelfde 
erf. Bedrag 150 gulden.) 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-02-1645 
Leentgen Frans, weduwe van Leendert Huijbertsz Boertgen (zie k9956), geassisteerd met Arijen Fransz 
(zie k5638), haar broer, en Arijen Lendertsz vant Twegen, broer en voogd van de drie onmondige kinderen 
van Leendert Huijbertsz Boertgen, en Claes Pietersz Noorman, schout en oppervoogd, en Cornelis 
Thonisz, getrouwd met Elijsabet Lenderts, hebben gemeenschappelijk 15 morgen land, met een huis, berg 
en schuur daarop in de polder de Lage Nesse. Ze hebben dit als volgt verkaveld met uizondering van de 
zelling, die nog wel gemeenschappelijk blijft: 
Leentgen Frans en haar 3 onmondige kinderen houden het voorhuijs met opkamer en de timmering tot de 
middelmuur, en de 4 buitendijkse rijsakkers, en de westzijde van het land en kennipwerf. 
Adriaen Lendertsz van Tweechtgen en Cornelis Thonisz is te loot gevallen het achterhuis met de 
betimmeringen, en de oostzijde van het land. 
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1432   dd. 26-03-1693 
Notaris Willem Romeijn 
Staat en deling van alle goederen die Centje Fransen zalr heeft nagelaten. Daarvan krijgt Willem Willemsz 
Versluijs 1/5e deel, Frans Centen van Esch 1/5e deel, de kinderen van Arijen Fransz 1/5e deel, de 
kinderen van Thijs Leendertsz Boertje 1/5e deel en de kinderen van Jan Fransz 1/5e deel. 
In totaal is er 2467 gulden te verdelen.  
De acht kinderen van Arijen Fransz krijgen 493 gulden. De acht kinderen van Arijen Fransz (zie k5638) 
worden genoemd: Frans Arijensz, Cornelis Arijensz de oude, Cent Arijensz, Cornelis Arijensz de jonge, 
Willem Willemsz Versluijs, getrouwd met Marchje Arijens, Willem Willemsz Bloot (zie k2966), getrouwd 
met Cornelia Arijens (zie k2967), Cornelis Ingensz (zie k2818), getrouwd met Ariaentjen Arijens (zie 
k2819), Gerrit Hendricksz Huerman, getrouwd met Ariaentje Arijens. 
 

 
#k11290 Willemsz, Willem  (zoon van ) 
 Beroep: Secretaris van Berkenwoude tussen 1620 en 1653 
 * +/- 1585 te ??? 
 † voor 19-05-1658 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1615 te Berkenwoude ?? 
#k11291 Willems, Ingetgen  (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † voor 19-05-1658 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fijtgen * +/- 1625 te ???  † na 26-05-1679 te Berkenwoude ?? 

 x +/- 1650 te Berkenwoude ?? met IJsbrant Anthonisz Pronck 
 zie ─> k5645 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 14-11-1620 – 02-05-1653 
Willem Willemsz treedt op als secretaris van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 17-12-1625 
Heijltgen IJsbrants, weduwe van Anthonis Arijen Jacobsz, geassisteerd met Willem Arijensz, verkoopt aan 
Willem Willemsz, secretaris van Berkenwoude, een losrente sprekende op Niesgen Willems, weduwe 
van Cornelis Foppensz, en haar kinderen, op haar hofstede en landen, groot 200 gulden, rente 6%, 
gedateerd 22-01-1623. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   d.d. 06-10-1627 
Willem Willemsz, secretaris, eiser, contra Jan Cornelisz, gedaagde, om betaling van een achterstallig 
bedrag. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 04-07-1626 
Arijen Jansz Clocke (?) en tevens voor Aertgen Jacobs van Souburch, verkoopt 2 morgen 3 hont land in 
het oosteinde van Berkenwoude. Koper is Willem Willemsz, onze secretaris. 
In de acte daarna dd 05-07-1626 staat dat Willem Willemsz schuldig is aan Aertgen Jacobs van Souburch 
het bedrag van 400 gulden ivm de uitkoop van een hypotheek. Rente wordt niet vermeld. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 17-06-1628 
Huwelijkse voorwaarden tussen Huijbert Willemsz, geassisteerd met Willem Willemsz, zijn zwager en onze 
secretaris, en Merrichgen Jans, geassisteerd met Daem Aertsz, haar voogd, en Jacob Pietersz, haar 
schoonvader (?). (Verdere bepalingen zijn hier niet overgenomen) 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 06-07-1629 
Frans Barentsz, Michiel Bastiaensz, Anthonis Sandertsz (zie k21185), getrouwd met Aeltgen Barents 
(zie k21186), Willem Jansz, getrouwd met Neeltgen Barents, en voornoemde Frans Barentsz en Jan 
Woutersz, als voogden van Dirk Dirksz, weeszoon van Dirk Barentsz, alle te samen kinderen van Barent 
Senten (zie k42370) en Annichten Frans (zie k42371), verkopen aan Willem Willemsz, onze 
secretaris, 3 morgen land zoals Barent Senten dit land van de Staten van Holland in koop gekregen had 
op 28-02-1595. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 24-05-1630 
Barber Engels, Evert Woutersz, getrouwd met Lijntgen Cornelis, en Crijn Maertensz, getrouwd met 
Janneken Cornelis, zijn schuldig aan Willem Willemsz, secretaris, een losrente van 6 % over een bedrag 
van 200 gulden. Zij verhypothequeren daartoe 6/10e deel van 9 morgen land met huis en berg, en 6/8e en 
6/10e deel van 4 ½ morgen land. 
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Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 10-06-1630 
Gerrit Bruijnensz, getrouwd met Merrichen Willems, verkoopt 1 ½ morgen land aan Willem Willemsz, onze 
secretaris. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 16-02-1631 
Annichtgen Gerrits is schuldig aan Wigger Arijensz en Willem Willemsz, onze secretaris, 6,25 % rente over 
een bedrag van 128 gulden. Zij verhypothequeert daartoe 4 morgen land met huis en berg. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 24-06-1631 
Sijmon Maertensz is schuldig aan Willem Willemsz, onze secretaris 6,5 % rente over een bedrag van 100 
gulden. Hij verhypothequeert daartoe de helft van 3 morgen land. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 07-09-1636 
Willem Willemsz, onze secretaris, verkoopt een huis en erf aan de oostzijde van het dorp van 
Berkenwoude in de kerkstraat. Koper is zijn zwager Huijbert Willemsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 24-12-1642 
Arijen Jan Bruijnensz, getrouwd met Neeltgen Jans, Aelbert Aertsz, getrouwd met Trijntgen Jans, verkopen 
2 morgen land en een hoekje hennipland waar de pereboom en appelboom op staat met het 1/6e deel van 
de steeg. Koper is Willem Willemsz, onze secretaris. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 13-04-1647 
Willem Willemsz, onze secretaris, verkoopt een strookje hennipland. Koper is Willem Jan Woutersz. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 04-05-1652 
Dirk Pietersz Mick is schuldig aan Willem Willemsz, onze secretaris, een rente van 4% over een bedrag 
van 175 gulden. Hij verhypothequeert daartoe een huis en erf in het dorp van Berkenwoude in de 
kerkstraat. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 19-04-1626 tm 21-04-1652 
Willem Willemsz ondertekent diverse acten als secretaris. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 10-01-1653 
Claes Leendertsz, geassisteerd met Arijen Cornelisz, zijn oom, ten eenre, en Willem Willemsz, secretaris 
van Berkenwoude en als bestevader van de 2 onmondige weeskinderen van Merrichgen Willems, 
zijn overleden dochter, waarvan vader is de voornoemde Claes Leendertsz, doen boedelscheiding. Claes 
Leednertsz zal zijn 2 weeskinderen, genaamd Merrichgen Claes, oud allerheiligen 1652 1 ¾ jaar, en 
Fijcken Claes, oud allerheiligen 1652 1 maand, opvoeden en onderhouden, en wanneer zij 18 jaar zijn, zal 
hij zorgen voor hun uitzet, en hen 150 gulden betalen. Claes Leendertsz behoudt de boedel. 
 
Recht. Arch nr 9 Berkenwoude   dd 19-05-1658 
Wigger Willemsz, schout, Frans Cornelisz van den Bergh, getrouwd met Stijntje Willems, IJsbrant 
Anthonisz Pronck (zie k5644), getrouwd met Fijtgen Willems (zie k5645), kinderen en mede 
erfgenamen van Willem Willemsz, in zijn leven secretaris van Berkenwoude, en van Ingetgen 
Willems, beiden zaliger, verkopen aan de voogden van de weeskinderen van zaliger Willem Willemsz de 
Jonge en Marritgen Willems, verwekt bij Claes Leendertsz Essenboom, een rentebrief van 175 gulden, 
rente 4%, zoals zij die hebben ten laste van Dirk Pietersz Mick. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude    d.d. 28-08-1658 / 13-11-1658 / 17-12-1658 / 05-02-1659 / 26-02-1659 
28-08-1658 
De kinderen van Willem Willemsz, in zijn leven secretaris, en van Ingetgen Willems, beiden zaliger, 
en de voogden van de weeskinderen van Willem Willemsz de Jonge, en van Marritgen Willems, 
geprocreeert bij Claes Leendertsz Esseboom, eisers, contra Arien Willemsz Jongeneel (zie k2372), om 
betaling van 30 gulden 4 stuivers 14 penningen, blijkens het boek. 
13-11-1658 
Arij Willemsz Jongeneel, eerst gedaagde, nu requirant, contra de erfgenamen van Willem Willemsz, eerst 
eisers, nu gerequireerden. 
17-12-1658 
Arij Willemsz Jongeneel, eerst gedaagde, nu requirant, contra de kinderen en erfgenamen van Willem 
Willemsz, eerst eisers, nu gerequireerden. Omdat de eisers niemand van harentwegen heeft gemachtigd, 
in het eerste default, met de kosten. 
05-02-1659 
De gezworenen hebben de partijen gehoord, maar vinden het lastig om te oordelen, niet wetende of de 
voorgaande gezworenen het vorige default van 18-12-1658 hebben toegewezen. 
26-02-1659 
Arijen Willemsz Jongeneel, eiser, contra de kinderen en erfgenamen van Willem Willemsz zaliger, 
gedaagden. Omdat het vorige gerecht volgens afspraak van het tegenwoordige gerecht van dato 5 februari 
getuigenis der waarheid heeft gegeven, verzoekt de eiser nu volgens dezelfde afspraak wordt 
gedisponeerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   dd 11-05-1661 
De kinderen en erfgenamen van Willem Willemsz zaliger, in zijn leven secretaris te Berkenwoude, eisers, 
contra Trijn Claese Braefjes, gedaagde, om betaling te hebben van 27 gulden 10 stuivers van een zekere 
rekening. 
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Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 20-08-1662 
Andries Wiggertsz en Huijbert Willems, als bloedvoogden van de weeskinderen van Willem Willemsz de 
jonge zaliger, leggen rekenschap af van hun administratie sinds de dood van hun grootmoeder tot de 
huidige dag zijnde 20-08-1662. 
Ontvangen uit de boedel van Willem Willemsz, de secretaris van Berkenwoude, en zijn vrouw Ingetje 
Willems, beiden zaliger, 100 gulden. 
Ontvangen uit het erfhuis ceel van hun grootvader en grootmoeder, 192 gulden 19 stuivers 6 penningen. 
Ontvangen over 3 jaar landpacht, te weten 1657, 1658 en 1659, uit handen van Claes Leendertsz 
Essenboom, 305 gulden 5 stuivers, en over 1660 101 gulden 15 stuivers. 
etc. 
Uitgaven onder andere betaald aan Brant Anthonisz, getrouwd met Sijtgen Willems, 300 gulden. 
De kinderen van IJsbrant Anthonisz Pronck krijgen 33 gulden 12 stuivers 8 penningen. 
Aan Sijtgen Willems, de mondige dochter, is 50 gulden betaald. 
 
Weeskamer arch nr 3 Berkenwoude   dd 08-12-1666 
Andries Wiggertsz en Huijbert Willems, als bloedvoogden van de weeskinderen van Willem Willemsz de 
jonge zaliger, leggen rekenschap af van hun administratie sinds 25-08-1662 tot 08-12-1666. 
Uitgaven onder andere betaald aan secretaris Stralen van Schoonhoven over de 200e penning die de 
boedel van Willem Willemsz, in zijn leven secretaris van Berkenwoude, de grootvader van de kinderen ten 
achter was, namelijk 10 gulden. 
Betaald aan Marrichje Willems en Sijtgen Willems, de kinderen, ieder +/- 60 gulden 

 
#k11304 Jacobsz, Jan Gerrit (zoon van Gerrit Jacobsz en ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † voor 08-06-1641 te Bergambacht ?? 
x +/- 1605 te ??? 
#k11305 Aerts, Willempje  (dochter van Aert Ariensz en ) 
 ~ +/- 1585 te Waddinxveen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maerten ~ +/- 1610 te ??? † 21-03-1661 te Bergambacht (verdronken) 

 x met Lijsje Reijers 
 zie ─> k5652 

o Neeltje  *   †  
 x met Abraham Marcusz Ponsioen 

o Arie Verhoogh  *   †  
 x Neeltje Claes van Dam 

o Gerrit  *   † voor 14-10-1678 
o Aert  *   † voor 12-12-1641 
o Fijgje  *   † 21-04-1702 

 
(bron: Ons Voorgeslacht jrg. 53, blz. 697-701) 
Op 23 maart 1623 transporteren Willem Lenaertsz. getrouwd met Jaepje Ariensdr., Lijntje Ariensdr., 
weduwe van Cornells Dircxz. Visch, met haar zoon Cornelis Cornelisz. Visch, Cornelis Pietersz., zwager 
[=schoonzoon] van Marritje Ariensdr., weduwe van Jan Dircxz. Treest, Jan Gerritsz. uit Bergambacht 
getrouwd met Willempje Aertsdr., dochter van Aert Ariensz., vervangende de verdere kinderen of 
kindskinderen van Aert Ariensz., Jacob Dircxz. Turck voor hemzelf en voor de erfgenamen van Yde 
Ariensdr., Bastiaen Willemsz. van der Laen, weduwnaar van Meynsje Ariensdr. en de erfgenamen van 
Pieter Ariensz., alle erfgenamen van Dirck Ariensz., een custingbrief. 
Op de Verpondingslijst van Bergambacht van 1632 komt voor in het dorp Jan Gerrit Jacobsz.z. huys. Op 
overeenkomstige plaats komt hij voor op lijsten van inwoners van Bergambacht in de periode van 1601 tot 
1615. 
In de cohiers van het hoendergeld van 1652 en van 1678/1679, 'Hoendercijnsen op de huysen en erven 
staende en gelegen op ['t] dorp van Heeraertsberge, yder hoen gereeckent een blanck' komt voor een huis 
en erf van (in 1652) Jan Gerrit Jacobsz.z., nu Gerrit Jansz., en in 1678 van Fijchie Jansdr. 
In het cohier van het Groot Familiegeld van Bergambacht van 1674 zijn Gerrit Jansz. met zijn zuster in het 
bezit van dit huis. 
Op 12 januari testeren Gerrit Jansz., Aert Jansz. en Fijgje Jansdr., broers en zuster. Aert Jansz. is ziek. De 
langstlevende is universeel erfgenaam. Deze moet uitkeren aan Neeltje Jansdr., hun zuster, en aan Arien 
Jansz., hun broer, ieder 12 gld., en aan Maerten Jansz. 24 gld. 

 
#k11306 Ariensz, Reijer  (zoon van ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † voor 28-06-1663 
x +/- 1605 te ??? 
#k11307 Willems, Geertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † voor 28-06-1663 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lijsje ~ +/- 1615 te ??? † 29-03-1712 te Bergambacht 

 x met Maerten Jansz Verhoog 
 zie ─> k5653 

o Teunis  *   †  
o Pieter  *   †  

 
#k11320 Borst, Leendert Cornelisz   zelfde als ─> k10560 
x 
#k11321 Foppendr, NN     zelfde als ─> k10561 
 
#k11322 Maetroos / Molenaer, Cent Leendertsz zelfde als ─> k10562 
x 
#k11323 Hugens, Ariaentje    zelfde als ─> k10563 
 
#k11360 Pietersz, Gijsbrecht (zoon van Pieter Hendricksz en Sijchjen Hermans) 
      ─> k22720 
 ~ +/- 1585 te Streefkerk 
 † na 15-10-1651 te ??? 
o 15-02-1614 te Streefkerk 
x 09-03-1614 te Streefkerk 
#k11361 Cornelis, Maritgen (dochter van Cornelis Pietersz en Emmerens Pieters) 
      ─> k22722 
 ~ +/- 1590 te Streefkerk 
 † na 01-08-1666 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie ~ 10-12-1617 te Streefkerk  †  

 x +/- 1650 te ??? met Neeltje Gerrits 
 zie ─> k5680 

 

 
#k11362 Jansz, Gerbrand  (zoon van ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Streefkerk ??? 
#k11363 Cornelis, Machtelt  (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ 20-08-1617 te Streefkerk  †  

 x +/- 1650 te ??? met Arie Gijsbertsz Mes 
 zie ─> k5681 

 

 
#k11376 Versluis, Jan Corsen  (zoon van Cors Jansz Versluis en ) 
 ~ +/- 1604 te Meerkerksbroek 
 † voor 22-04-1654 te ??? 
x 15-02-1629 te Meerkerk 
#k11377 Gijsberts, Aeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1604 te Meerkerksbroek 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas ~ 26-05-1633 / 01-12-1633 te Meerkerk  †  

 x +/- 1661 te ??? met Willempje Jans van de Linde 
 zie ─> k5688 

 
Recht. arch nr 3 Meerkerk   d.d. 02-03-1652 
Willem Gerritsz won in Broek verkl schuldig te zijn aan Claes Jochemsen voor de helft en mr Intsen Anima 
chirurgijn getrouwd met Pietertge Claes voor de andere helft, vanwege de koop van een huis met 2 
morgen 3 hont in Meijstervelt (in de acte daaraan voorafgaand). 
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Marge 22-4-1654: Adriaen Woutersz last hebbende van zijn vader Wouter Jochemsz, Jan Jansz Marcusz, 
Willem en Pieter Gijsbertsz, Claes en Adriaen Willemsz van Cleij, Adriaen Dircksz Oscam en Aeltgen 
Gijsberts weduwe van Jan Corsz, tesamen erfgenamen van Claes Jochemsz overleden te Broek, die 
mede transport hadden v/d wederhelft van mr Intgen Anima dd 27-3-1653 verkl door handen van Willem 
Gerartsz ontvangen te hebben, etc. 
 
Recht. arch nr 3 Meerkerk   d.d. 05-01-1656 
Willem Gijsbertsz en Aeltgen Gijsberts weduwe van Jan Corssen beiden won in Broek, Claes Willemsz 
van Cleij won te Ameide, Adriaen Willemsz van Cleij won te Lexmond en Weijntjen Willems wde van 
Adriaen Dircksz Ossecamp, tr aan hun broer Peter Gijsbertsz won in Broek, 1/7 van 2½ morgen op 12-
Hoeven, genaamd Smalweer. 
 
Recht. arch nr 3 Meerkerk   d.d. 07-05-1660 
Sijmon Gerritsen jm won te Broek tr aan Aeltjen Gijsberts weduwe van Jan Corssen 6½ hont op 12-
Hoeven. 

 
#k11424 Versnel, Willem Jansz (zoon van Jan Jansz Versnel (Stolckman) en  
     Grietje Willems Jacobs)  ─> k22848 
 * +/- 1605 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † 04-05-1670 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1630 te ??? 
#k11425 de Bloot, Grietje Huijgen (dochter van ) 
 * +/- 1608 te De Schie 
 † +/- 1693 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijg * +/- 1638 te Nieuwpoort  † 08-11-1696 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1665 te ??? met Lena / Helena Jans Quant 
 zie ─> k5712 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 22-11-1656 
De weduwe van Leendert Cornelisz van der Pols verkoopt in het openbaar de kleren van haar overleden 
man, en enkele andere goederen. Onder de kopers bevindt zich Willem Jansz Versnel die een tinnen 
plateel koopt voor 1 gulden 5 stuivers, een rooster voor 10 stuivers, een hoop ijzerwerk voor 3 gulden 2 
stuivers en een slaaplaken voor 3 stuivers. 
Let op: op 08-06-1652 is in ditzelfde archiefstuk sprake van een Willem Leendertsz Snel (die een witte 
broek koopt) 

 
#k11426 Quant, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Joosten Quant en Nijs  
     Joosten)  ─> k22852 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk aan den IJssel (1638, 1646, 1653-1654), waarsman 
 (1656) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † na 04-09-1656 te ??? 
x voor 1642 / +/- 1625 te ??? 
#k11427 Aalberts, Emmeken  (dochter van Aelbert Cornelisz en Leentgen  
     Centen)  ─> k22854 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lena / Helena * +/- 1642 te ???  † 18-12-1715 te Ouderkerk ad IJssel 

  x +/- 1665 te ??? met Huijg Willemsz Versnel 
  zie ─> k5713 

 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-04-1638 
Jan Cornelisz Quant ondertekent een acte als heemraad. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 08-12-1638 / 26-10-1646 
Jan Cornelisz Quant ondertekent een acte als heemraad. 
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Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-06-1642 
Kopie: Op 11-03-1637 is voor Nicolaes Straff in ’t Veld, notaris te Gouda, verschenen Leentgen Centendr 
(zie k21287), weduwe van Aelbert Cornelisz (zie k21286), won. te Ouderkerk ad IJssel. Zij laat haar 
testament dd 28-04-1618 voor notaris Cornelis van de Houff vervallen, en stelt een nieuw op terwille van 
de vrede en eenheid onder haar kinderen en kindskinderen. Zij testeert aan: 
1. Cornelis Aelbertsz (kind 1) en Trijntgen Aelberts (kind 2) een hofstede aangekomen van Jan 
 Mostert, groot 10 ½  morgen ¾ hont land met huis, berg, schuur daarop staande, gemeen in een 
 weer van 17 morgen. 
 Verder 2 morgen land in een viertel van 8 morgen gekomen van Teeuw Aertsz,  
2. Jacob Aelbertsz (kind 3) krijgt de andere 6 morgen uit hetzelfde viertel van 8 morgen.  
 Mede de huizinge staande voor de voornoemde 8 morgen land met 1 roe erf daaromme, onder 
 de voorwaarde dat als Cornelis of Trijntje beiden overlijden zonder kinderen, dat dan Jacob 
 Aelbertsz uit hun goederen zal hebben, in mindering van zijn erfdeel, de voornoemde 2 morgen 
 land. Maar als zijn deel van de erfenis niet zo groot zou zijn, dan moet hij de andere erfgenamen 
 vergoeden. Jacob Aelbertsz moet tot zijn laste nemen f 650,- die op deze 8 morgen staan, en dat 
 Cornelis en Trijntgen t samen tot hunne laste zullen nemen een gelijke f 650,- en dat alle hare 
 kinderen de laste overnemen van f 100,- plus de rente, sprekende op het land van Cornelis en 
 Trijntje. 
3. Claes Willemsz, gehuwd met Maritghen Aelberts (kind 4) , en Jan Cornelisz (Quant), 
 getrouwd met Emmitghen Aelberts (kind 5): het land op de Hoeff aan 2 delen, groot 15 
 morgen, mits deze daarvoor tesamen inbrengen f 1100,- 
4. Theunis Aelbertsz (kind 6) en Arijen Reijniersz, (tekent met Arijen Reijniersz Boer), gehuwd met 
 Jannitgen Aelberts (kind 7): de hofstede op de Wael aan 2 delen, groot in het geheel 20 ½ 
 morgen. Hiervan krijgt Theunis 7 morgen en Arijen 13 ½ morgen, mits Arijen f 1500,- geeft  
 Theunis behoeft niets te betalen. 
5. Sent Aelbertsz (kind 8) en de kinderen van Annichgen Aelberts (kind 9), aan 2 delen de 12 
 morgen op de Vliet,  belend ten oosten Leentgen Centen, comparante in deze, cs en ten westen 
 Pieter Michielsz cs.  De comparante behoudt een oppad van de Oudendijk tot t hooffgen toe, 
 leggende op t kampje gekomen van Teeuwis Aertsz t eijnde de grote molen, welk kampje zij 
 tevens behoudt. Zij zal dit hooffgen zelf maken en reserveert tevens 2 roe boezemkade om 
 daarover te mogen schepen. Verkoopt zij dit oppad met de 2 roe, dan komt het kampje aan de 
 12 morgen op de Vliet. 
 Verder het huisken aan de Groenendijk, mits alle kinderen dit gebruiken en onderhouden zullen, 
 zolang zij comparante leeft.  
 Sent Aelbertsz krijgt bovendien een hoekje werf gelegen achter aan zijn huis in de boezem, 
 gekomen van haar comparant kampgen, leggende in t Nieuweland, mits zij daarvoor krijgt f 100,-
 Hij krijgt het ‘malen geld’. Deze werf is verpondingsvrij. 
 Indien Sent Aelbertsz en de kinderen van Annichgen Aelberts hun erfenis willen delen,  dan zal 
 Sent Aelbertsz krijgen: 

o een werfje aan de oostzijde van de kinderen van Annetgen voornoemd, van de 
 bakwetering tot de halve loet. 
o het uiterste einde van de dijkkamp, deels van de kinderen van Annetje voornoemd tot 
 de toegang toe en daarover tot de halve kamp die de kinderen van Annetgen zullen 
 hebben. 
o het halve heremoes kampgen aan de tiendweg strekkende van het heremoeskampgen 
 dat de voornoemde kinderen van Annetgen Aelberts zullen hebben. 
o een stuk land in de Wildert, gelegen voor en achter t land dat die kinderen zullen 
 hebben. 
 De kinderen van Annichgen Aelberts krijgen dan: 
o ten eerste het werfje, gelegen aan de westkant van de voornoemde Sent Aelbertsz
 van de bakwetering tot de halve toe. 
o het voorste einde van de dijkkamp, van de bakwetering tot Sent Aelbertsz toe. 
o het achterste kamp over de toegang, van Sent af tot t heremoezige kampslootgen toe 
 en voorts  van daar tot Sent halve heremoes kamp toe binnen de tiendweg. 
o over de tiendweg een stuk land, van Sent tot de veenwetering toe en vandaar in de 
 Wildert tot Sent kampgen toe en vandaar tot de landscheiding. 

Op iedere morgen is f 2,- per jaar aan lasten, uit te rijken aan Leentgen Centen zo lang zij leeft. Haar 
kinderen mogen het hun geschonken goed niet verkopen of bezwaren, dan met haar toestemming. 
De kinderen Cornelis Aelbertsz en Trijntgen Aelberts, broer en zus (vermeld onder 1.) zijn gezond en 
maken hun mutueel testament. Trouwt een van hen beide, dan vervalt dit testament, en wordt het door alle 
kinderen gedeeld. 
Hier eindigt de kopie van 11-03-1637. 
 
Volgt de inventaris van de boedel nagelaten door Leentgen Centendr, overleden weduwe van Aelbert 
Cornelisz, dd 1641: 
Leentgn Centen heeft bij haar leven al haar landen gegund en gegeven aan haar kinderen en 
kindskinderen, volgens de brieven van donatie daarvan zijnde gepasseerd voor Nicolaas Straff int Velt, 
notaris te Godua dd 11-03-1637. Dient voor memorie. 
Na het schenken van voorvermelde onroerende goederen is nog volgende gemeen gebleven: 
- 4 morgen land genaamd ’t Franckenland, gelegen in de Hoge Nesse. Belend ten oosten  
 de kinderen van Claesgen Ingen cs en ten westen de voornoemde erfgenamen. 
- het roerend goed is bij leven van Leentgen Centen in het openbaar verkocht voor f 966-13-0 
- een onlosbare rente van f 3-4-6 per jaar, staande op een erf te Oudewater ten laste van  
 Jan Jansz Lexcel dd 23-04-1593. Is afgelost met f 40,- 
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- een rentebrief ten laste van Goosen Eldertsz, won. te Gouderak, van f 400,- rente 4% 
- obligatie tlv Gerrit Maertensz schoelapper, won. te Schiedam, f 170,- rente f 8,- per jaar 
- obligatie tlv Maerten Maertensz Blounck, backer won. te Reeuwijk, f 200,- 
- obligatie tlv Willem Jansz Winter, won. te Gouda, f 250,- 
- obligatie tlv Maertgen Jans, schoutinne te Wensveen, dd 02-02-1627 f 300,- 
- obligatie tlv Huijbert Jansz van Dijck, dd St Jacob 1627 f 112-10-0 
-  oblihatie tlv Cornelis Ariensz, won. te Lange Ruijge Weijde, dd 09-01-1618 f 1100,-. 
- rentebrief tlv Goossen Woutersz Linnewever, won. Wensveen, dd 29-07-1621 f 500,- per resto 
 f 87,- 
- obligatie tlv Jan Beunisz Blouick, won. te Reeuwijk, dd 01-05-1636 f 150,- 
- obligatie tlv Maerten Pietersz, won. te Gouda, dd 01-05-1636 f 150,- en f 200,-.   
 Daar de schuldenaar bankroet is, hier voor ‘Pro Memorie’. 
- rentebrief tlv Jan Claesz van der Heijde, won. te Gouda, dd 28-02-1627 f 300,- plus een  
 dd 14-10-1623 f 1100,- per resto f 300,- 
- obligatie tlv Cornelis Beunisz Blouick, schout te Reeuwijk, f 290,- per resto f 60,-, is afgelost 
- obligatie tlv Pouwelis Eldertsz Boer, won. te Ouderkerk ad IJ, dd 30-04-1638 f 150,- 
- Arijen Reijniersz over verlopen landhuur f 180,- 
- Sent Aelbertsz is schuldig een obligatie dd 21-01-1640 van f 1100,- rente 4% 
- Heijndrick Jansz Smit, won. te Gouda, een obligatie dd 01-05-1638 f 300,- 
- Jan Dircksz Stam schuldig een obligatie dd 27-04-1635 f 55,- en dd 14-04-1637 f 50,- en  
 13-05-1634 f 12-10-0 
- Engel Leendertsz (zie k5320), won. Gouderak, schuldig volgens 3 akten f 149-10-0 
- Jan Huijgen is landhuur schuldig f 72,- 
- Arijen Jansz Roock, won. Ouderkerk ad IJssel, schuldig een obligatie dd St Jacobsdag 1640 
 f 400,- plus 2 jaar rente is f 38,- plus geleend geld f 50,-. 
- rentebrief tlv Gouda tnv Pieter Jacobsz Stolwijck dd 15-06-1642 f 500,- 
- Maerten Huijgen, won. te Gouderak, wegens geleend geld f 250,- 
- Leentgen Engelen, ceescoopster, won. te Gouda, over koop van caes, schuldig f 350,- 
- Jan Cornelisz Quant is landhuur schuldig f 100,- af een IJsselschuit die Leentgen Senten 
 gekocht had voor f 9,- 
- Jacob Aelbertsz landhuur schuldig f 50,- 
- Thonis Aelbertsz over geleverde hennip en verschoten penningen, schuldig f 290,- 
- Goosen Eldertsz, won. te Gouderak, schuldig een obligatie f 1000,- dd 01-05-1641 
- Cornelis Aelbertsz neemt in mindering van zijn erfdeel 4 morgen land, het Frankenland in de 
 Hoge Nesse, voor f 2000,- 
- Er was nog wat roerend goed, zoals kleine meubelen in de boedel gebleven, en die zijn door  
 de kinderen en kindskinderen, en de weduwe van Jan Dirkcsz Stam onderling verdeeld. Voor 
 memorie. 
- nog een testament gemaakt door Cornelis Jansz Reeuwijcker, voor notaris Bullijck te 
 Schoonhoven, dd 06-08-1640. Voor memorie. 
- Specie van de gelden die in de boedel bevonden zijn, boven hetgeen voor de doodschulden 
 betaald zijn:  
 87 rijksdaelders (f 217-10-0), 27 ducatons (75-1-0), 4 Elijsbetten a f 12-16-0 (f 51-4-0),  
 1 Franse croon (f 5-0-0), 42 daelders a 1-8-0 (f 58-16-0), aan schellingen f 18-0-0,  
 aan paeijment f 12-19-0. In totaal f 489-4-0 
Totaal f 12.093-18-0 
De verschenen landhuren bedragen f 2,- per morgen per jaar, die Leentgen Senten gedurende haar leven 
op de landen gehouden heeft, zijn betaald. Voor memorie. 
Schulden tot laste van de boedel, oa: 
- Leentgen Senten aan haar zoon Cornelis Aelbertsz wegens geleend geld en landhuur f 750,- 
- Trijntgen Aelberts toegevoegd voor kleren f 100,- 
- Willem Teeuwe als rest van een rentebrief f 120,- 
-  de schout voor diverse kosten verteerd te zijnen huize, en voor wagenvrachten, 272-5-0 
-  de schout als gaarmeester van de omslagen, etc. f 135-1-0 
-  etc. 
Totale schulden f 1403,- zodat het saldo is f 10.690-18-0, wordt in 9 delen gesmaldeeld, dus per deel  
f 1187-16-0. 
Cornelis Aelbertsz en Trijntgen Aelbertsz (De onder 1. vermelde kinderen 1 en 2) krijgen 2/9 deel, dat is 
 f 2375-12-0, plus volgens de inventaris f 850,-. 
 Via het lot is hen aan onroerend goed toegevallen de 4 morgen land in het Frankenland. 
 Verder krijgen zij de rentebrief sprekende tot last van Goossen Eldertsz, won. te Gouderak, voor 
 f 400,- Ook krijgen zij aan geld van de schout 660,- en 165-12-0 
Claes Willemsz, gehuwd met Maritghen Aelberts (het onder 3. genoemde kind 4) krijgt 1187-15-0 
 En hem is te lote gevallen het 1/5e deel van een rentebrief tot laste van Arijen Cornelisz 
 Molenaer, won. te Lange Ruijge Weijde 
 En hem is te lote gevallen het 1/5e deel van een rentebrief ten laste van Jan Claesz van der 
 Heidje, en het 1/5e deel van een obligatie tot laste van Goossen Eldertsz. Bedrag 490,- 
 Ook krijgt hij van de schout 432-0 en 265-16-0. 
Jacob Aelbertsz, (het onder 2. genoemde kind 3) krijgt 1187-16-0 
 Hem is te lote gevallen het tweede vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Jacob Aelbertsz is de boedel schuldig 50.- 
 Hij krijgt van de schout 382-10-0 en 265-6-0 
Jan Cornelisz Quant, getrouwd met Emmitghen Aelberts (het onder 3. genoemde kind 5), krijgt  
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 f 1187-16-0. Hem is ten lote gevallen het derde vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die 
 ook aan Claes Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 91,- 
 Hij krijgt van de schout 342-10-0 en 264-6-0 
Arijen Reijniersz, gehuwd met Jannitgen Aelberts (het onder 4. genoemde kind 7) krijgt 1187-16-0 
 Hem is ten lote gevallen het vierde vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 40,- 
 Hij krijgt van de schout 304-10-0 en 213-6-0 
Anthonis Aelbertsz, (het onder 4. genoemde kind 6) krijgt 1187-16-0. 
 Hem is ten lote gevallen het laatste vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 290,- 
 Hij krijgt van de schout 232-0-0 en 175-16-0 
Sent Aelbertsz, (het onder 5 genoemde kind 8) krijgt 1187-16-0 
 Hem is te lote gevallen zijn eigen obligatie van 1144-0-0 
 Ook krijgt hij aan geld 43-16-0 
Het laatste negende deel, (voor de kinderen van Annichgen Aelberts, het onder 5 genoemde kind 9), 
wordt gesmaldeeld in 6 delen (blijkbaar had zij 6 kinderen) , en iedere portie van de 1187-16-0 wordt dan 
197-18-0. 
- Maerten Huijgen (tekent met Maerten Huijgensz van Cranenburch): 1/6e = 197-18-0 
 Hij is schuldig aan de boedel 250 gulden. Hij komt dus te kort en moet bijbetalen. 
- Engel Leendertsz Lanst, 1/6e = 197-18-0 
 Hij is schuldig in de boedel 149-10-0 en 14-0-0 en hij ontvangt dus 34-8-0. 
- Sent Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
- Elbert Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
- Albert Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
 Bovenstaande drie zijn broers. Zij ontvangen samen nog 300,- en 292-16-0 
- Lichtgen (Belitgen ?) Pieters, weduwe van Jan Dircksz Stam, 1/6e  = 197-18-0 
 Zij is de boedel schuldig 117-10-0. Zij krijgt van de schout 12-0-0 en 68-8-0 

 

 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jan Cornelisz Quant wordt vermeld als heemraad bij de verhandeling van de diverse rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 26-10-1646 
Cornelis Aelbertsz en Sent Cornelisz, ooms van de minderjarige weeskinderen van Jacob Aelbertsz en 
Leentgen Cornelis verkopen in het openbaar vee, hooi, een vierrade-wagen, een smalschouw en divers 
huisraad. Onder de kopers bevindt zich Jan Cornelisz Quant die een bed koopt voor 12 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 31-01-1653 
De erfgenamen van Cornelis Aelbertsz, in zijn leven gewoond hebbend in de polder Lage Nesse, verkopen 
in het openbaar diverse landen en rijsakkers in de Hoge Nesse. Jan Cornelisz Quant koop het tweede 
perceel, een kamp land met daarin een kennipwerf, groot 1 morgen 4 hont, voor 1.050 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-03-1653 / 28-04-1653 / 15-02-1654 
Jan Cornelisz Quant wordt vermeld als heemraad bij de verhandeling van de diverse rechtdagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-05-1653 – 15-06-1654 
Jan Cornelisz Quant, eiser, contra Barbera Lamberts, meerderjarige dochter, gedaagde, over ‘injurie’. Er is 
een akkoord geweest tussen hen dat Barbera Lamberts 9 gulden aan de Heilige Geest Armen zou betalen. 
De eis is nu dat Barbera Lamberts dit kent of ontkent. Zij ontkent dit, en zegt dat die negen gulden niet 
door haar zijn beloofd maar door haar broer Gerrit Lambertsz, en dat dat bedrag ook betaald is aan de 
armen. De gedaagde overlegt als bewijs een akkoord bij partijen voor schout en gerecht gesloten  
dd 31-05-1653 en een kwitantie van gepasseerd bij Pieter Ariensz Schenck dd 07-12-1653.  
Heemraden stellen de eiser in het gelijk en veroordelen de gedaagde dat zij de volgende rechtdag moet 
verschijnen vanwege de kwalijke en onware ‘geinjurieerde’ woorden gesproken heeft over Jan Cornelisz 
Quant. Hij ondertekent dit vonnis op 15-06-1654 
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Not. Arch. Nr. 686\19 Rotterdam  acte 45 fol. 54 d.d. 19-08-1656 
notaris Bartholomeus Roose 
NL-RtSA_18_4989_99.jpg - NL-RtSA_18_4989_101.jpg 
Jan Cornelis Quant en Jan Jansz de Jong, beide won. te Ouderkerk ad IJssel, machtigen Leonard van Zijl 
om een zaak te voeren tegen Teunis Jansz en Cornelis Jansz, beiden won. te Gouderak. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-08-1656 – 04-09-1656 
Cornelis Jansz Steenbacker en Thonis Jansz Steenbacker, eisers, contra Jan Cornelisz Quant en Jan 
Jansz Jonge Jan, waarsluiden belast met het keuren en het schouwen van de kade van de uiterdijkslanden 
aan de Groenendijk, en Joost Adrijaensz Schiltman, schout, indien hij in deze partij wil zijn, gedaagden.  
De schout verklaart in deze geen partij te zijn. Het is niet duidelijk wat de aanklacht is. 
 

 
#k11436 Weggeman, Pauwel Cornelisz (zoon van Cornelis Gerritsz Weggeman
      en Engeltje Pauwels)  ─> k22872 
 * +/- 1600 te Berkenwoude 
 † tussen 31-01-1637 en 1649 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1631 te Bergambacht 
#k11437 Jans, Geertje    (dochter van Jan Jacob Elbertsz en ) 
 * +/- 1605 te Zevenhuizen 
 † na 24-02-1653 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Lijsbeth  *   †  

  x met Cornelis Pleunen (van Brandwijk) 
  won. te Brandwijk 

o Cornelis  * +/- 1620 te Berkenwoude ?? 
   † tussen 06-09-1676 en 19-09-1681 te Berkenwoude ?? 
  x +/- 1650 te ??? met Marijtje Dircks Pronck 
  zie ─> k6036 (kwartier 1 en 2) 

o Arie  *   † 08-02-1732 te Ouderkerk ad IJssel 
  x Ariaantje Jacobs 

o Willem  * +/- 1630 te Berkenwoude ?? † voor 08-12-1700 te ??? 
  x +/- 1657 te ??? met Aagje Cornelis 
  zie ─> k5718 (kwartier 2) 

o Jannigje  *  † 
  x met Jan Crijnen Overijsel (van Nieuwerkerk ad IJssel) 
  xx met Pieter Leenderts Molenaar (van Ouderkerk ad IJssel) 

o Engeltje  *  † 
  x met Leendert Centen Verduijn (van Ouderkerk ad IJssel) 

 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 31-01-1637 
Ten huize van Pauwels Cornelisz Weggeman, getrouwd met Geertgen Jans, hij wat ziekelijk te bedde, 
maken hun mutueel testament. De langst levende moet de kinderen alimenteren tot hun mondige jaren, en 
een huwelijksuitzet geven overeenkomstig hun oudste dochter, Lijsbetgen Pauwels, gegeven of beloofd is. 
Als zij overlijdt voordat het jongste kind mondig is, dan zal een van de mondige kinderen het land mogen 
verkopen tot onderhoud van dat jongste kind. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Berkenwoude   dd 29-05-1647 / 26-06-1647 
Pieter Hendricksz Wout, biersteker te Stolwijk, eiser, contra Geertgen Jans, weduwe van Pouwel Cornelisz 
Weggeman, gedaagde, om betaling te hebben van 11 gulden 3 stuivers van gehaald bier volgens het boek 
van de eiser. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude  d.d. +/- 1649 / 1650 en 06-09-1651 en 24-02-1653 
Geertgen Jans, weduwe van Pouwels Cornelisz Weggeman, met haar kinderen, wordt genoemd als 
eigenaresse van belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Bergambacht   d.d. 27-05-1686 
Arien Pouwels Weggeman, won. te Ouderkerk ad IJssel, voor zichzelf en voor Willem Pouwelsz, 
Jannitje Pouwels, Pouwel Cornelisz Capiteijn, Pouwel Leendertsz Verduijn, Pouwel Cornelisz Groenevelt, 
en Cornelis Huijsman en Aert Louwerisz Loopick, armmeesters en diakenen te Brandwijk, namens Trijntje 
Cornelis, dochter van Lijsje Pouwels, en namens Cornelis Willemsz ’t hart en Jan Cornelisz Groenevelt, 
alle erfgenamen van Jacob Jansz, in zijn leven gewoond hebbend te Beneden Berg, verkopen aan Joris 
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Claesz 1/6e deel van een hofstede groot 10 morgen met huis en schuur daarop waarop Jacob Jansz in zijn 
leven gewoond heeft. Bedrag 525 gulden. 
 

 
 
#k11440 Steenbacker, Wigger Cornelisz (zoon van Cornelis Wiggertsz   
     Steenbacker en ) ─> k22880 
 Beroep: Steenbakker 
 * +/- 1555 te ??? 
 † na 18-11-1631 te Ouderkerk aan den IJssel ??? 
x +/- 1585 te ??? 
#k11441 Cornelis, Ingetje (dochter van Cornelis Pietersz en Aechte Luijten) 
      ─> k22882 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wiggert * +/- 1590 te Ouderkerk ad IJssel † 31-05-1628 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1620 te ??? met Pleuntgen / Ploontgen Jans Backer 
 zie ─> k5720 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-08-1617 / 28-11-1624 
Wigger Cornelisz verkoopt aan Jan Cornelisz de helft van 13 morgen in de polder de Cromme. Bedrag 
2925,- gulden 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-10-1617 
Wigger Cornelisz verkoopt aan zijn zoon Wigger Wiggersz 4 ½ morgen en 1 hont land in de polder de 
Cromme. Bedrag 1283,- gulden. Hiervoor is een schuldbrief opgesteld. In de kantlijn daarvan staat de 
notitie dat het bedrag op 14-11-1621 is afgelost, en is ondertekend door Wigger Cornelisz: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-08-1617 / 28-11-1624 
Op 28-11-1624 is een afschrift opgenomen van het testament van Pieter Kornelisz opgemaakt dd 16-08-
1617 door notaris Kornelis van de Houff te Gouda, waarin het volgende is opgetekend: 
Pieter Kornelisz legateert Wigger Wiggersz, de zoon van zijn zus, om zijn dienst en handreikingen tijdens 
zijn ziekte, met 1 morgen land van de 4 morgen die hij heeft. Mocht Wigger Wiggersz komen te overlijden, 
dan moet dat land overgaan op zijn dochtertje, genaamd Achte Luiten omdat zij naar zijn moeder is 
vernoemd. Wigger Wiggersz zal de rest van de vier morgen land, met het huis en erf, met alles erin, na het 
overlijden van Pieter Kornelisz mag kopen voor 350 gulden per morgen land. Mocht het totale bedrag 
hoger liggen dan 700 gulden, dan wordt het meerdere bedrag uitgekeerd aan de eerder genoemde Aechte 
Luiten, het dochtertje van Wigger Wiggersz, en aan Aechte Luiten, het dochtertje van Aeriaen Wiggersz. 
en aan Kornelis Aeriensz, het zoontje van Aeriaen Wiggersz, omdat zij genoemd zijn naar zijn vader en 
moeder. 
Cornelis Wiggersz, Aeriaen Wiggersz, Jan Wiggersz, Wigger Wiggersz en Trin Wiggersdr, de kinderen van 
zijn zus Ingentge Kornelis, en haar man Wigger Kornelisz, erven ieder een vijfde deel van al het overige 
dat hij nalaat, waaronder het derde deel van een steenplaats en 7 morgen land die daarachter ligt. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-06-1622 / 03-05-1634 
Wigger Cornelisz Steenbacker is schuldig aan Elijsabeth Senten en de nagelaten weeskinderen van 
Sentge Senten, waarvan de vader is Lauris Jansz, een jaarlijkse rente van 25 gulden vanwege geleende 
500 gulden. Hij verhijpothequeert 7 morgen land gelegen in de polder de Cromme. In de kantlijn staat de 
notitie dat Pleuntgen Jans op 03-05-1635 deze brief toonde en verzocht om deze schuld te roijeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1623 / 03-05-1634 
Wigger Cornelisz Steenbacker is schuldig aan Elijsabeth Senten en de nagelaten weeskinderen van 
Sentge Senten, waarvan de vader is Lauris Jansz, een jaarlijkse rente van 55 gulden vanwege geleende 
1000 gulden. Hij verhijpothequeert 14 ½  morgen land gelegen in de polder de Cromme. In de kantlijn staat 
de notitie dat Pleuntgen Jans op 03-05-1635 deze brief toonde en verzocht om deze schuld te roijeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-12-1624 
Wigger Cornelisz Steenbacker, als erfgenaam van Jan Wiggersz, koopt van Michijel Huijbertsz Molenaer 3 
morgen en 2 hont land in de polder de Cromme. Bedrag 1666 gulden en 13 stuivers. In de volgende acte is 
aangegeven dat Wigger Cornelisz Steenbacker 150 gulden jaarlijkse rente betaalt tot betaling van dit 
bedrag. Hierin staat verder dat Michijel Huijbertsz Molenaer het land op 06-08-1621 aan Jan Wiggertsz 
verkocht had, maar dat het nu aan diens erfgenaam in eigendom is opgedragen. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-09-1623 / 14-03-1631 
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Wigger Cornelisz Steenbacker is schuldig aan Maria Pieters van Walenburch het bedrag van 800 gulden. 
rente 6%.  Hij verhijpothequeert hiertoe zijn huis, erf en steenplaats, met 14 morgen land in de polder de 
Cromme. 

  
In de kantlijn staat dat Pleuntge Jans, weduwe van Wigger Wiggertsz, deze schuldbrief vertoonde en op 
wiens verzoek deze brief is doorgehaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 17-10-1614 / 16-05-1625 
Op 16-05-1625 is een afschrift opgenomen van een akte opgemaakt dd 17-10-1614 door notaris Koolwijck 
te Gouda, waarin het volgende is opgetekend: 
De huwelijkse voorwaarden worden opgesteld tussen Wigger Wiggersz, bruidegom, vergezeld door zijn 
vader Wigger Kornelisz, zijn oom Pieter Kornelisz en zijn broer Cornelis Wiggersz, allen wonend te 
Ouderkerk ad IJssel, en tussen Pleuntge Jans, bruid, vergezeld door Jan Jansz Backer, wonend te 
Nieuwerkerk ad IJssel, Cornelis Jansz, wonend te Bodegraven, en Vranck Heijndricksz, wonend te 
Nieuwerkerk ad IJssel, haar broers, ooms en voogden. 
Wigger Wiggersz en Pleuntgen Jans gaan trouwen onder de volgende condities: 
Wigger Kornelisz en zijn zoon Wigger Wiggersz geven 1000 gulden als onderstand, waarbij de bruid en 
bruidegom tot mei aanstaande de keuze zullen hebben of zij dit contant willen ontvangen of in de vorm van 
1/3 deel van de steenplaats van Wigger Kornelisz, gelegen in de polder de Cromme bij de dikke boom in 
Ouderkerk. Ook geeft hij een bed met toebehoren, en de gelegenheid om 4 ½ morgen land te kopen in de 
polder de Kromme, voor 350 gulden per morgen. 
Pleuntgen Jans brengt in het huwelijk het bedrag van 1500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-04-1623 / 12-02-1625 
Op 12-02-1625 is een afschrift opgenomen van het testament van Wigger Kornelisz Steenbacker, 
wonende in Ouderkerk ad IJssel bij de dikke boom, dd 27-04-1623 door notaris Kornelis van de Houff te 
Gouda, waarin het volgende is opgetekend: 
Cornelis Wiggersz, de zoon van Wigger Kornelisz Steenbacker, heeft hem altijd bijgestaan en getrouw 
geholpen. Daarom wil Wigger Kornelisz hem na zijn overlijden een legaat geven van 2 morgen land met 
daarop een steenplaats, berg en schuur. 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 27-03-1625 
Meeus Cornelisz, hoefs boode van Suijdt Hollandt, namens Arijen Wiggertsz, won. te Krimpen ad IJssel, 
van wegen Arijen Wiggertsz voor de ene helft en Wigger Cornelisz steenbacker, won. te Ouderkerk ad 
IJssel voor een vierde part en Marritge Leenderts, weduwe van Jan Wiggertsz, mede voor een vierde part, 
in eigendom overgegeven aan Louweris Jansz voor de ene helft en de andere helft aan Lijsbeth Centen, 
innocente dochter, en de weeskinderen van zalr Centgen Centen, een steenplaats met 11 morgen 2 hont 
land, te Krimpen ad IJssel in de polder Cortelant, met de laste van de rente als de voorsz Louweris Jansz 
daarop sprekende heeft, met als hoofdsom f 2000,- en aan intrest verlopen nu st petrij ao 1625 de som van 
f 944 en 8 stuivers. Idem noch een rentte toebehoren Maerten Witten steenbakker te Capelle ad IJssel, 
bedragend f 1600 en daarvan nu st petrij voorsz aan intrest op verlopen f 900,-. Bedrag f 7100,- waarin de 
voorsz rente meegerekend. Verkoop 23-10-1624. Ondertekend 27-03-1625. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-05-1625 
Wigger Kornelisz Steenbacker is schuldig aan Rutger Govertsz van Suburch het bedrag van 580 gulden 
die hij geleend heeft. Hij verhijpotequeert daartoe 7 morgen land, gelegen in de polder de Kromme. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-10-1625 
Wigger Kornelisz Steenbacker verkoopt aan Pieter Lendersz 3 morgen 2 hont land in de polder de 
Kromme. Bedrag 1000 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-03-1626 
Wigger Kornelisz Steenbacker verkoopt aan Louris Jansz en de weeskinderen van Sentge Senten en 
Lisebet Senten, een aardschuit en de helft van een zelling in de polder de Kromme. Bedrag 511 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-03-1626 
Wigger Kornelisz Steenbacker verkoopt aan zijn zoon Wigger Wiggersz twee kennipwerven met een kamp 
land, samen ongeveer 5 ½ hond, in de polder de Kromme. Bedrag 250 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-04-1626 
Wigger Kornelisz Steenbacker verkoopt aan zijn zoonsKornelis Wiggersz en Wigger Wiggersz een huis en 
erf in de polder de Kromme. Bedrag 200 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-04-1626 
Wigger Kornelisz Steenbacker verkoopt aan zijn zoonsKornelis Wiggersz en Wigger Wiggersz 7 morgen 
land in de polder de Cromme, en 6 morgen en 5 ½ hont land met een huis, berg en schuur, gelegen in de 
polder de Cromme, en een derde deel van de steenplaats. Zij betalen 3500 gulden, waarvan 2809 gulden 
in de vorm van het overnemen van de diverse schulden van hun vader. 
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Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-04-1626 
De schout en heemraden hebben een aardschuit en de helft van een zelling getaxeerd die Wigger 
Cornelisz verkocht heeft aan Louris Jansz en zijn kinderen, en aan Elijsabeth Senten, hetgeen getaxeerd 
wordt op 300 ponden. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-11-1631 
Pleuntgen Jans, wed. van Wigger Wiggertsz, met de weeskinderen van Adriaen Wiggertsz, en Cornelis 
Wiggertz, kopen van Adriaen Adriaensz Zuijdervliet het vierenzestigste deel van 7 morgen min anderhalf 
hont land in de polder de Cromme, en het achtenveertigste deel van de steenplaats, dat hij in bezit had 
gekregen via zijn zwager Jan Wiggertsz, met nog een bespreck van 1200 jaarlijks, gemaakt op zijn vrouw 
Trijntge Wiggerts, dochter van Wigger Cornelisz (nog in leven zijnde). Bedrag 400 gulden. 

 
#k11448 Beck, Cornelis Gerritsz (zoon van Gerrit Willemsz Beck en Grietje Floren) 
      ─> k22896 
 * +/- 1570 te Bergambacht ? 
 † tussen 25-01-1642 en 23-06-1648 te Bergambacht ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k11449 Gerrits, Marrigje   (dochter van ) 
 * +/- 1575 te Bergambacht ? 
 † na ..-01-1649 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1605 te Bergambacht  † voor 27-02-1674 te Bergambacht ?? 

 x +/- 1635 te ??? met Ariaantje Cornelis 
 zie ─> k5724 

 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. ..-..-1638 / 15-03-1638 
Rechtdag gehouden ..-..-1638 
Gerrit Cornelisz Beck, eiser, contra Willem Cornelisz Beck, gedaagde. De eis is dat Willem Cornelisz 
Beck zijn handen afhoudt van de 3 morgen land van de eiser, dat hij van Cornelis Gerritsz Beck ten 
huwelijk heeft gekregen, en het hem rustig en vredig te laten gebruiken. Cornelis Gerritsz Beck antwoordt 
als vader namens zijn zoon Willem Cornelisz. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 30-04-1640 / 14-05-1640 / 03-09-1640 /  
     16-09-1640 / 01-10-1640 / 12-11-1640 / 04-02-1641 
Rechtdag gehouden 30-04-1640 
Willem Cornelisz Beck, eiser, contra Jan Jansz, diensknecht van Cornelis Beck, vader van de eiser, 
gedaagde. De eis wordt in geschrifte ingediend, en wordt niet verder aangeduid. 
Rechtdag gehouden 12-11-1640 
De gezworenen hebben de partijen meerdere malen gehoord, en ordonneren de partijen elk 12 gulden in 
te leggen om advies in te winnen bij de rechtsgeleerden van het Hof van Holland. 
Rechtdag gehouden 04-02-1641 
Na ingewonnen advies bij het Hof van Holland ontzeggen de gezworenen Willem Cornelisz Beck zijn eis, 
mits Cornelis Gerritsz Beck aan zijn zoon Willem Cornelisz Beck 100 gulden terugbetaalt die Willem 
Cornelisz Beck aan zijn broer Gerrit Cornelisz en aan zijn zwager Olivier Cornelisz, getrouwd met Anneken 
Cornelis, heeft betaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Bergambacht  d.d. 14-05-1640 / 11-06-1640 / 25-06-1640 / 03-09-1640 
Rechtdag gehouden 14-05-1640 
Cornelis Gerritsz Beck, eiser, contra Willem Cornelisz Beck, zijn zoon, gedaagde. De eiser heeft tot 
laste van de gedaagde een obligatie lopen tegen 5 %, met ingang van 25-05-1637, en het kapitaal moet in 
5 termijnen afgelost worden. Onlangs wilde hij al door de gerechtsbode van het gerecht 100 gulden laten 
opeisen, maar kon daar niet toe komen. Nu verzoekt hij het gerecht om de gedaagde te condemneren tot 
betaling van de 1e termijn van het kapitaal, zijnde 100 gulden, met de rente. 
De gedaagde wil wel hieraan voldoen, maar wil dan wel dat zijn vader jegens hem het contract van 
landhuur nakomt dat hij bij loting tussen hem, met zijn vrouw, en zijn broer en zus heeft toegewezen 
gekregen. 
Rechtdag gehouden 11-06-1640 
Cornelis Gerritsz Beck zegt dat hij geen huurcontract of verloting van landen tussen zijn twee zoons en 
dochter heeft gedaan, maar alleen een vredeling van landen onder zijn kinderen bij testament heeft 
gedaan. 
Rechtdag gehouden 11-06-1640 
Willem Cornelisz Beck wil de 100 gulden met rente wel betalen als zijn vader bij ede wil verklaren dat hij de 
huur niet is aangegaan. De gezworenen willen dat de eiser en gedaagde eerst samen met twee door hen 
uitgekozen mannen probeert er uit te komen, en lukt dat niet, dan op de volgende rechtdag terug te 
komen. 
Rechtdag gehouden 03-09-1640 
De gezworenen condemneren Willem Cornelisz Beck de 100 gulden met rente aan zijn vader Cornelis 
Gerritsz Beck te betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 25-01-1642 
Cornelis Gerritsz Beck wordt genoemd als eigenaar van een belendend perceel. 
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Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 23-06-1648 
De weduwe van Cornelis Gerritsz Beck wordt genoemd als eigenaar van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-01-1649 
De weduwe van Cornelis Gerritsz Beck wordt genoemd als eigenaar van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 12 Bergambacht   d.d. 1656 ? 
Inventaris van stukken vanwege Willem Cornelisz Beck, eiser, contra Cornelis Gerritsz Beck, zijn 
vader, en  Jan Jansz, de dienstknecht van Cornelis Gerritsz Beck.  
(De stukken dateren van 1638, 1639 en 1640.) 

 
#k11452 Gijsbertsz, Reijer   zelfde als ─> k9474 
x 
#k11453 Ariens, Ingetje   zelfde als ─> k9475 
 
#k11472 van Herk, Arien Centen  zelfde als ─> k9168 
x 
#k11473 Crijnen, Neeltje   zelfde als ─> k9169 
 
#k11478 Govertsz, Arijen (zoon van Govert Pietersz en Pietertgen NN) 
      ─> k22956 
 * +/- 1575 te ??? 
 † voor 1650 te ??? 
x 14-12-1608 te Gouda 
#k11479 Cornelis, Anneken (dochter van Cornelis Huijgensz en Lijntgen Willems) 
      ─> k22958 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adrijaentje * +/- 1610 te ???  † voor 1654 te ??? 

  x +/- 1635 te ??? met Claes Jansz van den Geer 
  zie ─> k5739 

 

 
#k11504 de Backer, Pieter  (zoon van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † voor 25-02-1631 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1590 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k11505 Jaspers, Maertgen  (dochter van ) 
 Later getrouwd met Louweris Maertensz 
 * +/- 1565 te ??? 
 † na 31-05-1643 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Pieter de Backer en Maertgen Jaspers): 
o Jasper  * +/- 1595 te Ouderkerk ad IJssel 

   † tussen 06-01-1651 en 20-06-1663 te Ouderkerk ad IJssel 
  x +/- 1625 te Ouderkerk aan den IJssel met Merritgen Pieters 
  zie ─> k5752 (kwartier 2) 

o Arijaentgen * +/- 1600 te Ouderkerk ad IJssel  †  
               x voor 14-09-1664 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Goossen Jansz Schaer 
  zie ─> k10231 (kwartier 1 en 3) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Maertgen Jaspers en Louweris Maertensz): 
o Maerten  *   † 
o Jacob  *   †  
o Pieter  *   †  
o Elijsebet  *   †  

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-02-1631 
Maertgen Jaspers (zie k11505), weduwe van Louweris Maertensz, met Jasper Pietersz (zie k5752), 
Maerten Louwerisz, Jacob Louwerisz, Pieter Louwerisz en Elijsabet Louweris, allen hele, halve of 
aangetrouwde broers en zussen, verkopen aan Goossen Jansz (zie k10230), getrouwd met Arijaentgen 
Pieters (k10231), hun zwager, een zijkamer in de polder de Hoge Nesse aan de Groenendijk aan de 
oostzijde van het huis waar Maertgen Jaspers in woont. Bedrag 316 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 31-05-1643 
Maertgen Jaspers (zie 11505), weduwe van Louweris Maertensz, met Jasper Pietersz (zie k5752), 
Maerten Louwerisz, Jacob Louwerisz, Pieter Louwerisz. mede namens Elijsabet Louweris hun zuster, allen 
hele, halve of aangetrouwde broers en zussen, verkopen aan Goossen Jansz Snijer (zie k10230), 
getrouwd met Arijaentgen Pieters (zie k10231), hun zwager, een huis en erf in de polder Hoge Nesse. 
Bedrag 240 gulden. 

 
#k11568 Maertensz, Rochus   zelfde als ─> k6544 
x 
#k11569 Ariaens, Neeltgen   zelfde als ─> k6545 
 
#k11572 Kwakernaeck, Cornelis Maertensz zelfde als ─> k6548 
x 
#k11573 Jongbloet, Lijsken Huijgen  zelfde als ─> k6549 
 
#k11576 Verleck, Aert Jansz   zelfde als ─> k6552 
x 
#k11577 Pieters, Neeltje   zelfde als ─> k6553 
 
#k11578 van Es, Schalk Claesz  zelfde als ─> k6554 
x 
#k11579 Willems, Neeltge   zelfde als ─> k6555 
 
#k11584 Suijtdam, Dirck Andriesz (zoon van Andries van Suijtdam en ) 
 Later getrouwd met Petercken Ariens 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 ?? te Giessen Nieuwkerk ?? 
#k11585 NN   (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1600 te ???  †  

 x +/- 1630 ?? te Giessen Nieuwkerk ?? met NN Cornelisdr 
 zie ─> k5792 

 

 
#k11664 de Gier, Hendrik Hillebrantsz  (zoon van Hillebrant Dirksz de Gier en 
      Metgen Willems) ─> k23328 
 ~ +/- 1627 te ??? 
 † +/- 1668 te ??? 
x 16-05-1652 te Driel 
#k11665 Bock, Christina (dochter van Nicolaas Bock en Adriaantje Cornelis  
    Loenen)  ─> k23330 
 ~ +/- 1629 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Hillebrant ~ 20-03-1653 te Driel  † +/- 1687 te ??? 
  x 28-02-1675 te Driel met Metge Egons Bock 
  zie ─> k5832 

 

 
#k11672 de Grijp, Engelbrecht Cornelisz zelfde als ─> k2976 
x 
#k11673 Celosse, Margarete   zelfde als ─> k2977 
 
#k11678 Lopick, Laurens Aertsz  (zoon van Aert Lopick en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1645 te Molenaarsgraaf ?? 
#k11679 Dircks, Adriaentje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Janniechien ~ 29-10-1651 te Molenaarsgraaf  †  

  x 14-02-1672 te Molenaarsgraaf met Jan Govertsz 
  zie ─> k5839 

 

 
#k11688 van Eijk, Jacob Jansz (zoon van Jan van Eijk en ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te Zegveld ?? 
#k11689 Claes, Machteltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1635 te Zegveld  † 25-03-1718 te Gouderak 

  x 13-12-1661 te Gouda met Pietertje Jielis 
  zie ─> k5844 

 

 
#k11690 Jansz, Jielis  (zoon van Jan Jansz Schipper en Thomasgen Jielis) 
      ─> k23380 
 ~ +/- 1605 te Gouderak ?? 
 † na 15-11-1664 te Gouderak ?? 
x +/- 1635 te ??? 
#k11691 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  * +/- 1640 te Gouderak  † 26-02-1707 te Gouderak 

  x 13-12-1661 te Gouda met Cornelis Jacobsz van Eijk 
  zie ─> k5845 

 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d 18-05-1615 
Goris Lenertsz, eiser, contra Jielis Jansz, gedaagde, eis doende nopende betalinge van 3 gulden 8 
stuivers van penningen verteert volgens sijn boeck. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 14-08-1618 
Thomasgen Jielisdr, weduwe van Jan Jansz Schipper, geassisteerd met haar voogd, voor de helft, en Jan 
Jansz en Jielis Jansz voor hen zelf en vervangende Cornelis Jansz, Thomas Jansz, Neeltgen Jansdr en 
Perijntghen Jansdr, hun minderjarige broers en zusters, en zo voor de wederhelft, verkopen aan Maerten 
Louwensz een huis en 5 roe erf waar het huis op staat, buitendijks in het Middelblok. Dit is belast met 4 
losrenten: van f 6,- per jaar tbv Maritgen Reijniers, van f 6,- en van f 2,- per jaar tbv Jan Bouwensz, schout 
van Gouderak, en van f 3,- tbv Jacob Dircksz Croeswijck (bakker). Deze zijn te samen te lossen met f 286,- 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d +/- 1654 / 1655 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1287 Datum: 19-Feb-23 

Gillis Jansz, te Gouderak, is schuldig aan Maria Gerritsdr, weduwe van Johan Cornelisz Stuijt, poortster 
van Gouda, een losrente van f 5,- per jaar. Het hoofdgeld is f 100,-. Als onderpand zijn huis en erf in het 
Middelblok, buitendijks. In de marge staat: deze te vergeeft gestelt en over sulcx geroijeert. De acte is 
daarom ook niet gedateerd, noch ondertekend. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    d.d 14-04-1654 
Commer van Greijnen, eiser, contra Gillis Jansz, om betaling van twee termijnen van 25 gulden ieder, 
volgens de obligatie daarvan zijnde. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    d.d 17-08-1655 
Catharina Hensbeeck, eister, contra Gillis Jansz, gedaagde, om betaling van f 36-10-0 per resto over de 
koop en levering van hout. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d 18-05-1658 
Gillis Jansz, te Gouderak, is schuldig aan Maria Gerritsdr, weduwe van Johan Cornelisz Stuijt, poortster 
van Gouda, een losrente van f 10,- per jaar. Het hoofdgeld is f 200,-. 1e vervaldag is 01-05-1659. Als 
onderpand zijn huis en erf in het Middelblok buitendijks. 
 
Recht. Arch. Nr. 9 Gouderak    d.d 25-11-1664 
Arien Janse Uijttenbrouck eijser, contra Laurens Balbian, als speciale last en procuratie hebbende van 
Gillis Janse, woonende alhier in Gouderak, om condemnatie te vergunnen op een som van 30 gulden met 
de rente van dien, volgens de obligatie daarvan zijnde. De gedagde, volgens zijn speciale procuratie, 
vergunt condemnatie. Schepenen condemneren dienvolgende de gedaagde. 

 
#k11696 Jacobsz, Pieter (zoon van Jacob Pietersz en Annigje Willems) 
      ─> k23392 
 Later getrouwd op 09-08-1668 te Ameide met Pietertje Jans 
 ~ +/- 1615 te Langerak ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te Langerak ? 
#k11697 Capiteijn, Marrigje Claasdr (dochter van Claas Theunisz Capiteijn en  
     Adriaantje Jans de Best)  ─> k23394 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1645 te Langerak ???  † voor 24-01-1706 te ??? 

 x +/- 1680 te ??? met IJchje Jans de Heer 
 zie ─> k5848 

 
Recht. Arch. Langerak ? 
f168v 26-6-1649 
Comp. Pieter Jacobs man en voocht van Maritje Claes, transp. aan Teunis Claesse Capiteijn 
 
8 8-2-1651 
Teunis Claes en Bastiaen Claes mitsgaders Pieter Jacobs x Maritje Claes als kinderen van Claas Teunis 
zalgr. eijsers 
 
f43 3-6-1654 
Comp. Jacob Pieters en Pieter Jacobs sijn soon, Willem Arien Boer zijn swager (=schoonzoon), Jacob 
Bartens, mitsgaders Willem Everts, wedr. van Eva Arien, Cornelis Gerrits man en voocht van Lijsje 
Willems, Cornelis Cornelisse won. tot Ippel, bloetvoocht van de nagelaten weeskinderen van voorn Eva 
Arien x Willem Everts, transp. aan Bastiaen Bastiaens 
 
f42 26-3-1655 
Jacob Pieteren ter eenre en Pieter Jacobse voor haar selve Willem Arien Boer man en voogd van Lijsje 
Jacobs ter andere zijde 
 
f68 13-6-1656 
Comp. Dirck Arien Clever man en voocht van Berbera Huijberts, Jan Willems Vuijren x Lijsje Teunisse 
beide won. Willige Langerak, transp. aan Jacob Pieters, Pieter Jacobs en Willem Arien Boer x Lijsje 
Jacobs 
 
f68v 13-6-1656 
Comp. Jan Willems Vuijren, won. Willige Langerak, transp. aan Jacob Pieters, Pieter Jacobs en Willem 
Arien Boer x Lijsje Jacobs 
 
f69v 13-10-1658 
Pieter Jacobse man en voogd van Marritje Claes, Willem Arentse alias Boer man en voogd van Lijsje 
Jacob Pieters alle erfgenamen van Jacob Pieters hare vader za. wede is Pieterje Dircks geassisteert met 
Sander Ariens en Bastiaen Dircks Decker hare broeder ter andere zijde 
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f70 3-12-1659 
Pieter Jacobs zoon van Jacob Pieters za. Willem Aertsse Boer x Lijsje Jacobs, lotinge 
 
f98 20/30-5-1668 
Comp. Pieter Jacobs inwoner en buijrman van Langerak wedr. van Maritje Claes mitsgaders Teunis Claes 
Capiteijn als oom en bloetvoogd van de weeskinderen is schuldig aan Pieter Cornelis Blom 
 
f165 26-4-1669 
Loting tussen Pieter Jacobs en zijn kinderen, van zijn overleden hvr. Maritje Claes, Teunis ende Bastiaen 
Claes Capiteijn ooms ende bloedvoogden over de 2 weeskinderen, o.a. 6 mergen lant, oostw. Bastiaen 
Herberts en westw. Willem Arien Boer 
 
f204v 17/27-6-1669 
Comp. Pieter Jacobs (vader) ende Teunis Claes Capiteijn als oom en bloetvoocht van het weeskind Maritje 
Claes bij hem Pieter Jacobs, transp. ten behoeve van Arien Cornelis Pieterse ende Teunis Bastiaens 
330,1304 
 

 
#k11736 Borst, Leendert Cornelisz  zelfde als ─> k10560 
x 
#k11737 Foppendr, ???   zelfde als ─> k10561 
 
#k11738 Maetroos, Cent Leendertsz  zelfde als ─> k10562 
x  
#k11739 Hugens, Arieaentje   zelfde als ─> k10563 
 
#k11744 Bos, Tijs Jansz (zoon van Jan Tijsz de Oude en Neeltje Claas Bos) 
      ─> k23488 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k11745 Floren, Marrigje (dochter van Floor Damen en Marrigje Cornelis) 
      ─> k23490 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1610 te ???  †  

  x +/- 1642 te Beijerse (Stolwijk) met Marrigje Commers 
  zie ─> k5872 

 

 
#k11746 Deecken, Commer Jansz (zoon van Jan Deecken en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Stolwijk ??? 
#k11747 Aalberts, Meijnsje  (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * +/- 1615 te ???  †  

  x +/- 1642 te Beijerse (Stolwijk) met Cornelis Tijsz Bos 
  zie ─> k5873 

 

 
#k11748 de Goede, Jan Ariensz (zoon van Arien de Goede en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 12-05-1661 te Gouderak 
x voor 09-12-1614 te ??? 
#k11749 Keijser, Annitgen Thijsen (dochter van Thijs Pietersz Keijser en Fijtgen 
     Gerrits)  ─> k23498 
 * +/- 1585 te Gouderak ?? 
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 † na 03-05-1662 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joost * +/- 1630 te Gouderak  † 26-11-1707 te Gouderak 

 x 14-12-1659 te Gouderak met Aaghje Leenderts 
 xx met Annetje Corrnelis 
 zie ─> k5874 

 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    dd 09-12-1614 
Jan Arijensz, getrouwd met Anneken Thijsdr, eiser contra Goris Lenerdtsz, gedaagde, om betaling te 
hebben van 2 gulden en 15 stuivers ter zake van arbeidsloon, die zijn huisvrouw in de loop van het jaar 
verdiend heeft. De eiser is tevreden indien de gedaagde bij ede wil verklaren dat Pieter Thijsz geen 
penning meer van arbeidsloon zal competeren, als hij met zijn zuster, de huisvrouw van de eiser, gerekend 
heeft, dat de gedaagde in dat geval van de eis zal worden geabsolveerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 12-05-1661 
Gerrit Thijsz en Jan Thijsz en voornoemde Gerrit Thijsz als voogd over de kinderen van Hillichgen Thijsdr, 
verwekt door Hiob (sic) Thonisz, Geertgen Thijsdr, weduwe van Barent Jansz, Annichgen Thijsdr, 
weduwe van Jan Ariensz de Goede, en Marrichgen Thijsdr, meerderjarige JD, alle kinderen, 
kleinkinderen en erfgenamen van Thijs Pietersz Keijser, gehuwd met Fijtgen Gerrits, beide zaliger. 
Verkopen aan Grietgen Thijsdr, weduwe van Leendert Cornelisz van der Pols, mede een dochter van Thijs 
Pietersz Keijser en Fijtgen Gerrits, de helft van een hennipwerf. Nog een kampje land binnen de 
middelwetering, groot ½ morgen. Nog een kampje land achter aan het koijchgen, groot 1 ½ hont. Nog een 
werf leggende in de midden binnen de tiendweg en een kampje groot 3 hont 75 roe gelegen over de 
tiendweg in de middewegen, tussen het voorste en het achterste stukje. Dit alles ligt in een viertel van 4 ½ 
morgen in het Middelblok, van welk viertel Jan Dirkcsz Waloon (?)de andere helft bezit. Nog een 
buitendijkskampje met de zelling tot het binnenvierkant van de dijk toe. En tenslotte het achterste van de 
halve huiswerf tot de wetering toe, met huis, berg en schuur, gelegen voor voornoemd viertel. Van dit alles 
bezit de koopster 1/5e van de helft en 1/7e van de wederhelft, als mede erfgenaam. Op de percelen 
binnendijks gelegen staat de helft van 56 stuivers per jaar aan rente. Verder is conditie dat Jan Dirksz 
Wiloom over het laagje een oppad heeft en zijn schuit aan het einde van het laagje in de zelling mag 
leggen. Verder mag hij nog bleken en drogen. Bedrag f 1530,- waarin als haar portie is f 62-5-0. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 03-05-1662 
Annitgen Thijsdr, weduwe van Jan Ariensz de Goede, verkoopt aan Joost Jansz de Goede, haar 
zoon, 4 ½ morgen land met huis, berg en schuur in het Middelblok. Is belast met f 3,- per jaar tbv de 
armen van Gouderak. Is verhuurd aan Jan Jansz de Goede, broer van de koper, van St Petri ad 
Cathedram 1662 tot idem 1665. De verkoopster mag levenslang gratis het kamertje blijven bewonen.  
Bedrag f 2800,- te betalen met f 1000,- contant en  verder f 200,- per jaar. In de acte daaropvolgend de 
schuldbrief. Rente is 3 ½ %. 

 
#k11776 Creuck, Willem Reijngersz de oude zelfde als ─> k9152 
x 
#k11777 Pieters, Aefgje   zelfde als ─> k9153 
 
#k11778 Stolck, Jan Cornelis Jansz  zelfde als ─> k9154 
x 
#k11779 Dircks, Aeltgen   zelfde als ─> k9155 
 
#k11784 Snoeijensz, Arijen (de jonge)  zelfde als ─> k8536 
x 
#k11785 Kars, Jaepgen Jacobs  zelfde als ─> k8537 
 
#k11786 Hartcoorn, Dirck Cornelisz  zelfde als ─> k8538 
x 
#k11787 Jans, Leentje    zelfde als ─> k8539 
 
#k11788 Leendertsz, Arijen   zelfde als ─> k8540 
x 
#k11789 Esseboom, Maritgen Anthonis zelfde als ─> k8541 
 
#k11790 Claesz de oude, Claes  zelfde als ─> k8542 
x 
#k11791 Dircks, Maritgen   zelfde als ─> k8543 
 
#k11792 van Herk, Arien Centen  zelfde als ─> k9168 
x 
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#k11793 Crijnen, Neeltje   zelfde als ─> k9169 
 
#k11794 Decker, Cornelis Senten  zelfde als ─> k9170 
x 
#k11795 Ariens, Ingentgen   zelfde als ─> k9171 
 
#k11796 van Herk, Arien Centen  zelfde als ─> k9168 
x 
#k11797 Crijnen, Neeltje   zelfde als ─> k9169 
 
#k11800 Bos, Cornelis Ariensz  zelfde als ─> k9176 
x 
#k11801 NN     zelfde als ─> k9177 
 
#k11808 van Gent, Tonis Tonisz  (zoon van Tonis van Gent en ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Schoonhoven ?? 
#k11809 Bastiaens, Fijghen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijbert  ~ 25-01-1605 te Schoonhoven  †  

  x 30-07-1630 te Schoonhoven met Wijve Huberts 
  zie ─> k5904 

 

 
#k11844 van der Zijde, Pieter Willemsz (zoon van Willem Pietersz en Marrigje 
      Aarts) ─> k23688 
 * +/- 1565 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 24-12-1617 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k11845 Cornelis, Machteltje  (dochter van Cornelis Adriaensz Ewoutsz en ) 
     ─> k23690 
 * +/- 1570 te ??? 
 † na 25-08-1634 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marritje     * +/- 1600  †  

     x +/- 1620 met Jan Leendertsz (Cors) 
o Willem     * +/- 1602 te Ouderkerk ad IJssel ?     †  

     x +/- 1630 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Pietertje Pieters 
     zie ─> k7338 (kwartier 4) 

o Ariaentje van der Zijde 
      *  +/- 1603 te Ouderkerk ad IJssel ??  †  
      x +/- 1634 met ds. Dirk Texelius 
      xx +/- 1650 met Theodorus Repelius 

o Arien * +/- 1605 te Ouderkerk ad IJssel  † 19-05-1678 te ??? 
 x +/- 1640 te ??? met Ariaentje Hendricks 
 zie ─> k5922 (kwartier 2) 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-12-1617 
Machtelt Cornelis, weduwe van Pieter Willemsz, geassisteerd met Aerien Govertsz, haar gekozen 
voogd, voor zichzelf en namens haar Cornelis Adriaensz, haar vader, en Aerien Govertsz voor zichzelf, 
allen won. te Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan Pouwels Thonisz, twee erven in de polder de Cromme. 
Bedrag 208 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-03-1625 
Machgiel Huibertsz Molenaer, Kornelis Huibertsz, Mathis Geene, getrouwd met Joppen Huiberts, allen 
won. te Ouderkerk ad IJssel, Koenraet Jordaensz, getrouwd met Ingerd Huiberts, won. te Ooltgensplaat, 
Abram Huibertsz, won. te Gouda, Pieter Jan Jorisz, getrouwd met Barbertgen Huiberts, won. te Goes, allen 
kinderen en erfgenamen van Huibert Leendertsz Pols, hun vader, verkopen aan Machtel Kornelis, 
weduwe van Willem Pietersz, 2 morgen land die hen is aangekomen door de dood van hun vader. 
Bedrag 800 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-12-1626 
Op 01-11-1626 zijn Machtel Kornelis, weduwe van Pieter Willemsz, won. in de polder de Zijde, 
geassisteerd met haar zoon Willem Pietersz (zie k7338), ter eenre, en Jan Leendertsz, haar zwager, won. 
in de polder de Geer, ter andere zijde, overeengekomen dat Machtel Kornelis in eigendom zal hebben en 
behouden diverse stukken land die van Jan Leendertsz zijn, ten eerste 1 ½ hont en 25 roeden land in de 
polder de Kromme, 2 ½ hont 6 roeden in de polder de Kromme, 3 hont land met een deel van het huis en 
schuur daarop, in de polder de Zijde, nog 3 hont land in de Zijde. Jan Leendertsz zal dan hebben 2 morgen 
land in de polder de Geer die van Machtel Kornelis is. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 21-12-1626 
Machtel Kornelis, weduwe van Pieter Willemsz, won. in de polder de Zijde, geassisteerd met haar zoon 
Willem Pietersz (zie k7338), verkoopt aan Jan Leendertsz, haar zwager, 4 morgen 1 ½ hont land in de 
polder de Geer. Bedrag 1400 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-09-1630 
Rechtdag gehouden 23-09-1630 
Claes Pietersz Noorman, schout, eiser, contra Machtelt Cornelis, weduwe van Pieter Willemsz, 
gedaagde. De eiser zegt dat hij in de Nieuwerho…wetering en in de veenwegering, toen de molens 
maalden, 9 viskorven heeft gevonden. Hij eist dat de gedaagde een boete van 12 stuivers per korf zal 
krijgen, en dat de viskorven verbeurd worden verklaard. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-01-1631 
Adrijaen Sijmensz, namens Maerten Goossensz, won. te Stolwijk, getrouwd met Janneken Sijmons, zijn 
zus, en Jacob Pietersz, won. te Haastrecht, de zoon van zijn zus, verkopen aan Machtelt Cornelis (zie 
k14677), weduwe van Pieter Willemsz (zie k14676), geassisteerd met Willem Pietersz (zie k7338), haar 
gekozen voogd, 8 hont en 62 schaften land, verspreid gelegen in de polders de Kromme en de Zijde. 
Bedrag 350 gulden per morgen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-01-1631 
Machtelt Cornelis, weduwe van Pieter Willemsz, geassisteerd met Willem Pietersz (zie k7338) en 
Adrijaen Pietersz (zie k5922), haar twee zoons, en Willem Adrijaensz, voor zichzelf en namens 
Arijaentgen Arijens en Grietgen Arijens, zijn zussen, Adrijaen Sijbrantsz, namens Pieter Sijbrantsz en 
Bouwen Sijbransz, zijn broers, en Roel Pietersz, getrouwd met Barbar Sijbrants, zijn zus, Pieter 
Leendertsz, Machtelt Leenderts, weduwe van Aelbert Claesz, geassisteerd met Pieter Leendertsz, haar 
broer, Floor Foppen, getrouwd met Maertgen Leenderts, Gerrit Pietersz Luijt, verklaren dat zij met elkaar 
gemeen hadden een weer land groot 12 morgen in de polder de Zijde. Dit verkavelen zij nu. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-05-1631 
Aeriaen Jacobsz, getrouwd met Haesgen Aerens, Leentgen Nanne, weduwe van Jacob Aerensz, Willem 
Aerensz, oom en voogd van de weeskinderen van Jacob Aerensz, te Stolwijk, verkopen aan Machtel 
Kornelis, weduwe van Pieter Willemsz, geassisteerd met Willem Pietersz, haar zoon, 3 morgen 2 
hont in de polder de Zijde te Ouderkerk ad IJssel, met de bebouwing daarop. Hier woont Machtel Kornelis 
nu al. Bedrag 1500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-08-1634 
Machtelt Cornelis, weduwe van Pieter Willemsz, geassisteerd met Willem Pietersz, haar zoon, 
verkoopt aan Adrijaen Sijmonsz, 3 ½ morgen land in de polder de Cromme. Bedrag 1175 gulden. 
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#k11848 Jansz, Jan   (zoon van Jan Jaspersz en Ingetgen Gerrits) 
     ─> k23696 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k11849 Schaep, Aechge Cornelis (dochter van Cornelis Adriaen Lambertsz Schaep 
     en Cleijsje Meewis) ─> k23698 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijg * +/- 1605 te ???  † voor 1685 te ??? 

 x +/- 1635 te Krimpen ad Lek ?? met Neeltje Foppendr 
 zie ─> k5924 

 

 
#k11850 Huigensz, Fop  (zoon van Huig Willemsz en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † tussen 1620 en 1626 te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k11851 Adriaens, Borchje  (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1610 te ???  †  

 x +/- 1635 te Krimpen ad Lek ?? met Huijg Jansz 
 zie ─> k5925 

 

 
#k11856 Borst, Leendert Cornelisz  zelfde als ─> k10560 
x 
#k11857 Foppendr, ???   zelfde als ─> k10561 
 
#k11858 Maetroos, Cent Leendertsz  zelfde als ─> k10562 
x  
#k11859 Hugens, Ariaentje   zelfde als ─> k10563 
 
#k11864 Bloot, Willem Willemsz (zoon van Willem Bloot en ) 
 * +/- 1575 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k11865 Jans, Leentje   (dochter van Jan Maartensz en ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem  * +/- 1605 te Gouderak  † voor 17-05-1663 te ??? 

  x +/- 1645 te ??? met Sijgje Meeus Visscher 
  zie ─> k5932 

 
Recht. arch nr 46 Stolwijk    d.d. 01-06-1603 
Willem Willemsz Bloet als man en voogd van Leentge Jansdr is betaald door Willem Dirck Brantsz en door 
de weduwe en de erfgenamen van za. Goessen Maertsz volgens de vertichtingsbrief van 12-2-1580 voor 
schout en gesworenen, zowel van bestemoeder, bestevaeder, moeders en vaders erfenissen, mitsgaders 
Neeltge Maertensdr en Trijntge Maertensdr, en mede van 100 sch. van za. Cornelis Jansz Korfver. 

 
#k11866 Visscher, Mees Ellertsz (zoon van Ellert Visscher en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k11867 Ockers, Ingetje  (dochter van ) 
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 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sijgje * +/- 1610 te ???  † na 30-11-1677 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1645 te ??? met Willem Willemsz Bloot 
 zie ─> k5933 

 

 
#k11888 van Herk, Arien Centen zelfde als ─> k9168 
x 
#k11889 Crijnen, Neeltje  zelfde als ─> k9169 
 
#k11890 Steenbacker, Eeuwout Aertsz (zoon van Aert Cornelisz en ) 
      ─> k23780 
 * +/- 1570 te ??? 
 † tussen 16-02-1626 en 13-03-1627 te Krimpen aan den IJssel 
  05-02-1627 te Ouderkerk / Krimpen aan den IJssel 
x +/- 1600 te ??? 
#k11891 Jans, Marritge  (dochter van Jan Sijmonsz en IJeffgen Jans) 
      ─> k23782 
 * +/- 1575 te ??? 
 † tussen 19-09-1663 en 16-01-1675 te Ouderkerk / Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willempje   * +/- 1608 te Krimpen ad IJssel 

    † voor 19-09-1663 te Ouderkerk ad IJssel 
    x +/- 1629 te Krimpen ad IJssel met Willem Ariens Centensz Baes van Herk 
    zie ─> k5945 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 02-04-1616 
Lodewijck van der Helst, wonend te Haarlem, is schuldig aan Eeuwout Aertsz Steenbacker, wonend te 
Krimpen ad IJssel, het bedrag van 150 gulden uit de koop van steen, die hij ontvangen heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 24-10-1616 of 09-12-1616 
Crijn Cornelisz Comen daagt Eeuwout Aertsz steenbacker voor het gerecht omdat hij hem nog 39 
gulden, 6 stuivers en 8 penningen schuldig is voor geleverde turf. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-11-1617 
Jacob Cornelissen en Eeuwit Franssen, tesamen vervangende Bruijn Cornelissen en Pieter Govertssen als 
bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Govertsz zalr in zijn leven wonende in Crimpen ad 
IJssel, verhuren aan Eeuwit Aertssen Steenbacker mede wonend alhier, 6 hont uitterland om dat te 
mogen uitzellingen. Dit wordt voor de komende 15 jaar gehuurd voor f 48,- per jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 05-08-1621 
Arien Wiggertsz Steenbacker te Krimpen ad IJssel, op verzoek van Eeuwout Aertsz Steenbacker, 
verklaart dat zij beiden in september lestleden anno 1620 hebben verkocht aan ene Abraham Jacobsz 
schipper van Sevenbergen ettelijke duizenden stenen voor de prijs van 43 ½ stuivers per duizend stenen. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 08-11-1621 / 14-02-1622 
De eigenaars van een zelling gelegen in Krimpen a/d IJssel dagen Eeuwout Aertsz steenbacker, wonend 
te Krimpen ad IJssel, voor het gerecht. Zij zeggen dat Eeuwout Aertsz Steenbacker onlangs aarde uit deze 
zelling heeft laten halen zonder hun toestemming en medeweten. Zij eisen dat dit verboden wordt en dat 
de gehaalde aarde betaald of teruggebracht wordt. 
Op 14-02-1622 wordt gevonnist dat Eeuwout Aertsz Steenbacker ten profijte van de armen in Krimpen ad 
IJssel drie carolus gulden moet betalen in plaats van de restitutie van de aarde. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-12-1621 
Eeuwout Aerts Steenbacker, wonend te Krimpen ad IJssel, koopt van Annichge Jans, wonend te 
Dubbeldam en weduwe van Leendert Jansz, het vierde deel van een buitenland, gelegen in de polder de 
Cromme. Bedrag 250 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 29-03-1622 
Eeuwout Aerts Steenbacker te Krimpen stelt zichzelf borg voor Floris Ariensz en Willem Jansz 
steenbakkers te Stormpolder voor het oplichten en vervoeren van aarde als gelegen in de zellingen in 
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Krimpen. Borgestelling gaat om eventueel ten onrechte weggehaalde aarde.  

 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 07-01-1626 
Wij Arien Bastiaensz en Steven Jansz heemraden te Krimpen ad IJssel zijn ten huize geweest van 
Eeuwout Aertsz Steenbacker alwaar wij gezien en gevonden hebben IJeffgen Jans weduwe, de 
moeder van voorn Eeuwout Aertsz huisvrouw, te bedde liggende en verklaart haar testament 
gepasseerd te Ouderkerk ad IJssel voor schout en heemraden ongeldig. Speciaal sprekende betreffende 
de kind of kinderen van Dirk Pietersz Toet zalr in zijn leven woonachtig te Ouderkerk voorsz.  

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel d.d. 16-02-1626 
Rekening door Anthonis Brantsz (zie k21476) als oom en voogd van Issebrant Machielsz en Annetgen 
Machielsdr, nagelaten kinderen van Baertgen Brants, gehuwd met Machiel Huibertsz, over de jaren 1621-
1625. Ontvangsten oa van Euwout Aertsz steenbakker, won, te Krimpen ad IJssel, f 22-10-0 wegens het 
gebruik van het deel van de weeskinderen zelling, gelegen voor een weer van 14 morgen a  
f 1-10-0 per jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 13-03-1627 
Merritgen Jans wonende te Krimpen ad IJssel, weduwe van zalr Eeuwout Aertsz in zijn leven 
steenbacker te Krimpen ad IJssel, geassisteerd met Maerten Jansz Broertgen wonend aan de Rotte 
onder Hillegersberg, verklaarde dat de voorn Eeuwout Aertsz tot zijne kinderen en erfgenamen nagelaten 
heeft Abraham Adriaensz getrouwd met Merritgen Eeuwoutsdr, wezende een dochter van de voorn 
Eeuwout Aertsz, en Arien Aertsz Timmerman wonende tot Nieuwerkerk als oom en gerechte vaderlijke 
voogd over Jannitge Eeuwouts nu oud ca 21 jaar en Willemgen Eeuwoutsdr (zie k5945) nu oud ca 19 
jaar en Aert Eeuwoutsz nu oud ca 14 jaar alle kinderen en erfgenamen volgens het testament bij de voorsz 
weduwe nu geexhijbeert, van de voorn Eeuwout Aertsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-01-1630 
Maritgen Jans, wed. van Eeuwout Aertsz Steenbacker verkoopt aan Willem Adriaensz, getrouwd met 
Willemtgen Eeuwouts, en Jannetgen Eeuwouts, haar dochters, een steenplaats in de polder de Cromme, 
waarop een huis, berg, twee schuren,  twee steenovens en vier loodsen staan, en een bijbehorende zelling 
en negen en een halve morgen land. Prijs 4.025,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 16-06-1631 / 30-06-1631 
IJsbrant Michgielsz Moelenaer daagt Merritge Jansdr, weduwe van wijlen Eeuwout Aertsz 
Steenbacker voor het gerecht. Hij eist 27 gulden van 6 jaar huur van een zelling waarvan het laatste jaar 
was 1631. Op 30-06-1631 wordt gevonnist dat Merritge Jans aan IJsbrant Michgielsz de som van 20 
gulden betaalt en dan nog 7 gulden schuldig blijft voor de onkosten die vervallen zijn over het proces dat 
tegen Berkenwoude loopt over het uitgraven van het gebied tussen Berkouer ka en de dijk. Daarvoor borg 
staan Michgiel Huijbertsz Moelenaer en Claes Pietersz Noerman schout.  
Merrigen Jans tekent: 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 26-01-1633 / 26-06-1634 
Maerten Sijmonsz, namens de erfgenamen van Ariaentge Sijmonsdr zijn overleden zuster, voor 1/5 part.  
Geertge Sijmonsdr geassisteerd met Vincent Jansz haar oudste zoon door ziekte van Jan Vincentensz 
haar man, mede voor 1/5 part.  
Jan Jansz schoenmaker te Krimpen ad Lek, namens de verdere kinderen van Arien Sijmonsz zalr, mede 
voor 1/5 part.  
Sijmon Feijsz Steenbacker tot Leiderdorp met Cornelis Eeuwoutsz zijn zwager als kinderen en erfgenamen 
van zalr Feijs Sijmonsz mede voor 1/5 part. 
Pieter Jansz Mul. stadhouder van de schout van Krimpen ad IJsel, getrouwd met Grietje Jans, Merritje 
Jans weduwe van Eeuwout Ariensz geassisteerd met de voorzeide stadhouder en de voorzeide Maerten 
Sijmonsz als gerechte vaderlijke voogd over de nagelaten weeskinderen van Sijmon Jansz en ook 
moederlijke voogd over het weeskind van zalr Jannitje Jans als kinderen en erfgenamen van Jan 
Sijmonsz mede voor 1/5 part.  
Zij verkopen aan Louweris Jansz Steenbacker te Krimpen ad IJssel acht morgen land in de polder 
Langeland. Deze 8 morgen bevinden zich in een stuk land van 12 morgen, waarvan 6 morgen leenland is, 
waarvan de leenbrief nu staat op naam van Jan Huijgensz, de jongste zoon van Huijch Pietesrz, die met 
zijn broer het andere derde part van de 12 morgen bezit. Bedrag f 3200,-. Voor de resterende 
kooppenningen is een obligatie van f 1600,-. Verkoop 26-01-1633, Acte 26-06-1634. 
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Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 06-03-1641 / 01-08-1641 
Sijmon Feijssen, Cornelis Eeuwoutsz wonend tot Leiderdorp, Sijmon Ariensz en Huijgh Ariensz wonend te 
Dordrecht, met Jan Jansz hun zwager wonend te Krimpen ad Lek, mede namens de andere broers, 
Pouwels Matheeussen wonend te Maasland, voor zichzelf en voor de weeskinderen van Sijmon 
Matheeusz en Grietge Matheeus, Cent Jansz, Huijbert Ariensz, wonend te Ouderkerk ad IJssel, Sijmon 
Jansz, Arien Bastiaensz wonend te Krimpen ad IJssel, de kinderen van Toentge Jans, en Pieter Jansz Mul 
stadhouder van de schout en voogd van Merritge Jans weduwe van Eeuwout Ariensz en Cent Jansz als 
voogd van de weeskinderen van Sijmon Jansz en Jannitge Jansdr, verkopen aan Louweris Jansz 
Steenbacker wonend te Krimpen ad IJssel zes morgen land met huis en schuur in de polder Langeland. Dit 
land hadden de verkopers uit een erfenis van Maerten Sijmonsz zalr. Verkoop 06-03-1641, Bedrag f 1680,- 
en resterend f 3360,-. Acte 01-08-1641. 
 
(Onderstaande twee acten uit Recht. Archief 29 te Krimpen a/d IJssel dd 27-04-1663 en 19-01-1675 gaat 
over Merritje Jans weduwe van Eeuwout Arien Jaspersz. De vraag is of dit hetzelfde echtpaar is als 
Merritje Jans, weduwe van Eeuwout Aertsz Steenbacker. Want in eerdere stukken komt er wel een dochter 
Janneke Eeuwouts voor, maar geen Barber of Aerjaentje, en juist wel een Willemtgen. Bovendien staat in 
onderstaande acte dat er nog kinderen wonen bij Merritge Jans. En dat lijkt, gezien hun leeftijd, niet 
aannemelijk) 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. tussen 27-04-1663 en 19-09-1663 
(Deze acte is doorgestreept in het origineel). 
Jan Sijmonsz Broeder is schuldig aan Gerrit Pietersz Bosch coopman wonend Rotterdam f 400,-. Hij 
verhijpotequeert hierop zijn huis en erf in de polder Langeland strekkende van de dijk af tot aan huis en erf 
van Merritge Jans weduwe van Eeuwout Arien Jaspersz en haar kinderen toe, ten oosten Pieter Jan 
Govertsz en ten westen met de kinderen van Heindrick Gerritsz zalr cs. Dit en heeft sijnen voortganck niet 
genomen ende sijn partien anders verdragen en veraccordeert. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 19-01-1675 
Cornelis Lourisz getrouwd met Aerjaentje Eeuwoutsdr, Berber Eeuwouts beiden won. te Krimpen ad IJssel, 
en Janneken Eeuwouts als last en procuratie hebbend van Arien Heijndricksen de Veder haar man 
wonend tot Rotterdam, alle kinderen en erfgenamen van zaliger Merritje Jans die weduwe was van 
Eeuwout Arijensz, verkopen aan Pieter Pietersz Baes het 1/12 deel van de steenplaats, ovens, loodsen, 
zellingen, staande en gelegen in het Zandrak alhier in de polder Langeland in Krimpen ad IJssel. Ook 
koopt hij alle gereedschap, gebakken en ongebakken steen en de huurzellingen. Bedrag f 450,- te betalen 
met f 150,- en nog 2x f 150,- per jaar. 

 
#k11892 Wagemaker, Cornelis Jacobsz (zoon van Jacob Feijsz en Maritge Ariens) 
      ─> k23784 
 * +/- 1570 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † voor 26-05-1611 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1603 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k11893 Jans, Jorisje  (dochter van Jan Leendertsz en Leentgen Jacobs) 
      ─> k23786 
 Later getrouwd (1) (voor 01-11-1616) met Gerrit Willemsz 
 Later getrouwd (2) met Anthonis Jacobsz 
 * +/- 1575 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † na 18-03-1646 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 01-12-1604 te Ouderkerk ad IJssel ?? 

    † 09-04-1674 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1630 te ??? met Trijntgen Jans 
 zie ─> k5946 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-06-1592 
Vincent Anthonisz, won te Ouderkerk, en Vincent Jacobsz, won. te Rotterdam, als voogden van Maertghen 
Anthonis, verkopen aan Cornelis Jacobsz Wagemaecker 2 morgen 1 ½ hont land in de polder Zijde. 
In de volgende acte de schuldbrief van jaarlijks 24 gulden rente, waartoe hij verhijpothequeert 4 ½ morgen 
land. Af te lossen met 16 ponden groten vlaams. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  fot.96/97  d.d. 24-03-1598 
Jacob Jacobsz Smit, won. te Ouderkerk, voor zichzelf en voor zijn broer Feijs Jacobsz, met Jacob Jansz, 
getrouwd met Maritgen Jacobs, in presentie van Grietje Jans, de vrouw van Feijs Jacobsz, en Toentgen 
Ariens, net Thonis Jansz, haar voogd, ..., en Lenert Jansz haar voogd, verkopen aan Cornelis Jacobsz 
Wagemaecker en Pietertgen Jacobs, hun broer en zus, alle zulke erfenisse van landen, huizingen, 
koeien, paarden, jonge beesten, inboedel, huisraad, etc, bij dode van Jacob Feijsz, hun vader. Bedrag 
650 gulden. Ten zelven dage compareerde Maritgen Ariens, weduwe van Jacob Feijsz, met Vincent 
Cornelisz, haar voogd in deze, en verkoopt aan Cornelis Jacobsz Wagemaeker en Pietertgen Jacobs, 
haar zoon en dochter, al haar landen, huizinge, meubelen, etc, voor 650 gulden. Cornelis Jacobsz 
Wagemaeker en Pietertgen Jacobs zijn dan gehouden hun moeder haar leven lang te onderhouden en 
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alimenteren in eten, drinken, kleding, schoenen en alle verdere nooddruft, en daar 60 gulden per jaar aan 
te besteden. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel fot.113  d.d. 24-03-1598 
Jacob Jacobsz Smit, won. te Ouderkerk, voor zichzelf en namens Feijs Jacobsz, zijn broer, in presentie 
van Grietgen Jans, vrouw van Feijs Jacobsz, met Jacob Jansz, getrouwd met Maritgen Jacobs, en 
Toentgen Ariens, met Anthonis Jansz, haar voogd, en verkopen aan Cornelis Jacobsz Wagemaeker en 
Pietertgen Jacobs, hun broer en zus, de eigendom van alle erfenisse van landen, huizen, etc, na 
overlijden van Feijs Jacobsz. Zij zijn voldaan met geld of een schuldbrief. Ten zelve dage compareerde 
Maritgen Ariens, weduwe van Jacob Feijsz, met Vincent Cornelisz, haar voogd in deze, en verkoopt aan 
Cornelis Jacobsz Wagemaecker en Pietertgen Jacobs, haar zoon en dochter, het eigendom van al haar 
landen, huizen, etc. Zij is voldaan met geld of een schuldbrief. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d 26-05-1611 
Feijs Jacobsz, won. te Delft, en Jacob Jacobsz Smith, won. te Ouderkerk, ooms en voochden van Jan 
Cornelisz (zie k5946), Jacob Cornelisz en Marichgen Cornelisdr, nagelaten weeskinderen van wijlen 
Cornelis Jacobsz Wagemaecker ten eenre, en Jorisge Jans, nagelaten weduwe van voornoemde 
Cornelis Jacobsz, geassisteerd met Pieter Jacobsz, won. te Ridderkerk, haar oom, en Blasius Jansz, 
won. te Krimpen ad Lek, haar broer, en voochden ten andere zijde. Zij komen overeen: 
Jorisge Jans zal haar 3 kinderen alimenteren, leren lezen en schrijven, totdat de jongens 16 jaar oud en 
het meisje 14 jaar oud zal zijn geworden, waarvoor zij behoudt de gehele boedel, vee, geld benevens de 
in- en uit schulden. Zijn de kinderen 16 (de jongens) en 14 (het meisje) geworden, dan krijgen zij hun deel 
benevens te samen f 500,-.  
In de kantlijn staat: 
Jan Cornelisz werd 3 ½ week voor kerstmis 1616 12 jaar oud 
Jacob Cornelisz wordt vrouwenlichtmis 1617 10 jaar oud 
Marichje Cornelis is bamis 1616 8 jaar oud geworden 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d 01-11-1616 
Inventaris van de goederen die Jorisge Jans, eertijds weduwe van Cornelis Jacobsz Wagemaecker voor 
de helft en de nagelaten kinderen van Cornelis Jacobsz en Jorisge Jans voor de andere helft gemeen 
toebehoren. 
Landen: 
- Een huis en erf, in het dorp van Ouderkerk met de landen daar achter, tesamen groot 7 morgen 
 1 ½ hond. 
- 5 hont 65 roe land te Krimpen aan de Lek in 4 verschillende weertgens, namelijk in het 
 Swordelcamptge, t huijsweer genaamd ‘Passouft’, in het weer ‘de Baerd’ en in het Waelandt. 
- 1 hont 20 roe te Krimpen aan de Lek in dezelfde 4 weertgens. 

De helft van het voornoemde land te Krimpen aan de Lek, dat de weeskinderen toekwam, zijn 
door de voochden Pieter Jansz Besemer, schout, en Jacob Jacobsz Smit, oom, verkocht aan 
Gerrit Willemsz, gehuwd met Jorisge Jans, Aert Crijnen, Heijndrick Lenaertsz en Blaes Jansz 
voor f 275,- volgens de koopacte van 02-11-1616. 

Bezitten: 
- 1/6e deel in een rentebrief groot f 200,- ten laste van Leendert Jansz die tegenwoordig in Oost-
 Indië is. 
- 1/6e deel in een rente van f 101-10-0 die onder Bouwen Sijbrantsz berust en nu bij Jorisge Jans 
 ontvangen is. 
- 1/6e van 100 schilden ten laste van Thonis Thoinsz, won. te Elshout 
- f 50,- ten laste van Aerie Willemsz Schuijtvoerder 
- ½ van een rente van f 2-2-0 per jaar van een erfpacht, nu betaald door Marichge Raevens uit 
 wiens huis en erf betaald wordt. 
- ½ van 2 stuivers per jaar aan erfpacht, uit het huis dat nu van Bouwen Sijbrantsz is. 
- Maertge Claesen, won. te Lekkerkerk, heeft f 14,- schuld 
- ½ van f 50,- waarvan de rente betaald wordt door Jacob Jacobsz Smith en waarvan de weduwe 
 van Cornelis Jacobsz de andere helft toekomt, volgens de uitspraak van de schout Pieter Jansz 
 Besemer, de secretaris Jan van Leeuw en de heemraad Willem Adriaensz. 
- De weeskinderen krijgen van hun moeder Jorisge Jans f 500,- volgens de uitkoop 26-05-1611. 
Lasten: o.a. de helft van een rente van 10 pond hollands per jaar (de penning 16) volgens de 
constitutiebrief daarvan zijnde dd 08-04-1539. 
Jorisge Jans verklaart bij haar beste kennis en wetenschap dat bij haar en haar zaliger man buiten de 
uitkoop dd 26-05-1611 anders geen goederen nagelaten zijn dan in de bovengestelde inventaris verhaald 
staan, en belooft deze inventaris te doen verhogen met de goederen die zij bij verzuim buiten de inventaris 
zou mogen hebben gelaten. 
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Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-07-1626 
Rekening door Jacob Jacobsz Smit, oom en voogd van Jan Kornelisz, Jacob Kornelisz en Maertgen 
Kornelis, nagelaten kinderen van Kornelis Jacobsz Wagemaker over de jaren 1616 tm 1626. 
Ontvangen: 
- van Gerrit Willemsz Vrient, oom van de weeskinderen, 10 stuivers, ivm turf 
- verkocht aan Jorisje Jans, moeder van de kinderen, met haar broers, ongeveer 1 morgen land
 te Krimpen ad Lek in 4 weren voor f 274,- 
- de kinderen zijn van hun overleden oom Feijs Jacobsz, te Delft, aangekomen f 600,- die de 
 weduwe betaalt met f 80,- per jaar 
- van Willem Aerensz 10 stuivers ivm het gebruik van de schuur van de weeskinderen 
- van Aeriaen Willemsz Schuitevoerder f 24,- ivm een rentebrief en rente (afgelost) 
- van Jorisje Jans, de moeder van de weeskinderen, f 500,- ivm hun vaders bestervenis 
- van Pieter Jansz Besemer f 5,- wegens het gebruik van de schuur van de weeskinderen 
- van Jorisje Jans, de moeder van de weeskinderen, f 6,- en f 8,- over een jaar rente van een 

obligatie van 150 gulden. 
- van Kornelis Gerritsz Timmerman 33 stuivers over 3 jaar erfpacht staande op diens huis. 
- van Pieter Dircksz den Toot f 119-5-0 zijnde 3 jaar huur van 3 morgen 1 ½ hont land in de 
 polder Zijde, zijnde f 11,- per morgen 
- van Sibrant Leendertsz Schoenmaker f 90,- zijnde 3 jaar huishuur van het huis van de 
 weeskinderen alhier in het dorp. 
- van Blasius Jansz en Jorisje Jans f 34-7-8 zijnde 2 jaar rente van een rentebrief van f 275,- 
- van Krijn Jansz Steenbakker, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, f 36,- over 3 jaar rente van een 
 obligatie van f 200,- 
Uitgaven oa: 
- f 8,- aan reiskosten en veergeld 
- f 7-15-0 en f 23-13-0 ivm een proces tegen Gerrit Willemsz Vrient, oom van de weeskinderen 
- kosten van de openbare verhuring van het land 
- kosten van het graven van de sloten en vervoer van aarde 
- reparaties aan het huis en schuur door Joost Pietersz Luit 
- idem aan het rieten dag, kalk, ijzerwerk, zand, nieuw glas, hout en arbeidsloon f 56-7-0 
- de kinderen moeten f 600,- aan hun moeder geven ivm de lotinge van het land en huis 
- aan Aeriaen Willemsz Koen, schoenmaker won. te Lekkerkerk, f 84,- omdat Jan Kornelisz 2
 jaar bij hem gewoond heeft om het ambacht van schoenmaker te leren, en nog 2 gulden 
 voor gereedschap. 
- aan Leendert den Timmerman, won. te Streefkerk, f 72,- omdat Jacob Kornelisz 2 jaar bij hem 
 woonde om het timmerambacht te leren, en 9 gulden voor gereedschap. 
-  aan kleding voor de kinderen. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 15-02-1646 
Jorisken Jans, weduwe van Tonis Jacobz, geassisteerd met Jan Cornelisz Schoenmaker, haar zoon, voor 
de ene helft, en Barent Tonisz voor de andere helft, en Jan Cornelisz Schoenmaker als eigenaar van 7 
hont land, verkopen in het openbaar 8 morgen 2 hont land, met huis en berg daarop staande in 
verscheidene kampen in de polder Zijde.  
Om herhaling te voorkomen, staan in de acten in archiefstuk 22 dd 18-03-1646 de verdere details. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, 
haar zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Anthonis Jacobsz, Jan Jacobsz en 
Leendert Jacobsz, ieder voor 1/3e deel, een huis, erf, berg, schuren, boomgaard en kennipwerf in de 
polder Zijde. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 1200 gulden. Contant wordt 1/3e 
betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Steven Jansz Mul een kamp land in de 
Zijde, groot 7 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 1520 gulden. Contant wordt 
1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Cornelis Gerritsz Timmierman en 
Pieter Andriesz Timmerman, ieder voor de helft, een kamp land in de polder Zijde, groot 10 hont. Verkocht 
tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 1900 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee 
volgende jaren de andere delen. 
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Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Jan Leendertsz Cors een kamp land in 
de polder Zijde, groot 10 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 714 gulden. 
Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Jan Jacobsz en Leendet Jacobsz, 
ieder voor de helft, een kamp land met een kennipwerf daarin, groot 4 hont. Verkocht tijdens openbare 
verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 245 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de 
andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Jan Claesz Noorman, secretaris, een 
elsakker, rijsakker en kennopwerf in de polder Zijde, groot 2 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 
15-02-1646. Bedrag 300 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Pieter Andriesz Timmerman een kamp 
land en een rijsakker in de polder Zijde, groot 3 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. 
Bedrag 160 gulden. Contant wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-03-1646 
Jorisgen Jans, laatst weduwe van Anthonis Jacobsz, gassisteerd met Jan Cornelisz Schoemaker, haar 
zoon, voor de ene helft, en Barent Thonisz Kleermaker, getrouwd met Jannetgen Thonis, dochter van 
voornoemde Anthonis Jacobsz, voor de andere helft, verkopen aan Ingen Pietersz een kamp land in de 
polder Zijde, groot 7 hont. Verkocht tijdens openbare verkoop dd 15-02-1646. Bedrag 190 gulden. Contant 
wordt 1/3e betaald, en de twee volgende jaren de andere delen. 

 
 
#k11896 Rolloos, Jan Thijsz  (zoon van Thijs (Matthijs) Jansz Loes en  
     Adriaentje Cornelis)  ─> k23792 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 08-03-1619 te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k11897 Thomas (Thonis), Geertje (dochter van Thomas Daemsz en Merritge  
     Thonis) ─> k23794 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Thomas  * +/- 1605 te Berkenwoude 
   † tussen 07-05-1664 en 14-07-1673 te Berkenwoude ?? 
  x +/- 1635 te ??? met Grietje Meeus 
  zie ─> k5948 

 

 
#k12064 Arijensz, Fop   (zoon van ) 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1614 
 * +/- 1570 te Berkenwoude 
 † tussen 20-12-1634 en 1635 te Achterbroek (Berkenwoude) 
x +/- 1600 te ??? 
#k12065 Goossens, ???  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † na 29-05-1639 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * tussen 1605 en 1610 te Achterbroek (Berkenwoude) ??    † +/- 1681 te ??? 

 x tussen 1640 en 1645 te ??? met Geertje Barents 
 zie ─> k6032 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 25-02-1614 / 27-05-1614 / etc 
Fop Arijensz treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 16-11-1632 
Leendert Arijen Goossensz, met Arijen Leendertsz en Goossen Leendertsz, zijn 2 zoons, verkopen een 
huis, erf en berg aan Fop Arijensz. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 20-12-1634 
Jacob Leendertsz, getrouwd met Pietertgen Pieters, en Arijen Thonisz Joncker, getrouwd met Pietertgen 
Cornelis, verkopen de bestervenisse in de landen en getimmerten daarop staande welke Gijsbert Arijensz 
en Merrichtge Arijens hebben nagelaten, gelegen in het oost- en westeinde van Berkenwoude en de 
Achterbroek in diverse percelen. Koper is Fop Arijensz. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. +/- 1635 / 29-05-1639 
De weduwe en kinderen van Fop Arijensz worden genoemd als eigenaars van een belendend perceel. 

 
#k12066 Willemsz, Barent  (zoon van ) 
 * +/- 1587 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k12067 Dirks, Geertje   (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje * +/- 1612 te ???  † na 13-03-1704 te ??? 

 x tussen 1640 en 1645 te ??? met Dirck Foppen 
 zie ─> k6033 

 

 
#k12068 Evegroen, Cornelis Andriesz  (zoon van Andries Dirksz Evegroen en 
      Ariaantje Teunis)  ─> k24136 
 * +/- 1594 te Agterbroek (Berkenwoude) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te ??? 
#k12069 Jans, Marrigje   (dochter van ) 
 * +/- 1597 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1630 te Agterbroek (Berkenwoude)  †  

 x +/- 1658 te ??? met Teuntje Reijers 
 zie ─> k6034 
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#k12070 Gielisz, Reijer   (zoon van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te ??? 
#k12071 Cornelis, Jannigje  (dochter van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teuntje * +/- 1635 te ???  †  

 x +/- 1658 te ??? met Dirck Cornelisz Evegroen 
 zie ─> k6035 

 

 
#k12072 Weggeman, Pauwel Cornelisz zelfde als ─> k11436 
x 
#k12073 Jans, Geertje    zelfde als ─> k11437 
 
#k12074 Pronck, Dirck Jansz (zoon van Jan Thonisz Pronck en Ploentgen Brants) 
      ─> k24148 
 * +/- 1576 te Berkenwoude 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k12075 Jacobs, Fijgje  (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijtje  * +/- 1625 te ???  † na 14-09-1681 te ??? 

  x +/- 1650 te ??? met Cornelis Pauwels Capteijn 
  zie ─> k6037 

 

 
#k12076 Schoonder, Huijg Adriaensz (zoon van Adriaen Adriaensz Schoonder en  
     Niesgen Wiggers OF Iefjen Cornelis)  ─> k24152 
 * +/- 1600 te Capelle aan den IJssel 
 † na 1648 te ??? 
x +/- 1627 te Capelle aan den IJssel 
#k12077 Jongebreur, Neeltje Adriaens (dochter van Adriaen Jongebreur en ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † 07-12-1647 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaen * +/- 1632 te Zevenhuizen / +/- 1630 te Capelle ad IJssel 

  † +/- 1688 / tussen 29-2-1693 en 3-3-1696te Nieuwerkerk ad IJssel 
 Eerst relatie met Zoetje Dircks (niet getrouwd) waaruit kind Neeltje geboren 1652 
 x 22-01-1653 te Capelle ad IJssel met Geertje Jans Louwens 
 zie ─> k6038 

 
Rotterdam 07-04-1633 
Heijndrick Jansz van Blanckenburch, 53 jaar, en Joost Adriaensz Verhoeff, 34 jaar, verklaren op verzoek 
van de dijckgraaf van Schielant dat zij bij Huijch Adriaensz Schoonder, wonende aan de S’gravenwech 
in de jurisdictie van Capelle, geweest zijn en daar in de keuken een half vat vonden gemerkt met ’De Boot’ 
en voorzien van een bodem waar nog pekel in zat. Vervolgens vond men nog een paar vaten. Er werd een 
bekeuring uitgeschreven. Een vrouw liep hen na en zei dat het vlees niet belangrijk was maar wel de 
vaten. Zij wilde dit met de dijkgraaf in orde maken. 
 
Rotterdam 15-08-1651 
Huijch Ariensz. Schoonder wordt bij een belending genoemd 

 
 
#k12078 Lauwrensen, Jan  (zoon van ) 
 * +/- 1600 te Zevenhuizen 
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 † voor 19-11-1645 te Zevenhuizen 
x 03-12-1628 te Zevenhuizen 
#k12079 Gorisneel, Ariaantje Adriaens (dochter van Adriaen Cornelisz Gorisneel  
      en )  ─> k24158 
 * +/- 1605 te Zevenhuizen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje * +/- 1631 te Zevenhuizen  † 15-02-1709 te Nieuwerkerk ad IJssel 

 x 22-01-1653 te Capelle ad IJssel met Adriaen Huijgensz Schoonder 
 zie ─> k6039 

 

 
#k12104 Gouwens, Dirck Pietersz   zelfde als ─> k4232 
x 
#k12105 Centen, Willempje    zelfde als ─> k4233 
 
#k12108 Buijsse, Aart Aarts    zelfde als ─> k4236 
x  
#k12109 NN, Aagje     zelfde als ─> k4237 
 
#k12110 Roest, Heijndrik Ariensz   zelfde als ─> k4238 
x  
#k12111 Prins, Jannigje Cornelis   zelfde als ─> k4239 
 
#k12112 de Jonge, Huijg Jansz   zelfde als ─> k4240 
x 
#k12113 Leenderts, Aaltje    zelfde als ─> k4241 
 
#k12116 de Jong, Jan Huijgen    zelfde als ─> k4244 
x 
#k12117 Nobel, Marrigje Hendriks   zelfde als ─> k4245 
 
#k12122 de Jonge, Huijg Jansz   zelfde als ─> k4240 
x 
#k12123 Leenderts, Aaltje    zelfde als ─> k4241 
 
#k12152 Muijss, Pieter Cornelisz   zelfde als ─> k4280 
x 
#k12153 Leenderts, Aeriaentgen   zelfde als ─> k4281 
 
#k12154 van Dam, Cornelis Huijgen   zelfde als ─> k4282 
x 
#k12155 Schouten, Maeijken Cornelis   zelfde als ─> k4283 
 
#k12156 van Dam, Cornelis Huijgen   zelfde als ─> k4282 
x 
#k12157 Schouten, Maeijken Cornelis   zelfde als ─> k4283 
 
#k12158 van de Afterbroeck, Egbert Willemsz  zelfde als ─> k4286 
x 
#k12159 NN      zelfde als ─> k4287 
 
#k12160 van Herk, Arien Centen   zelfde als ─> k9168 
x 
#k12161 Crijnen, Neeltje    zelfde als ─> k9169 
 
#k12162 Steenbacker, Eeuwout Aertsz  zelfde als ─> k11890 
x  
#k12163 Sijmonsz, Marritge Jan   zelfde als ─> k11891 
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#k12166 Govertsz, Arijen    zelfde als ─> k11478 
x 
#k12167 Cornelis, Anneken    zelfde als ─> k11479 
 
#k12176 Steenbacker, Wigger Cornelisz  zelfde als ─> k11440 
x 
#k12177 Cornelis, Ingetje    zelfde als ─> k11441 
 
#k12184 Beck, Cornelis Gerritsz   zelfde als ─> k11448 
x 
#k12185 Gerrits, Marrigje    zelfde als ─> k11449 
 
#k12192 Lans, Leendert Jansz    zelfde als ─> k10640 
x 
#k12193 Engels, Niesken    zelfde als ─> k10641 
 
#k12194 Claesz alias Stam, Dirck   zelfde als ─> k10642 
x 
#k12195 Aelberts, Annichgen    zelfde als ─> k10643 
 
#k12200 Proost, Jan Jansz  (zoon van Jan Proost en ) 
 Beroep: Steenbakker, Waarsman, Gezworene van Gouderak 
 * +/- 1560 te Gouderak ?? 
 † na 17-08-1621 te Gouderak 
x +/- 1590 te ??? 
#k12201 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huibert * +/- 1595 te ???  † 29-10-1672 te Gouderak 

 x +/- 1625 te ??? met Leentjen Aerts 
 zie ─> k6100 

 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 22-12-1588 
Arien Cornelisz verkoopt aan Jan Jansz Proost het achtste deel van een viertel land groot 4 ½ morgen in 
het Veerstalblok, gemeen met Cornelis Jacobsz en Jan Jansz Proost. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 21-05-1591 
Grietgen Pieters, van Gouda, eister, contra Jan Jansz Proost als bezitter van haar hijpotheek, eis doende 
om betaling te hebben van twee jaren verschenen rente van zes schilden per jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 21-05-1591 
Jan Jansz Proost betaalt 4 gulden 16 stuivers ten behoeve van Grietgen Pieterr in mindering van hetgeen 
zij van hem had geëist. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 02-07-1591 
Jan Jansz Proost wordt genoemd als gezworene van Gouderak. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 10-01-1593 
Cornelis Ariensz de Licht als man en voogd van Claertgen Ariens, eiser, eist van Jan Jansz Proost en 
Cornelis Jansz Reus betaling van twee jaar rente tot zes schilden per jaar, verschenen allerheiligen. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 24-08-1593 
Claes Dircksz, van Gouda, eiser, contra Jan Jansz Proost, gedaagde, als possesseur van zijn hijpotheek 
om betaling van twee jaar rente tot zes schildne per jaar, verschenen pasen 1592 en 1593. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 21-09-1593 
Jan Jansz Proost, eiser, eist van Pieter Jansz, gearresteerde, dat hij gearresteerde verklaart behoort te 
worden hem arrestant te vrijen en quiten van het derdendeel. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 05-10-1593 
Feijs Jansz, van Gouda, eiser, eist van Jan Jansz Proost, gedaagde, betaling van twee jaar rente tot 35 
stuivers per jaar, verschenen mei 1592 en 1593. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak   d.d. 08-02-1594 
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Jaques Gielisz van der Hegge, eiser, eist van Jan Jansz Proost en Cornelis Jansz Reus, gedaagden, dat 
zij de loting en scheiding van hun gemene steenplaats, die zij gemeen hebben met de eiser en met hun 
verwant Pieter Jansz, moeten effectueren. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak   d.d. 05-06-1612  tm 29-01-1613 
Jan Jansz Proost  in een rechtzaak tegen Pieter Jansz, zijn broer, van Boven Haastrecht. Pieter Jansz 
verklaart samen met Jan Cornelisz Reus, hun zwager dat er sprake is van een brief die gekocht is, 
waarvan ieder zijn deel moet betalen. 
Op 19 juni het vervolg, waarin Pieter Jansz eist dat Jan Jansz Proost hem het derde deel van 5 ½ hont 
land laat die uit de boedel van hun moeder gekocht was van Jan Brantsz, en na het overlijden van hun 
moeder dus onder de erfgenamen behoort verdeeld te worden. Ook verlangt hij nog betaling van 22 gulden 
met rente, vanwege de koop van de 5 ½ hont land, gelegen in Gouderak, dat Jan Jansz Proost van Pieter 
Jansz gekocht had. 
Ook veroordeelt het gerecht Jan Jansz Proost en Cornelis Jansz Reus om het derde deel van de gekochte 
brief te betalen. De andere punten worden de volgende rechtszitting behandelt. 
Op 23 oktober eisen Jan Jansz Proost en Jan Cornelisz Klip Reus van hun broer en zwager Pieter Jansz 
van Boven Haastrecht, dat hij het derde deel van 26 gulden en 8 penningen betaalt over de renten staande 
op enige landen die hen gemeenschappelijk toebehoord hebben. De renten gaan over de jaren (15)87, 88 
en 89. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 19-06-1612  
Voor schout en gezworenen leggen Jacob Gijsbertsz, anders gezegd Jacob Dircksz, oud 50 jaar, Willem 
Jansz Carreman, oud 44 jaar, Arijen Jacobsz, oud 40 jaar en Cornelis Cornelisz Vormer, oud 23 jaar, een 
verklaring af op verzoek van Jan Jansz Engelenburgh en Hendrick Jansz Engelenburgh, vader en zoon, 
poorters van Gouda. Zij verklaren dat zij in dit jaar 1612 aarde en ander afval hebben gebracht op een erfje 
liggende achter de steenplaats van Jan Jansz Proost, die hij van Jan Cornelisz, anders gezegd Jan 
Meester Neel, heeft gekocht. Zij hebben eerst op dit stukje erf tweemaal steen daarop gevormd en te 
drogen gelegd hagen, voordat Jan Jansz Proost van dit erfje gebruik ging maken om stenen op te doen 
vormen. Vele jaren te voren was dit land in gebruik bij Jacques van der Hegge, die het gehuurd had van 
Jan Cornelisz, en ook hij heeft er toen vele malen steen op laten maken. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 07-05-1613 
Jan Hendricksz Engelenburch eiser contra Jan Jansz Proost, gedaagde, eis doende om te ontruimen, en 
hem eiser te laten gebruiken het buitendijks tasveld. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 13-05-1614 
Jan Jansz Proost, voor zichzelf en namens Cornelis Jansz Klip Reus, eiser in geval van naasting tegen 
Claes Cornelisz, gedaagde, eis doende dat de gedaagde hun naasting accepteert op de vier hont land die 
gedaagde van Pieter Jansz, de broer van Jan Jansz Proost, gekocht heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 12-05-1615 
Jan Jansz Proost eiser, contra Thijs Pietersz Peetoom en Claes Cornelisz, gedaagden, om te hebben 
loting of grondloting van hun gemeenschappelijke viertel land in het Middelblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 18-08-1615 / 13-10-1615 
Pieter Jansz, in Boven Haastrecht, eiser, contra Jan Jansz Proost, zijn broer, gedaagde, eis doende om 
betaling van 3 jaar huis- en henniplandshuur tot 15 gulden, over de jaren 1613, 1614 en 1615. 
Op 13 oktober 1615 geeft Jan Jansz Proost aan dat van dit bedrag nog afgetrokken moet worden 8 gulden 
en 15 stuivers, die Pieter Jansz van Jan Jansz Proost ontvangen had via Harmen Chielen uit Rosendael, 
en nog 10 gulden en 18 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 24-11-1615 / 08-12-1615 
Brandt Cornelisz, eiser, contra Jan Jansz Proost, gedaagde. Brandt Cornelisz eist de betaling van 2 gulden 
en 10 stuivers van verdiend arbeidsloon. 
Op 8 december veroordeelt het gerecht Jan Jansz Proost het bedrag te betalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 24-11-1615 
Brandt Cornelisz, eiser, contra Jan Jansz Proost, gedaagde. Brandt Cornelisz eist de betaling van 8 
gulden en 8 penningen die Huijgh Jansz, de zoon van de gedaagde, ten sijne huisse verteert heeft 
volgens zijn register. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 08-12-1615 / 28-11-1617 
Jan Jansz Proost legt de eed af als waarsman van het Middelblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 23-10-1618 
Jan Bouwensz, schout van Gouderak, eiser, contra Thijs Pietersz, Claes Cornelisz, Jan Jansz Proost en 
Cornelis Jansz Reus, eis doende om dubbele betaling van 3 gulden en 9 stuivers, uit zake van arbeid en 
een zegel.  
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 17-08-1621 
Jan Jansz Proost verschijnt voor het gerecht omdat hij gedagvaard was door Pleun Willemsz. 

 
#k12202 Pietersz, Aert den jongen Aert (zoon van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
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 † voor 04-07-1655 te Gouderak ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k12203 Pieters, Barbertje   (dochter van ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † voor 04-07-1655 te Gouderak ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentjen  * +/- 1600 te ???  † 04-12-1676 te Gouderak 

  x +/- 1625 te ??? met Huibert Jansz Proost 
  zie ─> k6101 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 04-07-1655 
Huijbert Jansz Proost, gehuwd met Leentje Aertsdr, Cornelis Pouwelisz van Ouderkerck als voogd met 
voornoemde Proost over de minderjarige kinderen van Tonis Pouwelisz, geprocreeert bij Annichje Aerts. 
Verder voor Jan Coenen, won. Dordrecht, mede een zoon van voornoemde Annichje Aerts, en voor 
Marrichje Cornelis, verwekt bij Lientje Aerts. En zo kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van Aert 
Pietersz den jongen Aert, gehuwd met Barbertje Pieters, beide zaliger. Verkopen aan Cornelis Meesz 
Coolmees, te Gouderak, een huis en erf in het Middelblok. Bedrag f 305,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak   dd 26-10-1655 
De schout als gaarder van de erfhuizen van Maerten Jorisz, Cornelis Tonisz Coopman en Aert Pietersz 
den jongen Aert, wordt gegund uit te leggen op de restanten van die erfhuizen. Bij betaling binnen 1 
maand, kan met enkel geld worden volstaan. Daarna dubbel geld. 

 
#k12216 Borst, Leendert Cornelisz   zelfde als ─> k10560 
x 
#k12217 Foppendr, ???    zelfde als ─> k10561 
 
#k12218 Maetroos, Cent Leendertsz   zelfde als ─> k10562 
x 
#k12219 Hugens, Arieaentje    zelfde als ─> k10563 
 
#k12224 Speksnijder, Gijsbert Adriaensz  zelfde als ─> k6680 
x 
#k12225 Corevaer, Anneken Aerts   zelfde als ─> k6681 
 
#k12226 Terlouw, Anthonis Woutersz alias ter Lau zelfde als ─> k6682 
x  
#k12227 van Muijlwijck, Ariaentje Nijsse  zelfde als ─> k6683 
 
#k12280 Covel, Jan Jansz    zelfde als ─> k7156 
x 
#k12281 Cornelis, Janneken    zelfde als ─> k7157 
 
#k12282 Broer, Teunis Ariensz   zelfde als ─> k7158 
x 
#k12283 Boer, Barberken Cornelisz   zelfde als ─> k7159 
 
#k12284 Sterrenburgh, Paulus Jansz   zelfde als ─> k10300 
x 
#k12285 van der Houve, Neeltge Ariens  zelfde als ─> k10301 
 
#k12288 Eijckelboom, Arie Cornelisz  (zoon van Cornelis Eijckelboom en ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Gijbeland ?? 
#k12289 Cornelis, Aechgen   (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Arie * +/- 1605 te Gijbeland  † +/- 1665 te Gijbeland 
 x +/- 1630 te ??? met Lijntje Andries de Vos 
 zie ─> k6144 

 

 
#k12290 de Vos, Andries Huijgen  (zoon van Huijg de Vos en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k12291 Dirks ?, Elisabeth   (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijntje * +/- 1610 te ???  † na 1667 te ??? 

 x +/- 1630 te ??? met Arie Ariensz Eijckelboom 
 zie ─> k6145 

 

 
#k12296 Eijckelboom, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Eijckelboom en ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k12297 Ariens?, NN   (dochter van ) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1580 te ???  †  

  x +/- 1610 te ??? met Stijntgen Wouters 
  zie ─> k6148 

 

 
#k12324 Deught, Willem Cornelisz  (zoon van Cornelis Deught en ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Alblasserdam ?? 
#k12325 Andriessen, Heijltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1615 te Alblasserdam  †  

 x 06-03-1644 te Alblasserdam met Sijgje Bastiaens 
 xx 20-01-1677 te Alblasserdam met Maijke Jans 
 zie ─> k6162 

 

 
#k12362 de Heck, Leendert Arijensz  (zoon van Arijen de Heck en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te Giessendam ?? 
#k12363 Gijsberts, Aertgen   (dochter van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  * +/- 1630 te Giessendam  †  

  x +/- 1650 te ??? met Arien Willemsz Crauwaet 
  zie ─> k6181 
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#k12528 Cool, Teunis Teunisz  (zoon van Teunis Cool en ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † voor 1615 te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k12529 Cool, Marij Theunis  (dochter van ) 
 * +/- 1555 te Schoonrewoerd / Culemborg 
 † na 28-09-1615 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1580 te ???  † +/- 1651 te ??? 

  x +/- 1610 te ??? met Willemcken Claes Deventer 
  zie ─> k6264 

 

 
#k12616 Blieck, Oth Ariaensz  (zoon van Ariaen Blieck en ) 
 * +/- 1540 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † +/- 08-04-1586 te Nieuw Lekkerland 
x +/- 1570 te Nieuw Lekkerland ?? 
#k12617 Claes, Deliaen   (dochter van ) 
 Later getrouwd met Sijmon Sijmonsz 
 * +/- 1545 te Nieuw Lekkerland ?? 
 † tussen 17-01-1601 en 10-02-1602 te Nieuw Lekkerland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Claes ~ +/- 1575 te Nieuw Lekkerland † 

 x +/- 1605 te Nieuw Lekkerland ?? met NN 
 zie ─> k6308 

o Merritgen * +/- 1583 te Nieuw Lekkerland 
 
Weeskamer Archief 1 Nieuw Lekkerland  dd 17-01-1601 
Compareerde Claes Otten vuyt Nieuleckerlant ende heeft opgeseyt alsulcke voochdye als Cornelis Coene 
ende Philips Pieters beyde, die één van svaders syde ende die ander van Claes Otten ende Merttgien Ot 
Ariaensdr., bestemoeders zyde, gehadt hebben vuywesende sekere vertichtinghe ende 
boodelscheidinghe aenneminghe dato 8 april 1586, die Delyaen (Claesdr), wedu wylen Ot Ariaensz. 
gedaen heeft gehadt met Pieter Claesz. heure broeder ende gecoren voeght, de kynderen tot mondige 
dagen gekomen te weeten ’t jongste Mertgen Otten oud is nu Sint Jacob in den Somer toecomende 
sestien hondert en een, achthien jaere ende Claes Otten. 
 
Weeskamer Archief 1 Nieuw Lekkerland  dd 10-02-1602 
Symon Symonsz. als vader van Margen Symons zyn weeskynt, heeft met Jan Cornelisz. ende Claes 
Otthensz als voegden van Marchen Symons, hetgeen het weeskind is toecomende by overlyden van 
Delyaen Claesdr den voorschr. Symon Symonsz. huysvrouwe is bestorven: 
- aen lant in de Hofstede waer Symon Symonsz. op woent genaempt Claesgens lant groot in de hoeffslach 
10 morgen, 4 hont 52 roeden, 
- in Willem Ariaen Jansz. weer, daer Arien Ghyssen woont, 2 hont en een vierendeel hont. 

 
#k12656 Capteijn, Claas Theunisz (zoon van Theunis Aertsz Capteijn en Marrigje 
     Claes) ─> k25312 
 * +/- 1580 te ??? 
 † tussen 11-05-1631 en 06-06-1639 te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k12657 de Best, Adriaantje Jans (dochter van Jan Willemsz de Best en Marrigje 
     Dirks) ─> k25314 
 * +/- 1585 te ??? 
 † voor 11-05-1631 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Theunis * +/- 1612 te ???  † 31-07-1670 te Langerak 

 x +/- 1640 te ??? met Aagje Barends 
 xx voor 06-05-1664 met Anneke Gijsberts 
 zie ─> k6328 (kwartier 3) 

o Bastiaen *    †  
o Marrigje * +/- 1620 te ???  †  

 x +/- 1640 te Langerak ? met Pieter Jacobsz 
 zie ─> k11697 (kwartier 2) 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1307 Datum: 19-Feb-23 

Recht. Arch. 25 Langerak   dd 03-10-1620 
Dirck Jans de Best en Willen Jans de Best zich sterkmakende voor Claes Teunis man en voogd van 
Adriaentje Jans, Sijmon Jans, Hillitje Jans ende Maritje Jans kinderen en erfgenamen van Jan Willems de 
Best, za. In zijn leven waarsman ende schepen te Langerak de volgende hebben nog vorderingen jegens 
Leendert Claes wonende te Bergambacht, Thomas de Coninck ende Cornelis Stoffels. 
 
Recht. Arch. 25 Langerak   dd 26-10-1620 
Dirck ende Willem Jans de Best, zich sterkmakende voor Claes Teunis man en voogd van Adriaentje 
Jansdr, Sijmon Jans, Hillitje Jans ende Maritje Jansdr, alle kinderen en erfgenamen van Jan Willems de 
Best in zijn leven waarsman en schout etc. 
 
Recht. Arch. 21 Langerak   dd 11-05-1631 
Willem Jans de Best, Gijsbert Jans (Versteech) te Jaarsvelt, getrouwd met Hillitje Jansdr de Best, Teunis 
Claes voor hem zelf en Willem Jans de Best en Aert Teunis als voogden van de onm. weeskinderen van 
Claes Teunis, weduwnaar van Adriaentje Jansdr de Best, transporteren aan haar broeder Sijmon Jans 
de Best 3/6 parten in de hofstede van salgr, Jan Willems de Best en Maritje Dirckxdr za. waar nu Sijmon 
Jans de Best op woont.) Aengecomen door het overlijden van Jan de Best en Maritje Dirckxdr 
 
Recht. Arch. 21 Langerak   dd 06-06-1639 
Gijsbert Cornelisse, uit Tienhoven, Aelbert Claesse voor haar selve als voor zijn kinderen hem 
sterkmakende voor Geertje Claesse sijne suster, Jan Claesse, Cornelis Bartsse, Arien Aelbertsse man en 
voogd van Swaantje Claesse, Aert Arien man en voogd van Willemtje Claesse ende last hebbende van 
Arien Jans, Dirck Jacobs Verkerck, Jan Jacobs Verkerck, Arien Jacob Verkerck, Jacob Jacobs Verkerck, 
Hendrick Gerrits man en voogd van Adriaentje Jacobs, Teunis Claesse ende Willem Jans de Best als 
voochden van de onmondige weeskinderen van Claes Teunis en Adriaentje Jans, beijde overleden, 
transporteren aan Aert Teunisse de helft van seker weer van 7½ mrg. omtrent de Slaapwurff van de Leck 
tot aan Noordeloos, aangecomen door't overlijden van Jacob Aerts ende Maritje Aelberts. 
 
Recht. Arch. Langerak nr.. ?   dd 08-02-1651 
Teunis Claes en Bastiaen Claes mitsgaders Pieter Jacobsz, getrouwd met Maritje Claes als kinderen van 
Claas Teunis zalgr. eijsers. 
 

 
#k12658 Jansz, Barent   (zoon van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † voor 26-11-1616 te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k12659 de Best, Neeltje Willems (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aagje * +/- 1607 te ??? 
o  † voor 14-06-1656 te ??? 

 x +/- 1640 te ??? met Theunis Claasz Capteijn 
 zie ─> k6329 

 
Weeskamer Arch. 2 Langerak   dd 26-11-1616 
Neeltje Willems, wede van Barent Jans, geassisteert met Arien Claes Maat schepen, ter eenre Ning 
Jans en Cornelis Jans, gebroeders (van Barent Jans), voogden van de nagelaten weeskinderen met name; 
Aechje 9, Jan 7, Willem 5, Claes 3 en Pieter 1 jaar, getekend door Jan Willems de Best, Willem Cornelis, 
Arien Bastiaense Alblas. Er onder en naast bijgeschreven 22-5-1630 Jan Baarents en Aegjen Baarents ws. 
voogdij opgezegd. 
 
Weeskamer Arch. 2 Langerak   dd 22-05-1630 
Cornelis Jans voogd na overlijden van zijn broers Ningh Jans en Barent Jans 
za., Jan en Aechtje Barents voogdij opgezegd. 
 
Recht. Arch. 21 Langerak   dd 11-10-1639 
Jan Barents en Willems Barents, broers en Teunis Claesz, man en voogd van IJchtgen Barents, een 
rentebrief ten laste van Hendrickje Willems en haar kinderen. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak   dd 29-03-1655 
Neeltje Willems de Best weduwe van Willem IJmerts geassisteert met Willem Jans de Best hare vader, 
Arien Pieters man en voogd van Annetje Willems de Best zich sterkmakende voor Gijs IJmerts man en 
voogd van Merrigje Willems de Best de jonghe ter eenre ende Teunis Claesse Capiteijn vervangende 
Joost Teunis als voochden van de weeskind van Cornelis Teunis getrout gehad hebbende Merrigje 
Willems de Best de outste, beijde za., neffens Hillitje Willems de Best etc. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak   dd 31-05-1655 
Jan Gerrits den Uijl ter eenre en Neeltje Willems de Best wede van Willem IJmerts geassisteert met Teunis 
Claes Capiteijn ter andere 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1308 Datum: 19-Feb-23 

 
Recht. Arch. 22 Langerak   dd 1663 
Gijsbert Eijmerts als man en voocht van Maritje Willems de Best won. Meerkerksbroeck voor een 1/4 part, 
Arien Pieters, won. Streefkerk als man en voocht van Annetje Willems de Best 1/4 part, Willem Teunis, 
won. Tienhoven als voocht over de weeskinderen van Cornelis Teunisse en Maritje Willems de Best 1/4 
part, de voorn Gijsbert Eijmerts en Gijsbert Dirck de Best won. mede in Meerkerksbroeck tesamen 
voochden over de weeskinderen van Willem Eijmerts en Neeltje Willems de Best voor d'eene helft en 
Jan Bastiaense den Uijl won. Lopik getrouwd geweest met Neeltje Willems de Best voor d'ander helft alle 
gesamelijk kinderen en erfgenamen van Willem Jans de Best, transp. ten behoeve van Teunis Claesse 
Capiteijn. 
 
Recht. Arch. 22 Langerak   dd 29-05-1668 
Comp. Jan Bastiaens den Uijl, won. Lopik, Gijsbert Eijmerts, won. Meerkerksbroeck elck voor zich selve 
ende Teunis Claesse Capiteijn ondervangende Willem Teunisse, tesamen oomen en bloetvoochden over 
de kinderen van Cornelis Teunisse x Maritje Willems, transp. ten behoeve vande gesamelijke kinderen van 
Willem Eijmerts x Neeltje Willems. 

 
#k12688 van Muijlwijk, Tijs Pietersz  (zoon van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te ??? 
#k12689 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *    †  
o Pieter  * +/- 1590 te ???  †  

  x +/- 1620 te ??? met Pietertje Pieters Sterrenburg 
  zie ─> k6344 (kwartier 3) 

o Marike  * +/- 1590 te ???  †  
  x +/- 1615 te ??? met Arij Goossensz 
  xx 13-07-1631 te Oud Alblas met Jan Joppen 
  zie ─> k6349 (kwartier 3) 

 
#k12692 Sterrenburg, Lenart Cornelisz (zoon van Cornelis Pietersz Sterrenburg 
      en) ─> k25384 
 Beroep: Bouwman, Schepen en heemraad (1585-1591), Hoogheemraad van de  
  Alblasserwaard voor 1599 
 * +/- 1552 te Oud Alblas 
 † voor 22-04-1608 te ??? 
x +/- 1579 te Oud Alblas 
#k12693 Besemer, Sijke Cornelis  (dochter van Cornelis Besemer en  
      Cornelia NN)  ─> k25386 
 * +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1580 te ???  † voor 28-02-1642 te Oud Alblas 

  x +/- 1610 te ??? met Ariaantje Heijmens Ottolander 
  zie ─> k6346 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN DE ALBLASSERWAARD, 1317-1650 
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 40 en 44 (1985en 1989) 
ALBLAS 
Het leen 1 gesplitst in 1A en 1B. 
1B. De oostelijke helft van het leen. 
2. 5 morgen land ten noorden van het dorp Alblas, oost: Arnout Gijsen, west: de Wouman, zuid: de Alblas, 
noord: de Geer. 
7-2-1521: Gillis Hendriksz. bij dode van Hendrik Gerardsz., zijn vader, waarna overdracht aan Egbert 
Nikolaasz., LRK 124 c. Arkel fol. 28v-29. 
31-3-1524: Andries Egbertsz. bij dode van Egbert Nikolaasz. , zijn vader, waarna overdracht aan Gijsbert 
Hendriksz., LRK 124 c. Arkel fol. 42. 
7-12-1532: Arnout Gijsbert bij dode van Gijsbert Hendriksz., zijn vader, LRK 125 c. Arkel fol. 26. 
13-3-1559: Hugo Arnoutsz. bij dode van Arnout Gijsbertsz., zijn vader, LRK 128 c. Arkel fol. 38. 
13-4-1562: Cornelis Pietersz. bij overdracht door Hugo Arnoutsz., LRK 129 c. Arkel fol. 19. 
30-8-1582: Pieter Cornelisz. bij dode van Cornelis Pietersz., zijn vader, LRK 135 fol. 292v-293. 
22-3-1591: Jan Jansz. van Pelt voor Marietje Cornelisdr., zijn vrouw, bij dode van Pieter Cornelisz., haar 
broer, LRK 137 fol. 371. 
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15-3-1602: Cornelis Leendertsz. bij overdracht door Jan Jansz. van Pelt voor Marietje, diens vrouw, LRK 
136 fol. 440-441. 
22-4-1608: Cornelis Leendertsz. Sterrenburg zoals Leendert Sterrenburg, zijn vader, kocht van Jan 
Jansz. Pelt, LRK 140 fol. 366v-367. 
28-2-1642: Heineman Sterrenburg, schout van Alblas, bij dode van Cornelis, schout van Alblas, zijn 
vader, LRK 149 c. Zd.-Holland fol. 12v-13. 

 
#k12694 Ottolander, Heijmen Vassen  (zoon van Vas Adriaensz Ottolander en 
     Adriana Heijmans Gijsberts)  ─> k25388 
 Beroep: Bouwman te Meerkerk, Leenman te Vianen 
 * +/- 1560 te ??? 
 † voor 1607 te ??? 
x +/- 1590 te ??? 
#k12695 Molenaer, Beatrix Adriaens  (dochter van Adriaen Molenaer en ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ +/- 1585 te ???  †  

  x +/- 1610 te ??? met Cornelis Lenartsz Sterrenborch 
  zie ─> k6347 

 
Recht. arch nr 47 Meerkerk   d.d. 18-07-1578 
Jacob Woutersz doet arrest Mathijs Jansz Folick (??) als voogd v/h weeskind van Sebastiaen Dirck 
Willemsz uit Lopik door onse “geburen (?)” Schrevel Hbertsz en Heijman Vaster Ottelander, wegens 
absentie v/d bode. 
 
Recht. arch nr 47 Meerkerk   d.d. 23-07-1580 
Aeltgen Jansd huisvrouw van Jan Petersz Schrijver oud ca 56 jaar, getuigt op verzoek van Aefken 
Aelbertsdr wde van Cornelis Genensz, dat Adriaen Anthonisz Focker en zijn zuster Marichgen na 
overlijden van hun vader gemeen hadden van hun vaders goed een bed met 3 of 4 oorkussens, wagens, 
een ploeg, etc, etc. Nog een tresoir, nog een paar laarzen die Adriaen verkocht heeft aan Heijman 
Vastertsz, etc. 
 
Recht. arch nr 47 Meerkerk   d.d. 01-11-1581 
Walraven Damiaensz oud ca 20 jaar won te Gorcum getuigt op verzoek van Heijman Vastertsz, dat 
deposant omstreeks kerstmis i/d winter van 1580 is geweest ten huize van voorn Heijman met meer goede 
mannen, waar hij gehoord heeft dat voorn Haijman geaccordeerd heeft met Gerit Claesz won alhier in 
Broeck over 7 jaar rente, die voorn Gerit sprekende heeft op Haijman en zijn broers en zusters, etc. 
 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 08-11-1583 
Aelbert Heijmansz en Heijman Vassen doen arrest op 12 hoornbeesten, die Adriaen Jacobsz Plas (?), 
burger te Dordrecht, grazende heeft op het Vlietweer i/d Oosternes, gehuurd van arrestant. 
 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 26-12-1586 
Adriana Goossensd huisvrouw van Roeloff Henricksz, doet weten aan Haijman Vassen, dat hij niet 
toestaat de koe met het kalf, achtergelaten door Dirck Adriaensz Molenaers, naar hem te halen, tenzij 
comparants man, die buitendorps is, thuis gekomen zal zijn. 
 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 26-12-1586 
Heijman Vasters voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn zwagers Jacob en Cornelis Adriaen 
Molenaerszonen, verzoekt gerechtelijk Roeloff Henricksz getrouwd met Adriana Goossensd, een meikoe 
en kalf, dat zijn zwager Dirck Adriaens Molenaers achtergelaten heeft, etc. 
 

 
#k12698 van Muijlwijk, Tijs Pietersz  zelfde als ─> k12688 
x 
#k12699 NN     zelfde als ─> k12689 
 
#k12702 Jacobsz, Ewout   (zoon van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Oud Alblas ?? 
#k12703 Foppen, Barber   (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1310 Datum: 19-Feb-23 

o NN  *   †  
o Aaltje ~ 05-06-1605 te Oud Alblas  † ??? te ??? 

 x 06-04-1625 te Oud Alblas met Willem Woutersz Verhoek 
 zie ─> k6351 

 

 
#k12752 Sterrenburg, Lenart Cornelisz zelfde als ─> k12692 
x 
#k12753 Besemer, Sijke Cornelis  zelfde als ─> k12693 
 
#k12754 Ottolander, Heijman Vassen  zelfde als ─> k12694 
x  
#k12755 Molenaer, Beatrix Adriaens  zelfde als ─> k12695 
 
#k12756 Cornelisz, Floris  (zoon van Cornelis Hendricksz en Engelke  
     Frederick Dircks)  ─> k25512 
 Eerst getrouwd met Maria Jaspers 
 * +/- 1550 te ??? 
 † voor 02-12-1627 te ??? 
x +/- 1585 te ??? 
#k12757 Gijsberts, Barbara  (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1590 te ???  †  

  x 16-05-1618 te Hoogblokland met Geertgen Jans 
  zie ─> k6378 

 

 
#k12758 Jacobsz, Jan  (zoon van Jacob Jansz Blijenborch en Anna Jans  
    Peters)  ─> k25516 
 Beroep: Schout van Hoornaar 
 * +/- 1565 te ??? 
 † tussen 1606 en 1609 te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k12759 NN, Marijke  (dochter van ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertgen  * +/- 1595 te ???  †  

  x 16-05-1618 te Hoogblokland met Cornelis Floren 
  zie ─> k6379 

 

 
#k13000 Stout, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Stout en ) 
 * voor 1575 te ??? 
 † voor 05-1639 te Langerak 
x +/- 1605 te ??? 
#k13001 Claas, Ariaantje  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te Goudriaan 
 † voor 05-1639 te Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1596 te Langerak  † 09-01-1669 te Langerak 

  x +/- 1625 te ??? met Baartje Ariens 
  zie ─> k6500 

 

 
#k13004 Alblas, Arien Bastiaansz  zelfde als ─> k10600 

x 
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#k13005 de Heer, Maritje Teunisse  zelfde als ─> k10601 
 
#k13006 Jansz, Nanning    (zoon van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † voor 22-03-1630 / voor 09-02-1642 te Langerak ?? 
x voor 01-03-1609 te ??? 
#k13007 Cornelisse, Annigjen   (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † tussen 09-02-1642 en 13-05-1661 te Langerak ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Annigje  * +/- 1613 te ???  †  

  x +/- 1635 te ??? met Teunis Ariensz Alblas 
  zie ─> k6503 

o Grietgen  *   † tussen 24-08-1643 en 13-05-1661 ?  
  x met Dirck Jansz de Jonge 

o Adriaentgen *   †  
  x met Lourens Gerritsz Boeckhorst 

 
Recht. Arch. 25 Langerak fol 223   d.d. 09-02-1642: 
Cornelis Jansz, Annitgen Ninghs (sic), weduwe wijlen Ningh Jansz, geass. met Thonis [Adriaensz] 
Alblas, haer schoonzoon, voor haarzelf en namens Grietgen Ninghs en Adriaentgen Ninghs, haar 
dochters, en voornoemde Thonis Alblas als man en voogd van Anna Ninghs, Willem Barentsz, Thonis 
Claesz, Jan Dirricxz voor zichzelf en namens Jannitgen Jans, nagelaten weeskind van Jan Dirricxz, 
Hendrichtgen Willems, weduwe van wijlen Merten Claesz, geassisteerd met de schout van Langerak, voor 
zichzelf en namens haar mondige en onmondige kinderen, hebben geloot en gekaveld zeker deel van een 
weer van 10 morgen achter de wael genaamd Griet Ninghs weer. 
 
Recht. Arch. 21 Langerak fol 99vo   d.d. 24-08-1643: 
Dirck Jansz de Jonge als man en voogd van Grietgen Nings transporteert aan Thonis Adriaensz Alblas, 
zijn schoonbroeder, zekere 11¾ hont 8 roeden 4 voeten land in 3 verschillende weren, te weten in Griet 
Ningens weer achter de wael 2 hont, in het Sijlweer 6¾ hont en in Cornelis Gijsenweer westwaarts van de 
kerck 2¾ hont 8 roeden 4 voeten land, zulxks hem is toegekomen vanwege de erfenis van zijn 
huijsvrouwen vader zalr. als vanwege de koop van Wouter Adriaensz Cruijck als man en voogd van 
Willemtgen Willems en hij volgens grondlootcedulle tussen hem en voornoemde Thonis Adriaensz Alblas 
opgericht d.d. 15-11-1642 gerechticgd geweest heeft. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak fol 78   d.d. 13-05-1661: 
Tonis Adriaensz Alblas ter eenre, Jacob Huijbertsz als vader en voogd van zijn kk., en Wouter Ariensz 
Cruijck, getrouwd met Willemtgen Willems, alle als erfgenamen van Annichien Cornelis zalr., getrouwd 
geweest met Ningh Jansz, accorderen over de nalatenschap van voorz. Annichie Cornelis. Thonis Alblas 
behoudt de gehele boedel, de anderen krijgen ieder 100 gld. 
 
Recht. Arch. 26 Langerak fol 87vo   d.d. 09-06-1663: 
Tonis Adriaensz Alblas, won. alhier, man en voogd van Annetgen Nannings en Lourens Gerritsz 
Boeckhorst, man en voogd van Adriaentgen Nannings, won. te Hazerswoude, scheiden zodanige partijen 
van landen als hen was toegekomen van de ouders van hun huisvrouwen. Tonis Alblas is ten deel 
gevallen het gedeelte in het huisweer, genaeamd Leenen weer, waar Tonis Alblas op woont, volgens de 
lootcedulle d.d. 09-04-1647, en nog in het oude Sijlweer. Laurens Gerritsz Boeckhorst krijgt in het 
voorzeide oude Sijlweer de nieuwe akker, groot 1 hont, met nog in het weer van Cornelis Gijsz bij de kerk, 
de middelkamp, groot 1 morgen. 
 

 
#k13012 Sanders, Sander Ariensz (zoon van Arien Sandersz en ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † voor 17-10-1667 te ??? 
x +/- 1625 te Langerak ?? 
#k13013 Bastiaens, Grietje Corssen  (dochter van Cors Bastiaensz en ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cors * +/- 1630 te ???  † +/- 1663 te Langerak 

 x +/- 1653 te ??? met Jaapje Cornelis Stout 
 zie ─> k6506 (kwartier 3) 

o Niesje ~ +/- 1630 te Langerak † voor 27-10-1667 te Bergambacht 
 x +/- 1650 te ??? met Maarten Cornelisz Bel 
 zie ─> k10191 (kwartier 1 en 2) 
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#k13014 Stout, Cornelis Jansz   zelfde als ─> k6500 
x 
#k13015 Ariens, Baartje   zelfde als ─> k6501 
 
#k13016 Jansz, Dirck   (zoon van ) 
 Eerder getrouwd met NN, won. te Overslingerland 
 ~ +/- 1670 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 08-07-1612 te Noordeloos 
x 31-07-1612 te Gorinchem 
#k13017 Burgers, Jannichgen Adriaens (dochter van Adriaen Burgers en ) 
 Eerder getrouwd met NN, won. te Noordeloos 
 ~ +/- 1675 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN * †   
o Adriaen ~ 25-10-1615 te Hoornaar † 18-04-1725 te Noordeloos 

 o 01-11-1681 te Noordeloos met Geertie Cornelis Verleck 
 zie ─> k6508 

 
#k13018 den Besten, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Thonisz Besteneel en  
     Maritgen Gerrits) ─> k26036 
 ~ +/- 1587 te ??? 
 † voor 1638 te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k13019 NN   (dochter van ) 
 ~ ??? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maeijken ~ 26-04-1620 te Hoornaar †  

  (Bij deze doop wordt als vader genoemd ‘Gerrit Beste Neelen) 
 x +/- 1645 te Noordeloos met Arien Dircksz Slingelant 
 zie ─> k6509 

o Aertgen *   †  
 
Voor meer informatie over dit gezin, zie ‘Ons Voorgeslacht’ nr 754 september 2022. 
 
Not. Arch. Gorinchem 3969, fol. 38/38A  dd 04-11-1606 
Notaris Hendrik van der Muijr 
Cornelis Thonisz, won. te Noordeloos, gezond, stelt zijn testament op. Al zijn goederen zullen na zijn 
overlijden gaan naar zijn voor- en nakinderen met name Thonis, Cornelis, Gerrit en Anneke, verwekt bij 
zijn eerste vrouw Anneken Frans en bij zijn tweede vrouw Maritgen Gerrits, beiden zalr. Zijn twee 
voorkinderen, Thonis en Cornelis, krijgen als prelegaat 2 morgen 1½ hont land, gelegen te Noordeloos, 
inclusief de betimmering daarop, waar hij momenteel woont. 
 
Recht. Arch. Noordeloos 925, fol. 98v  dd 17-05-1610 
Ondervraging namens de heer Adriaen van Nes, baljuw en schout van Noordeloos van de getuigen Ariaen 
Willemsen Verdijck, Hendrick Cornelissen Schipper, Geerit Cornelissen Jongebesten en Gijsbert Jorissen. 
1. Of het waar is, dat ene Hermen Bartholomeeussen, wever op een zondagavond voor zijn deur, waar hij 
tegenwoordig woont en waar zij in de buurt stonden, heeft staan roepen in het openbaar, dat alle 
huislieden of boeren schelmen en dieven waren. Arijaen Willemsen Verdijck ca 50 jaar oud, Hendrick 
Cornelissen Schipper ca 50 jaar oud, Geerit Cornelissen Jonghebesten ca 23 jaar oud en Gijsbert 
Jorissen, ca 20 jaar oud, verklaren onder ede, dat dit waar is. 
 
Recht. Arch. Noordeloos 927, fol. 97v  dd 09-11-1617 
Wij ondergetekenden, ingezetenen en naburen van Noordeloos, machtigen onze mede inwoners en 
naburen te weten Jan Dircksen, Pieter Cornelissen Broer en Andries Ghijsbertsen naar Vianen te trekken 
om aldaar volgens laste van de Heer tot Brederode dd. 02-11-1607, om met die van Ameijde, Tienhoven 
en Middelbrouck in vriendschap te accoorderen over het houwen en afhakken van willigen en ‘stoven’, etc. 
Getekend: Pieter Cornelissen Broer, Jan Dircksen, Matheeus Jorissen, Andries Ghijsbertsen, Joris 
Gheeritsen, Adrian Heindris, Cornelis Theunissen Besteneel (zie k26036), Gerrit Cornelis den Besten 
(zie k13018), Peij Janssen, Aert Janssen, Matheeus Basdtiaensen, Gheerit Pieter Boelen, Gheerit 
Wllemsen, Adriaen Sebastiaensen Boelen, Dionijs Janssen, Adriaen Dijonijsz, Pleun Pouwelsen, Jan 
Hendrick Robbertsen, Cornelis Willemsen, Gheerit Cornelissen de Hort, Hendrick Theunissen Jonge Cluijt. 
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kohier 500ste penning Noordeloos toeg. nr. 3, inv.nr. 3977 (archief Dordrecht) 
1627 Gerrit Cornelisz Besten vermeld 
 
kohier 200ste penning Noordeloos toeg. nr. 3, inv.nr. 3978 (archief Dordrecht) 
1638: Gerrit den Besten weduwe vermeld 
 
Recht. Arch. Noordeloos 934, fol. 63v  dd 23-10-1643 
Anthonis Cornelisz. Besten en Floris Pietersz. Boelen, tezamen voogden van Aertgen Gerrits, nagelaten 
weeskind van Gerrit Cornelisz Besten zalr, transporteren voor 825 gulden aan Cornelis Bastiaensz alias 
Kees Teunen en Arien Ariensz Stolck tezamen en onder hen beiden een half huis en ½ morgen land op 
Grootewaard. 
 

 
#k13088 Jansz, Maerten   (zoon van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
x voor 1585 te Streefkerk ? 
#k13089 Roken, Anna    (dochter van ) 
 ~ _/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Rochus  ~ voor 1587 te Streefkerk  †  

  x 13-01-1613 te Streefkerk met Neeltgen Ariaens 
  zie ─> k6544 

 

 
#k13090 Lenaertsz, Adriaen Cornelis  (zoon van Cornelis Lenaertsz en ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
x voor 1585 te Streefkerk ? 
#k13091 Cornelis, Anneken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltgen  ~ voor 1587 te Streefkerk  †  

  x 13-01-1613 te Streefkerk met Rochus Maertensz 
  zie ─> k6545 

 

 
#k13096 Kwakernaeck, Maerten Laurisz (zoon van Lauweris Pietersz   
     Kwakernaeck en Marijgje Wouters)  ─> k26192 
 ~ +/- 1560 te Oud Alblas 
 † +/- 1626 te Oud Alblas 
x 17-12-1585 te Oud Alblas 
#k13097 Cornelis, Maertgen   (dochter van ) 
 * +/- 1562 te ??? 
 † +/- 1626 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1590 te Oud Alblas  † 16-05-1654 te Oud Alblas 

  x ..-03-1620 te Oud Alblas met Lijsken Huijgen Jongbloet 
  zie ─> k6548 (kwartier 2 en 3) 

o Marike  * +/- 1595 te Oud Alblas  † voor 1632 te ??? 
  x 27-10-1619 te Oud Alblas met Foppe Ewoutsz 
  zie ─> k14503 (kwartier 4) 

 

 
#k13110 Pietersz, Willem   (zoon van ) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k13111 Strevelant, Nelleken Gerrits  (dochter van Gerrit Strevelant en ) 
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 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltge  ~ +/- 1580 te ???  † 29-07-1669 te Streefkerk 

  x 30-06-1604 te Streefkerk met Schalk Claesz van Es 
  zie ─> k6555 

 

 
#k13184 Rietveld, Daniël Cornelisz (zoon van Cornelis Daniëlsz Rietveld en Grietken 
     Gijsberts) ─> k26368 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k13185 Jacobs, Margrietje  (dochter van Jacob Herbertsz en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Herbert  ~ +/- 1605 te ???  † voor 1669 te ??? 

  x +/- 1625 te ??? met Jannigje Pleune Hoogemoed 
  zie ─> k6592 

 

 
#k13186 van Alblas (Hoogemoed), Pleun Bastiaansz (zoon van Bastiaen van Alblas 
       en NN) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k13187 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje  ~ +/- 1605 te ???  † voor 1669 te ??? 

  x +/- 1625 te ??? met Herbert Daniëlsz Rietveld 
  zie ─> k6593 

 

 
#k13188 Maat, Adriaen Claesz   (zoon van Claes Maat en ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k13189 Goedhert, Adriaentje Jacobs  (dochter van Jacob Goedhert en ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas ~ +/- 1600 te ???  †  

 x +/- 1630 te ??? met Dirckje Wouters 
 zie ─> k6594 

 

 
#k13190 Leendersz, Wouter   (zoon van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k13191 den Uijl, Beligje Hendriks  (dochter van Hendrik Derricksz Mors en ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirckje ~ +/- 1605 te ???  †  

 x +/- 1630 te ??? met Claas Ariensz Maat 
 zie ─> k6595 

 

 
#k13200 Lenaertsz, Jan   (zoon van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k13201 Boef, Marijken Cornelis  (dochter van Cornelis Thonisz Boefken
      en Hermken Anthonis) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dingeman ~ +/- 1600 te ???  †  

  x +/- 1630 te ??? met Aefken Jans 
  zie ─> k6600 

 

 
#k13202 Reinesteijn, Jan Meusz (zoon van Meus Reinesteijn en ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k13203 Joosten, Anna  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aefken ~ +/- 1605 te ???  †  

 x +/- 1630 te ??? met Dingeman Jansz Kreukniet 
 zie ─> k6601 

 

 
#k13220 Willemsz, Anthonis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1585 te Willige Langerak 
 † tussen 25-03-1641 en 08-06-1646 te ??? 
o 06-03-1616 te Hoornaar 
x paasavond te Hoornaar 
#k13221 Adriaens, Peterken  (dochter van Adriaen Dionijsz Corevaer en Aeltge 
     Adriaens)  ─> k26442 
 ~ +/- 1590 te Minkelis (Minkeloos (Noordeloos)) 
 † na 25-09-1647 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriaen  ~ 23-07-1617 te Hoornaar get.  
o Janneken  ~ 17-03-1619 te Hoornaar get.  
o Maria  ~ 31-05-1621 te Hoornaar get.  
o Cornelis  ~ +/- 1623 te Hoornaar ?? get.  

 x 03-06-1650 te Molenaarsgraaf met Neeltje Wiggers 
 Oud Rech. Arch. nr. 7 Molenaarsgraaf dd 07-07-1671:  
 Cornelis Tonis Corevaer, won. Molenaarsgraaf, is schuldig aan Dirck Gerritsz., won. 
 Noordeloos, 900 car.gld. betreffende de koop van 3 morgen 3 hond 60 roeden land, 
 zijnde 2/5e parten in een weer, aan hem op¬gedragen op 14-06-1662, rente 4 gld. 15 
 sts per jaer, verzekerd op 9 morgen land, met huijs en timmeringe daerop staende, 
 gelegen op het oosteijnde van Molenaarsgraaf, belend ten oosten de heerlijkheid van 
 Neder Blocklandt en ten westen Tobijas Tonis Helmic. 

o Dirck  ~ +/- 1625 te Hoornaar ?? get.  
  † 10-05-1703 te Laag Blokland / 15-05-1703 te Laag Blokland 
  x +/- 1652 te ??? met Gerritje Theunis Helmich 
  zie ─> k6610 

o Aertjen (m)  ~ 15-11-1626 te Hoornaar get.  
o Willem  ~ 15-08-1632 te Hoornaar get.  
o Anneken  ~ 10-09-1634 te Hoornaar get.  
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o Nijs  ~ 18-04-1638 te Hoornaar get.  

 
Oud Recht. Arch. nr. 925 Noordeloos  dd 09-11-1618:  
IJsbrant Franssen de Zeeu, won. op Rietvelt, eiser contra Antheunis Willemsen, won. in de Minckelis, 
gedaagde. Eiser verklaart dat in het begin van maart van dit jaar hij met anderen geweest is ten huize van 
Adriaen Peetersen, waard te Kedichem, alwaar tezelfder tijd de gedaagde verscheen en de eiser zonder 
reden met een mes in de duim van zijn linkerhand stak. Hij kon daarna drie maanden niet werken, had veel 
pijn geleden en zijn duim was lam gebleven. Eiser wil schadevergoeding voor meesterloon 
 
Oud Recht. Arch. nr. 925 Noordeloos  dd 15-11-1618:  
Adriaen van Nes, drossaert en baljuw der Heerlijkheid Noordeloos, doet gerechtelijke arrestatie op 
Antheunis Willemsen, won. in de Minckelis, mitsgaders op Hendrick Eeuwoutsen, waard te Noordeloos, die 
zich sterk gemaakt heeft voor voorn. Antheunis Willemsen, en wel voor 14 gld. 11 stv., die ene IJsbrant 
Fransen, won. op Rietvelt, als rest van meesterloon aan de voorn. Antheunis Willemsen ten achter is. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 925 Noordeloos  dd 22-01-1619:  
Anthonis Willemsen, won. in de Minckelis, consigneert bij de Gerechte van Noordeloos 14 gld. 11 stv., die 
ene IJsbrant Fransen, won. op Rietvelt, ten achter is bij de drost en baljuw Adriaen van Nes. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 925 Noordeloos  dd 21-01-1621:  
Willem Adriaensen de Hes, als vader en voogd van Willem Willemsen, eiser contra Antheunis Willemsen, 
in de Minckelis, gedaagde. Willem Willemsen heeft omtrent twee jaar geleden bij gedaagde als knecht 
gewerkt en moet o.a. nog arbeidsloon ontvangen door o.a. met de stier te lopen, hetgeen bekrachtigd 
wordt door de vierschaar 
 
Oud Recht. Arch. nr. 925 Noordeloos  dd 28-01-1621:  
Antheunis Willemsen, won. in de Minckelis onder het Gerecht van Noordeloos, getrouwd met Pieterke 
Adriaensdr., verklaart schuldig te zijn aan Adriaen Dionijssen van Muijlwijck, Antheunis Cornelissen en 
Jan Dirck Francken, alle drie Heilige Geestmeesters van Hoornaar, fl. 100 en stelt als onderpand zijn 
hofstede, groot 8 hond land, gelegen in de Minckelis, waar hij nu woont, strekkende van de Minckelisse dijk 
tot het einde van de Schenkel, belend boven oostwaarts Nijs Adriaensen en beneden westwaarts de 
Schenkel, en 2 morgen 1½ hond land, gelegen in het zelfde weer, strekkende van Nijs Adriaensen’s land 
tot de middenweg, belend oostwaarts Willem Mathijssen de Vries en westwaarts Adriaen Dionijssen van 
Muijlwijck 
 
Oud Recht. Arch. nr. 3984 Gorinchem  dd 24-03-1641:  
Teunis Willemsz., won. aan de Menckelis onder de heerlijkheid Noordeloos, verklaart schuldig te zijn aan 
Sr. Herman van Honcoop, burger te Gorinchem, 300 car.gld. wegens geleend geld. Aeltje Ariaensdr., getr. 
met Aert Petersz. Baert, stelt zich borg principael 
 
Oud Recht. Arch. nr. 934 Noordeloos  dd 08-06-1646:  
De weduwe van Thonis Willemsz wordt genoemd als eigenaresse van een belendend perceel in de 
Minkelis in de polder Grootewaert. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 934 Noordeloos  dd 25-09-1647:  
Pietertgen Ariens, weduwe van Thonis Willemsz. zalr., won. in de Minkelis onder Noordeloos, geass. 
met haer zoon Dirck Thonisz., en Arien Thonisz. als bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van de 
voorn. Thonis Willemsz zalr., verkoopt aan Arien Aertsz. Baert, won. te Hoornaer, 8 hond land met het 
huijske, griendeke en boomgaertgen, gelegen op Grootewaert. Bedrag 800 gulden. 
 

 
#k13222 Helmich, Anthonis Ariensz  (zoon van Adriaen Adriaensz Helmich en 
      Jopge Theunis) 
 ~ +/- 1600 te Molenaarsgraaf 
 † tussen 1658 en 12-10-1661 te ??? 
o 29-03-1631 te Ottoland 
#k13223 Groenevelt, Jannigje Cornelis (dochter van Cornelis Groenevelt en ) 
 ~ +/- 1605 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Gerritje ~ +/- 1632 te Molenaarsgraaf 

   † 24-08-1712 te Laag Blokland / 28-08-1703 te Laag Blokland 
 x +/- 1652 te ??? met Dirk Teunisz Corevaar 
 zie ─> k6611 

o Arien ~ 04-09-1639 te Molenaarsgraaf get. Barent Gerritsz, Theunis Pietesrz,  
       Marichjen Isbrants 

o Weijntgen ~ 17-02-1641 te Molenaarsgraaf get. Leendert Jaspersz, Jopken Theunis, 
      Marrigjen Lauwerens 

o Cornelia ~ 05-10-1642 te Molenaarsgraaf get. Corstiaen Robbertsz, Aeltjen Dircks, 
        Judick 

o Adriaen  ~ 20-09-1643 te Ottoland 
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o Arijen ~ 25-05-1645 te Molenaarsgraaf get. Dirck Cornelisz, Paulus Corssen,  
       Jopje Theunis 

o Cornelia ~ 29-09-1647 te Molenaarsgraaf get. Lijntjen Gijsberts 
o Tobias ~ +/- 1650 te Molenaarsgraaf 

 x +/- 1676 Aantje Cornelisdr 
 
Recht. Arch. nr 562 Gorinchem  f325 dd 04-04-1646 
Aert Ariens coopman in paarden en beesten wonende Nederslingeland verklaart schuldig te zijn aan 
Thonis Adriaens Helmich wonende te Molenaarsgraaf f70,-. 
 
Recht. Arch. nr. 8 Langerak    dd 08 10-1650 
Teunis Adriaans Helmich enige zoon en erfgen. van Adriaan Helmich en Jopge Teunis beijde zalgr. 
 
Recht. Arch. nr. 29 Gemeente ??  dd 02-06-1651 
Comp. de nagelaten kinderen van zalgr. Jacob Adriaensz; Arien Jacobsz won. Wetthuijsen onder 
Leckerlant, Claes Theunis, won. tot Streefkerk (x Anneken Jacobs?), Truijcken Jacobs, Jan Jacobsz en 
Maerchen Jacobs, allen kinderen van Jacob Ariens Vooruijt, Arien Cornelisz, Lubbert Cornelisz won. beide 
op Gijbeland erfgen. van zalgr. Pieter Ariens in zijn leven won. Molenaarsgraaf, verkoopt aan Anthonis 
Ariens Helmigh, won. in Molenaarsgraaf een weer land groot 8 mrg op de cortzijde van Laagblockland. 
 
Recht. Arch. nr. 26 Langerak   f60 dd 02-1?-1658 
Teunis Adriaan Helmich won. Molenaarsgraaf, nagelaten zoon ende enige erfgen. van Adriaan 
Adriaanse Helmich die erfgen. is geweest van Merrichje Dircks in haar leven vrouw van Willem Meertens 
Prins in Nieuwpoort overleden en heeft ontvangen van Jacobje Aeltens weduwe van Meerten Pieters nu 
getrouwd met Claas Jans Stout. 
 
Recht. Arch. nr. 58 Gemeente ??  dd 12-10-1661 
Comp. Mathijs Cornelisz Groenevelt, won. Ottoland onder Liesvelt, als last en procuratie hebbende van de 
hr. Adriaen van Dockten, de gecomm. Raadt ter admiraliteit tot Rotterdam, getr. met juffr. Cornelia van 
Blockland, verkoopt aan de kinderen en erfgenamen van Anthonis Aariens Helmich in zijn leven 
gewoont hebbende tot Molenaarsgraaf, een seeckere hoffstede groot in't geheel 16 mrg met huis, berg, 
schuur etc. op de noordzijde van Blocklant. 

 
#k13232 Baartman, Arien Cornelisz (zoon van Cornelis Baartman en ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k13233 Willems, Adriaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1620 te ???  †  

 x +/- 1645 te ??? met Neeltje Simons van den Donk 
 zie ─> k6616 

 

 
#k13234 van den Donk, Simon Cornelisz (zoon van Cornelis van den Donk en ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k13235 Meesen, Grietje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ +/- 1620 te ???  †  

 x +/- 1645 te ??? met Arien Ariensz Baartman 
 zie ─> k6617 

 

 
#k13360 Bastiaensz, Adriaen  (zoon van ) 
 Beroep: Schepen van Ammers Graveland, Achterland en Peulwijk 
 * +/-  1555 te Ammers Graveland 
 † voor 12-1630 te Ammers Graveland 
x voor 02-1583 te Ammers Graveland (?) 
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#k13361 Gijsberts, Leentje (dochter van Gijsbert Cornelisz en Maria Jacobs) 
      ─> k26722 
 * +/- 1560 te Ammers Graveland 
 † tussen 1630 en 1634 te Ammers Graveland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Bastiaen  * +/- 1583 te Ammers Graveland 

   † tussen 08-01-1664 en 20-03-1664 te Ammers Graveland 
  x +/- 1610 te ??? met Machdalena Bastiaens 
  zie ─> k7508 (kwartier 4) 

o Jan  * +/- 1585 te Ammers Graveland 
    † tussen 01-1649 en 06-1649 te Ammers Graveland 
  x voor 11-1613 te ??? met Adriaentgen Dircks 
  zie ─> k7512 (kwartier 4) 

o Gijsbert  * +/- 1598 te Ammers Graveland (?)  
    † +/- 1667 / 1669 te Ammers Graveland (?) 
  x +/- 1630/1635 te Ammers Graveland (?) met Anneken Aerts Corevaer 
  zie ─> k6680 (kwartier 2 en 3) 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL 
IN DE ALBLASSERWAARD, 1317-1650 
Ammers 
15. De helft van een halve hoeve land in Ammersgraafland met hofstede en rijs daarbij, (1521: strekkend 
van het achterland tot de oude Ammers), boven: Anton Willemsz. hoeve (1521: de heer van Liesveld), 
beneden: Zilof Okkersz. (1521: Willem Cornelisz.). 
Het leen 15 gesplitst in 15A en 15B. 
15A. 1½ morgen uit het leen. 
26-4-1610: Adriaan Bastiaansz. bij overdracht door Gerard Gerardsz. voor Neeltje Jacobsdr., LRK 196 
fol. 74. 
3-12-1630: Bastiaan Adriaansz. bij dode van Adriaan Bastiaansz., zijn vader, waarna overdracht aan 
Gijsbert Adriaansz., zijn broer, te Ammersgraafland, LRK 145 c. Zd.-Holland fol. 38v-39. 
 
15B. 1½ morgen uit het leen. 
5-8-1535: Gijsbert Cornelisz. bij overdracht door Gerard Adriaansz., LRK 125 c. Arkel fol. 41v. 
31-8-1563: Jacob Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Cornelisz., zijn vader, LRK 130 c. Arkel fol. 
8v-9. 
2-6-1564: Paulus Nikolaasz. voor Marietje Jacobsdr., weduwe Gijsbert Cornelisz., bij overdracht 
door Jacob Gijsbertsz., LRK 130 c. Arkel fol. 14. 
9-2-1583: Adriaan Bastiaansz. voor Leentje Gijsbertsdr., zijn vrouw, bij dode van Marietje Jacobsdr., 
haar moeder, LRK 135 fol. 315v. 
Holland fol. 39-40. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 3  d.d. 09-06-1611 
Gerrit Gerritsz Stam, voor zich zelf en namens zijn moeder Neltgen Jacobs als weduwe van Willem 
Lenertsz, verkoopt aan Adriaen Bastiaensz 1 ½ morgen land in Ammers Gravelant. Het aankoopbedrag is 
reeds betaald. 
In de daarop volgende acte bevrijdt Gerrit Gerritsz Stam Adriaen Bastiaensz van een arrest die Pieter 
Pieters de Jonge heeft gedaan op zekere penningen van Gerrit Gerritsz Stam en zijn moeder die berustten 
bij Adriaen Bastiaensz, en die Gerrit Gerritsz Stam bij de voorgaande eigendomsoverdracht heeft gelicht. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 3  d.d. 28-11-1613 
Jan Adriaensz (zie k7512), man en voogd van Adriaentgen Dircxs, die voordien weduwe is geweest van 
Jacob Huijbertsz, verkoopt aan Adriaentgen Bastiaens, weduwe van Willem Gerritsz, 4 hont land. Het 
aankoopbedrag is reeds betaald. 
Adriaen Bastiaensz (vader van Jan Adriaensz) tekent deze acte in zijn functie van Schepen: 

 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 3  d.d. 29-11-1614 
Gerrit Willemsz verkoopt namens zijn moeder Adriaentgen Bastiaens, aan Adriaen Bastiaensz 10 ½ hont 
land en een zesde deel van een hont land in Ammers Gravelant. Het aankoopbedrag is reeds betaald. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 20-04-1617 
Adriaen Bastiaensz wordt genoemd als één der aanwezige schepenen op de rechtdag gehouden op 20-
04-1617. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 22-02-1618 
Aernout Mertensz Backhuijsius, schout van de baronie Liesvelt heeft op verzoek van Adriaen Adriaensz 
Oom (zie k37312), gaarmeester van Ammers Graveland, Achterland en Peulwijk, Adriaen Thonisz Thielen 
opgelegd als gebruiker van de helft van des heeren hoeve in Gravelant, het bedrag van 43 gulden en 14 
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stuivers en 2 penningen ongeld over het jaar 1617 te betalen. Maar dit heeft nog niet het gewenste 
resultaat gehad. De schepenen van Ammers Graveland, waaronder Adriaen Bastiaensz, gaan nu ook 
over tot een vermaning. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 19-12-1619 
Adriaen Bastiaensz wordt genoemd als één der afwezige schepenen op de rechtdag gehouden op 19-12-
1619. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 3  d.d. 12-12-1620 
Pieter Gerritsz Brouwer verkoopt aan Adriaen Bastiaensz 6 morgen land in Gravelant. Het aankoopbedrag 
is reeds betaald. 
 

 
#k13362 Corevaer, Aert Adriaensz (zoon van Adriaen Aert Ockersz Corevaer en  
     Anneke Pieters Boon)  ─> k26724 
 Beroep: schepen van Ammers Graafland in 1613, 1614, 1617, 1623 en 1624 
 * +/- 1570 te Ammers Graveland 
 † voor 04-04-1662 te ??? 
x +/- 1600 te Ammers Graveland ?? 
#k13363 Leenderts, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Adriaen 
Recht. Arch. nr 3 Ammers Graafland  dd 12-12-1620 
Adriaen Aertsz Corevaer wordt genoemd als eigenaar van een belendend perceel in Ammers 
Graafland. 

o Anneke ~ +/- 1602 te Ammers Graveland † na 03-07-1669 te Ammers Graveland 
 x +/- 1630/1635 te Ammers Graveland (?) met Gijsbert Adriaensz Speksnijder 
 zie ─> k6681 

o Ocker 
Weeskamer Arch. nr 2 Ammers Graafland dd 12-03-1650:  
Ocker Aertsz. Corevaer, won. in Ammers Graveland, weduwnaar van Anneken Cornelisdr. 
Thoom, ter eenre en Cornelis Leendertsz. Thoom en Adriaen Cornelisz. Thoom, mede wonende 
in Ammers Graveland, respectievelijk vader en broeder van voorn. Anneken Cornelisdr. Thoom 
zalr en dus bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van dezelfde Anneken Cornelisdr. 
Thoom bij voorn. Ocker Aertsz. Corevaer geprocreerd, ter andere zijde, zijn geaccordeerd over 
o.a. 4 morgen land gelegen op Ammers Graveland in ‘Oncruijderweer’ daar Thonis Aertsz. 
Corevaers weduwe op woont. De weeskinderen zijn Aert Ockersz. nu in deze maand maart oud 
8 jaar, Eva Ockersdr. in oktober laatstleden oud geweest 6 jaar en Neeltgen Ockersdr. nu St. 
Maarten laatstleden oud geweest 4 jaar. 

o Anthonis 
otr. 1e Goudriaan 17-12-1639 Janneken Pietersdr., jd. uit Goudriaan,  
tr. 2e (voor 22-4-1643) Niesje Dircksdr 

o Leendert 
Recht. Arch. nr 3 Gelkenes dd 6-5-1719:  
Aart Cornelis Verhoef, getr. met Lijntge Leenderts Corevaer, Sent- en Neeltge Willems, kinderen 
van zalr. Willem Pieters en Annitge Leenderts Corevaer, alsmede noch Leendert-, Arien- en 
Neeltge Jans Spek, Jan Jansz., getr. met Merrigje Jans Spek, als kinderen van Jan Aarts Spek 
en Berber Leenderts Corevaer, allen kinderen en kindskinderen van Leendert Aerts Corevaer 
en IJtge Jans te Ammers Graefland overleden 

o Bastiaen 
otr. Goudriaan 14-8-1652 Aechtgen (Eeghtje) Pietersdr. Boon 

 
Recht. Arch. nr 3 Ammers Graafland  dd 03-06-1616:  
Jacop Adriaensz., won. in Ottoland, verkoopt aan Aert Adriaensz., zijn broeder, won. in Graafland, 4 
morgen land, gelegen in Ammersgraafland, in een weer van 8 morgen onverdeeld, waarvan de andere 4 
morgen Cornelis Jansz. Cuijck competeert, strekkende van de Oude Ammers noordwaarts, zuidwaarts tot 
de Achterlandse wetering toe, belend boven de voorn. Aert Adriaensz. en beneden Claes Rochusz. c.s., 
etc. 
 
Recht. Arch. nr 3 Ammers Graafland  dd 03-06-1616:  
Doeijen Doeijensz. alias Oncruijt genaemt, won. in Graafland, verkoopt aan Aert Adriaensz., mede won. in 
Graafland, 4 morgen land, zijnde de helft van een weer van 8 morgen, gelegen in Graafland, onverdeeld 
en ‘gemeender’ voor, strekkende van Oude Ammers noordwaarts, zuidwaarts op tot de Opslach toe op de 
Peulwijkse dijk, belend oostwaarts de erfgenamen van Gerrit Willemsz. en westwaarts Cornelis Jansz. c.s., 
etc., waarvan de wederhelft de comparant is competerende. 
 
Recht. Arch. nr 7 Ammers Graafland  dd 14-7-1617:  
Een aantekening in de kantlijn waarbij een schuldbrief verleden d.d. 19-3-1598 wordt gecasseerd door 
Aerdt Adriaensz., schepen van Graveland, mede ondervangende Adriaen Bastiaensz., zijn mede-
schepen. 
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Recht. Arch. nr ?? Ammers Graafland  dd 1617 / 1623   
Aert Adrijaensz ondertekent een aantal acten als schepen. 

 
 
Recht. Arch. nr 1 Gelkenes   dd 11-10-1629:  
Aert Ariaensz Corevaer, won Gravelant, koopt land van Huijch Cornelisz. en Cornelis Huigen, in 
Gijbelant 
 
Recht. Arch. nr 11 Ammers Graafland  dd 20-11-1631, 04-12-1631, 08-01-1632 
Rechtzaak d.d. 20-11-1631, 04-12-1631, 08-01-1632 
Eiser: Adam Adriaensz Oom, schout, als oppervoogd van weduwen en wezen.  
Gedaagde: Neeltgen Leenderts, weduwe van Aert Ariensz Corevaer, wonende in Graveland. 
Adam Adriaensz Oom eist van Neeltgen Leenderts dat zij een volledige lijst en inventaris van alle 
goederen die haar man Aert Adriaensz Corevaer heeft nagelaten, zodat hij die kan bewaren voor de 
onmondige kinderen. 
Peeter Ariensz, met zijn gedaagde (schoon?)zuster present, antwoordt dat Neeltgen Leenderts met haar 
overleden man een testament heeft opgemaakt en daarom niet gehouden is om enige lijst of inventaris te 
overhandigen. 
De schepenen nemen nog geen besluit omdat zij niet voltallig zijn. 
 
Not. Arch. nr 4566 Goudriaan   dd 26-3-1675:  
Bastiaen Aerts Coorevaer, out-schepen van Goudriaan, te kennen dat op 20-10-1674 van sijn broer Ocker 
Aerts Coorevaer, 3 morgen land gekocht met huijs etc. op Graveland, gemeen in de Hofstede van Aert 
Arijens Coorevaer en Neeltgen Leenderts beijde zalr., belend ten oosten selven Ocker Aerts Coorevaer 
en ten westen Jan Pietersz Coorevaer. 

 
#k13366 van Muijlwijck, Dionijs Jansz  zelfde als ─> k24454 
x 
#k13367 Gerrits, Geertruid   zelfde als ─> k24455 
 
#k13400 Gerritsz, Dirk Aart  (zoon van Aart Gerritsz en ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † 15-08-1678 te Benschop 
x +/- 1595 te Benschop ??? 
#k13401 Huijberts, Jacobje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijbert  ~ +/- 1595 te ???  † 15-08-1678 te Benschop 

  x +/- 1625 te Achthoven ?? met Maaike Gerrits Kersbergen 
  zie ─> k6700 

 

 
#k13402 Kersbergen, Gerrit Jansz (zoon van Jan Jansz van der Vucht en Machteld 
     Gerardsdr)  ─> k26804 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † voor 28-09-1643 te Benschop ?? 
x +/- 1600 te ??? 
#k13403 Jans, Hilligje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te Ameide 
 † voor 08-06-1665 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Jan 
o Aert 
o Metje ~ +/- 1600 te ???  † 10-09-1664 te Benschop 

 x +/- 1625 te Benschop ?? met Aelbert Jansz 
 zie ─> k10461 (kwartier 2) 

o Aefje  x met Cornelis Leendertsz 
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o Maaijke ~ +/- 1600 te ???  † 08-10-1677 te Benschop 
 x +/- 1625 te Achthoven ?? met Huijbert Dircksz 
 zie ─> k6701 (kwartier 2 en 3) 

o Annigje  x met Cornelis Tonisz Huijsman 
o Fasgen  x met Lambert Jansz 
o Jannegen  x met Leendert Abrahams 

 
Recht. Arch. nr.5 Lexmond   dd 07-06-1633 
lexmond_ra05_1630-1640_13.pdf  pag. 4 
Compareerde Sander Velden als man en voocht van Maijken Jans en Gerrit Jansz als man en voocht van 
Anna Jansdr mitsgaders Fasgen Gerritsdr weduwe van Lambert Jansz geassisteert met haer vader Gerrit 
Jansz [Kersberch] en voocht en Aert Lambertsz als voocht van de kinderen van Lambert Jansz en Fasgen 
Gerrits, mitsgaders Jan Jansz als procuratie hebbende van Jannegen Jans en Neeltgen Jans te samen 
kinderen en erfgenamen van zaliger Adriana Lamberts hare moeder en bestemoeder, transporteren aan 
Adriaen Willemsz van der Cleij 7 ½  hont land. Volgt schuldbrief van Adriaen Willemsz van der Cleij van 
693 gulden. 
 
Recht. Arch. nr.5 Lexmond   dd 07-06-1633 
lexmond_ra05_1630-1640_13.pdf  pag. 5 
Compareerde Sander Velden als man en voocht van Maijken Jans en Fasgen Gerritsdr weduwe van 
Lambert Jansz geassisteert met haer vader Gerrit Jansz Kersberch en voocht en Aert Lambertsz als 
voocht van de kinderen van Lambert Jansz en Fasgen Gerrits, mitsgaders Jan Jansz als procuratie 
hebbende van Jannegen Jans en Neeltgen Jans te samen kinderen en erfgenamen van zaliger Adriana 
Lamberts hare moeder en bestemoeder, transporteren aan Gerrit Jansz, hun zwager, een huijsinge op de 
westzijde van het dorp Lexmond. Volgt schuldbrief van Gerrit Jans als man en vogod van Anna Jans: zij 
zijn schuldig de kinderen en erfgenamen van Adriana Lamberts 350 gulden rest van de koop van het huis. 
 
Recht. Arch. nr.5 Lexmond   dd 10-11-1637 
lexmond_ra05_1630-1640_27.pdf  pag. 6 - lexmond_ra05_1630-1640_28.pdf  pag. 1 
Compareerde Jan Henricksz, Lambert Henricksz en Govert Henricksz mondige zonen van zaliger Henrick 
Jansz van Keeckum en Gerrichgen Huijbertsdr hun vader en moeder mitsgaders Oth Jansz en Jan Jansz, 
voogden van vaders wegen en Gerrit Jansz Kersberch, als momber en voocht van moederszijde van 
Dirck Henricksz, Jan Henricksz en Tonis Henricksz onmondige kinderen van Henrick Jansz en Gerrichgen 
Huijbertsdr, zijn aangegaan een blinde loting etc. 
 
Recht. Arch. nr.6 Lexmond   dd 28-09-1643 
lexmond_ra06_1640-1650_10.pdf  pag. 2 tm 3 
Compareerde Jan Gerrits en Aert Gerrits, gebroeders, ter eenre, en Aelbert Jans, Cornelis Leenderts 
mitsgaders Huijbert Dircx en Cornelis Tonis Huijsman als mannen en voochden van hun huisvrouw, en 
Fasken Gerrits weduwe van Lambert Jans geassisteert met Lambert Henricx haer gecoren voocht en 
Abraham Adriaens als bestevader en sulks voocht van’t onmondige kind van Leendert Abrahams bij 
Jannegen Gerrits, alle kinderen en erfgenamen van Gerrit Jans Kersberch hare vader ende bestevader, ter 
andere zijde. Betreft uitkoop van alle roerende goederen. Jan Gerritsz en Aert Gerritsz behouden die 
goederen, en kopen de anderen uit voor 1250 gulden. hier ook Hilleken Baltisse geassisteert met Hermen 
Egberts Bijl. 
 
Recht. Arch. nr.6 Lexmond   dd 10-03-1644 
lexmond_ra06_1640-1650_11.pdf  pag. 2 tm 4 
Compareerde Hilligen Jans weduwe van Gerrit Jans Kersberch, geassisteert met Baltus Lauwerens 
haer swager en voocht ter eenre ende Jan Gerritsz en Aert Gerritsz, broers, mitsgaders Aelbert Jansz, 
Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz en Cornelis Tonisz Huijsman als mannen en voochden van hun 
huisvrouw, en Fasgen Gerrits, weduwe van Lambert Jansz zaliger, geassisteert met Lambert Henricksz, 
haar neef en voogd, en Abraham Adriaens als bestevader en voogd van het onmondige kind van Leendert 
Abrahams, geprocreëert bij Jannegen Gerrits zaliger, tesamen kinderen en erfgenamen van Gerrit 
Jansz Kersberch, hun vader en bestevader, ter andere zijde.  
De weduwe, kinderen en kleinkinderen verdelen het land. Hilligen Jans behoudt 5 morgen land te 
Achthoven, dat gekocht was van de pastorie van Vianen, en 3 ½ morgen te Achthoven en nog 3 ½ morgen 
te Achthoven.  Jan Gerritsz en de andere kinderen krijgen 5 morgen land te Achthoven, genaamd 
"Splinterslant", met 3 morgen uiterwaard buitendijks. 
In de volgende acte verdelen de kinderen onderling weer verder: 
Jan en Aert Gerritsz, en Fasgen Gerrits, weduwe van ambert Jansz, en de kinderen van Jnnegen Gerrits, 
geprocreëert bij Leendert Abrahamsz ter eenre, en Aelbert Jansz, Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz en 
Cornelis Tonisz Huijsman, als mannen van hun vrouw, ter andere zijde verdelen de 5 morgen en de 3 ½ 
morgen als volgt via een blinde loting: 
Jan Gerritsz met haer vieren voor d’enen helft sal hebben eenen acker uijterweerts gelegen beneden aen 
de westzijde, mitsgaders een acker binnendijcks met de helft van de boomgaert mede gelegen aen de 
westzijde en daertoe noch een campge gelegen aen Kae en een campgen t’eijnden het hoochlant in’t 
selve weer, waertegens de voorn. Aelbert Jansz onder haere vieren te deel gevallen zijn: een acker 
uijterweerts ten oosten gelegen aen voors acker mitsgaders een acker en de helft van de bongert gelegen 
binnendijcx aen de oostzijde van voorschr acker en daertoe noch 2 campgens gelegen tussen beijde de 
voors campgens in’t selve weer. 
In de volgende acte gaan Aelbert Jansz, Cornelis Leendertsz, Huijbert Dircksz en Cornelis Tonisz 
Huijsman over tot een verdere verdeling van hun deel, waarbij Aelbert Jansz en Cornelis Tonisz Huijsman 
samen een deel krijgen, en Huijbert Dircksz ent Cornelis Leendertsz het andere deel. 
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Recht. Arch. nr.6 Lexmond   dd 16-07-1648 
lexmond_ra06_1640-1650_25.pdf  pag. 4 
Cornelis Leendertsz als man en voogd van Aeffjen Gerritsdr transporteert aen Jan Gerritsz. zijn 
swager seeckere gerechte helft van een acker van 1½ morgen uijterweerts daervan de andere helft 
Huijbert Dircx (zie k10457) is competerende, daer oostw. seeckere acker daer de voors. Jan Gerritsz. 
tegenw. bruijckter aff is en westw. hij in zijn privé als eijgenaer selfs. 
Noch seecker 1/16e deel in een huijsinge op Achthoven waer de voors. Jan Gerritsz. tegenwoordig is 
wonende. 
 
Recht. Arch. nr.8 Lexmond   dd 13-06-1665 
lexmond_ra08_1660-1668_11.pdf  pag. 4 
Asswerus Dircksz transporteert aen Huijbert Dircksz het gerechte 1/4e deel in 3½ mergen op Achthoven, 
sulcx de voors Huijbert Dircx een gelijke 1/4e deel daerin is competerende en hunlieden te lote gevallen is 
tegen de andere kinderen en erfg. van Hillegen Jans hun moeder zaliger 
Opmerking: Asswerus Dircksz is getrouwd met Teuntgen Leenderts, die de enige dochter is van Jannegen 
Gerrits Kersberch.. Huijbert Dircx is getrouwd met Maijchjen Gerrits Kersberch. Bron: LEXMOND ORA 
inv.nrs 1-17, 25, 26, 63 en 64 1588-1747 door H.de Bruin 
 
Recht. Arch. nr.10 Lexmond   dd ..-03-1678 
lexmond_ra10_1677-1680_01.pdf  pag. 20 
Compareerde Cornelis Teunisz Huijsman ziek te bedde en Anna Gerrits zijn huijsvrou gesont, 
testeren. De langstlevende blijft in het bezit van al hun goederen. 
 
Herleiding tot de vader van Gerrit Jansz Kersberg, namelijk Jan Jansz van der Vucht: 
 
Uit onderstaande leenkamer-acte blijkt dat de achternaam ‘Van der Vucht’ overging naar de 
achternaam ‘Kersberg’ 
Leenkamer Vianen 1292 - 1666 
REPERTORIUM OP DE LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN, 1292-1666 
LEXMOND 
673. Een viertel land, (1569: groot 4 morgen), op Spinhoven, enerzijds (1569: boven): Gerard van Tiel 
(1616: Jan Goes; 1662: Jan Imertsz.), anderzijds (1569: beneden): Kersberg (1616: Nikolaas Streng; 1662: 
Herbert Pietersz. Roek), (1569: 16 pond jaarlijks waardig). 
18-11-1546: Jan van der Vucht Arnoutsz. bij overdracht door Paulus Adriaansz., 17 fol. 147v. 
24-6-1563: Jan van der Vucht bij dode van Jan, zijn vader, 21 fol. 130v. 
..-.-1569: Jan van der Vucht Jansz. vermeld, LRK 340 fol. 224. 
8-9-1574: Lijftocht van Machteld Gerardsdr., gehuwd met Jan van der Vucht Jansz., op de helft, te 
versterven door de leenvolger, die dan veertien jaar moet zijn, met f 200,- karolus, 24 fol. 139v-140. 
6-11-1576: Nikolaas Neck Engbertsz., secretaris van Lexmond en Lakerveld, voor Jan van der Vucht bij 
dode van Jan, diens vader, met lijftocht van Machteld Gerardsdr., diens moeder, 24 fol. 194. 
15-9-1616: Adriaan van der Vucht bij dode van Jan, zijn vader, 27 fol. 11. 
30-4-1662: Leendert Adriaansz. Kersberg bij dode van Adriaan Jansz. Kersberg, zijn vader, 29 fol. 
239v-240.  
Uit bovenstaande leenkameracte is deze stamreeks af te leiden: 

Adriaen Jansz Kersberg / Van der Vucht is de zoon van een Jan Jansz van der Vucht (I) (en 
     Mertina Gijsberts (zie hieronder)) 
Jan Jansz van der Vucht (I) is de zoon van Jan Jansz van der Vucht (II) en Machteld Gerardsdr. 
Jan Jansz van der Vucht (II) is de zoon van Jan Arnoutsz van der Vucht. 

 
Over Jan Jansz van der Vucht (I): 
Bron: DE VRUCHTEN VAN VAN DER VUCHT door H.M. Kuypers en G.H. Verwoerd  
(Ons Voorgeslacht Jaargang 72,| oktober 2017) 
trouwt (1) met Mertina Gijsbertsdr., overl. vóór 1-2-1605 
trouwt (2) met Maeijken Jacobsdr 
NA, ora Lakerveld, inv. nr. 1 fol 6.  dd 01-02-1605:  
Testament van Ghijsbert Engbertsz. Hij is ziek. Hij maeckt aen die vier onmundige kinderen van Jan Jansz. 
Kersberch verweckt bij Martina Ghijsberts, zijn comp.ts dochtere, bij namen Metgen Jans, Aerien Jansz., 
Jan Jansz. en Aert Jansz., zeeckere 5 hondt lants. 
Het is dit kind ‘Aerien Jansz’ die in de leenacte wordt genoemd als Adriaen Jansz Kersberg / Van der 
Vucht 
 
Deze Adriaen Jansz Kersberg / Van der Vucht komt samen met Jan Jansz Kersbergh (zijn overleden 
vader) voor in deze acte, waarbij Gerrit Jansz Kerseberch (zijn oom) als schepen aan het eind van de acte 
wordt genoemd. 
 
Recht. Arch. nr.3 Lexmond   dd 19-11-1625 
lexmond_ra03_1618-1628_22.pdf  pag. 6 
Adriaen Jansz Kerseberch is schuldig de 4 kinderen van Jan Jansz Kerseberch, geprocreëerd bij 
Maeijken Jacobsdr, het bedrag van 500 gulden.  
Actum voor Dirk Roelotsz Stout schout, Harman Egbertsz Bijll en Gerrit Jansz Kerseberch. 
 
Jan Jansz Kersberg (I) en Gerrit Jansz Kersberg worden in deze acten in verband gebracht met hun 
zussen Margrieta en Maria: 
 
Recht. Arch. nr.2 Lexmond   dd 04-10-1604 
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lexmond_ra02_1604-1618_201.pdf  pag. 5 
Peter Dircksz, Jan Kersberch, Gerrit Jansz, en Peter Jaspersz als man en voogd van zijn vrouw, als 
erfgenamen van Jacob Dircksz en Maria Jans zaliger, zijn huisvrouw, hun respectieve broer en zuster, 
voor de ene helft, en Huijbert Lambertsz voor de andere helft, transporteren aan Aelgis Meusz(?) een huis 
met hofstede. 
Bron: LEXMOND ORA inv.nrs 1-17, 25, 26, 63 en 64 1588-1747 door H.de Bruin: 
01-10-1604 Compareerde Peter Dircx en Cornelis Tonisz geswagers, Gerrit Jansz en Jan Jansz Kersberch 
elcx voor haer selve, en vervangende Margrieta haer suster en Peter Jaspers als man en voocht van zijn 
huisvrouw alle erfgenamen van Jacob Dircx ende Maria Jans [Kersberch] in haer leven echteluijden hun 
broer resp. suster. 
Bron: LEXMOND ORA inv.nrs 1-17, 25, 26, 63 en 64 1588-1747 door H.de Bruin: 
25-11-1606 Margrieta Jansdr., weduwe van Aert Petersz. Hardebol, geassisteerd met haar broer Jan 
Jansz. Kersberch en tevens geassisteerd met haar broer Gerrit Jansz. en haar neef Aert Goessensz., doet 
vertichting met hun 4 kinderen, met name Jan Aertsz., Metgen (?) Aerts, Arien Aertsz en Aert Aertsz., en 
met Peter Ariensz. Herdebol en Hendrick Petersz. als respectievelijk bestevader en oom en als zodanig 
bloedvoogden van vaderszijde van de 4 voorn. kinderen. 

 
 
#k13434 Gravenstein, Gerrit Roelofsz  (zoon van Roelof Gravenstein en ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Reeuwijk ?? 
#k13435 Meese, Annigje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje ~ +/- 1625 te ???  † 29-07-1707 te Reeuwijk 

 x +/- 1650 te Reeuwijk ?? met Harmen Hendricksz van Vlaardingen 
 zie ─> k6717 

 

 
#k13504 Goossensz, Jan Claes zelfde als ─> k9926 
x 
#k13505 Muijs, Geertje Jans  zelfde als ─> k9927 
 
#k13506 Pietersz, Gerrit  zelfde als ─> k10654 
x 
#k13507 Sijmons, Jannigje  zelfde als ─> k10655 
 
#k13716 Schrijver, Arien Jansz  (zoon van Jan Crijnen Schrijver en ) 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 19-04-1692 te Nieuwland 
#k13717 de Vries, Willemijntje Aarts  (dochter van Aart de Vries en ) 
 ~ +/- 1670 te Ottoland 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1670 te Nieuwland  †  

 x 19-04-1692 te Nieuwland met Marrigje Jans van der Geer 
 xx 25-05-1724 te Ottoland met Lijsje Hendriks de Jong 
 zie ─> k6858 

 
Recht. Arch. / Not. Arch. Gorinchem (H. de Bruin) 
5-6-1667 
Floris Cornelisz, wonende Baseldijk te Hoogblokland, bruidegom geass. door Cornelis Claesz zijn vader en 
door zijn zwager Willem Ghijsberts de Jongh te eenre en Anneke Jans Schrijver, wonende Nouland bruid 
geass. door Jan Crijnen Schrijver haar vader en door Ernst Crijnen haar oom mitsgaders door haar broers 
Arie en Claes Jansz. 
Get. oa. door Ernst Crijnen van Dijck. 
 
Recht. Arch. / Not. Arch. Gorinchem (H. de Bruin) 
7-1-1692 
Gijsbert Willemse de Jongh als voogd van Engeltien Floris, Willemijn Aerts x Arie Jans Schrijver en Joostje 
Andriesse wed? x Claes Jans Schrijver als voogdes van haar kinderen, erfgen. van hun grootvader Jan 
Crijnen Schrijver, ovl. te Nuland machtigen etc. om op te treden tegen Ernst? Crijnen. 
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Recht. Arch. / Not. Arch. Gorinchem (H. de Bruin) 
1-5-1711 
Jan Ariense, wonende Nieuwland x Aertie Aerts Schrijver, Crijn Ariense, wonende Leerbroek, Arie Jans 
Clijn x Ariaantje Ariens en Jacob Ariens Schrijver, tesamen erfgen. van hun ouders Arie Jans Schrijver x 
Willemijntje Aerts,en van hun grootvader Jan Crijne Schrijver en van hun oom Floris Aertse, ovl. te 
Blokland etc. Deling oa hofstede te Quackernaack, land te Cort-Nieuwland, Hogenbeemd etc.1 

 
#k13720 Baras, Govert Tijsz  (zoon van Tijs Baras en ) 
 ~ +/- 1630 te ??? 
 † voor 18-07-1665 te ??? 
x +/- 1657 te Streefkerk ?? 
#k13721 Jans, Machtelt  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 18-07-1665 (o) te Streefkerk met Huijg Maertensz 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Matthijs  ~ 07-04-1658 te Streefkerk  † ??? te Ammerstol 

  x 10-12-1684 te Ammerstol met Grietje Cornelis 
  zie ─> k6860 

 

 
#k13722 Jansz, Cornelis  (zoon van ) 
 Beroep: Lijndraaier 
 ~ +/- 1620 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x 29-01-1650 te Schoonhoven 
#k13723 Hermans, Adriaantje  (dochter van Herman Bastiaansz en ) 
 ~ +/- 1625 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje ~ +/- 1660 te Ammerstol  †  

 x 10-12-1684 te Ammerstol met Matthijs Govertsz Baras 
 zie ─> k6861 

 

 
#k13730 Quakernaat, Dirk Thonisz (zoon van Anthonie Quakernaat en   
     Geertruijd NN)  ─> k27460 
 ~ +/- 1636 te ??? 
 † voor 1693 te ??? 
x 14-09-1661 te Herwijnen 
#k13731 Breumelen, Dirckjen  (dochter van Hendrick Breumelen en   
     Cornelisje NN)  ─> k27462 
 ~ +/- 1640 te Herwijnen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ +/- 1673 te Herwijnen  †  

  x 08-11-1695 te Herwijnen met Cornelis Jansz Groeneveld 
  zie ─> k6865 

 

 
#k13732 Moret, Leendert Jacobsz (zoon van Jaques Moret en Lijsje NN) 
      ─> k27464 
 Beroep: Meester bakker 
 ~ +/- 1633 te ??? 
 † 08-08-1714 te Krimpen aan de Lek 
x +/- 1660 te ??? 
#k13733 Braemer, Chieltje Michiels (dochter van Michiel Braemer en ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
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 † 28-06-1717 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ +/- 1665 te Krimpen ad Lek † 18-01-1715 te Krimpen ad Lek 

  x 26-03-1692 te Lekkerkerk met Maria NN 
  zie ─> k6866 

 

 
#k13736 Pietersz, Jan   (zoon van ) 
 ~ +/- 1635 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1665 te Lekkerkerk ??? 
#k13737 Geene, Marchje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1640 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geen ~ 16-01-1669 te Lekkerkerk  †  

 x 22-02-1693 te Lekkerkerk met Jannitge Ariens van Brantwijck 
 zie ─> k6868 

 

#k13812 Terlouw, Teunis Woutersz  zelfde als ─> k6682 
x 
#k13813 van Muijlwijck, Ariaentje Nijsse zelfde als ─> k6683 
 
#k13890 Vrienden, Cornelis Willemsz (zoon van Willem Vrienden en ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Lekkerkerk ?? 
#k13891 Ploonen, Leentgen  (dochter van Ploon Cleijsz / Claesz en Nelleken 
     Kuijnen)  ─> k27782 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jaapje ~ +/- 1620 te Lekkerkerk  † ??? te ??? 

 x +/- 1645 te Lekkerkerk met Wouter Dirksz van der Wouden 
 zie ─> k6945 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 03-01-1637: 
Eeuwout Jacobsz Blom, traponierder van Rotterdam, tegenwoordig won. te Lekkerkerk, verkoopt aan 
Cornelis Willemsz Vrienden, getrouwd met Leentgen Ploonen, Thonis Bastiaensz, getrouwd met 
Willemtgen Ploonen, en de 4 weeskinderen van Cuijn Ploonen, 1/24e deel van 15 morgen land te 
Lekkerkerk in Schuwacht, en zijn gedeelte van de inboedel die Ploon Cleijsz en Nelleken Kuijnen, zijn 
overleden schoonvader en -moeder hebben nagelaten, volgens testament dd 03-03-1606. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 29-03-1637: 
Merchgen Claes, weduwe van Jacob Willemsz Westerhoff, in leven gewoond te Ouderkerk ad IJssel, 
geassisteerd met Pieter Crijnen, haar zwager, en Jasper Jansz, namens zijn moeder Merchgen Michielsz, 
won. te Charlois, verkopen aan Thonis Bastijaensz, Cornelis Willemsz Vrienden en de kinderen van 
Cuijn Ploonen 4 morgen 3 hont land te Lekkerkerk. En hun gedeelte van een erf en werf nagelaten door 
Aert Willemsz Westerhof, en hun deel van alle goederen welke Ploon Claesz werd nagelaten, en door 
Nelleken Cuijnen bij testamente bezeten werd, en ook de goederen die Claes Ploonen heeft nagelaten. 
In de acte aansluitend: 
Anthonis Bastiaensz, Cornelis Willemsz Vrienden en voornoemde Anthonis Bastiaensz en Louris 
Gerritsz als oom en voogd van de 4 weeskinderen van Cujin Ploonen en Neeltgen Pieters, zijn schuldig 
aan Merchgen Claes, weduwe van Jacob Willemsz Westerhof en aan Merchgen Gielen, won. te Charlois, 
erfgename van Aert Willemsz Westerhof, gewoond hebbend te Schuwacht, het bedrag van 1100 gulden 
als reste van de som van de koop van voorgaand land en goederen. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 27-02-1640: 
Jacob Adrijaensz Schuijtvoeder, won. te Ouderkerk ad IJssel, Cornelis Willemsz Vrienden, Adrijaen 
Claesz de Jonge, getrouwd met Leentgen Gerrits, won. te Nieuwerkerk, Pieter Willemsz van Streefkerk, 
voor zichzelf en namens Thonis Willemsz en Aeltgen Willems, zijn broer en zus, en Pieter Stevensz 
Sluijmer als vader en Harmen Claesz als oom van Merchgen Pieters en Steven Pietersz Sluijmer, 
nagelaten minderjarige kinderen van Lijntgen Arijaens, alle tesamen vrunden en erfgenamen van Jacob 
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Pietersz Vrienden, waar de vader van was Pieter Willemsz Vrienden en de moeder de voornoemde 
Lijntgen Adrijaensz, verkopen aan Pieter Aertsz Lindewever een huis, erf en boomgaard te Lekkerkerk. 

 
#k13946 Jansz Pietersz, Louris zelfde als ─> k4600 
x 
#k13947 Joppen, Weijntje  zelfde als ─> k4601 
 
#k14008 In ’t Hout, Dirck Teunisz (zoon van Teunis in ’t Hout en ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † voor 28-05-1668 te Zevenhuizen ?? 
x +/- 1600 te Zevenhuizen ? 
#k14009 Maertens, Cijtje  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † voor 28-05-1668 te Zevenhuizen ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Pieter  * +/- 1610 te Zevenhuizen † voor 28-05-1668 te Zevenhuizen ?? 

  x 05-04-1637 (o) te Zevenhuizen met Leentjen Ariens Slobbe 
  zie ─> k7004 

o Teunis  *   † na 28-05-1668 
 
Weeskamer archief 6 Zevenhuizen  dd 28-05-1668 
Leentgen Ariens Slobbe (zie k7005) weduwe van Pieter Dircxsz in ’t Hout (zie k7004) geassisteerd 
met Arij Jansz Slobbe (zie k14010) haar vader, ter eenre, Dirck Pietersz in ’t Hout, Arij Pietersz in ’t 
Hout (zie k3502) en Maertge Pieters in ’t Hout geassisteerd met de voorn. Dirck Pietersz in ’t Hout haar 
broer, en Adriaen Jansz Slobbe en Teunis Dircksz in ’t Hout als voogden van Cornelis, Jan, Cijtgen en 
Pieter Pietersz in ’t Hout alle kinderen en erfgenamen van de voorn. Pieter Dircxsz in ’t Hout, hun vader, ter 
andere zijde, verklaren geaccordeerd te zijn nopende de uitkoop van de voorsz. kinderen haar vaderlijke 
erfenis. De kinderen zullen alleen hebben zeker stuk wei- en hooiland in de Swanla polder. Zij betalen hun 
moeder hiervoor 1300 gulden. Leentje Ariens Slobbe behoudt dan alle verdere roerende en onroerende 
goederen. 
In de daaropvolgende acte op dezelfde datum: 
Dirck Pietersz in ’t Hout, Arij Pietersz in ’t Hout (zie k3502), Maertje Pieters in ’t Hout geassisteerd met 
de voorn. Dirck Pietersz in ’t Hout haar broer voor haar zelf, en Adriaen Jansz Slobbe en Teunis Dircksz in 
’t Hout als voogden van Cornelis, Jan, Cijtgen en Pieter Pietersz in ’t Hout kinderen en kindskinderen van 
zal. Cijtje Maertens (zie k14009) in haar leven weduwe van Dirck Teunisz in ’t Hout (zie k14008), en 
Leentgen Ariens Slobbe verwekt bij Pieter Dircxsz in ’t Hout, en verklaarden de goederen haar 
aanbestorven door het overlijden van de voorn. haar grootmoeder en vader zal. respectievelijk te hebben 
geschift, gescheiden en gekaveld. 
Dirck Pietersz in’ Hout krijgt het wei- en hooiland in de Swanla polder, en betaalt aan zijn moeder 1300 
gulden, en aan ieder van zijn broers en zussen 100 gulden. 
Arij Pietersz in’t Hout krijgt een woning met huis, erf en schuur, met het land daarachter, te verongelden 
voor 4 morgen. Hij betaalt daarvoor aan Jan, Cijtgen en Pieter Pietersz int Hout, zijn minderjarige broers en 
zus, 2400 gulden (800 gulden per persoon). 
Maertje Pieters int Hout krijgt een stuk land in de Swanla polder, groot 1 morgen 3 hont. 
Cornelis Pietersz in’t Hout krijgt een stukje hooiland met enige akkers en landhoofden en de schuur daarop 
staande in de Swanla polder, in totaal 1 morgen 3 hont 50 roeden. 
 

 
#k14010 Slobbe, Arij Jansz (zoon van Jan Slobbe en ) 
 Beroep: Gezworene van Zevenhuizen in 1649 – 1653, schepen in 1661 
 * +/- 1584 te ??? 
 † na 28-05-1668 te Zevenhuizen ?? 
x +/- 1610 te Zevenhuizen ? 
#k14011 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *  †  
o Leentgen  * +/- 1615 te ???  † na 28-05-1668 te Zevenhuizen ?? 

  x 05-04-1637 (o) te Zevenhuizen met Pieter Dircksz int Hout 
  zie ─> k7005 

 
Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 01-01-1661 
Notaris Jacob Vergilst 
Adriaen Jansz Slobbe, tegenwoordig schepen van Zevenhuizen, oud 76 jaar, en Jan Jansz oude 
Overrijnder, oud 81 jaar, mede won. te Zevenhuizen, leggen een verklaring af op verzoek van Gloudi van 
der Tol, secr. van Zevenhuizen.  
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Not. Arch. Capelle a/d IJssel nr. 1426   dd. 24-03-1661 
Notaris Jacob Vergilst 
Adriaen Jansz Slobbe, oud 77 jaar en Willem Ariensz Jongebreur oud 51 jaar, beiden won. te 
Zevenhuizen, leggen een verklaring af op verzoek van de gezworenen van Zevenhuizen. Arien Jansz 
Slobbe verklaart dat hij in 1649 ttm 1653 gezworene was van Zevenhuizen. Willem Ariensz Jongebreur 
was dat in 1650 tm 1653. Zij hebben toen aan Dirck Centen aanbesteed het collecteren van de 
verpondingen. 

 
 
Weeskamer archief 6 Zevenhuizen  dd 28-05-1668 
Leentgen Ariens Slobbe (zie k7005) weduwe van Pieter Dircxsz in ’t Hout (zie k7004) geassisteerd 
met Arij Jansz Slobbe (zie k14010) haar vader, ter eenre, Dirck Pietersz in ’t Hout, Arij Pietersz in ’t 
Hout (zie k3502) en Maertge Pieters in ’t Hout geassisteerd met de voorn. Dirck Pietersz in ’t Hout haar 
broer, en Adriaen Jansz Slobbe en Teunis Dircksz in ’t Hout als voogden van Cornelis, Jan, Cijtgen en 
Pieter Pietersz in ’t Hout alle kinderen en erfgenamen van de voorn. Pieter Dircxsz in ’t Hout, hun vader, ter 
andere zijde, verklaren geaccordeerd te zijn nopende de uitkoop van de voorsz. kinderen haar vaderlijke 
erfenis. De kinderen zullen alleen hebben zeker stuk wei- en hooiland in de Swanla polder. Zij betalen hun 
moeder hiervoor 1300 gulden. Leentje Ariens Slobbe behoudt dan alle verdere roerende en onroerende 
goederen. 
 

 
#k14028 Crijnen, Adriaen  (zoon van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 25-09-1625 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k14029 Schencken, Merritgen Pieters  (dochter van Pieter Schenck en ) 
 Later getrouwd met Dirck Andriesz Timmerman 
 ~ +/- 1585 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † tussen 16-03-1663 en 11-06-1665 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter ~ +/- 1613 te Ouderkerk ad IJssel ??   

  † tussen 24-06-1662 en 15-02-1664 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 x +/- 1640 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Elisabet Cornelis Back 
 zie ─> k7014 

o Marichgen *   † voor 25-09-1625 
o Adriaentgen *   † voor 25-09-1625 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-09-1625 
Dirck Andriesz Timmerman, won. te Ouderkerk ad IJssel, verklaart dat Marichgen Adriaens en 
Adriaentgen Adriaens, de voorkinderen van zijn vrouw, zijn overleden en hebben nagelaten 2/3e deel 
van een huis en erf op het dorp, hetwelk belast is met het onderhoud van Pieter Adriaensz, nu oud 12 
jaar, totdat hij meerderjarig zal zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-10-1649 
In een acte wordt land in de polder de Zijde verkocht, grenzend aan het land van Maertgen Pieters, 
weduwe van Dirck Andriesz Timmerman. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-03-1663 
Op verzoek van Merritgen Pieters, weduwe van Dirck Andriesz Timmerman, won. te Ouderkerk ad IJssel, 
hebben schout en heemraden de landen getaxeerd die Dirck Andriesz heeft achtergelaten zonder enige 
descendenten.  
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Lijsgen Cornelis, weduwe van Pieter Ariensz Timmerman, geassisteerd met Willem Cornelisz 
Ruijchooft, mede voor zichzelf en namens haar verdere kinderen, zussen en zwagers, voor de ene helft, 
Pieter Andriesz Timmerman, Abram Cornelisz Vermeer, getrouwd met Lijsbeth Andries, Cornelis Fransz, 
getrouwd met Berber Andries, won. te Streefkerk, Andries Pietersz Timmerman, voor zichzelf en mede 
namens Pieter Andriesz als voogd over de kinderen van Adriaen Pietersz Timmerman, Arien Abramsz, 
getrouwd met Reijmpje Willems, eerder weduwe van Arien Pietersz voornoemd, Sent Adriaensz Backer, 
Willem Dircksz Keijser, namens Aert Maertensz, getrouwd met Ariaentgen Pieters, voor de andere helft, 
allen erfgenamen van Dirck Timmerman en Merritgen Pieters, overleden te Ouderkerk ad IJssel, 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1328 Datum: 19-Feb-23 

verkopen aan Martijntgen Jacobs, weduwe van Pieter Willemsz Scheepmaker een erf in de polder de 
Zijde. Bedrag 500 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 19-05-1671 
Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336), weduwnaar van Ariaentjen Crijnen (zie k7337), verklaart dat 
hij hun kinderen ten tijde van hun mondige dagen of huwelijk van hun moederlijke erfenis heeft voldaan. Hij 
legt deze verklaring af omdat hij beducht is dat er een moelijkheid en kwestie zou kunnen ontstaan. Ten 
eerste heeft hij aan Adriaen Pietersz (zie k3668) zijn overleden zoon, een erf en getimmerte van huis en 
schuur ten tijde van zijn huwelijk gegeven. Dat erf en huis was op het dorp van Ouderkerk ad IJssel, 
belend aan de erfgenamen van Dirck Andriesz en Merritje Pieters (zie k14029). Verder aan Ariaentje 
Pieters, Andries Pietersz Timmerman, Merritjen Pieters en Neeltje Pieters, tesamen over de 4 morgen land 
in de polder de Zijde, en nog het halve huis en halve erf op het dorp aan de oostkant van het huis en erf 
van voornoemde Adriaen Pietersz. Compareerde verder Andries Pietersz Timmerman, Ariaentje Pieters, 
geassisteerd met Aert Maertensz Timmerman, haar man, Merritjen Pieters, geassisteerd met Willem 
Dircksz Keijser, haar man, en Neeltjen Pieters, weduwe van Sent Adriaensz Backer, welke verklaren met 
de voornoemde 4 morgen land en het halve huis en erf voldaan te zijn. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 23-07-1671 
Adriaen Abrahamsz Baes, tegenwoordig getrouwd met Reijmpje Willems (zie k3669), die weduwe was 
van Adriaen Pietersz Timmerman (zie k6338), verkoopt aan Pieter Andriesz Timmerman (zie k7336) 
het erfdeel van landen, huizen en erfen die hem zijn aangekomen door de dood van Merritjen Pieters, die 
weduwe was van Dirck Andriesz. Bedrag 100 gulden en 2 zilveren lepels. 
 
Recht. Arch. Nr. 24 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-08-1678 
Willem Dircksz Keijser voor 1/4e deel, Neeltje Pieters, weduwe van Sent Arijensz Backer, voor 1/8e deel, de 
vier nagelaten kinderen van Andries Pietersz en Toontje Cornelis, beiden zalr, voor 1/8e deel, verkopen 
aan Adrijaen Pietersz en Joost Vassen van Ardennen, timmerlieden te Ouderkerk ad IJssel, een half huis 
en erf op het dorp, belend aan de weduwe en kinderen van Adrijaen Pietersz Timmerman (zie k3668). 
Adrijaen Pietersz en Joost Vassen van Ardennen zijn eigenaren van de wederhelft van het huis en erf. Het 
halve huis is eerder gebruikt geweest bij Dirck Andiresz en Merritje Schencken zalr. Bedrag 745 gulden. 
 

 
#k14030 Back, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1580 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k14031 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   † 
o Elisabet ~ +/- 1615 te Ouderkerk ad IJssel ? † na 18-01-1675 te ??? 

 x +/- 1640 te Ouderkerk ad IJssel ? met Pieter Adriaensz Schenk 
 zie ─> k7015 (kwartier 3) 

o Arijen (de oude) ~ +/- 1620 te Ouderkerk ad IJssel ? † voor 14-06-1676 te ??? 
 x +/- 1650 met Geertjen Jans 
 zie ─> k10850 (kwartier 2) 

o Arijen (de jonge) *   †  
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d.17-05-1658: 
Adriaen Cornelisz Back den Ouden ondertekent een acte als heemraad. (Hij ondertekent met ‘backer’). 

 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen d.d. 26-03-1657, 04-04-1657, 17-04-1657: 
Arien Cornelisz Back de Jonge ondertekent akten als heemraad. 

 
 
Notaris Everard Maes 
Elisabet Cornelis Back, weduwe van Pieter Adriaensz Schenck, won. te Ouderkerk ad IJssel, gezond, 
doet zonder dwang of misleiding, uit eigen vrije wil bij leven een donatie aan Adriaen Pietersz, Willem 
Cornelisz Ruijchooft, getrouwd met Marrichjen Pieters, Willem Jacobsz Seghwaert, getrouwd met 
Elisabet Pieters, en aan de vier onmondige kinderen van Cornelia Pieters zalr, won. te Ouderkerk, ieder 
voor een vierde deel, al haar onroerende goederen in Ouderkerk ad IJssel in de polder de Zijde.Dit bestaat 
uit een woning groot 8 morgen 3 hont, en nog 3 morgen land, en twee halve huizen (in de polder de Zijde 
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en op het dorp). De kinderen moeten haar gedurende haar leven iedere drie maanden een bedrag van 33 
gulden uitkeren, namelijk ieder kind 8 gulden 5 stuivers, en de vier kinderen van Cornelia Pieters ook 
gezamenlijk in totaal 8 gulden 5 stuivers. Bij in gebreke blijven zal de donatie vervallen. 

 
 

 
#k10850 Back, Arijen Cornelisz den ouden (zoon van Cornelis Back en ) ─> k21700 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk ad IJssel in de periode 1638, 1654 / 1655 en 1658 / 
 1659 
 ~ +/- 1620 te ??? 
 † voor 14-06-1676 te ??? 
x +/- 1650 te ??? 
#k10851 Jans, Geertjen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1625 te ??? 
 † na 14-06-1676 te ??? 
 
 
#k14072 de Jong, Huijg Jansz   zelfde als ─> k4240 
x 
#k14073 Leenderts ?, Aaltje   zelfde als ─> k4241 
 
#k14074 Nobel, Hendrick Maartensz  zelfde als ─> k8490 
x 
#k14075 Centen, Crijntje   zelfde als ─> k8491 
 
#k14088 de Jong, Huijg Jansz   zelfde als ─> k4240 
x 
#k14089 Leenderts, Aaltje   zelfde als ─> k4241 
 
#k14090 Nobel, Hendrick Maartensz  zelfde als ─> k8490 
x 
#k14091 Centen, Crijntje   zelfde als ─> k8491 
 
#k14130 Stout, Cornelis Jansz   zelfde als ─> k6500 
x 
#k14131 Ariens, Baartje   zelfde als ─> k6501 
 
#k14136 Bijlandt, Schrevelius  (zoon van Johannes IJsbrandsz Bijlandt en  
     Trijntje Schrevelius)  ─> k28272 
 Beroep: Secretaris van Lopik en Jaarsveld 
 Later getrouwd op (o) 06-02-1648 te Lopik en (x) te Jaarsveld met Geerlofweijntje 
        Geerlofs van Ameide 
 ~ +/- 03-1617 te Delft 
 † ??? te ??? 
o 19-12-1641 te Lopik 
x te Lopik     zie gezinskaart temp040 
#k14137 van der Snelle, Aletta  (dochter van Johan van der Snelle en ) 
 Eerst getrouwd met Claes Hermansz Coerpenninck 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † voor 06-02-1648 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Nicolaas  ~ +/- 1645 te Lopik  † voor 12-12-1723 te ??? 

  x 16-01-1674 te Schoonhoven met Adriana Simons Oosterbaan 
  xx 13-02-1687 te Ameide met Anna Boudewijns van der Pijl 
  xxx 03-02-1689 (o) te Schoonhoven met Commerina Juijnboll 
  zie ─> k7068 
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#k14138 Oosterbaan, Simon Jansz (zoon van Jan Oosterbaan en ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † voor 10-03-1678 te ??? 
x 24-11-1641 te Schoonhoven 
#k14139 Ruijchhaver, Ida Claes (dochter van Claes Ruijchhaver en ) 
 ~ +/- 1615 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriana  ~ +/- 1650 te Schoonhoven  † voor 13-02-1687 te ??? 

  x 16-01-1674 te Schoonhoven met Nicolaas Schrevelsz Bijlandt 
  zie ─> k7069 

 

 
#k14156 Besemer, Pieter Jansz  zelfde als ─> k4452 
x 
#k14157 Senten, Maertgen   zelfde als ─> k4453 
 
#k14158 van Reede, Evert Hermansz  zelfde als ─> k4454 
x 
#k14159 Leenderts, Hilleken   zelfde als ─> k4455 
 
#k14168 Verbie, Arien Thonisz  zelfde als ─> k10740 
x 
#k14169 Pieters, Diewertje   zelfde als ─> k10741 
 
#k14272 Stout, Wiggert Ariensz zelfde als ─> k8928 
x 
#k14273 Trip, Trijntje Hendrik  zelfde als ─> k8929 
 
#k14298 Cornelisz, Gillis  zelfde als ─> k6454 
x 
#k14299 Jans, Trijntgen  zelfde als ─> k6455 
 
#k14312 Covel, Jan Woutersz  (zoon van Wouter Jacobsz Covel en NN Jans) 
      ─> k28624 
 * +/- 1575 te Goudriaan 
 † tussen 18-04-1666 en 05-09-1669 te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k14313 de Haen, Aentken Teunis (dochter van Antonis Pietersz de Haen en  
     Antonia NN)  ─> k28626 
 * +/- 1580 te ??? 
 † tussen 01-04-1623 en 13-02-1626 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1610 te Goudriaan † tussen 12-12-1651 en 17-05-1653 te Goudriaan 

 x 24-04-1641 te Goudriaan / x 24-02-1641 te Noordeloos met Janneke Cornelis 
 zie ─> k7156 

 

 
#k14314 Florensz, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1585 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k14315 Covel, Anna Wouters  (dochter van Wouter Jacobsz Covel en NN Jans) 
      ─> k28630 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Janneke * te Minkeloos / ~ 16-04-1618 te Goudriaan  † 02-06-1676 te ??? 

 x 24-04-1641 te Goudriaan / x 24-02-1641 te Noordeloos met Jan Jansz Covel 
 zie ─> k7157 

 

 
#k14316 Broer (Boijtgen), Arien Cornelisz (zoon van Cornelis Ariensz Broer en  
      NN Adriaens Koeval)  ─> k28632 
 * +/- 1572 te Ammerstol 
 † voor 28-12-1618 te Goudriaan 
x +/- 1604 te Lekkerkerk 
#k14317 Boel, Lijscken Ariens  (dochter van Arien Dircksz Boel en Fijcken  
     Gerrits Appelmoes) ─> k28634 
 * +/- 1582 te ??? 
 † voor 09-12-1659 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Teunis * +/- 1607 te Goudriaan  †  

 x 02-05-1632 te Goudriaan met Barberken Cornelis Broer 
 zie ─> k7158 

 
Weeskamer Arch. invnr. 1 Goudriaan  d.d. 23-12-1618 
Cornelis Ariens Broer, Pieter Cornelisz. Broer als voocht en Adriaen Maurits ter eenre, Adriaen Dircks 
Boel (zie k7600), Henrick Ariensz Boel en Gerrit Ariens Boel (zie k3800) ter andere sijde met consent 
van Jan Jorisz. schout als oppervoogd verticht van Lijsken Ariens Boelsdochter van alsulcke goederen 
als Arien Cornelis Broers haren overleden man achtergelaeten heeft aen sijn naergelaeten 
weeskijnderen met name: Arien Ariens, Tonis Ariens, Jacobken Ariens. Zij zullen hebben in de hofstede 
waar hun moeder woont op de noordzijde van Goudriaan 1/4e part wesende 2 morgen 4 hont, naestgelant 
Wouter Jacobsz. en beneden Hillitge Pieters, strekkende van de halve Goudriaan af tot de landscheiding 
toe. 

 
#k14318 Boer, Cornelis Jansz  (zoon van Jan Cornelisz Boer en ) 
 * +/- 1575 te Groot Ammers 
 † ??? te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k14319 Bastiaens, Beatrix  (dochter van Bastiaen Pietersz en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 12-03-1615 te Groot Ammers 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barberken * +/- 1611 te Ammers Graveland  †  

  x 02-05-1632 te Goudriaan met Teunis Ariensz Broer 
  zie ─> k7159 

 

 
#k14502 Ewoutsz, Fop  (zoon van ) 
 Later getrouwd op 22-02-1632 te Oud-Alblas met Neeltken Jans 
 * voor 1599 te Oud Alblas 
 † ??? te ??? 
x 27-10-1619 te Oud Alblas 
#k14503 Mertens, Marike (dochter van Maerten Laurisz Kwakernaek en Maertgen 
    Cornelis) ─> k29006 
 * +/- 1595 te Oud Alblas 
 † voor 1632 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barbar  ~ 31-10-1621 te Oud Alblas  †  

  x 25-08-1647 te Oud Alblas met Arijen Gijsbertsz 
  zie ─> k7251 

 

 
#k14506 Jongbloed, Wouter Cornelisz (zoon van Cornelis Jongbloed en ) 
 * +/- 1560 te ??? 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te Oud Alblas ?? 
#k14507 Nannings, Dievertgen  (dochter van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsken  * +/- 1597 te Oud Alblas  † na 10-10-1653 te ??? 

  x 10-03-1624 te Oud Alblas met Cornelis Mertensz van der Sijden 
  zie ─> k7253 

 

 
#k14528 van Genderen, Rijck Dingesz  (zoon van Dingeman Michielsz van  
     Genderen en Claesje Wessels)  ─> k29056 
 Eerst getrouwd op 24-12-1625 te Meerkerk met Adriaantje Lamberts 
 ~ +/- 1600 te Meerkerk 
 † ??? te ??? 
x 19-05-1633 te Meerkerk 
#k14529 de Rie, Baertge Peters  (dochter van Pieter Jansz de Rie en ) 
 * +/- 1595 te Lexmond te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Peter ~ 19-04-1635 te Meerkerk  †  

 x +/- 1655 te ??? met Janneke Gerrits 
 zie ─> k7264 

 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 12-12-1623 
Cornelis Aelbertsz Cladder, eiser contra Rijck Dingensz, gedaagde. 
Eiser eist 21 gl meestergeld betaald aan mr Jan. 
 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 15-06-1630: 
Claes Dingensz doet arresteren onder zijn broer Rijckout Dingensz, een bruine merrie door voorn Rijck 
Dingensz van enen Cornelis Claesz van Cappel geruild. 

 
#k14592 Kruithof, Adrijaen Dircksz  (zoon van Dirck Adriaensz Kruithof en ) 
 Beroep: Boer, Heilige Geest armmeester 
 Eerst getrouwd met Lijsbeth Adriaens 
 * +/- 1564 te Mijnsheerenland 
 † 06-08-1647 te Mijnsheerenland 
x +/- 1605 te Mijnsheerenland 
#k14593 van den Broeck, Lijntgen Cornelis (dochter van Cornelis Ariens Roelen van 
      den Brouck en Neeltge Ariens) 
 ~ 30-08-1615 te Heinenoord 
 † 09-02-1658 te Mijnsheerenland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis   * +/- 1617 te Mijnsheerenland  †  

  o 03-01-1648 te Puttershoek met Japie Claes Gouman 
  zie ─> k7296 

 
Recht. arch nr 23 Mijnsheerenland   d.d. 29-04-1599 
Dirk Fransz Gout aan de Blaak legt beslag op het geld dat Adriaan Dirksz Cruijthof, mede wonende aan de 
Blaak, schuldig is aan Pleun Cornelisz, nu wonende in Oude-Tonge. Dit tot zekerstelling van een vordering 
van 18 Karolusgulden 
 
Recht. arch nr 23 Mijnsheerenland   d.d. 24-06-1599 
Dirk Fransz Gout aan de Blaak legt beslag op het geld dat Adriaan Dirksz Cruijthof aan de Blaak schuldig 
is aan Pleun Cornelisz, nu wonende in Oude-Tonge in Zeeland. Dit tot zekerstelling van een achterstallige 
schuld. 
 
Recht. arch nr 5 Mijnsheerenland fol. 217  d.d. 04-10-1610 
Cornelis Aertsz. van der Kest, oud 35 jaar, en de bode Heinrick Hermansz., oud 40 jaar, getuigen ten 
verzoeke van Adriaen Dircksz Kruijthof, dat zij op 1 oktober 1610 vergaderd zijn geweest ten huize van 
Jasper Cornelisz tapper en bierverkoper op Puttershoek, alwaar ook aanwezig was Cornelis Lenertsz 
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Kracht aan de Blaak en dat deze Adriaen Dircksz. Kruijthof in het voorbijgaan heeft uitgescholden voor een 
dief en schelm. 
 
Weeskamer. arch nr 1 Mijnsheerenland   d.d. 23-04-1617: 
Schilman Sebastiaansz, wonende in de Mookhoek, bekent schuldig te zijn aan de weeskinderen van 
zaliger Lijsbeth Adriaansdr wijlen huisvrouw van Adriaan Dirksz Cruijthof, de som van 228 gulden 
aan hoofdgeld. 
Kanttekening: “Op huijden den XIIen Julij anno 1620 heeft Scilman Sebastiaensz., wonende in de 
Moockhouck in presentie van Gijsbrecht Cornelisz., getrout hebbende een dochter van de kinderen in 
desen (brijeff) vertoont de principaele obligatie met een cruijs deursneden en met een stucxken daeronder 
offgescheurt etc.” Genoemd: Cornelis Bastiaansz., borg voor zijn broeder Schilman Sebastiaansz. 
 
Recht. arch nr 6 Mijnsheerenland fol. 251v  d.d. 01-12-1624 
Een obligatie houdende 56 gulden, die Cornelis Lenertsz Cracht aan Adriaen Dircksz Cruijthoff verleden 
heeft, staande op het papier van het kleine zegel van 2 Stuivers. 
 
Recht. arch nr 6 Mijnsheerenland fol. 335v  d.d. 12-01-1626 
Cornelis Elantsz aan de Blaak en Marichge Adriaensdr legateren dat de langstlevende van hen beiden de 
goederen van de eerststervende houden en bezitten zal zonder daarin enig uitkoop te doen. 
Genoemd: Jop Hermansz, Saertgen Adriaensdr, Cornelis Adriaensz op Puttershoek, zwager van Cornelis 
Elantsz, Adriaen Dircksz Cruijthoff aan de Blaak onder Moerkercken. Sebastiaen Dircksz Greijn, wonende 
omtrent Puttershoek en Simon Huijgensz Splinter. 

Met handmerk van Adriaen Dircksz Cruijthoff:  
handtekening van Bastiaen Dijrcks Greijn. 
 
Recht. arch nr 7 Mijnsheerenland fol. 108v  d.d. 03-05-1628 
Namen van de heemraden dewelke op meijavont lestleden 1628 bij provisie en tot wederseggen thoe in 
haeren Dienst gecontinueert als angenomen sijn. 
 Andries Jacobsz Hoogenwerff 
 Claes Jacobsz Blaeck 
 Joris Adriaensz van Driel 
 Dirck Adriaensz Luchtenburch 
 Sebastiaen Adriaensz Maescant 
 Anthonis Sebastiaensz Stouchgen 
 Willem Dircksz Breeckvelt 
Kerkmeester voor een geheel jaar. 
 Claes Jacobsz. Blaeck 
Heijlige Gheestmeester mede voor een jaer. 
 Adriaen Dircksz Cruijthof 
Nota: Desen Heijlige geestmeester es onwillich omme t selve officie te bedienen/waerover hij op ten lesten 
meij 1628 voor de Hooge Vierschaer van Suijthollant een rechtdach gehadt heeft en de saecke bij den 
Heere van Moerkercken soo verre vervolcht dat de voorn Cruijthoff het vsz. Heijlige Geestmeesterschap 
heeft an gevaert en op ten 17e Julij 1628 bij hem daertoe een persoon gestelt es/omme den ontfanck en 
wtgeeff van sijnent wegen te doen. 
 
Recht. arch nr 7 Mijnsheerenland fol. 144  d.d. 02-08-1628 
Omdat Adriaen Dircksz Cruijthoff, wonende aan de Blaak, op j.l. meiavond onwillig is geweest om zijn 
ambt als Heilige Geestmeester an te nemen, stelt hij als zijn plaatsvervanger Joost Joachimsz Havens, 
opdat deze in zijn plaats quitantie geeft van de inkomsten en uitgaven van de Heilige Geest in 
Mijnsheerenland. 
 
Recht. arch nr 7 Mijnsheerenland fol. 144  d.d. 08-12-1630 
Adriaen Dircksz Cruijthoff heeft vanwegen Sebastiaen Adriaens Grijnen, schipper op Heijnenoort, tot 
voldoening van t placcaet van de Heeren Staten te kennen gegeven dat de voorn schipper van hem voor 
date van het placcaet al zijn gewas van haver en gerste heeft gecoft. 
 
Recht. arch nr 8 Mijnsheerenland fol. 43   d.d. 08-12-1630 
Jonkvrouw Jaquemijne de Lange verkoopt aan Adriaen Dircksz Cruijthoff aan de Blaak 1 morgen en 598 
roeden land in het Oudeland van Moerkercken. 
 
Recht. arch nr 25 Mijnsheerenland   d.d. 15-03-1645 
Anthonis Pleunen eist van Arijen Dirksz Cruijthof, dat hij het gerecht de brieven vertoont betreffende de 
boedel van Cornelis Thonisz, om rekening af te leggen van de ontvangst van de boedel en de crediteuren 
van dezelfde boedel te bevredigen en het overschot te verdelen 

 
#k14594 Gouman, Claes Bastiaensz (zoon van Bastiaen Jansz Gouman en Jaapje 
     Claes van der Haven) 
 * +/- 1586 te ??? 
 † na 24-10-1638 te ??? 
x +/- 1613 te ??? 
#k14595 Jans, Lintgen   (dochter van ) 
 * +/- 1592 te ??? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Japie ~ 15-11-1626 te Puttershoek  †  

 o 03-01-1648 te Puttershoek met Cornelis Ariensz Kruithof 
 zie ─> k7297 

 

 
#k14600 Verschoor, Bastiaen Pietersz  (zoon van Pieter Dircksz Verschoor en ) 
 * +/- 1560 / voor 1579 te ??? 
 † +/- 1629 te Charlois 
x +/- 1590 / voor 1599 te Amsterdam ?? 
#k14601 Adriaens, Neeltge  (dochter van ) 
 * +/- 1565 / voor 1579 te ??? 
 † 18-07-1650 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Doen ~ voor 1599 te Amsterdam  †  

 x +/- 1630 te ??? met NN 
 xx 02-07-1645 te Rotterdam met Aeltje Pons (zie k7854) 
 zie ─> k7300 

 
Not. Arch. Nr. 134\18 Rotterdam acte 202 fol. 294  d.d. 11-04-1628 
notaris Arnout Wagensvelt 
NL-RtSA_18_134_0224.jpg 
Bastiaen Pietersz Verschoor, won. te Charlois, is schuldig aan Hendrick Joppen, won. te Rotterdam, het 
bedrag van 42 gulden vanwege zekere fraude gepleegd door zijn zoon Doen Bastiaensz, won. te 
Katendrecht, in het verkopen van zekere stukken boter, zonder dit aan de pachter (van de impost) of 
collecteur aangegeven te hebben. 

 
 
#k14604 Verschoor, Aert Ewoutsz (zoon van Ewout Dircksz Verschoor en Hadewij 
     Aerts)  ─> k29208 
 * +/- 1555 te Charlois 
 † +/- 1622 te Charlois 
x voor 1598 te ??? 
#k14605 Cranendonck, Pietertgen Willems (dochter van Willem Pietersz   
     Cranendonck en Adriana Adriaans)  ─> k29210 
 * +/- 1570 te IJsselmonde 
 † 08-03-1649 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1615 te ???  † 30-04-1664 te Charlois 

 x +/- 1640 te Charlois met Ariaentje Clements Pors 
 zie ─> k7302 

 

 
#k14606 Pors, Clement Lenertsz (zoon van Lenaert Jorisz de Oude Pors en  
     Adriaentge Sijmons)  ─> k29212 
 Beroep: Landbouwer, Armmeester, Kerkmeester, Schepen, Hoogheemraad 
 * +/- 1570 te Charlois 
 † +/- 1649 te Charlois 
x +/- 1595 te ??? 
#k14607 van der Schoor, Neeltje Harmens (dochter van Harmen Lenaertsz van der 
      Schoor en )  ─> k29214 
 * +/- 1560 te ??? 
 † +/- 1617 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   † 
o Pieter  ~ +/- 1610 te Charlois  † 28-05-1654 te Charlois 

  x +/- 1630 te Charlois met Anneke Leenderts Slorp 
  zie ─> k10690 (kwartier 2) 

o Ariaentje  * +/- 1620 te ???  † 09-12-1682 te Charlois 
  x +/- 1640 te Charlois met Pieter Aertsz Verschoor 
  zie ─> k7303 (kwartier 4) 

 

 
#k14608 Speksnijder, Jan Adriaensz  zelfde als ─> k7512 
x 
#k14609 Dircks, Adriaentgen   zelfde als ─> k7513 
 
#k14676 Willemsz, Pieter   zelfde als  ─> k11844 
x 
#k14677 Cornelis, Macheltje   zelfde als  ─> k11845 
 
#k14678 Govertsz, Pieter  (zoon van ) 
 ~ +/- 1575 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † na 11-11-1624 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1605 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k14679 Brants, Geertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † na 11-11-1624 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN     *  †  
o Pietertje     * +/- 1610 te Ouderkerk ad IJssel ?     †  

     x +/- 1630 te Ouderkerk aan den IJssel ?? met Willem Pietersz Vaandrager 
     zie ─> k7339 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-11-1624 
Pieter Govertsz, getrouwd met Geertgen IJsbrants, en Jan Willemsz Kock, en Maritge Cornelis, 
tesamen erfgenamen van Adriaen Cornelisz, zijn aangekomen door dood van Adriaen Cornelisz, 10 ½ 
morgen land in de polder de Geer, 1/4e deel van 7 ½ morgen land in de polder de Geer, 1/4e deel van een 
huis, schuur en berg staande op gehuurde landen in de polder de Geer, 1/4e deel van 5 ½ morgen land in 
Gouderak. 

 
 

 
#k14680 Ruijghooft, Jacob Cornelisz  (zoon van Cornelis Ruijghooft en ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † na 16-01-1614 te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1575 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k14681 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelis   ~ +/- 1580 te Ouderkerk ad IJssel     † voor 16-02-1652 te Krimpen ad IJssel ?? 

     x +/- 1610 te Ouderkerk ad IJssel / Capelle ad IJssel ??met Liedewij Gerrits 
     zie ─> k7340 

o NN  *   †  
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 10-03-1613 tm 16-01-1614 
Jacob Cornelisz Ruichooft ondertekent 9 acten als gezworene van Krimpen ad IJssel. 
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#k14756 van den Berg, Evert Heijndricksz (zoon van Heijndrick van den Berg en ) 
 Later getrouwd op 02-11-1642 te Ridderkerk met Arijaentje Ariens 
 Beroep: Snijder 
 ~ +/- 1596 te Katwijk (Ketwijck) (woont te Ridderkerk bij huwelijk) 
 † ??? te ??? 
x tussen ..-09-1621 en ..-12-1621  te Ridderkerk   zie gezinskaart temp051 
#k14757 Tuck, Lijsbeth Joosten (dochter van Joost Jansz Tuck en   
     Baeltjen Dircks)  ─> k29514 
 ~ 19-03-1600 te Ridderkerk 
 † +/- 1642 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik ~ 16-07-1622 / +/- 1622 te Ridderkerk  † voor 1680 te ??? 

 o 05-05-1645 te Ridderkerk met Trijntje Jans 
 zie ─> k7378 

 

 
#k14764 Danckerts, Lodewijk Gerritsz  (zoon van Gerrit Lodewijcksz Dancker en 
      Janneken Dircks)  ─> k29528 
 Beroep: Smid 
 ~ 17-12-1593 te Ridderkerk 
 † na 06-02-1661 te Ridderkerk ?? 
o 11-04-1627 te Ridderkerk 
x 25-04-1627 te Ridderkerk 
#k14765 Velthoen, Sijgje Cornelis (dochter van Cornelis Teeuwe Velthoen en  
     Joosgen Bastiaens) ─> k29530 
 ~ 10-02-1608 te Ridderkerk 
 † na 06-02-1661 te Ridderkerk ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Frans ~ 25-11-1629 te Ridderkerk  † 19-03-1714 te Ridderkerk 

 o 30-03-1660 te Ridderkerk met Cornelia Adriaens van der Steen 
 zie ─> k7382 

 
Not. Arch. Nr. 1277\15 Ridderkerk acte 25 fol. 35 – 36 d.d. 06-02-1661 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_15_f003-064-s055.jpg - NL-RtSA_1277_15_f003-064-s056.jpg 
Lodewijck Gerritsz Smith en Cijtgen Cornelisse Velthoen, zijn vrouw, won. te Ridderkerk, benoemen elkaar 
tot erfgenaam. De langstlevende zal de kinderen 25 gulden uitkeren. 
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#k14766 van der Steen, Arijen Arijensz (den ouden) (zoon van Arijen (den ouden) van 
       der Steen en ) 
 ~ +/- 1594 te Willemstad 
 † na 01-03-1670 te ??? 
o 14-04-1619 te Ridderkerk 
x 12-05-1619 te Ridderkerk 
#k14767 Pieters, Neeltgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1599 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelia  ~ voor 1626 te Ridderkerk  †  

  o 30-03-1660 te Ridderkerk met Frans Lodewijksz Danckerts 
  zie ─> k7383 

 

 
#k14880 Maertensz, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † na 17-03-1625 te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1590 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k14881 Pieters, Merritge (dochter van Pieter Luijten en Merritge Dircks) 
      ─> k29762 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † voor 18-10-1606 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *  †   
o Maerten * +/- 1595 te ?? † voor 25-01-1685 te Krimpen aan den IJssel 

 x +/- 1625 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Merritjen Arijens Snoeijen 
, zie ─> k7440 

 
Recht. Arch. Nr. 5 Krimpen a/d IJssel  d.d. 18-10-1606 
Jan Maertensz  won. te Krimpen ad IJssel eijscht Dirck Pietersz als voogd van het achtergebleven 
weeskind van zaliger Merritgen Pietersdr, die den voorsz Jan Maertensz huisvrouw is geweest, om te 
ondertekenen het accoord en contract belangende het onderhouden van het weeskind. 
 
Recht. Arch. Nr. 18b Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-03-1625 
Jan Maertensz, won. te Krimpen ad IJssel, is verzocht door zijn zoon Maerten Jansz, als gewezen 
weeszoon van Merritge Pieters zalr. die een zus was van zalr. Dirck Pietersz, van Gerrit Pietersz Luijt, 
van Neeltge Pieters, van Joost Pietersz, van Annitge Pieters, alle kinderen van zalr Pieter Luijten en zijn 
overleden huisvrouw Merritge Dircks, om een rekening van de van Pieter Luijten en Merritge Dircks 
verkochte en onberoerde goederen die zij als erfgenamen bij erfenis hebben ontvangen, af te handelen. 
Volgens die rekening betaalt Jan Maertensz, of zijn zoon, ter vereffening van lopende schulden 21 gulden 
8 stuivers aan Joost Pietersz, 21 gulden 8 stuivers aan Neeltge Pieters, en aan Annitge Pieters 20 gulden 
14 stuivers. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 09-05-1630 
Maerten Jansz, won. te Krimpen ad IJssel, verkoopt aan Joost Pietersz, zijn oom, mede won. te Krimpen, 
het 1/6e deel van het land dat hij bij het overlijden van Pieter Luijten en Merritge Dircks zalr, zijn 
grootvader en grootmoeder heeft geërfd. Dit land ligt in Krimpen in de polder Corteland. Bedrag 110 
gulden. De verkoping is gedaan 21-06-1626, en de overdracht vindt heden plaats. 
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#k14886 Huijbertsz Boertje, Leendert  zelfde als ─> k9956 
x 
#k14887 Aerens, Lijsghen   zelfde als ─> k9957 
 
#k14896 Hendricksz, Ot   (zoon van ) 
 ~ +/- 1565 te Gouderak ?? 
 † tussen 1622 en 06-04-1638 te Gouderak ?? 
x +/- 1595 te Gouderak ?? 
#k14897 Ockers, Marritgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te Gouderak ?? 
 † na 06-04-1638 te Gouderak ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Marritgen  *   †  

  x met Dirck Pietersz 
o Neeltgen  *   †  
o Jannichgen *   †  

  x met Pieter Leendertsz 
o Willem  *   †  

  (Moet dit eigenlijk ‘Willemtgen’ zijn, en komt er in het geheel geen Willem 
  voor?) 

o Willemtgen *   †  
  x met Cornelis Louwerisz 

o Hendrick  ~ +/- 1605 te Gouderak ??  † 08-06-1695 te Gouderak 
  x +/- 1629 met Trijntje Goris te Gouderak? 
  zie ─> k7448 

o Aeffgen  * +/- 1613  †  

 
Hoofdgeld 1622 Gouderak 
Ot Hendricksz  - woning 
Marritgen Ockers  huisvrouw 
Marritgen Otten  kind 1, dient bij Jan Jorisz te Haastrecht 
Neeltgen Otten  kind 2, dient bij Brandt Jansz te Gouderak 
Jannichgen Otten  kind 3 
Willem Otten  kind 4  (Opm: zou dit ‘Willemtgen’ moeten zijn? Zie acte dd 06-04-1638) 
Hendrick Otten  kind 5 
Aeffgen Otten  kind 6 
 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak   d.d. 06-04-1638 
Dirck Pietersz, getrouwd met Merritge Otten, Hendrick Otten, Pieter Leendertsz, getrouwd met Jannitgen 
Otten, Cornelis Louwerisz, getrouwd met Willemtgen Otten, en Jan Ockersz, als oom en voogd van het 
nagelaten weeskind genaamd Aefgen Otten, van Ot Hendricksz zalr en van Merritgen Ockers, verkopen 
aan Cornelis Gorisz, won. in het Middelblok van Goderuak, als zwager van voornoemde comparanten, een 
stuk land groot twee morgen 3 ½ hont land in het Middelblok van Gouderak. Bedrag 666 gulden. 
 

 
#k14898 Leendertsz, Goris  (zoon van ) 
 Beroep: Steenbakker, gezworene van Gouderak 
 ~ +/- 1580 te Gouderak ?? 
 † tussen 26-02-1630 en 07-05-1630 te Gouderak 
x +/- 1600 te Gouderak ?? 
#k14899 Gijsbrechts, Merritgen (dochter van ) 
 ~ +/- 1580 te Gouderak ?? 
 † 27-05-1664 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   †  

  x met NN 
o Trijntgen  ~ +/- 1605 te Gouderak ??  † 27-09-1679 te Gouderak 

  x +/- 1629 met Hendrick Otten te Gouderak?  
  zie ─> k7449 

 
Recht. Arch. Nr. 49 Gouderak    d.d. 17-01-1612 
Goris Leendertsz, oud 32 jaar, en Frans Cornelisz, oud 30 jaar, beiden won. te Gouderak, leggen een 
getuigenis af op verzoek van Jan Bouwensz, schout, vervangen bij Dirck Cornelisz Schaep, baljuw van 
Gouda en Gouderak. Zij verklaren dat zij op 16 november (1611) gezien hebben dat Pieter Jacobsz den 
Jnogen Bleijck, anders gezegd, met een baggernet of slagbeugel in de hand stond op de kade die grenst 
aan de oostzijde van zijn land in het Middelblok, en het Beijerse. Hij baggerde de aarde uit de wetering van 
het gemeenland van Middelblok, binnen de tiendeweg van Gouderak, en wierp het op de kade. De 
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deposanten bestraften hem, temeer omdat hij een overste is die het land helpt regeeren, en daarom zelf 
geen ongerechtigheid behoort te plegen. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 29-04-1614 
Rechtdag gehouden 29-04-1614 
Pouwel Cornelisz Bollenes, poorter van Gouda, eiser, contra Gooris Leendertsz, in Gouderak, gedaagde. 
Eis is de leverantie van 75.000 rechte stelklinkers die eiser van gedaagde gekocht heeft voor 54 gulden 
per duizend stenen, die hij pretendeert meteen te betalen zodra hij de stenen geleverd krijgt. Dit volgens 
de mondelinge conditie tussen partijen gemaakt. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 16-09-1614 
Goris Leendertsz is schuldig aan Cornelis Pietersz Meercoot, een losrente van 9 gulden per jaar over de 
hoofdsom van 150 gulden. Hij verhypothequeert hiertoe de helft van 5 morgen 1 ½ hont land, met huis, 
berg daarop staande, en nog op 1 morgen land, gemeen met Jan Jansz Proost en Frans Cornelisz, en nog 
op 1/4e deel van een stuk land groot 3 morgen 3 hont, alles gelegen in het Middelblok en in het 
Veerstalblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 14-10-1614 
Goris Leendertsz is schuldig aan Jan Bouwensz, schout van Gouderak, een losrente van 12 gulden per 
jaar over een hoofdsom van 200 gulden die hij geleend heeft. Hij verhypothequeert hiertoe de helft van 5 
morgen 1 ½ hont land, met huis, berg daarop staande, en nog op 1 morgen land, gemeen met Jan Jansz 
Proost en Frans Cornelisz, en nog op 1/4e deel van een stuk land groot 3 morgen 3 hont, alles gelegen in 
het Middelblok en in het Veerstalblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 28-10-1614 
Goris Leendertsz is schuldig aan Cornelis Jansz van Souburch, brouwer te Gouda, een losrente van 18 
gulden per jaar over de hoofdsom van 300 gulden. Hij verhypothequeert hiertoe de helft van 5 morgen 1 ½ 
hont land, met huis, berg daarop staande, en nog op 1 morgen land, gemeen met Jan Jansz Proost en 
Frans Cornelisz, en nog op 1/4e deel van een stuk land groot 3 morgen 3 hont, alles gelegen in het 
Middelblok en in het Veerstalblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 09-12-1614 
Rechtdag gehouden 09-12-1614 
Jan Arijensz, getrouwd met Anneken Thijsen, te Gouderak, eiser, contra Gooris Leendertsz, gedaagde, om 
betaling te hebben van twee gulden 15 stuivers vanwege verrichte arbeid door zijn vrouw in het lopende 
jaar. De eiser is tevreden indien de gedaagde bij ede een verklaring aflegt. De strekking daarvan is niet 
helemaal duidelijk. Het gaat om Pieter Thijsz, broer van Anneken Thijsen. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 20-01-1615 
Goris Leendertsz is schuldig aan Ghijsbert Willemsz Vettewarier, poorter te Gouda, een losrente van 12 
gulden per jaar over een hoofdsom van 200 gulden. Hij verhypothequeert hiertoe de helft van 5 morgen 1 
½ hont land, met huis, berg daarop staande, en nog op 1 morgen land, gemeen met Jan Jansz Proost en 
Frans Cornelisz, en nog op 1/4e deel van een stuk land groot 3 morgen 3 hont, alles gelegen in het 
Middelblok en in het Veerstalblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 08-08-1615 
Goris Leendertsz ondertekent een acte als gezworene van Gouderak. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 13-10-1615 
Rechtdag gehouden 13-10-1615 
Hendrick Jansz Engelenburch, eiser, contra Gooris Leendertsz, gedaagde, om betaling van 115 gulden als 
rest van de koop van een houtakker. 
 
Recht. Arch. Nr. 49 Gouderak    d.d. 14-06-1616 
Goris Leendertsz, oud gezworene van Gouderak, legt een getuigenis af op verzoek van Dirck Cornelisz 
Schaep, baljuw en schout van Gouda. Hij verklaart dat ene Pieter Thijsz, won. te Gouderak, hem op 
Pinksterdag een half uur voor zonsondergang, zonder daarvoor een questie met hem gehad te hebben, 
ten huize van Brandt Cornelisz Backer met een kan op het hoofd terneer geslagen heeft en dat het bloed 
uit de kwetsuur afliep. En dat hij indertijd ter aerde liggende nog tot tien wonden toe aan het hoofd 
ontvangen heeft zonder dat hij eigenlijk zou kunnen zeggen wie hem die heeft toegebracht, omdat hij in 
onmacht was gevallen. 
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Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 24-01-1617 
Rechtdag gehouden 24-01-1617 
Thomas Gerritsz Hopcooper, eiser, contra Goris Leendertsz, gedaagde, om betaling van 37 gulden over 
een jaar landpacht. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 23-10-1618 
Rechtdag gehouden 23-10-1618 
Mr Evert Puttershouck, eiser, contra Goris Leendertsz Steenbacker, gedaagde, om betaling van 2 gulden 
van verdiend salaris. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 25-08-1620 
Rechtdag gehouden 25-08-1620 
Hendrick Jansz Backer, eiser, contra Goris Leendertsz, gedaagde, om betaling van 6 gulden 14 stuivers 
vanwege gehaald brood. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 08-11-1622 
Gooris Leendertsz, in Jan Henken steenplaats, is schuldig aan Cornelis Dircksz Doncker, lakenkoper te 
Gouda, diverse posten zoals op 20-11-1620 het bedrag van 4 gulden 13 stuivers aan gekocht bombazijn, 
koord of zijde., op 28-01-1621 2 ellen blauw laken, per el 2 gulden 8 stuivers, etc. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 30-08-1622 
Rechtdag gehouden 30-08-1622 
Adriaen Dircksz van Salen (?), secretaris te Moordrecht, eider, contra Jacob Dircksz en Gooris Leendertsz, 
te Gouderak, gedaagden, om betaling van 5 gulden van verdient salaris. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 11-10-1622 
Rechtdag gehouden 11-10-1622 
NN Aerts van Weel (?), weduwe en boedelhoudster van Cornelis Dircksz Decker, lakenkoopster te Gouda, 
eiser, contra Goris Leendertsz, gedaagde, om betaling van 317 gulden 10 stuivers van gehaalde waren, 
volgens haar boek. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    d.d. 26-02-1630 
Rechtdag gehouden 26-02-1630 
Frans Cornelisz Schoonderwoert eiser contra Goris Leenen gedaagde, om betaling van 29 gulden 10 
stuivers volgens eisers boek. Gedaagde zegt afgerekend te hebben in mindering van 50 gulden die 
gedaagde van de eiser kreeg van de koop van 1 morgen land. Eiser ontkent de afrekening. Gedaagde zegt 
dat de eiser niet de volle betaling van het land gedaan heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    d.d. 26-02-1630 
Rechtdag gehouden 26-02-1630 
Goris Leendertsz Steenbakker, eiser, contra Thonis Hendriksz, gedaagde, om betaling van 20 gulden ivm 
vorm-aarde, onder afslag van 10 gulden die reeds betaald is. Gedaagde zegt dat de eiser de aarde 
verkocht heeft aan hem. Hij heeft het door kleivoerders laten halen en verkocht.  
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    d.d. 07-05-1630 
Rechtdag gehouden 07-05-1630 
Arien Ghijsbertsz, won. in het Moortseveen, arrestant en eiser op de boedel en goederen van Goris 
Leendertsz zalr, en Marritgen Ghijsberts, zijn gewezen huisvrouw en nu weduwe, contra dezelve 
weduwe en erfgenamen van Goris Leendertsz. Eist dat het arrest goed bevonden wordt en van kracht blijft 
en executabel gesteld zal worden en dat gedaagde zullen betalen 220 gulden ivm geleverde turf, met de 
kosten en restitutie van de impost. Afslaande de 30 gulden welke van Jasper Jaspersz zijn ontvangen. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    d.d. 21-05-1630 
Rechtdag gehouden 21-05-1630 
Marritgen Ghijsberts, weduwe van Goris Leenderstz Steenbakker, aannemende het proces tegen 
Thonis Hendriksz gedaagde, verzoekt renunchieren van productie en sententie aan te horen. Gezworenen: 
de partijen moeten vergaderen op hope van accoord voor de eerste rechtdag. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    d.d. 14-10-1631 / 25-11-1631 
Rechtdag gehouden 14-10-1631 
Neeltgen Dirks, biersteekster te Moordrecht, eister, contra Marritgen Ghijsberts, weduwe van Goris 
Leendertsz, te Gouderak, gedaagde. Eist betaling van 26 gulden wegens gehaalde bieren volgens het 
register bij de zoon, genaamd Leendert Gorisz, gedaan. 
Rechtdag gehouden 25-11-1631  
Gedaagde verzoekt alterminatie om de geëiste penningen te mogen betalen in 4 half jaarlijkse termijnen en 
cautie te stellen voor de kosten. Eiser wijst dit af, gedaagde dupliek. Gezworenen: gedaagde moet betalen 
binnen 10 weken met de kosten. 
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Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak    d.d. 19-04-1635 
Marrichgen Gijsberts, weduwe van Goris Leendertsz, is schuldig aan Cornelis Cornelisz Koij een 
losrente van 25 gulden over een hoofdsom van 500 gulden. Zij verhypothequeert hiertoe de helft van 5 
morgen 1 ½ hont land, met huis, berg daarop staande, en nog op 1/4e deel van een stuk land groot 3 
morgen 3 hont, gemeen met Jan Jansz Proost en Frans Cornelisz Schoonderwoert, alles gelegen in het 
Middelblok en in het Veerstalblok 
 
Recht. Arch. Nr. 16 Gouderak    d.d. 23-06-1639 
Merritgen Gijsbrechts, weduwe van Goris Leendertsz, geassisteerd met Gijsbrecht Gorisz, haar zoon, 
Leendert Gorisz, Jan Gorisz, Hendrik Otten . getrouwd met Trijntgen Gorisdr, en Teunis Cornelisz , 
getrouwd met Krijntje Goris, en Cornelis Gorisz, vervangende zijn zwager Jan Cornelisz, verkopen aan 
Cornelis Koij, secretaris, 5 morgen 1 ½ hont land in het Veerstalblok. Bedrag 5100 gulden, mits dat 
voornoemde Leendert Gorisz het veer te Beijersluis behoudt, en na diens overlijden zal gaan naar zijn 
kinderen of erfgenamen. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    d.d. 27-10-1643 
De secretaris verzoekt aan het gerecht een erfhuisceele, namelijk van de Heilige Geest meesters van 
Gouderak als van Moordrecht en ook Jacob Michielsz, en Merritge Gijsbrechts, weduwe van Goris 
Leendertsz, om door de schout te worden uitgelegd. Desgelijks ook Bouwe Jansz Versluijs als mede 
gaarmeester van het erfhuis van de weduwe van Dirk Meesz en de weduwe van Willem Arijensz. Het 
gerecht vergunt alle de voorschreven te verlossen (?) binnen 14 dagen. De schout zal de erfhuiscedullen 
mogen uitleggen. 

 
#k14914 Schipper, Cornelis Hendriksz (de Ouden) (zoon van Hendrik Cornelisz  
     Schipper en Adriaentge Adriaens)  ─> k29828 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † voor 1625 te ??? 
x +/- 1612 te ??? 
#k14915 Jans, Adriaentje  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 02-03-1625 te Hendrik-Ido-Ambacht met Adriaen Cornelisz Truijen 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † tussen 07-09-1652 en 27-05-1653 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Grietje ~ +/- 1605 te ???  † voor 02-04-1645 te ??? 

 x 08-07-1629 te Hendrik-Ido-Ambacht met Herbert Cornelisz Truijen 
 zie ─> k7457 

 

 
#k14918 Willemsz, Pieter  (zoon van ) 
 Beroep: Schout van Hendrik-Ido-Ambacht 1626 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † 09-04-1626 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x +/- 1585 te ??? 
#k14919 Geenen, Leenderken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † voor 11-05-1626 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  ~ +/- 1590 te ???  † tussen 26-05-1630 en 20-04-1631 te ??? 

  x met Cornelis Claesz Loukens 
  xx voor 11-05-1626 te ??? met Cornelis Danckert 
  zie ─> k7459 

 

 
#k14922 Schipper, Cornelis Hendriksz (de Ouden) zelfde als ─> k14914 
x 
#k14923 Jans, Adriaentje    zelfde als ─> k14915 
 
#k14924 Aertsz, Aert   (zoon van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 10-11-1596 te Rijsoord (Ridderkerk) 
#k14925 Jans, Jannetjen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te St. Catelijne bij Oostende (België) 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 29-05-1611 te Rijsoord  † na 23-09-1645 te ??? 

  x 17-04-1633 te Rijsoord met Sijtgen Maertens Walen 
  zie ─> k7462 

 

 
#k14930 ’t Boertje, Cornelis Dircksz (zoon van Dirck ’t Boertje en ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † voor 1614 te ??? 
x +/- 1590 te ??? 
#k14931 Cornelis, Maritge  (dochter van ) 
 Later getrouwd op 23-01-1614 te Barendrecht met Joris Adriaensz 
 ~ +/- 1565 te West-Barendrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Beatrix  ~ +/- 1690 te West-Barendrecht  †  

  x 01-11-1617 te Barendrecht met Arijen Michielsz Spruijt 
  zie ─> k7465 

 

 
#k14934 van Driel, Daniel Foppen  zelfde als ─> k7952 
x 
#k14935 Romeijn (Jonckint), Aeltje Cornelis zelfde als ─> k7953 
 
#k14936 Aertsz, Jop   (zoon van ) 
 Beroep: Heemraad 1560, hoogheemraad van West-Barendrecht en Carnisse 1577-
 1593 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † 15-03-1594 te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k14937 Cleijse, Trijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † +/- 1619 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ +/- 1565 te ???  † voor 24-09-1620 te ??? 

 x +/- 1590 met Anthonis Geemensz 
 zie ─> k14939 (kwartier 4) 

o Pieter ~ +/- 1585 te West-Barendrecht † tussen 1647 en 25-07-1651 te ??? 
 x 13-10-1619 te Barendrecht met Lijsbetgen Teunis 
 zie ─> k7468 (kwartier 4) 

 

 
#k14938 Geemensz, Anthonis  (zoon van Geeman Cornelisz en Lijsbeth Thonis) 
      ─> k29876 
 Beroep: Bouwman te Carnisse, diaconie armmeester 1615-1616, waarsman van 
 Barendrecht 1616-1618 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † voor 23-03-1619 te ??? 
x +/- 1590 te ??? 
#k14939 Joppe, Neeltje  (dochter van Jop Aertsz en Trijntje Cleijse) 
      ─> k29878 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † voor 24-09-1620 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Lijsbetgen ~ +/- 1595 te West-Barendrecht  † na 1662 te ??? 
  x 13-10-1619 te Barendrecht met Pieter Joppen Welboren 
  zie ─> k7469 

 

 
#k14940 Mijs, Lenaert Cornelisz (zoon van Cornelis Mijs en ) 
 Beroep: secretaris van Cillaarshoek 1634-1636 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † voor 20-10-1638 te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k14941 NN    (dochter van ) 
 Beroep: waardin te Cillaarshoek 1638 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † na 20-10-1638 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1601 te Cillaarshoek  † na 1676 te ??? 

  x 22-05-1633 te Rijsoord met Adriaentjen Cornelis 
  xx 15-11-1665 te Rijsoord met Grietje Pieters 
  zie ─> k7470 

 

 
#k14992 Huijser, Crijn Ariensz  (zoon van Adriaen Cornelisz Huijser en Leentge 
     Crijnen) ─> k29984 
 Later getrouwd met Neeltgen Gerrits (zie k7882) 
 * +/- 1569 te Charlois 
 † kort voor 23-04-1653 te Slikkerveer (Ridderkerk) 
x voor 29-11-1598 te Ridderkerk ?? 
#k14993 Verschoor, Leijchjen / Lijdia Pleunen (dochter van Applonius / Pleun
   Dirksz Verschoor en Maria Adriaens Ronaert (Kort))  ─> k29986 
 * +/- 1570 te IJsselmonde 
 † na 19-02-1621 te Ridderkerk ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ 19-11-1609 te Ridderkerk  † +/- 1669 te ??? 

  x 16-07-1628 te Ridderkerk met Aaltje Jans Schilperoort 
  zie ─> k7496 

 
Kinderen uit het eerste huwelijk (Crijn Huijser en Lijdia Verschoor) (zie k7882): 

o Adriaen ~ 29-11-1598 te Ridderkerk 
 doopget. heer baljuw Aernt Muijs, Cornelis Adriaensz, Lijntjen Ewouts 

o Dirck ~ 03-06-1601 te Ridderkerk 
 doopget. Adriaen Jacobsz, Dirck Pleunen, Neeltjen Foppen 

o Leendert ~ 19-10-1603 te Ridderkerk  † +/- 1669 te ??? 
 doopget. Dirck Foppen, Gellchjen Gellits  
 Bij de doop staat Leendertje, maar bij k8016 is uitgelegd dat dit Leendert moet zijn 
 x 06-08-1628 te Ridderkerk met Aeltjen Jans Schilperoort 
  zie ─> k7496 (kwartier 4) 

o Pleun ~ 17-11-1605 te Ridderkerk 
 doopget. Dirck Pleunen en de vrouw van Pleun Dircksz te IJsselmonde 

o Cornelis ~ 26-04-1609 te Ridderkerk 
 doopget. Pieter Huijgen, Aecht Gerrits, Lijntgen Pleunen 

o Arie ~ 09-12-1612 te Ridderkerk doopget. - 
o Pieter ~ 15-05-1616 te Ridderkerk doopget. - 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Crijn Huijser en Neeltgen Gerits): 
o Gerrit ~ 26-12-1626 te Ridderkerk 

 doopget. Hendrick de collecteur, Marijken Cornelis 
o Leijtje ~  07-01-1629 te Ridderkerk  † 

 doopget. - 
 x 18-03-1663 te Ridderkerk met Jan Joosten Tuck  
 zie ─> k3941 (kwartier 4) 

o Crijn ~ 01-09-1631 te Ridderkerk doopget. - 
o Anneke ~ 26-11-1634 te Ridderkerk doopget. - 
o Anneke ~ 13-04-1636 te Ridderkerk doopget. - 
o Cornelis ~ 15-04-1640 te Ridderkerk doopget. – 

 
Not. Arch. Nr. 53\18 Rotterdam acte 129 fol. 268 – 269 d.d. 19-02-1621 
notaris Jan Leendertsz Schouten 
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NL-RtSA_18_53_0148.jpg - NL-RtSA_18_53_0150.jpg 
Applonis (Pleun) Dircksz Verschoor, won. te IJsselmonde in Smeetslandt testeert. Hij herroept vorige 
testamenten, waaronder die van 23-07-1620 bij dezelfde notaris opgesteld. Erfgenamen zijn Dirck Pleunen 
Verschoor, Pleun Pleunen Verschoor, zijn twee zonen, Lija Pleunen, vrouw van Crijn Arijensz Huijser, 
Elijsabet Pleunen, vrouw van Pieter Huijgen Cranendonck, de kinderen van Stijntgen Pleunen, de kinderen 
van Ariaentge Pleunen, en Cornelis Arijensz Baes, nagelaten zoon van Arijen Arijensz Baes en Lijntge 
Pleunen. Ieder erft 1/7e deel. Pleun Pleunen zal de 8 morgen land met behuizing erven. De andere 
erfgenamen worden dan vergoed met andere landerijen of geld. 

 
 
Not. Arch. Nr. 136\18 Rotterdam acte 110 fol. 182 – 183 d.d. 23-09-1625 
notaris Arnout Wagensvelt 
NL-RtSA_18_136_0136.jpg - NL-RtSA_18_136_0137.jpg 
Cornelis Arijensz Keijser, won. te Rotterdam, machtigt Cornelis Dircksz Bom, secretaris te Ridderkerk, om 
de eigendom over te dragen aan Crijn Arijensz Huijser, won. te Ridderkerk op Slikkerveer, over een stuk 
zaailand groot 2 morden 3 hont, gelegen in Nieuw Ridderwaert. 
 
Not. Arch. Nr. 134\18 Rotterdam acte 486 fol. 689  d.d. 08-06-1632 
notaris Arnout Wagensvelt 
NL-RtSA_18_134_0537.jpg 
Crijn Arijensz Huijser te Ridderkerk is schuldig aan Willem Bom van Cranenburch, weeskind van wijlen 
doctor Bom waar voogd over is Cornelis Bom van Cranenburch, een bedrag van 500 gulden dat hij 
geleend heeft. 

 
 
Not. Arch. Nr. 422\18 Rotterdam acte 1 fol. 1  d.d. 28-04-1637 
notaris Johan Cooll 
NL-RtSA_18_422_0001.jpg 
Crijn Ariensz Huijser, wonende te Ridderkerk op Slikkerveer, is schuldig aan Bastiaen Ariensz uit Krimpen 
a/d Lek 200 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5 %. Borg staat Pleun Crijnen Huijser, zijn zoon. 

 
 
Not. Arch. Nr. 176\18 Rotterdam acte 40 fol. 50  d.d. 19-06-1640 
notaris Nicolaas Adriaansz Vogel 
NL-RtSA_18_176_0043.jpg 
Crijn Ariensz Huijser, wonend te Ridderkerck, is schuldig aan Jan Coenraetsen van der Muijl, lakenkoper te 
Rotterdam, het bedrag van 500 gulden dat hij geleend heeft. Rente 5,5 %. Arien Cornelisz Huijser stelt zich 
borg voor zijn oom. 

 
 
#k14994 van Schilperoort, Jan Lourensz (zoon van Lourens Jansz van  
      Schilperoort en Leentje NN)  ─> k29988 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k14995 Cornelis, Adriaentge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje ~ 24-09-1606 te Ridderkerk  †  

 x 16-07-1628 te Ridderkerk met Leendert Crijnen Huijser 
 zie ─> k7497 

 

 
#k14996 Hubertsz, Cornelis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1570 te Gijbeland 
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 † ??? te ??? 
o 06-10-1602 te Ridderkerk 
x 27-10-1602 te Ridderkerk 
#k14997 Jans, Engeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te Strijen 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijbert ~ 22-11-1609 te Ridderkerk † tussen 05-02-1661 en 10-09-1668 te Ridderkerk ?? 

 x 10-12-1634 te Ridderkerk met Anneke Maertens 
 zie ─> k7498 

 

 
#k15016 Bastiaensz, Adriaen   zelfde als ─> k13360 
x  
#k15017 Gijsberts, Leentje   zelfde als ─> k13361 
 
#k15024 Bastiaensz, Adriaen   zelfde als ─> k13360 
x  
#k15025 Gijsberts, Leentje   zelfde als ─> k13361 
 
#k15072 van den Berg, Evert Hendriksz zelfde als ─> k14756 
x 
#k15073 Tuck, Lijsbeth Joostdr  zelfde als ─> k14757 
 
#k15076 Tol, Dirck Ariensz  (zoon van Arien Tol en ) 
 * +/-1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Charlois ?? 
#k15077 Gijsberts, Leentje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *    †  
o Floris * +/- 1606 te Charlois  †  

 x 11-03-1637 te Barendrecht met Janneken Claes 
 zie ─> k7538 (kwartier 4) 

o Jacob ~ +/- 1625 te Charlois  †  
 x 24-10-1660 te Charlois met Barberken Rocus 
 zie ─> k7710 (kwartier 4) 

 

 
#k15200 Boel, Dirck Goris Pietersz  (zoon van Goris Pietersz Boel en ) 
 ~ +/- 1510 te Noordeloos 
 † na 1589 te ??? 
x +/- 1540 te ??? 
#k15201 Hendricks, Marijke Adriaens (dochter van Adriaen Hendricksz en ) 
 ~ +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ +/- 1546 te Goudriaan ?  † 06-01-1620 te Goudriaan 

 x +/- 1580 te ??? met Fijcken Gerrits Appelmoes 
 zie ─> k7600 

 

 
#k15202 Appelmoes, Gerrit Cornelisz  (zoon van Cornelis Appelmoes en ) 
 ~ voor 1525 te Goudriaan 
 † +/- 1584 te ??? 
x +/- 1552 te ??? 
#k15203 NN, Adriaentjen   (dochter van ) 
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 ~ voor 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fijcken ~ +/- 1550 te ???  † tussen 04-01-1626 en 31-12-1631 te ??? 

 x +/- 1580 te ??? met Arien Dircksz Boel 
 zie ─> k7601 

 

 
#k15232 van Driel, Jan Gerritsz  (zoon van Gerrit van Driel en ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1540 te Groote Lindt ?? 
#k15233 Dircks, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck ~ +/- 1570 te ???  †  

 x +/- 1600 te Groote Lindt ?? met Ariaantje Cornelis 
 zie ─> k7616 

 

 
#k15236 Croonenburgh, Jan Melchiorsz (zoon van Melchior Jansz Croonenburgh 
      en Marijcke Claes) ─> k30472 
 Eerst getrouwd op 10-02-1585 te Dordrecht met Jacomijntje Willem Jacobs Baerts 
 ~ +/- 1560 te Dordrecht 
 † +/- 1629 te Kleine Lindt 
x 24-05-1592 te Heerjansdam 
#k15237 Jacobs, Cornelia   (dochter van ) 
 ~ +/- 15605 te Middelburg 
 † +/- 1629 te Kleine Lindt 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Mels ~ +/- 1595 te Heerjansdam  † na 1692 te Heerjansdam 

 x 28-06-1618 te Utrecht met Trijntje Cornelis van den Bongaert 
 xx 05-11-1651 te Zwijndrecht met Neeltje Dirck Pieter Stiermans 
 xxx 26-12-1658 te Heerjansdam met Neeltjen Ariens 
 zie ─> k7618 

 

 
#k15238 van den Bongaert, Cornelis Jansz (zoon van Jan Bernardsz van den  
    Bongaert en Cunera Cornelis Lichtenbergh) ─> k30476 
 Eerst getrouwd met Catharina Andries van der Hagen 
 ~ +/- 1568 te Utrecht 
 † 24-07-1619 te Utrecht 
  27-07-1619 te Utrecht (Domkerk) 
x +/- 1595 te ??? 
#k15239 Claes, Sophia    (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te Utrecht 
  28-04-1640 te Utrecht (St. Catharijnekerk) 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje ~ +/- 1595 te Utrecht  † 04-08-1641 te Heerjansdam 

 x 28-06-1618 te Utrecht met Mels Jansz Croonenburgh 
 zie ─> k7619 

 

 
#k15264 Cornelisz alias Pieterman, Pieter (zoon van ) 
 Beroep: mede-pachter van de visserij in de Devel en de Develsluis (ca. 1554-l581),
 schout van Heeroudelandsambacht (1576-1591) 
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 ~ +/- 1525 te ??? 
 † tussen 06-11-1591 en 08-08-1593 te ??? 
x +/- 1580 te ???      zie gezinskaart 11816 
#k15265 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1556 te ??? 
 † tussen 12-06-1643 en 01-06-1656 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ +/- 1555 te ???  † tussen 1592 en 20-12-1594 te ??? 

  x +/- 1580 te ??? met Lijntken Ariens 
  zie ─> k7632 

 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 15-08-1568: 
Op 15-8-1568 verklaarde de in Heeroudelandsambacht wonende Pieter Cornelisz. alias Pieterman dat, 
indien hij in gebreke zou blijven om de hoofdsom of de jaarlijkse losrente van 4 Car. gld. aan Heijnrick 
Adriaensz. te voldoen, waar eertijds een rentebrief van was opgemaakt, hij dit zou mogen verhalen op het 
huis en erf, alwaar hij toen in woonde, alsmede op zijn andere goederen. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 03-08-1589: 
Bij akte van 3-8-1589 verkocht schout Pieter Cornelisz. aan Adriaen Janss., brouwer in de brouwerij 
genaamd ‘Trijpelandt’ binnen Dordrecht, een jaarlijkse losrente van 15 rins gld. over de hoofdsom van 210 
rins. gld., verzekerd op zijn huis, boomgaard en beteling in Heeroudelandsambacht ‘voor den kerck roester’ 
van de kerk aldaar. Pieter's huis was belast met 5 st. 10 p. t.b.v. de kerk te Heeroudelandsambacht. 
Volgens een bijschrijving bij deze akte vertoonde Lenart Pieterss. op 8-8-1593 de orginele rentebrief aan 
de heemraden, waarna deze ‘ontlast’ werd. 
 
Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv. nr. 1, akte d.d. 12-07-1590: 
Op 12-7-1590 verkocht schout Pieter Corneliss. Pieterman wederom een losrente aan de voornoemde 
Dordtse brouwer; ditmaal 9 Car. gld. jaarlijks waarvoor hij 21 ponden had ontvangen. Ook hiervoor stelde 
hij zijn huis te Heeroudelandsambacht als zekerheid. Op 1-5-1594 vertoonde Lenaert Pieterss. deze 
rentebrief aan de heemraden, waarna deze nietig werd verklaard. 
 
Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, GrooteLindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik-Ido-
Ambacht en Rijsoord, Geslachten van het eiland IJsselmonde deel 5, Rotterdam 1991, blz. 81 e.v.  
(K.J. Slijkerman) 
Op 04-10-1590 legden ten verzoeke van Jan Melsz. Croonenborch ene Tonis Jacobsz., oud ca. 77 jaar, en 
IJeman Cornelisz., oud ca. 55 jaar, beide wonende te Heerjansdam, verklaringen af dat zij destijds 
pachters van de visserij in de Devel en van Develsluijs waren, die zij aanvankelijk van de koning en later 
van de grafelijkheid van Holland in het openbaar van de rentmeester hadden gepacht. Tevens getuigde 
Pieter Cornelisz., schout van Heeroudelandsambacht, ‘dat geleden is over de XXXV jaeren sonder den tijt 
van de jaeren int seecker onthouden te hebben’ en verklaarde dat hij als mede-pachter de visserij in de 
Devel en van Develsluijs dit ongeveer 27 jaar bevist had zonder hindernis of schade van de toenmalige 
dijkgraaf en hoogheemraden ondervonden te hebben. 

 
#k15272 van den Nes, Bastiaan Francken (zoon van Vranck Gijsbrechtsz van den 
      Nes en Bastiaantje Willems) ─> k30544 
 Beroep: Boer op de Nes onder Rijsoord 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † voor 25-02-1611 te Rijsoord 
x +/- 1570 te ??? 
#k15273 NN, Anneken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1547 te ??? 
 † voor 25-06-1597 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1587 te Rijsoord  †  

  x +/- 1608 te Groote Lindt met Aechtgen Willems 
  zie ─> k7636 

 

 
#k15274 Alertsz, Willem  (zoon van Alert IJmantsz en ) 
 Beroep: Boer te Groote Lindt 
 ~ +/- 1555 te Groote Lindt 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te Groote Lindt ?? 
#k15275 Adriaens, Mariken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aechtgen ~ +/- 1585 te ???  † na 18-06-1649 te ???  

  x +/- 1608 te Groote Lindt met Cornelis Bastiaansz van den Nes 
  zie ─> k7637 

 

 
#k15280 van den Nes, Bastiaan Francken zelfde als ─> k15272 
x 
#k15281 NN, Anneken    zelfde als ─> k15273 
 
#k15282 Alertsz, Willem   zelfde als ─> k15274 
x 
#k15283 Adriaens, Mariken   zelfde als ─> k15275 
 
#k15296 van Muijlwijck, Peter Adriaensz (zoon van Adriaen Matthijsz van  
      Muijlwijck en ) ─> k30592 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te ??? 
#k15297 NN, Metgen    (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Coenraet  * +/- 1580 te Hoornaar  † 28-09-1618 te Hoornaar 

  x 08-05-1605 te Leerbroek met Neeltjen Aerts 
  zie ─> k7648 

 

 
#k15368 van Bol(n)es, Pieter Cornelisz (zoon van Cornelis van Bol(n)es en ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † na 1642 te Krimpen aan de Lek 
x +/- 1605 te ??? 
#k15369 Leenderts, Mergien   (dochter van ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † voor 1627 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1607 te ???  † +/- 1690 te ??? 

  x 30-04-1634 te Hendrik-Ido-Ambacht met Susanne Hermens Celosse 
  zie ─> k7684 

 

 
#k15370 Celosse, Hermen   (zoon van ) 
 Beroep: Predikant  
 * +/- 1549 te Ronse (Oost-Vlaanderen, Bel) 
 † +/- 1626 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x 08-06-1604 te Dordrecht 
#k15371 Postels, Aelken Willem  (dochter van Willem Postels en ) 
 Eerst getrouwd op 17-06-1603 te Rijsoord met Gilles Tavenier 
 * +/- 1570 te Boekholt (Nordrhein-Westfalen, Dui) 
 † voor 1625 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Susanne    * +/- 1605 te Hendrik-Ido-Ambacht  †  

    x 30-04-1634 te Hendrik-Ido-Ambacht met Cornelis Pietersz van Bol(n)es 
    zie ─> k7685 (kwartier 4) 
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o Sara * +/- 1608 te Hendrik-Ido-Ambacht  †  
 x +/- 1640 te ??? met Nijs Willemsz 
 zie ─> k15443 (kwartier 4) 

 

 
#k15394 Hendricksz, Cornelis Jan  (zoon van Jan Hendricksz en ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te IJsselmonde ?? 
#k15395 Pleunen, Annitgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marritgen ~ +/- 1605 te ???  †   

  x +/- 1630 te IJsselmonde ?? met Hendrick Houmes 
  zie ─> k7697 

 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 240 fol. 437 - 439 d.d.30-10-1669 
notaris Pieter de Weerdt 
NL-RtSA_18_4987_437.jpg - NL-RtSA_18_4987_437.jpg 
Arijen Hendricksz Houmes (zie k3848), Hendrik Jansz Verschoor, getrouwd met Lijntje Hendriks, en Jan 
Hendriksz, nagelaten kinderen van Marijtgen Cornelis (zie k7697), die mede een kind was van Cornelis 
Jan Hendriksz en Annitgen Pleunen, in hun leven te IJsselmonde gewoond hebbend, verklaren bij deze 
over te geven aan Jan Cornelisz Bijderveer, in voldoening van het vonnis van het gerecht van 
IJsselmonde, de volgende obligatieën voor zover die het totale bedrag van 5000 gulden niet overschrijden. 
7. Een obligatie ten laste van Arijen Hendricksz Houmes, bedrag 2700 gulden dd 16-06-1666.  

Rente 3 %, gepasseerd voor notaris Engelbrecht van de Grijp, notaris te Ridderkerk. 
8. Een obligatie ten laste van Pieter Huijbertsz, bedrag 1200 gulden dd 16-06-1666. 

Rente 3 %, gepasseerd voor notaris Engelbrecht van de Grijp, notaris te Ridderkerk. 
9. Jan Cornelisz Bijderveer is aan de boedel schuldig 697 gulden volgens obligatie dd 04-06-1664 
Samen met andere posten komt het totaal op 5000 gulden. 

 
 
#k15408 Smeer, Cornelis Lenertsz (zoon van Leendert Smeer en Maertge Wouters) 
      ─> k30816 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † tussen 24-05-1644 en 29-05-1651 te Charlois ?? 
x +/- 1620 te ??? 
#k15409 Pieters, Maertge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † voor 29-05-1651 te Charlois ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert    ~ +/- 1615 te ???  †  

   x tussen 10-02-1648 en 26-08-1649 te Charlois ?? met Ariaentie Leenderts Slorp 
   zie ─> k7704 

 
Not. Arch. Nr. 162\18 Rotterdam acte 97 fol. 157  d.d. 04-06-1627 
notaris Nicolaas Adriaansz Vogel 
NL-RtSA_18_162_0115.jpg 
Dirck Troost, 26 jr., exploiteur van de gemeenlandtsmiddelen, verklaart op verzoek van Jan Wolphertsz 
Vleijsscher, pachter van de impost op het gemaal van Schielandt, dat hij gisteren bij de molenaars in 
Charlois gepeild heeft, o.a. op de molen van Aelwijn Jacobsz en dat hij bij hem een zak tarwemeel van 1 ½ 
schepel zonder biljet gevonden heeft, welk meel volgens Jacobsz van Cornelis Lenertsz Smeer zou zijn, 
die op weg was om een biljet te halen. 
 
Not. Arch. Nr. 92\18 Rotterdam acte 208 fol. 387  d.d. 13-07-1627 
notaris Jan Adriaensz van Aller 
NL-RtSA_18_92_0251.jpg 
Willem Michielsz, 37 jr, collecteur van het gemaal over het dorp van Charlois, won. te Charlois, verklaart op 
verzoek van Cornelis Leendertsz Smeer, mede won. te Charlois, dat de zoon van de requirant op 03-06-
1627 bij hem attestant heeft gebracht en gehaald een biljet van 1½ schepel tarwe, dat op de korenmolen 
van Charlois gemalen zou worden. 
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Not. Arch. Nr. 106\18 Rotterdam acte 202 fol. 280 – 281 d.d. 02-11-1627 
notaris Nicolaas van de Hagen 
NL-RtSA_18_106_0142.jpg 
Huijber Jansz Ruijter, gemachtigde van Meeus Leendertsz Smeer en van Cornelis Leendertsz Smeer, oom 
en  voogd van Crijntgen Leenderts, Adriaentgen Leenderts en Neeltgen Leenderts, en namens Isaac 
Leendertsz Prost, man van Leentgen Leendertsdr, en Barent Jorisz, man van Maijcken Leendertsdr, 
tezamen erfgenamen in de nalatenschap van Leendert Leendertsz Smeer, verklaart ontvangen te hebben 
van Willem Robrechts, man van Lijsbeth Burchts, weduwe van Leendert Leendertsz Smeer won. te 
Princelant, het bedrag van 200 gulden vanwege de uitkoop van een contract dt was opgesteld dd 24-05-
1625 voor schepenen van Dinteloord. 
 
Not. Arch. Nr. 144\18 Rotterdam acte 293 fol. 583  d.d. 10-02-1634 
notaris Arnout Wagensvelt 
NL-RtSA_18_144_0402.jpg 
Huijbrecht Jans Ruijtter stelt zich borg voor Cornelis Leendertsz Smeer, won. in den Borstel in het land van 
Goes, t.b.v. Pieter Jans Blanckert, brouwer te Rotterdam, voor 188 gld. ter zake van gehaald en geleverd 
bier. 
 
Not. Arch. Nr. 498\18 Rotterdam acte 134 fol. 223  d.d. 24-05-1644 
notaris Vitus Woutersz Mustelius 
NL-RtSA_18_498_0254.jpg 
Maertge Wouters, weduwe van Hubert Jans Ruiter, heeft van haar zoon, Cornelis Leenders Smeer, het 
geld ontvangen dat deze schuldig was aan de boedel, ter zake van een borgtocht. 

 
 
Not. Arch. Nr. 607\18 Rotterdam acte 92 fol. 169 – 170 d.d. 29-05-1651 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_607_0121.jpg - NL-RtSA_18_607_0122.jpg 
Pieter Cornelissen Smeer, won. te Rhoon, Cornelis Cornelissen Smeer, te Charlois en Leendert Pieters 
Grauwert, man van Leentge Cornelissen Smeer, te Katendrecht, allen erfgenamen van Maertgen Pieters 
za., weduwe van Cornelis Leenderts Smeer, hun ouders, hebben van Leendert Cornelissen Smeer, 
hun broer, hun deel gekregen in een huis in Charlois, genaamd 'de Vijverberg', waar hij nu woont, en wat 
hem te beurt gevallen was in de boedelscheiding na het overlijden van hun moeder. Verder wordt 
genoemd Wouter Huijgen, man van Jannetgen Cornelissen Smeer, wonend te Charlois. Er is ook sprake 
van 2 ½ morgen land, maar dat is vervolgens doorgehaald in de acte. 
 
Not. Arch. Nr. 607\18 Rotterdam acte 92 fol. 169 – 170 d.d. 29-05-1651 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_607_0123.jpg - NL-RtSA_18_607_0124.jpg 
In de acte daarna staat dat Pieter Cornelisz Smeer, Leendert Cornelisz Smeer, Leendert Pietersz 
Grauwert, getgrouwd met Leentgen Cornelis Smeer, en Wouter Huijgen, getrouwd met Jannitgen Cornelis 
Smeer, hun deel hebben gekregen van Cornelis Cornelisz Smeer  in 1 morgen 1 hont land te Charlois. 
 
Not. Arch. Nr. 607\18 Rotterdam acte 96 fol. 178 – 179 d.d. 06-06-1651 
notaris Adriaen van Aller 
NL-RtSA_18_607_0127.jpg - NL-RtSA_18_607_0128.jpg 
Joris Arents Schouten, man van Barbara Cornelis Smeer, en Neeltgen Cornelis Smeer, bejaarde 
ongehuwde dochter, wonend in Charlois, erfgenamen van Maertgen Pieters za., weduwe van Cornelis 
Leenderts Smeer, hun ouders, hebben van Leendert Cornelissen Smeer, hun broer en zwager, te 
Charlois, hun deel ontvangen van een huis aldaar, genaamd 'de Vijverberg', waar hij nu woont, en wat hem 
te beurt gevallen was in de boedelscheiding na het overlijden van hun moeder. 

 
#k15410 Slorp, Leendert Bastiaansz  (zoon van Bastiaen Adriaensz Slorp en
      Ariaentje Wouters)  ─> k30820 
 ~ +/- 1580 te Charlois 
 † tussen 24-05-1633 en 13-11-1640 te Charlois ?? 
x +/- 1620 te Charlois ?? 
#k15411 Cranendonck, Lijntgen Hendriks (dochter van Hendrick Gerritsz  
     Cranendonck en Anna Dircks)  ─> k30822 
 ~ +/- 1585 te Katendrecht 
 † na 10-09-1647 te Charlois ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anneke ~ +/- 1615 te Charlois  † +/- 1687 te Charlois 

 x +/- 1630 te Charlois met Pieter Clementsz Pors 
 zie ─> k10691 (kwartier 2) 

o Ariaentie  ~ +/- 1615 te ???  †  
  x voor 05-05-1637 met Adrijaen Leendertsz Hoofge 
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 xx tussen 10-02-1648 en 26-08-1649 te Charlois ? met Leendert Cornelisz Smeer 
 zie ─> k7705 (kwartier 4) 

 
Not. Arch. Nr. 78\18 Rotterdam acte 44 fol. 810  d.d.14-07-1626 
notaris Jan Adriaansz van Aller 
NL-RtSA_18_78_0419.jpg - NL-RtSA_18_78_0421.jpg 
Leendert Sebastijaensz Slerp, won. te Charlois, als oom en bloedvoogd van zijn nicht Arijaentgen 
Clementsdr, won. te Katendrecht, sluit een overeenkomst met Floris Adrijaensz, won. te Charlois, namens 
Dirck Adrijaensz zijn broer.  Arijaentgen Clementsdr is bevallen van een dochtertje, waarvan zij beweert 
dat Dirck Adrijaensz de vader is. Dirck Adrijaensz houdt vol niet de vader te zijn. Maar om een dure 
rechtszaak te voorkomen, zijn Leendert Sebastijaensz Slerp en Floris Adrijaensz het volgende 
overeengekomen. namelijk dat genoemde Floris Adrijaensz aan Arijaentgen Clementsdr een alimentatie 
van 325 gulden zal betalen, verspreid over 7 jaar, en dat zij dan verder voor het kind zorgt, zonder nog ooit 
verder aanspraak te kunnen maken op enige alimentatie van de zijde van Dirck Adrijaensz. 

 
 
Not. Arch. Nr. 149\18 Rotterdam acte 577 fol. 963 d.d. tussen 21-05-1633 en 24-05-1633 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_149_0679.jpg 
Abraham Cornelisz int Velt, secretaris van Charlois, draagt een obligatie van 600 gulden over aan 
Cornelis Reijns (zie k5952), waard in 'De Roode Lelij', ten laste van Claes Hermanz en zijn borg Herman 
Jansz, beiden wonende in Charlois. Leendert Bastiaensz Slorp stelt zich borg voor Claes Hermansz en 
Herman Jansz. 

 
 
Not. Arch. Nr. 152\18 Rotterdam acte 223 fol. 310 - 311 d.d.13-11-1640 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_152_0241.jpg - NL-RtSA_18_152_0242.jpg 
Lijntgen Heindricxz Cranendonck, weduwe van Leendert Bastiaense Sleurp, geassisteerd door Dirck 
Adriaense Steltboer, won. te Katendrecht,, verkoopt aan Pieter Clementsz Pors, haar schoonzoon, 250 
roeden land in Chaerloos in het Santblock, plus de helft van het huis, berg, schuur. boomgaard en 
gereedschap, voor 1200 gulden. Na de dood van verkoopster moet de koper de helft betalen aan Adriaen 
Leendertse Hoosge, de man van Arijaentgen Leenderts, de dochter van de verkoopster. De 2 morgen 4 
hont weiland achter het huis zal Pieter Pors mogen gebruiken zolang Lijntgen Cranendonck, of de vrouw 
van Pieter Pors leven. 

 
 
Not. Arch. Nr. 152\18 Rotterdam acte 345 fol. 528 - 529 d.d.04-02-1642 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_152_0387.jpg - NL-RtSA_18_152_0388.jpg 
Lijntgen Heijndricxdr Cranendonck, weduwe van Leendert Bastiaensz Sleurp, met assistentie van haar 
voogd Dirck Adrijaensz Steltboer, wonende te Catendrecht, verkoopt aan haar schoonzoon Pieter 
Clementsz Pors 250 roeden land in Charlois in het Santblock, plus de helft van het huis, berg, schuur en 
boomgaard, staande op die 250 roeden land, voor 1200 gulden. Hij zal dit na de dood van zijn 
schoonmoeder, die in het huis mag blijven wonen, betalen, waarvan 600 gulden aan Adriaen Leendertsz 
Hoosge, man van haar dochter Adriaentge Leenderts, en de andere 600 gulden blijft bij hemzelf. 

 
 
Not. Arch. Nr. 153\18 Rotterdam acte 104 fol. 153 - 154 d.d.21-07-1644 
notaris Adriaan Kieboom 
NL-RtSA_18_153_0114.jpg - NL-RtSA_18_153_0115.jpg 
Lijntge Heijndricx Cranendonck wed. van Leendert Bastiaensz Sleurp wonende in Charlois, testeert. Zij 
prelegateert aan Adriaentge Leenderts 300 gulden. Zij benoemt tot haar erfgenamen de voorn. Adriaentge 
Leenderts en Annetge Leenderts, haar dochters. Zij treft regeling over de verkoop van 250 roeden land 
aan Pieter Clementsz Pors.Adriaentge ontvangt een weiland en heeft ook de eerste keus bij de kaveling 
van haar na te laten landerijen. 
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Not. Arch. Nr. 476\18 Rotterdam acte 27 fol. 49  d.d.13-08-1647 
notaris Johan van Weel de oude 
NL-RtSA_18_476_0030.jpg 
Ariaentje Leenderts Slerp, weduwe van Arien Leendertsz Hoosje, wonend in Charlois, bekent 1.200 gulden 
geleend te hebben van haar moeder Lijntgen Henricx van Cranendonck, weduwe van Leendert Bastiaensz 
Slerp, ook uit Charlois. Er wordt een betalingsregeling overeengekomen, waarbij zij 100 gulden per jaar 
terugbetaalt zolang haar moeder in leven is. Zou zij komen te overlijden, dan stopt de terugbetaling. De 
schuld dan als ‘voldaan’ beschouwd worden. 

 
 
Not. Arch. Nr. 488\18 Rotterdam acte 72 fol. 237 - 238 d.d.10-09-1647 
notaris Johan van Weel de oude 
NL-RtSA_18_488_0145.jpg - NL-RtSA_18_488_0146.jpg 
Adriaentgen Leenderts Slerp, weduwe van Arien Leendersen Hoosge, won. te Charlois, verklaart 1.200 
gulden schuldig te zijn aan haar moeder Lijntjen Henrix Cranendoncq, weduwe van Leendert Bastiaensen 
Slerp, dat zij heeft geleend heeft. Tijdens moeders leven zal Ariaentje niets terug hoeven te betalen. 
Annetje Leenderts Slerp, andere dochter van Lijntjen Henrix, is gehuwd met Pieter Clemitsen Pors. Pieter 
Pors is nog 1200 gulden schuldig aan Lijntjen Henrix Cranendoncq wegens de aankoop van haar huis en 
erf. Allen wonen in Charlois. Bepalingen worden opgenomen betr. vooroverlijden van Ariaentje: dan wordt 
100 gulden per jaar terug betaald aan Lijntjen Cranendoncq. 

 
 
#k15416 Tuijnder, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Cornelisz Tuijnder en Neeltje 
     Huijberts)  ─> k30832 
 ~ +/- 1595 te Strijen 
 † ??? te ??? 
x +/- 1620 te Mijnsheerenland ?? 
#k15417 Jans, Barbara   (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem  ~ +/- 1625 te Mijnsheerenland  †  

  o 22-10-1656 te Westmaas met Maijken Jans de Kat 
  zie ─> k7708 

 

 
#k15418 de Kat, Jan Andriesz  (zoon van Andries de Kat en ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † voor 04-09-1668 te ??? 
x +/- 1625 te IJsselmonde ?? 
#k15419 Outraet, Arijaentje Ariens (dochter van Arien Hendricksz Outraet en Heijltje 
     Bastiaens) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maijken ~ +/- 1630 te IJsselmonde  † 28-12-1705 te IJsselmonde 

 o 22-10-1656 te Westmaas met Willem Cornelisz Tuijnder 
 xx met Wouter Pietersz Cranendonck 
 zie ─> k7709 
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#k15420 Tol, Dirck Ariensz  zelfde als ─> k15076 
x 
#k15421 Gijsbrechts, Leentgen zelfde als ─> k15077 
 
#k15440 Baes, Arien Ariensz  (zoon van Arien Cornelisz Baes en Marijke (Sara) 
     Arijens de Vogel)  ─> k30880 
 Eerst getrouwd (1) op 12-02-1612 te Ridderkerk met Lijntgen Pleunen Verschoor 
 Daarna getrouwd (2) op 19-10-1614 te Ridderkerk met Lijntgen Wouters 
 ~ ..-04-1592 te Ridderkerk 
 † voor 31-05-1657 te Ridderkerk 
x ..-06-1620 te Rhoon (zie Ridderkerk)    zie gezinskaart temp052 
#k15441 Fonkert, Haesken Adriaens  (dochter van Adriaen Adriaensz Fonkert 
      en Pietertje Bastiaens)  ─> k30882 
 ~ +/- 1600 te Rhoon 
 † na 23-06-1674 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ 29-06-1631 of 21-07-1641 te Ridderkerk  † 13-03-1672 te ??? 

 o 22-05-1660 te Ridderkerk met Annighjen Nijssen 
 zie ─> k7720 

 

 
#k15442 Willemsz, Nijs  (zoon van ) 
 ~ +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1640 te ??? 
#k15443 Celosse, Sara Hermens (dochter van Hermen Celosse en Aelken 
     Willems Postels) ─> k30886 
 * +/- 1608 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annighjen ~ +/- 1645 te Hendrik-Ido-Ambacht  † na 17-04-1708 te ??? 

  o 22-05-1660 te Ridderkerk met Arien Ariensz Baes de jonge 
  zie ─> k7721 

 

 
#k15444 Kunst, Dirck Dircksz  (zoon van Dirck Kunst en ) 
 ~ +/- 1595 te Rotterdam 
 † ??? te ??? 
o 03-03-1624 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp053 
#k15445 Pieters, Teuntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1600 te Culemborg 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Emond  ~ 29-09-1630 te Ridderkerk  †  

  x 18-11-1657 te Ridderkerk met Marij Lambrechts Slijdrecht 
  zie ─> k7722 

 

 
#k15452 Kalis, Arien Aertsz  (zoon van Aert Kalis en ) 
 ~ +/- 1600 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 23-05-1632 te Ridderkerk 
x 13-06-1632 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp054 
#k15453 Ariens, Roockjen  (dochter van Adrijaen Pouwelsz en ) 
 ~ 16-12-1607 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert ~ 13-05-1638 te Ridderkerk  † voor12-06-1666 te Ridderkerk 

 x 31-07-1661 te Ridderkerk met Leentje Teeuwen Velthoen 
 zie ─> k7726 

 

 
#k15454 Velthoen, Mattheus Cornelisz (zoon van Cornelis Jacobsz en Machtelt 
  Teeuwen OF van Cornelis Meeusz, alias de Tijdt en Anna Lenaerts) 
 ~ 08-06-1600 OF 16-10-1604 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 31-05-1637 te Ridderkerk 
x 21-06-1637 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp055 
#k15455 Elders, Janneken  (dochter van ) 
 Eerst getrouwd met Jan Pietersz Domijnuijt 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentje ~ 26-12-1638 te Ridderkerk  †  

 x 31-07-1661 te Ridderkerk met Aert Ariensz Kalis 
 xx 04-07-1666 te Ridderkerk met Coenraed Claesz Welboren 
 zie ─> k7727 

 

 
#k15476 Goosensz, Arien (zoon van Goosen Ariensz en Lijntjen Gerrits)  
     ─> k30952 
 ~ 18-08-1591 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 11-12-1616 te Ridderkerk 
x 08-01-1617 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp044 
#k15477 Pieters, Lijsbeth (dochter van Pieter Adriaensz en Neeltken Foppen 
    OF van Pieter Bastiaensz en Neeltjen Dircks) 
 ~ 07-04-1596 of 26-01-1597 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 04-06-1634 te Ridderkerk  † voor 06-12-1665 te ??? 

 o 07-11-1654 te Ridderkerk met Neeltjen Ariens 
 zie ─> k7738 

 

 
#k15526 Brantsz, Arien  (zoon van ) 
 * +/- 1565 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † na 26-12-1629 te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1595 ?? te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k15527 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1570 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Volckje * +/- 1600 te Krimpen ad IJssel ?? † na 17-05-1681 te Krimpen ad IJssel ?? 

 x met Andries Wiggertsz 
 xx +/- 1635 ?? te Ouderkerk ad IJssel ?? met Krijn Jansz de Graeff 
 zie ─> k7763 

 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 12-06-1619 
Op huijden desen XIIen Junius anno setienhondert en negentien soo bennen wij heemraden van Crimpen 
op d IJssel hieronder genomineert nae het gebruijck onsses ambachts bij een kercke gebodt verdagvaert 
geweest omme een reede te trecken vanweghen Pieter Adriaenssen ende den selffden te daghen voorsz 
niet en is gecompareert ten huijsse vanden schout daer men gewoenlijcke is alsulcke vergaderinghe te 
doen omme ons aldaer te aenseggen en aenwijsen waerdat hij sulcx begeert gedaen te hebben 
mitsgaeders die ree paellen ten selffden daghen te haellen en te breingen aldaer hij die reede getrocken 
begeert te hebben en oock als die reede geltoch en voleijnde is mede ter plaestsche breinge den schout 
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aldaer hij die gehaelt soo verclaeren wij bij dese onsse vonnis dat den selffden Pieter Arienssen door dien 
hij nae het gebruijck onsses ambachts niet en is gecommen omme ons alsulccken aenwijssinge te doen 
voor dese instantie is omptseijt en oock niet te min en is gecondennert inde costen van desen instantie. 
aldus voor vonnis geprononcieert en uijtgesproocken bij Jan Janssen Inthout en vollegers Willem 
Pieterssen, Adriaen Brantssen, Eeuwit Franssen, Eeuwit Aertssen, Jan Arienssen Homes. Actum ten 
daghen voorsz in kennisse van mijn secreta van Crimpen voorsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 12-06-1619 
Eijsche gedaen maecken bij ende vanweghen Adriaen Brantssen van Crimpen op d IJssel ende die 
gerechten van Crimpen op d IJssel overgelevert op ende ijegens eenen Bouwen Willemsen waert tot 
Crimpen voorsz als gedaechden. 
De eiser dede segghen dat het waerachtich is dat den gedaagde en de eiser beneffens maelcanderen 
hebben leggen inde ambacht van Crimpen opde IJssel buijtensdijcx elck een erff daervan de gegaagde is 
westwaert vanden eisers erff. Dat oock op den gedaagde zijn erff nu jegenwoordich staen opghaende 
willeghen boomen. Dat oock de willeghen boomen staen omtrent op een voet na aen die ree paellen en 
sommigen op een halve voet. Eiser eist dat boomen op tenminste drie roevoet van de reede komen. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-06-1619 
Arien Brantssen eiser contra Bouwen Willemssen waert to Crimpen op d IJssel. 
Actum bij Joest Adriaenssen vervollegens Eeuwit Aertssen, Eeuwit Franssen, Jan Janssen Inthout, Willem 
Pieterssen, Jan Adriaenssen Homes op 17-06-1619 in kennisse van mijn secretaris. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-06-1619 
Gerrit Cornelissen Brouwer in den dolfijn tot Rotterdam arrestant ende Aert Aertssen ceumer als schipper 
van een cromstevende schip als gearresteert inde ambacht van Crimpen op d IJssel opten XIIen Junius 
anno 1619. 
Die heemraden van Crimpen op d IJssel gesien ende gehoort hebbende den arrestant zijnne bewijs ende 
op alles wel ende rijpelijcke gelet doende recht alsoo den schipper vant voorsz cromstevende schip niet en 
is gecompereert ten gestelde rechdach die hem uit crachte vant arrest gedaen is verlenen ter saecke 
vandien hem de eerste default ende dat hem verleent sal worden de tweede citatije. Ende worden de 
zelfde gedaagden oock gecondenneert om bij provisije te namtiseeren in handen vanden eiser onder 
cautie de restituerende somma van 200 carouls gulden volgens een besegelde schultbrieff gepasseert 
voor schepenen van Colijnsplate en Noort bevelant wesende van date den 25-05-1618 ende die den eiser 
verschenen waren uit crachte vandien ende verclaeren voorts verbodnen te sijn het schip en gereetsach 
vandien eqxutabel. Aldus voor vonnis uitgesproken bij Joest Adriaenssen vollegers Eeuwit Aertssen, 
Adriaen Brantssen, Eeuwit Franssen, Jan Janssen Inthout, Willem Pieterssen, Jan Adriaenssen Homes 
op 17-06-1619 in kennisse van mijn secretaris. 
 
Recht. Arch. Nr. 18b Krimpen a/d IJssel  d.d. 26-12-1629 
Folckgen Ariens, weduwe van Andries Wiggertsz zalr, geassisteerd met Gheen Ariensz, te kennen 
gevend dat haar man in 1629 is overleden nalatende zijn erfgenamen Willem Andriesz oud omtrent 
allerheiligen 1629 negen jaar, Betgen Andriesdr oud bamis of daar omtrent ao 1629 zeven jaar en 
Merritgen Andrriesdr oud nu Rotterdamse kermis ofte daar omtrent ao 1629 vier jaar, allen kinderen van 
zalr Andries Wiggertsz en Folckgen Ariens. En verzocht de voorn weduwe met haar voorn voogd vanwege 
haar vader bij ons gesteld te worden als voogden over de voorn weeskinderen. Wij schout en heemraden 
stellen bij deze aan als voogd meester Pieter Jansz Latuer wonend tot Capelle op d’IJssel aenden dorp 
aldaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 18b Krimpen a/d IJssel  d.d. 26-12-1629 
Staat en inventaris van goederen die nagelaten zijn bij de voorn Andries Wiggertsz, en op heden  
26-12-1629 niet zijn verkocht. Naast divers huisraad wordt genoemd een huis en erf te Krimpen ad IJssel. 
Op dit huis een schuld van f 237,50 daar borg voor is Arien Brantsz de weduwe haere vader.  
Nog aan Bouwen Willemsz schuldig aan gehaalde waren f 12,- 
Nog aan Cornelis Jacobsz over koop van een winterbeest f 10,- 
Nog aan Huijgh de metselaar te Capelle over gehaalde waar f 6,- 
Nog aan de secretaris alhier over een schellifgen houts f 4,- 
Nog aan Dingeman Joost Linnewever tot Ouwerkerck op d’IJssel f 2,50 over halen van een droeff touw 2 
gulden 10 stuivers. 
Verklaart Folckgen Ariens, als weduwe in den zelven boedel, dat er geen andere goederen of schulden zijn 
als hiervoven verklaard. 
 

#k15574 Crul, Willem Pietersz  (zoon van Pieter Crul en ) 
 Beroep: Heemraad van Krimpen ad IJssel in de periode 1627, 1629, 1632 , 1643 
 Later getrouwd met Leentge Ariens 
 * +/- 1580 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † tussen 13-08-1660 en 14-04-1664 te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1610 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k15575 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1585 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Neeltje * +/- 1615 te Krimpen ad IJssel ?? † voor 29-07-1680 te Krimpen ad IJssel ?? 
 x +/- 1640 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Sijmon Leendertsz Verschuur 
 zie ─> k7787 

 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 12-02-1627 / 06-04-1629 / 16-08-1632 / 31-01-1643 
Willem Pietersz Crul ondertekent diverse acten als heemraad van Krimpen aan den IJssel. 

  
 
Leenkamer Vliet 1353 - 1753 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE VLIET, 1353-1753 
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
24F. 10 hont land uit 9 morgen van zuiden aan noordwaarts op, oost: de Breekade, west: Pieter Mul 
Jansz. c.s. (1706: Jan Mul Jansz.), noord: Willem Crul Pietersz. (1679: Neeltje, dochter van Willem Crul; 
1706: Simon Verschuur Jansz.), zuid: de sloot van Krimpen.  

11-1-1645: Pieter Backerus, predikant te Oudewater, bij overdracht door Willem Crul Pietersz., 
I fol. 145. 

24G. Een uiterlandje (1697: een stuk rietland), groot 2 hont, strekkend buitendijks (1662: van Thijs 
Gerardsz.) uit de dijksloot (1697: van de binnenzijde van de dijk noordwaarts) tot in de Kromme Vliet 
(1662: tot het binnenste vierkant van de hoge zeedijk), oost: Baaltje Willems (1697: erven Cornelis de 
Klerk), west: Jacob Crul Pietersz. (1662: Cornelis Jansz.; 1697: kinderen Adriaan Verbie Antonsz.); een erf 
en werf.  

8-2-1646: Matthijs Gerardsz. bij overdracht door Willem Crul Pietersz., I fol. 146. 
24H. Een uiterland, beteeld met fruitbomen en rijs, buiten de hoge zeedijk in de polder Langeland, 
gelegen voor een weer, vanouds genaamd ‘des rentmeesters land’, strekkend uit de IJssel tot het 
binnenste vierkant van de hoge zeedijk, oost: Matthijs Linnenwever Gerardsz. (1662: Cornelis Pauwen), 
west: de kinderen van Jan Mul Jansz. (1661: Steven Mul Jansz.). 

6-6-1648: Cornelis Gerardsz. te Ouderkerk bij overdracht door Willem Crul Pietersz., I fol. 162. 
24I. Ca. 7 morgen in het oostelijke weer, oost: Jan Willemsz. c.s., west: Dirk Jansz. c.s.  

16-11-1661: Adriaan Willemsz Crul. te Krimpen aan de IJssel bij dode van Willem Pietersz, zijn 
vader, I fol. 187v.  
28-8-1666: Simon Verschuur Leendertsz (zie k7786). te Krimpen aan de IJssel voor Neeltje 
(zie k7787), dochter van Willem Pietersz Crul, bij dode van Adriaan, haar broer, I fol. 194v.  
29-7-1680: Jan Verschuur Simonsz. te Krimpen aan de IJssel bij dode van Neeltje Crul (zie 
k7787), zijn moeder, I fol. 216.  
14-6-1690: Justus Schildman, schout van Krimpen aan de IJssel, voor Simon Verschuur, bij 
dode van Jan, diens vader, I fol. 227v-228. 
 17-4-1733: Simon Verschuur Jansz. met ledige hand, I fol. 266v. 

 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 26-03-1649 
De kinderen van Jacob Pietersz Crul zaliger verkopen in het openbaar 5 kalfdragende koeien, 2 
vaarskoeien, 2 paarden, resp. 4 en 2 jaar oud, het hooi in de berg, bouwgereedschap en andere goederen. 
Onder de kopers bevindt zich Willem Pietersz Crul die een rode koe koopt voor 65 gulden 10 stuivers, 
nog een rode geblaarde koe voor 20 gulden 5 stuivers, nog een koe voor 43 gulden 5 stuivers, een perceel 
hooi voor 13 gulden, nog een half ‘lan’ hooi voor 11 gulden, 2 melkmouwen voor 12 stuivers, een 
brilhuisken voor 6 stuivers, een spinnewiel voor 15 stuivers, een blauwe hemdrok voor 4 gulden 10 
stuivers, een tobbe en emmer voor 1 gulden 1 stuiver, en een kuip voor 15 stuivers. Totale opbrengst van 
de verkoop is 911 gulden 15 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 31-03-1650 
Harmen Dircksz verkoopt in het openbaar 5 koeien, het hooi in de berg, en allerhande bouwgereedschap, 
en kleding van zijn overleden vrouw. Onder de kopers bevindt zich de vrouw van Willem Pietersz Crul 
die een rode koe koopt voor 84 gulden 10 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 13-08-1660 
In deze acte wordt land getaxeert dat grenst aan het land van Willem Pietersz Crul. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 14-04-1664 
In deze acte wordt land verkocht dat grenst aan het land van de weduwe en kinderen van Willem Pietersz 
Crul. 
 
Recht. Arch. Nr. 29 Krimpen a/d IJssel  d.d. 11-06-1665 
Arien Willemsz Crul is te Krimpen ad IJssel overleden, zonder kinderen na te laten. Hij laat deze 
leenlanden na: 7 morgen leenland uitgegeven door heer Huijbrecht van Vliet. Arien Willemsz Krul zalr heeft 
hulde, eed en manschap gedaan aan handen van Claes van Campen, stadhouder van de lenen van de 
heerlijkheid van Vliet volgens de leenbrief daarvan zijnde dd 16-11-1661. 
Idem nog 7 morgen land gelegen te Krimpen ad IJssel. Hiervan heeft de voorsz Arien Willemsz Crul zalr 
eed en manschap gedaan in handen van mr Eeuwout Brand stadhouder van de lenen van Polanen 
volgens de leenbrief daarvan zijnde dd 16-11-1661. 
En volgens zekere acte dd  03-05-1649 hieraan deze gehecht zo hebben de kinderen van Willem 
Pietersz Crul zalr de voorsz leenlanden op Arien Willemsz Crul zalr verstorven zijn, gemaakt een acte 
waarbij blijkt dat zij den een den anderen belooft hebben all de leenlanden die bij Willem Pietersz Crul  
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zalr nagelaten zouden mogen worden nevens zijn andere goederen gedeeld zouden worden en daaruit te 
laten volgen aan Leentge Ariens hun moeder en stiefmoeder respectieve de gerechte helft van dien. 
Uit krachte vandien Leentge Ariens de weduwe van Willem Pietersz Crul zalr sustineert haer de ene 
helft van de voorsz leenlanden te competeren ende dat voor als nog in de andere helft als erfgenamen zijn 
wegen Arien Willemsz Crul zalr den halve zuster van hem met 5 hele zusters elk een halve morgen land in 
elk voorsz perceel land. 
Getaxeerd de eerste ½ morgen leenland int eerste artikel genoemd f 85,-, en de tweede ½ morgen int 
tweede artikel genoemd f 200,-. 

 
#k15596 Kooijman, Pieter Fransz  (zoon van Frans Kooijman en  ) 
 ~ +/- 1600 te Barendrecht 
 † 05-03-1638 te Barendrecht 
x 16-03-1631 te Barendrecht 
#k15597 van der Linden, Maaijke Pieters (dochter van Pieter van der Linden en ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik * te Oost Barendrecht / ~ ..-07-1636 te Barendrecht †  

 x 10-07-1661 te Barendrecht met Leendertje Leenderts Pors 
 xx 07-10-1678 te Barendrecht met Neeltje Teunis van der Vliet 
 xxx 14-09-1681 te Barendrecht met Lijntje Gerrits de Graaf 
 zie ─> k7798 

 

 
#k15664 Klootwijk, Wouter Petersz  (zoon van Peter Klootwijk en ) 
 ~ +/- 1573 te ’s Grevelduin Capelle 
 † voor 23-01-1640 te ’s Grevelduin Capelle 
x +/- 1610 te ??? 
#k15665 Glavimans, Theunken Diericks (dochter van Dirck Glavimans en ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † voor 16-01-1637 te ’s Grevelduin Capelle 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1615 te ’s Grevelduin Capelle  †  

 x voor 1646 te ??? met Aentgen Joachims Verster 
 zie ─> k7832 

 
De stamvader van deze tak van Klootwijk (Wouter Peterszn) is zeer waarschijnlijk geen "echte" Klootwijk. 
Uit verschillende bronnen en onderzoeken lijkt het dat deze Wouter opgroeide en later met zijn gezin 
woonde in het huis van Adriaen Adriaenz van Clootwijck, schout van Zuidewijn-Capelle gehuwd met 
Marike Adriaensdr van Campen. Toen deze Adriaen kinderloos overleed, hebben de kinderen van Wouter 
Peterszn waarschijnlijk de naam "van Clootwijck" aangenomen die later weer veranderde in "Klootwijk". 
Voor de eenvoud en om een onderscheid te maken tussen deze tak en de "Oude Dordse Tak" wordt in 
deze tak uitsluitend de naam "Klootwijk" gebruikt. Het is echter wel een feit dat zeker in de beginperiode 
(17e eeuw) meestal de naam "van Clootwijck" gebruikt werd. 
Hieronder een hypothese van dhr. Zimmerman uit het CBG-dossier "van Cloetwijck" over het ontstaan van 
deze tak: 
"Capelle (Noord Brabant). - De stamreeks vangt aan met Wouter Petersz of Wouter Cloteken, zo laatstelijk 
nog genoemd in 1648 in een akte van transport van 's-Grevelduin-Capelle toen hij reeds 8 jaar dood was 
en waarbij zijn oudste zoon genaamd Peter de oudste de helft van het geseet westwaarts van de 
Hogevaart te Capelle, waarop zijn vader eertijds gewoond heeft met vrije gift transporteert aan zijn jongere 
broer Anthonis. De andere helft bezit reeds zijn broer genaamd Peter de jongste. In een akte van 1630 van 
Zuidewijn verklaart Wouter Petersz reeds omtrent 27 jaar en voor die tijd nog 7 jaar (hier vermoedelijk als 
jong gehuwde) bij en in 't huis te hebben gewoond van de in 1615 kinderloos te Capelle overleden Adriaen 
Adriaensz van Clootwijck, schout van Zuidewijn en Capelle en altoos enige achterste landen van hem te 
hebben gebruikt. 
In een akte van 1617 van 's-Grevelduin-Capelle wordt het huis “daer Adriaen Adriaensz van Clootwijck in 
sijn leven op plach te woonen” het eigendom van zijn zwager Peter Gerrit Andriesz van der Hoeven, schout 
van Vrijhoeven en Zuidewijn, wiens vrouw Anneken Adriaensdr van Campen een zuster was van de vrouw 
van de overleden schout Van Clootwijck. 
In 1617 wordt er te 's-Grevelduin weer een akte gepasseerd door ondermeer Geertruijt Adriaensdr van 
Campen en Lijsken Adriaensdr van Clootwijck, erfgenamen van de overleden schout Adriaen Adriaensz 
van Clootwijck, waarbij Govert Dircksz - in deze akte ook vermeld als Govert Dirck Corstiaensz - met een 
vrije gift overgedragen krijgt een huis en land gelegen in 's-Grevelduin-Capelle aan de westzijde van de 
Hogevaert, waar ten Zuiden van hem Wouter Petersz woont. 
Dan is er in 1631 een akte te 's-Grevelduin opgemaakt, waarbij ondermeer compareerden Adriaen Tonisz 
van Campen en Wouter Petersz en krijgt Wouter Petersz met vrije gift overgedragen enig land gelegen te 
's-Grevelduin-Capelle aan de Hogevaart, toebehorende aan de weeskinderen van Gerrit Petersz van der 
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Hoeven, Andries Petersz van der Hoeven (deze zoons van de hiervoor vermelde schout Peter Gerrit 
Andriesz van der Hoeven) alsmede toebehorende aan de erfgenamen van Govert Dirck Corsten, waarvan 
ten Noorden Wouter Petersz woonde. 
Volgens een akte van erfdeling van 1637 van 's-Grevelduin-Capelle blijft Wouter Petersz na de dood van 
zijn vrouw Tonisken Dircksdr in 't zelfde huis gelegen tot Capelle op de Hogevaart halver Hogevaart 
westwaarts wonen, terwijl zijn 7 zoons enig land of geld erven. 
Voorts is ook Wouter Petersz volgens een akte van erfdeling van 1640 van 's-Grevelduin-Capelle 
overleden en erven zijn 7 zoons ieder een zevende part. Eigenlijk was er nog een achtste zoon geboren, 
nl. Wouter, die op 17-3-1619 te Capelle werd gedoopt, maar aangezien hij niet meer voorkomt in de akte 
van erfdeling van 1637 en 1640 moet hij voor die tijd jong zijn overleden. 
De vroegst gevonden vermelding van Wouter Petersz is in een akte van 1607 van 's- Grevelduin-Capelle 
als er een verruiling plaats vindt van een akker weiland gelegen aan de westzijde van de Hogevaart te 
Capelle tussen Gerrit Petersz (Rommen) en Nicolaes Huijbens zulks ten behoeve van Wouter Petersz en 
waarvoor Wouter aan Gerrit Petersz (Rommen) 100 Carolus Gulden betaalt. Deze Claes Huijbens akker 
kregen de twee zoons van Wouter Petersz t.w. Dirck en Anthonis ieder voor de helft in 1637. 

 
#k15696 Verheij, Joost Jacobsz (zoon van Jacob Verheij en ) 
 Beroep: Linnewever 
 ~ +/- 1565 te Sint-Baafs (West Vlaanderen) 
 † 31-05-1650 te IJsselmonde 
o 07-04-1602 te Rotterdam 
x 28-04-1602 te Rotterdam     zie gezinskaart temp083 
#k15697 Michiels, Aeltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1574 te Veldhoven 
 † 28-05-1630 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abraham  ~ +/- 1605 te ???  † voor 13-10-1668 te Charlois ?? 

  x +/- 1635 te Charlois ?? met Barber Foppen 
  zie ─> k7848 

 
Op de grafzerk van het graf van Joost en Aeltgen (NH-kerk te IJsselmonde) staat vermeld: 
Hier leijt begraven Joost Jacobse Verheij ende zijn huijsvrou Aeltgen Michgiels van Velthove. Sij sterft den 
28 Meij out 56 iaeren anno 1630. Haren man sterft den 31 Meij out ontrent 85 iaeren anno 1650 
 
Not. Arch. Nr. 489\18 Rotterdam acte 57 fol. 176 – 179  d.d. 09-05-1650 
notaris Johan van Weel de oude 
NL-RtSA_18_489_0105.jpg - NL-RtSA_18_489_0105.jpg 
Joost Jacobsz Verheij, linnewever, won. te IJselmonde, is ziekelijk en testeert. Hij benoemt tot enige 
erfgenamen: Abraham Joosten Verheij, Heijltjen Joosten Verheij, Jacob Joosten Verheij en Mighiel 
Joosten Verheij, zijn kinderen, voor 4/5e deel, en Arijen Henrixsen, Jacob Henrixsen, Isaac Henrixsen en 
Joan Henrixsen, de nagelaten kinderen van wijlen zijn dochter Elisabeth Joosten Verheij, die zijn verwekt 
door Henrik Arijenssen, voor 1/5 part. Zijn huis in IJsselmonde zal geërfd worden door Heijltjen Joosten 
Verheij, waarvoor zij dan 1200 gulden moet betalen aan de andere erfgenamen. Jacob Joosten Verheij zal 
een boomgaardje erven te IJsselmonde, waarvoor hij dan 300 gulden moet betalen aan de andere 
erfgenamen. 

 
 

 
#k15698 van Nievelt, Fop Arentsz (zoon van Arent van Nievelt en ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † voor 13-10-1668 te IJsselmonde ?? 
x +/- 1605 te ??? 
#k15699 Melis, Pietertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † na 13-10-1668 te IJsselmonde ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   †  
o Barber ~ +/- 1610 te ???  † na 23-12-1673 te ??? 

 x +/- 1635 te Charlois ?? met Abraham Joosten Verheij 
 zie ─> k7849 

 
Not. Arch. Nr. 4987\18 IJsselmonde acte 217 fol. 397 – 398  d.d. 13-10-1668 
notaris Pieter de Weerdt 
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NL-RtSA_18_4987_397.jpg - NL-RtSA_18_4987_398.jpg 
Pietertje Melis, weduwe van Fop Arentsz van Nievelt, won. te IJsselmonde, ter eenre, en Barber 
Foppen, weduwe van Abram Joosten, won. te Charlois, en Hendrick Jansz van Hees, bakker te 
IJsselmonde, als vader van zijn minderjarige kinderen bij Machteltje Foppen zaliger, zijn vrouw verwekt, 
tesamen kinderen en mede erfgenamen van Fop Arentsz van Nievelt, ter andere zijde, doen uitkoop van 
de erfenis. Pietertje Melis, en Dirck Foppen, haar zoon, zal blijven bezitten de boedel die haar man en zijn 
vader hebben nagelaten. Barber Foppen en de kinderen van Machteltje Foppen krijgen het huisraad dat 
geveild is, en de dijkboomgaard te IJsselmonde, bij de korenmolen, waarbij zij dan wel de hypotheek 
daarop van 200 gulden moeten overnemen, ten profijte van Cornelis Claesz Decker. Deze boomgaard zal 
verkocht worden. 

 
 
#k15708 Verschoor, Bastiaen Pietersz  zelfde als ─> k14600 
x 
#k15709 Adriaens, Neeltge   zelfde als ─> k14601 
 
#k15712 Meulendijk, Michiel Leendertsz (zoon van Leendert Meulendijk en ) 
 ~ +/-- 1555 te Ridderkerk ?? 
 † ??? te ??? 
x 15-06-1581 te Ridderkerk 
#k15713 Cornelis, Anna   (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te Ridderkerk ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriaen  ~ 15-05-1580 te Ridderkerk (dus vóór het huwelijk van de ouders) 

  doopget: Damen Jansz, Peterken Segers, Adriaen Dirksz  
     † voor 13-09-1646 te Ridderkerk ?? 
  x 15-05-1605 te Ridderkerk met Engeltje Buijens 
   zie ─> k7856 

o Aertgen  ~ 21-08-1586 te Ridderkerk 
  doopget: Reijmburchtjen, Leendert Willemsz wijf en Margrieta Leenderts 

o Margriete  ~ 30-04-1589 te Ridderkerk 
  doopget: Arien Ariensz en Nabije (?) Foppen huisvrouw 

o Jorisken  ~ 18-06-1592 te Ridderkerk 
  doopget: Reimburch Gillis 

o Sebastiaentje ~ 04-08-1596 te Ridderkerk 
  doopget: Vop Adriaensz, Taenken Heijndricksdr Teeuptens (?) wijf en  
       Marichjen Gheenen 

o Leendert  ~ 09-08-1598 te Ridderkerk 
  doopget: - 

 
#k15760 Kuijper, Jan Jansz  (zoon van Jan Kuijper en ) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † 15-04-1608 te Ridderkerk 
x +/- 1568 te Melsele (Oost-Vlaanderen, Bel) 
#k15761 Jacobs, Betgen  (dochter van ) 
 * +/- 1548 te Wachtebeke (Antwerpen, Bel) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joost * +/- 1568 te Melsele (Oost-Vlaanderen, B) † 16-11-1641 te Ridderkerk 

 x met Baeltjen Dircks (zie k29514) 
 xx 22-09-1619 (o) te Ridderkerk met Neeltgen Warrebouts van der Wel 
 zie ─> k7880 

 

 
#k15764 Huijser, Adriaen Cornelisz  (zoon van Cornelis Huijser en  ) 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † na 1623 te Charlois 
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x +/- 1565 te Charlois ?? 
#k15765 Crijnen, Leentge  (dochter van ) 
 * +/- 1545 te Rotterdam 
 † na 1577 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Krijn ~ +/- 1569 te Charlois † kort voor 23-04-1653 te Slikkerveer (Ridderkerk) 

 x voor 29-11-1598 te Ridderkerk ?? met Leijtgen Pleunen (zie k14992) 
 xx 07-09-1625 (o) te Ridderkerk met Neeltgen Gerrits Cranendonck 
 zie ─> k7882 

 

 
#k15766 Cranendonck, Gerrit Huijgensz (zoon van Huijg Pietersz Cranendonck en 
      Grietgen Gerrits)  ─> k31532 
 * +/- 1570 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te IJsselmonde ?? 
#k15767 Bastiaans, Machteld  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltken  ~ +/- 1605 te IJsselmonde  † na 31-08-1656 te Slikkerveer ?? 

  x 07-09-1625 (o) te Ridderkerk met Krijn Arijensz Huijser 
  zie ─> k7883 

 

 
#k15798 Baes, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Baes en ) 
 ~ +/- 1570 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
x 25-11-1597 te Rijsoord 
#k15799 Pleunen, Margriete / Grietje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te Rijsoord 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijken  ~ 13-02-1600 te Rijsoord  †  

  x 21-11-1621 te Rijsoord met Christiaen / Corstiaen Gerritsz 
  zie ─> k7899 

 

 
#k15800 Nugteren, Adriaen Adriaensz  (zoon van Adriaen Nuchteren en ) 
 Beroep: Boer 
 * +/- 1570 te Ridderkerk 
 † 10-1652 te Ridderkerk 
o 01-10-1600 te Ridderkerk 
x 18-10-1600 te Ridderkerk 
#k15801 Jacobs, Mariken   (dochter van ) 
 * +/- 1575 te Barendrecht 
 † voor 28-09-1652 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ 14-10-1601 te Ridderkerk    † tussen 17-08-1662 en 30-03-1663 te Ridderkerk 

 x +/- 1626 te Ridderkerk met Neeltje Arijens Op ‘t Dorp 
 zie ─> k7900 

 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 10 fol. 15 – 16 d.d. 31-03-1646 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f001-083-s020.jpg - NL-RtSA_1277_14_f001-083-s021.jpg 
Neeltgen Meeus, huisvrouw van Meeus Jorisz, als moeder en voogd over haar voordochter Marichgen 
Bastiaens, en Teeus Meeusz en Cornelis Meeusz als ooms en als voogden over de voornoemde 
Marichgen ter ene, en Arijen Arijensz Nuchteren en Jacob Arijensz Nuchteren resp. als vader en broer 
van Cornelis Arijensz Nuchteren ter andere zijde, allen won. te Ridderkerk, verklaren dat Marichgen 
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Bastiaens volgens akte van 2 maart 1646 - voor notaris Gijsbert de Jager te Dordrecht - heeft verklaard dat 
de voornoemde Cornelis Arijensz Nuchteren de vader is van haar kind. Arijen Arijensz Nuchteren belooft er 
op toe te zien dat zijn zoon Cornelis Arijensz Nuchteren zijn kind zal onderhouden tot diens 
meerderjarigheid. Hij stelt zich daartoe ook als borg. 

 

 
 
Not. Arch. Nr. 1277\14 Ridderkerk acte 89 fol. 161 – 162 d.d. 23-06-1648 
notaris Engelbrecht Cornelisz van der Grijp 
NL-RtSA_1277_14_f084-172-s087.jpg - NL-RtSA_1277_14_f084-172-s088.jpg 
Bastiaen Arijensz Notenboom, won. te Oud Beijerland, is schuldig aan Pieter Arijen Jaspersz, won. te 
Krimpen ad Lek, het bedrag van 400 gulden dat hij geleend heeft. Arijen Arijensz ouden Nuchteren, 
won. te Ridderkerk, Huijch Gijsbrechtsz Nuchteren, won. te Groote Lindt, Jacob Arijensz Nuchteren en 
Cornelis Blaesen Blijgeest, beiden won. te Ridderkerk, stellen zich borg. 

 

 
 
#k15802 Op ‘t Dorp, Adriaen Jacobsz  (zoon van Jacob Op ’t Dorp en ) 
 Ten eerste getrouwd met Bastiaentje Bastiaens 
 Ten tweede getrouwd Berbera Arens 
 Beroep: Boer 
 * +/- 1555 te ??? 
 † 1623 te Charlois 
x +/- 1600 te ??? 
#k15803 Verschoor, Christina Pleunen  (dochter van Appolonius Dircksz 
    Verschoor en Marijtje Adriaens Roonaert) ─> k31606 
 * +/- 1575 te West-IJsselmonde 
 † +/- 1607 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1605 te Charlois  † na 26-07-1663 te Ridderkerk 

 x +/- 1626 te Ridderkerk met Jacob Ariensz Nugteren 
 zie ─> k7901 

 

 
#k15826 Willemsz, Sijmon  (zoon van ) 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1630 te IJsselmonde ?? 
#k15827 Gerrits, Marichje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marija ~ +/- 1635 te ???  † voor 09-05-1675 te IJsselmonde ?? 

 x +/- 1660 te IJsselmonde ?? met Matthijs Paulusz de Mooij 
 zie ─> k7913 

 

 
#k15832 Leentvaar, Arij Lenertsz  zelfde als ─> k4058 
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x 
#k15833 Eerlant, Gerritge Cornelis  zelfde als ─> k4059 
 
#k15872 van Oostsanen, Egbert Jacobsz (zoon van Jacob Dircksz van Oossanen 
      en Geert Jans)  ─> k31744 
 * +/- 1542 te Amsterdam 
 † +/- 1610 te ??? 
x +/- 1575 te Amsterdam 
#k15873 Gijsberts, Baerthe   (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1577 te ???  †  

 x +/- 1605 te Papendrecht met Bellonia Douwes 
 zie ─> k7936 

 

 
#k15904 van Driel, Fop Claesz   (zoon van Claes van Driel en ) 
 Beroep: Bouwman te Ridderkerk, heemraad 1559, schout van 24-02-1559 – 1589, 
 rentmeester 1580, dijkgraaf 1572-1587 van Ridderkerk 
 Eerst getrouwd (vermoedelijk) met Grietje NN 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † tussen 14-06-1590 en 09-02-1590 te ??? 
x 20-04-1581 te Ridderkerk 
#k15905 Aerts, Leentgen   (dochter van ) 
 Later getrouwd op 12-04-1592 te Ridderkerk met Roeloff van Vreeswijk 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † tussen 02-03-1617 en 01-12-1624 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Daniel * +/- 1560 te Ridderkerk  † +/- 1640 te ??? 

 x 16-03-1591 te Ridderkerk met Aeltje Cornelis Roomeijn (Jonckint) 
 xx 01-12-1624 (o) te Ridderkerk met Jorisken Pieters 
 zie ─> k7952 

 

 
#k15906 Romeijn (Jonckint), Cornelis Willemsz (zoon van Willem Romeijn  
       (Jonckint) en ) 
 Beroep: heemraad van Ridderkerk 1574-1603,  
  opperkerkmeester van Ridderkerk 09-09-1604 
 Later getrouwd op 24-05-1598 met Mariken Adriaens 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † voor 10-02-1610 te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k15907 Cornelis, Maritge   (dochter van ) 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † tussen 28-12-1586 en 24-05-1598 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aeltje * +/- 1565 te Ridderkerk  † tussen 02-03-1617 en 15-12-1624 te ??? 

 x 16-03-1591 te Ridderkerk met Daniel Foppen van Driel 
 zie ─> k7953 

 

 
#k15960 Repelaer, Hugo Anthonisz  (zoon van Anthonis Repelaer en ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te te Dordrecht ?? 
#k15961 Brouwer, Grietje / Mariken Jans (dochter van Jan Brouwer en ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
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 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anthonis  ~ ..-12-1591 te Dordrecht  † 21-12-1652 te Dordrecht 

  x 07-02-1616 te Dordrecht met Emmerentia Jans van Driel 
  zie ─> k7980 

 

 
#k16032 Huijser, Crijn Ariensz    zelfde als─> k14992 
x 
#k16033 Verschoor, Leijchjen / Lijdia Pleunen zelfde als─> k14993 
 
#k16064 Pijl, Pieter Hermansz  (zoon van Herman Pietersz Pijl en ) 
 ~ +/- 1570 te Alblasserdam 
 † +/- 1637 te Alblasserdam 
x +/- 1594 te Alblasserdam 
#k16065 Pieters, Neeltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te Alblasserdam of Ridderkerk 
 † na 11-06-1643 te Alblasserdam 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abraham    ~ voor 1610 te Alblasserdam † tussen 29-01-1677 en 11-05-1677 te ??? 

    x 23-09-1640 te Alblasserdam met Ariaentge Cornelis 
    zie ─> k8032 

 

 
#k16066 Benjaminsz, Cornelis  (zoon van Benjamin Cornelisz en Marijtje  
     Adriaens)  ─> k32132 
 ~ +/- 1580 te Streefkerk 
 † voor 1626 te Streefkerk ? 
o 12-03-1605 te Streefkerk 
x 27-03-1605 te Streefkerk 
#k16067 van Asperen, Aeltgen Barents (dochter van Barent Ghijsbrechtsz van 
     Asperen en Ariaentgen Leenderts)  ─> k32134 
 ~ +/- 1572 te Streefkerk 
 † voor 1637 te Streefkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaentge ~ 22-03-1615 te Streefkerk † tussen 01-01-1678 en 28-05-1680 te ??? 

     x 23-09-1640 te Alblasserdam met Abraham Pietersz Pijl 
  zie ─> k8033 

 

 
#k16144 Sijmonsz, Huijch  (zoon van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te Ridderkerk ?? 
#k16145 Willems, Neeltgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ 10-03-1585 te Ridderkerk  †  

 x 09-12-1607 te Rijsoord met Adrijaentgen Arijens 
 zie ─> k8072 

 

 
#k16146 Adriaensz, Arien  (zoon van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te Ridderkerk ?? 
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#k16147 Ariens, Barbar  (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adrijaentgen ~ 17-09-1587 te Ridderkerk  †  

  x 09-12-1607 te Rijsoord met Willem Huijgen Dickken 
  zie ─> k8073 

 

 
#k16224 Claesz, Pieter   (zoon van ) 
 ~ +/- 1530 te Ridderkerk 
 † voor 1583 te ??? 
x +/- 1553 te Ridderkerk 
#k16225 Pieters, Maritgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes ~ +/- 1550 te Ridderkerk  †  

 x 24-11-1580 te Ridderkerk met Maeijken Cornelis 
 zie ─> k8112 

 

 
#k16256 Cornelisz, Mattheus  (zoon van Cornelis Damen en Aeltgen NN) 
      ─> k32512 
 ~ +/- 1545 te Ridderkerk 
 † na 1589 te ??? 
x +/- 1575 te Ridderkerk ?? 
#k16257 Heijndricks, Teuntjen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 27-11-1580 te Ridderkerk  † +/- 1645 te ??? 

  x 26-06-1605 te Ridderkerk met Sijtgen Cornelis 
  xx 04-03-1607 te Ridderkerk met Joosgen Bastiaenen 
  zie ─> k8128 

 

 
#k16258 van der Kolck, Sebastiaen Adriaensz (zoon van Adriaen Roelen van der
       Kolck en NN) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 25-05-1581 te Ridderkerk 
#k16259 Adriaens, Willemken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joosgen  ~ 03-06-1584 te Ridderkerk  †  

  x 04-03-1607 te Ridderkerk met Cornelis Teeuwe Velthoen 
  zie ─> k8129 

 

 
#k16312 Besemer van den Nes, Vranck Cornelisz (zoon van Cornelis Besemer 
   Vrankenz van den Nes en Truijken Pieters)  ─> k32624 
 ~ +/- 1580 te ??? 
 † tussen 26-02-1627 en 01-11-1634 te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
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#k16313 Cornelis, Sijke (dochter van Cornelis Ariensz Enichje en Franscken  
    Hendricks) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Isaack ~ +/- 1620 te Heerjansdam  † voor 02-05-1679 te ??? 

 o 09-10-1650 te Dordrecht met Eva Hendricks Waterknecht 
 zie ─> k8156 

 

 
#k16314 Waterknecht, Hendrick Jorisz (zoon van ) 
 Beroep: Varensgezel 
 ~ +/- 1600 te Enkhuizen 
 † ??? te ??? 
x 29-07-1629 te Zwijndrecht    zie gezinskaart temp087 
#k16315 Pieters, Lowijse   (dochter van ) 
 ~ +/- 1605 te Nieuwpoort (België) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Eva ~ 23-12-1629 te Zwijndrecht  † 05-01-1704 te Zwijndrecht ??? 

 o 09-10-1650 te Dordrecht met Isaack Vrancken van Es 
 zie ─> k8157 

 

 
#k16316 Bijkerk, Cornelis Adriaensz (zoon van Adriaen Bijkerk (de Boer) en ) 
 ~ +/- 1583 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 27-04-1608 te Zwijndrecht 
x 28-05-1608 te Zwijndrecht 
#k16317 Claes, Maiken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te Zwijndrecht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ 26-02-1610 te Zwijndrecht  †  

 x 25-05-1642 te Zwijndrecht met Lijsbeth Cornelis 
 zie ─> k8158 

 

 
#k16318 Timmerman, Cornelis Simonsz (zoon van Simon Timmerman en ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 11-08-1619 te Zwijndrecht 
#k16319 Cornelis, Neeltje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth * te Hendrik-Ido-Ambacht / ~ 14-11-1621 te Zwijndrecht  †  

 x 25-05-1642 te Zwijndrecht met Arien Cornelisz Bijkerk 
 zie ─> k8159 

 

 
#k16320 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
tm 
#k16351 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
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Generatie 15; stamoudgrootouders 
Kwartierstaatnummers 16.384 tm 32.767 
 
#k16404 Decker, Dirck Cornelisz (zoon van Cornelis Decker en ) 
 ~ +/- 1525 te ??? 
 † +/- 1586 te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k16405 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1557 te ???  †  

 x +/- 1590 te Stolwijk ?? met Ariaantje Ariens 
 zie ─> k8202 

 

 
#k16406 Jans, Arie Claasz  (zoon van Claas Jansz en ) 
 ~ +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k16407 NN, Ootje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  ~ +/- 1559 te ???  †  

  x +/- 1590 te Stolwijk ?? met Jacob Dircksz Decker 
  zie ─> k8203 

 

 
#k16416 Pieters, Govert  (zoon van ) 
 ~ +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1545 te Ouderkerk aan den IJssel ??? 
#k16417 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pieter  *  † 

 x +/- met Geertje Brants 
 heemraad te Ouderkerk ad IJssel in 1626 

o Arie  *  † 
 x +/- met Annigje Cornelisdr 

o Jan ~ +/- 1550 te ???  † 
 x +/- 1580 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Machteltje Pieters 
 zie ─> k8208 

 
Recht. Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-12-1565: 
Op conditie en voorwaarden hierna beschreven zo zijn vergaderd geweest ten huize van Govert Pietersz, 
Aris Cornelisz, Arien Ariensz, Tonis Louwerisz, Jan Jansz, jonge Michiel Ariensz, Willem Cornelisz, Wigger 
Mathijsz, Geen Plonisz, Dirck Cornelisz, Joost Jansz, Luijt Genen en Engel Mathijsz. En zo heeft Govert 
Pietersz in het gelach gegeven 5 schelling Vlaem mitsdien wie zijn wijf eerst met kraam heeft liggen of wie 
eerst gehuwelijkt is, die zal gehouden zijn Govert Pietersz daarvoor te geven 2 carolus gulden. Onder het 
verband van allen recht en rechteren (…) zo hebben wij Aris Cornelisz, Arien Ariensz, Tonis Louwerisz, 
Jan Jansz, jonge Michiel Ariens, Willem Cornelisz voor zichzelf en voor Wigger Mathijsz, Geen Plonisz, 
Joost Jansz, Engel Mathijsz en Dirck Cornelisz voor zichzelf en voor Luijt Genen dit ondertekend ao 1565 
den xxvii december. 
 

 
#k16448 Jansz, Hendrik  (zoon van ) 
 Beroep: Molenaar te Moordrecht 
 ~ +/- 1545 te Moordrecht 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1565 ?? te ??? 
#k16449 NN, Weijntje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Tonis  ~ +/- 1560 te Gouderak / Moordrecht ??? †  

  x +/- 1590 ?? te Gouderak ?? met Neeltje Leenderts 
  zie ─> k8236 (kwartier 1) 

o Leendert  ~ +/- 1564 ??? te Moordrecht ??? † na 01-02-1633 te Moordrecht ?? 
  x +/- 1595 te ??? met Trijntje Dirks 
  zie ─> k8224 (kwartier 1) 

 

 
#k16450 Pietersz, Dirk   (zoon van ) 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1565 te Moordrecht ?? 
#k16451 Pieters, Baafje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje ~ +/- 1570 te ???  †  

 x +/- 1595 te ??? met Leendert Hendriksz Trompert 
 zie ─> k8225 

 

 
#k16472 Jansz, Hendrik  zelfde als ─> k16448 
x  
#k16473 NN, Weijntje   zelfde als ─> k16449 
 
#k16982 Willemsz, Cent  zelfde als ─> k8466 
x 
#k16983 Pieters, Thoontgen  zelfde als ─> k8467 
 
#k17072 Ariensz, Snoeij  (zoon van Arien Snoeijensz en ) ─> k34144 
 * +/- 1535 te ??? 
 † na 04-02-1582 te ??? 
x +/- 1565 te Berkenwoude ??? 
#k17073 Joris, NN   (dochter van Joris Claesz en Niesgen NN) 
      ─> k34146 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arijen (de jonge) * +/- 1573 te ???  † na 1659 te ??? 

  x +/- 1600 te ??? met Jaepgen Jacobs Kars 
  zie ─> k8536 

 

 
#k17074 Kars, Jacob Jacobsz  (zoon van Jacob Corsz en Jacobjen Jacobs) 
      ─> k34148 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1588 en 1606 
 * +/- 1550 te ??? 
 † voor 19-04-1626 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1570 te Berkenwoude ??? 
#k17075 Arijens, Ariaentje  (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † na 19-04-1626 te Berkenwoude ?? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Jaepgen  * +/- 1575 te Berkenwoude  † voor 31-10-1652 te ??? 

  x +/- 1600 te ??? met Arijen Arijensz de jonge Snoeij 
  zie ─> k8537 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 17-02-1588 / 08-07-1588 / 09-09-1588 
Jacob Jacobsz Kars treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 18-03-1588 
Jacob Jacobsz Kars treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 01-04-1606 
Jacob Jacobsz Kars treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 19-04-1626 
Ariaentgen Arijens, weduwe van Jacob Jacobsz Kars, met Jacob Arijensz, haar broer en voogd, geeft aan 
haar oudste zoon Arijen Jacobsz Kars 7 morgen 4 ½ hont land zoals zij dat met haar kinderen van haar 
man en vader geërfd hadden. Dit onder de voorwaarde dat hij aan zijn broers en zussen voor iedere 
morgen 250 gulden zal geven zodra Ariaentgen Arijens overleden is. Indien iemand na haar overlijden 
hiertegen protesteert, wordt diegene onterfd en komt dat erfdeel aan de armen van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 20-12-1628 
Pieter Jacobsz Kars verkoopt 1/12e deel van 15 morgen 2 hont land met huis, hof, berg en schuur wat hij 
van zijn vader Jacob Jacobsz Kars geërfd heeft. Koper is zijn broer Arijen Jacobsz Kars. 

 
#k17076 Hartcoorn, Cornelis Teunisz (zoon van Teunis Jansz Hartcoorn en Lijsbeth 
     Cors)  ─> k34152 
 * +/- 1545 te Ottoland 
 † +/- 1641 te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k17077 Bouwman, Berber Pieters (dochter van Pieter Bouwman en ) 
 * +/- 1550 te Ottoland 
 † +/- 1641 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1560 / 1575 te Ottoland ???  †  

 x +/- 1590 / 1612 te Laag Blokland ?? met Leentje Jans 
 zie ─> k8538 

 

 
#k17078 Willemsz, Jan   (zoon van Willem Jansz en Anthonia NN) 
      ─> k34156 
 * +/- 1545 te Berkenwoude ??? 
 † voor 21-01-1611 te Berkenwoude 
x +/- 1575 te Berkenwoude ?? 
#k17079 Floris, Geertgen  (dochter van ) 
 * +/- 1550 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 21-01-1611 /  ..-03-1632 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentje ~ +/- 1555 / 1580 te Berkenwoude ???  †  

 x +/- 1590 / 1612 te Laag Blokland ?? met Dirck Cornelisz Hartcoorn 
 zie ─> k8539 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 22-01-1611 
Jan Willemsz, ziek te bed, testeert. Geertgen Floris, zijn vrouw, behoudt het huis op het dorp van 
Berkenwoude en de percelen land: 7 morgen en 4 ½ morgen en 7 ½ hont en 4 hont. Zij neemt dan ook tot 
haar last een lijfrentebrief van 6 gulden per jaar en nog een van 5 gulden 15 stuivers 8 penningen per jaar, 
aankomende tbv Oudewater, en een rentebrief van 8 gulden 8 stuivers per jaar tbv Streefkerk. 
Zijn kinderen krijgen 5 ½ hont, 3 ½ morgen en 5 ½ morgen land. Zij nemen dan tot hun last een 
losrentebrief van 200 gulden tbv de erfgenamen van Neeltgen Pieters en een losrente van 100 gulden tbv 
Pieter Pouwelsz. Hij wil verder dat Floris Jansz, zijn jongste zoon, in het vooruit krijgt 100 gulden, waar de 
andere kinderen 50 gulden bijleggen omdat hij nog minderjarig is. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 21-01-1611 
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Geertgen Floris, weduwe van Jan Willemsz, geassisteerd met Frederick Sijbrantsz, ten eenre, en Ingen 
Jansz, Floris Jansz, Neeltgen Jans en Merrichgen Jans, nagelaten kinderen van voornoemde Jan 
Willemsz, vertichten als volgt: de comparanten zullen tesamen gebruiken en bouwen al het land, vee en 
andere goederen zoals zij die nu bezitten, onder voorwaarde dat Geertgen Floris 1 deel en de kinderen 2 
delen van het overschot of verlies van het bedrijf voor hun rekening nemen. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 25-01-1611 
Ingen Jansz en tevens als voogd over Floris Jansz, Neeltgen Jans en Merrichgen Jans, zijn broer en 
zussen, doen uitkoop jegens Willem Jansz en Dirck Cornelisz, getrouwd met Leentgen Jans. Zij 
kopende boedel met al het roerend en onroerend goed zoals die nagelaten is door hun vader. Hiervoor 
belooft Ingen Jansz met zijn broer en zussen aan Willem Jansz en Leentgen Jans 500 gulden te geven. 
Bovendien zal Ingen Jansz met zijn 2 zussen aan Floris Jansz 100 daalders geven uit de gemene boedel 
als diens portie. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 27-12-1615 
Geertgen Floren, weduwe van Jan Willemsz, met Ingen Jansz, haar zoon en voogd, neemt aan het 
onmondige weeskind van zaliger Merrichtgen Jans, haar dochter, gehuwd geweest met Willem Jansz, nu 
als bloedvoogd van dit kind, te houden, te alimenteren etc. voor de tijd van 6 jaar, ingaande 01-03-1616. 
Daarvoor zal zij de inkomsten hebben van het land van het weeskind, namelijk 2 morgen 2 ½ hont land, en 
18 gulden per jaar. Als Geertgen Floren in die 6 jaar overlijdt, zullen Ingen Jansz, Floris Jansz en Neeltgen 
Jans het kind tesamen houden overeenkomstig hun moeder Geertgen Floren dat gedaan heeft. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd ..-03-1622 
In een slecht leesbare acte wordt melding gemaakt van Geertgen Floris. Ook is er sprake van een 
weeskind Francijntgen Cornelis. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd ..-03-1632 
In een slecht leesbare acte wordt melding gemaakt van Geertgen Floris. Ook is er sprake van een 
weeskind Francijntgen Cornelis. 

 
#k17086 Louwen, Dirck Ariensz (zoon van Arien Louwen en Mariken Wouters) 
      ─> k34172 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k17087 Gerrits, Neeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marritgen ~ +/- 1575 te ???  † voor 08-09-1659 te Berkenwoude ?? 

  x +/- 1600 te Berkenwoude ?? met Claes Claesz den ouden 
  zie ─> k8543 

 

 
#k17132 Jacobsz, Jordaen  (zoon van Jacob Jordaensz en ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † voor 1631 te ??? 
x +/- 1585 te Brandwijk ?? 
#k17133 Adriaens, Maritge  (dochter van Adriaen Pieter Huijgensz en  
     Mariken Adriaens ) ─> k34266 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † voor 1600 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1581 / 1582 te Brandwijk † 15-05-1646 te Brandwijk 

  x +/- 1610 te ??? met Adriaentge Cornelis 
  zie ─> k8566 

 

 
#k17134 Sijbrantsz, Cornelis  (zoon van Sijbrant Foppen en Lijsbeth Foppen) 
      ─> k34268 
 ~ +/- 1555 te Bergambacht / Brandwijk 
 † +/- 1607 - 1613 te ??? 
x +/- 1580 te Brandwijk ?? 
#k17135 Jans, IJtgen   (dochter van ) 
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 ~ +/- 1560 te Streefkerk 
 † na 30-08-1620 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaentge * +/- 1585 te Streefkerk † +/- 1667 / 1672 te Brandwijk 

  x +/- 1610 te ??? met Cornelis Jordaensz 
  zie ─> k8567 

 

 
#k17746 Levelanck, Jochem Michielsz (zoon van Michiel Willemsz Levelanck en 
      Maritgen Jacobs) ─> k35492 
 ~ +/- 1540 te Zevenhuizen ?? 
 † 25-04-1592 / tussen 26-04-1592 en 09-06-1616 te Zevenhuizen 
x +/- 1570 te Zevenhuizen ?? 
#k17747 NN    (dochter van )      
    
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Neeltje * +/- 1580 te Zevenhuizen ??  † tussen 09-06-1616 en 14-05-1651 

 x +/- 1605 te Nieuwerkerk ad IJssel ?? met IJsbrant Jansz Schouten 
 zie ─> k8873 

o Dirckje  *   † tussen 17-12-1628 en 17-09-1661 
o Cornelis  *   † tussen 09-06-1616 en 08-02-1654 
o Pleun  *   † voor 09-06-1616 

 
Overgenomen uit Zuid-Hollandse Genealogieën II 
RA inv.nr. 31 Nieuwerkerk ad IJssel dd 09-06-1616 
GA inv.nr. 178 Nieuwerkerk ad IJssel f.123 dd 17-09-1661 

 
#k17780 van der Spuij, Pieter Paulusz  (zoon van Paulus van der Spuij en ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1550 te Groot Ammers ?? 
#k17781 Willems, Stoffeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem  * +/- 1555 te Groot Ammers ??  † 22-02-1647 te Groot Ammers ?? 

 x +/- 1580 te Groot Ammers ?? met Marritje Gerrits 
  zie ─> k8890 

 

 
#k17808 Besemer, Mathijs Jansz (zoon van Jan Jansz Besemer en  
     Anna Mathijs)  ─> k35616 
 Beroep: Schout van Ouderkerk aan den IJssel van 1543 tot 1569 
 * +/- 1510 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x +/- 1540 te ???  
#k17809 Foppen, Barber (dochter van  ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1545 te Ouderkerk ad IJssel 

   † tussen 13-12-1601 en 20-09-1602 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1572 te ??? met Anna Cornelis 
 zie ─> k8904 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-03-1560 / 15-02-1598 
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Dirck Jansz heeft een oude rentebrief van 09-03-1560 die hij heeft laten opstellen ten tijde dat Mathijs 
Jansz Besemer schout was van Ouderkerk. De inhoud ervan is op verzoek van Dirck Jansz 
overgeschreven op 15-02-1598 omdat de rentebrief zeer versleten was. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 20-10-1544 / 30-08-1545 / etc 
Mathijs Jansz Besemer wordt genoemd als schout. 
 
Recht. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. ..-..-1545 
In een lijst van personen wordt genoemd: Mathijs Jansz alijas Beeseme 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-02-1566 / 29-11-1566 / etc 
Mathijs Jansz Besemer wordt genoemd als schout. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 1568 
Mathijs Jansz Besemer wordt genoemd als schout. 
 
Recht. Arch. Nr. 5 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-04-1569 
Op 11 april 1569 heeft Jacob Pietersz gehuurd van Mathijs Jansz Besemer, schout tot Ouderkerk, al sulke 
land als de schout en Ploen Ariensz hebben liggen in de hofstede waar Jacob Pietersz woont, gedurende 
de tijd van 2 jaren, ingaande ‘petri ad catedram’ (22 februari) voorleden anno 69, en dat voor 13 gulden per 
jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-05-1626 
Annetge Kornelis, weduwe van Jan Mathisz Besemer, in zijn leven schout van Ouderkerk ad IJssel, 
geassisteerd met haar zoon Jan Jansz Besemer, en Barbertgen Jans, weduwe van Joost Pietersz Schaep, 
geassisteerd met haar broer Jan Jansz Besemer, en Jan Jansz Besemer voor zichzelf en namens zijn 
broer Mathis Jansz Besemer, verkopen aan Claes Pietersz Noorman, hun zwager, hun gedeelten van de 
erfpacht in een hofstede en kennipwerf achter de pastorie die Mathis Jansz Besemer in 1546 in een 
eeuwige erfpacht genomen heeft van heer Johan van Sillebarch, in zijn leven vicaris in de Dom Utrecht, en 
pastoor te Ouderkerk. Bedrag 100 gulden. 
 
GA. Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 1 
Zegel Mathijs Jansz. Besemer, 7 sept. 1559 
Randschrift: * S. Mathijs Iansoon 
 
 
 
 
 

 
#k17858 Trip, Hendrik Jacobsz (zoon van Jacob Trip en ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te Stolwijk ?? 
#k17859 Aerts, Leentgen  (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Trijntje  * +/- 1590 te Stolwijk  † voor 1665 te ??? 

 x 26-08-1611 te ??? met Wiggert Ariensz Stout 
 zie ─> k8929 

 

 
#k18048 Anthonisz, Vincent (zoon van Anthonis Vincentz en )  ─> k36096 
 * +/- 1570 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 15-10-1607 te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k18049 Cornelis, Maritgen (dochter van ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † na 15-03-1616 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cent * +/- 1605 te ???  † na 08-05-1662 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1635 te ??? met NN 
 zie ─> k9024 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-02-1588: 
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Vincent Antonisz. (won. te Ouderkerk a/d IJssel) verkoopt aan Cornelis Nannesz. (won. Ouderkerk a/d 
IJssel) 3 morgen land in de hofstede, waar de koper woont. Verkoper behoudt het recht het verkochte 
binnen 2 jaar terug te kopen met zodanige vergoeding voor de event. verbeteringen die de koper heeft 
aangebracht. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-02-1589: 
Vincent Anthonisz. (won. Ouderkerk a/d IJssel) is schuldig aan Cornelis Nannen (won. O/IJ) een losrente 
van 3 gulden en 15 stuivers per jaar. Hij verhypothequeert daartoe 7 hont land, dat hem is aanbestorven 
van zijn ouders, in een hofstede waar Cornelis Jacobsz. Wagemaker nu woont, gemeen met Vincent's 
zuster. Belend tegenover de kerkweg. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-10-1607: 
Cornelis Nannensz als voocht van het weeskind van Sent Thonisz, genaamd Sent Senten, heeft met 
voorkennis van het gerecht van Ouderkerk, dit kind tot Rotterdam op het snijdersambacht besteet, om daar 
het ambacht te leren voor f 93,- in twee jaren. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1611: 
Maritgen Cornelis, weduwe van Sent Anthonisz is schuldig aan Jan Claesz en Jan Thonisz, voogden van 
de nagelaten kinderen van Sent Anthonisz, het bedrag van 30 gulden die zij haar hadden geleend toen zij 
in nood was. Zij verhijpothequeert daartoe twee bedden met toebehoren, vijf wollen dekens, vier 
oorkussens, vier tinnen kannen, zes tinnen schotels, een ijzeren pot, een koperen pot en een ketel. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1611: 
Maritgen Cornelis, weduwe van Sent Anthonisz is schuldig aan Michijel Huijbertsz Molenaer, het bedrag 
van 51 gulden die hij had betaald als borg voor haar. Zij verhijpothequeert daartoe het bedrag van 37 
gulden van een jaar huur en 14 gulden van twee jaar landpacht, die betaald moeten worden door de 
kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Nannen. 
 

 
#k18054 Schoenmaker, Sijbrand Leendertsz (zoon van Leendert Schoenmaker en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † tussen 29-01-1656 en 22-05-1658 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1605 te ??? 
#k18055 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Kuijntje  * +/- 1610 te ??? † na 01-07-1692 te Ouderkerk ad IJssel 

  x +/- 1635 te ??? met Leendert Leendertsz Snoeck 
  zie ─> k9027 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  dd 20-03-1628 
Sijbrand Leendertsz Schoenmaker koopt van Abram Aerensz Wagenmaker een huis en erf op het dorp. 
Bedrag 1.150,- gulden, waarvan 100 gulden contant, en de rest middels een schuldbrief die in de acte erna 
is beschreven. Hierin staat dat hij ieder jaar 100 gulden zal moeten afbetalen. 
 
Recht. Arch. Nr. 22 Ouderkerk a/d IJssel  dd 04-06-1651 
Sijbrand Leendertsz Schoenmaker koopt van Adrijaen Huijbertsz en Thoontgen Huijberts (geassisteerd 
met haar oom Sent Jansz), een erfje liggende op het dorp in de Kalfstraat. Hierbij hoort ook een eeuwige 
onlosbare rente van vijf stuivers per jaar die betaald moet worden aan het ambacht van Ouderkerk, 
Krimpen en Stormpolder. Bedrag 250,- gulden, waarvan 100 gulden contant, 100 gulden over een jaar, en 
50 gulden in het jaar daarna. 
 

 
#k18304 Kreuck, Reijnger Willemsz (zoon van Willem Reijersz Creuck Niet en ) 
      ─> k36608 
 * +/- 1545 te ??? 
 † +/- 1638 te Krimpen aan den IJssel 
x +/- 1575 te ??? 
#k18305 Foppendr, Machteltje  (dochter van Vop Michielsz en NN Ariens) 
      ─> k36610 
 * +/- 1550 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 21-01-1640 te Krimpen aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1575 / 1583 te Ouderkerk ad IJssel 

    † voor 1658 te Ouderkerk ad IJssel 
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 x +/- 1608 te ??? met Aefgje Pieters 
 zie ─> k9152 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 21-05-1617 
Den eerzamen Reinier Willemsen en Machtel Foppen echteman ende wijff woonagtig Crimpen op de Issel 
wederroepen alle testamenten en stellen vast dat de langstlevende hun onmondige kinderen zal moeten 
onderhouden met goeddunken van de andere kinderen. Dochter Marritge Reiniersdr krijgt haar legitieme 
portie bij haar huwelijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 25-05-1638 / 21-01-1640 
Machtel Foppen, weduwe van Reijnger Willemsz, won. te Krimpen ad IJssel, geassisteerd met Willem 
Reijngertsz den ouden (zie k9152), haar zoon, verkoopt aan Jasper Reijngertsz, haar jongste zoon,  
1 morgen land in het Corteland. Verkoop 25-05-1638. Bedrag f 750,-. Acte 21-01-1640 
Door absentie van Willem Reijngertsz den ouden heeft Leendert Janssen als zwager van Machtel Foppen 
getekend. 

 
 
#k18306 Dircksz, Pieter  (zoon van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
  1602 te Capelle aan den IJssel 
x +/- 1575 te ??? 
#k18307 Lenerts, Grietje  (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † 06-04-1624 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aefgje * +/- 1580 te Ouderkerk ad IJssel  † voor 1658 te ??? 

 x +/- 1608 te ??? met Willem Reijngersz Creuck de oude 
 zie ─> k9153 

 

 
#k18308 Stolck, Cornelis Jansz (zoon van Jan Stolck en ) 
 * +/- 1550 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † +/- 1614 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1575 te ??? 
#k18309 Joosten, Arijaentgen  (dochter van Joost Pieters Nannensz en Maritgen 
     Anthonis)  ─> k36618 
 * voor 1558 te Ouderkerk aan den IJssel 
  24-11-1640 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1580 te Ouderkerk ad IJssel † tussen 28-08-1649 en 02-04-1650 te ??? 

 x +/- 1605 te ??? met Aeltgen Dircks 
 zie ─> k9154 

 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-08-1624 
Jan Joosten en Aeriaentge Joosten, weduwe van Cornelis Jansz Stolck, en geassisteerd met Jan 
Kornelisz Stolck, verkopen aan Vinsent Cornelisz 1 ½ hont land met de helft van een huis, berg en schuur. 
Dit is hen aangekomen door het overlijden van hun zus Grietge Joosten, in haar leven getrouwd met de 
genoemde Sent Kornelisz. Bedrag 160 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-04-1626 
Aeriaentgen Joosten, weduwe van Kornelis Jansz Stolck is schuldig aan Neltgen Hillebrants, weduwe van 
Kornelis Aerensz de Lichte, het bedrag van 300 gulden die zij geleend heeft. Zij verhijpotequeert daartoe 
14 morgen land, verspreid in de polders de Lage Nesse en de Kromme. Verder lost zij ook 100 gulden af 
van de schuld die haar zoon Jan Kornelisz dd 24-10-1625 was aangegaan. 
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#k18310 Ariensz, Dirck   (zoon van ) 
 * +/- 1550 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te ??? 
#k18311 Jans, Idegje   (dochter van ) 
 * +/- 1555 te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aeltgen  * +/- 1584 te Nieuwerkerk ad IJssel  † 08-05-1656 te ??? 

  x +/- 1605 te ??? met Jan Cornelisz Stolck 
  zie ─> k9155 

 

 
#k18336 van Herk, Vincent Jansz (zoon van Jan Voppensz en ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † voor 1600 te ??? 
x +/- 1545 te ??? 
#k18337 Pieters, NN   (dochter van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien * +/- 1553 te Ouderkerk ad IJssel † 27-11-1639 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1578 te Ouderkerk ad IJssel met Leentge Willems 
 xx +/- 1600 te Ouderkerk ad IJssel met Neeltje Crijnen 
 zie ─> k9168 

 

 
#k18352 Bos, Arie Aartsz  (zoon van Aart Tijsz Bos en ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te ??? 
#k18353 Brants, Aafje   (dochter van Brant Lauwen en ??? Jans) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1585 te ???  †  

  x +/- 1615 te ??? met NN 
  zie ─> k9176 

 

 
#k18366 Danielsz, Hendrik  (zoon van ) 
 Beroep: Secretaris van Krimpen ad IJssel tussen 1598 en 1617 
 * +/- 1555 te ??? 
 † voor 23-08-1618 te Krimpen aan den IJssel 
x +/- 1585 te ??? 
#k18367 Cornelis, Merritgen  (dochter van ….) 
     (kleindochter van Cornelis Cornelisz en ) 
 Later getrouwd met Gerrit Jansz Brouck 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Adriaentje * +/- 1590 te Krimpen ad IJssel † na 27-06-1647 te ??? 
  x voor 1618 te ??? met Adriaen Willemsz Zeeuw 
  zie ─> k9183 

 
Recht. Arch. Nr. 30 Nieuwerkerk a/d IJssel d.d. 26-01-1594 
Hendrick Danielsz ondertekent een acte als gekozen voogd van Marritgen Jans, weduwe van Dirck Pieter 
Gerritsz. In deze acte wordt hij aangeduid als secretaris, maar de naam van de gemeente wordt niet 
vermeld. De secretaris van Nieuwerkerk is op dat moment Dirck Jorisz. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 02-10-1596 
Hendrick Danielsz tekent een acte als secretaris te Krimpen ad IJssel. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1598 
Gijsbert Cornelisz voor zichzelf, en namens Heijndrick Danielsz secretaris van Crimpen ad IJssel, zijn 
zusters man, geeft over aan Cornelis Jaspersz en Willem Ariensz als voogd voor zijn moeder en zusters 
met Dirck Pietersz, het eigendom van alle erf en erfpacht die Gijsbert Cornelisz en Heijndrick Danielsz 
gemeen hebben met Willem Cornelisz van Sevenhuijsen die het zesde deel daarvan heeft, op het dorp van 
Ouderkerk, zoals het voorheen in erfpacht genomen was door Cornelis Cornelisz, bestevader van 
Gijsbert Cornelisz en van de vrouw van Heijndrick Danielsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-06-1603 
Barbar Pieters is schuldig aan Heijndrick Danielsz, wonend te Crimpen ad IJssel, een jaarlijkse losrente 
van drie gulden per jaar die zij verzekert op een morgen land. 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 18-04-1612 
Hendrick Danielsz tekent een acte als secretaris te Krimpen ad IJssel. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 10-03-1613 
Hendrick Danielsz wordt in deze acte genoemd als secretaris van Krimpen ad IJssel, en tekent de acte. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 23-08-1618 
Jan Adriaensz Homes, namens Merritgen Cornelis weduwe van Hendrik Danielsz in zijn leven 
secretaris te Krimpen ad IJssel, en namens Pieter Melissen wonend te Lekkerkerk, en namens Jan 
Pietersz, Adriaen Willemsz wonend te Capelle, en voor zichzelf. Aan Louwerisz Jansz, Dirick Pietersz, 
Dirick Dircksz, Pieter Jansz Besemer allen wonend tot Ouderkerk ad IJssel voor het lichten van de tienden 
over de oogstgewas in het Groninger blok gelegen in Krimpen. De comparant belooft in geval bevonden 
mocht worden dat de voornoemde Merritgen Cornelis, Pieter Melissen, Jan Pietersz, Adriaen Willemsz en 
de voorn Jan Adriaensz Hoemes de voornoemde tiende ten onrechte gelicht hebben, die behoorlijk wordt 
gerestitueerd. Acte 23-08-1618. 
 
ORA Vlaardingen dd 17-05-1626  
Gerrit Jansz. Brouck burgemeester dezer stede gehuwd met Maertgen Cornelisdr. voormaals 
weduwe van Hendrick Danielsz., in leven secretaris Krimpen op de IJssel, constitueert Samuel 
Roelantsz. brouwer wonende Zierikzee, om te innen van Wouter Hendricxz. koekebakker wonende 
Zierikzee, de somme van  
£16 groten vlaams. 

 
#k18402 Nannensz, Jan  (zoon van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † na 14-01-1615 te Beijerse (Stolwijk) ?? 
x +/- 1580 te ??? 
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#k18403 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   †  
o Leentgen     * +/- 1585 te Beijerse (Stolwijk) ??   

    † voor 14-01-1615 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? 
 x +/- 1608 te Achterbroek (Berkenwoude) ?? met Jan Pietersz 
 zie ─> k9201 

 
Weeskamer Arch. 1 Berkenwoude     dd. 14-01-1615 
Jan Pietersz (zie k9200), won. te Achterbroek, ter eenre, Jan Nannensz (zie k18402), won. te Beijerse, 
als bestevader en voogd van de nagelaten weeskinderen van Leentgen Jans zalr (zie k9201), 
geprocreeerd bij voorn. Jan Pietersz, ter andere zijde, komen overeen dat Jan Pietersz zijn drie kinderen, 
Arijen Jansz, oud 6 jaar, Nannen Jansz, oud 4 jaar, en Laurens Jansz (zie k4600), oud 2 jaar, zal 
onderhouden tot de jongste 18 jaar zal zijn geworden. Hij betaalt hen dan 500 gulden in totaal, dus per 
kind 166 gulden 13 stuivers 4 penningen. Jan Pietersz behoudt de gehele boedel. 
 

 
#k18416 Pietersz, Dirck  (zoon van ) 
 Later getrouwd met Maertgen Aerts 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † tussen 30-09-1642 en 01-05-1659 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1580 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k18417 NN  (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirck    *  †  
o Commer    *  †  
o Jan    * +/- 1585 te ???  †  

  x +/- 1615 te Ouderkerk ad IJssel ? met NN 
  zie ─> k9208 

 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 15-06-1627 
Jan Kornelisz Stollick is schuldig aan Kommer Dircksz, won. aan de 's Gravenweg, Dirck Pietersz en Jan 
Dircksz Vonck, beiden won. te Ouderkerk ad IJssel, het bedrag van 400 gulden, waarvan Kommer 
Dircksz 343 gulden, en Dirk Pietersz en Jan Dircksz Vonck 57 gulden. Dit geld heeft Jan Kornelisz Stollick 
van hen geleend. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-06-1633 
Jan Dircksz Vonck verkoopt aan Dirck Pietersz, zijn vader, een erf op het dorp. Daarbij is bedongen dat 
Dirck Pietersz en zijn vrouw Maertgen Aerts, hun leven lang, en niemand anders, zullen mogen wonen 
in het huis dat op dit erf getimmerd staat. Bedrag 200 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-07-1641 
Dirck Pietersz, getrouwd met Maertgen Aerts, verkoopt aan Jan Aertsz Smit, Crijn Aertsz Smit en 
Neeltgen Aerts 1 ½ hont land in de polder de Zijde. Bedrag 169 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-09-1642 
Aeltgen Aerts, weduwe van Sent Commersz, geassisteerd met Gerrit Senten Kruijck, haar zoon, Dirck 
Pietersz, getrouwd met Maertgen Aerts, Jan Jansz de Jonge, getrouwd met Neeltgen Bastijaens, won. 
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te Ouderkerk ad IJssel, Jacob Cornelisz Roos, getrouwd met Annetgen Aerts, won. te Delfshaven, Thonis 
Jacobsz, getrouwd met Annetgen Bastijaens, won. te Rotterdam, alle erfgenamen van Fop Aertsz Smit, 
hun broer en oom, verkopen aan Jan Aertsz Smit, Crijn Aertsz Smit en Neeltgen Aerts 4/7e deel van 3 hont 
land in de polder de Zijde. Bedrag 193 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-05-1659 
Door schout en heemraden is een klein huisje en erfje op het dorp getaxeerd, dat nagelaten is door 
Merritgen Aerts, weduwe van Dirck Pietersz, zonder enige wettige descendenten na te laten. 
Opmerking: Zij kan dus inderdaad niet de moeder zijn van Jan Dircksz Vonck en zijn broers. 
Het wordt getaxeerd op 225 gulden. Belendend aan het huis en erf wordt het erf van Jan Dircksz Vonck 
genoemd. 
 
Recht. Arch. Nr. 23 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 01-07-1659 
Dirck Dirksz, won. in Keeten (onder Capelle ad IJssel), Commer Dircksz, won. aan de oude dijk te 
Kralingen en Jan Dircksz Vonck, won. te Ouderkerk ad IJssel, kinderen en erfgenamen van Dirck 
Pietersz, in zijn leven gewoond hebbend en overleden te Ouderkerk ad IJssel, verkopen aan Trijntjen 
Senten, Neeltjen Senten en Adrijaentgen Senten, een half huis en erf op het dorp. Bedrag 515 gulden. 

 
#k18432 Both, Adriaen Cornelisz (zoon van Cornelis Both en )  ─> k36864 
 Beroep: schepen van Noordeloos (1608 – 1610), Heilige Geest armmeester 
 * +/- 1532 te Noordeloos 
 † tussen 26-09-1610 en 1615 te Noordeloos 
x +/- 1554 te Noordeloos 
#k18433 Joris, Aentje   (dochter van Joris Peter Jansz en Marij Gerrits ?) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Joris * +/- 1555 te ???  † voor 28-05-1612 te ??? 

 x +/- 1585 te ??? met NN 
 zie ─> k9216 

 
Recht. Arch. Nr.onbekend Noordeloos  dd 1561 
In de 10de penning van 1561 komt Adriaen Cornelisz Both voor in het Joris Peter Jansz Weer. groot 28 
morgen. Samen met zijn schoonmoeder Marij Joris Petersz weduwe, zijn zwager Gherit Jorisz en Peter 
Gheritsz heeft hij hiervan 21 morgen in eigendom. 
 
Recht. Arch. Nr. 922 Noordeloos fol. 319v  dd 23-05-1562 
Adriaen Cornelisz Both verklaart schuldig te zijn Mariken Dircxd 100 gulden en stelt als onderpand 5 
morgen land te Noordeloos. 
 
Recht. Arch. Nr. 922 Noordeloos fol. 328v  dd 14-06-1562 
Adriaen Jorisz transporteert aan Adriaen Cornelisz Both 2 morgen land te Noordeloos, gemeen in 2 weren 
lands, waarin Marij Joris Petersz weduwe in woont. 
 
Recht. Arch. Nr. 924 Noordeloos fol. 387v  rechtdag dd  31-05-1571 
Hierin komt onder andere voor: 
Adriaen Both beklaagt Cornelis Henricksz 53½ schilden en nog een ¼ schild volgens rekening. 
 
Recht. Arch. Nr. 924 Noordeloos fol. 463v / 464  dd 27-03-1572 
Jan Sijmonsz transporteert aan Adriaen Cornelisz Both 5 morgen 4 hont land te Noordeloos, waar Jan 
Sijmonsz placht te wonen, 
In de acte daaropvolgend: 
Adriaen Cornelisz Both verklaart schuldig te zijn aan Jan Sijmonsz 420 schilden als rest van koop van 
land. Hij belooft 150 schilden te betalen aan de weeskinderen van Jan Sijmonsz en Marij Joris Petersdr en 
met name Bastiaen, Sijmon en Peterke Jansz bij hun mondig worden. 
 
Recht. Arch. Nr. 924 Noordeloos fol. 495  rechtdag dd 05-02-1574 
Hierin komt onder andere voor: 
Diewer Joosten beklaagt Adriaen Both en Adriaen Jorisz 11 gl verteerde kosten bij haar thuis, tijdens de 
boedelscheiding van Marij Joris. 
 
Recht. Arch. Nr. 924 Noordeloos fol. 502  rechtdag dd 26-03-1574 
Hierin komt onder andere voor: 
Adriaen Both en Adriaen Jorisz beklagen Jacob Willemsz Backer binnen Gorcum om te vrijen de verteerde 
kosten gevallen tot Noordeloos tijdens het accoord tussen beide partijen. 
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Recht. Arch. Nr. 925A Noordeloos fol. 2   dd 29-04-1608 
Ondervraging namens Cornelis Cornelissen Stam van de getuigen Arijaan Cornelissen Bodt, Dirck 
Janssen, Jan Dirckssen en Cornelis Jan Steessen.  
1. of het waar is dat de getuigen hebben zitten drinken ten huize van Jan Versteghen, collecteur van ‘t 
gemaal en hem hebben gevraagd: ‘hoe vaert Cornelis met die pachters ofte met die sack die sij mede te 
Dort genomen hebben’, waarop Jan Versteghen had geantwoord dat het een misverstand was. 
2. of getuigen niet gehoord hebben dat Jan Versteghen gezegd had dat hij zoveel ‘in’t hooft hadde, dat hij 
sijn selve in’t schrijven hadde verabbriseert’. Arijaen Cornelissen Bodt, oud ca 76 jaar verklaart dat hij 
niets weet van beide artikels, Dirck Janssen oud ca 48 jaar verklaart dat het eerste punt waar is maar van 
het 2e punt niets te weten, Jan Dircxsen oud ca 50 jaar verklaart van niets te weten, Cornelis Jan Steessen 
oud ca 40 jaar verklaart dat hij wel heeft zitten drinken ten huize van Jan Versteghen ‘in den heert’ en hem 
heeft horen zeggen: ‘het mocht wel wesen dat er een abuijs was in mijn schrijven, maer ick en weet het 
niet’. 
 
Recht. Arch. Nr. 925A Noordeloos fol. 22  dd 27-06-1608 
Pieter van Nes, stadhouder, en Dirck Janssen, schepen van Noordeloos, verklaren, dat voor hen 
verschenen zijn Arijen Cornelissen Both oud ca 75 jaar, schepen en Cornelis Janssen Dort oud ca 70 
jaar, schepen en kerkmeester van Noordeloos, die verklaren ten verzoeke van de kerkmeesters van 
Ghijssen Nieukerk en Neder-Slingelandt, dat zij zolang zij zich kunnen herinneren de kerk van Noordeloos 
nooit belast is geweest met enige dijken, die daar voor liggen, te maken, behalve de landen, die achter de 
kerk liggen en dat zij gehouden zijn de dijken te maken zoals de weren aan beide zijden doen en dat ze 
zich zelf alleen afschermen met hun muren of omheiningen. 
 
Recht. Arch. Nr. 925A Noordeloos fol. 60  dd 21-10-1608 
Arijaen Cornelissen Both, schepen, oud ca 75 jaar en Cornelis Janssen Dort, medeschepen oud ca 70 
jaar, en ca 15 jaar lang Heilige Geestmeester geweest zijnde, verklaren t.b.v. de huidige Heilige 
Geestmeesters, dat zolang zij zich kunnen herinneren, de Heilige Geestarmen van Noordeloos, zowel in 
Overslingelant, Grotewaert als in Bovenbotersloot, samen resorterende onder Noordeloos, altijd gehad 
hebben en nog bezitten 19m land en verklaren verder met name Cornelis Janssen Dort, onze confrater, 
dat zolang hij Heilige Geestmester is geweest, die 19 morgen van de Heilige Geestarmen altijd betaald 
hebben en nog betalen haar aanslagen van de verpondingen of andere lasten, die verordonneerd zijn 
zoals hun andere buren, die daarnaast gelegen zijn, zonder enige korting t.b.v. de voorn. Heilige 
Geestarmen. 
 
Recht. Arch. Nr. 925A Noordeloos fol. 81  dd 02-04-1609 
Ondervraging namens Adriaen van Nes, baljuw en schout dezer Heerlijkheid, als oppervoogd van alle 
weduwen en wezen, en dat ten verzoeke van Jan Cornelissen Slingelandt als gekozen voogd van 
Geerberch Hendricksd en haar cosijn Hendrick Cornelissen Schipper van de getuigen Ariaen Cornelissen 
Both, Joris Gheeritsen van der Hees, schepenen dezer Heerlijkheid, Jan Joosten gerechtsbode alhier en 
Willem Dirxen en Giellis Pietersen, mede onze naburen, over de volgende punten:  
1. Of het waar is, dat de heer baljuw op 26-8-1607 ten overstaan van schepenen in het openbaar heeft 
verkocht aan ene Claes Ariaensen timmerman, won. alhier en dat vanwege Geerberch Hendricksen, zeker 
huis en hofstede gelegen op de NZ van Noordeloos zoals dat uitvoerig in ‘de cladde van de coopcedulle’ 
vermeld staat.  
2. Of het ook waar is, dat, toen de verkoop v/d voorn. hofstede werd afgekondigd, er werd bedongen, dat 
de koper gehouden zou zijn de voorn. Geerberch Hendricksd te laten wonen in de kamer, waarin zij in die 
tijd woonde, haar leven lang en dat hij die kamer ‘dagdicht en veegdicht’ zou houden zonder kosten v/d 
verkoper volgens de cladde v/d daarvan bestaande koopceel.  
3. Of ook niet bedongen werd, aangezien de koopceel niet volschreven en maar een klad was, dat de 
koper gehouden zou wezen in de kamer, waar Geerberch Hendricksd in zou blijven wonen, een 
schoorsteen te maken met een deurkozijn en een deur daarin om uijt en in te gaan en verder te zorgen, dat 
zij er gerieflijk in wonen zou kunnen.  
4. Of tegelijkertijd ook niet bedongen werd, zoals dat in de klad-koopceel beschreven staat, dat Geerberch 
Hendricksd ook naar believen zou mogen plukken v/d vruchten, zowel appels als peren, die op deze 
hofstede zouden ‘wassen’ zo lang zij leeft.  
5. Of het ook waar is, dat tegelijkertijd bedongen werd, dat, indien de koper Geerberch Hendricksd in die 
kamer niet naar behoren zou willen laten wonen, hij dan bij dan gehouden zou zijn een huisje te maken ‘op 
haar selven’, waar zij gerieflijk in zou kunnen wonen, hetgeen men ook vergeten was in de klad-koopceel 
te zetten.  
Arijaen Cornelissen Bodt, oud ca 76 of 77 jaar, schepen, verklaart, dat alle 5 artikelen waarachtig zijn 
en dat er ook ‘ een glaesken ofte lichtken’ bedongen werd. Joris Geeritsen van der Hees, oud ca 45 of 46 
jaar, verklaart het zelfde, zoals het beschreven staat. Jan Joosten, gerechtsbode, oud ca 44 jaar, verklaart 
ook het zelfde. Willem Dircksen, oud ca 46 jaar, verklaart dat alle 5 artikelen waar zijn. Ghielis Pietersen, 
oud ca 38 jaar, verklaart dat de 5 artikelen waar zijn, maar t.a.v. het 3e punt, dat hij zich wel herinnert, dat 
bedongen werd, dat zij gerieflijk moest wonen, maar is het v/d schoorsteen vergeten. Aldus gedaan in 
presentie van Cornelis Janssen Dort en Dirck Janssen, schepenen dezer Heerlijkheid, doch in absentie 
van de heer baljuw. 
 
Recht. Arch. Nr. 926 Noordeloos fol. 7v  dd 05-08-1610 
Ondervraging op verzoek van Aert Hendricksen Smidt in Strien en Silvester Adriaensen secretaris v/h 
Swindrechse veer x Dieverke Hendricksd van Adriaen Cornelissen Both schepen oud ca. 80 jaar, 
Cornelis Janssen Dort oud ca. 72 jaar, Jan Jacobsen oud ca. 70 jaar en Adriaen Boelen oud ca. 64 jaar. 
Het volgende blijkt: Hendrick Pietersen Timmerman, getrouwd met Lijsbeth Aertsd zijn beide op 
Noordeloos gestorven en hebben 2 kinderen achtergelaten, men weet niet wie die kinderen ‘aengeslaegen’ 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1379 Datum: 19-Feb-23 

en de op Hoornaar besteet heeft, men weet niet waar de koeien en 2 varkens gebleven zijn, men weet niet 
of het huisraat, timmermansgereedschap, etc. verkocht is, men weet dat het echtpaar in hun eigen huis 
gestorven is ten zuiden aan de Noordelose brug, het weeshuis te Gorkum heeft er 50 schilden op 
sprekende. Rest acte ontbreekt. 
 
Recht. Arch. Nr. 926 Noordeloos fol. 11v  dd 26-09-1610 
Adriaen van Nes, bajuw en schout, en Adriaen Cornelissen Both en Cornelis Janssen Dort, schepenen 
deser Heerlijkheid verklaren dat Cornelis Cornelissen Stam al 17 jaar in deze Heerlijkheid woont en een 
vroom man is. Hij heeft een vrouw en 7 kleine kinderen, die hij zo goed mogelijk tracht op te voeden. 

 
#k18480 Blonck, Boijen Herculanum Jansz (zoon van Johannes Herculanum  
   Martijnsz Blonck en Weijnken Willems Thoen)  ─> k36960 
 ~ +/- 1540 te Reeuwijk 
 † 23-03-1623 te Reeuwijk 
x +/- 1565 te ??? 
#k18481 van Leeuwen, Maria Cornelisdr (dochter van Cornelis van Leeuwen en ) 
 ~ +/- 1540 te Reeuwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1570 te Reeuwijk  † 13-09-1636 te Reeuwijk 

  x +/- 1600 te ??? met Pietertgen Aerts 
  zie ─> k9240 

 

 
#k18484 Pieba, Jacob Pietersz (zoon van Pieter Pieba en) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1570 te Stolwijk ?? 
#k18485 Thonis, Geertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1570 te Stolwijk  † voor 02-08-1633 te Stolwijk 

 x +/- 1600 te Stolwijk met Geertge Jaep 
 zie ─> k9242 (kwartier 1) 

o Cornelis * +/- 1595 te Stolwijk  †  
 o 03-11-1639 te Stolwijk met Annigje Ariens 
 zie ─> k9416 (kwartier 1) 

 

 
#k18486 Cornelis Aelbertsz, Jacob  (zoon van Cornelis Aelbertsz en ) 
 ~ +/- 1525 te Stolwijk 
 † tussen 11-01-1613 en 29-05-1613 te Stolwijk 
x +/- 1555 te Stolwijk 
#k18487 Gerrits, Geertge   (dochter van ) 
 ~ +/- 1530 te Stolwijk 
 † voor 29-05-1613 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o IJefgen ~ +/- 1555 te Stolwijk † voor 31-11-1604 te Stolwijk 

 x +/- 1580 te Stolwijk met Cornelis Sijmonsz Louwen 
 zie ─> k18521 (kwartier 1) 

o Geertge ~ +/- 1575 te Stolwijk † tussen 29-05-1663 en 11-05-1665 te Stolwijk 
 x +/- 1600 te Stolwijk met Pieter JacobszPieba 
 zie ─> k9243 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 44 Stolwijk   dd 29-10-1594 
Pieter Jacobsz koopt van Claes Cornelisz Decker 1 morgen te Beijerse voor 255 gulden, en met een 
koebeest of 36 gulden. Present zijn Claes Dircksz en Jacob Cornelis Aelbertsz als wijncoopluijden en 
arbijters. Handmerk van Jacob Cornelis Aelbertsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 45 Stolwijk   dd 15-02-1591 
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Pieter Jacobsz voor degeen die hij het gunt, en hij gunt het Jacob Cornelis Aelbertsz en Jan Claes Dircksz, 
heeft gekocht van Cornelis Jansz Bos 10 morgen land te Benederheul. Bedrag 1175 gulden. 
Handmerk van Jacob Cornelis Aelbertsz. 
Op 18-02-1594 ontvangen Jacob Cornelis Aelbertsz en Jan Claes Dircksz den eijgen uit handen van 
Cornelis Jansz Bos, poorter en burger te Rotterdam. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk   dd 12-08-1600 
Grondloting tussen Jacob Cornelis Aelbertsz en Jan Claesz Bos, betreffende de 10 morgen die zij gemeen 
hebben op de Benederheul. Beiden krijgen 5 morgen. Handmerk van Jacob Cornelis Aelbertsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk   dd 15-02-1604 
Jacob Ellertsz Decker, namens zijn zoon Ellert Jacobsz Decker, ter eenre, en Marichge Jacobsdr, weduwe, 
geassisteerd met haar voogden Jacob Cornelis Aelbertsz, haar vader, en Cornelis Jacobsz, haar broer, ter 
andere zijde. Marrichge Jacobs neemt haar kind, gepr. bji de voorstaande Ellert Jacobsz, voor 6 jaar aan. 
Jacob Ellertsz Decker geeft 19 gulden per jaar aan alimentatie. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk   dd 31-11-1604 
Jacob Cornelis Aelbertsz (of Jaep Neel Aelbertsz) maakt zijn testament. Hij laat alles na aan zijn 
kinderen en kindskinderen: Cornelis Jacobsz, Marrichgen Jacobs, Pieter Jacobsz als man van Geertge 
Jacobsdr, en de kinderen van za IJeffgen Jacobs gepr. bij Cornelis Sijmon Louwen zaliger. Elk van de vier 
handen heeft al 300 gulden gekregen. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk   dd 03-04-1609 
De erfgenamen van Grietge Claesdr Lossendr verkopen openbaar 6 morgen land te Beijerse, met 
hofstede, 14 hont te Beijerse en 2 ½ morgen te Benederheul. Pieter Jacobsz Pieva (zie k9242) koopt de 
6 morgen land te Beijerse voor 1975 gulden. Borg zijn Jacob Cornelis Aelbertsz (zijn schoonvader) en 
Claes Dircksz Op 08-03-1611 ‘Den eijgen ontvangen’ 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk   dd 09/10/11-10-1609 
De erfgenamen van Willem Cornelisz, bij namen: 
- Jacob Cornelis Aelbertsz voor één hand 
- De erfgenamen van Aelbert Cornelisz, waarvan Pouwels Aelbertz voor zichzelf en als voogd van een 
weeskind van Jan Aelbertsz, Arien Jan Tomas als man en voogd van Marrichge Jansdr, Gerrit Pietersz 
Rollaf als voogd van het kindskind van Pieter Aelbertsz, samen voor één hand. 
- Annichge Cornelisdr met haar voogd Arien Ariensz, voor één hand 
- Wouter Dircksz met zijn zusters en broeder, en als voogd van de weeskinderen van Leendert Dircksz, en 
nog als voogd van zijn zusters kind die Cornelis Bouwensz gehad heeft, Dirck Jansz Olij als man en voogd 
van Neeltge Dircks, Wouter Dircksz als voogd van Emmichge Dircks, voor één hand. 
Allen erfgenamen van Willem Cornelis Aelbertsz. Zij verdelen de boedel. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk   dd 11-01-1613 
Grondloting tussen Jacob Cornelis Aelbertsz, Claes Jansz Dus alias Soedt en Wouter Dircksz betreffende 
de landen hen aangekomen van zaliger Willem Cornelis Aelbertsz. Jacob Cornelis Aelbertsz en Claes 
Jansz Dus krijgen samen de Oosterweer en Wouter Dircksz de Westerweer. 
Grondloting tussen Jacob Cornelis Aelbertsz en Claes Jansz Dus alias Soet betreffende 5 morgen 1 ½ 
hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk   dd 29-05-1613 
Grondloting tussen de erfgenamen van Jacob Cornelis Aelbertsz en van zijn vrouw Geertge Gerrits, 
beiden zaliger. Maerten Ariensz, Pieter Jacobsz Pijeva en de erfgenamen van Cornelis Sijmon Louwen 
krijgen 5 morgen te Benederheul. 
Opmerking: Geertge Jaepen, getrouwd met Pieter Jacobsz Pijeva, is de dochter van Jacob Cornelis 
Aelbertsz en Geertge Gerrits 

 
#k18488 Noirlander, Claes Pieter Geerlofs  (zoon van Pieter Geerlofsz Noirlander en
      Lijsbeth NN)  ─> k36976 
 Beroep: Arbeider 
 * +/- 1560 te Stolwijk 
 † voor 1618 te Stolwijk 
x +/- 1575 te Stolwijk 
#k18489 NN, Grietje   (dochter van ) 
 * +/- 1556 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Abraham  * +/- 1592 te Stolwijk / 1590 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 20-11-1626 te Bovenkerk onder Stolwijk 
  x +/- 1610 te Stolwijk met Lijsbeth Cornelis Coolwijck 
  xx 13-04-1614 te Stolwijk met Barbara Jacobs Decker 
  zie ─> k9244 

 
Recht. arch nr 44 Stolwijk    d.d. 13-02-1588 
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Ellert Brantsz heeft den eijgen ontvangen uit handen van Claes Pietersz, Jan Pietersz, Jan Jansz Reus 
als man en voogd van Crijn zijn huisvrouw, en Cornelis Heijnricxsz van Maes (?) als man en voogd van 
Marritge Pieters: 2 ½ morgen in Benederkerk. Ellert heeft dit land gekocht van hun vader Pieter 
Geerlofsz. 

 
#k18490 Decker, Jacob Dircksz zelfde als ─> k8202 
x 
#k18491 Ariens, Ariaantje  zelfde als ─> k8203 
 
#k18520 Louwen, Cornelis Sijmonsz (zoon van Sijmon Louwen en Marrichge Pieters) 
      ─> k37040 
 ~ +/- 1550 te Stolwijk 
 † tussen 28-01-1601 en 15-02-1602 te Stolwijk 
x +/- 1580 te Stolwijk 
#k18521 Jacobs, IJefgen  (dochter van Jacob Cornelis Aelbertsz en  
     Geertge Gerrits)  ─> k37042 
 ~ +/- 1555 te Stolwijk 
 † voor 31-11-1604 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … *   †  

 zie ─> k9260 
 
Leenkamer Heeraertsberg 1426 – 1752 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HEERLIJKHEID BERGAMBACHT, 1403-1683 (1732)  
STOLWIJK  
15. 4½ morgen land in Stolwijk, beneden de kerk van Stolwijk aan de oostzijde van het waterschap van 
Stolwijk, aan de landzijde: Jacob Lauwenz. (1458: boven: Engel Nikolaasz.; 1550: Dirk Jansz.; 1602: Jan 
van Teilingen; 1620: oost: Abraham Nikolaasz.), beneden: Jacob Pietersz. (1458: beneden: Elisabeth, 
weduwe Jacob; 1550: Cornelis Simonsz.; 1602: de leenman; 1602: west de leenman), (1620 noord: de 
weg; zuid: de Heltse kade).  
18-5-1417: Jacob Lauwenz., V fol. 26v-27.  
13-12-1458: Rijssent, dochter van Jacob Lauwe, S.  
17-8-1460: Jan Hannemansz., gehuwd met Meinsje, dochter van Jacob Lauwenz., bij overdracht door 
Willem Jansz. voor Russent, dochter van Jacob Lauwenz., diens vrouw, V fol. 41.  
..-.-1472: Adriaan Jan Hannemansz. vermeld, LRK 283 fol. 69v.  
11-10-1512: Paulus Cornelisz. bij overdracht door Willem van Stein Pietersz., F I fol. 2v-3.  
..-.-15..: Paulus Cornelisz. met ledige hand, F I fol. 3.  
15-2-1550: Andries Pauwenz. bij dode van Pauwe Cornelisz., zijn vader, F 1 fol. 15.  
..-.-1582: Geerlof Dirksz. bij overdracht door Paulus Cornelisz., F II fol. 25.  
..-.-15..: Leendert Geerlofsz., F II p. 25.  
9-7-1589: Cornelis Simonsz. bij dode van Jan Brants Noteboom, F I fol. 18.  
15-2-1602: Nikolaas Simonsz. en Cornelis Jacobsz. voor Simon Cornelisz (zie k9260)., oud ca. 16 
jaar, hun neef, te Stolwijk bij dode van Cornelis Simonsz (zie k18520) , diens vader, F I fol. 22.  
14-4-1620: Leendert Daamsz. bij overdracht door Simon Cornelisz (zie k9260)., zijn schoonvader 
(sic; dit moet zijn: zwager, want Leendert Daamsz was getrouwd met Fijtje Cornelis, zie ook Weeskamer 1 
van Stolwijk dd 12-05-1628), F III fol. 44 en fol. 45.  
14-3-1631: Simon Cornelisz en Jan Muis Willemsz (zie k19854) . voor Cornelis Leendertsz., oud ca. 
15 jaar, hun neef, bij dode van Leendert Daamsz., diens vader, F III fol. 50.  
23-12-1637: Hulde door Cornelis Leendertsz., F III fol. 50.  
27-7-1660: Cornelis Leendertsz. met ledige hand, F III fol. 50. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 18-12-1600 
Grondloting tussen Cornelis Sijmon Louwensz, Claes Sijmon Louwensz voor zichzelf en namens zijn 
zuster Dirckge Sijmons, en Aelbert Willemsz, als man van Machteltge Sijmons. Het betreft hun vaders 
erfenis. Cornelis Sijmonsz krijgt 6 morgen en 4 ½ morgen te Benederheul. 
Claes Sijmonsz en Dirckgen zijn zuster krijgen 14 ½ morgen, 3 morgen 2 hont, 6 morgen, te Benederheul, 
9 morgen 4 hont op de Vliet, en 3 ½ morgen te Benederheul, alles gemeen met hun moeder, die in die 5 
percelen 19 morgen 1 ½ hont bezit. 
In de acte erna: 
De erfgenamen van Louweris Sijmons hebben aangebracht de landen van zaliger Sijmon Louwen, hun 
vader, namelijk in de voorstaande 14 ½ morgen en de 9 morgen 4 hont. Zij zijn daarin bestorven voor 2 
morgen 1 hont 30 roeden. 
De erfgenamen van Lijsge Sijmons, zuster van voorstaande Louweris Sijmonsz, brengen hetzelfde aan, en 
verder nog 7 ½ morgen te Benederheul, waarin zij bestorven zijn voor 4 hont 14 roeden, idem voor de 
voorstaande 3 ½ morgen waarin zij bestorven zijn voor 3 hont 14 roeden, idem voor de voorstaande 6 
morgen waar nu Cornelis Sijmon Louwen woont, waarin zij bestorven zijn voor 1 morgen 81 roede, idem 
voor de voorstaande 6 morgen te Benederheul waarin zij bestorven zijn voor ½ morgen 43 roeden. 
Getaxeerd 16-07-1600, getekend 18-12-1600 
De erfgenamen van Nanne Sijmonsz hebben aangebracht: 
14 ½ morgen en 9 morgen 4 hont, waarin zij bestorven zijn voor 3 morgen 1 hont 16 roede. 
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7 ½ morgen waarin zij bestorven zijn voor 5 ½ hont 30 roeden 
3 ½ morgen waarin zij bestorven zijn voor 4 hont 40 roede 
6 morgen, waar Cornelis Sijmon Louwen op woont, waarin zij bestorven zijn voor 1 ½ morgen ½ hont en 3 
roeden, 
6 morgen te Benederheul waarin zij bestorven zijn voor 4 ½ hont 29 roeden. 
Getaxeerd 20-10-1600, getekend 18-12-1600 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 28-01-1601 
Claes Sijmonsz Louwen heeft gekocht van Marrichge, de weduwe van SIjmon Louwensz, zijn moeder, 
die geassisteerd wordt door haar zoon Cornelis Sijmon Louwensz: 16 morgen te Benederheul, gemeen 
met de koper en Dirckgen Sijmons, zijn zuster, in 5 percelen. Bedrag 2550 gulden. 
Marrichge Pieters, weduwe van Sijmon Louwen, mag in de woning blijven. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 08-12-1603 
Huwelijkse voorwaarden tussen Leendert Maertensz en Marrichge Cornelis, in presentie van zijn vader 
Maerten Leendertsz en haar voogden Claes Sijmon Louwensz en Jacob Cornelis Aelbertsz. 
Tussensprekers of kaersmannen: van zijn kant Pouwels Cornelisz Clip, van haar kant Jacob Philipsz. 
Overkaersman is Willem Dirck Brantsz. Hij brengt in 175 gulden, zij brengt in alle goederen haar 
aanbestorven van haar vader en moeder zaliger, te weten: 1/6e van 16 morgen 2 hont te Benederheul, 
gemeen met haar zuster en broeders. Verder zullen zij hebben 10 koeien, enz. te samen voor 300 gulden, 
waarvan Leendert Maertensz moet betalen aan Marrichge Pieters (zie k37041), weduwe van Sijmon 
Louwen (zie k37040), 150 gulden, zoals Marrichge Pieters “aen de handen van Willem Pietersz tot 
Moordrecht voor de voorstaande kinderen van zaliger Cornelis Sijmon Louwen verschooten hadde”, 
volgens de obligatie dd 07-12-1595, en nog 150 gulden zoals de voorstaande kinderen met elkaar schuldig 
zijn aan Elisabeth Swaens van gehaalde waren. Verder moet hij de 3 jongste weeskinderen van zaliger 
Cornelis Sijmon Louwen onderhouden. De 2 oudste krijgen een gedeelte van de landhuur. In de 
voorstaande 16 morgen 2 hont ligt 3 morgen 2 hont te Benederheul, met huis, enz, belend ten oosten de 
buijrvliet. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 31-11-1604 
Jacob Cornelis Aelbertsz (zie k18486) (of Jaep Neel Aelbertsz) maakt zijn testament. Hij laat alles na 
aan zijn kinderen en kindskinderen: Cornelis Jacobsz, Marrichgen Jacobs, Pieter Jacobsz (zie k9242) als 
man van Geertge Jacobsdr (zie k9243), en de kinderen van za IJeffgen Jacobs gepr. bij Cornelis 
Sijmon Louwen zaliger. Elk van de vier handen heeft al 300 gulden gekregen. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 06-04-1612 
Claes Sijmon Louwen heeft gekocht van (in de kop staat: de erfgenamen van Cornelis Sijmon Louwen): 
Leendert Maertensz, Dirck Jan Tijsz, Fijchgen Cornelis, Sijmon Cornelisz, Marrichgen Cornelis en Lijsgen 
Cornelis, met haar voogd Cornelis Jacobsz, hetgeen zij te erf hebben genomen van hun moeije Dirckge 
Sijmons, namelijk 3 morgen 2 hont te Benederheul. Bedrag 300 gulden. 
dd 22-11-1613: Willem Jansz van Dam, man en voogd van Marrichge Cornelis, is door Claes Sijmon 
Louwen betaald. Het betreft 100 gulden, n.a.v. de koop van voorstaand land. 
dd 17-03-1615: Sijmon Cornelisz, Leendert Daemsz, als man en voogd van Fijchge Cornelis, en Lijsgen 
Cornelis, met haar voogd Sijmon Cornelisz, zijn betaald door Claes Sijmon Louwen. 
dd 03-11-1618: idem Leendert Maertensz en Dirck Jan Tijsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 06-04-1612 
Grondloting tussen Claes Sijmon Louwen ter eenre en Aelbert Willemsz, man van Machtel Sijmons, (broer 
en zuster), ter andere zijde. Het betreft de landen die zij geërfd hebben van hun zuster zaliger Dirckge 
Sijmons. Aelbert Willemz krijgt 3 ½ morgen te Benederkerk. Claes Sijmonsz krijgt al de andere landen, met 
huis enz, inclusief de landen die Claes gekocht heeft van de kinderen van zaliger Cornelis Sijmon Louwen. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    dd 29-05-1613 
Grondloting tussen de erfgenamen van Jacob Cornelis Aelbertsz (zie k18486) en van zijn vrouw 
Geertge Gerrits (zie k18497), beiden zaliger. Maerten Ariensz, Pieter Jacobsz Pijeva (zie k9242) en de 
erfgenamen van Cornelis Sijmon Louwen, bij namen Leendert Maertensz, Dirck Jan Tijsz, Sijmon 
Cornelisz voor zichzelf, en Claes Sijmons samen me tSijmon Cornelisz voogden van Fijchge 
Cornelis, Marrichge Cornelis en Lijsge Cornelis krijgen 5 morgen te Benederheul. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 19-11-1613 
Jan Jansz Griet met zijn zuster heeft 5 morgen land te Benederheul gekocht van Pieter Jacobsz Pieba 
(zie k9242), Maerten Ariensz den Boer, Sijmon Cornelisz voor zichzelf, Leendert Maertensz, als man van 
Marrichge Cornelis, Dirck Jan Tijsz, als man van Grietge Cornelis, Willem Jansz van Dam als man van 
Marrichge Cornelis, Claes Sijmon Louwen, Cornelis Jacobsz en Sijmon Cornelisz als voogden van 
Fijchgen Cornelis en Lijsgen Cornelis. Bedrag 2025 gulden.  
In de betalingsregeling is sprake van de 4 kinderen van Cornelis Sijmon Louwen zaliger, bij namen 
Leendert Maertensz (man van Marrichge Cornelis), Sijmon Cornelisz, Fijchgen Cornelis en Lijsgen 
Cornelis. Bij moeilijkheden uitspraak en verklaring door Floris Cornelisz en Cornelis Dircksz, en uitspraak 
door Claes Sijmon Louwen, Cornelis Jacobsz, Leendert Maertensz en Cornelis Dircksz. 
 
Recht. Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 02-04-1615 
Sijmon Cornelisz koopt van Leendert Maertensz 2 morgen 3 hont en 1/5e deel van 2 hont land te 
Benederheul. Gemeen met de erfgenamen van Cornelis Sijmonsz Louwen. Bedrag 850 gulden.  
Arbiters zijn Claes Sijmonsz Louwen en Leendert Daemsz. 
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#k18522 Daemsz, Floor  (zoon van ) 
 ~ +/- 1555 te Stolwijk 
 † tussen 01-02-1618 en 16-05-1622 te Stolwijk 
x +/- 1585 te Stolwijk 
#k18523 Cornelis, Maritge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te Stolwijk 
 † na 12-03-1633 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrigje  * +/- 1580 te ???  †  

  x +/- 1605 te ??? met Tijs Jansz Bos 
  zie ─> k11745 (kwartier 2) 

o Aeltgen  ~ +/- 1590 te Stolwijk  † voor 21-05-1663 te Stolwijk 
  x +/- 1615 te Stolwijk met Sijmon Cornelisz van Vliet 
  zie ─> k9261 (kwartier 1) 

 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 18-10-1602 / 01-12-1603 
De erfgenamen van Nanne Geerlofsz met de erfgenamen van Joost Nannensz verkopen openbaar iverse 
landerijen. Een deel daarvan, 3 morgen te Beijerse, met huis, berg, enz. wordt gekocht door Floor Daemsz. 
Bedrag 720 gulden. dd 01-12-1603 ontvangen de kopers de eijgen uit handen van de diverse erfgenamen. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 20-01-1611 
Huwelijkse voorwaarden tussen Job Florisz en Aefge Daemen. Tussensprekers van zijn kant zijn Willem 
Jansz ouwen Schoudt en Floris Cornelisz, en van haar kant Jan Dircksz Treest en Sijmon Dircksz 
Tromper. Floris Daemen geeft zijn zoon mee 700 gulden en 2 koeien. Daem Leendertsz geeft zijn dochter 
mee 700 gulden en een koe. In mindering hiervan geeft hij drie rentebrieven en obligaties met het totale 
bedrag van 550 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 04-02-1612 
Huwelijkse voorwaarden tussen Tijs Jansz Bos en Marrichgen Flooren. Tussensprekers van zijn kant zijn 
Jonge Jan Tijsz en Jan Jansz Bos, en van haar kant Willem Jansz ouwen Schoudt en Floris Cornelisz. Hij 
brengt in 13 hont te Beijerse, de helft van 2 ½ morgen te Benederheul, en 5 ponden groten Vlaems en een 
koe. Floor Daemsz geeft zijn dochter mee 700 gulden. Verder krijgt zij hetzelfde als haar broer Job 
Flooren heeft gekregen. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 13-03-1612 
Huwelijkse voorwaarden tussen Daem Florisz en Marrichgen Jans, met goedvinden van ouders van 
weerszijden. Tussensprekers van zijn kant zijn Floris Cornelisz en Pieter Gerritsz Bosman, en van haar 
kant Cornelis Nanne Broer Nanne en Nanne Claes Goossensz. Floor Daemsz geeft zijn zoon mee 3 
morgen land te Beijerse. Jan Nannisz geeft zijn dochter mee een viertel land te Beijerse, getaxeerd op 900 
gulden, en 2 koeien. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 30-10-1613 
Geertgen Flooren, weduwe van Claes Willemsz, geassisteerd met haar vader Floor Daemen, verticht 
haar kinderen, bij namen: Jacob Claesz, 10 jaar, Marrichge Claes, 9 jaar, Cornelis Claesz, 6 jaar, 
Marrichgen Claes, 2 jaar en Claesjen Claes, ½ jaar, met hun voogd Jan Willemsz Muijs (zie k19854). Zij 
onderhoudt de kinderen, en verzekert op een rentebrief van 625 schellingen sprekende op Floor Daemsz. 
 
Recht. Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 06-05-1616 
Voorwaarden van de grondkaveling tussen Neeltgen Ariens, weduwe van Floris Cornelisz, geassisteerd 
met Pieter Ariensz, ten eenre, en Jacob Crijneman, Brant Jansz en Geerlof Jansz, als mannen voor hun 
vrouwen, Dirck Florisz haar zoon, en Marrichge Florendr met Floor Daemsz, haar voogd, ten andere zijde. 
Dit na tussenspreken van Maerten Leendertsz, Pieter Jacobsz, Floor Daemsz en Pieter Ariensz. Het land 
etc is nagelaten door Floris Cornelisz. Volgt de verdeling, die hier verder niet is overgenomen. 
Bij moeilijkheden zullen Maerten Leendertsz, Pieter Jacobsz, Floor Daemsz en Pieter Ariensz uitspraak 
doen. 
 
Recht. Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 06-12-1617 
Voorwaarden waarop de erfgenamen van Nanne Pietersz Stam openbaar 5 ½ morgen verkopen te 
Beijerse. De broers Pieter Nannesz en Jan Nannesz kopen het voor 3400 gulden. Borgen zijn Jan Jansz 
Bos en Floor Daemmesz (tekent). 
 
Recht. Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 01-02-1618 
Voorwaarden waarop Sijmon Cornelisz op te Vlijedt koopt van Dirck Jan Tijsz, namelijk 3 morgen 2 hont  
land, waarvan 1 morgen ligt in het leen dat Sijmon Cornelisz in leen houdt van Bruninck van Wijngaerden, 
heer van Aertsberg en Ammerse, gelegen te Benederheul. Bedrag 1200 gulden. arbiters zijn Floor 
Daemsz (zie k18522) en Tijs Jans. Volgt de eigen dd 25-02-1620 van de 2 morgen leenland wat Sijmon 
mede gekocht heeft, te samen 3 morgen 2 hont. 
 
Recht. Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 16-05-1622 
Marrichgen Jans, weduwe van Daem Flooren doet vertichting tegen Crijn Floor Damen als voogd over haar 
4 weeskinderen, namelijk Geertje Daemen, 10 jaar, Cornelis Daemen, 8 jaar, Marrichgen Daemen, 4 jaar 
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en Leentge Daemen, 2 jaar. De moeder zal de kinderen alimenteren, waarvoor zij behoudt: 3 morgen land 
te Beijerse met huis en schuur, 3 morgen te Beijerse en 13 ½ hont gelegen met de erfgenamen van Floor 
Daemensz, welke haar mede is aanbestorven. Wanneer de kinderen 18 zijn, betalen zij hun moeder 600 
gulden voor het land, en behouden zij de kleren, geld en koeien die hen van Jacob Flooren en van Floor 
Damen zaliger, hun bestevader, is aanbestorven. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 10-04-1623 
Rekening door Crijn Flooren en Leendert Damen als voogden van de weeskinderen van zaliger Jop 
Flooren. Onder andere de ontvangsten uit de boedel van zaliger Floor Damen en van hun oom zaliger 
Jacob Flooren. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 10-03-1629 
Sijmon Cornelisz, man van Aeltge Flooren, heeft opgedragen aan Crijn Floorensz 1/12e van 25 ½ 
morgen land, met huis, berg, etc in verscheidene percelen, gemeen met hun moeder en andere zuster en 
broeders kinderen in Beijerse. Bedrag 950 gulden. Dit is hen aangekomen door het overlijden van Floor 
Daemsz, Geerlof Flooren en Jacob Flooren.  
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 22-06-1632 
Jan Pietersz, getrouwd met Geertje Flooren, verkoopt aan Crijn Flooren 1/12e van 5/7e (?) van 19 ½ 
morgen land, met huis, berg, enz, in verscheidene percelen zowel in Beijerse als in het westeinde van 
Stolwijk, gemeen met Crijn Florisz en zijn moeder, zoals hem aangekomen is door het overlijden van Floor 
Daemsz, Geerlof Flooren en Jacob Flooren, zjin overleden vader en broers van zijn huisvrouw. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 12-03-1633 
Saers Bouwensz, man van Neeltge Maertens, Arijen Dircksz, getrouwd met Maritje Maertens, Leendert 
Jansz Bos, getrouwd met Leentge Maertens, Leendert Gerritsz, man van Geergen Maertens, samen ter 
eenre, en Maritge Cornelis, weduwe van Floor Daemsz, geassisteerd met Crijn Flooren, haar zoon, als 
mede voor zichzelf en als voogd naast Geerlof Jansz van de weeskinderen van Daem Flooren zaliger, en 
ook als medevoogd naast Mathijs Jansz, als vader en voogd van de weeskinderen van zaliger Maritge 
Flooren, en naast Jan Willemsz als bloedvoogd van de weeskinderen van Jop Flooren zaliger, samen ter 
andere zijde, doen grondloting betreffende 12 morgen land. De eerste partij krijgt 4 morgen en 2 morgen 
land te Beijerse, de tweede partij krijgt ook 4 morgen en 2 morgen land te Beijerse. 

 
#k18624 Saen, Arie Barentsz  (zoon van Barent Saen en ) 
 * +/- 1545 te Ammestol 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k18625 Floren, Arijaantje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † voor 14-01-1619 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … *   †  

 zie ─> k9312 
 
Recht. arch nr 1 Ammerstol    dd 25-06-1596 
Rechtdach gehouden den 25e junij 1596 
Compareerde voor Schepenen onderschreven Ariaentgen Floren, wed. wijlen Arien Baerntse Saen, 
geassisteert met Arien Goethert voor haer selven ende in dese vervangende haer onmondige kijnderen, 
Willem Janse als man en voocht van sijne huijsvrouwe ende Marichgen Ariense, geassisteert met Gielis 
Berrits Schout, haren gecoren voocht in dese, tsamen erfgenamen van Arien Barentse Saen za. respective 
vader ende schoonvader ende Adriaen Wouterse ende transporteerde, cederende voor haer ende hare 
erven Evert Ariense ende sijne erven, alsulcke erven als sij leggende hebben op Ammers, voor sooveel zij 
elcx daerinne gerechticht zijn. Wel verstaende soo verre Evert Ariense compt te overlijden, sonder sijn 
erven achter te laten, soo zal dese helft comen tot behoeff van Ariaentgen Floren voorn. De andere helft tot 
behoeff van de kinderen van Arien Baerntse voorn. 
 
Recht. arch nr 1 Ammerstol    dd 14-01-1619 
Loting tussen de erfgenamen van Ariaentgen Floren 
1) Baernt Ariensz zal krijgen de helft van de "huisinge", met de lasten van een jaarlijkse rente van 8 g 8 st, 
toekomende de wede van Baernt Botter. 
2) Thonis Baerntsz zal krijgen de helft van de lange worff met 2 h land, gemeen met Gerrit Jansz Weert 
c.s., met een kampje, genaamd "Stooffcampgen" met een trede schoordijk boven Ammerstol. Met een 
jaarlijkse last van de helft van 38½ st. 
3) Arien Aertsz zal krijgen 't kampje aan de Nijenweteringe met 75 g die Baernt Ariensz in 3 termijnen moet 
betalen; met het hout "totte timmeringe gereet leggende"; met puttevliet en de halve wetering. 
4/5) Grietgen Ariens en de kinderen van Thonis Thonisz zullen krijgen het deel, waarop Ariaentgen Floren 
recht had in de hofstede van Jan Floren. Met de lasten daarop staande van dijk, dam, enz. 
Gedaan ten overstaan van Burgemeesters en de Schout als oppervoogd van de kinderen van Thonis 
Thonisz en Lijntgen Willems, hun moeder. De kinderen hebben de inboedel gekocht. 
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#k18656 Oom, Adam Adriaensz (zoon van Adriaen Adriaensz Oom en Nelletgen 
     Adriaens)  ─> k37312 
 Beroep: Schout van Groot Ammersl; Herbergier 
 * +/- 1577 te ??? 
 † 18-12-1639 te ??? 
x +/- 1605 te ??? 
#k18657 Verhuijsen, Maritgen Maertens (dochter van Maerten Verhuijsen en ) 
 * +/- 1580 te ??? 
 † +/- 1620 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … *   †  

 zie ─> k9328 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 09-11-1628 
Rechtdag gehouden 09-11-1628. 
Adam Adriaensz Oom, Schout, eiser en Bastiaen Adriaensz, gedaagde. Bastiaen Adriaensz moet 12 
gulden en 3 stuivers betalen vanwege verteerd drinkgelag bij Adam Adriaensz Oom verteerd. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 10-12-1629 
Rechtdag gehouden 10-12-1629. 
Adam Adriaensz Oom, Schout, eiser en Gerrit Ariensz, gedaagde. Gerrit Ariensz moet 3 gulden en 16 
stuivers betalen vanwege verteerd drinkgelag ten huize van Adam Adriaensz Oom. Adam Adriaensz Oom 
overlegt zijn schuldboek waaruit dit blijkt. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 15-03-1635 
Rechtdag gehouden 15-03-1635. 
Adam Adriaensz Oom, eiser en Barent van Hessel, gedaagde. Adam Adriaensz Oom eist betaling van 
Barent van Hessel van 319 gulden over geleende penningen, koop van een paard en drinkschuld. Barent 
van Hessel protesteert hiertegen omdat deze schulden door zijn vader zaliger zijn aangegaan. De 
schepenen houden dit nog in beraad. 
 

 
#k18724 Stoel, Jan Pietersz  (zoon van Pieter Stoel en ) 
 ~ +/- 1540 te Ammerstol 
 † voor 04-06-1603 te Ammerstol ?? 
x +/- 1570 te ??? 
#k18725 Wouters, Gerrichgen  (dochter van ) 
 Later getrouwd met Gijsbert Gijsbertsz 
 ~ +/- 1545 te Ammerstol 
 † tussen 03-10-1622 en 10-11-1624 te Ammerstol ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … *   †  

 zie ─> k9362 
 
Weeskamer arch nr 1 Ammerstol    dd 04-06-1603 
Accoord tussen Gerrichgen Woutersdr, wede van wijlen Jan Pietersz Stoel, geass. met Arien 
Woutersz, haar broeder en gekozen voogd in deze, ter eenre, en Pieter Jansz voor zichzelf en z.st.m. voor 
Wouter Jansz, zijn broeder, Henrick Govertsz als man en voogd van Neeltgen Jansdr, en Pieter Laurensz 
als bloedvoogd van Anna Jans, Hillichgen en Weijntgen Jansdr, ter andere zijde, betr. de erfenis van Pieter 
Jansz c.s. hun door de dood van Jan Pietersz Stoel, hun respectieve vader, aanbestorven. 
Gerrichgen Wouters zal hebben en behouden alle roerende en onroerende goederen. Ze zal haar 3 
onmondige kinderen tot hun mondigheid onderhouden. Dan zal ze hun een passende gift doen. Mocht 
Gerrichgen Wouters hertrouwen, dan moet ze afstand doen van de helft van de roerende en onroerende 
goederen, enz. 
 
Weeskamer arch nr 1 Ammerstol    dd 03-10-1622 
Accoord tussen Merchgen Claes, wede van wijlen Pieter Jansz Stoel, geass. met Leendert Claesz, haar 
gekozen voogd en broeder, ter eenre en Wouter Jansz Stoel als oom en bloedvoogd van de onmondige 
kinderen van Merchgen Claes gepr. door Pieter Jansz Stoel ter andere zijde. Merchgen Claes zal hebben 
en behouden alle goederen door Pieter Jansz Stoel nagelaten. Ze zal haar 2 weeskinderen onderhouden 
tot ze mondig (18 j) zullen zijn, en hun dan ieder als vaderlijk erfdeel 100 g van 40 gr. geven. 
Voorwaarden: 
a) De kleren van Pieter Jansz Stoel moeten verkocht en het geld moet uitgezet worden; 
de kinderen kunnen erover beschikken, als ze mondig zullen zijn. 
b) Wouter Jansz mag met een ladder in het achterhuis om “houpe” te maken. 
c) Gerritgen Wouters, moeder van Pieter Jansz Stoel, zal ongehinderd toegang tot het huis moeten 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1386 Datum: 19-Feb-23 

hebben en zij zal na de dood van Gijsbert Gijsbertsz, haar man, in het huis mogen komen wonen. 
 
Weeskamer arch nr 1 Ammerstol    dd ongedateerd 
Wouter Jansz Stoel bekent schuldig te zijn aan de weeskinderen van Pieter Jansz Stoel: 
a) 61 g, die hij onderhoudt op interest, welke interest Merchgen Claes ontvangen moet, totdat haar 
kinderen mondig zullen zijn. 
b) 27 g, hun aandeel van de verkoping van de roerende goederen, door Gerrichgen Wouters, hun 
grootmoeder, nagelaten. 
c) pacht van grienden, jaarlijks voor 5 g 15 st. 
 
Recht. arch nr 7 Ammerstol    dd 10-11-1624 
Wouter Jansz Stoel voor zz, Thuenis Cornelis Corver, als man en voogd van Annichgen Jans, en samen 
zich sterk makend voor Heijndrick Govertsz en Vop Jansz van wie de huisvrouwen aanwezig zijn, en 
Wouter Jansz Stoel voornoemd als oom en voogd van de kinderen van za Pieter Jansz Stoel, verwekt bij 
Merchjen Claes, en Jan Aertsz als man en voogd van Hillichgen Jans, allen kinderen en erfgenamen van 
Gerrichgen Wouters, hun overleden moeder, en Heijndrick Joppensz als getrouwd hebbende Anna 
Gijsen, en Frederick Mertensz als man en voogd van Grietgen Gijsbertsz, kinderen en erfgenamen van 
Gijsbert Gijsbertszt hun overleden vader, hebben opgedragen aan Thuenis Gerritsz Waert: 
Huis en erf in Ammerstol, met de beteling en de beplanting. 

 
#k18732 Bats, Pieter  (zoon van ) 
 Later getrouwd op 14-11-1608 (o) te Leiden met Adriaantje de Graaf 
 Beroep: Wolkammer 
 ~ +/- 1548 te Gijverinkhove Veurnambacht (Vlaanderen) 
 † ??? te ??? 
x voor 1575 te ??? 
#k18733 Roon, Lamijntgen (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † voor 14-11-1708 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maillaert * ~ +/- 1575 te Hoogstade Veurnambacht (Vlaanderen)  †  

 x 19-04-1601 (o) te Leiden met Maijcken Davids 
 xx 16-10-1615 (o) te Leiden met Susanna van Doorn 
 zie ─> k9366 

 
Oud Notarieel Archief 62 Leiden, notaris Willem Claesz van Oudevliet   dd 5-4-1598 
Attestatie tbv Adriaen de Mes van Atrecht cleermaker 
Den vijfden Aprilis 1598 sijn voor mij Wilhem van Oudevliet notaris publijck bije rade shoffs van Hollt ... 
Pieter Bats camere van giuerinchome in voornambochte out L jaren, ende Maeliaert Bats ooc camere 
out xxiii jaren, beijde resideren bine der stede van Leijden, ende hebben bij heure mannen waerheijt in 
plaetse van ede verclaert warachtig te wesen dat Adriaen Mes, oud LXX jaar, zich altijd aan de Rooms 
Katholieke religie heeft gehouden, en zich nooit aan de Calvini leer heeft willen begeven. 

  
 
#k18752 Backer, Claes   (zoon van ) 
 ~ +/- 1565 te Stolwijk ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1595 te Stolwijk ?? 
#k18753 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirck * +/- 1600 te Stolwijk  † na 27-03-1665 te Stolwijk ?? 

 x +/- 1630 te Stolwijk ?? met NN 
 zie ─> k9376 (kwartier 1) 

o Jacob *   † na 15-12-1653 
o Cornelis *   † tussen 05-07-1641 en 15-12-1653 
o Leendert *   † na 05-07-1641 
o Geertje *   † na 05-07-1641 

 x met Wouter Hendricksz Smit / Dros 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1387 Datum: 19-Feb-23 

o Neeltje * +/- 1610 te ???   † na 16-06-1671 te Stolwijk ?? 
 x +/- 1630 te Stolwijk ?? met Maarten Ariensz Dus 
 xx 27-06-1648 (o) te Stolwijk met Cornelis Dircksz 
 zie ─> k9411 (kwartier 1) 

o Grietje *   † na 05-07-1641 
 x met Pieter Willemsz 

 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 05-07-1641: 
Dirck Claesz Backer (zie k9376) koopt van Hubert Cornelisz Backer, Jacob Claesz, Cornelis Claesz, 
Leendert Claesz, Wouter Hendricksz Smit, getrouwd met Geertje Claes, Maerten Arijensz (zie k9410), 
getrouwd met Neeltgen Claes (zie k9411), voor hem zelf en zich sterk makende voor Pieter Willemsz, 
getrouwd met Grietje Claes, een huis, erf, berg, enz. in het dorp. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 09-12-1641: 
Pieter Willemsz, getrouwd met Grietje Claes, heeft geratificeerde de verkoop van een huis en erf door 
Hubert Cornelisz en Dirck Claesz Backer. 
 
Recht. Arch. Nr. 55 Stolwijk    d.d. 29-05-1643: 
Dirck Claesz Backer (zie k9376), Jacob Claesz, Cornelis Claesz, Leendert Claesz, Maerten Arijensz (zie 
k9410), getrouwd met Neeltgen Claes (zie k941), Wouter Hendricksz Dros, getrouwd met Geertgen 
Claes, voor de ene helft. 
Item noch dezelve benevens Pieter Willemsz, getrouwd met Grietgen Claes, Cornelis Cornelisz Hoijbou 
(zie k4148), Jan Cornelisz, voor zichzelf en vervangende Willemtgen Cornelis, erfgenamen van Hubert 
Cornelisz zaliger, hebben verkocht aan Gerrit Jansz Muijs (zie k5326) 4 morgen 375 roeden land te 
Benedenkerk. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Stolwijk    d.d. 15-12-1653 
Cornelis Jacobsz Schouten als vader en voogd van Duijfgen Cornelis, en Dirck Claesz Backer, voogd van 
de weeskinderen van Cornelis Claesz Backer, verkopen aan Jacob Claesz Backer 175 roeden land te 
Benedenkerk. Bedrag 100 gulden. 
 

 
#k18822 Backer, Claes    zelfde als ─> k18752 
x 
#k18823 NN     zelfde als ─> k18753 
 
#k18824 Bosman, Pieter Gerritsz (zoon van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1617 te ??? 
#k18825 Ariens, Lijsbeth  (dochter van ) 
 * +/- 1595 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … *   †  

 zie ─> k9412 
 

 
#k18832 Pieba, Jacob Pietersz zelfde als ─> k18484 
x 
#k18833 Thonis, Geertje  zelfde als ─> k18485 
 
#k18834 Cock, Arie Jansz  (zoon van Jan Ariensz Cock en )  ─> k37668 
 * +/- 1580 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te ??? 
#k18835 Dirks, Neeltje   (dochter van ) 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje * +/- 1615 te Stolwijk  † ??? te ??? 

 o 03-11-1639 te Stolwijk met Cornelis Jacobsz Backer 
 zie ─> k9417 
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#k18888 Gijsbertsz, Floris  (zoon van Gijsbert Jansz van Arkel en ) 
      ─> k37776 
 * +/- 1540 te Bergambacht 
 † +/- 1585 te Bergambacht 
x +/- 1570 te ??? 
#k18889 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1575 te Bergambacht  † voor 29-10-1647 te Bergambacht ?? 

 x +/- 1605 te ??? met Niesje Maertens Coninck 
 zie ─> k9444 

 

 
#k18890 Aertsz, Maerten  (zoon van ) 
 * +/- 1545 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k18891 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Niesje * +/- 1580 te Bergambacht  † na ..-05-1654 te Bergambacht ?? 

 x +/- 1605 te ??? met Jan Florisz 
 zie ─> k9445 

 

 
#k18898 Goossensz, Cornelis  zelfde als ─> k8598 
x 
#k18899 NN    zelfde als ─> k8599 
 
#k18900 Backers, Arie Jansz (zoon van Jan Jansz Backer en Lijsbeth Aarts) 
      ─> k37800 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1585 en 1594 / 1595 
 * +/- 1555 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te ??? 
#k18901 Jans, Anna  (dochter van Jan Woutersz en )  ─> k37802 
 * +/- 1560 te Gouderak 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1590 te Bergambacht  †  

 x +/- 1620 te ??? met Neeltje Jans 
 zie ─> k9450 

 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 08-11-1579: 
In deze acte waarin sprake is van verdeling van rentebrieven en land tussen de erfgenamen van Cornelis 
Jansz wordt vermeld dat een rentebrief sprekende op de weduwe van Mees Jacobsz betaald wordt door 
Arijen Jansz Backer. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 09-08-1585, etc  / 26-12-1594 / 28-07-1595, etc: 
In diverse acten wordt Arien Jansz Backer genoemd als gezworene van Stolwijk. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 28-02-1589: 
Arien Jansz Backer ondertekent deze acte als arbiter bij de verkoopvoorwaarden van 3 ½ morgen land 
tussen Maerten Gerritsz, Pouwels Cornelisz en Arien Louwerisz Sam. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 01-07-1590: 
Louweris Sijmonsz heeft den eijgen ontvangen uit handen van Cornelis Dircxsz Jonge Neel en Arien Jansz 
Backer, voogden van het weeskind van Marritgen Pieters: 5 morgen 3 ½ hont. 
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Recht Arch. Nr. 44 Stolwijk    d.d. 16-01-1593: 
Pieter Jan Woutersz (zie k27012) is samen met Willem Jansz den Ouwen Schoudt en Arie Jansz 
Backer present bij een grondloting tussen Jan Thonisz en Wouter Jacobsz dat deze twee tot nog toe 
gemeen hadden. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 06-05-1600: 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Cornelisz alias Hans, geassisteerd met Cornelis Dircxsz Jonge Neel 
zijn vader, en Elisabeth Jansdr Backer alias Jonge Lijs, geassisteerd met haar broers en zuster. 
Kaersluijden van zijn kant: Jan Jansz op ’t Hoff en Joost Dirck Joosten. Van haar kant: Arien Jansz 
Backer en Jan Jacobsz. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 06-04-1604: 
Vertichting tussen Jan Cornelisz alias Hans Jongeneel ter eenre en Arien Jansz Backer als voogd van de 
achtergelaten weeskinderen van za Jonge Elisabeth Jans Backersdr, gepr. bij voorst. Jan Cornelisz ter 
andere zijde. Tussensprekers: Willem Jansz ouwen Schoudt en Jan Jacobsz. 
Jan Cornelisz koopt het aandeel van de kinderen in de boedel en huurt hun landen. Arien Jansz Backer 
met zijn zusters en broeders behouden hun deel van de erfenis. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 02-12-1604: 
Boedelscheiding en grondloting tussen de erfg. van za Willemtge Gerrit Aertden, bij namen: Willem 
Goessensz, Arien Jansz Backer en Jan Nannisz c.s. en Nanne Claesz. 
Willem Goessensz krijgt: 
a) 8 hont, Tusschenlaennen in Barchambocht. 
b) ½ voorhuis met erf aan de Oostzijde en voor tot de halve huiswech. 
Arien Jansz Backer en Nanne Claesz krijgen: 
a) 5 hont, mede in Tusschenlaennen in de hofstede van za Willemtge Gerrit Aerden. 
b) ½ huiswerf met de halve steeg aan de oostzijde. 
c) 3 morgen, in het nieuwe Woudt. 
Jan Nannisz c.s. krijgt: 
a) Rentebrief van 350 sch hoofdsom; sprekende op de wede en erfg. van za Arien Cornelisz Fleuijthoudt. 
b) Aan geld, samen met voorst. rentebrief: 654 car.g. 6 st. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 19-04-1608: 
Arien Jansz Backer heeft gekocht van Jan Pietersz: 3½ mr in 7 mr, te Benederkerk, gemeen met voorst. 
Arien Jansz Backer. Bedrag 700 gulden 

 
#k18902 Brantsz, Jan   (zoon van ) 
 * +/- 1560 te Gouderak 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te ??? 
#k18903 Mees, Aaltje   (dochter van ) 
 * +/- 1565 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1595 te Gouderak  †  

 x +/- 1620 te ??? met Jan Backers 
 zie ─> k9451 

 

 
#k18904 Claes, Jan Arien  (zoon van Arien Claesz en ) 
 * +/- 1535 te Berkenwoude 
 † +/- 1579 / voor 14-07-1581 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1565 te ??? 
#k18905 Louwen, Aeltje  (dochter van Louris Jacob Nannens en Marritgen 
     Cornelis)  ─> k37810 
 * +/- 1540 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1570 te Berkenwoude  †  

 x +/- 1600 te Stolwijk met Marrichje Jacobs 
 zie ─> k9452 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 14-07-1581 
Cornelis Ariensz als voogd van het weeskind van Jan Ariensz, opposeert tegen de verkoping zoals 
Sijmon Gijsbertsz / Tijmen Gijsbertsz die heeft verzocht en ‘seijde dat de brieve, coers ende looep soude 
hebben van de winste tot effectuele lossinge toe’. De schout Maerten Pietersz opposeert en ‘seit dat hij 
ontfange sal wesen als opposant in de 2 morgen, die Tijmen Gijsbertsz van mening is te verkopen’. 
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Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 24-04-1582 
Cornelis Arijensz, als voogd van Claes Jansz, het achtergelaten weeskind van Jan Arijensz, procedeert 
uit diens naam tegen Tijmen Gijsbertsz en wenst vooraleer de gezworenen van Berkenwoude uitspraak 
doen over de preferentie van de landen van de weduwe van Neel Pietersz, voldoen aan de voorwaarde die 
hij heeft als ‘impetrant’ van die landen. Ook wenst hij schadeloosstelling van de kosten, schade, en intrest 
die hij door dit proces heeft geleden of nog zal lijden. Tijmen Gijsbertsz belooft dat inderdaad te betalen als 
de gezworenen zo besluiten met betrekking tot de preferentie. Tijmen Gijsbertsz verzoekt kopie van het 
protest van Cornelis Arijensz, om deze zaak zonodig aanhangig te maken voor het hof van Holland. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 19-02-1587 / 07-05-1600 
De erfgenamen van Arijen Claesz verdelen diens erfenis. Te weten: Cornelis Arijensz, Jan Michielsz, als 
man en voogd van Meijntgen Arijens, en Cornelis Arijensz en Louweris Jacobsz, voogden van Claes 
Jansz, het weeskind van Jan Arijensz, en Cornelis Nannensz en Nanne Cornelisz, zijn zoon. Via blinde 
loting verdelen zij de hofstede van Arijen Claesz te Achterbroek, groot 33 morgen. Cornelis Arijensz en het 
weeskind (Claes Jansz), krijgen hun deel aan de westkant van de hofstede, groot 20 morgen. Zij moeten 
het acherhuis binnen 8 jaar afbreken en de oude aarde daar uitgraven. 
Jan Michielsz krijgt de 9 morgen aan de oostkant. met het huis en de berg, met uitzondering van de 
oosterse kelder en de hoogkamer, want die horen nog bij het deel van Cornelis Arijensz en het weeskind, 
dat zij naar believen mogen afbreken, maar zonder het andere deel van het huis te beschakdigen. 
Cornelis Nannensz en Nanne Cornelisz krijgen 4 morgen land en geld. 
Op 07-05-1600 is in de marge vermeld: 
Wij Cornelis Nannensz en Nanne Cornelisz bekennen betaald te zijn door Cornelis Arijensz, Claes Jansz 
en Jan Michielsz met het bedrag van 328 schilt. 
 

 
#k18906 Swaen, Jacob Pietersz (zoon van Pieter Swaen en ) 
 * +/- 1540 te Stolwijk 
 † voor 1594 te ??? 
x +/-1570 te ??? 
#k18907 Jacobs, Elizabeth  (dochter van ) 
 * +/- 1545 te Stolwijk 
 † na 1615 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marrichje  * +/- 1575 te Stolwijk  †  

  x +/- 1600 te Stolwijk met Claes Jansz de Boer 
  zie ─> k9453 

 

 
#k18908 Verkaick, Maarten Jansz (zoon van Jan Verkaick en ) 
 * +/- 1565 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te ??? 
#k18909 Sijbrants, Grietje  (dochter van Sijbrant Fredericks en ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1593 te ???  †  

 x +/- 1605 te ??? met Emmigje Hannemans 
 zie ─> k9454 

 

 
#k18910 Fredericksz, Hanneman (zoon van ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te ??? 
#k18911 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Emmigje  * +/- 1590 te ???  †  

  x +/- 1605 te ??? met Jan Maertensz Verkaick 
  zie ─> k9455 
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#k18912 Maertensz, Jacop  (zoon van Maerten Jacopsz en )  ─> k37824 
 * +/- 1550 te Lekkerkerk 
 † voor 1627 te ??? 
x +/- 1580 te ??? 
#k18913 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1585 te ???  † +/- 1670 te ??? 

 x +/- 1615 te ??? met Pietertje Pieters Schenk 
 zie ─> k9456 

 

 
#k18914 Schenk, Pieter Huijgen (zoon van Huijg Schenk en ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te ??? 
#k18915 Willemse, Machgel  (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertje  * +/- 1590 te ???  †  

  x +/- 1615 te ??? met Pieter Jacopsz 
  zie ─> k9457 

 

 
#k18944 Verkaijck, Arie Goossensz (zoon van Goossen Verkaijck en ) 
 Beroep: gezworene van Berkenwoude in 1569 
 * +/- 1520 te Achterbroek ?? 
 † na 18-02-1575 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1550 te Berkenwoude ?? 
#k18945 NN    (dochter van ) 
 * ??? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  * +/- 1560 te Achterbroek † na 01-04-1606 te Berkenwoude ?? 

  x +/- 1590 te ??? met Geertje Goossens 
  zie ─> k9472 

 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 23-11-1569 
Arien Goossensz treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 04-10-1573 
Arien Goossensz machtigt Vincent Dircksz om uit zijn naam te ageren en recht te spreken voor alle 
hoven, rechten en vierscharen. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 18-02-1575 
Arien Goossensz, uit de Achterbroek, machtigt zijn zoon Leendert Ariensz om namens hem te ageren en 
recht te spreken voor alle vierscharen, tegen een iegelijk, zowel in het eisen als in het verweren. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 05-05-1581 
Gezworenen wijzen vonnis op verzoek van Adrijaen Goossensz Kadijk. De zaak is niet geheel duidelijk. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 08-05-1581 
Adrijaen Goossensz en Adrijaen Jacobsz, voor zichzelf en voor alle gemene crediteuren van Anthonis 
Willemsz, bekennen geaccordeerd te hebben met betrekking tot de verkaveling van het land dat Adriaen 
Goossensz en Tonis Willemz met elkaar gemeen hebben, liggend in het westeinde van de Achterbroek. Te 
weten dat Adrijaen Goossensz het land zal behouden en gebruiken voor dit tegenwoordige jaar en Adriaen 
Jacobsz gebruikt het deel dat Tonis Willemsz gebruikte. 
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#k18982 Andriesz, Wouter  (zoon van ) 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1580, 1583 - 1585, 1587, 1589, 1592, 
 1599, 1609 en 1612. Kerkmeester in 1582. 
  Substituut schout in 1603 tm 1608, 1613 tm 1615, Schout in 1606 
 Later getrouwd met Catrijna Gerrits 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † tussen 20-12-1624 en 04-03-1625 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1578 te Berkenwoude ?? 
#k18983 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † voor +/- 1620 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Elisabetgen ~ +/- 1579 te ??? † voor 07-01-1614 te Berkenwoude ?? 

  x +/- 1599 te Berkenwoude ?? met Job Daemen 
  zie ─> k9491 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 09-01-1575 
Wouter Andriesz en Maerten Pietersz, schout, als voogden van de achtergelaten weeskinderen van 
Willem Andriesz, en de heemraden Job Jansz, Pieter Aertsz en Pieter Teunisz, hebben de kinderen 
besteed om de minste kosten. Wouter Andriesz heeft aangenomen om de oudste jongen te kleden, reden 
en scholen. Pieter Aertsz heeft aangenomen een meijske voor 25 gulden 5 stuivers te leren lappen, 
naaien, etc. als zijn eigen kind. Willem Claesz heeft het jongste kind op twee na, genaamd Cornelis, 
aangenomen voor 18 gulden 5 stuivers. Maerten Pietersz, schout, neemt de oudste jongen op 1 na, 
genaamd Crijn, voor 16 gulden. Hij zal hem laten leren, maar kleren, kousen en schoenen moeten de 
voogden betalen. ‘Ende is’t saeck dat den schout voortvluchtig moste wesen van de vijanden, dat hij wech 
moste loope, soo sal hij oftreden nae ordienant des tijts.’ Wouter Andriesz heeft ook nog aangenomen het 
jongste op 1 na, genaamd Dirck, voor 20 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 11-01-1575 
Wouter Andriesz en Gerrit Ariensz en Maerten Pietersz, schout, als voogden van de achtergelaten 
weeskinderen van Dirck Andriesz hebben de kinderen besteed om de minste kosten. Gerrit Ariensz heeft 
die kinderen aangenomen voor 1 jaar, voor 41 gulden, en zal voor hun eten, drinken, en scholing zorgen. 
De kleding en scholing moeten door de voogden van de kinderen betaald worden. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 25-03-1575 
Arijen Jansz, Wouter Andriesz, Cornelis Dircksz, Brant Jansz, Govert Pietersz, Willem Dammisz, Claes 
Claesz, Pieter Meusz, Pieter Jansz, Dirck enten en Willem Pietersz stellen zich borg voor Job Jansz omdat 
gezegd wordt dat hij zoude ‘verbeurt hebben boeten’/. Zo hebben zij een paard verkocht dat zij gehaald 
hadden. Voor die boete stellen zij zich borg in het geval zij ongelijk hadden. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 04-10-1580 
In een slechts gedeeltelijk behouden acte leggen Wouter Andriesz, oud 35 jaar, en Dammis Gijsbrantsz, 
oud 41 jaar, een verklaring af. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude  d.d. ..-10-1580 / 25-12-1583 / 30-01-1585 / 11-02-1587 
Wouter Andriesz treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 11-11-1581 
Gerrit Arijensz en Wouter Andriesz, als voogd van de achtergelaten weeskinderen van Dirck Andriesz en 
Lintgen, zijn vrouw, beiden zalr, doen rekening van de ontvangsten en uitgaven. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 16-10-1582 
Wouter Andriesz wordt genoemd als kerkmeester van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 13-01-1584 
Gerrit Arijensz en Wouter Andriesz, als voogd van de achtergelaten weeskinderen van Dirck Andriesz en 
Lintgen, zijn vrouw, beiden zalr, doen rekening van de ontvangsten en uitgaven. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude d.d. 09-01-1584 / 28-03-1585 / 11-02-1587 / 15-04-1589 /  
    29-06-1592, e.a. 
Wouter Andriesz treedt op als gezworene van Berkenwoude 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 08-02-1585 
Gerrit Arijensz en Wouter Andriesz, als voogd van de achtergelaten weeskinderen van Dirck Andriesz en 
Lintgen, zijn vrouw, beiden zalr, doen rekening van de ontvangsten en uitgaven. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 05-06-1585 
Claes Jansz, eiser, contra Gerrit Adriaensz en Wouter Andriesz, als voogden van de weeskinderen van 
Dirck Andriesz, gedaagden, om betaling te hebben van 15 gulden ‘tot goede rekeninge’. 
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Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 23-10-1585 
Wouter Andriesz, eiser, contra de erfgenamen van Antonis Ariensz, de bezitterse van de hypotheek van 
Wouter Andriesz, om provisie te begeren van twee jaar pacht over 1584 en 1585, namelijk 24 schilden per 
jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 23-10-1585 
Wouter Andriesz heeft verzocht, aangezien de weeskinderen van Dirck Andriesz de ouderdom hebben van 
17 of 18 jaren, dat zij hun goederen zullen mogen regeren met een voogd. De gezworenen geven aan dat 
hij met de weeskinderen present moet zijn, en dan rekening afleggen. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 19-06-1586 
Wouter Andriesz, als procuratie hebbende van de kinderen van Willem Andriesz, machtigt Jan Dirckz 
Treest (zie k9876) om uit zijn naam rechtzaken uit te voeren. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 16-09-1587 
Wouter Andriesz, eiser, contra Arijen Tonisz, om twee jaar verlopen rente tot 24 schilden per jaar, over 
1586 en 1587. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 29-11-1600 
Wouter Andriesz, Gerrit Aerijaensz, Aelbert Aertsz, Gladt Thonisz Esseboom en Claes Thonisz 
Esseboom, als oud-gezworenen van 1599 doen hun rekening en bewijs, zo van de verpondingen, gemene 
land huurcedullen, gemene land omslagen en van de kerke 8 morgen land. Is een batig saldo van 18 
gulden 12 stuivers 4 penningen, welk wordt gegeven aan de schout ivm de verteerkosten en het uitgaren 
van die omslagen. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 12-03-1606 
Anthonis Jansz als man en voogd van Stintgen Maertens, heeft ten huize van Wouter Andriesz, schout, 
een obligatie uit de gemeenlands kist van Berkenwoude gelicht. Die obligatie betrof mede Maertge 
Maertens en Jan Maertensz. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 01-05-1609, 06-11-1612, etc 
Wouter Andriesz treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude  d.d. 08-05-1603, 19-01-1604, 21-05-1605, 01-04-1606, 
   16-11-1607, 16-01-1608, 26-02-1613, 07-01-1614, 06-05-1615, etc. 
Wouter Andriesz treedt op als substituut schout van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 13-12-1619 / 18-12-1620 
Wouter Andriesz wordt genoemd als gezworene van Berkenwoude. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd ..-..-1622 
Inventaris van de goederen, nagelaten bij Catrijna Gerrits zaliger. In totaal blijft er nog te verdelen 553 
gulden 7 stuivers over. Wouter Andriesz, die de vierde en laatste man was van Catrijna Gerrits, belooft 
geen andere deling van de genoemde goederen te eisen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 04-03-1625 
Dirck Woutersz, schout, voogd van de weeskinderen van Jop Daemen (zie k9490) zaliger en 
Elijsabetgen Wouters (zie k9491), en Dirck Willemsz, mede voogd in de plaats van zijn overleden broer 
Vincent Willemsz, doen rekenschap van de administratie sinds 24-12-1623 tot heden. In deze acte is 
sprake van een obligatie ten laste van Arijen Fransz die hen aangekomen is na het overlijden van Wouter 
Andriesz, hun grootvader. Genoemde kinderen zijn Grietgen Joppen en Janneken Joppen.  
De schout betaalt (datum onbekend) aan Willem Arijensz (zie k4744), getrouwd met Lijsabetgen 
Joppen (zie k4745), het bedrag van 25 gulden, het vierde deel van 100 gulden die de schout bij de laatste 
rekening schuldig was aan de kinderen. Zo ook aan Andries Wiggersz, man van Janneken Joppen, en ook 
aan Margriete Joppen. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 20-12-1628 
Geertgen Wouters, geassisteerd met haar man Gerrit Cornelisz Donck, verkoopt 3 morgen 2 hont land dat 
zij heeft geërfd van haar vader Wouter Andriesz, volgens testament voor de notaris te Lekkerkerk verleden 
op 20-12-1624. Koper is Arijen Fransz. 

 
#k19104 Thonisz, Willem  (zoon van ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te Berkenwoude ?? 
#k19105 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Hendrick  * +/- 1605 te ???  † voor 10-03-1648 te Berkenwoude ?? 
  x +/- 1635 te Berkenwoude ?? met Grietgen Floren 
  zie ─> k9552 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 10-03-1648 
Anthonis Willemsz, voogd van de 5 onmondige weeskinderen van Hendrick Willem Thonisz (zie k9552) 
zaliger, doet rekenschap van zijn administratie. Ontvangst onder andere 462 gulden 4 stuivers uit de 
openbare verkoop van het erfhuis, en 131 gulden 15 stuivers van een jaar huur van 8 morgen 3 hont land. 
Uitgaven onder andere 111 gulden voor het houden van de 3 jongste weeskinderen. 

 
#k19324 Maaijen, Gerrit Cornelisz (zoon van Cornelis Gerritsz Maaijen en ) 
 Beroep: Landbouwer te Benschop, kerkmeester, burgemeester 
 Eerst getrouwd met Margriet Cornelis de Lange 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te ??? 
#k19325 Walings, Aaltje Jan  (dochter van Jan Walings en Elisabeth Cornelis) 
      ─> k38650 
 * +/- 1555 te Willeskop 
 † 05-03-1602 te Benschop 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1585 te ???  † 05-02-1667 te Benschop 

 x 24-11-1615 te Benschop met Haasje Cornelis 
 zie ─> k9662 

 
Leenkamer IJsselstein 1310 - 1656 
REPERTORIUM OP DE DE LENEN VAN DE HOFSTEDE IJSSELSTEIN, 1310-1656 
BENSCHOP 
47. 1 morgen land in Benschop op de noordzijde, boven: de leenman, beneden: de huisbegijnen van het 
begijnhof te Utrecht C.S. 
25-11-1532: Willem Arnoutsz., gehuwd met de dochter van Hendrik Neck Arnoutsz., bij opdracht in ruil 
voor nr. 78 B, 3 fo. 392, C fo. 31v, Nassaus Domein, 11, inv. 182. 
19-5-1562: Arnout Willemsz. bij dode van Willem Arnoutsz., zijn vader, 3 fo. 392. 
5-3-1572: Cornelis Willemsz. bij dode van Arnout Willemsz., gehuwd met Elisabeth Adriaansd., zijn broer, 
D fo. 14v-15. 
3-12-1575: Anton Jan Hendriksz. voor Arnout Cornelisz. bij dode van Cornelis Willemsz., diens vader, D fo. 
45. 
7-1-1586: Jan Frankenz. voor Arnout Cornelisz. bij dode van Anton Jan Frankenz., D fo. 45. 
26-8-1595: Hulde van Arnout Cornelisz., D fo. 45. 
11-6-1600: Aaltje Jansd., weduwe Gerard Nee1 Maeijen, bij overdracht door Arnout Cornelisz., H fo. 66. 
21-2-1603: Jacob Gerardsz. bij dode van Aaltje Jansd., zijn moeder, H fo. 66. 
18-10-1615: Willem Glaude bij overdracht door Jacob Gerardsz., G fo. 75v-76v. 
23-2-1626: Glaude Willemsz. bij dode van Willem Glaude, zijn vader, G fo. 155 

 
#k19326 Jacobsz, Cornelis (zoon van Jacob Adriaansz en Aaltje Gerrits van  
    Noordwijk) ─> k38652 
 Beroep: Schepen en burgemeester van Benschop 
 * +/- 1555 te ??? 
 † 13-11-1631 te Benschop 
x +/- 1585 te ??? 
#k19327 Franks, Geertje (dochter van Frank Cornelisz en Pietertje Pieters van 
    Vuuren)  ─> k38654 
 * +/- 1560 te ??? 
 † na 11-09-1630 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Haasje * +/- 1590 te ???  † 21-10-1667 te Benschop 

 x 24-11-1615 te Benschop met Jacob Gerritsz Maaijen 
 zie ─> k9663 

 

 
#k19396 Pellen, Ariaen Jans  (zoon van Jan Pellen en ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
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#k19397 Jacobs, Gerbrechje  (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thomas  * +/- 1575 te ???  †  

  x +/- 1605 te ??? met NN 
  zie ─> k9698 

 

 
#k19432 Dionijs, Jan Jansz  (zoon van Jan Jansz Dionijs en )  ─> k38864 
 * +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k19433 Cornelis, Fijgje  (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien * +/- 1600 te Stolwijk  †  

 x 17-05-1626 te Stolwijk met Ootje Willems 
 zie ─> k9716 

 

 
#k19488 van Oostrum, Jan Adriaansz  (zoon van Adriaan Jansz van Oostrum en 
      Lijsbeth van Schaik)  ─> k38976 
 * +/- 1540 te ??? 
 † +/- 1586 te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k19489 Jacobs, Marichgen Ernstens  (dochter van Ernst Jacobsz en Aaltge 
      Jans)  ─> k38978 
 * +/- 1545 te ??? 
 † +/- 1618 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaan  * +/- 1570 te Bunnik  † +/- 1630 te Bunnik 

  x +/- 1600 te ??? met Annichgen Cornelis 
  zie ─> k9744 

 

 
#k19500 Pellen, Ariaen Jans  zelfde als ─> k19396 
x 
#k19501 Jacobs, Gerbrechje  zelfde als ─> k19397 
 
#k19708 Jacobsz, Jordaen  zelfde als ─> k17132 
x 
#k19709 Adriaens, Maritge  zelfde als ─> k17133 
 
#k19710 Sijbrantsz, Cornelis  zelfde als ─> k17134 
x 
#k19711 Jans, IJtgen   zelfde als ─> k17135 
 
#k19784 Klip, Cornelis Claesz  (zoon van Claes Ariensz Klip en ) 
 ~ +/- 1520 te Stolwijk ? 
 † voor 20-03-1583 te Stolwijk 
x +/- 1548 te ??? 
#k19785 Claes, Gijsgen (dochter van ) 
 ~ +/- 1525 te ??? 
 † na 10-02-1595 te Stolwijk 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Cornelis ~ +/- 1550 te ???  † tussen 20-01-1607 en 16-09-1607 te Stolwijk 

 x +/- 1580 te ??? met Maritge Gerrits 
 zie ─> k22272 (kwartier 2) 

o Claes ~ +/- 1555 te ???  † na 20-01-1607 te ??? 
 x +/- 1585 te Stolwijk met Annigje Jans 
 zie ─> k9892 (kwartier 1) 

 
Bewoningsgeschiedenis Stolwijk (HoGenDa): 

o Cornelis Claasz Clip 1553 wed. Gijsje 1583 kk. 1589 3m150r 1593 
o Cornelis Claasz Clip x Gijsje Claasdr x 1545? 
o Hof van Holland 3801 3/11/1580 Gijsje Claasdr, wed. Cornelis Claas Ariens (STW), procedeert 

tegen Dirk Simons, Cornelis Jans Oom en de rentmr van St. Catharina gasthuis te GDA 
o Cornelis Cornelisz Clip x Marrigje Gerrits x 1580? 
o Claas Cornelisz Clip 1549* x Annigje Jans x 1590? 
o Pauwel Cornelisz Clip x Ariaantje Gerrits x 1585? 
o Pauwel Cornelisz Clip xx Swaantje Teeuwen x 1600? 
o Ellert Cornelisz Clip 1555*? 
o Hof van Holland 1704 13/10/01 Cornelis en Pauwel Cornelisz (STW), mede namens hun broers 

Claas en Ellert Cornelisz, samen erfgen. van hun vader Cornelis Claasz, machtigen een 
procureur in hun zaak tegen Sijgje, dr. van Hans Ariens 

 
Recht.Arch. Stolwijk inv.nr. 826, fol.11  dd 20-03-1583: 
Betreft overdracht van 12 morgen op de Noordzijde-Benedenkerk, afkomstig van Ocker Cornelisz en 
Weijntje Ockers, zijn huisvrouw, beiden overleden. Belendingen ten oosten en ten westen Ghijsgen 
Cornelis weduwe met haar kinderen. 
 
Recht.Arch. Stolwijk inv.nr. 826, fol. 73  dd 21-04-1589: 
Grondloting van bovenstaande 12 morgen. Belendingen nu ten oosten Cornelis-, Claes- en Pouwels 
Cornelisz en ten westen Gijsgen Cornelis weduwe met haar kinderen. In de verdere bepalingen wordt als 
belending aan de oostzijde van deze 12 morgen vermeld Gijsgen Clippen lant. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 16-03-1593: 
Grondloting tussen Pouwels Cornelisz (Clip), Maerten Gerritsz en Jan Gerritsz. 
Pouwels Cornelisz krijgt 1 morgen ½ hont te Benederkerk, gemeen met zijn broers. 
Maerten en Jan Gerritsz krijgen een hofstede met huis en 7 morgen, te Benederkerk, en nog 7 morgen te 
Benederkerk. Maerten en Jan Gerritsz moeten uitkeren aan de twee weeskinderen van Ariaentgen Gerrits 
zaliger, hun zuster, geproc. bij Pouwels Cornelisz, bij namen Adriaen Pouwelsz en Marrichgen Pouwels, 
voor hun moederlijke erfenis en voor de erfenis van hun bestevader Cornelis Claesz Clip, de somma van 
1275 sch. Pouwels Cornelisz moet aan zijn kinderen nog uitkeren 200 sch. 
 
Recht.Arch. Stolwijk inv.nr. 826, fol. 137  dd 10-02-1595: 
Belendingen op de Noordzijde-Benedenkerk Gijsgen Clippen weduwe c.s. en de erfgenamen van zalr. 
Cornelis Claesz Clip 
 
Recht.Arch. Stolwijk inv.nr. 839, fol. 45  dd 04-06-1631: 
Ellert Cornelisz Clip, onze mede-buurknecht, verklaart tot hoge ouderdom gekomen te zijn. Hij kan de kost 
niet meer verdienen en heeft geen middelen om zichzelf te onderhouden. Hij heeft hulp, bijstand en troost 
van zijn goede vrienden en magen. Om dat te continueren krijgen Jan Claesz Clip voor 1/3, Aerijaen 
Pouwelsz voor 1/3, Cornelis Cornelisz Clip en Cornelis Wiggersz getr. met Annitje Cornelisdr samen voor 
1/3, zijn kamertje of huisje met het erfje gelegen op de zuidzijde van het dorp van Stolwijk. De vrienden 
verklaren hem zijn leven lang te onderhouden. 
 
Gaarders.Arch. Stolwijk, inv.nr. 455).   dd 30-07-1631: 
aangifte en taxatie voor het collateraal; aangebracht door Cornelis Cornelisz Clip c.s. een klein kamertje 
met het erfje op de Zuidzijde-Benedenkerk 

 
 
 
#k19852 Goossensz, Claes  (zoon van ) 
 Beroep: Heilige Geestmeester te Stolwijk in 1590, Gezworene in 1590 en 1595 
 ~ +/- 1545 te Stolwijk ?? 
 † tussen 08-05-1625 en 28-05-1630 te Stolwijk ?? 
x +/- 1570 te Stolwijk ?? 
#k19853 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te Stolwijk ?? 
 † ??? te Stolwijk ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Goossen  * +/- 1570   †  

  x +/- 19-02-1605 te Stolwijk met Annitge Cornelis 
  (huw. voorw. bron: Schepenacten  nr 46 Stolwijk) 
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o Nanne  * +/- 1572   †  
  x met Elisabeth Geerlofs (bron: Recht. Arch. 55 dd 08-05-1643 waarbij zij 
  weduwe is van Nanne Claes Goossensz) 
  (is 28-05-1629 grootvader van de 3 kinderen van zijn dochter Leentge  
  Nannens, weduwe van Jacob Arijensz) (bron: Weeskamer arch. nr 1  
  Stolwijk) 

o Jan  ~ +/- 1575 te Stolwijk ?? † voor 01-05-1684 te Stolwijk 
  x +/- 19-04-1606 te Stolwijk met Geertje Jans Muijs 
  zie ─> k9926 

 
Schepenacten Nr 44 Stolwijk    d.d. 13-11-1581 
Claes Goossensz heeft het eigendom verkregen uit handen van Andries Andriesz, over 3 morgen land die 
hij van Andries gekocht heeft, met ½ hont met een ½ huis daarop. 
 
Schepenacten Nr 44 Stolwijk    d.d. 09-01-1589 / 03-12-1590 
Claes Goossensz is 3 gulden 18 ½ stuivers per jaar schuldig aan de Heilige Geestmeesters over een 
hoofdsom van 45 gulden. 
In de marge staat de notitie dd 03-12-1590 dat dit geld is uitgezet bij Claes Goossensz en Cornelis 
Michielsz (onder boven) en Pieter Jan Woutersz en Cornelis Jansz (onder beneden), tesamen Heilige 
Geestmeesters. 
 
Schepenacten Nr 44 Stolwijk    d.d. 08-01-1590 / 28-07-1595 
Claes Goossensz wordt vijfmaal genoemd als gezworene van Stolwijk. 
 
Schepenacten Nr 45 Stolwijk    d.d. 03-09-1596 / 24-08-1609 
Claes Goossensz koopt van Leendert Aelbertsz, en van Cornelis Willemsz Backer, als voogd van de 
weeskinderen van Neeltge Cornelis zalr, geprocreeerd bij voorn. Leendert Aelbertsz 2 morgen land. 
Bedrag 1200 sch. 
In de kantlijn d.d. 24-08-1609 staat dat de koopsoom is afgelast is door Jan, de zoon van Claes 
Goossensz. 
 
Schepenacten Nr 46 Stolwijk    d.d. 31-10-1604 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Claesz en Machteltgen Claes. Present van zijn kant: zijn vader Claes 
Goossensz, Gerrit Jansz en Jan Jansz. Van haar kant: haar vader Claes Sijmonsz, haar voogd Cornelis 
Theuwen. 
Claes Goossensz geeft zijn zoon mee 3 morgen 4 hont land, 1 morgen ½ hont land, koeien, enz. 
Claes Sijmons geeft zijn dochter mee de goederen haar aanbestorven door het overlijden van haar moeder 
Marichge Teuwen. 
In de kantlijn staat dat Jan Claesz volledig betaald is door Claes Sijmonsz en Huijbert Claes, na het 
overlijden van zijn vrouw Machtgeltge Claes. 
 
Schepenacten Nr 46 Stolwijk    d.d. 19-04-1606 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Claesz, ter eenre, een Geertgen Jans, ter andere zijde, beiden won. 
te Stolwijk. Tussensprekers van zijn kand zijn Pieter Jan Dionijsz en Gerrit Jan Dionijsz, en van haar kant 
Claes Willemsz en Jan Claesz Coel. 
Hij brengt in hetgeen Claes Goossensz, zijn vader, hem meegeeft, namelijk 7 morgen min 2 hont. Ook 
wordt genoemd ‘Wat claes Goossens aan Machteltge Claes Sijmonsdr gelooft had’. 
Zij brengt in hetgeen Jan Willemsz, getrouwd met Marrichge Claes, zijn dochter meegeeft, namelijk 1/3e 
van 14 ½ morgen min ½ hont, 1/3e van de inboedel en 750 gulden. 
Jan Claesz komt met zijn vader Claes Goossensz overeen dat hij mag hebben 1 morgen ½ hont, een 
rentebreif van 250 sch. hoofdsom, gekomen van Claes Sijmonsz. Komt Claes Goossensz de overlijden, 
dan krijgt Jan Claesz deze brief. Zijn broer Goossen Claesz krijgt dan 250 sch. 
 
Recht. Arch. 54 Stolwijk    d.d. 08-05-1625 
In deze acte is sprake van belendend land in eigendom van Clae Goossensz; 
 
Recht. Arch. 55 Stolwijk    d.d. 28-05-1630 
In deze acte is sprake van ‘de kinderen van Claes Goossensz’, als eigenaren van belendend land. 

 
#k19854 Muijs, Jan Willemsz  (zoon van Willem Muijs en ) 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk (Recht.arch. nr 54) 
 ~ +/- 1550 te Stolwijk ?? 
 † na 05-05-1642 te Stolwijk ?? 
x +/- 1575 te Stolwijk ?? 
#k19855 Claes, Marrichge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te Stolwijk ?? 
 † na 1622 te Stolwijk ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertjen  ~ +/- 1580 te Stolwijk † 17-09-1677 te Stolwijk 

  x +/- 19-04-1606 te Stolwijk met Jan Claes Goossensz 
  zie ─> k9927 
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Schepenacten Nr 46 Stolwijk    d.d. 19-04-1606 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Claesz, ter eenre, een Geertgen Jans, ter andere zijde, beiden won. 
te Stolwijk. Tussensprekers van zijn kand zijn Pieter Jan Dionijsz en Gerrit Jan Dionijsz, en van haar kant 
Claes Willemsz en Jan Claesz Coel. 
Hij brengt in hetgeen Claes Goossensz, zijn vader, hem meegeeft, namelijk 7 morgen min 2 hont. Ook 
wordt genoemd ‘Wat claes Goossens aan Machteltge Claes Sijmonsdr gelooft had’. 
Zij brengt in hetgeen Jan Willemsz, getrouwd met Marrichge Claes, zijn dochter meegeeft, namelijk 1/3e 
van 14 ½ morgen min ½ hont, 1/3e van de inboedel en 750 gulden. 
Jan Claesz komt met zijn vader Claes Goossensz overeen dat hij mag hebben 1 morgen ½ hont, een 
rentebreif van 250 sch. hoofdsom, gekomen van Claes Sijmonsz. Komt Claes Goossensz de overlijden, 
dan krijgt Jan Claesz deze brief. Zijn broer Goossen Claesz krijgt dan 250 sch. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 30-10-1613 
Geertgen Floorendr, weduwe van Claes Willemsz, geassisteerd met haar vader Floor Daemen (zie 
k18522), verticht haar kinderen, bij namen: Jacob Claesz, 10 jaar, Marrichge Claesdr, ca 9 jaar, Cornelis 
Claesz, ca 6 jaar, Marrichgen Claesdr, ca 2 jaar en Claesjen Claesdr, ca ½ jaar, met hun voogd Jan 
Willemsz Muijs. Zij onderhoudt de kinderen; verzekerd op een rentebrief van 625 sch. sprekende op Floor 
Daemsz in Beijerse. 
 
Recht. Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 29-03-1618 
Jan Willemsz Muijs stelt zich als borg bij een transactie, en ondertekent de acte. 
 
DTB Stolwijk     dd 1622 
Jan Willemsz Muijs wordt in combinatie met Maritjen, sijn vrou, genoemd als lidmaat. 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-79S5-V?i=70&wc=SMMP-
RMD%3A1292923701%2C346011001%2C346840501&cc=2037907 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 12-05-1628 
Maritge Jan Jansz, weduwe van Jan Dircksz, geassisteerd met Jan Willemsz Muijs, haar voogd, doet 
boedelscheiding jegens haar 5 kinderen Jan, Maritge, Cornelis, Dirckje en Willem, geassisteerd met hun 
voogd Claes Cornelisz Backer. Zij behoudt de boedel. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 12-05-1628 
Vertichting tussen Fijtje Cornelis, geassisteerd met Sijmon Cornelisz, haar broer, ter eenre en Annetge 
Willems, weduwe van Daem Leendertsz, geassisteerd met Jan Willemsz Muijs, haar broer, en Jan 
Willemsz Muijs als voogd van de 6 weeskinderen van Leendert Daemsz en Fijtge Cornelis. 
(De verdere details hier niet verder overgenomen) 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 11-04-1631 
Rekening van Crijn Flooren en Jan Willemsz Muijs als voogden van de weeskinderen van Jop Floorensz. 
Sedert 30-03-1629. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. 20-04-1633 
Rekening door Crijn Flooren en Jan Willemsz Muijs als voogden van de weeskinderen van Jop Floorensz. 
Sedert 11-04-1631. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 22-06-1635 
Rekening van Crijn Florisz en Jan Willemsz Muijs, voogden van de weeskinderen van Jop Florisz. Sedert 
20-04-1633. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Stolwijk   d.d. 05-05-1642 
Boedelscheiding door Francijntge Cornelis, weduwe van Willem Jansz Muijs, ten behoeve van Niesge 
Willems, dochter vam Willem Jansz Muijs en Leentge Cornelis, en van Jan Willemsz (ca 5 jaar) en Leentge 
Willems (ca 1 ½ jaar), kinderen van Willem Jansz Muijs en Francijntge Cornelis. Deze twee laatste 
kinderen worden bijgestaan door Jacob Jansz Muijs en Gerrit Jansz Muijs (zie k5326), ooms, en Jan 
Willemsz Muijs (zie ook k9926), grootvader. (Opm.: dit moet mijns inziens gelezen worden als 
‘overgrootvader’) In de boedelscheiding wordt o.a. bepaald dat de 3 kinderen zullen behouden de 
goederen die Geerte Jans, weduwe van Jan Claesz, hun grootmoeder, in lijftocht heeft. 
Opmerking: In deze acte worden Jan Willemsz Muijs als grootvader, en Geerte Jans, weduwe van Jan 
Claesz, als grootmoeder aangeduid van de weeskinderen van Willem Jansz Muijs. Omdat de beide 
vrouwen van Willem Jansz Muijs als patroniem ‘Cornelis’ hebben, kan Jan Claesz niet de vader van deze 
vrouwen zijn. Wanneer Geerte Jans de grootmoeder is, moet Jan Claesz Goossensz de vader van hen 
zijn. Bovendien: in een acte van 1606 staat dat Jan Willemsz de vader is van Geertje Jans. (zie k9927). 
Jan Willemsz is daarmee niet de grootvader van de kinderen, maar de overgrootvader. 
 

 
#k19912 (Boertgen), Huijbert Lenaertsz (zoon van Lenaert (Boertgen) en ) 
 Beroep: Heemraad te Ouderkerk aan den IJssel 
 * +/- 1540 te ??? 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-79S5-V?i=70&wc=SMMP-RMD%3A1292923701%2C346011001%2C346840501&cc=2037907
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-79S5-V?i=70&wc=SMMP-RMD%3A1292923701%2C346011001%2C346840501&cc=2037907
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 † ??? te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1570 te ??? 
#k19913 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  * +/- 1575 te ???  † tussen 24-12-1636 en 11-11-1637 te ??? 

  x voor 1608 te ??? met Lijsghen Aerens 
  xx na 03-06-1617 met Leentgen Frans 
  zie ─> k9956 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-02-1596/ 02-06-1626 
Jan Joosten is schuldig aan Huijbert Lenaertsz een jaarlijkse rente van 9 gulden die hij verhypothequeert 
op 17 morgen land in de polder de Lage Nesse. 
In de kantlijn verklaart Leendert Huijbertsz Boertgen, zoon van Huijbert Lendertsz op 02-06-1626 dat de 
schuld is voldaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-01-1596 tm 30-11-1607 
Huijbert Lenaertsz wordt diverse malen als heemraad genoemd in de periode 1596 tm 1607. 

 
#k19976 Dionijs, Jan Jansz  zelfde als ─> k19432 
x 
#k19977 Cornelis, Fijgje  zelfde als ─> k19433 
 
#k20372 de Bes, Adriaen Adriaensz  (zoon van Adriaen de Bes en ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k20373 Gijsbrechts, Maritgen (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ 21-08-1608 te Streefkerk  †  

 x +/- 1650 te ??? met Pietertje Gijsberts 
 zie ─> k10186 

 

 
#k20380 Bel, Cornelis Dircksz  (zoon van Dirck Bel en ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † tussen 20-11-1639 en ..-11-1641 te Bergambacht ?? 
x +/- 1620 te ??? 
#k20381 Heijmans, Metgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1595 te ??? 
 † tussen 21-04-1644 en 28-10-1653 te Bergambacht ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maarten  * +/- 1625 te ??? † tussen 10-06-1672 en 15-08-1673 te Bergambacht 

  x +/- 1650 te ??? met Niesje Sanders 
  zie ─> k10190 

 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 03-02-1626 
Rechtdag gehouden 03-02-1626 
Jan Hermansz, eiser, contra Cornelis Dircksz Bel, gedaagde, om betaling van koop van zekere rijs, ieder 
rijs 2 gulden 5 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 05-05-1631 
Rechtdag gehouden 06-05-1631 
Cornelis Dircksz Bel, eiser, contra Andries Michielsz, gedaagde. De eis wordt schriftelijk ingediend, en 
wordt niet verder beschreven. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 26-06-1635 / 10-07-1635 
Rechtdag gehouden 26-06-1635 
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Cornelis Dircksz Bel, eiser, contra Andries Melchiorsz, gedaagde. De eis wordt schriftelijk ingediend, en 
wordt niet verder beschreven. Op de volgende rechtdag blijkt het om een grondloting te gaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. 20-11-1639 
Cornelis Dircksz Bel wordt genoemd als eigenaar van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-11-1641 
Coen Hugen, won. te Schoonhoven, getrouwd met Borchgen Rochus Zoos, verkoopt aan Metgen 
Heijmans, weduwe van Cornelis Bell, won. aan de Hogedijck buiten Schoonhoven, 1/4e deel van 6 
morgen land. 
 
Recht. Arch. Nr. 37 Bergambacht   d.d. ..-06-1651 
De kinderen van Cornelis Dircksz Bel worden genoemd als eigenaren van een belendend perceel. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 28-10-1653 / 11-11-1653 
Rechtdag gehouden 28-10-1653 
De kinderen en erfgenamen van Metgen Heijmans, eisers, contra Robbert Robbertsz, won. op de 
Steenplaets, gedaagde. De inhoud van de zaak wordt niet weergegeven in de stukken. 
 
Recht. Arch. Nr. 31 Bergambacht   d.d. 30-12-1653 
Rechtdag gehouden 28-10-1653 
Cornelis Jacobsz, won. aan de Vlist, als last en procuratie hebbende van Dirckgen Willems, weduwe van 
Jacob Gijsbertsz, eiseresse, contra de kinderen en erfgenamen van Metgen Heijmans, weduwe van 
Cornelis Dircksz Bel, gedaagden. Tot betaling van 150 gulden, met 6 jaar rente van 15 gulden per jaar, 
volgens de obligatie die door Metgen Heijmans op 21-04-1644 is ondertekend. 

 
#k20382 Sanders, Sander Ariensz    zelfde als ─> k13012 
x 
#k20383 Bastiaens, Grietje Corssen    zelfde als ─>k13013 
 
#k20428 Schoonder, Huijg Adriaensz    zelfde als ─> k12076 
x 
#k20429 Jongebreur ?, Neeltje Aartsen (Neeltje Adriaens) zelfde als ─> k12077 
 
#k20462 de Backer, Pieter     zelfde als ─> k11504 
x 
#k20463 Jaspers, Maertgen     zelfde als ─> k11505 
 
#k20466 Cornelisz, Wouter  (zoon van Cornelis Pleunen en )  ─> k40932 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † voor 19-05-1615 te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k20467 Nannings, Dieuwertje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † na 02-03-1616 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sijtje ~ +/- 1610 te ???  †  

 x voor 24-09-1634 te Oud Alblas ?? met Gijsbert Nicolaasz / Claesz / Cleijsz Calis 
 zie ─> k10233 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN, 1229-1650 
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979) 
II. ZUID-HOLLAND en GELRE 
ALBLAS 
90. Een halve hoeve land (1383: 8 morgen 4 hont; 1472: een weer van 8 morgen, genaamd Kibbelaars 
land), waar zijn vader op placht te wonen, (1472: jaarlijks 12 pond waardig). 
25-11-1306: Colijn Everdeisz. na opdracht, te komen op zijn oudste zoon bij Machteld, dochter van Willem 
Blaskin, 1 fol. 205v. 
15-9-1311: Uitspraak over het leen van Everdei en Colijn van Alblas, 72. 
23-11-1345: Bartholomeus Wittenz. bij overdracht door Daniel, zijn broer, zoals Colijn Everdeisz., zijn neef, 
1 fol. 243. 
..-.-13..: Monne Dirksz. bij overdracht door Witteman Bartholomeusz., 64 fol. 28v. 
24-4-1383: Witte Dirk Elandszz., te komen op zijn oudste zoon bij Agnes, dochter van Floris van den 
Tempel, 1 fol. 222v, 64 fol. 28v. 
10-3-1396: Jan Maartensz. bij overdracht door Hadewig, dochter van Witte Dirksz., bij dode van haar 
vader, 1 fol. 229, 64 fol. 28v. 
15-4-1401: Lijftocht van Machteld, dochter van Reiner van Kalkeren, gehuwd met Jan Maartensz., 1 fol. 
233, 64 fol. 28v. 
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30-5-1424: Arnout Vink voor Elisabeth, zijn dochter, bij dode van Jan Maartensz., 65 fol. 22v. 
..-.-14..: Nikolaas Simonsz. te Dordrecht voor Elisabeth, zijn vrouw, 65 fol. 22v, 66 fol. 2v. 
16-5-1466: Nikolaas Gijsbertsz. (zie k654912) bij overdracht door Jacob Kibbelaar voor Elisabeth, 
dochter van Arnout Vink, diens vrouw, LRK 117b fol. 51v-52. 
..-.-1472: Nikolaas Gijsbertsz. vermeld, LRK 283 fol. 179. 
16-6-1475: Hugo Nikolaasz. (zie k327456) bij dode van Nikolaas Gijsbertsz., zijn vader, (zie k654912) 
LRK 118 c. Arkel fol. 22v. 
11-12-1499: Nikolaas Gijsbertsz. voor Adriaan Hugo Nikolaasz., (zie k163728) zijn neef, bij dode van 
Hugo Nikolaasz., diens vader, (zie k327456) LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
26-10-1519: Hulde van Adriaan Hugo Nikolaasz., LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
14-2-1557: Pleun Adriaansz., (zie k81864) gehuwd met Fijtge Jansdr., (zie k81865) bij dode van 
Adriaan Hugo Nikolaasz., zijn vader, (zie k163728) LRK 128 c. Arkel fol. 30 en c. Zd.-Holland fol. 6v-7v. 
19-2-1581: Jan van Muissenburg Willemsz. voor Cornelis Pleunenz. te Alblas bij dode van Pleun 
Adriaansz., diens vader, (zie k81864) LRK 135 fol. 172v-173. 
26-3-1592: Wouter Cornelisz. (zie k20466) bij overdracht door Cornelis Pleunenz., (zie k40932) LRK 
138 fol. 8v-9. 
 
90A. De helft van het leen. 
19-5-1615: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Neeltje Woutersdr., zijn nicht, ook voor Sijtje Woutersdr., haar 
zuster, bij dode van Wouter Cornelisz., hun vader, LRK 141 c. Arkel fol.43v-44. 
20-1-1632: Cornelis Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Maarten Vlam, notaris te den Haag, voor 
Wouter Adriaansz. Casteel te Papendrecht, gehuwd met Neeltje Woutersdr., en Reiner Calis Hugenz. voor 
Dieuwertje Nanningsdr. met het geheel bij deling van de boedel van Wouter Cornelisz., LRK 146 c. Zd.-
Holland fol. 9-10. 
11-2-1645: Emilius Cool voor Arnout Woutersz. te Oud Alblas voor Neeltje Cornelisdr., diens nicht, bij dode 
van Cornelis Woutersz., haar vader, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 1v-2v. 
9-4-1647: Hugo Adriaansz. voor Maartje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Evenblij voor 
Neeltje Cornelisdr. met de helft, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 29v-30. 
 
90B. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Dieuwertje Nanningsdr. bij dode van Wouter Cornelisz., haar 
man, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Gijsbert Calis Nikolaasz. voor Sijtje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis 
Willemsz. Evenblij, secretaris van Oud Alblas, voor Jan en Cornelis Willemsz. Ouderkerk voor Neeltje 
Cornelisdr., hun nicht, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 27v-29v. 
 
90C. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Cornelis Woutersz., zijn neef, bij dode van Wouter Cornelisz., 
diens vader, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Arnout Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Cornelis Evenblij voor Neeltje Cornelisdr., 
LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 30v-31. 

 
#k20468 Timmerman, Cornelis Crijnsz (zoon van Crijn Cornelisz Timmerman 
      en )  ─> k40936 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1615 te ??? 
#k20469 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Crijn ~ +/- 1620 te ???  † tussen 11-01-1680 en 11-05-1682 te Streefkerk 

 x +/- 1650 te ??? met NN 
 zie ─> k10234 

 

 
#k20480 Bastiaensz, Adriaen   zelfde als ─> k13360 
x  
#k20481 Gijsberts, Leentje   zelfde als ─> k13361 
 
#k20482 Corevaer, Aert Adriaensz  zelfde als ─> k13362 
x 
#k20483 Leenderts, Neeltje   zelfde als ─> k13363 
 
#k20486 van Muijlwijck, Dionijs Jansz  zelfde als ─> k24454 
x 
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#k20487 Gerrits, Geertruid   zelfde als ─> k24455 
 
#k20592 Covel, Jan Woutersz   zelfde als ─> k14312 
x 
#k20593 de Haen, Aentken Teunis  zelfde als ─> k14313 
 
#k20594 Florensz, Cornelis   zelfde als ─> k14314 
x 
#k20595 Covel, Anna Wouters   zelfde als ─> k14315 
 
#k20596 Broer (Boijtgen), Arien Cornelisz zelfde als ─> k14316 
x 
#k20597 Boel, Lijscken Ariens   zelfde als ─> k14317 
 
#k20598 Boer, Cornelis Jansz   zelfde als ─> k14318 
x 
#k20599 Bastiaens, Beatrix   zelfde als ─> k14319 
 
#k20600 Sterrenburgh, Jan Claesz (zoon van Claes Jansz Sterrenburgh en ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † +/- 1617 / 1622 te ??? 
x +/- 1588 te ??? 
#k20601 Pieters, Burchgen  (dochter van Pieter Pauwels en ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † +/- 1633 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Paulus * +/- 1600 te ???  † voor 1648 te ??? 

 x +/- 1625 te ??? met Neeltge Ariens van der Houve 
 zie ─> k10300 

 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 20-11-1631 
Borgen Pieters, weduwe van Jan Claesz Sterrenburgh, eiser en Adriaen Leendertsz Vettgens, 
gedaagde. Borgen Pieters eist betaling van 106 gulden volgens een boligatie dd 19-06-1622, en de rente 
van 48 gulden daarvan. 

 
#k20776 Besemer, Jan Aertsz  (zoon van Aert Gijsbrechtsz Besemer en NN 
     Mertens Hardam)  ─> k41552 
 * +/- 1550 te Oud Alblas 
 † voor 1626 te Oud Alblas 
x +/- 1575 te ??? 
#k20777 Rutten, Machtelt  (dochter van ) 
 * +/- 1550 te Oud Alblas ? 
 † voor 1638 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert * +/- 1580 te Oud Alblas  † +/- 1635 / 1646 te ??? 

 x 24-10-1610 te Oud Alblas met Lidewij Gijsbrechts 
 zie ─> k10388 

 

 
#k20786 Broer, Cornelis Ariensz (zoon van Arien Broer en ) 
 * +/- 1541 te Goudriaan 
 † voor 17-10-1620 te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k20787 Koeval, NN Adriaens  (dochter van Adriaen Koeval en ) 
 * +/- 1546 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Arien * +/- 1572 te Ammerstol † voor 28-12-1618 te Goudriaan 
 x +/- 1604 te Lekkerkerk met Lijscken Ariens Boel 
 zie ─> k14316 (kwartier 2 en 3) 

o Neelken * +/- 1590 te Goudriaan  †  
 x +/- 1610 met Arien Maurits (Broer) 
 zie ─> k10393 (kwartier 2) 

 

 
#k20912 Gerritsz, Dirk Aart  zelfde als ─> k13400 
x 
#k20913 Huijberts, Jacobje  zelfde als ─> k13401 
 
#k20914 Kersbergen, Gerrit Jansz zelfde als ─> k13402 
x 
#k20915 Jans, Hilligje   zelfde als ─> k13403 
 
#k20922 Kersbergen, Gerrit Jansz zelfde als ─> k13402 
x  
#k20923 Jans, Hilligje   zelfde als ─> k13403 
 
#k21056 Gijsbertsz, Dirck jonge (zoon van Gijsbert Gijsbertsz de jonge en Marij 
     Dircks)  ─> k42112 
 Later getrouwd voor 06-10-1589 met Pleuntgen Michiels 
 Beroep: poorter van Nieuwpoort 
 * +/- 1530 te ??? 
 † tussen 26-03-1610 en 24-06-1610 te ??? 
x voor 10-01-1561 te ???   zie Ons Voorgeslacht 671, nov. 2014 
#k21057 NN, Ingentgen  (dochter van ) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † voor 10-03-1572 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maerten  * +/- 1570 te ???  † tussen 08-01-1627 en 30-05-1628 te ??? 

  x +/- 1600 te ??? met Jacobge Adriaens 
  zie ─> k10528 

 

 
#k21072 Noirlander, Claes Pieter Geerlofs  zelfde als ─> k18488 
x 
#k21073 NN, Grietje    zelfde als ─> k18489 
 
#k21080 Sost, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis Sost en ) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † voor 1617 te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k21081 Leenderts, Maeritge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † voor 1604 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1580 te Ouderkerk ad IJssel † 27-06-1674 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1610 te ??? met Ariaentje Joosten 
 xx met Teuntgen Gerrits 
 zie ─> k10540 

 

 
#k21120 de Borst, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Leendertsz Borst en IJefje 
     Maertens Snoeij)  ─> k42240 
 * +/- 1560 te Krimpen aan den IJssel 
 † 09-05-1626 te Capelle aan den IJssel 
x +/- 1590 te ??? 
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#k21121 Besemer, Maertge Pieters (dochter van Pieter Jansz Besemer en Barbara 
     Louwens)  ─> k42242 
 Later getrouwd (1) met Pieter Maertensz  
  GA Rotterdam, Capelle a/d IJssel RA, inv.nr. 20, d.d. 2-7-1631 (boedelscheiding) 
 Later getrouwd (2) met Gerrit Aertsz 
  GA Rotterdam, Capelle a/d IJssel RA, inv.nr. 21, d.d. 15-5-1636 

 * +/- 1565 te ??? 
  10-05-1641 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  * +/- 1590 te Krimpen ad IJssel † voor 14-05-1666 te ??? 

  x +/- 1620 te ??? met NN Foppendr 
  zie ─> k10560 

 
GA Rotterdam, Capelle a/d IJssel (RA) inv. nr. 461, d.d. 17-3-1591 
Cornelis Cornelisz Borst en Maertge Pietersdr Besemer worden als echtgenoten genoemd. 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 28-05-1621 
Cornelis Cornelisz Borst, en Aechtgen Pieters weduwe van Floris Pietersz geassisteerd met Pieter 
Florisz haar zoon, alle wonende te Capelle ad IJssel, verkopen aan Pieter Huijgensz en Jan Huijgensz, 
broers, en aan Steven Jansz, allen wonende te Krimpen ad IJssel, een morgen land in de polder 
Langeland, waar eerst Andries Louwerisz op placht te wonen. 
Pieter Huijgensz en Jan Huijgensz zullen samen de ene helft, en Steven Jansz de andere helft hebben. 
Het gebruik van het huis en de vruchten van de fruitbomen zullen blijven aan Merritgen Gerrits weduwe 
van Andries Louwerisz zo lang zij leeft. Bedrag 700 pond te 40 grooten het pondt, die betaald moeten 
worden in twee termijnen. Verkoop 03-04-1620. Acte 28-05-1621. 
 
GA Rotterdam, Capelle a/d IJssel WK, inv.nr. 1, d.d. 17-6-1626 
Maertge Pieters Besemer regelt de weesboedel na het overlijden van Cornelis Cornelisz Borst 
 

 
#k21122 Luijten, Fop (zoon van Luijt Voppensz en Merritge Gerrits) ─> k42244 
 * +/- 1558 te ??? 
 † na 1629 te Krimpen aan den IJssel ? 
x +/- 1590 te ??? 
#k21123 NN (dochter van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o NN * +/- 1595 te Krimpen ad IJssel ?? † 

 x +/- 1620 te ??? met Leendert Cornelisz Borst 
 zie ─> k10561 

 

 
#k21124 (Moolenaar) van der Duijn, Leendert Cornelisz (zoon van Cornelis van 
        der Duijn en ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † voor 28-08-1639 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1580 te ??? 
#k21125 Cornelis, Trijntje (dochter van ) 
 * +/- 1558 te ??? 
 † na 11-06-1640 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cent * +/- 1589 te Ouderkerk ad IJssel  † voor 27-02-1665 te ??? 

 x +/- 1615 te ??? met Ariaentje Hugens 
 zie ─> k10562 

 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-08-1639 
Joosge Joris, wed. van Dirck Lendertsz van der  Duijn, is voor een achtste deel erfgenaam in de goederen 
van Lendert Cornelisz van der Duijn, de overleden vader van haar man. Sijmen Mathijsz getrouwd met 
Annetge Dircks van de Duijn en Joosge Dircks van der Duijn, Lendert Dircksz van der Duijn, de drie 
kinderen van Dirck Lendertsz van der Duijn en Joosge Joris, zijn ook voor een achtste deel erfgenaam in 
de goederen van Lendert Cornelisz van der Duijn, hun grootvader. Daarnaast zijn de drie kinderen ook 
voor een vierde deel erfgenaam in de goederen van de nog in leven zijnde grootmoeder Trijntge Cornelis. 
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De voorgaanden, samen met Cornelis Lendertsz van der Duijn, Vincent Lendertsz van der Duijn, Adriaen 
Claesz van der Duijn, geassisteerd door zijn oom Cornelis Lendertsz van der Duijn, komen het volgende 
overeen: 
Joosge Joris en haar drie kinderen dragen hun deel van de erfenis over aan Cornelis, Vincent en Adriaen 
van der Duijn. Zij ontvangen hiervoor 900,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 11-06-1640 
Cornelis Lendertsz van der Duijn, Vincent Lendertsz van der Duijn en Adriaen Claesz van der Duijn 
hebben de weduwe en kinderen van Dirck Lendertsz van der Duijn uitgekocht uit de boedel van Lendert 
Cornelisz van der Duijn zaliger, hun overleden vader en grootvader, en uit de boedel van de nog in leven 
zijnde weduwe van Lendert Cornelisz van der Duijn, Trijntge Cornelis. Dit bedraagt in totaal 1 morgen en 
anderhalf hont land in de polder de Geer. Zij hebben aan schout en heemraden verzocht dit land te 
taxeren. Dit is gedaan, en is getaxeerd op 300 pond. 

 
#k21126 Sentensz, Huijg  (zoon van Vincent Gerritsz en Ariaantje Jans) 
      ─> k42252 
 * +/- 1555 te ??? 
  01-07-1638 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1585 te ??? 
#k21127 Jacobs, Trijntje  (dochter van Jacob NN en Merrit Louris) 
 * +/- 1560 te ??? 
  02-08-1636 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaentje  * +/- 1590 te ???  † voor 1671 te ??? 

  x +/- 1615 te ??? met Cent Leenderts Maetroos / Molenaer 
  zie ─> k10563 

 
Weeskamerarch. Nr 2 Ouderkerk a/d IJssel d.d. 06-07-1638 
Inventaris door Pieter Huijgen, Sent Huijgen, Gerrit Huijgen, Jan Huijgen, Cornelis Huijgen, Evert 
Harmantsz (zie k4454), getrouwd met Geertgen Huijgen, Sent Lendertsz (zie k10562), getrouwd met 
Ariaentgen Huijgen (zie k10563), en Grietgen Huijgen, geassisteerd met Pieter Huijgen, haar broer en 
voogd, Commer Willemsz, weduwnaar van Hendrickje Huijgen, die moeder was van Jacob Commertsz, 
van de nagelaten goederen van Huijch Senten en Trijntgen Jacobs, hun vader, moeder, bestevader en 
bestemoeder. 
Onder andere: 
- 4 morgen land in het huisweer met de ½ van de betimmering daarop. 
- 2 morgen land in de Lage Nesse, in een weer van 8 morgen. 
- het roerend goed is op 06-07-1638 met een koe, vaars, hokkeling, kalf en varken openbaar verkocht voor 
f 303-12-0 
- diverse personen zijn geld schuldig vanwege het “weijen van een schaerbeest” 
- de vier kennipwerven zijn bij het leven van Huijch Senten voor de helft overgedragen aan zijn zoon Pieter 
Huijgen. 
Schulden tot last van de boedel zijn oa.: 
- Grietgen Huijgen krijgt 400 gulden uit hoofde van wat er door haar ouders bij testament is toebedeeld. 
- Willem Tonisz heeft recht op 200 gulden vanwege een obligatie. 
- etc, etc 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 08-12-1638 
De kinderen en kleinkinderen van Huijch Senten en Trijntgen Jacobs, hun overleden vader, moeder, 
grootvader en grootmoeder, verkopen in het openbaar 6 morgen land in de polder Lage Nesse, verdeeld in 
twee stukken. Het eerste is 4 morgen in de hofstede van de overledenen, groot 8 morgen, en nog 2 
morgen aan de westzijde van de 4 morgen, in een stuk land dat ook 8 morgen groot is. Koper is Dirck 
Pietersz den Boer voor 664 gulden per morgen. Bij de openbare verkoping waren present Pieter Huijgen, 
Sent Huijgen, Gerrit Huijgen, Jan Huijgen, Cornelis Huijgen, Sent Leendertsz Maetroos (zie k10562), 
getrouwd met Arijaentgen Huijgen (zie k10563), Evert Harmansz, getrouwd met Geertgen Huijgen, 
allen mede namens Grietgen Huijgen en het nagelaten weeskind van Hendrickje Huijgen waar vader van is 
Commer Dircksz. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1639 
Sent Leendertsz Molenaer, getrouwd met Ariaentgen Huijgen, Pieter Huijgen, Jacob Commersz, zoon van 
Commer Willemsz, Grietgen Huijgen, Sent Huijgen, Gherrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, Evert 
Harmantsz, getrouwd met Gheertgen Huijgen, allen kinderen en kleinkinderen van Huijch Senten en 
Trintgen Jacobs, verkopen aan Dirck Pietersz Boer 4 morgen land in de polder de Lagen Nessen. Bedrag 
2.656,- gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 21 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 04-03-1639 
Sent Leendertsz Molenaer, getrouwd met Ariaentgen Huijgen, Pieter Huijgen, Jacob Commersz, zoon van 
Commer Willemsz, Grietgen Huijgen, Sent Huijgen, Gherrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, Evert 
Harmantsz, getrouwd met Gheertgen Huijgen, allen kinderen en kleinkinderen van Huijch Senten en 
Trintgen Jacobs, verkopen aan Claes Jansz Palesteijn 2 morgen land in de polder de Lagen Nesse. 
Bedrag 1.328,- gulden. 
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Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-03-1639 
Rekening etc door de kinderen van Huijch Senten en Trintgen Jacobs, namelijk Pieter Huijgen, tevens 
als oom en voogd van Jacob Commersz en als voogd over Grietgen Huijgen, zijn innocenten zuster, Sent 
Huijgen, Gerrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, Evert Harmantsz (zie k4454), getrouwd met 
Geertje Huijgen, Sent Lendertsz Molenaer (zie k10562), getrouwd met Ariaentjen Huijgen (zie 
k10563), over de nagelaten goederen van Huijch Senten en Trintgen Jacobs. 
Ontvangsten: 
- 4 morgen met deel van de timmering in de Lage Nesse in een weer van 8 morgen, wat op 
 08-12-1630 openbaar is verkocht aan Dirck Pietersz den Boer voor f 2656,- 
- 2 morgen land in de Lage Nesse in een weer van 8 morgen, op 08-12-1638 openbaar verkocht 
 aan Claes Jansz Palesteijn voor f 1328,- 
- roerend goed en vee verkocht op 06-07-1638 voor f 303,- 
- van de hennip en het hennipzaad f 66,- 
- van het weiden van enige beesten f 120,- 
-  etc. 
Totaal inkomen f 4473,- 
Uitgaven: 
- aan Grietgen  Huijgen, innocent, volgens haar ouders testament f 400,- 
- aan Willem Thonisz, won. in de Hoge Nesse, zijn obligatie en rente f 215,0 
- aan de armmeesters van Ouderkerk ad IJssel hun obligatie en rente f 109,- 
- aan Sent Huijgen ivm 2 obligaties en rente f 541-19-0 
- aan Pieter Huijgen zijn obligatie en rente f 166-15-0 
- aan Pieter Ariensz, won. te Lekkerkerk, over landhuur f 94,- 
- aan Jan Cornelisz Stollick over landhuur f 37-10-0 
-  etc. 
Totale uitgaven f 1953-15-0 
Batig saldo is f 2519-5-0 
Dit bedrag wordt gesmaldeeld aan 9 personen. Een ieder krijg f 279-16-12, namelijk Pieter Huijgen, Jacob 
Commertsz, Gerrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen, Evert Harmantsz, Sent Leendertsz benevens 
Grietgen Huijgen en Sent Huijgen, achter welke laatste 2 personen het bedrag van f 290-16-12 staat 
vermeld. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 18-04-1640 
Rekening over 1640 door Pieter Huijgen als broer en voogd over Grietgen Huijgen zijn zuster, innocenten 
dochter van Huijgh Senten en Trintgen Jacobs.  
Ontvangen:  
- volgens testament van haar ouders f 400,- en f 20,- rente 
- 1/9e van de penningen van de verkochte landen en roerend goed, welke openbaar verkocht zijn, 
 f 261-16-0 
Uitgaven: o.a. aan Dirck Pietersz den Boer f 400,- geleend. Rentebrief dd 22-02-1639 
Zij is in de kost voor f 23,- bij rendants broer Cornelis Huijgen en idem bij zwager Sent Leendertsz 
Molenaar (zie k10562) voor f 35,-. 
etc. Batig saldo f 214-8-0 
Dit gedaan in bijwezen van Gerrit Huijgen, Cornelis Huijgen, Jan Huijgen en Sent Leendertsz (zie 
k10562), getrouwd met Arijaentgen Huijgen (zie k10563). 

 
#k21184 Saers, Teunis   zelfde als ─> k10648 
x 
#k21185 Barents, Aaltje  zelfde als ─> k10649 
 
#k21186 Potuijt, Anthonis Jacobsz  (zoon van Jacob Teunisz Potuijt en  
      Annigje Ariens) ─> k42372 
 * +/- 1580 te ??? 
 † na 16-05-1642 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1610 te ??? 
#k21187 Wiggers, Thoontgen  (dochter van Wigger Cornelisz en Lijsbetgen  
     Leenderts)  ─> k42374 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † voor 05-02-1626 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jannigje    ~ +/- 1620 te Stolwijk / Ouderkerk ad IJssel 

   † tussen 17-06-1699 en 24-05-1706 te Berkenwoude ?? 
    x 11-12-1642  / +/- 1643 te Berkenwoude met Barent Teunisz van der Dus 
    zie ─> k10593 

 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 05-02-1626 
Anthonis Jacobsz, ten eenre, en Leendert Wiggersz Molenaer als bloedvoogd van de 2 nagelaten 
weeskinderen van Thoontgen Wiggers zaliger, bij de voornoemde Anthonis Jacobsz aan haar 
geprocreeert, geassisteerd met Cornelis Dircksz en Dirck Gielisz, schout te Zuidbroek, als oom van de 
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weeskinderen, ter andere zijde. Zij komen overeen dat Leendert Wiggersz de 2 weeskinderen, genaamd 
Lijsbetgen Thonis en Janneken Thonis (zie k10593), tot zich zal nemen en zal opvoeden. Daartoe krijgt 
hij 83 gulden, en het erfdeel dat de kinderen is toegekomen na het overlijden van Lijsbetgen Leenderts 
(zie k42375), de moeder en schoonmoeder van Anthonis Jacobsz en Thoontgen Wiggers, en de 
goederen die de kinderen te zijner tijd zullen ervan van Wigger Cornelisz (zie k42374), hun grootvader. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 07-06-1637 
Dirck Gielen, schout van Zuidbroek, is schuldig aan de 2 weeskinderen van Thoontgen Wiggers het bedrag 
van 332 gulden dat hij geleend heeft. Rente 4,5 %. 
In de marge staat dd 29-12-1642: In mindering van bovenstaand bedrag heeft Dirck Gielensz, schout, 
betaald aan Barent Thonisz (zie k10592), bruidegom, met Janneke Thonisd (zie k10593), 210 gulden. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 14-05-1640 
Anthonis Pouwelsz, Dirk Pietersz, getrouwd met Ariaentgen Pauwels, Anthonis Jacobsz, Jacob Dirksz, 
getrouwd met Neeltgen Jacobs, en Sent Cornelisz Thonisz, te samen erfgenamen van Pieter Thonisz 
Potuijt, en te samen voor de verdere erfgenamen van voornoemde Pieter Thonisz Potuijt, verkopen een 
hennipwerf groot 1 hont. Kopers zijn Jan Arijensz, Pouwels Arijensz en Willem Arijensz, broers. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 16-05-1642 
Leendert Wiggersz Molenaer, voogd van het onmondige weeskind van Thoontgen Wiggers zaliger, 
geassisteerd met Anthonis Jacobsz, als vader van het weeskind, doet rekenschap van de administratie 
sinds 03-02-1641. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 25-06-1643 
Dirk Jielisz, oud schout, getrouwd geweest met Leentgen Wiggers, Claes Claesz, getrouwd met Lijsbetgen 
Dirks, Barent Thonisz (zie k10592), getrouwd met Janneken Thonis (zie k10593), geassisteerd met 
Leendert Wiggersz, als voogd over Janneken Thonis, tesamen erfgenamen van Wigger Cornelisz en 
Lijsbetgen Leenderts, verkopen 5 morgen 3 hont land aan Ingen Geenens, weduwe van Louwerens 
Jansz. Zij betaalt deels contant en deels met een schuldbrief van 2000 gulden. 
 

 
#k21200 Alblas, Bastiaen Cornelisz (zoon van Cornelis Alblas en ) 
 Beroep: Schepen en waarsman van Langerak 
 * +/- 1545 te Langerak 
 † tussen 23-07-1598 en 17-10-1598 te Langerak 
x +/- 1580 te ???      zie gezinskaart temp004 
#k21201 NN, Marrigje   (dochter van ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † tussen 30-05-1617 en 08-05-1624 te Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaan * +/- 1575 te Langerak  † tussen 04-02-1651 en 02-01-1663 te ??? 

 x +/- 1605 te ??? met Maritgen Thonis de Heer 
 zie ─> k10600 

 
In een geschil met zijn buurman wordt hij in 1583 "den Alblasser" genoemd. 
 
Hij is 1598 gestorven. In juli van dat jaar gaat hij nog met paard en wagen voor de kasteelheer van 
Langerak naar Asperen. In oktober van dat jaar wordt gesproken over Bastiaen Cornelisz Alblas zaliger. 
 
Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 1 (legger van pachten en renten 1580-1601) 
fol 21 een hofstede groot 13 m. waeronder 3 m. leens in Langerack, gemeen met Dirck Jansz Lonck, 
gecocht van Jan van der Stael, welcke 13 m. gebruijct worden bij de naegelaeten wed. van Bastiaen 
Cornelisz Alblas en haer zoon Cornelis Bastiaensz, waervan de pacht geexpireert sal wesen Corsmisse 
1598 toecomende en sal tvsz. jaer pachts opt weeshuijs verscheenen weesen en staen tontfanghen op 
den 9-2-[15]99 en opnieuw gepacht voor 6 jaren voor 102 car. gld. ingegaen Petrij ad Cathedram 1599. Op 
4-2-1605 soo heeft Marrige, wedue wijlen Bastiaen Cornelisz Alblas gehuert die helft van de vsz. hofstede 
met 13 m. lants voor 4 jaren. Op 12-11-1608 hebben Cornelis en Andries Sebastiaensz, gebroeders, 
soonen van Bastiaen Alblas, gehuijrt de helft van vsz. 13 m. lants voor 6 jaren. 
 
Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 71 d.d. 17-10-1598: Anthonis Adriaensz van Abeel, schout, 
Thonis Cornelisz de Heer en Thonis Willemsz, schepenen in der heerl. Langeraeck aen de zuijtzijde der 
Lecke, doen condt dat op huijden voor ons gecompareert is Jan van der Stale, woen. t'Schoonhoven, 
welcke transp. aen de weesmrs. binnen der stede Schoonhoven tbv 't weeshuijs aldaer de helft van 10 m. 
lants, leggende in een weer van 13 m., daervan de voordere 3 m. leen is, met huijs etc. daer op staende, 
daer aff de wederhelft derselver 10 m. toecompt Dirrick Jansz Lonck ter Gouda, gelegen in Langeraeck, 
daer oostwaert de weduwe en d'erfgen. van Bastiaen Cornelisz Alblas zal. en westwaert Claes Willemsz 
c.s., genaempt Ben-schoppersweer, vuijtwijsende den brieve van decrete bij den hove van Utrecht verleent 
op Pieter Willemsz Vlaming t'Schoonhoven als mombaer inder tijt van Jan van der Staele, van date 30-7-
1580 [weer 84] 
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#k21202 de Heer, Thonis Cornelisz (zoon van Cornelis de Heer en ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † voor 06-01-1647 te Langerak 
x +/- 1575 te ??? 
#k21203 Dircks, Annitgen  (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † voor 06-01-1647 te Langerak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriaentgen *   † na 06-01-1647 

 x met Andries Bastiaensz Alblas 
o Maritgen * +/- 1580 te ???  † tussen 06-01-1647 en 23-06-1663 

 x +/- 1605 te ??? met Adriaen Bastiaensz Alblas 
 zie ─> k10601 

o Jannitgen *    † voor 06-01-1647 
 x met Bastiaen Thonisz 

o Belitgen *    † na 06-01-1647 
 x met Jan Claesz 

o Lijsgen *    † voor 06-01-1647 
 x met Bastiaen NN 

o Geertgen *    † na 06-01-1647 
 x met Daniel Jansz 

o Neeltgen *    † na 06-01-1647 
 x met Pieter Aertsz 

o Jan *    † na 06-01-1647 
 
Recht. Arch. 25 Langerak fol 213vo   d.d. 06-01-1647:  
Andries Bastiaensz Alblas als man en voogd van Adriaentgen Thonis, Adriaen Bastiaensz Alblas als 
man en voogd van Maritgen Thonis, Bastiaen Thonisz getrouwd geweest met Jannetgen Thonis, met 
Thonis en Bastiaen Bastiaensz, zijn zoons, Jan Claesz als man en voogd van Belitgen Bastiaens, Lijsgen 
Bastiaensdochter, geassisteerd met Thonis Bastiaensz, haar broer, voor eenen hand, Thonis Bastiaensz, 
Jan Bastiaensz als kinderen van Lijsgen Thonis, en Daniel Jansz als man en voogd van Geertgen Thonis, 
geassisteerd met Pieter Aertsz als man en voogd van Neeltgen Cornelis, als na dood van voorn. Geertgen 
Thonis mede successeur van de voorsz. loting volgens zeker testament bij voorn. Annitgen Dirricx 
gemaakt [datum niet ingevuld] voor schepenen te Langerak, hebben met elkaar gekaveld en gegrondloot 
alle goederen als hen gezamenlijk is competerende van derzelver vader, moeder, grootvader en 
grootmoeder in voorsz. qualite is aangekomen van Anthonis Cornelisz de Heer en Annitgen Dirricx, 
beide zalr. en dat geloot van zekere twee weeren land liggende boven de waal, het ene genaamd ’t 
leechweer van Thonis de Heer, groot 7 morgen 3 hont, en nog het huisweer, waarop voorn. Thonis de 
Heer en Annitgen Dirricx overleden is, met de behuizing daarop staande, groot zijnde 8 morgen 1 hont. 
Andries Bastiaensz Alblas is te loote gevallen het westerse 1/5e deel van de hoogendijck met de rijsdijck 
met de stoep in beide weeren en ook het westerse 1/5e deel van de kade in het leechweer en nog enkele 
grienden en een steeg. Adriaen Bastiaensz Alblas is te loote gevallen het 2e 1/5e  deel in de hoogendijck 
van beide weeren etc. 
 

 
#k21286 Cornelisz, Aelbert  (zoon van ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † voor 11-03-1637 te ??? 
x +/- 1584 te ??? 
#k21287 Senten, Leentgen  (dochter van ) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ..-..-1641 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annichgen * +/- 1570 te ???  † voor 25-02-1614 te ?? 

  x +/- 1595 te ??? met Dirck Claesz alias Stam 
  xx +/- 1607 met Jacob Jansz Pottuijt 
  zie ─> k10643 (kwartier 2) 

o Emmeken * +/- 1600 te ???  †  
  x voor 1642 / +/- 1625 te ??? met Jan Cornelisz Quant 
  zie ─> k11427 (kwartier 2) 

 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-06-1642 
Kopie: Op 11-03-1637 is voor Nicolaes Straff in ’t Veld, notaris te Gouda, verschenen Leentgen Centendr, 
weduwe van Aelbert Cornelisz, won. te Ouderkerk ad IJssel. Zij laat haar testament dd 28-04-1618 voor 
notaris Cornelis van de Houff vervallen, en stelt een nieuw op terwille van de vrede en eenheid onder haar 
kinderen en kindskinderen. Zij testeert aan: 
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1. Cornelis Aelbertsz (kind 1) en Trijntgen Aelberts (kind 2) een hofstede aangekomen van Jan 
 Mostert, groot 10 ½  morgen ¾ hont land met huis, berg, schuur daarop staande, gemeen in een 
 weer van 17 morgen. 
 Verder 2 morgen land in een viertel van 8 morgen gekomen van Teeuw Aertsz,  
2. Jacob Aelbertsz (kind 3) krijgt de andere 6 morgen uit hetzelfde viertel van 8 morgen.  
 Mede de huizinge staande voor de voornoemde 8 morgen land met 1 roe erf daaromme, onder 
 de voorwaarde dat als Cornelis of Trijntje beiden overlijden zonder kinderen, dat dan Jacob 
 Aelbertsz uit hun goederen zal hebben, in mindering van zijn erfdeel, de voornoemde 2 morgen 
 land. Maar als zijn deel van de erfenis niet zo groot zou zijn, dan moet hij de andere erfgenamen 
 vergoeden. Jacob Aelbertsz moet tot zijn laste nemen f 650,- die op deze 8 morgen staan, en dat 
 Cornelis en Trijntgen t samen tot hunne laste zullen nemen een gelijke f 650,- en dat alle hare 
 kinderen de laste overnemen van f 100,- plus de rente, sprekende op het land van Cornelis en 
 Trijntje. 
3. Claes Willemsz, gehuwd met Maritghen Aelberts (kind 4) , en Jan Cornelisz (Quant), 
 getrouwd met Emmitghen Aelberts (kind 5): het land op de Hoeff aan 2 delen, groot 15 
 morgen, mits deze daarvoor tesamen inbrengen f 1100,- 
4. Theunis Aelbertsz (kind 6) en Arijen Reijniersz, (tekent met Arijen Reijniersz Boer), gehuwd met 
 Jannitgen Aelberts (kind 7): de hofstede op de Wael aan 2 delen, groot in het geheel 20 ½ 
 morgen. Hiervan krijgt Theunis 7 morgen en Arijen 13 ½ morgen, mits Arijen f 1500,- geeft  
 Theunis behoeft niets te betalen. 
5. Sent Aelbertsz (kind 8) en de kinderen van Annichgen Aelberts (kind 9), aan 2 delen de 12 
 morgen op de Vliet,  belend ten oosten Leentgen Centen, comparante in deze, cs en ten westen 
 Pieter Michielsz cs.  De comparante behoudt een oppad van de Oudendijk tot t hooffgen toe, 
 leggende op t kampje gekomen van Teeuwis Aertsz t eijnde de grote molen, welk kampje zij 
 tevens behoudt. Zij zal dit hooffgen zelf maken en reserveert tevens 2 roe boezemkade om 
 daarover te mogen schepen. Verkoopt zij dit oppad met de 2 roe, dan komt het kampje aan de 
 12 morgen op de Vliet. 
 Verder het huisken aan de Groenendijk, mits alle kinderen dit gebruiken en onderhouden zullen, 
 zolang zij comparante leeft.  
 Sent Aelbertsz krijgt bovendien een hoekje werf gelegen achter aan zijn huis in de boezem, 
 gekomen van haar comparant kampgen, leggende in t Nieuweland, mits zij daarvoor krijgt f 100,-
 Hij krijgt het ‘malen geld’. Deze werf is verpondingsvrij. 
 Indien Sent Aelbertsz en de kinderen van Annichgen Aelberts hun erfenis willen delen,  dan zal 
 Sent Aelbertsz krijgen: 

o een werfje aan de oostzijde van de kinderen van Annetgen voornoemd, van de 
 bakwetering tot de halve loet. 
o het uiterste einde van de dijkkamp, deels van de kinderen van Annetje voornoemd tot 
 de toegang toe en daarover tot de halve kamp die de kinderen van Annetgen zullen 
 hebben. 
o het halve heremoes kampgen aan de tiendweg strekkende van het heremoeskampgen 
 dat de voornoemde kinderen van Annetgen Aelberts zullen hebben. 
o een stuk land in de Wildert, gelegen voor en achter t land dat die kinderen zullen 
 hebben. 
 De kinderen van Annichgen Aelberts krijgen dan: 
o ten eerste het werfje, gelegen aan de westkant van de voornoemde Sent Aelbertsz
 van de bakwetering tot de halve toe. 
o het voorste einde van de dijkkamp, van de bakwetering tot Sent Aelbertsz toe. 
o het achterste kamp over de toegang, van Sent af tot t heremoezige kampslootgen toe 
 en voorts  van daar tot Sent halve heremoes kamp toe binnen de tiendweg. 
o over de tiendweg een stuk land, van Sent tot de veenwetering toe en vandaar in de 
 Wildert tot Sent kampgen toe en vandaar tot de landscheiding. 

Op iedere morgen is f 2,- per jaar aan lasten, uit te rijken aan Leentgen Centen zo lang zij leeft. Haar 
kinderen mogen het hun geschonken goed niet verkopen of bezwaren, dan met haar toestemming. 
De kinderen Cornelis Aelbertsz en Trijntgen Aelberts, broer en zus (vermeld onder 1.) zijn gezond en 
maken hun mutueel testament. Trouwt een van hen beide, dan vervalt dit testament, en wordt het door alle 
kinderen gedeeld. 
Hier eindigt de kopie van 11-03-1637. 
 
Volgt de inventaris van de boedel nagelaten door Leentgen Centendr, overleden weduwe van Aelbert 
Cornelisz, dd 1641: 
Leentgn Centen heeft bij haar leven al haar landen gegund en gegeven aan haar kinderen en 
kindskinderen, volgens de brieven van donatie daarvan zijnde gepasseerd voor Nicolaas Straff int Velt, 
notaris te Godua dd 11-03-1637. Dient voor memorie. 
Na het schenken van voorvermelde onroerende goederen is nog volgende gemeen gebleven: 
- 4 morgen land genaamd ’t Franckenland, gelegen in de Hoge Nesse. Belend ten oosten  
 de kinderen van Claesgen Ingen cs en ten westen de voornoemde erfgenamen. 
- het roerend goed is bij leven van Leentgen Centen in het openbaar verkocht voor f 966-13-0 
- een onlosbare rente van f 3-4-6 per jaar, staande op een erf te Oudewater ten laste van  
 Jan Jansz Lexcel dd 23-04-1593. Is afgelost met f 40,- 
- een rentebrief ten laste van Goosen Eldertsz, won. te Gouderak, van f 400,- rente 4% 
- obligatie tlv Gerrit Maertensz schoelapper, won. te Schiedam, f 170,- rente f 8,- per jaar 
- obligatie tlv Maerten Maertensz Blounck, backer won. te Reeuwijk, f 200,- 
- obligatie tlv Willem Jansz Winter, won. te Gouda, f 250,- 
- obligatie tlv Maertgen Jans, schoutinne te Wensveen, dd 02-02-1627 f 300,- 
- obligatie tlv Huijbert Jansz van Dijck, dd St Jacob 1627 f 112-10-0 
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-  oblihatie tlv Cornelis Ariensz, won. te Lange Ruijge Weijde, dd 09-01-1618 f 1100,-. 
- rentebrief tlv Goossen Woutersz Linnewever, won. Wensveen, dd 29-07-1621 f 500,- per resto 
 f 87,- 
- obligatie tlv Jan Beunisz Blouick, won. te Reeuwijk, dd 01-05-1636 f 150,- 
- obligatie tlv Maerten Pietersz, won. te Gouda, dd 01-05-1636 f 150,- en f 200,-.   
 Daar de schuldenaar bankroet is, hier voor ‘Pro Memorie’. 
- rentebrief tlv Jan Claesz van der Heijde, won. te Gouda, dd 28-02-1627 f 300,- plus een  
 dd 14-10-1623 f 1100,- per resto f 300,- 
- obligatie tlv Cornelis Beunisz Blouick, schout te Reeuwijk, f 290,- per resto f 60,-, is afgelost 
- obligatie tlv Pouwelis Eldertsz Boer, won. te Ouderkerk ad IJ, dd 30-04-1638 f 150,- 
- Arijen Reijniersz over verlopen landhuur f 180,- 
- Sent Aelbertsz is schuldig een obligatie dd 21-01-1640 van f 1100,- rente 4% 
- Heijndrick Jansz Smit, won. te Gouda, een obligatie dd 01-05-1638 f 300,- 
- Jan Dircksz Stam schuldig een obligatie dd 27-04-1635 f 55,- en dd 14-04-1637 f 50,- en  
 13-05-1634 f 12-10-0 
- Engel Leendertsz (zie k5320), won. Gouderak, schuldig volgens 3 akten f 149-10-0 
- Jan Huijgen is landhuur schuldig f 72,- 
- Arijen Jansz Roock, won. Ouderkerk ad IJssel, schuldig een obligatie dd St Jacobsdag 1640 
 f 400,- plus 2 jaar rente is f 38,- plus geleend geld f 50,-. 
- rentebrief tlv Gouda tnv Pieter Jacobsz Stolwijck dd 15-06-1642 f 500,- 
- Maerten Huijgen, won. te Gouderak, wegens geleend geld f 250,- 
- Leentgen Engelen, ceescoopster, won. te Gouda, over koop van caes, schuldig f 350,- 
- Jan Cornelisz Quant is landhuur schuldig f 100,- af een IJsselschuit die Leentgen Senten 
 gekocht had voor f 9,- 
- Jacob Aelbertsz landhuur schuldig f 50,- 
- Thonis Aelbertsz over geleverde hennip en verschoten penningen, schuldig f 290,- 
- Goosen Eldertsz, won. te Gouderak, schuldig een obligatie f 1000,- dd 01-05-1641 
- Cornelis Aelbertsz neemt in mindering van zijn erfdeel 4 morgen land, het Frankenland in de 
 Hoge Nesse, voor f 2000,- 
- Er was nog wat roerend goed, zoals kleine meubelen in de boedel gebleven, en die zijn door  
 de kinderen en kindskinderen, en de weduwe van Jan Dirkcsz Stam onderling verdeeld. Voor 
 memorie. 
- nog een testament gemaakt door Cornelis Jansz Reeuwijcker, voor notaris Bullijck te 
 Schoonhoven, dd 06-08-1640. Voor memorie. 
- Specie van de gelden die in de boedel bevonden zijn, boven hetgeen voor de doodschulden 
 betaald zijn:  
 87 rijksdaelders (f 217-10-0), 27 ducatons (75-1-0), 4 Elijsbetten a f 12-16-0 (f 51-4-0),  
 1 Franse croon (f 5-0-0), 42 daelders a 1-8-0 (f 58-16-0), aan schellingen f 18-0-0,  
 aan paeijment f 12-19-0. In totaal f 489-4-0 
Totaal f 12.093-18-0 
De verschenen landhuren bedragen f 2,- per morgen per jaar, die Leentgen Senten gedurende haar leven 
op de landen gehouden heeft, zijn betaald. Voor memorie. 
Schulden tot laste van de boedel, oa: 
- Leentgen Senten aan haar zoon Cornelis Aelbertsz wegens geleend geld en landhuur f 750,- 
- Trijntgen Aelberts toegevoegd voor kleren f 100,- 
- Willem Teeuwe als rest van een rentebrief f 120,- 
-  de schout voor diverse kosten verteerd te zijnen huize, en voor wagenvrachten, 272-5-0 
-  de schout als gaarmeester van de omslagen, etc. f 135-1-0 
-  etc. 
Totale schulden f 1403,- zodat het saldo is f 10.690-18-0, wordt in 9 delen gesmaldeeld, dus per deel  
f 1187-16-0. 
Cornelis Aelbertsz en Trijntgen Aelbertsz (De onder 1. vermelde kinderen 1 en 2) krijgen 2/9 deel, dat is 
 f 2375-12-0, plus volgens de inventaris f 850,-. 
 Via het lot is hen aan onroerend goed toegevallen de 4 morgen land in het Frankenland. 
 Verder krijgen zij de rentebrief sprekende tot last van Goossen Eldertsz, won. te Gouderak, voor 
 f 400,- Ook krijgen zij aan geld van de schout 660,- en 165-12-0 
Claes Willemsz, gehuwd met Maritghen Aelberts (het onder 3. genoemde kind 4) krijgt 1187-15-0 
 En hem is te lote gevallen het 1/5e deel van een rentebrief tot laste van Arijen Cornelisz 
 Molenaer, won. te Lange Ruijge Weijde 
 En hem is te lote gevallen het 1/5e deel van een rentebrief ten laste van Jan Claesz van der 
 Heidje, en het 1/5e deel van een obligatie tot laste van Goossen Eldertsz. Bedrag 490,- 
 Ook krijgt hij van de schout 432-0 en 265-16-0. 
Jacob Aelbertsz, (het onder 2. genoemde kind 3) krijgt 1187-16-0 
 Hem is te lote gevallen het tweede vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Jacob Aelbertsz is de boedel schuldig 50.- 
 Hij krijgt van de schout 382-10-0 en 265-6-0 
Jan Cornelisz Quant, getrouwd met Emmitghen Aelberts (het onder 3. genoemde kind 5), krijgt  
 f 1187-16-0. Hem is ten lote gevallen het derde vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die 
 ook aan Claes Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 91,- 
 Hij krijgt van de schout 342-10-0 en 264-6-0 
Arijen Reijniersz, gehuwd met Jannitgen Aelberts (het onder 4. genoemde kind 7) krijgt 1187-16-0 
 Hem is ten lote gevallen het vierde vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
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 Hij is schuldig aan de boedel 40,- 
 Hij krijgt van de schout 304-10-0 en 213-6-0 
Anthonis Aelbertsz, (het onder 4. genoemde kind 6) krijgt 1187-16-0. 
 Hem is ten lote gevallen het laatste vijfde deel van de twee rentebrieven zoals die ook aan Claes 
 Willemsz te lote was gevallen. Bedrag 490,- 
 Hij is schuldig aan de boedel 290,- 
 Hij krijgt van de schout 232-0-0 en 175-16-0 
Sent Aelbertsz, (het onder 5 genoemde kind 8) krijgt 1187-16-0 
 Hem is te lote gevallen zijn eigen obligatie van 1144-0-0 
 Ook krijgt hij aan geld 43-16-0 
Het laatste negende deel, (voor de kinderen van Annichgen Aelberts, het onder 5 genoemde kind 9), 
wordt gesmaldeeld in 6 delen (blijkbaar had zij 6 kinderen) , en iedere portie van de 1187-16-0 wordt dan 
197-18-0. 
- Maerten Huijgen (tekent met Maerten Huijgensz van Cranenburch): 1/6e = 197-18-0 
 Hij is schuldig aan de boedel 250 gulden. Hij komt dus te kort en moet bijbetalen. 
- Engel Leendertsz Lanst, 1/6e = 197-18-0 
 Hij is schuldig in de boedel 149-10-0 en 14-0-0 en hij ontvangt dus 34-8-0. 
- Sent Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
- Elbert Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
- Albert Jacobsz, 1/6e = 197-18-0 
 Bovenstaande drie zijn broers. Zij ontvangen samen nog 300,- en 292-16-0 
- Lichtgen (Belitgen ?) Pieters, weduwe van Jan Dircksz Stam, 1/6e  = 197-18-0 
 Zij is de boedel schuldig 117-10-0. Zij krijgt van de schout 12-0-0 en 68-8-0 

 

 
 
 
 
#k21298 Centen, Barent   (zoon van ) 
 Beroep: Kruidenier / herbergier ? (levert brood, bier en ‘waren’) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † tussen 28-02-1595 en 06-07-1629 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1580 te ??? 
#k21299 Frans, Annichjen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † voor 06-07-1629 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o …   

  zie ─> k10649 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 08-06-1581 
Jan Govertsz, predikant te Berkenwoude, geeft inventaris van in- en uitschulden, meubelen en  
(on-)roerende goederen die hij met zijn vrouw zaliger had. Bij de inkomende goederen wordt ook een pot 
boter genoemd die momenteel bij Barent Senten staat. (Jan Govertsz ondertekent met ‘Johannes 
Godefrie’. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 13-03-1585 
Barent Senten, eiser, contra Cornelis Willemsz, gedaagde, om betaling te hebben van 2 gulden 10 
stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 27-03-1585 
Barent Senten, eiser, contra Antonis Willemsz, gedaagde. De gezworenen hebben de ‘dingtaelen’ gehoord 
tussen beide partijen. Wanneer Barent Senten verklaren wil, binnen de staande vierschaar, volgens zijn eis 
dat hij de waarheid spreekt, dat Tonis Willemsz dan gehouden zal zijn te betalen volgens de eis. En indien 
hij niet die verklaring aflegt, dan is Tonis Willemsz vrij van deze aanklacht. 
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Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 25-09-1585 
Barent Senten, eiser, contra Pouwel Jansz, gedaagde, om provisie te begeren van 3 gulden 16 stuivers 
vanwege brood en waren tot zijn huis gehaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 05-03-1586 
Willem Claez belooft te betalen aan Barent Senten het bedrag van 8 gulden, vanwege bier en waren. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 14-01-1587 
Barent Senten, eiser, contra Arijen Claesz, gedaagde, om provisie te begeren van het bedrag van 10 
gulden 5 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 14-01-1587 
Barent Senten, eiser, contra Arijen Lenaertsz Molenaer, gedaagde, om provisie te begeren van het bedrag 
van 12 gulden 8 stuivers vanwege brood en waren tot zijn huis gehaald. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 14-01-1587 
Barent Senten, eiser, contra Jan Claesz Backer, gedaagde, om provisie te begeren van het bedrag van 20 
gulden vanwege een lopende obligatie. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 14-01-1587 
De schout heeft ‘uijtgeleijt 11 stuivers enkel gelt op sijn gein ende dat op de 8 morgen van Jan Michielsz 
ende dat van ongemaeckt werck op de kerckwech in het Oostende van Berkenwoude’, en dat op verzoek 
van Barent Senten tot zijn prikkel. ‘Ende dede hij t onrecht uijtleggen weeder te recht te keren’. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 11-02-1587 
Jan Claesz Backer belooft binnen 5 weken te betalen aan Barent Senten het bedrag van 20 gulden 
vanwege een lopende obligatie. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 11-02-1587 
Arijen Claesz belooft binnen 4 weken te betalen aan Barent Senten het bedrag van 10 gulden 15 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 27-05-1587 
Barent Senten, eiser, contra Tijs Hermensz, gedaagde, om provisie te begeren van het bedrag van 22 
gulden 3 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 27-05-1587 
Barent Senten, eiser, contra Arijen Jacobsz, gedaagde, om provisie te begeren van het bedrag van 23 
gulden 4 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. ..-08-1587 
Tijs Hermansz belooft voor de kerst te betalen aan Barent Senten het bedrag van 22 gulden 3 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. ..-08-1587 
Arijen Claesz (sic) belooft te betalen aan Barent Senten het bedrag van 23 gulden 4 stuivers. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 06-03-1611 
Frans Barentsz als broer en bloedvoogd over de nagelaten kinderen van Barent Vincentsz, namelijk 
Mijchiijel Barentsz, Andries Barentsz, Jan Barentsz, Neeltgen Barents en Aeltgen Barents (zie k21185), 
heeft zijn rekening gedaan. O.a. ontvangen 1 jaar huur van 8 morgen land, is 100 gulden, de eerste 
betaling van de uitkoop van de roerende goederen, is 118 gulden 15 stuivers, waarvan elk kind zijn portie 
heeft gehad, mits dat Annichgen Frans hiervan ontvangst zo van de huur van het land als van de uitkoop 
de helft. En heeft nog ontvangen voor Andries Barentsz en Jan Barentsz, zoveel haar portie bedraagt, 
welke zij aan voorschreven kinderen ten achter was, zo aan kleren, schoolgeld, etc. voor de andere 
verschoten. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 27-11-1612 
Frans Barentsz als broer en voogd over Andries Barentsz en Jan Barentsz, heeft rekening gedaan sedert 
de oude rekening dd 05-03-1611 van de goederen van Barent Vincenten nagelaten. Ontvangen van de 
openbare verkoping van het erfhuis 655 gulden 5 stuivers. Hiervan betaald aan Annichgen Frans, hun 
moeder, 148 gulden 2 stuivers 8 penningen, over de betaling van de uitkoop van de goederen bij Sent 
Barentsz van haar gevoegd. Betaald aan het weeskind van Dirk Barentsz dat hem van Vincent Barentsz 
was geleend 101 gulden 1 stuiver. Aan Cornelis Maertensz van de laatste betaling verschenen mei 1613 
62 gulden 2 stuivers. Aan Michiel Barentsz van geleend geld bij hem zijn broer geleend 62 gulden 13 
stuivers. Aan Aeltgen Barents (zie k21185) van geleend geld 42 gulden. Nog voornoemde Frans 
Barentsz zelf ingehouden 38 gulden 5 stuivers wegens geleend geld. In deze boedel zijn 7 handen. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 06-07-1629 
Vier acten: 
Frans Barentsz, Michiel Bastiaensz, Anthonis Sandertsz (zie k21184), getrouwd met Aeltgen Barents 
(zie k21185), Willem Jansz, getrouwd met Neeltgen Barents, en voornoemde Frans Barentsz en Jan 
Woutersz, als voogden van Dirk Dirksz, weeszoon van Dirk Barentsz, alle te samen kinderen van Barent 
Senten en Annichten Frans, verkopen aan: 
1. Willem Willemsz (zie k11290), onze secretaris, 3 morgen land zoals Barent Senten dit land van de 
Staten van Holland in koop gekregen had op 28-02-1595. 
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2. Cornelis Gerritsz, 3 morgen land zoals Barent Senten dit land van de Staten van Holland in koop 
gekregen had op 28-02-1595. 
3. Dirk Pietersz en Maerten Pietersz, broers, 1 ½ morgen land zoals Barent Senten dit land van de Staten 
van Holland in koop gekregen had op 28-02-1595. 
4. Jan Arijensz van der Bourch 2 hennipwerven groot 3 hont, zoals Barent Senten dit land van de Staten 
van Holland in koop gekregen had op 28-02-1595 

 
#k21308 Jan Woutersz, Pieter  (zoon van Jan Woutersz en ) 
 Beroep: Heilige Geestmeester van Stolwijk in 1590 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † tussen 01-05-1617 en 08-04-1618 te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k21309 Dirks, Trijntgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † voor 08-03-1618 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ +/- 1570 te ???  † voor 30-05-1633 te ??? 

 x +/- 1605 te ??? met Jannigje Sijmons 
 zie ─> k10654 

 
Recht Arch. Nr. 45 Stolwijk    d.d. 12-11-1586: 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Dircksz Decker en Ariaentgen Ariens. Kaersluiden: Claes Cornelis 
Gerritsz en Pieter Jan Woutersz. 
 
Recht Arch. Nr. 44 Stolwijk    d.d. 03-12-1590: 
Claes Goossensz is aan de Heilige Geest te Stolwijk schuldig 3 gulden 18 ½ stuiver per jaar. Hoofdsom 45 
gulden. Gedaan voor Jacob Jansz Schoudt, Antonis Pietersz en Claes Jansz Soet, gesworens. 09-01-1589 
In de marge staat: Deze penningnen zijn uitgezet bij Claes Goossensz en Cornelis Michielsz te Bovenkerk 
en Pieter Jan Woutersz en Cornelisz Jansz te Benedenkerk, te samen Heilige Geest meesters. 
 
Recht Arch. Nr. 44 Stolwijk    d.d. 16-01-1593: 
Pieter Jan Woutersz is samen met Willem Jansz den Ouwen Schoudt en Arie Jansz Backer (zie k18900) 
present bij een grondloting tussen Jan Thonisz en Wouter Jacobsz dat deze twee tot nog toe gemeen 
hadden. 
 
Recht Arch. Nr. 44 Stolwijk    d.d. 18-01-1595: 
Pieter Jan Woutersz en Jacob Jansz Schoudt zijn present als arbijters bij de bepaling van de 
verkoopwaarden waaronder Arijen Claesz 5 morgen te Benederheul met huis, koopt van de erfgenamen 
van Jan DIrck Jansz en Bije, diens huisvrouw zaliger. Pieter Jan Woutersz ondertekent. 
 
Recht Arch. Nr. 45 Stolwijk    d.d. 05-10-1596: 
Huwelijkse voorwaarden tussen Gerrit Jansz de Quack en Marrichgen Dircks. Kaersluiden: van zijn kant: 
Claes Dircksz. Van haar kant: Pieter Jan Woutersz. 
 
Recht Arch. Nr. 44 Stolwijk    d.d. 21-12-1597: 
Jacob Dircksz Decker heeft den eijgen ontvangen uit handen van Pieter Jan Woutersz voor zichzelf en als 
voogd van de weeskinderen van Jan Dircksz Decker, en vervangende Gerrit Jansz Quack, van ¼ van 7 ½ 
morgen te Stolwijk. Gedaan voor Jacob Jansz Schoudt, Ellert Aertsz en Pieter Jan Dionijssen, 
gesworenen. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 24-04-1601: 
De weduwe en kinderen van Pieter Jan Pieter Nijsz met de voogd Hermen Hermensz hebben gekocht van 
de erfgenamen van Lijsgen Jan Woutersz 2 morgen te Kort Schoonouwen. Bedrag 425 gulden. De 
erfgenamen van Lijsgen Jan Wouters zijn onder andere: Wouter Jansz, Pieter Jansz, Arien Jan 
Hendricksz, Gerrit Arisz en Maerten Jacobsz, als man van Annichgen Leenderts. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 06-08-1601 / 09-04-1602: 
Jan Maertensz heeft gekocht van de erfgenamen van Claes Jan Woutersz 14 hont te Benedenkerk. 
Bedrag 400 gulden. Hij ontvangt den eijgen op 09-04-1602 uit handen van de erfgenamen van Claes Jan 
Woutersz bij namen: Wouter Jansz, Pieter Jansz, Jan Jansz voor zichzelf en vervangende zijn zusters en 
broeders, Jan Leendertsz, Maerten Jacobsz, Gerrit Ariensz, voor zichzelf en vervangende zijn zuster en 
broeder, Marritge Gerrits, weduwe van Sijmon Cornelisz. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 20-11-1601 / 09-04-1602: 
Cornelis Brantsz den Rijcken heeft gekocht van de erfgenamen van Lijsgen Jan Wouters 7 morgen te 
Benederkerk. Bedrag 1375 gulden. Ondertekenaars: Cornelis Brantsz den Rijcken, Wouter Jansz, Pieter 
Jansz, Willem Jansz, Gerrit Andriesz, Jan Jansz Boom. 
Op 09-04-1602 ontvangt Cornelis Brantsz den Rijcken den eijgen van de erfgenamen van Lijsgen Jan 
Wouters, bij namen: Wouter Jansz, Pieter Jansz, Jan Jansz voor zichzelf en vervangende zijn zusters en 
broeders, Jan Leendertsz, Maerten Jacobsz, Gerrit Ariensz voor zichzelf en vervangende zijn zusters en 
broeders, Marrichgen Gerrits, weduwe van Sijmon Cornelisz. 
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Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 03-12-1602 / 09-04-1602: 
Jacob Jansz Truij heeft gekocht van de erfgenamen van Claes Jan Woutersz 5 ½ morgen te 
Schoonouwen, met huis, berg, etc. Bedrag 1587 gulden. 
Jacob Jansz Truij ontvangt den eijgen uit handen van de erfgenamen van Claes Jan Woutersz, met 
namen: Wouter Jansz, Pieter Jansz, Jan Jansz, voor zichzelf en vervangende zijn zusters en broeders, 
Jan Leendertsz, Maerten Jacobsz, Gerrit Ariensz voor zichzelf en vervangende zijn zuster en broeder, en 
Marritge Gerrits, weduwe van Sijmon Cornelisz. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 26-04-1605: 
Huwelijkse voorwaarden tussen Hendrick Pieter Jan Woutersz en Elisabeth Jacobs. Tussensprekers van 
zijn kant zijn Arien Jansz Backer en Cornelis Cornelisz Colick, en van haar kant Claes Jansz de Boer en 
Willem Jansz den ouwen Schoudt. Present zijn de vader, moeder en broers van Hendrick Pieter Jan 
Woutersz en de moeder en broers van Elisabeth Jacobs. 
Pieter Jan Woutersz geeft zijn zoon mee 1500 gulden waarin een rentebrief van 634 sch, sprekende op 
Jacob Dircksz Decker. Elisabeth Jacobs brengt in 1500 gulden. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 23-06-1605: 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Claesz, geassisteerd met zijn oom Jan Maertensz, zijn moeder en 
ooms ter eenre, en Annichge Aerts, geassisteerd met Willem Jansz ouwen Schoudt ter andere zijde. 
Tussensprekers van Jacob Claesz zijn Jacob Jansz Schoudt en Jan Thonisz, en van Annichge Aerts zijn 
Pieter Jan Woutersz en Jan Jansz Bos. Jacob Claesz brengt in 250 gulden. Pieter Jan Woutersz 
ondertekent. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 03-12-1605: 
Huwelijkse voorwaarden tussen Hendrick Cornelisz den Rijcken ter eenre en Elisabeth Pieters ter andere 
zijde. Tussensprekers van zijn kant zijn Tijs Cornelisz en Cornelis Teusz, en van haar kant zijn dat Arien 
Jansz Backer en Leendert Aelbertsz. Hendrick Cornelisz brengt in de helft van 45 morgen 4 hont, en de 
helft van een aantal rentebrieven en obligaties, de helft van de inboedel gemeen met zijn vsader, en 577 
gulden 10 stuivers. Elisabeth Pieters brengt in 3 morgen 4 ½ hont, gemeen met Jan Dircksz en Marrichgen 
Dircks, die Pieter Jan Woutersz, haar vader, haar ten huwelijk beloofd heeft, en 650 gulden. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 26-11-1605: 
Pieter Jan Woutersz heeft den eijgen ontvangen van 3 ½ morgen te Benederkerk uit handen van Leendert 
Jacobsz Pes en de erfgenamen van Pietge Jansdr, met namen Jan Dircksz voor zichzelf en als voogd van 
het weeskind van Nellichge Dircks, Arien Dircksz Hoes, Hermen Willemsz en Jan Pieterz. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Stolwijk   d.d. ..-02-1610: 
Proces voro het Hof van Holland waarin Willem Claesz eiser en Cornelis Claes Neel Gerritsz verweerder. 
Compareerde tevens Claes Jacob Dircksz voor zichzelf en voor zijn kinderen gepr. bij Trijntge Willems 
zaliger. Arbijters Willem Jansz Ouwen Schoudt, Pieter Jan Woutersz, Arien Claesz Koeij en Jan Dircksz 
Treest. Claes Jacobsz moet de nakoop en de quitantie den eijgen vandien laten passeren voor schout, 
enz. Zijn kinderen zijn Willem, Cornelis, Jacob, Meijnsge en Ermtgen. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 08-04-1612: 
Grondloting tussen de erfgenamen van Swaentge Cornelis, met namen Cornelis Ockersz, Jan Jansz Bos, 
Jacob Gheenen, Gerrit Pietersz en Hendrick Claesz Poelen. Arbijters zijn Pieter Jan Woutersz en Leendert 
Aelbertsz. Pieter Jan Woutersz ondertekent. 
 
Recht Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 12-01-1615: 
Pieter Jan Woutersz wordt genoemd in een belending. 
 
Recht Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 01-05-1617: 
Pieter Jan Woutersz koopt van Huijch Ariensz, gehuwd met Marrichgen Dircks, 1 ½ hont gemeen met 
Jacob Dircksz, met de weduwe van Gerrit Pietersz en haar weeskinderen, in 7 morgen te Benederkerk. 
Bedrag 100 gulden. 
 
Recht Arch. Nr. 54 Stolwijk    d.d. 08-04-1618: 
De erfgenamen van Pieter Jan Woutersz zaliger, gehuwd met zaliger Trijntgen Dirks, namelijk Hendrik 
Pietersz, Jan Pietersz, Lijsgen Pieters, gehuwd met Hendrick Cornelisz den Rijcken, en Gerrit Pietersz 
zaliger, gehuwd met Jannichgen Sijmonsdr, en de weeskinderen van Gerrit Pietersz, met toestemming 
van Arien Sijmonsz als broer van Jannichgen Sijmonsdr, van moederszijde, en Hendrik Pietersz als 
voogden van de weeskinderen van vaderszijde, gaan grondkavelen. 
De weeskinderen van zaliger Gerrit Pietersz krijgen volgens hun erfenis van Pieter Jansz hun bestevader 
en van Trintgen Dirks, hun bestemoeder, met Jannichgen Sijmons, hun moeder: 
- een weikamp van 1 ½ morgen over de tienwetering. 
- een hooikamp over de tienwetering 
- een hennipwerf van een ½ morgen aan de voorweg. 
- 7 hont land 
Ten gevolge hiervan zal Jannichgen Sijmons en haar kinderen geven aan Hendrick Cornelisz, 66 gulden, 
aan Jan Pietersz, 66 gulden, en aan Hendrik Pietersz, 66 gulden. 
De overige verdeling aan Hendrik Cornelisz, Jan Pietersz en Hendrik Pietersz is wel vermeld in de acte, 
maar hier verder niet overgenomen. 
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#k21380 Pors, Clement Lenertsz  zelfde als ─> k14606 
x  
#k21381 van der Schoor, Neeltje Harmens zelfde als ─> k14607 
 
#k21382 Slorp, Leendert Bastiaensz  zelfde als ─> k15410 
x 
#k21383 Cranendonck, Lijntgen Hendricks zelfde als ─> k15411 
 
#k21476 of #k21478 Brantsz, Anthonis (zoon van Brant Thonisz en Machtelt  
      Huijgen)  ─> k42952 / k42956 
 ~ +/- 1555 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 26-02-1628 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1590 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k21477 of #k21479 Huijgen, Barbertgen  (dochter van Huijch Pietersz Crijsman 
      en )  ─> k42954 / k42958 
 ~ +/- 1560 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   †  
o Marrigje ~ +/- 1590 te ??? l † na 25-08-1680 te Ouderkerk ad IJssel ? 

 x +/- 1615 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Willem Jan Govertsz 
 zie ─> k4105 

o NN   
 zie ─> k10738 of k10739 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-06-1588: 
Jan Jansz. Vet, voor de helft, Cornelis Anthonisz voor 1/4e, Brant Thonisz en Anthonis Brantsz en 
voorn. Anthonis voor zijn zuster, voor 1/4e, zijn debet aan Jan Joostensz een losrente van 40 gulden 12 
stuivers 7 penningen per jaar. Verzekerd op 16 m land in de hofstede van Vincent Dircxsz. (overleden), 
waar Jan Jansz Vet en Anthonis Brantsz wonen. Hoofdsom is 234 gulden 3 stuivers 4 penningen  
Afgelost op 28-03-1602. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-05-1595 
Machtelt Huijgensdr met Cornelis Huijgensz, haar voocht, en geassisteerd met Willem Vincentsz, heeft 
aangenomen van Thonis Brantsz, als voocht van de twee onmondige kinderen nagelaten door Brant 
Thonisz zalr, zijn vader, namelijk Wijventgen Brantsdr en Adriaen Brantsz, te alimenteren. 
Heemraden zijn Thonis Jansz, Cornelis Jansz, Wigger Cornelisz en Cornelis Willemsz. Machtelt behoudt 
de gehele boedel, ook wat de kinderen van hun vader geërfd hebben, plus de schulden behalve de custing 
penningen die Thonis Brantsz nog betalen moet ivm de koop van land volgens de transportacte. Dat portie 
ontvangen de kinderen zelf. Zij ontvangt wel hun portie van de renten, zijnde f 4-10-0 per jaar en heeft het 
gebruik van 2 ½ morgen land plus ½ hond, als kinders portie, tot zolang zij de kinderen alimenteert, zijnde 
tot het jongste kind 16 jaar oud zal zijn geworden. Tevens is hierin begrepen het vermelde in de inventaris 
tussen de jonge kinderen en de oude kinderen van Machtelt Huijgensdr. Verder zal Machtelt f 20,- per jaar 
krijgen voor ’t aengaen, d uijtvaert ende vertichtingen” aan de schout alhier gedaan. Tevens betaalt zij het 
gelag van deze vertichting mits Thonis Brantsz en zijn zuster “haer ten bate comen sal” 22 ½ stuiver. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-06-1600 
Jan Ariensz heeft gekocht van Cornelis Huijgensz en Thonis Brantsz als voogden van Adriaen Brantsz, 
nagelaten weeskind van Brant Thonisz zalr en Machtelt Huijgendr, de helft van de beesten die tussen 
Wijven Brants, de vrouw van voornoemde Jan Ariensz, zijn zuster, en de voorschreven Adriaen Brantsz 
gemeen hadden, voor 16 pond vlaems. Verder zal hij het Adriaen Brantsz alimenteren in eten, drinken, 
hemden en 3 maanden per jaar in de lege tijd ter scholen te zetten. Dit voor vijf jaar vanaf 1600. Daarna 
moet het kind Jan Ariensz met het werk helpen. Jan Ariensz huurt kinds land gelegen in het Vlietweer waar 
Jan Ariensz nu woont, voor 5 jaar a f 36,- per jaar en moet het land bevrijden van onwerken etc. In de 
kantlijn staat een notitie van 01-05-1605 dat het voogdschap wordt opgezegd. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-06-1600 
Thonis Brantsz en tevens voor Baertgen Brantsdr, zijn zuster, ten eenre en Cornelis Huijgensz als voogd 
over Adriaen Brantsz, weeskind van Brant Thonisz en Machtelt Huijgendr, met Jan Ariensz, man en 
voocht van Wijven Brantsdr, ter andere zijde. Volgens het testament van zaliger Brant Thonisz is 2 ½ 
morgen land gelegateerd in het Vlietweer, waar Brant Thonisz tijdens zijn leven woonde, die Machtel 
Huijgen of hun twee kinderen, na taxatie, zouden erven. Is getaxeerd door Lenaert Pietersz belend ten 
oosten dit land en Wigger Cornelisz, wonende aan de westzijde. Verder 1 ½ hont land in het Quaeck wat 
blijft aan Thonis Brantsz en Baertgen Brantsdr, zijn zuster, in korting op voornoemde 2 ½ morgen. Jan 
Ariensz en Adriaen Brantsz behouden de 2 ½ morgen in het Vlietweer waar Brant Thonisz woonde. 
Hiervoor moeten zij aan ten eenre betalen 32 pond vlaems per morgen. De 1 ½ hont kost f 39,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1611 
Pieter Huijgen, wonende te Zevenhuizen, Thonis Brantsz, getrouwd met Barbara Huijgen, zoon en 
dochter van wijlen Huijch Pietersz Crijsman, in zijn leven steenbacker in Ouderkerk aan den IJssel, 
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verkopen, aan Feijs Brantsz, getrouwd met Duijffgen Huijgen en Pieter Dircksz, getrouwd met Adriaentgen 
Huijgen, mede dochters en erfgenamen van Huijch Pietersz, hun derde deel van de erfenis van 9 morgen 
en van de helft van een buitendijkse steenplaats. In de hierop volgende akte staat dat dit derde deel 
getaxeerd wordt op 1.050 gulden. 
(Opmerking: de buitendijkse steenplaats waarvan hier sprake is, is de Molenplaats in Ouderkerk aan den 
IJssel, zie ook k42954) 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 16-02-1626 
Rekening door Anthonis Brantsz als oom en voogd van Issebrant Machielsz en Annetgen Machielsdr, 
nagelaten kinderen van Baertgen Brants, gehuwd met Machiel Huibertsz, over de jaren 1621-1625. 
Ontvangsten oa van Euwout Aertsz steenbakker (zie k11890), won, te Krimpen ad IJssel, f 22-10-0 
wegens het gebruik van het deel van de weeskinderen zelling, gelegen voor een weer van 14 morgen a  
f 1-10-0 per jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 40 Ouderkerk a/d IJssel  - Openbare verkopen  d.d. 26-02-1628 
Anthonis Brantsz, won. in de polder Cromme, verkoopt in het openbaar 12 koeien en 3 vaarzen, een 
paard, een winterveulen, een vierrade-wagen, een paardeslee, een smalschouw en andere goederen. 
Totale opbrengst is 860 gulden en 2 stuivers. 

 
#k21672 Noorlander, Abraham Claesz  zelfde als ─> k9244 
x  
#k21673 Decker, Barbara Jacobs  zelfde als ─> k9245 
 
#k21676 Sost, Jacob Jacobsz   zelfde als ─> k10540 
x 
#k21677 Joosten, Ariaentje   zelfde als ─> k10541 
 
#k21696 Op ’t Schoor, Jan Cornelisz  (zoon van Cornelis Jan Daemisz en ) 
      ─> k43392 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † voor 1636 te Ouderkerk aan den IJssel 
x tussen 1602 en 1608 te ??? 
#k21697 Cornelis, Neeltje (dochter van Cornelis Willemsz en Barber Jacobs) 
      ─> k43394 
 ~ +/- 1577 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1615 te ???  † 24-03-1684 te Ouderkerk ad IJssel 

  x +/- 1645 te ??? met NN 
  zie ─> k10848 

 
Weeskamer. arch nr 1a Ouderkerk ad IJssel   d.d. 01-04-1598 
Huijch Pietersz en Jacob Cornelisz, voochden over de nagelaten kinderen van Barbar Jacobsdr zalr, 
leggen rekening af, in het bijwezen van Cornelis Willemsz, de vader van de kinderen. De kinderen, 
Willem Cornelisz, Maritgen Cornelis en Neeltgen Cornelis, zijn nu meerderjarig geworden. De kinderen 
ontvangen f 123-1-0, namelijk Willem en Neeltje elk f 56-15-0 en Maritgen f 9-9-0, daar zij reeds f 47-7-0 
had ontvangen. De voogden worden bedankt, ook voor de obligaties sprekende op verschillende 
personen. Willem Cornelisz wordt nu voocht over zijn zuster Neeltje. De vader betaalt de kinderen nog 
over het gebruik van hun land over 1597 tot de dag van heden toe. Verder deelt hij 4 obligaties met zijn 
kinderen en wel: Willem krijgt een van 17 pond vlaems ten laste van zijn vader. Maritgen, die gehuwd is, 
krijgt een van 17 pond vlaems ten laste van Jacob Cornelisz, en Neeltje een van 12 pond vlaems ten laste 
van Pieter Huijgens en een van f 25,- ten laste van Reijer Heijndricksz. 
 
Weeskamer. arch nr 1a Ouderkerk ad IJssel   d.d. 15-03-1602 
Willem Cornelisz doet rekening over de boedel van zijn zuster Neeltje Cornelisdr. O.a. van het land welke 
haar vader gebruikt en een obligatie van weinig waarde. Op petri in Sulle is de rekening afgesloten door 
haar 13 stuivers te geven. Haar vader, Cornelis Willemsz, heeft haar voochden en haar broer bedankt, 
om dat zij tot haar jaren was gekomen. 
 
Recht. arch nr 18 Ouderkerk ad IJssel   d.d. 01-06-1608 
Willem Cornelisz, won. te Alblas, Pieter Adriaensz, won. te Alblasserdam en man van Maritgen Cornelis, 
Jan Cornelisz, won. te Ouderkerk ad IJssel, getrouwd met Neeltgen Cornelis, verkopen aan Cornelis 
Willemsz drie morgen land waar hij tegenwoordig op woont. Dit land was hen aangekomen bij het 
overlijden van Barbara Jacobs, hun moeder. Bedrag f 260,- per morgen. 
 
Recht. arch nr 22 Ouderkerk ad IJssel   d.d. 03-09-1649 
Enkele jaren geleden zijn overleden Jan Cornelisz opt Schoor en Neeltgen Cornelis, in hun leven 
gewoond hebbend in de polder de Zijde in Ouderkerk ad IJssel. Zij lieten vier kinderen na waarvan er nog 
drie in leven zijn, met namen Arijaentgen Jans, weduwe van Jan Heijndricksz, wonende te Lekkerkerk, 
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Barber Jans, getrouwd met Adrijaen Leendertsz vant Weechjen, schoolmeester te Lekkerkerk, en Cornelis 
Jansz (zie k10848), nu wonend te Streefkerk. Tot nog toe hadden zij de erfenis niet onderling verdeeld, 
maar zij hebben besloten dat nu bij deze alsnog te doen. Cornelis Jansz krijgt 15 morgen land in de polder 
de Zijde, waaronder een woning van 12 morgen met huis, betimmering, bepoting daarop, waar Jan 
Cornelisz opt Schoor en Neeltgen Cornelis gewoond hebben en overleden zijn, en de helft van een viertel 
land van 6 morgen. Arijaentgen Jans krijgt bovenop de rentebrieven, obligaties en penningen die zij bij 
haar huwelijk heeft meegekregen, de andere helft van dat viertel land van 6 morgen. Barber Jans krijgt 
bovenop de obligaties en penningen die zij bij haar huwelijk heeft meegekregen, nog een aantal 
rentebrieven. 

   
 
#k21700 Back, Cornelis   zelfde als ─> k14030 
x 
#k21701 NN     zelfde als ─> k14031 
 
#k21856 Borst, Leendert Cornelisz  zelfde als ─> k10560 
x 
#k21857 Foppendr, NN    zelfde als ─> k10561 
 
#k21864 Decker, Teunis Maertensz (zoon van Maerten Decker en ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † voor 30-03-1626 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1595 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k21865 Harmens, Anneken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † tussen 25-04-1630 en 25-02-1639 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Maerten ~    † na 25-05-1649 
o Cornelis ~    † na 25-05-1649 
o Gleijn ~    † na 25-05-1649 
o Willem ~ +/- 1600 te Ouderkerk ad IJssel ??  

  † tussen 25-05-1649 en 06-03-1680 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1630 te Ouderkerk ad IJssel ?? met NN 
 zie ─> k10932 

o Merchgen ~    † na 25-05-1649 
 x met Jan Fransz Schuijtevoerder 

o Janneken ~   † na 25-05-1649 
 x met Leendert Claesz 

o Arijaentgen   ~   † na 25-05-1649 
 x met Aernt Baerentsz 

o Adrijaen ~   † tussen 25-05-1649 en 11-07-1674 
 x met Rusjen Leenderts (bron Not.Arch.1428 Capelle ad IJ dd 11-07-1674) 
 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-03-1626 
Staat van de goederen toekomende aan Grietge Maertens, innocente dochter. Haar broer Pleun Maertsz is 
voogd.  
- 1/3e deel van een schuldbrief ten laste van Dirck Antonisz, won. te Nieuwerkerk ad IJssel, groot f 600,- 
- uit de boedelcedulle van de verkochte goederen te Gouderak verkocht op 09-12-1625 f 39-18-0 
- een obligatie, bij deling toegevallen, ten laste van Brant Pietersz, won. te Gouderak, groot f 400,- 
- 1/3e van 7 morgen 3 hont land in de Hoge Nesse, gemeen met Pleun Maertsz en Anitgen Harmans, wat 
op 23-03-1626 verhuurd was aan voornoemde Anitgen Harmans voor 4 jaar voor f 12,- per morgen per 
jaar. 
- gelegateerd van haar overleden vader en moeder volgens testament, gemaakt voor notaris Tonis Evertsz 
Pietershouck dd 27-08-1605, met f 400,-, waarvan voornoemde Pieter Maertensz en Anitgen Harmans 
beloofden gedurende de huur van het land te betalen 5 % rente. 
Griete Maertens werd op 30-03-1626 besteed aan Annetje Harmans (zie k21865), weduwe van Tonis 
Maertensz (zie k21864), ter alimentatie voor 4 jaar voor f 71,- per jaar. 
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Op 25-04-1630 heeft Anneken Hermansdr, weduwe van Anthonis Maertensz, dito aangenomen voor f 
71,- per jaar en de ½ van de 7 ½ morgen land gehuurd voor f 11,- per morgen, beide voor 4 jaar. 

 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-04-1630 
Ontvang door Ploon Maertensz van de geadministreerde goederen bij hem gehad, toebehorende Grietgen 
Maertens, innocenten dochter, won. te Ouderkerk ad IJ. 
Jannitge Engelsdr, weduwe van Ploon Maertensz, won. te Gouderak, geassisteerd met Anthonis 
Leendertsz, haar voogd, legt rekening af over de periode vanaf 1626. 
Verder zijn aanwezig Anneken Harmansdr, weduwe van Antonis Maertensz, won. te Ouderkerk ad IJ, 
geassisteerd met Aert Harmansz, haar broer, en zij staat borg voor voornoemde Jannitge Engelsdr. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 2 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 25-02-1639 
Anneken Harmans (k21865) Is overleden. Zij gebruikte tot a.s. St Pieter de landen van Grietgen Maertens 
volgens het accoord dd 15-01-1636. Willem Thonisz (k10932) heeft beloofd Grietgen Maertens, innocente 
dochter, zijn meuije, te alimenteren voor 5 jaar vanaf St Pieter jl 1639, overeenkomstig voor vermeld 
accoord. 
 
Recht. Arch. Nr. 20 Ouderkerk a/d IJssel   d.d. 25-05-1649 
Anneken Harmens, weduwe van Thonis Maertensz Decker, is overleden. Zij heeft in haar leven 
gewoond in de polder de Hoge Nesse te Ouderkerk ad IJssel, en laat 8 kinderen na, te weten:Maerten 
Thonisz, Cornelis Thonisz, Gleijn Thonisz, Willem Thonisz, Merchgen Thonis, getrouwd met Jan Fransz 
Schuitevoerder, Janneken Thonis, getrouwd met Leendert Claesz, Arijaentgen Thonis, getrouwd met Aernt 
Baerentsz, en Adrijaen Thonisz Rietdecker. Na het overlijden van hun moeder hebben zij de goederen 
geërfd nagelaten door Grietgen Maertens, de zus van hun vader. Zij verdelen de erfenis: 
Willem Thonisz krijgt alle goederen, zowel roerende als onroerende, landen, huizen, geld, goud, zilver, 
huisraad, etc. zoals nagelaten door Anneken Harmens en Grietgen Maertens. Dit met uitzondering van een 
zellingkje dat is verkocht aan de weduwe van Anthonis Leendertsz Steenbacker. Aan ieder van zijn broers 
en zussen betaalt hij 650 gulden. 
 

 
#k21880 van der Dus, Teunis Saars  zelfde als ─> k10648 
 
#k21881 Barents, Aeltgen   zelfde als ─> k10649 
 
#k21882 Potuijt, Teunis Jacobsz  zelfde als ─> k21186 
x 
#k21883 Wiggers, Teuntje   zelfde als ─> k21187 
 
#k21968 Oskamp, Dirck Ariensz (zoon van Adriaen Jansz Oskamp en ) 
      ─> k43936 
 * +/- 1555 te ??? 
 † voor 21-02-1628 te Meerkerk / Ameide Tienhoven 
x +/- 1580 te ??? 
#k21969 Claesens, Haasje Claes (dochter van Claes Claesensz en ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † voor 21-05-1607 te Meerkerk / Ameide Tienhoven 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1590 te ???  †  

 x voor 1620 te Meerkerksbroek met Joostgen Hendriks 
 zie ─> k10984 

 
Leenkamer Vianen 1292 - 1666 
REPERTORIUM OP DE LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN, 1292-1666 
MEERKERK 
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79. 5 morgen land in Meerkerk op Meesterveld gemeen met Hubert van Laar (1460: erven Pieter 
Gijsbertsz., strekkend van Godschalk Jan Kortenz. tot de Quellinge), boven (1450: erven Dirk Stulp; 1460: 
Jan Geerlofsz. en Sander Jansz.; 1545: Jan Sandersz.), beneden (1450: Jan Fesseinsz.; 1460: Nikolaas 
Engbertsz. en Jacob Jansz.). 
Het leen 79 gesplitst in 79A, 79B en 79C. 
79C. 2 morgen in een kamp van 4 morgen, strekkend van de halve dwarssloot van Gerard Cornelisz. 
noordwaarts tot de halve gemene sloof, boven; de leenman (1616: en de weduwe van Jacob Govertsz.), 
beneden: Jan Nikolaasz. 
 26-5-1613: Jacob Oskamp Adriaansz. bij overdracht door Gijsbert Verduin Jansz., 26 fol. 241. 
 27-2-1615: Dirk Oskamp Adriaansz. bij dode van Jacob, zijn broer, 27 fol. 1v.  
18-9-1616: Gerard Cornelisz. bij overdracht door Dirk Oskamp, 27 fol. 11. De volgende beleningen zijn 
gelijk aan nr. 79A. 
 
Recht. arch nr 49 Meerkerk   d.d. 17-4-1589 
Adriaen Adriaensz Corevader als man van Magdalena Claes Mathijszdr en Dirck Dirck als man van 
Marichgen Adriaen Geritszdr, requiranten contra (? weggevallen in marge) de (?) mede-erfgenamen van 
za Claes Mathijsz als namenlijk de kinderen van Claes Claesz de Jonghen, de kinderen van Jan Claesz 
Mathijsz, de kinderen van za Aentgen Claes Mathijszdr en Jan Martensz laatste man van voorn Aentgen, 
gedaagden. 
Requiranten verzoeken dat de gedaagden met hun (requiranten?) deling te doen v/d achtergelaten 
goederen van za Claes Mathijsz. 
Jan Mathijsz voor hem zelf en hem sterk makende voor zijn zoon Frederick Cornelisz en voor zijn 
huisvrouwen voorzoon Henrick Jacobsz; item Dirck Adriaensz Oscamp als man van Haesken Claes 
Claesd voor hem zelf en zich sterk makende voor Jan Petersz Zuwen (??) als man van Ael(??)tgen 
Claesd, zeggen refuijs (weigering) tegen de lootcedulle eertijds gemaakt. 
Zij zijn tevreden alsnog het zelfde te doen. 
De requiranten verzoeken op de erfgenamen opte wde van Jan Claes Thijsz nu de huisvrouw van Jan 
Henricksz op Cornelis Petersz als man van Gerichgen Claes Claesd, etc. 
(de strekking is onduidelijk – het origineel moet gelezen worden) 
 
Recht. arch nr 58 Meerkerk   d.d. 21-05-1607 
Willem Aelbertsz, Matheus Franckensz getrouwd met Aeltgen Aelbertsd voor 1 hont; Jan Pietersz 
getrouwd met Aeltgen Claesd, Cornelis Petersz getrouwd met Gerrichgen Claesd, Dirck Adriaensz 
Oscamp weduwnaar van za. Haesgen Claesd als voogd van hun kinderen; gezamenlijke erfgenamen 
van Aerdt Genensz za, machtigen hun neef Aerdt Jansz Cuijp, te ageren voor de Camer van Justitie te 
Vianen, tegen Dirck Adriaensz Spies als bezitter v/d goederen v/d voorn Aerdt Genensz. 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 08-07-1610 
Jacob Willemsz en Jan Willemsz voor hun zelf; nog compareerde Adriaen Solliven getrouwd met 
Ghijsbertien Willemsd, Frederick Jansz getrouwd met Aeltien Willemsd, Andries Amelisz getrouwd met 
Niesien Willemsd; nog Jan Adriaensz voor hem zelf; nog Jacob Cornelisz getrouwd met Aeltien Adriaensz, 
Henrick Cornelisz getrouwd met Berbertien Adriaensd [en] vervangende hun zwager Jasper Huijbertsz 
getrouwd met Neltien Adriaensd en tr aan hun oom (?) Peter Jacobsz en hun neef Dirck Adriaensz 
Oscamp getrouwd met Margriet Jacobsd, een huis, hofstad, berg en boomgaard met ca 3 morgen daar 
achter op Quackernaack, waar hun oom Gerrit Jacobsz te wonen placht, en die comparanten aangeloot is 
op 29-5-1609, bov Jan Jacobsz burger te Schoonhoven en ben nw hun omen Peter Jacobsz en Dirck 
Adriaensz Oscamp, strekk v/d middelwetering t/h spit v/h Land van Arkel of Leerbroek. 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 08-07-1610 
Margriet Jacobsd geassisteerd met haar man Dirck Jacobsz (???) Oscamp, belooft haar erfgenamen hier 
voren gementionneerd, nog in haar leven een testament te maken, op de manier zoals hiervoren is 
gementionneerd 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 09-07-1611 
Aert Jansz Cuijp voor hem zelf en vervangende Willem Jansz en zijn zuster Flortien Jansd, beiden 
uitlandig; Dirck Adriaensz Oscamp voor hem zelf en voor zijn kinderen in echte verwekt bij Haessien 
Claesd; nog vervangende Jan Petersz Lauwen getrouwd met Aeltien Claesd en nog vervangende Cornelis 
Petersz getrouwd met Gerrigen Claesd; nog compareerde Aelbert Willemsz voor hem zelf en vervangende 
de broers Hendrick, Cornelis en Jan Willemsz, gemene erfgenamen van Aert Geenen, en tr aan de mede-
erfgenaam Matheus Vranckensz, 1/3 deel van 16h, zoals hun toegekend is in een proces voor de Camer 
van Justitie van Vianen tegen Dirck Spies, gelegen op Bloemendaal over de zandwetering. 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 28-04-1615 
Dirck Adriaensz Oscamp voor hem zelf en proc hebbende v/d kinderen van Jan Adriaensz won i/d 
Fijnaardt (schepenen Ameijde 24-10-1614) en crachtens een accoord gemaakt voor het gerecht van 
Ameijde tussen comparant cs en Adriantien Willems wde van Jacob Adriaensz Oscamp tr aan Adriaentien 
Willems wde van Jacob Adriaensz Oscamp, de helft van 14 morgen in verschillende percelen. 
Ten eerste 3 morgen 2 hont met de halve griend a/d oz, waar a/d oz enige “Vicarie” waarvan eigenaar is 
Jkr Roeloff Grauwert en ww de 4 morgen gekomen van Verduijn en ten deel gevallen is Dirck Adriaensz en 
hem op heden opgedragen. 
Nog 2 morgen i/d Oosternes gekomen van Euwit Jacobsz en genaamd “Foppen camp”, ow Berrent Jansz 
cs en ww Margriet Corstandt wde Jan Vermaet, strekk v/d halve dwarssloot v/h land van Gerrit Bastiaensz 
t/d halve Oschcampsloot. 
Nog 10 hont als boven, gekomen van Jacob Reijndersz Vervoorn, ow Anthonis Ghijsbertsz en ww Adriaen 
Govertsz Verhoeff, strekk v/d halve Nieuwsteeg t/d k Broeksteeg ofte dijk. Nog een huiske en hofstedeke 
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met hennipwerf en griending a/d Suijdewijndijk met 4 morgen 3 hont daarbij gelegen, strekk v/d halve 
Meijsterveltse wetering t/d halve Nieuwsteeg en zoals de voorn wde aangekomen zijn van haar vader 
Willem Jan Otten en nu gebruikt door Cornelis Leendersz. 
Nog een huis, hofstede en hennipwerf a/d Suijdewijndijk, gecomen van Frederick Cornelisz en nu gebruikt 
door Adriaen Petersz. 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 28-04-1615 
Adriaentien Willemsz wde Jacob Adriaensz Oscamp, mitsgaders Ghijsbert Gerloffsz, Jacob Govertsz 
Verhoeff en andere naaste bloedvoogden, tr aan Dirck Adriaensz Oscamp cs 4 morgen gecomen v/d 
Verduijnen, nog 3 morgen zijnde “de Suijpers”, de wde ten deel gevallen, met de halve griend a/d 
westzijde; nog de helft 4 morgen waarvan de helft leengoed is v/h huis van Vianen, gelegen in Oosternes 
alwaar ten naasten de 3 morgen de wde ten deel gevallen is; nog 4 morgen in Oosternes. 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 01-12-1615 
Dirck Adriaensz Oscamp won in Meerkerkerbroek, verkl schuldig te zijn aan zijn kinderen Cornelis en 
Buergert Dircksz, 300 cg en stelt als onderpand zijn huis en hofstad en land daarachter, groot 4 morgen i/d 
Oosternes, waarop comparant nu woont. 
Marge 21-7-1638: Peter Adriaensz de Groot voor hem zelf en als bloedvoogd over Dirckgen Elias Aertsd 
als geïnstitueerde erfgenamen bij testament van Burgertgen Burgerts, dd 29-10-1636 verleden te 
Meerkerk, verkl in die qualiteit uit handen van Willem Adriaensz Schick getrouwd met Joostgen Henricksz, 
de resterende 100 cg ontvangen te hebben. 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 01-12-1615 
Cornelis Cornelisz X Adriaentien Jansd voor hem zelf, Leendert Aertsz getrouwd met Cornelis Jansd won 
op de Fijnaert voor hem zelf en Willem Cornelisz X Peterken Jansd won in een dorp genaamd “de Stadt 
Sortenen (?)” onder de Lande van Vlacke, mede-erfgenamen van hun oom za Jacob Adriaensz Oscamp, 
in leven gewoond hebbende te Ameijde, crachtens een lootcedulle gemaakt tussen de erfgenamen 
enerzijds en de nagelaten wde anderzijds (schepenen Ameijde 28-2-1615) en tr aan comparantens oom 
Dirck Adriaensz Oschcamp, de helft van een camp, zijnde de voorste camp v/d “Suijpers” groot 3 morgen 
met een griending a/d westzijde te Oosternes; nog de helft van een kamp als boven, groot 4 morgen 
waarvan een helft leengoed v/h huis van Vianen; nog de helft van 4 morgen te Oosternes ww v/d 
gemenelands vliet. 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 01-12-1615 
Dirck Adriaensz Oscamp tr aan Cornelis Gerritsz alias “Cleijnen” won op Achthoven onder Lexmond de 
helft van 4 morgen (zie boven). 
 
Recht. arch nr 2 Meerkerk   d.d. 04-12-1617 
Dirck Adriaensz Oscamp vader, Adriaen, Claes en Cornelis Dirck Oschcamps zonen, en hun zwager 
Willem Adriaensz voor hun zelf en vervangende hun broer Jan Dircksz Oscamp, won in Zeeland, en ook 
voor hun onm broer Jan (!) Dircksz Oscamp, in presentie v/d schout als oppervoogd, en v/h onm kind van 
hun broer za Buergert Dircksz Oscamp getrouwd met Metken dochter van za Adriaen Petersz, te eenre en 
Adriaen Petersz als vader, Laurens en Herber Jansz timmerman, te andere, beroerende de goederen ’t 
voorn kind aangekomen van zijn za vaders goederen, dwz 1½ morgen en 100 daalders, die de vader van 
zijn bestemoeders wege aangekomen is, etc. 
 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 01-01-1628 
Willem Otten won te Hagestein doet vanwege Celichgen Pietersdr gewesene dienstbode van Dirck 
Adriaensz Oscamp, arresteren onder Claes Dircksz Oscamp alle penningen die bij hem berusten en 
komende zijn v/d verkochte goederen van za Jan Dircksz Oscamp. 
 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 21-02-1628 
De erfgenamen van Dirck Adriaensz Oscamp, eisers contra Seger Jansz Verduijn, gedaagde. 
 
Recht. arch nr 54 Meerkerk   d.d. 21-02-1628 
Jan Michielsz Ruijter bierdrager te Gorcum, doet arresteren onder Willem Adriaensz Schick won 
Meerkerkerbroek, alle penningen die deze op rente heeft v/d dienstmaagd van za Dirck Adriaensz 
Oscamp. 
 

 
#k22000 Evegroen, Andries Dirksz  (zoon van Dirk Pouwelsz en NN Jans  
      Willems)  ─> k44000 
 * +/- 1555 te Berkenwoude ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te Berkenwoude ?? 
#k22001 Goossensz, Ariaantje Teunis  (dochter van Teunis Goossens en  
      Pleuntje Lamberts) 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Pleun  * +/- 1590 te Berkenwoude ??  †  
  x +/- 1620 te Berkenwoude ?? met Marritgen Centen 
  zie ─> k11000 (kwartier 2) 

o Cornelis  * +/- 1594 te Agterbroek (Berkenwoude) †  
  x +/- 1620 te ??? met Marrigje Jans 
  zie ─> k12068 (kwartier 2 en 3) 

 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 15-03-1586 
Andries Dircksz, eiser, contra Dirck Adriaensz, gedaagde, om een schuldbrief te hebben van al zulke 
koop zoals Dirck Ariensz van hem gekocht heeft, ten bedrage van 11 pond groot Vlaams. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 03-12-1586 
Maerten Pietersz, schout, eiser, contra Andries Dircksz, om betaling te hebben van 12 gulden van 
verteerde kosten. 

 
#k22016 de Oude, Aart Reijersz (zoon van Reijer Floren en ) 
 * +/- 1560 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te ??? 
#k22017 NN, Grietje   (dochter van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1585 te Lekkerkerk  †  

 x +/- 1615 te ??? met Neeltje Teunis 
 zie ─> k11008 

 

 
#k22080 Muddie, Robert  (zoon van Thomas Muddie en Beatrix Lun) 
      ─> k44160 
 * +/- 1550 te Masterton (Schotland) 
 † 13-08-1640 te Masterton (Schotland) 
x +/- 1575 te ??? 
#k22081 Pontoun, Bessie  (dochter van ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † ..-10-1623 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Robert * 13-05-1582 te Dunfermline (Schotland)  †  

 x +/- 1615 te ??? met Margaret Turnbull 
 zie ─> k11040 

 

 
#k22082 Turnbull, George  (zoon van ) 
 * 27-11-1550 te Dunfermline (Schotland) 
 † ??? te ??? 
x 09-01-1574 te ??? (Schotland) 
#k22083 Anderson, Maus  (dochter van ) 
 * +/- 1554 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Margaret  * 26-03-1589 te Dunfermline (Schotland)  †  

  x +/- 1615 te ??? met Robert Muddie 
  zie ─> k11041 

 

 
#k22216 Ellertsz, Cornelis Jan  zelfde als ─> k9888 
x 
#k22217 Noorlander, Stijntje Claas zelfde als ─> k9889 
 
#k22240 Bredius, Meijndert Gijsbertsz (zoon van Gijsbert Willemsz en Aaltjen 
      van de Bree)  ─> k44480 
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 * +/- 1580 te ??? 
 † 30-10-1661 te Oudewater 
x +/- 1610 te ??? 
#k22241 Jans, Grietgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Philippus * +/- 1620 te Oudewater  † 27-08-1673 te Oudewater 

  x 28-09-1659 te Oudewater met Maria Spendel 
  zie ─> k11120 

 

 
#k22242 Spendel, Alant Hendriksz  (zoon van Hendrik Spendel en ) 
 Beroep: Soldaat onder Capt. Ramsey (in 1626), later lijndraaier / touwslager te 
 Oudewater 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † 1648 te Oudewater 
o 24-06-1626 te Oudewater 
#k22243 van Dommelen, Aeltjen Jans  (dochter van Jan van Dommelen en ) 
 Eerst getrouwd met Jan Ramse 
 ~ +/- 1600 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria ~ 01-06-1640 te Oudewater  † 18-04-1721 te Oudewater 

 x 28-09-1659 te Oudewater met Philippus Meijndertsz Bredius 
 zie ─> k11121 

 

 
#k22272 Klip, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Claesz Klip en Gijsgen  
     Claes)  ─> k44544 
 Beroep: Gezworene van Stolwijk in 1594 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † tussen 20-01-1607 en 16-09-1607 te Stolwijk 
x +/- 1580 te ??? 
#k22273 Gerrits, Maritge  (dochter van Gerrit Jansz en )  ─> k44546 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † na 16-09-1607 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1590 te ??? † tussen 07-01-1646 en 31-05-1647 te Stolwijk 

  x ..-01-1607 te Stolwijk met Nijesgen Ariens Koeij 
  x 17-05-1621 te Stolwijk met Marijtge Willems 
  zie ─> k11136 

 
Bewoningsgeschiedenis Stolwijk (HoGenDa): 

o Cornelis Claasz Clip 1553 wed. Gijsje 1583 kk. 1589 3m150r 1593 
o Cornelis Claasz Clip x Gijsje Claasdr x 1545? 
o Hof van Holland 3801 3/11/1580 Gijsje Claasdr, wed. Cornelis Claas Ariens (STW), procedeert 

tegen Dirk Simons, Cornelis Jans Oom en de rentmr van St. Catharina gasthuis te GDA 
o Hof van Holland 1704 13/10/01 Cornelis en Pauwel Cornelisz (STW), mede namens hun broers 

Claas en Ellert Cornelisz, samen erfgen. van hun vader Cornelis Claasz, machtigen een 
procureur in hun zaak tegen Sijgje, dr. van Hans Ariens. 

 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 04-12-1583: 
Cornelis Cornelisz Clip heeft den eijgen ontvangen uit handen van Nanne Jaep Dircxsz van 1 morgen te 
Benedenkerk. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 26-07-1585: 
Nanne Jacop Dircxsz bekent betaald te zijn door Cornelis Cornelisz Clip en Maerten Gerritsz betreffende 
rentebrieven, die de voorstaande kinderen van zalr. Gerrit Jansz geloot hebben uit de erfenis van zalr. 
Cornelis Jansz Corver. 
 
Recht.Arch. nr 45 Stolwijk   dd +/- 1586: 
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Cornelis Cornelisz Clip koopt van Jan Thonisz 1 ½ morgen land te Benederheul. Bedrag 280 sch.  
Cornelis ondertekent met ‘Cornelis Cornelisz’ 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 08-09-1587 en 20-09-1587: 
Jan Leendertsz Deecken en Cornelis Cornelisz Clip hebben samen gekocht van Claes Maerten Ewoutsz: 
2 morgen leenland te Benedenheul, gemeen met de voorn. Jan Leendertsz. Hiervan krijgt Cornelis 
Cornelisz Clip 1 morgen. 
(zie ook Repertorium Grafelijke lenen Krimpenerwaard) 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 21-06-1587: 
Cornelis Cornelisz Clip heeft den eijgen ontvangen uit handen van Pieter Dircxsz Sluijp van 9 morgen in 
Benedenheul met een huis, berg, schuur enz. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 21-06-1587: 
Cornelis Cornelisz Clip heeft den eijgen ontvangen uit handen van Jan Thonisz van 1½ morgen in 
Benedenheul. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 29-05-1587 en 28-09-1588: 
Cornelis Cornelisz Clip heeft 3 morgen 1 hont en 1 morgen 1 hont gekocht van Pieter Dircxsz Sluijp in 
Benedenheul. Op 28-09-1588 heeft hij den eijgen ontvangen. 
 
Recht.Arch. nr 45 Stolwijk, fol. 69v  dd 10-10-1588: 
Cornelis Cornelisz Clip verkoopt aan Jacob Jansz Schoudt 1 morgen land op de Zuidzijde-Benedenkerk. 
Cornelis had dit zelf gekocht van Nanne Jacobsz bij decreet van het Hof van Holland. Bedrag 97 gulden. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd ongedateerd / 08-03-1592 
Cornelis Cornelisz Clip koopt van Jan Dircxsz Cleuver 3 morgen te Benederheul. Bedrag 490 gulden. 
Op 08-03-1592 ontvangt hij daarvan de eijgen. 
 
Recht.Arch. nr 45 Stolwijk, fol. 77v  dd 23-05-1590: 
Cornelis Cornelisz Clip, als man en voogd van Maritge Gerritsdr, is door Maerten Gerritsz en zijn erven 
voldaan over de erfenis, hen aanbestorven van hun zalr. vader en moeder. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 06-04-1593 / 12-07-1594 
Cornelis Cornelisz Clip voor die geene die hij’t gunt heeft gekocht van Claes Jan Woutersz 5 morgen te 
Benederheul. Bedrag 1075 sch. van 28 gr.Vlaams. Op 12-07-1594 ontvangt hij hiervan den eijgen. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 28-03-1594 / 06-09-1594: 
Cornelis Cornelisz Clip wordt genoemd als gezworene in deze acten. 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 20-12-1605: 
Jacob Aelbertsz heeft gekocht van Jan Maertsz: 2 morgen, leenland, te leen van de Graeffl. van Hollt, 
gemeen met Cornelis Cornelisz Clip. Dit is het vierde part van het hele leen. Str. van de halve dwarssloot 
tot de landscheiding. Koopsom: 625 car.g. 
Cornelis Cornelisz Clip heeft mede van de Graeffl. van Hollt zeker leenland, waarin een hennipwerf aan de 
weg in zijn leenland. Present: Jacob Jansz Truij en Cornelis Cornelisz Clip. 
Getekend: Jacob Aelbertsz, Jan Maertsz, Jacob Jansz Truij, Cornelis Cornelisz Clip 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 24-02-1606: 
Grondloting tussen Cornelis Cornelisz Clip ter eenre en Jacob Aelbertsz ter andere zijde. 
Cornelis Cornelisz Clip krijgt 2 morgen leenland, Benederheul. 
Jacob Aelbertsz krijgt 2 morgen, leenland, te leen van de Graefflt. van Hollt, gemeen met voorst. Cornelis 
Cornelisz Clip. Dit is een vierde part van het gehele leen. Jan Leendertsz Deecken moet ook bepaalde 
banwerken maken. Getekend: Cornelis Cornelisz Clip, Jacob Aelbertsz 
 
Recht.Arch. nr 46 Stolwijk   dd 20-01-1607 / 16-09-1607 
Huw. voorwaarden tussen Cornelis Cornelisz Jonge Clip en Niesgen Ariensdr. 
Tussensprekers: zijn kant: Cornelis Willemsz Backer Lijeffkindt van St. en Jan Dircxsz Treest, procr.; haar 
kant: Jacob Jansz Schoudt en Claes Jorisz. 
Cornelis Cornelisz Clip geeft zijn zoon mee: 
a) 2½ morgen, Nz Benederkerk, gemeen met zijn broer Claes Cornelisz Clip (zie k9892) in ca 5 mr 14 h. 
Str. van de halve voorwetering of tot de dwarssloot toe, zijnde de scheiding tussen de voorst. Cornelis 
Cornelisz en Claes Cornelisz. E.e.a. volgens de loting tussen hen beiden. 
b) De halve heuvel, gemeen met voorst. Claes Cornelisz, waar hun moeder za op overleden is. Belast met 
10 st/j, die Cornelis Cornelisz Clip buiten kosten van zijn zoon moet lossen. 
c) 3 morgen, Benederheul. Str. van de dwarssloot tot Beijerssen toe. 
Totaal getaxeerd op 1900 car.g. Daarboven krijgt hij: 
d) 600 car.g., aan geld, obligaties enz. • 
e) Het vruchtgebruik van 2 morgen leenland. De vader behoudt het werfje aan de wech. 
f) 3 koeien. 
Arien Claesz Koeij, vader van de bruid, geeft zijn dochter mee: 
a) de helft van 9½ morgen van de woning en de landen in Coolwijck, met het huis. Gemeen met Cornelis 
Pietersz Meerkoot. Belast met 400 en 300 car.g. resp. sch hoofdgeld. 
b) de helft van zijn tegenwoordige bouwerije, nl 11 koeien enz. 
c) Gebruik van de andere landen en hennipwerven. 
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Arien Claesz Koeij en de bruidegom zullen samen de boerderij drijven. Als de dochter van Cornelis 
Cornelisz Clip, vader van de bruidegom gaat huwen, dan moet hij haar meegeven van zijn buitenland en 
niet zijn huidige woning. 
Getekend: Cornelis Wijllemsz, Jan Dircxsz Treest, Jacop Jansz Schoudt, Claes Jorisz. 
Op de rug stond: De wede van za Cornelis Cornelisz Clip heeft betaald aan Cornelis Cornelisz Jonge Clip 
500 car.g. dd 16-09-1607 
 
Leenkamers Graaf van Holland V Zuid Holland 1220 - 1650 
REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE KRIMPENERWAARD, 1220 - 1650 
STOLWIJK 
42. 9 morgen land in Stolwijk beneden de kerk (1436: in het nedereinde bij Berkenwoude), oost: Gise 
Ramp (1534: Wouter Pietersz.; 1589: Cornelis Brandsz.), west: IJsbrand Coppertsz. (1534: Dirk Dirksz., 
Neel Dirksz. en Willem Dirksz.; 1589: Teeus Cornelisz., Jan Dirksz. en Willempje Cornelis met kinderen). 
 
42E. De helft van het leen (1646: ten noorden van henederheul, strekkend van de halve huisweg 
noordwaarts tot de halve tiendweg, oost: Hendrik Cornelisz., west: Matthijs Dirksz.).  
8-6-1562: Maarten Ewoutsz. voor Nikolaas, zijn zoon, bij overdracht door Dirk Dirksz., LRK 129 c. Zd.-
Holland fol. 31.  
27-2-1572: Hulde van Nikolaas Maartensz., LRK 129 c. Zd.-Holland fol. 31.  
4-1-1589: Cornelis Clip Cornelisz. bij overdracht door Nikolaas Maartensz., LRK 137 fol. 219v.  
1-5-1619: Adriaan Molenijzer, procureur bij het Hof van Holland, voor Cornelis Clip te Stolwijk bij dode 
van Cornelis, diens vader, die in 1610 verzuimde te verheffen, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 19-21.  
2-7-1643: Cornelis Clip, secretaris van Gouderak, bij dode van Cornelis, zijn vader, LRK 149 c. Zd.-Holland 
fol. 29.  
9-1-1646: Mr. Dirk van Rosendaal, advokaat bij het Hof van Holland, voor Willem Clip te Stolwijk bij 
overdracht door Cornelis, diens broer, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 11-12. 

 
#k22288 Bontenbal, Claes Michielsz  (zoon van Michiel Claesz Bontenbal en 
      Grietgen Arijens)  ─> k44576 
 Beroep: Secretaris van Zevenhuizen 
 * +/- 1565 te Zevenhuizen 
 † 03-07-1623 te Rotterdam 
x +/- 1595 te ??? 
#k22289 van Alphen, Magteld Jans  (dochter van Jan van Alphen en ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † 05-05-1638 te Gouda 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1600 te Zevenhuizen  † 28-12-1651 te Zevenhuizen 

 x 04-07-1632 te Zevenhuizen met Grietgen Gerrits van der Plas 
 zie ─> k11144 

 
Claes Michielsz Bontenbal is in 1623 te Rotterdam onthoofd als Arminiaans verrader ( hij was betrokken bij 
een samenzwering tegen prins Maurits) 

 
Claes Michielsz Bontenbal, ook wel Klaas Bontebal genoemd was secretaris van Zevenhuizen. Hij was 
betrokken bij een samenzwering tegen Prins Maurits en werd hierom onthoofd. 
In 1622 beraamden enkele remonstranten, waaronder de zonen van Johan van Oldenbarnevelt, Reinier en 
Willem, een aanslag op Prins Maurits. Ze waren van plan een aantal bootslieden in te huren die de prins bij 
zijn reis van Den Haag naar Rijswijk, voor een bezoek aan Margaretha van Mechelen, moesten doden. 
Voor het huren van deze mensen en voor de aanschaf van wapens was 6.000 gulden nodig. Claes 
Michielsz Bontenbal, zelf ook remonstrant, was bereid een derde deel van dit bedrag te leveren. 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1425 Datum: 19-Feb-23 

Er werden in totaal tien mensen ingehuurd voor de aanslag. Het laatste viertal hiervan verraadde het 
complot aan de overheid. De meeste samenzweerders werden opgepakt, maar een paar, waaronder 
Willem van Oldenbarnevelt, wisten te ontsnappen. Bontenbal werd achttien weken in Rotterdam gevangen 
gehouden, maar bleef ondanks martelingen ontkennen dat hij actief bij het complot betrokken was. Hij gaf 
wel toe van het complot geweten te hebben en het geld geleend te hebben. Hij werd uiteindelijk ter dood 
veroordeeld. Op de vooravond van zijn executie deed hij alsnog een verdere bekentenis. 
Op 3 juli 1623 werd hij rond het middaguur op het schavot, achter het raadhuis, te Rotterdam 
terechtgesteld, 47 of 48 jaar oud. Hij liet een vrouw en vier kinderen achter. 
Hugo de Groot was door zijn verblijf in Parijs niet goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
Nederland. Op 12 juli 1623 schreef hij een brief aan zijn broer, Willem de Groot, waarin hij vroeg of deze 
wist wat het lot van Claes Michielsz Bontenbal was. 
 
Een zinneprent met het een verslag van zijn executie is bewaard gebleven. De tekst hiervan is als volgt: 
Justitie gedaen binnen Rotterdam, den 3. Julij 
 
Tot Rotterdam is onthalst op den 3. Ju- 
lij 1623. Claes Michielsz Bontebal, ge- 
wesene Secretaris tot Sevehuyzen, naer dat  
hy sijn Sententie hadde hoore lesen, is op het  
Schavot gecomen seer verbaest, een lange re- 
den hebbende tot de gemeente, hem seer becla- 
ghende, de overvloedige weldaden Godts, soo 
schandelijk misbruyckt te hebben, waer door  
hy den teghenwoordigen toorn Gods  (soo hy  
seyde) op sijn hert gheparst voelde, en dat over  
het Delict, daer hem de boosen Satan en val- 
sche verleyders door quaden raet toegebracht  
hadden. Doch evenwel van harten vertrou- 
wende dat de goede God hem sulcx soude ver- 
geven badt hy de gemeente datse hem souden  
helpen bidden en alsoo nederknielende dede  
self seer heerlijck sijn gebedt dit ghedaen zijn- 
de dede hem den Scherp-rechter een root  
Mutsken over d'ooghen hem leydende voor 't  
sandt en geknielt hebbende wert onthalst en  
terstont secretelijk begraven 
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Weesk. Arch. Nr. 4 Zevenhuizen  d.d. 07-12-1626 
Wij, Wm. van Swieten, Schout, Dirck Jan Dircxss ende Diert Jsbrants Levelangh, Schepenen jn den 
Ambachte van Sevenhuijsen, Oirconden, dat voor ons gecompareert zijn:  
Machtelt Jans van Alphen, weduwe van Claes Michielss Bontenbal, geassisteert met Jan Jans van 
Alphen, haeren broeder ende gecoren voocht jn desen, ter eenre,  
Ploen Jans Boer ende IJsbrant Willemss Levelang, als voochden van de naergelaeten weeskinderen van 
den voorn. Claes Michiels Bontenbal, ter andere zijde, Ende verclaerden met malckanderen Jnt 
minnelijckenover een gecomen ende veraccordeert te zijn, Nopende de cussessie ende erffenisse van de 
voorn. kinders Vaders goederen.  
De weeskinderen met Naemen: Jan Claesz Bontenbal, oudt ontrent sestijen Jaeren, Marritgen 
Bontenbalsdochter, out ontrent dertijen Jaeren, Neeltgen Bontenbalsdr., out ontrent elff Jaeren, Stoffel 
Bontenbal, oudt ontrent acht Jaeren, ende Jannetgen Bontenbalsdr, oudt ontrent ses Jaeren. 
 
 

#k22290 van der Plas, Gerrit Wouter Huijgensz (zoon van Wouter Huijgensz van 
       der Plas en ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ..-01-1652 te Zevenhuizen 
x +/- 1600 te ??? 
#k22291 Bosch, Neeltgen Adriaens (dochter van Adriaen Bosch en ) 
 ~ +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Grietgen  ~ +/- 1605 te Zevenhuizen  † na 1674 te Zevenhuizen 

  x 04-07-1632 te Zevenhuizen met Jan Claesz Bontenbal 
  zie ─> k11145 

 

 
#k22292 Thonisz, Cornelis (zoon van ) 
 Beroep: Kleermaker 
 * +/- 1595 te ??? 
 † 02-04-1628 te Bleskensgraaf 
x +/- 1623 te Bleskensgraaf 
#k22293 Wouters, Lijntge (dochter van Wouter Adriaensz en ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † 14-10-1638 te Bleskensgraaf 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Antonie  * +/- 1625 te Bleskensgraaf  † ??? te Zevenhuizen 

  x 18-01-1643 te Zevenhuizen met Ariaentje Claes van der Hoeck 
  zie ─> k11146 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Bleskensgraaf fol. 22v  dd 02-04-1628 
Lijntgen Wouters weduwe van Cornelis Thonisz Cleermaecker, geass. met Wouter Adriaensz. haar vader 
en Pouwels Cornelisz. haar gecoren voogd ter ene en Cornelis Willemsz won. tot Raemsdonck als 
gerechte bloedvoogd van de twee weeskinderen Thonis Cornelis 3 jaar en Adriaen Thonisz (moet zijn 
Cornelisz) ½ j aar, ter andere zijde. 

 
#k22298 Camphuijsen, Wessel Evertsz (zoon van Evert Wesselsz van  
      Camphuijsen en )  ─> k44596 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
x 22-10-1617 te Schoonhoven 
#k22299 Goverts, Neeltgen  (dochter van ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Susanna  ~ 26-12-1621 te Goudriaan  † ..-08-1710 te Goudriaan 

  x 16-05-1644 te Zevenhuizen met Jan Jansz van Santen 
  zie ─> k11149 

 

 
#22552 Dircksz, Jan   (zoon van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † na 09-06-1608 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1570 te Ouderkerk aan den IJssel  
#22553 Frans, Adriaentge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † na 09-06-1608 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Frans ~ +/- 1570 te Ouderkerk ad IJssel † voor 29-11-1632  te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1600 te Ouderkerk ad IJssel met Arijaentgen Senten 
 zie ─> k11276 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 09-06-1608 
Frans Jansz is schuldig aan Pieter Pietersz Biersteecker, won. te Moordrecht, 150 gulden vanwege 
geleverd bier. Dit hoeft hij niet te betalen zolang hij zijn bier die hij als tapper slijt, van Pieter Pietersz 
alleen, en nergens anders, haalt. Hij verhypothequeert hiertoe zijn huis in de Lage Nesse. Het erf waarop 
dit huis staat, is van zijn vader en moeder Jan Dircksz en Adriaentge Frans. Wanneer zij overlijden, zal 
hij ook dat erf, voor zoveel hij daarvan bij hun overlijden in bezit krijgt, ook in de hypotheek betrekken. 
Onder deze acte staat een notitie dd 30-06-1634 waarin Aeriaentge Senten, weduwe van Frans Jansz, 
deze brief toont die doorsneden was met het verzoek de acte door te halen, wat gedaan is. 
 

 
#k22640 de Borst, Cornelis Cornelisz  zelfde als ─> k21120 
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x 
#k22641 Besemer, Maertge Pieters  zelfde als ─> k21121 
 
#k22642 Luijten, Fop    zelfde als ─> k21122 
x 
#k22643 NN     zelfde als ─> k21123 
 
#k22644 (Moolenaar) van der Duijn, Leendert Cornelisz zelfde als ─> k21124 
x 
#k22645 Cornelis, Trijntje   zelfde als ─> k21125 
 
#k22646 Sentensz, Huijg   zelfde als ─> k21126 
x 
#k22647 Jacobs, Trijntje   zelfde als ─> k21127 
 
#k22720 Hendricksz, Pieter  (zoon van Hendrick Gijsbrechtsz en Bastiaentgen 
     Pieters)  ─> k45440 
 ~ +/- 1560 te Streefkerk  (belijdenis te Streefkerk 25-02-1589) 
 † voor 1636 te ??? 
o 09-09-1589 te Rijsoord 
#k22721 Hermans, Sijchjen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1565 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbrecht ~ +/- 1585 te Streefkerk  † na 15-10-1651 te ??? 

  x 09-03-1614 te Streefkerk met Maritgen Cornelis 
  zie ─> k11360 

 

 
#k22722 Pietersz, Cornelis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te Streefkerk ? 
#k22723 Pieters, Emmerens  (dochter van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maritgen  ~ +/- 1590 te Streefkerk  † na 01-08-1666 te ??? 

  x 09-03-1614 te Streefkerk met Gijsbrecht Pietersz 
  zie ─> k11361 

 

 
#k22848 Versnel, Jan Jansz  (zoon van Jan Jansz Versnel en   
     Emmitgen Jans Lans)  ─> k45696 
 * +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
o 09-11-1628 te Delft 
x 11-11-1628 te Delft 
#k22849 Jacobs, Grietje Willems (dochter van Willem Jacobsz en ) 
 * +/- 1590 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1605 te Nieuwerkerk ad IJssel † 04-05-1670 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1630 te ??? met Grietje Huijgen de Bloot 
 zie ─> k11424 

 

 
#k22852 Quant, Cornelis Joosten (zoon van Joost Quant en ) 
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 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te Ouderkerk aan den IJssel ??? 
#k22853 Joosten, Nijs   (dochter van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1595 te ???  † na 04-09-1656 te ??? 

 x voor 1642 / +/- 1625 te ??? met Emmeken Aalberts 
 zie ─> k11426 

 

 
#k22854 Cornelisz, Aelbert   zelfde als ─> k21286 
x 
#k22855 Centen, Leentgen   zelfde als ─> k21287 
 
#k22872 Weggeman, Cornelis Gerritsz (zoon van Gerrit Weggeman en ) 
 ~ +/- 1565 te Berkenwoude 
 † voor 08-03-1616 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k22873 Pauwels, Engeltje  (dochter van ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † na 08-03-1616 / +/- 1637 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pauwel * +/- 1600 te Berkenwoude 

    † tussen 31-01-1637 en 1649 te Berkenwoude ?? 
 x +/- 1631 te Bergambacht met Geertje Jans 
 zie ─> k11436 

 
Weeskamer Arch. Nr. 1 Berkenwoude   d.d. 08-03-1616 
De weduwe en kinderen van Cornelis Gerritsz Weggeman worden genoemd als eigenaar van een 
belendend perceel. 

 
 
#k22880 Wiggertsz, Cornelis  (zoon van Wigger Mathijsz en ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † +/- 1550 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1550 te ??? 
#k22881 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wigger * +/- 1555 te ???  † na 18-11-1631 te Ouderkerk ad IJssel ??? 

 x +/- 1585 te ??? met Ingetje Cornelis 
 zie ─> k11440 

 

 
#k22882 Pietersz, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k22883 Luijten, Aechte  (dochter van Fop Luijt Genensz en Neelke NN) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † voor 1572 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ingetje * +/- 1560 te ???  †  

 x +/- 1585 te ??? met Wigger Cornelisz Steenbacker 
 zie ─> k11441 
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#k22896 Beck, Gerrit Willemsz  (zoon van Willem Beck en ) 
 * +/- 1540 te Haastrecht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k22897 Floren, Grietje  (dochter van Floor Jorisz en ) 
 * +/- 1543 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1570 te Bergambacht ?? 

   † tussen 25-01-1642 en 23-06-1648 te Bergambacht ?? 
  x +/- 1595 te ??? met Marrigje Gerrits 
  zie ─> k11448 

 

 
#k22956 Pietersz, Govert  (zoon van Pieter Govertsz en Barber NN) 
      ─> k45912 
 * +/- 1540 te ??? 
 † na 1568 te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k22957 NN, Pietertgen  (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arijen * +/- 1575 te ???  † voor 1650 te ??? 

 x 14-12-1608 te Gouda met Anneken Cornelis 
 zie ─> k11478 

 

 
#k22958 Huijgensz, Cornelis  (zoon van Huijch Vop Luijtensz en ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † na 1600 te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k22959 Willems, Lijntgen  (dochter van Willem Geenen en ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anneken  * +/- 1580 te ???  †  

  x 14-12-1608 te Gouda met Arijen Govertsz 
  zie ─> k11479 

 

 
#k23136 Jansz, Maerten   zelfde als ─> k13088 
x 
#k23137 Roken, Anna    zelfde als ─> k13089 
 
#k23138 Lenaertsz, Adriaen Cornelis  zelfde als ─> k13090 
x 
#k23139 Cornelis, Anneken   zelfde als ─> k13091 
 
#k23144 Kwakernaeck, Maerten Laurisz zelfde als ─> k13096 
x 
#k23145 Cornelis, Maertgen   zelfde als ─> k13097 
 
#k23328 de Gier, Hillebrand Dirksz (zoon van Dirk Fransz van der Poll en Maria  
     de Gier) ─> k46656 
 ~ +/- 1601 te ??? 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te ??? 
#k23329 Willems, Metgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1603 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrik ~ +/- 1627 te ???  † +/- 1668 te ??? 

 x 16-05-1652 te Driel met Christina Bock 
 zie ─> k11664 

 

 
#k23330 Bock, Nicolaas  (zoon van ) 
 ~ +/- 1603 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1625 te ??? 
#k23331 Loenen, Adriaantje Cornelis (dochter van Cornelis Loenen en ) 
 ~ +/- 1605 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Christina  ~ +/- 1629 te ???  †  

  x 16-05-1652 te Driel met Hendrik Hillebrandsz de Gier 
  zie ─> k11665 

 

 
#k23346 Celosse, Johannes Hermesz  zelfde als ─> k5954 
x 
#k23347 van Meelke, Aaltje   zelfde als ─> k5955 
 
#k23380 Schipper, Jan Jansz (de oude) (zoon van Jan Schipper en )  ─> k46760 
 ~ +/- 1560 te Gouderak ?? 
 † tussen 11-10-1616 en 14-08-1618 te Gouderak ?? 
x +/- 1595 te ??? 
#k23381 Jielis, Thomasgen  (dochter van ) 
 * +/- 1565 te Gouderak ?? 
 † na 07-12-1621 te Gouderak ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jielis ~ +/- 1605 te Gouderak ??  † na 15-11-1664 te Gouderak ?? 

 x +/- 1635 te ??? met NN 
 zie ─> k11690 

 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak    d.d. 10-08-1593 
Pieter Jacobsz eiser, contra Jan Schipper, gedaagde, om betaling van geleend geld. 
(Deze bladzijde is beschadigd waardoor niet duidelijk is om hoeveel geld het gaat.) 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 14-11-1614 
Dirck Cornelisz Schaep, baljuw van Gouda en Gouderak, in opdracht van Marritghen Reijniersdr, weduwe 
van Willem Pietersz Vroesen, te Amsterdam, zijn comparants schoonzuster, verkoopt aan Jan Jansz 
Schpper 5 roe land, buitendijks in het Middelblok. De koper moet gedogen dat voornoemd land met het 
verdere binnen- en buitenland verobligeerd is voor omtrent f 11,- per jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 08-08-1615 
Jan Jansz Schipper is schuldig aan Jan Bouwensz, schout van Gouderak, een losrente van f 6,- per jaar. 
Het hoofdgeld is f 100,-, te lossen met f 100,- in een keer of 2 x f 50,- of 4 x f 25,-. Als onderpand zijn huis 
en erf met verdere getimmerte in het Middelblok, buitendijks. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 25-04-1616 
Thomasken Gielis, de huisvrouw van Jan Jansz Schipper, geassisteert met denselven, eiser, contra Jan 
Adriaensz, gedaagde, eis doende zei de eiseres dat zij en een vrouw van goede naam en faam is en dat 
het de gedaagde contra de waarheid belieft heeft haar na te zeggen dat zij geld zou hebben gestolen, 
strekkende tot haar disfaam en oneer, en dat van haar man. Zij eist dat de gedaagde op de eerstvolgende 
rechtdag gedaagd zal worden en dat hij op zijn knieën liggende blootshoofds en met gevouwen handen 
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God en de justititie en haar eiseres bidt om vergiffenis en verklaart dat zijn nazeggen tegen de waarheid 
was, en dat hij zegt dat hij haar niet anders kent als eerzaam en vroom. 
Thomasken Gielis daagt ook Dirck Pietersz Keijser, Arijen Harmensz, Lambert Harmensz, Jacob Jansz, 
Brandt Cornelisz, tegenwoordige gezworenen, getuigenis der waarheid te geven. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 28-06-1616 
Pieter Arijensz Tomb, eiser, contra Jan Jansz Schipper, gedaagde, eis doende om de betaling van 28 
gulden, 7 stuivers en 14 penningen van gehaald brood of waren, volgens zijn boek of register. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 16-09-1616 
Voor Dirck Cornelisz Schaep, baljuw van Gouda en Gouderak, compareerde Jan Jansz Schipper die 
schuldig is aan Jan Bouwensz, schout van Gouderak, een losrente van f 2,- per jaar. Het hoofdgeld is  
f 36,-. Als onderpand een huis en erf in het Middelblok, buitendijks. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 16-09-1616 
Jan Jansz Schipper is schuldig aan Maritgen Reijniersdr, weduwe van Willem Pietersz Vroesen, f 41-7-0 
wegens berekende penningen. Te betalen 16-09-1617 tot en met 1620 elk jaar f 8,-, en op 16-09-1621 de 
resterende f 9-7-0. Als onderpand het huis vermeld als in voorgaande acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 20-09-1616 
Jan Jansz Schipper is schuldig aan Jacob Dircksz Coreswijck, bakker en poorter van Gouda, een losrente 
van f 3,- per jaar. De eerste vervaldag is 20-09-1617. De hoofdsom is f 50,-. Af te lossen in 2 termijnen van 
f 25,-. Als onderpand zijn huis als in voorafgaande acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 20-09-1616 
Jan Jansz Schipper is schuldig aan Leendert Jobsz Scheepmaker, poorter van Gouda, f 224,- in verband 
met gehaalde waren. Te betalen met f 18,- per jaar, eerste vervaldag is 20-09-1617. Als onderpand zijn 
huis als vermeld in voorafgaande acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 11-10-1616 
Jan Jansz Schipper is schuldig aan Jan Crijnen, huistimmerman en houtkoper, poorter van Gouda, f 87,- in 
verband met gekocht en ontvangen hout voor zijn huis waar hij in woont, plus arbeidsloon. Te betalen  
11-10-1617 tot en met 1620 telkens f 15,- en daarna f 12,-.Als onderpand het huis als vermeld in 
voorafgaande acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 04-10-1616 
Frans Cornelisz, eiser, contra Jan Jansz Schipper den oude, gedaagde, eis doende nopende de betaling 
van 20 gulden 3 stuivers 8 penningen van vleeijs volgens zijn boek. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Gouderak    d.d. 14-08-1618 
Thomasgen Jielisdr, weduwe van Jan Jansz Schipper, geassisteerd met haar voogd, voor de helft, en Jan 
Jansz en Jielis Jansz voor hen zelf en vervangende Cornelis Jansz, Thomas Jansz, Neeltgen Jansdr en 
Perijntghen Jansdr, hun minderjarige broers en zusters, en zo voor de wederhelft, verkopen aan Maerten 
Louwensz een huis en 5 roe erf waar het huis op staat, buitendijks in het Middelblok. Dit is belast met 4 
losrenten: van f 6,- per jaar tbv Maritgen Reijniers, van f 6,- en van f 2,- per jaar tbv Jan Bouwensz, schout 
van Gouderak, en van f 3,- tbv Jacob Dircksz Croeswijck (bakker). Deze zijn te samen te lossen met f 286,- 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    d.d. 07-12-1621 
Willem Maertensz, te Moordrecht, als erfgenaam van Pieter Carelsz Meul (?), contra Thomasken, 
wedduwe van wijlen Jan Schippers, gedaagde, eis doende om de betaling van 6 gulden 7 stuivers en 4 
penningen van gehaalde waren volgens het register. 

 
#k23392 Pietersz, Jacob (zoon van Pieter Adriaensz en Lijsje Adriaens) 
     ─> k46784 
 ~ +/- 1580 te Langerak ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1610 te Langerak ? 
#k23393 Willems, Annigje (dochter van Willem Cornelisz en Hilligje Pieters) 
     ─> k46786 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1615 te Langerak ???  †  

 x +/- 1640 te Langerak ? met Marrigje Claasdr Capiteijn 
 xx 09-08-1668 te Ameide met Pietertje Jans 
 zie ─> k11696 

 
Recht. Arch. Langerak ? 
f93 3-6-1642 
Schout Jan Adriaans Oom, schepenen Willem Harmans en Cornelis Adriaans. 
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Comp. Hilliken Pieters wede van Willem Cornelis met haer soon Cornelis Willems en voor zich selve zich 
sterkmakende voor Hester Willems en Jacob Peters x Anna Willems en Willem Thomas Stuijvenberch x 
Adriaentgen Willems alle wonende te Langerak een transp. aan Jan de With van Rooijen. in een weer 
groot 8 mrg in de westerse helfte belent westw. de kinderen van Cornelis Adriaens Advocaet 
 
f43 3-6-1654 
Comp. Jacob Pieters en Pieter Jacobs sijn soon, Willem Arien Boer zijn swager (=schoonzoon), Jacob 
Bartens, mitsgaders Willem Everts, wedr. van Eva Arien, Cornelis Gerrits man en voocht van Lijsje 
Willems, Cornelis Cornelisse won. tot Ippel, bloetvoocht van de nagelaten weeskinderen van voorn Eva 
Arien x Willem Everts, transp. aan Bastiaen Bastiaens 
 
f42 26-3-1655 
Jacob Pieteren ter eenre en Pieter Jacobse voor haar selve Willem Arien Boer man en voogd van Lijsje 
Jacobs ter andere zijde 
 
f68 13-6-1656 
Comp. Dirck Arien Clever man en voocht van Berbera Huijberts, Jan Willems Vuijren x Lijsje Teunisse 
beide won. Willige Langerak, transp. aan Jacob Pieters, Pieter Jacobs en Willem Arien Boer x Lijsje 
Jacobs 
 
f68v 13-6-1656 
Comp. Jan Willems Vuijren, won. Willige Langerak, transp. aan Jacob Pieters, Pieter Jacobs en Willem 
Arien Boer x Lijsje Jacobs 
 
f69v 13-10-1658 
Pieter Jacobse man en voogd van Marritje Claes, Willem Arentse alias Boer man en voogd van Lijsje 
Jacob Pieters alle erfgenamen van Jacob Pieters hare vader za. wede is Pieterje Dircks geassisteert 
met Sander Ariens en Bastiaen Dircks Decker hare broeder ter andere zijde 
 
f70 3-12-1659 
Pieter Jacobs zoon van Jacob Pieters za. Willem Aertsse Boer x Lijsje Jacobs, lotinge 

 
#k23394 Capiteijn, Claas Theunisz   zelfde als ─> k12656 
x 
#k23395 de Best, Adriaantje Jans   zelfde als ─> k12657 
 
#k23472 de Borst, Cornelis Cornelisz   zelfde als ─> k21120 
x 
#k23473 Besemer, Maertge Pieters   zelfde als ─> k21121 
 
#k23474 Luijten, Fop     zelfde als ─> k21122 
x 
#k23475 NN      zelfde als ─> k21123 
 
#k23476 (Moolenaar) van der Duijn, Leendert Cornelisz zelfde als ─> k21124 
x 
#k23477 Cornelis, Trijntje    zelfde als ─> k21125 
 
#k23478 Sentensz, Huijg    zelfde als ─> k21126 
x 
#k23479 Jacobs, Trijntje    zelfde als ─> k21127 
 
#k23488 de Oude, Jan Tijsz  (zoon van Tijs Willemsz en Marrigje Jans) 
      ─> k46976 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k23489 Bos, Neeltje Claas  (dochter van Claas Dirksz Bos en ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Tijs * +/- 1575 te ???  †  

 x +/- 1605 te ??? met Marrigje Floren 
 zie ─> k11744 
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#k23490 Damen, Floor   zelfde als ─> k18522 
x 
#k23491 Cornelis, Marrigje  zelfde als ─> k18523 
 
#k23498 Keijser, Thijs Pietersz (zoon van Pieter Keijser en ) 
 Beroep: Schepen (gezworene) van Gouderak, Waarsman 
 * +/- 1550 te ??? 
 † voor 03-02-1654 te Gouderak 
x +/- 1580 te ??? 
#k23499 Gerrits, Fijtgen  (dochter van ) 
 * +/- 1555 te ??? 
 † voor 12-05-1661 te Gouderak 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annitgen  * +/- 1585 te Gouderak ??  † na 03-05-1662 te Gouderak 

  x voor 09-12-1614 te ??? met Jan Ariensz de Goede 
  zie ─> k11749 

 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    dd 03-12-1613 
Thijs Pietersz Keijser legt de eed af als waarsman van het Middelblok 
 
Recht. Arch. Nr. 6 Gouderak    dd 29-14-1614 
Willem Pietersz Keijser, Thijs Pietersz Keijser en Dirck Pietersz Keijser, broers en erfgenamen van 
Crijntgen Nannen, worden gedaagd door Engel Thijsz Veer, poorter van Gouda en voogd van de 
weeskinderen van Dirck Dircksz, mede erfgenamen van Crijntgen Nannen. De aanklacht is dat de drie 
broers het geld uit de boedel onderling hebben verdeeld, zonder voorafgaande inventaris daarvan te doen, 
zonder medeweten van de eisers, en zonder dit te melden aan schout en gezworenen, die oppervoogd zijn 
van alle weeskinderen. Geëist wordt dat het geld binnen 8 dagen terugkeert in de boedel van de erfenis. 
 
Recht. Arch. Nr. 58 Gouderak    dd 26-04-1620 
Thijs Pietersz Keijser is gezworene, en ondertekent als zodanig deze acte. 
 
Recht. Arch. Nr. 56 Gouderak    dd 06-10-1620 
Thijs Pietersz Keijser is voogd over Anneken Dirksdr, en tekent deze acte waarin haar 1/12e deel van een 
stuk land in het Middelblok wordt verkocht aan Jan Dirksz. De totale prijs is f 1225,-. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    dd 25-05-1632 
De eed als gezworenen gedaan op 25-05-1632 door Galeijn Thonisz en Hendrik Jansz voor het 
Kattendijksblok, Jan Harmansz, Thijs Pietersz Keijser en Dirk Jorisz voor het Middelblok en Cornelis 
Cornelisz Koeij en Willem Pietersz voor het Veerstalblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 7 Gouderak    dd 06-05-1635 
Als gezworenen van Gouderak hebben de eed gedaan over 1635: Jan Crijnensz en Tijs Goosen voor het 
Kattendijksblok, Jan Barentsz, Jan Harmansz en Tijs Pietersz Keijser voor het Middelblok en Willem 
Jorisz met Jan Jacobsz voor het Veerstalblok. 
 
Recht. Arch. Nr. 15 Gouderak    dd 29-04-1636 / 16-06-1636 
Thijs Pietersz Keijser tekent diverse acten als schepen van Gouderak. 

  
 
Recht. Arch. Nr. 8 Gouderak    dd 03-02-1654 
Adriaen Cornelisz Koij, eiser, contra Grietgen Dirks, weduwe van Cornelis Cornelisz Koij, zijn moeder, 
gedaagde, om aan Gerrit Tijsz te betalen f 101,- als hij eiser schuldig is over gekochte beesten in het 
erfhuis van Tijs Pietersz Keijser, de vader van voornoemde Gerrit Tijsz. Gedaagde doet dit in mindering 
van een obligatie van f 300,- die zij gedaagde aan hem eiser schuldig is. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak    dd 12-05-1661 
Gerrit Thijsz en Jan Thijsz en voornoemde Gerrit Thijsz als voogd over de kinderen van Hillichgen Thijsdr, 
verwekt door Hiob (sic) Thonisz, Geertgen Thijsdr, weduwe van Barent Jansz, Annichgen Thijsdr, 
weduwe van Jan Ariensz de Goede, en Marrichgen Thijsdr, meerderjarige JD, alle kinderen, 
kleinkinderen en erfgenamen van Thijs Pietersz Keijser, gehuwd met Fijtgen Gerrits, beide zaliger. 
Verkopen aan Grietgen Thijsdr, weduwe van Leendert Cornelisz van der Pols, mede een dochter van Thijs 
Pietersz Keijser en Fijtgen Gerrits, de helft van een hennipwerf. Nog een kampje land binnen de 
middelwetering, groot ½ morgen. Nog een kampje land achter aan het koijchgen, groot 1 ½ hont. Nog een 
werf leggende in de midden binnen de tiendweg en een kampje groot 3 hont 75 roe gelegen over de 
tiendweg in de middewegen, tussen het voorste en het achterste stukje. Dit alles ligt in een viertel van 4 ½ 
morgen in het Middelblok, van welk viertel Jan Dirkcsz Waloon (?)de andere helft bezit. Nog een 
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buitendijkskampje met de zelling tot het binnenvierkant van de dijk toe. En tenslotte het achterste van de 
halve huiswerf tot de wetering toe, met huis, berg en schuur, gelegen voor voornoemd viertel. Van dit alles 
bezit de koopster 1/5e van de helft en 1/7e van de wederhelft, als mede erfgenaam. Op de percelen 
binnendijks gelegen staat de helft van 56 stuivers per jaar aan rente. Verder is conditie dat Jan Dirksz 
Wiloom over het laagje een oppad heeft en zijn schuit aan het einde van het laagje in de zelling mag 
leggen. Verder mag hij nog bleken en drogen. Bedrag f 1530,- waarin als haar portie is f 62-5-0. 

 
#k23552 Creuck, Reijnger Willemsz  zelfde als ─> k18304 
x 
#k23553 Foppendr, Machteltje   zelfde als ─> k18305 
 
#k23554 Dircksz, Pieter   zelfde als ─> k18306 
x 
#k23555 Lenerts, Grietje   zelfde als ─> k18307 
 
#k23556 Stolck, Cornelis Jansz  zelfde als ─> k18308 
x 
#k23557 Joostendr, Arijaentgen  zelfde als ─> k18309 
 
#k23558 Ariensz, Dirck   zelfde als ─> k18310 
x 
#k23559 Jans, Idegje    zelfde als ─> k18311 
 
#k23568 Ariensz, Snoeij   zelfde als ─> k17072 
x 
#k23569 Joris , NN    zelfde als ─> k17073 
 
#k23570 Kars, Jacob Jacobsz   zelfde als ─> k17074 
x 
#k23571 Arijens, Ariaentje   zelfde als ─> k17075 
 
#k23572 Hartcoorn, Cornelis Teunisz  zelfde als ─> k17076 
x 
#k23573 Bouwman, Berber Pieters  zelfde als ─> k17077 
 
#k23574 Willemsz, Jan    zelfde als ─> k17078 
x 
#k23575 Floris, Geertgen   zelfde als ─> k17079 
 
#k23582 Louwen, Dirck Arien   zelfde als ─> k17086 
x 
#k23583 Gerrits, Neeltje   zelfde als ─> k17087 
 
#k23584 van Herk, Vincent Jansz  zelfde als ─> k18336 
x 
#k23585 Pieters, NN    zelfde als ─> k18337 
 
#k23592 van Herk, Vincent Jansz  zelfde als ─> k18336 
x 
#k23593 Pieters, NN    zelfde als ─> k18337 
 
#k23600 Bos, Arie Aartsz   zelfde als ─> k18352 
x 
#k23601 Brants, Aafje    zelfde als ─> k18353 
 
#k23688 Pietersz, Willem  (zoon van ) 
 * +/- 1530 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 12-12-1579 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1560 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k23689 Aarts, Marrigje  (dochter van ) 
 * +/- 1535 te ??? 
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 † na 30-09-1585 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter * +/- 1565 te Ouderkerk ad IJssel ?  †  

 x +/- 1595 te Ouderkerk aan den IJssel ??  met Machteltje Cornelis 
 zie ─> k11844 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 12-12-1579 
Jan Aertsz, won. te Schiebroek, geeft over aan Merrichgen Aerts, weduwe van Willem Pietersz, alle 
erfenis van land en goederen die hem van Aert Ariensz en Reijmpgen, de vader en moeder van zijn vrouw, 
en van Arien Aertsz, haar broer, zijn aangekomen. 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 30-09-1585 
Cornelis Vranck, won. te Hillegersberg, geeft over aan Maritgen Aerts, weduwe van Willem Pietersz, het 
eigendom van 4 hont en 1/8e deel van een hont land, die hem van Aert Ariensz en Reijmpgen, de vader en 
moeder van zijn vrouw zijn aangekomen. 

 
#k23690 Ewouts, Cornelis Arie (zoon van Arie Ewoutsz en ) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k23691 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Machteltje * +/- 1570 te ???  †  

  x +/- 1595 te ??? met Pieter Willemsz van der Zijde 
  zie ─> k11845 

 

 
#k23696 Jaspersz, Jan   (zoon van Jasper Bouwensz en ??? Pieters) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † voor 1582 te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k23697 Gerrits, Ingetgen  (dochter van ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † +/- 1617 / 1621 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1570 te ???  †  

 x +/- 1600 te ??? met Aechge Cornelis Schaep 
 zie ─> k11848 

 

 
#k23698 Schaep, Cornelis Adriaen Lambertsz  (zoon van Adriaen Lambertsz en ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † voor 1614 te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k23699 Meewis, Cleijsje (dochter van Meeuwis Adriaensz en Borchje Claes) 
      ─> k47398 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aechge * +/- 1575 te ???  †  

 x +/- 1600 te ??? met Jan Jansz 
 zie ─> k11849 

 

 
#k23712 de Borst, Cornelis Cornelisz  zelfde als ─> k21120 
x 
#k23713 Besemer, Maertge Pieters  zelfde als ─> k21121 
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#k23714 Luijten, Fop    zelfde als ─> k21122 
x 
#k23715 NN     zelfde als ─> k21123 
 
#k23716 (Moolenaar) van der Duijn, Leendert Cornelisz zelfde als ─> k21124 
x 
#k23717 Cornelis, Trijntje   zelfde als ─> k21125 
 
#k23718 Sentensz, Huijg   zelfde als ─> k21126 
x 
#k23719 Jacobs, Trijntje   zelfde als ─> k21127 
 
#k23776 van Herk, Vincent Jansz  zelfde als ─> k18336 
x 
#k23777 Pieters, NN    zelfde als ─> k18337 
 
#k23780 Cornelisz, Aert  (zoon van ) 
 * +/-1535 te ??? 
 † voor 1609 te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k23781 NN    (dochter van ) 
 * +- 1540 te ??? 
 † na 1609 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Eeuwout  * +/- 1570 te ???  

   † tussen 16-02-1626 en 13-03-1627 te Krimpen ad IJssel 
  x +/- 1600 te ??? met Marritge Jans 
  zie ─> k11890 

 

 
#k23782 Sijmonsz, Jan  (zoon van ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † voor 26-01-1633 te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1570 te ??? 
#k23783 Jans, IJefgen    (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † na . 07-01-1626 te Krimpen aan den IJssel 
  19-02-1627 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marritge  * +/- 1575 te ??? 

  † tussen 19-09-1663 en 16-01-1675 te Ouderkerk / Krimpen ad IJssel 
  x +/- 1600 te ??? met Eeuwout Aertsz Steenbacker 
  zie ─> k11891 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 07-01-1626 
Wij Arien Bastiaensz en Steven Jansz heemraden te Krimpen ad IJssel zijn ten huize geweest van 
Eeuwout Aertsz Steenbacker alwaar wij gezien en gevonden hebben IJeffgen Jans weduwe, de 
moeder van voorn Eeuwout Aertsz huisvrouw, te bedde liggende en verklaart haar testament 
gepasseerd te Ouderkerk ad IJssel voor schout en heemraden ongeldig. Speciaal sprekende betreffende 
de kind of kinderen van Dirk Pietersz Toet zalr in zijn leven woonachtig te Ouderkerk voorsz.  
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Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 26-01-1633 / 26-06-1634 
Maerten Sijmonsz, namens de erfgenamen van Ariaentge Sijmonsdr zijn overleden zuster, voor 1/5 part.  
Geertge Sijmonsdr geassisteerd met Vincent Jansz haar oudste zoon door ziekte van Jan Vincentensz 
haar man, mede voor 1/5 part.  
Jan Jansz schoenmaker te Krimpen ad Lek, namens de verdere kinderen van Arien Sijmonsz zalr, mede 
voor 1/5 part.  
Sijmon Feijsz Steenbacker tot Leiderdorp met Cornelis Eeuwoutsz zijn zwager als kinderen en erfgenamen 
van zalr Feijs Sijmonsz mede voor 1/5 part. 
Pieter Jansz Mul. stadhouder van de schout van Krimpen ad IJsel, getrouwd met Grietje Jans, Merritje 
Jans weduwe van Eeuwout Ariensz geassisteerd met de voorzeide stadhouder en de voorzeide Maerten 
Sijmonsz als gerechte vaderlijke voogd over de nagelaten weeskinderen van Sijmon Jansz en ook 
moederlijke voogd over het weeskind van zalr Jannitje Jans als kinderen en erfgenamen van Jan 
Sijmonsz mede voor 1/5 part.  
Zij verkopen aan Louweris Jansz Steenbacker te Krimpen ad IJssel acht morgen land in de polder 
Langeland. Bedrag f 3200,-. Voor de resterende kooppenningen is een obligatie van f 1600,-.  
Verkoop 26-01-1633, Acte 26-06-1634. 

 
#k23784 Feijsz, Jacob   (zoon van Feijs Ghijsz en Stijnken NN) 
 * +/- 1535 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † voor 24-03-1598 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1565 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k23785 Ariens, Maritge  (dochter van ) 
 * +/- 1540 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
 † na 24-03-1598 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1570 te Ouderkerk ad IJssel ?? 

    † voor 26-05-1611 te Ouderkerk ad IJssel ?? 
  x +/- 1603 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Jorisje Jans 
  zie ─> k11892 

 
Recht. Arch. Nr. 3 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 14-07-1544 
Op de rechtdag dd 14-07-1544 verschijnt Jacob Feijsz, die ‘affirmeert door versouck van Adrijaen 
Woutersz als dat ick Jacob voorn Pijeter Peijensz van Warrich ghemaecht ho... anno verleden”. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 13-11-1565 
Adam Meertensz pacht van Jacob Feijsz de helft van een erf buitendijks. De pachtsom bedraagt 21 
stuivers per jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 4 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 1566 / 1567 
Antonis Feijsz is schuldig aan Jacob Feijsz het bedrag van 13 pond vlaams. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 22-06-1592 
Vincent Anthonisz, won te Ouderkerk, en Vincent Jacobsz, won. te Rotterdam, als voogden van Maertghen 
Anthonis, verkopen aan Cornelis Jacobsz Wagemaecker 2 morgen 1 ½ hont land in de polder Zijde. 
In de volgende acte de schuldbrief van jaarlijks 24 gulden rente, waartoe hij verhypothequeert 4 ½ morgen 
land. Af te lossen met 16 ponden groten vlaams. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  fot.96/97  d.d. 24-03-1598 
Jacob Jacobsz Smit, won. te Ouderkerk, voor zichzelf en voor zijn broer Feijs Jacobsz, met Jacob Jansz, 
getrouwd met Maritgen Jacobs, in presentie van Grietje Jans, de vrouw van Feijs Jacobsz, en Toentgen 
Ariens, net Thonis Jansz, haar voogd, ..., en Lenert Jansz haar voogd, verkopen aan Cornelis Jacobsz 
Wagemaecker en Pietertgen Jacobs, hun broer en zus, alle zulke erfenisse van landen, huizingen, 
koeien, paarden, jonge beesten, inboedel, huisraad, etc, bij dode van Jacob Feijsz, hun vader. Bedrag 650 
gulden. Ten zelven dage compareerde Maritgen Ariens, weduwe van Jacob Feijsz, met Vincent 
Cornelisz, haar voogd in deze, en verkoopt aan Cornelis Jacobsz Wagemaeker en Pietertgen Jacobs, 
haar zoon en dochter, al haar landen, huizinge, meubelen, etc, voor 650 gulden. Cornelis Jacobsz 
Wagemaeker en Pietertgen Jacobs zijn dan gehouden hun moeder haar leven lang te onderhouden en 
alimenteren in eten, drinken, kleding, schoenen en alle verdere nooddruft, en daar 60 gulden per jaar aan 
te besteden. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel fot.113  d.d. 24-03-1598 
Jacob Jacobsz Smit, won. te Ouderkerk, voor zichzelf en namens Feijs Jacobsz, zijn broer, in presentie 
van Grietgen Jans, vrouw van Feijs Jacobsz, met Jacob Jansz, getrouwd met Maritgen Jacobs, en 
Toentgen Ariens, met Anthonis Jansz, haar voogd, en verkopen aan Cornelis Jacobsz Wagemaeker en 
Pietertgen Jacobs, hun broer en zus, de eigendom van alle erfenisse van landen, huizen, etc, na overlijden 
van Feijs Jacobsz. Zij zijn voldaan met geld of een schuldbrief. Ten zelve dage compareerde Maritgen 
Ariens, weduwe van Jacob Feijsz, met Vincent Cornelisz, haar voogd in deze, en verkoopt aan Cornelis 
Jacobsz Wagemaecker en Pietertgen Jacobs, haar zoon en dochter, het eigendom van al haar landen, 
huizen, etc. Zij is voldaan met geld of een schuldbrief. 

 
#k23786 Leendertsz, Jan  (zoon van Leendert Willemsz en ) 
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 * +/- 1540 te ??? 
 † voor 1616 te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k23787 Jacobs, Leentgen  (dochter van Jacob Aertsz en Lijntje Ariens) 
      ─> k47574 
 * +/- 1545 te ??? 
 † voor 1590 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jorisje * +/- 1575 te Ouderkerk ad IJssel ?? 

    † na 18-03-1646 te Ouderkerk a IJssel ?? 
 x +/- 1603 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Cornelis Jacobsz Wagemaker 
 xx voor 01-11-1616 met Gerrit Willemsz 
 xxx met Anthonis Jacobsz 
 zie ─> k11893 

 

 
#k23792 Loes, Thijs (Matthijs) Jansz (zoon van Jan Willemsz Loos en ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † voor 1618 te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k23793 Cornelis, Adriaentje  (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1580 te ???  † voor 08-03-1619 te ??? 

 x +/- 1600 te ??? met Geertje Thomas (Thonis) 
 zie ─> k11896 

 

 
#k23794 Daemsz, Thomas  (zoon van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k23795 Thonis, Merritge  (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje * +/- 1580 te ???  †  

 x +/- 1600 te ??? met Jan Thijsz Rolloos 
 zie ─> k11897 

 

 
#k24136 Evegroen, Andries Dirksz  zelfde als ─> k22000 
x 
#k24137 Teunis, Ariaantje   zelfde als ─> k22001 
 
#k24144 Weggeman, Cornelis Gerritsz zelfde als ─> k22872 
x 
#k24145 Pauwels, Engeltje   zelfde als ─>k22873 
 
#k24148 Pronck, Jan Thonisz  (zoon van Anthonis Jansz en Lijsbeth NN) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † tussen 26-10-1588 en 14-12-1593 te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k24149 Brants, Ploentgen  (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † tussen 14-12-1593 en 03-12-1596 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1576 te Berkenwoude  †  

 x +/- 1610 te ??? met Fijgje Jacobs 
 zie ─> k12074 

 

 
#k24152 Schoonder, Adriaen Adriaensz (zoon van Adriaen Willemsz Schoonder 
      (de oude) en Iefgen Cornelis)  ─> k48304 
 * +/- 1575 te Capelle aan den IJssel 
 † 07-02-1626 te Capelle aan den IJssel 
x +/- 1589 te Capelle aan den IJssel 
#k24153 Wiggers, Niesgen (dochter van Wigger Jorisz en Maertge Huijgens) 
      ─> k48306 
 * +/- 1570 te ??? 
 † na 1650 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijg * +/- 1600 te Capelle ad IJssel  † na 1648 te ??? 

 x +/- 1627 te Capelle ad IJssel met Neeltje Adriaens Jongebreur 
 zie ─> k12076 

 

 
#k24158 Gorisneel, Adriaen Cornelisz  (zoon van Cornelis Gorisneel) 
 * +/- 1570 te Zevenhuizen 
 † na 1627 te ??? 
x +/- 1600 te ??? 
#k24159 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  * +/- 1605 te Zevenhuizen  †  

  x 03-12-1628 te Zevenhuizen met Jan Lauwrensen 
  zie ─> k12079 

 

 
#k24232 de Jonge, Huijg Jansz  zelfde als ─> k4240 
x 
#k24233 Leenderts, Aaltje   zelfde als ─> k4241 
 
#k24234 Nobel, Hendrik Maartensz  zelfde als ─> k8490 
x 
#k24235 Centen, Crijntje   zelfde als ─> k8491 
 
#k24304 Muijss, Cornelis Pleunen  zelfde als ─> k8560 
x 
#k24305 Thoen, Neeltgen Arijens  zelfde als ─> k8561 
 
#k24306 Leenderts, Lenaert Huijbrechtsz zelfde als ─> k8562 
x 
#k24307 Ariens, Theuntge   zelfde als ─> k8563 
 
#k24310 Jordaens, Cornelis   zelfde als ─> k8566 
x 
#k24311 Cornelis, Adriaentge   zelfde als ─> k8567 
 
#k24316 van de Agterbroeck, Willem Claesz zelfde als ─> k8572 
x 
#k24317 Egberts, Crijntgen   zelfde als ─> k8573 
 
#k24321 van Herk, Vincent Jansz  zelfde als ─> k18336 
x 
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#k24322 Pieters, NN    zelfde als ─> k18337 
 
#k24324 Cornelisz, Aert   zelfde als ─> k23780 
x 
#k24325 Adriaens, Maritgen   zelfde als ─> k23781 
 
#k24326 Sijmonsz, Jan   zelfde als ─> k23782 
x 
#k24327 Jans, IJefggen   zelfde als ─> k23783 
 
#k24332 Pieters, Govert   zelfde als ─> k22956 
x 
#k24333 NN, Pietertgen   zelfde als ─> k22957 
 
#k24334 Huijgensz, Cornelis   zelfde als ─> k22958 
x 
#k24335 Willems, Lijntgen   zelfde als ─> k22959 
 
#k24352 Wiggertsz, Cornelis   zelfde als ─> k22880 
x 
#k24353 NN     zelfde als ─> k22881 
 
#k24354 Pieterszen, Cornelis   zelfde als ─> k22882 
x 
#k24355 Luijten, Aechte   zelfde als ─> k22883 
 
#k24368 Beck, Gerrit Willemsz   zelfde als ─> k22896 
x 
#k24369 Floren, Grietje   zelfde als ─> k22897 
 
#k24390 Cornelisz, Aelbert   zelfde als ─> k21286 
x 
#k24391 Centen, Leentgen   zelfde als ─> k21287 
 
#k24432 de Borst, Cornelis Cornelisz  zelfde als ─> k21120 
x 
#k24433 Besemer, Maertge Pieters  zelfde als ─> k21121 
 
#k24434 Luijten, Fop    zelfde als ─> k21122 
x 
#k24435 NN     zelfde als ─> k21123 
 
#k24436 (Moolenaar) van der Duijn, Leendert Cornelisz zelfde als ─> k21124 
x 
#k24437 Cornelis, Trijntje   zelfde als ─> k21125 
 
#k24438 Sentensz, Huijg   zelfde als ─> k21126 
x 
#k24439 Jacobs, Trijntje   zelfde als ─> k21127 
 
#k24448 Bastiaensz, Adriaen   zelfde als ─> k13360 
x  
#k24449 Gijsberts, Leentje   zelfde als ─> k13361 
 
#k24450 Corevaer, Aert Adriaens  zelfde als ─> k13362 
x  
#k24451 Leenderts, Neeltje   zelfde als ─> k13363 
 
#k24454 van Muijlwijck, Dionijs Jansz  (zoon van Jan Matthijsz van Muijlwijck en 
      Digna Dionijs Jans) ─> k48908 
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 * +/- 1567 te Blokland 
 † +/- 18-10-1645 te Hoornaar 
x 01-01-1600 te Gorinchem     zie gezinskaart temp006 
#k24455 Gerrits, Geertruid (dochter van Gerrit Jansz en Marichje Jans Hugens) 
      ─> k48910 
 * +/- 1569 te Overslingeland 
 † 04-06-1617 te Hoornaar 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Ariaentje     * 01-1605 te Overslingeland  † voor 21-03-1679 te Goudriaan 

     x 16-10-1629 te Gorinchem met Anthonis Woutersz Terlouw, alias ter Lau 
     zie ─> k6683 (kwartier 2 en 3) 
 (opm.: de spong van k24454 naar k6683 is te verklaren doordat pas later de link 
 naar 683 bekend werd, en het hele verdere voorgeslacht als was gekoppeld aan  
 24454) 

o Jan * +/- 1608 te Overslingeland / ~ 21-05-1614 te Hoornaar    † voor 1688 te ??? 
 x 13-09-1637 te Hoornaar met Maaiijken Beernts 
 zie ─> k3076 (kwartier 3) 

 
Leenkamer Noordeloos 1453 - 1666 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE NOORDELOOS 1453-1666 
SLINGELAND 
30. 4 morgen land in Overslingeland, genaamd de Meente, strekkend van de kade van de wetering, de 
dwarssloot van Noordeloos, tot de Molenweg en land van het huis Noordeloos tot de halve dwarssloot van 
de Meente van Pieter Willemsz. (1570: Hendrik Hendriksz.; 1578: Jan Hendriksz. met het leen 29), boven: 
de opslag van de Noordeloos, beneden: de Molenweg (1578: of Overslingelandse kade). 
22-5-1514: Gerard Jansz. bij overdracht door Jan Jansz., zijn broer, 41/13.  
14-7-1538: Jan Gerardsz. bij dode van Gerard Jansz (zie k195640)., 41/13.  
11-5-1570: Willem Cornelisz. bij overdracht door Jan Gerard Jansz (zie k97820)., 41/13.  
4-6-1578: Pieter Willemsz. voor Jan Willemsz., zijn neef, bij dode van Willem Cornelisz., diens vader, 
waarna overdracht aan Folpert Cornelisz., brouwer te Gorinchem, 41/13.  
14-1-1586: Pieter Cornelisz. Timmerman bij overdracht door Folpert Cornelisz., 41/13. 
 
Het leen 30 gesplitst in 30A en 30B.  
 
30A. De helft van het leen, (1597: gemeen met Peij Jansz.), (1645: groot 2 morgen min ¼ hont, strekkend 
van de vrouwe van Aremberg tot de halve sloot van Jan Hendriksz. met leen; 1666: Geertje Adriaans; 
boven: de Ameidse opslag, beneden: de Molenweg).  
 
10-4-1587: Gerard Jansz. bij overdracht door Pieter Cornelisz. Timmerman, 41/13.  
9-1-1597: Peij Jansz. voor Geertje, dochter van Gerard Jansz (zie k48910)., zijn nicht, bij dode van 
haar vader en zij mag niet verkopen, bevestigd door Marieke Jansdr., weduwe van Gerard Jansz., 
41/13.  
..-.-15..: Jacob Jansz. te Goudriaan doet voor Marieke, dochter van Jan Hugenz., zijn zuster, afstand van 1 
morgen, 41/13.  
23-11-1602: Dionijs Jansz. voor Adriaantje, dochter van Gerard Jansz., zijn vrouw, 41/13.  
 Opmerking: de naam Adriaantje moet bijna zeker Geertje zijn. 
28-11-1616: Nijs Jansz. met ledige hand, 41/13.  
2-1-1621: Nijs Jansz. met ledige hand, 41/13.  
18-10-1645: Gerard Dionijs bij dode van Nijs Jansz., zijn vader, 29 fol. 80v-81.  
4-10-1666: Nikolaas Adriaansz. voor Geertje Gerards, zijn vrouw, bij dode van Gerard Dionijs, haar vader, 
waarna overdracht aan Cornelis Woest Pietersz. voor Pieter, diens zoon, 29 fol. 295v-296v.  
 
30B. De helft van het leen, (1656: strekkend van de Ameidse opslag tot de Molenweg), (1618: boven oost: 
Nijs Jansz., beneden west: Jan Hendriksz.).  
 
10-4-1587: Peij Jansz. bij overdracht door Pieter Cornelisz. Timmerman, 41/13.  
28-11-1616: Peij Jansz. met ledige hand, 41/13.  
28-6-1618: Adriaan Dionijsz. van Muilwijk voor Marieke Peijen bij dode van Peij Jansz., haar vader, 41/13.  
2-1-1621: Adriaan Dionijsz. met ledige hand, 41/13.  
19-11-1656: Nijs Adriaansz. van Muilwijk voor Geertje Adriaans van Muilwijk, zijn zuster, bij dode van 
Maaike Peijen, haar moeder, 29 fol. 181v-182. 
 
RA/NA Gorcum dd 9-2-1626 
Dionijs Jans en Peter Jans van Muijlwijck en Willem Matthijs van Muijlwijck x Maijke Jans van Muijlwijck 
voor zich zelve en zich sterkmakende voor de andere broers en zusters mitsg. Samuel Lenertsz en Dirk 
Cornelis beide mede wonende tot Hoornaar, machtigen. 

 
#k24560 Covel, Jan Woutersz   zelfde als ─> k14312 
x  
#k24561 de Haen, Aentken Teunis  zelfde als ─> k14313 
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#k24562 Florensz, Cornelis   zelfde als ─> k14314 
x 
#k24563 Covel, Anna Wouters   zelfde als ─> k14315 
 
#k24564 Broer (Boijtgen), Arien Cornelisz zelfde als ─> k14316 
x 
#k24565 Boel, Lijscken Ariens   zelfde als ─> k14317 
 
#k24566 Boer, Cornelis Jansz   zelfde als ─> k14318 
x 
#k24567 Bastiaens, Beatrix   zelfde als ─> k14319 
 
#k24568 Sterrenburgh, Jan Claesz  zelfde als ─> k20600 
x 
#k24569 Pieters, Burchgen   zelfde als ─> k20601 
 
#k25312 Capteijn, Theunis Aertsz  (zoon van Aert Capteijn en ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te Langerak ?? 
#k25313 Claesdr, Marrigje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claas ~ +/- 1580 te Langerak ???  †  

 x +/- 1610 te Langerak ?? met Adriaantje Jans de Best 
 zie ─> k12656 

 

 
#k25314 de Best, Jan Willemsz (zoon van Willem de Best en ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te Langerak ?? 
#k25315 Dirks, Marrigje (dochter van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaantje ~ +/- 1585 te ???  †  

  x +/- 1610 te Langerak ?? met Claas Theunisz Capiteijn 
  zie ─> k12657 

 

 
 
 
#k25384 Sterrenburg, Cornelis Pietersz (zoon van Pieter Sterrenburg en ) 
 Beroep: Bouwman, Leenman van Arkel, Hoogheemraad van de   
 Alblasserwaard 1573, Stadhouder van Oud Alblas 1580, Schepen en heemraad 
 * +/- 1520 te ??? 
 † voor 1582 te ??? 
x +/- 1550 te ??? 
#k25385 NN   (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lenart * +/- 1552 te Oud Alblas  † voor 22-04-1608 te ??? 

 x +/- 1579 te Oud Alblas met Sijke Cornelis Besemer 
 zie ─> k12692 
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#k25386 Besemer, Cornelis   (zoon van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k25387 NN, Cornelia    (dochter van ) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Sijke * +/- 1555 te ???  †  

 x +/- 1579 te Oud Alblas met Lenart Cornelisz Sterrenburg 
 zie ─> k12693 

 

 
#k25388 Ottolander, Vas Adriaensz  (zoon van Arien Dircksz Ottolander en 
     Elisabeth Jacobs Schalkendr)  ─> k50776 
 Beroep: Bouwman te Meerkerk, Leenman te Vianen 
 * +/- 1525 te ??? 
 † voor 1581 te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k25389 Gijsberts, Adriana Heijmans  (dochter van Heijman Gijsbertsz en  
      Adriaentje NN)  ─> k50778 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Heijmen  * +/- 1560 te ???  † voor 1607 te ??? 

  x +/- 1590 te ??? met Beatrix Adriaens Molenaer 
  zie ─> k12694 

 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. +/- 23-03-1556 
Gijellisz Mattijsz tr aan Vastart Adriaensz getrouwd met Adriaenken 3½ morgen gelegen achter Henrick 
Gijelisz over de steeg. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 02-04-1559 
Peter Damen getrouwd met Marijcken Haijman Ghijsbertsd, Vaster Adriaensz getrouwd met Adriana 
Heijman Ghijsbertsd en Seijken Haijmansd verklaren betaald te zijn van de erfenis van hun vader 
Haijman Ghijsbertsz za, door hun stiefvader Anthonis Damen. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 29-06-1559 
Michiel Cornelisz getrouwd met Adriana Adriaen Dirckszdr tr aan zijn zwager Vaster Adriaensz de erf haar 
aangekomen door dode van hun moeder Elijsabetha en van wat nog aankomen mag van zijn vrouws vader 
Adriaen Dircksz Ottelander en speciaal het land gemeen met Adriaen Dircksz Ottelander cs. Koper 
retourneert land in eeuwige erfpacht. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 17-04-1560 
Aeltgen Geritsd gehuwd gehad hebbende Dirck Adriaensz Ottelander za, verkl 4 kinderen uit voorn 
huwelijk gehad te hebben, te weten Gerit Jacob, Dirckgen en Mechtelt. 
Aeltgen met haar gekozen voogd Anthonis Florisz doet uitcoop met behulp en advies van Adriaen Dircksz 
Ottelander, Vaster Adriaensz en Dirck Melisz als bloedvoogden v/d voorn kinderen, en wel als volgt: 
1. Aeltgen: huis en hofstad met 4 morgen leengoed en 1 morgen vrijland achter voorn huis, gemeen voor 
met de kinderen van Cornelis Thijmansz cs, nog de boedel met nog wat hun gezamenlijk aanbestorven 
was v/d za bestemoeder v/d voorn kinderen Elijsabetha, Adriaen Dircksz huisvrouw; nog wat reeds 
gedeeld was uit de boedel van Peter Jacob Schalckensz. Voorn Adriaen Dircksz zal naar de leenmannen 
te Vianen reizen om voorn 4m gekocht leen te verlijen op voorn Aeltgen. Aeltgen moet de kinderen 
opvoeden t/d jongste 14 jaar oud is. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 21-07-1560 
Michiel Cornelisz won op Noordeloos X Adriaentgen Adriaen Dirckszd tr aan haar broer Vaster Adriaensz 
en zijn zwager Dirck Melisz hun erfenis van zijn huisvrouwen moeder Elijsabetha. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. +/- 1561 / 1562 
Adriaen Aerdtsz, Dirck Aertsz, Gerit Aertsz, Claes Aertsz getrouwd met Mechtelt Aertsd, Cornelis Jansz 
getrouwd met Geertruijdt Aerdtsd, Willem Jorisz getrouwd met Marichgen Aerdtsd, allen kinderen v/d Oude 
Aerdt Jacobsz; nog Jan Aerdtsz, Cornelis Aerdtsz en Jan Cornelisz zijnde een zoon van Marichgen 
Aerdtsd, al kinderen v/d Jonge Aerdt Jacobsz; nog Frans Schalcken, Jacob Schalcken en Cornelis 
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Schalcken, Jan Woutersz Cat getrouwd met Lucia Schalckend, Anthonis Aertsz getrouwd met Mechtelt 
Schalckend, kinderen van za Schalck Jacobsz; nog Adriaen Jansz Moelen, Gijsbert Jansz voor hun zelf, 
Elbert Claesz getrouwd met Marichgen Meertensd voor hem zelf en opdracht hebbende van Meerten 
Mertensz en Gerit Jansz zijnde zijn huisvrouws broeders; tesamen kinderen en kindskinderen van za 
Geertruijdt Jacob Schalckend. 
Nog compareerde Beertgen Aertsd weduwe Dirck Jansz Stoudt geassisteerd met haar zoon Roeloff Stoudt 
Dircksz, voorn Roeloff voor hem zelf en voor zijn zusters Margriet, Jannichgen en Marichgen, tesamen 
kinderen en kindskinderen van za Vastert Jacob Schalckend; nog compareerde Jan en Adriaen 
Adriaensz voor hun zelf en zich sterk makende voor hun moeder Elisabeth Jacobsd en voor hun zuster 
Cornelia Adriaensd; nog Vaster Adriaensz Ottelander … (rest ontbreekt). 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 01-11-1561 
Ghijsbert Dircksz getrouwd met Aeltgen Geritsd tr aan Vaster Adriaensz en Dirck Meusz, alle rechten, die 
zij mochten hebben i/d goederen geruimd door za Elijsabetha Adriaen Dircksz huisvrouw, (volgens 
vertichting van 17-4-1560) en zoals voorn Aeltgen toebedeeld zijn tegen haar echtelijke kinderen verwekt 
door za Dirck Adriaensz (verwarrend). 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 03-10-1562 
Adriaen Dircksz Ottelander tr aan zijn zoon Vaster Ariensz en zijn zwager Dirck Melisz de helft van huis 
en hofstad en de helft v/h land daarachter liggend, gemeen voor met kopers en nog de helft van 10 hont op 
12-Hoven. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 04-10-1562 
Vastert Adriaensz en Dirck Melisz tr aan hun vader Adriaen Ottelander Dircksz een huis en hofstad met 
3 morgen op Oosternes, nog 10 hont op 12-Hoven. Koper retourneert land in eeuwige erfpacht. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 26-02-1564 
Henrickgen wde van Mathijs Jacobsz verkl dat haar zoon den Jongen Jan Mathijsz voor haar betaald heeft 
aan Vaster Adriaensz, 53 schilden en 7 st, ter cause van een obligatie, etc 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 17-06-1565 
Dirck Melisz voor zich zelf en Vaster Adriaensz als bloedvoogd v/d nagelaten weeskinderen van za 
Stijntgen Adriaensd getrouwd met Dirck Melisz, met name Melis, Thonis, Dirck, Peter en Dirck Melisz en 
Thoentgen en Aechtgen Dirck Meliszdrs, tr aan Cornelis Meusz, 1/5 van 1 morgen in 3 morgen, gemeen 
voor met voorn Cornelis Meusz,. Alles beter dan 250 schilden hoofdsom, die Aelbrecht Adr… (kant 
omgevouwen) getrouwd met Joostken za Joost Michielszdr daar op sprekende hebben. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 20-12-1565 
De gemene erfgenamen van za Adriaen Dircksz Ottelander, met name Vaster Adriaensz, Michiel 
Cornelisz getrouwd met Adriana Adriaensd, Dirck Melisz getrouwd met za Stijntken Adriaensd als voogd 
van hun onm kinderen, Gerit za Dirck Adriaensz voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn oom Vaster 
Adriaensz, als natuurlijk voogd v/d 3 onm weeskinderen van voorn Dirck Adriaensz, met name Jacob 
Dircksz, Dirckgen en Mechtelt Dircksdrs, doen loting v/d goederen nagelaten door voorn za Adriaen 
Dircksz, en wel als volgt: 
1. Vaster Adriaensz en Dirck Melisz hebben de gehele inboedel gekocht voor 70 gl. Voorn erfgenamen 
hebben echter nog een obligatie groot 20 gl 2 st, op Jannichgen za Jan de Cortendr. 
2. de totale waarde is 1.200 gl dus voor de 4 handen elk 300 gl. 
3. Vaster Adriaensz en Dirck Melisz hebben eertijts gekocht van za Adriaen Dircksz, huis en hofstad en 
land voor 700 schilden (tegen 6%). 
4. de kinderen van Dirck Adriaensz: een schuldbrief groot 53 schilden sprekende op Jan Claesz; nog 109 
schilden sprekende op Claes Mathijsz; nog aan Willem Adriaensz Bellaert 50 schilden, etc 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 20-12-1565 
Dirck Melisz voor hem zelf en Vaster Adriaensz als bloedvoogd v/d 6 onbejaarde kinderen van voorn 
Dirck Melisz getrouwd met  za Stijntken Adriaensd tr aan Gerit, Jacob, Dirckgen en Metken za Dirck 
Adriaenszkinderen, een huis en hofstad i/d Oosternes. Kopers retourneren goed in eeuwige erfpacht. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 20-12-1565 
Dirck Melisz voor hem zelf en Vaster Adriaensz als bloedvoogd v/d 6 onbejaarde kinderen van zijn zuster 
za Stijntken, tr aan Michiel Cornelisz de helft van 10 hont op 12-Hoeven, gemeen voor met Vaster 
Adriaensz, Marge?: Gecasseerd door Adriaentken Adriaensd wde van Michiel Cornelisz 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 20-12-1565 
Vaster Adriaensz Ottelander tr aan zijn zwager Michiel Cornelisz de helft van 10 hont op 12-Hoeven, 
gemeen voor met Dirck Melisz met zijn kinderen (rest belendingen zie boven). Koper retourneert goed in 
eeuwige erfpacht. 
Marge 1-7-1598: Ariaentien Michielsd als erfgename van haar vader verkl voldaan te zijn 

 
#k25504 Sterrenburg, Cornelis Pietersz zelfde als ─> k25384 
x 
#k25505 Besemer, Sijke Cornelis  zelfde als ─> k25385 
 
#k25506 Besemer, Cornelis   zelfde als ─> k25386 
x 
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#k25507 NN, Cornelia    zelfde als ─> k25387 
 
#k25508 Ottolander, Vas Adriaensz  zelfde als ─> k25388 
x 
#k25509 Gijsberts, Adriana Heijmans  zelfde als ─> k25389 
 
#k25512 Hendricksz, Cornelis   (zoon van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1545 te ??? 
#k25513 Dircks, Engelke Frederick  (dochter van Frederick Dircksz en Marijke
      Jans van Muijlwijck)  ─> k51026 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Floris * +/- 1550 te ???  † voor 02-12-1627 te ??? 

 x met Maria Jaspers 
 xx +/- 1585 te ??? met Barbara Gijsberts 
 zie ─> k12756 

 

 
#k25516 Blijenborch, Jacob Jansz  (zoon van Jan Jacobsz en ) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k25517 Peters, Anna Jans   (dochter van Jan Petersz en ) 
 * +/- 1535? te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1565 te ???  † tussen 1606 en 1609 te ??? 

 x +/- 1595 te ??? met Marijke NN 
 zie ─> k12758 

 

 
#k26010 de Heer, Teunis Cornelisz  zelfde als ─> k21202 
x 
#k26011 Dircks, Annitgen   zelfde als ─> k21203 
 
#k26036 Besteneel, Cornelis Thonisz (zoon van Thonis Besteneel en ) 
 Eerst getrouwd +/- 1579 met Anneken Frans 
 * +/- 1555 te Noordeloos ?? 
 † na 1626 te ??? 
x +/- 1586 te ??? 
#k26037 Gerrits, Maritgen   (dochter van ) 
 ~ ??? te ??? 
 † voor 04-11-1606 te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Cornelis Thonisz Besteneel en Anneken Frans): 
o Thonis * +/- 1580  † tussen 21-04-1659 en 27-04-1662 

 x met NN 
o Cornelis * +/- 1583  † na 14-07-1655 

 x met NN 
 xx voor 06-07-1615 met Dievertgen Anthonis 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Cornelis Thonisz Besteneel en Maritgen Gerrits): 
o Gerrit * +/- 1587  † voor 1638 

 x +/- 1615 met NN 
 zie ─> k13018 

o Anneken * +/- 1590  † na 04-11-1606 
 
Voor meer informatie over dit gezin, zie ‘Ons Voorgeslacht’ nr 754 september 2022. 
 
Not. Arch. Gorinchem 3969, fol. 38/38A  dd 04-11-1606 
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Notaris Hendrik van der Muijr 
Cornelis Thonisz, won. te Noordeloos, gezond, stelt zijn testament op. Al zijn goederen zullen na zijn 
overlijden gaan naar zijn voor- en nakinderen met name Thonis, Cornelis, Gerrit en Anneke, verwekt bij 
zijn eerste vrouw Anneken Frans en bij zijn tweede vrouw Maritgen Gerrits, beiden zalr. Zijn twee 
voorkinderen, Thonis en Cornelis, krijgen als prelegaat 2 morgen 1½ hont land, gelegen te Noordeloos, 
inclusief de betimmering daarop, waar hij momenteel woont. 

 
 
Recht. Arch. Noordeloos 927, fol. 86  dd 03-07-1617 
Ondervraging vanwege de gezworenen van de Noordzijde van Noordeloos door schepenen van de 
getuigen Jan Hendrick Robbertsen, oud 70 jaar, en Cornelis Theunisz Besteneel, oud 62 jaar. Getuigen 
verklaren dat de acht morgen, liggende achter het Huis van Noordeloos toebehorende zijne genadige heer 
tot Brederode, uitwatert op Overslingeland via een duiker onder de Molenweg. 
 
Recht. Arch. Noordeloos 927, fol. 97v  dd 09-11-1617 
Wij ondergetekenden, ingezetenen en naburen van Noordeloos, machtigen onze mede inwoners en 
naburen te weten Jan Dircksen, Pieter Cornelissen Broer en Andries Ghijsbertsen naar Vianen te trekken 
om aldaar volgens laste van de Heer tot Brederode dd. 02-11-1607, om met die van Ameijde, Tienhoven 
en Middelbrouck in vriendschap te accoorderen over het houwen en afhakken van willigen en ‘stoven’, etc. 
Getekend: Pieter Cornelissen Broer, Jan Dircksen, Matheeus Jorissen, Andries Ghijsbertsen, Joris 
Gheeritsen, Adrian Heindris, Cornelis Theunissen Besteneel (zie k26036), Gerrit Cornelis den Besten 
(zie k13018), Peij Janssen, Aert Janssen, Matheeus Basdtiaensen, Gheerit Pieter Boelen, Gheerit 
Wllemsen, Adriaen Sebastiaensen Boelen, Dionijs Janssen, Adriaen Dijonijsz, Pleun Pouwelsen, Jan 
Hendrick Robbertsen, Cornelis Willemsen, Gheerit Cornelissen de Hort, Hendrick Theunissen Jonge Cluijt. 
 
Verpondingskohier van Noordeloos  dd 1626 
Cornelis Tonisz Besten met 4 morgen min 1 hont met huis, berg en schuur strekkende van de Heerenweg 
af tot de Oude Weteringe toe op. 

 
#k26192 Kwakernaeck, Lauweris Pietersz (zoon van Pieter Laurensz   
      Kwakernaeck en ) 
 ~ +/- 1510 te Langerak 
 † voor 1594 te Oud Alblas 
x +/- 1542 te ??? 
#k26193 Wouters, Marijgje   (dochter van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † +/- 1594 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maerten  ~ +/- 1560 te Oud Alblas  † +/- 1626 te Oud Alblas 

  x 17-12-1585 te Oud Alblas met Maertgen Cornelis 
  zie ─> k13096 

 

 
#k26368 Rietveld, Cornelis Daniëlsz (zoon van Daniël Rietveld en ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k26369 Gijsberts, Grietken  (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Daniël * +/- 1575 te ???  †  

 x +/- 1605 te ??? met Margrietje Jacobs 
  zie ─> k13184 

 

 
#k26442 Corevaer, Adriaen Dionijsz  (zoon van Dionijs Adriaen Cornelisz  
      Coornaer en )  ─> k52884 
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 ~ +/- 1550 te Noordeloos ?? 
 † voor 24-06-1598 te ??? 
x +/- 1585 te Noordeloos ?? 
#k26443 Adriaens, Aeltge  (dochter van Arien Ariensz alias Arien Evertsz 
     en ) 
 Later getrouwd met Aert Pietersz Baert 
 ~ +/- 1560 te Goudriaan ?? 
 † tussen 28-06-1640 en 01-07-1655 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Pietertgen  ~ +/- 1585 
o Peterken  ~ +/- 1590 te Minkelis (Minkeloos (Noordeloos)) † na 25-09-1647 te ??? 

  o 06-03-1616 te Hoornaar met Anthonis Willemsz 
  zie ─>k13221 

o Dionijs  ~ +/- 1590 
 
Oud Recht. Arch. nr. 927 Noordeloos  dd 27-06-1615:  
Aert Pietersen Baert, won. op Hoornaar, voor hem zelf en mede voor de onmondige weeskinderen van zijn 
huisvrouw Aeltge Adriaensdr., bij Adriaen Nijssen zalr., consigneert bij het Gerecht van Noordeloos 450 
gulden en 7 stuivers t.b.v. Laurens Adriaensen de Langhe, oud-burgemeester tot Schoonhoven, als 
gemachtigde of vanwege van zijn cousijn Dirck Jacobsen, won. ter Goude, sulcks hij sprekende heeft op 
voorn. Aert Pietersen. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 925 Noordeloos  dd 10-08-1619:  
Dionijs Adriaensen en zijn zuster Pieterke Adriaensdr. verklaren betaald te zijn door hun schoonvader [= 
stiefvader] Aert Pietersen Baert vanwege de goederen die hun moeder Aeltgen Adriaensdr., 
tegenwoordig gehuwd met de voorn. Aert Pietersen Baert, moest uitreiken. 
 
Oud Not. Arch. nr. 3974 Gorinchem  dd 21-12-1626:  
Aeltge Ariensdr., laatst weduwe van Aert Pietersz. Baert zalr., won. Hoornaar, testeert. Erfgenamen zijn 
haar kinderen. Er wordt gesproken over voor- en nakinderen: enerzijds Pieterke Adriaens en Dionijs 
Adriaensz. en anderzijds Arien-, Geertge- en Neeltge Aerts. 
 
Oud Not. Arch. nr. 3974 Gorinchem  dd 28-11-1628:  
Testament van Aeltgen Adriaensdr., wedue van Aert Pietersz. Baert, burgerse van Gorkum, sieck te 
bedde. Zij wil dat haer twee voorkindren, naemtlijck Dionijs Adriaensz. en Pietertgen Adriaensdr., bij 
Adriaen Dionijsz Corenvaijer aen haer verweckt, bij forme van prelegaet vooruijt haer gemeenen boedel 
sullen trecken 4 m. 3 quartier hont lants, gelegen op den grooten weerdt onder de heerlijckheijt van 
Noordeloos, genaemt ‘de oude hoffstede’, en noch 400 gld. aen gereede gelde. En alle haere andre vordre 
goederen, roerende en onroerende, landen, huijsen, imboedel, huijsraet, kleedren, kleijnodien, inschulden, 
uijtschulden en alle andre, die sij metter doot ruijmen sal, begeert sij, dat onder hare voorkindren, namelijck 
voorsz. Dionijs en de kindren van vsz. Pietertgen in haers moeder plaetse, mitsg. haere drie naekindren, te 
weten Adriaen Aertsz. Baert, Geertgen Aerts en Neeltgen Aerts, bij Aert Pietersz. Baert, haeren lesten 
man, aen haer verweckt, tesamen in vijff gelijcke deelen gedeelt sullen werden naer behooren, latende 
voorsz. Pietertgen Adriaens alleenlijck vrij hare legittime portie, deselve haere voor en naekindren daerinne 
tot haere resp. erfgenamen instituerende, mits dat voorn. Adriaen Aertsz. Baert aen sijne twee volle 
susters Geertgen en Neeltgen bij forme van prelegaet uijt sijn eijgen portie sal laten volgen de somme van 
400 kgld. en dat in recompense van het leengoet, dat hij alleen vooruijt genoten heeft en sijne susters 
daertegens niet en heeft gebeneficieert, gelijck hij nochtans belooft hadde. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 451 Gorinchem  dd 28-06-1640:  
Aeltge Adriaensdr., weduwe van Aerdt Petersz. Baert zalr., won. Noordeloos, geass. met haar zonen Nijs 
Adriaensz. en Adriaen Aerdtsz. Baert, de laatste twee ook voor zich zelf, verkopen aan Gerardt van Hoeij, 
oud-burgemeester van Gorcum, 3 morgen land, gelegen op Lang-Nuland, in ‘t middelland. 

 
#k26722 Cornelisz, Gijsbert  (zoon van ) 
 * +/-  1510 te Ammers Graveland 
 † voor 31-08-1563 te Ammers Graveland 
x +/- 1535 te Ammers Graveland (?) 
#k26723 Jacobs, Maria   (dochter van ) 
 * +/- 1510 te Ammers Graveland 
 † voor 09-02-1583 te Ammers Graveland 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentje * +/- 1560 te Ammers Graveland 

   † tussen 1630 en 1634 te Ammers Graveland 
 x voor 02-1583 te Ammers Graveland (?) met Adriaen Bastiaensz 
 zie ─> k13361 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL 
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IN DE ALBLASSERWAARD, 1317-1650 
Ammers 
15. De helft van een halve hoeve land in Ammersgraafland met hofstede en rijs daarbij, (1521: strekkend 
van het achterland tot de oude Ammers), boven: Anton Willemsz. hoeve (1521: de heer van Liesveld), 
beneden: Zilof Okkersz. (1521: Willem Cornelisz.). 
Het leen 15 gesplitst in 15A en 15B. 
15A. 1½ morgen uit het leen. 
26-4-1610: Adriaan Bastiaansz. bij overdracht door Gerard Gerardsz. voor Neeltje Jacobsdr., LRK 196 
fol. 74. 
3-12-1630: Bastiaan Adriaansz. bij dode van Adriaan Bastiaansz., zijn vader, waarna overdracht aan 
Gijsbert Adriaansz., zijn broer, te Ammersgraafland, LRK 145 c. Zd.-Holland fol. 38v-39. 
 
15B. 1½ morgen uit het leen. 
5-8-1535: Gijsbert Cornelisz. bij overdracht door Gerard Adriaansz., LRK 125 c. Arkel fol. 41v. 
31-8-1563: Jacob Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Cornelisz., zijn vader, LRK 130 c. Arkel fol. 
8v-9. 
2-6-1564: Paulus Nikolaasz. voor Marietje Jacobsdr., weduwe Gijsbert Cornelisz., bij overdracht 
door Jacob Gijsbertsz., LRK 130 c. Arkel fol. 14. 
9-2-1583: Adriaan Bastiaansz. voor Leentje Gijsbertsdr., zijn vrouw, bij dode van Marietje Jacobsdr., 
haar moeder, LRK 135 fol. 315v. 
Holland fol. 39-40. 

 
#k26724 Corevaer, Adriaen Aert Ockersz (zoon van Aert Ockersz Corevaer en ) 
      ─> k53448 
 Beroep: schepen van Ammers Graafland gedurende 15 jaar in de periode 1577-1599 
 * +/- 1535 te ??? 
 † tussen 1611 en 1627 te ??? 
x +/- 1565 te Ammers Graveland ?? 
#k26725 Boon, Anneke Pieters  (dochter van ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † na 1620 te ??? 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Aert ~ +/- 1570 te Ammers Graveland  † voor 04-04-1662 te ??? 
 x +/- 1600 te Ammers Graveland ?? met Neeltje Leenderts 
 zie─> k13362 

o Pieter 
Weeskamer Arch. nr 2 Ammers Graafland dd 22-02-1635:  
Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Korevaer en Pieter Jansz. 
Sterrenburch te samen voogden van het nagelaten weeskind van Pieter Adriaensz. Korevaer 
en Maritgen Jansdr. Sterrenburch zaliger sedert de laatste rekening d.d. 22-2-1634. 

o Jacob ~ +/- 1590, 58 jaar oud bij diens overlijden in 1648 (zie grafsteen kerk Ottoland) 
getrouwd met Emmighen Adriaen Tonis Both (zie grafsteen kerk Ottoland). 

o Pieter 
Weeskamer Arch. nr 3 Ammers Graafland dd 26-2-1657:  
Rekening en bewijs door de voogd Jan Pieters Corevaer, schepen van Ammers-Graefland, als 
voogd van nagelaten weeskinderen van wijlen Peter Adriaens Corevaer bij Aeltgen Adriaens, 
weduwe. 

 
Wapen Korevaar: 3 schoppen 
Foto van grafzerk in de kerk van Ottoland van Jacob Adriaensz Corevaer 
(Zie ook het zegel bij zijn vader Aert Ockersz Corevaer (zie k53448) 

 
 
Recht. Arch. nr 9 Ammers Graafland  dd 20-12-1576:  
Compareerde voer ons Dirckgen, Willem Meeusz. aftergelaten weduwe, mit Govert Jansz., huer voechts 
hant in dese zaecke, cedeert, transporteert ende draecht op Arien Aert Ockersz. zijnen erven ofte bij wille 
de toender van desen, alle alsulcke penningen als Dirckgen voern. te afteren is aen eenen Tonis Peter 
Gijsbertsz., als voecht van Cornelis Petersz., sijns broeders weeskinderen, daer Dirckgen een kint off 
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houdende is, bedragende ter somme van vijffentwintich carolus guldens, te betalen voer Jaers dach 
erstcomende anno xvc sevenentseventich nae vuijtwijsinghe die aenneminge van kints voer scepenen 
overgegeven. 

 
 
Recht. Arch. nr 9 Ammers Graafland  dd 01-01-1581:  
Compareerde Arien Ocker (doorgehaald) Aertsz. ende bekende wel ende deuchdelick schuldich te wesen 
de weeskinderen van Pieter Dircxsz. zalr. die somme van vijff ende twintich schilt, etc. [geen onroerende 
goed genoemd). 
 
Recht. Arch. nr 2 Ammers Graafland  dd 25-04-1586:  
Cornelis Jacopsz., woonende in Gravelant, verkoopt aan Ariaen Aertsz., ons mede schepen, ende 
inwooner alhier, de vrije eijgendom van 6 mergen landts, gelegen in Ammersgravelant, daer Cornelis 
Jacopsz. nu ter tijt op woont, ende dat voor de somme van xc schildt van xiiii stuivers ‘t stuck eens.  
 
Recht. Arch. nr 2 Ammers Graafland  dd 24-11-1589:  
Jacop Jacopsz., op Rietvelt int Lant van Arckel, als bloetvoocht inder tijt sijnde van Mariken Diricks, 
achtergelaeten weeskint wijlen Dirick Ariaensz., verkoopt,  met bewillinghe van Dirick Cornelisz. de rechte 
erffgenaem van svaders zijde, aan Ariaen Aerts., woonende in Ammersgravelandt, den eijgendom van 
twee mergen landts, gelegen in Gravelandt. 
 
Recht. Arch. nr 9 Ammers Graafland  dd 12-12-1590:  
Ariaen Aertsz., onse mede inwooner, de welcke bij desen voor hem ende sijnen naecomelingen 
verwillecoorde schuldich te wesen Lenaert Ariaensz. Thoom, tot Streeffkerck, zijnen erven ende 
nacomelingen, eens de somme van hondert schilt, etc. Verseeckert dese penningen op 6 mergen landts, 
gelegen in Ammersgraeflandt. 
 
Recht. Arch. nr 2 Ammers Graafland  dd 21-05-1592:  
Arien Aertsz., wonende in Ammersgravelant, transporteert aan Gerrit Allartsz., wonachtich in Goudriaen, 
den vrijen eijgendom van 14 hont lants, leggende in Puelwijck. 

 
#k26804 Van der Vucht, Jan Jansz (zoon van Jan Arnoutsz van der Vucht en ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † tussen 08-09-1574 en 06-11-1576 te Lexmond ?? 
x +/- 1560 te ??? 
#k26805 Gerardsdr, Machteld  (dochter van ) 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † na 06-11-1576 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ +/- 1575 te ???  † voor 28-09-1643 te Benschop ?? 

 x +/- 1600 te ??? met Hilligje Jans 
 zie ─> k13402 

 
Leenkamer Vianen 1292 - 1666 
REPERTORIUM OP DE LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN, 1292-1666 
LEXMOND 
673. Een viertel land, (1569: groot 4 morgen), op Spinhoven, enerzijds (1569: boven): Gerard van Tiel 
(1616: Jan Goes; 1662: Jan Imertsz.), anderzijds (1569: beneden): Kersberg (1616: Nikolaas Streng; 1662: 
Herbert Pietersz. Roek), (1569: 16 pond jaarlijks waardig). 
18-11-1546: Jan van der Vucht Arnoutsz. bij overdracht door Paulus Adriaansz., 17 fol. 147v. 
24-6-1563: Jan van der Vucht bij dode van Jan, zijn vader, 21 fol. 130v. 
..-.-1569: Jan van der Vucht Jansz. vermeld, LRK 340 fol. 224. 
8-9-1574: Lijftocht van Machteld Gerardsdr., gehuwd met Jan van der Vucht Jansz., op de helft, te 
versterven door de leenvolger, die dan veertien jaar moet zijn, met f 200,- karolus, 24 fol. 139v-140. 
6-11-1576: Nikolaas Neck Engbertsz., secretaris van Lexmond en Lakerveld, voor Jan van der Vucht bij 
dode van Jan, diens vader, met lijftocht van Machteld Gerardsdr., diens moeder, 24 fol. 194. 
15-9-1616: Adriaan van der Vucht bij dode van Jan, zijn vader, 27 fol. 11. 
30-4-1662: Leendert Adriaansz. Kersberg bij dode van Adriaan Jansz. Kersberg, zijn vader, 29 fol. 239v-
240.  

 
#k27012 Jan Woutersz, Pieter  zelf als ─> k21308 
x 
#k27013 Dirks, Trijntgen  zelf als ─> k21309 
 
#k27460 Quakernaat, Anthonie Dircksz (zoon van Dirck Quakernaat en ) 
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 * +/- 1605 te Herwijnen 
 † ??? te ??? 
x +/- 1635 te Herwijnen 
#k27461 NN, Geertruijd   (dochter van ) 
 * +/- 1610 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirk ~ +/- 1636 te ???  † voor 1693 te ??? 

 x 14-09-1661 te Herwijnen met Dirckjen Breumelen 
 zie ─> k13730 

 

 
#k27462 Breumelen, Hendrick Dircksz (zoon van Dirck Jansz Brumleij en ) 
 * +/- 1615 te Ravenswaaij 
 † +/- 1666 te Herwijnen 
x +/- 1638 te ??? 
#k27463 NN, Cornelisje   (dochter van ) 
 * +/- 1618 te Ravenswaaij 
 † na 1669 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirckjen  ~ +/- 1640 te Herwijnen  †  

  x 14-09-1661 te Herwijnen met Dirk ThoniszQuakernaat 
  zie ─> k13731 

 

 
#k27464 Moret, Jaques   (zoon van ) 
 * +/- 1600 te ??? 
 † +/- 1656 te ??? 
x 24-09-1628 te Hillegersberg 
#k27465 NN, Lijsje    (dochter van ) 
 * +/- 1605 te ??? 
 † +/- 1666 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leendert  ~ +/- 1633 te ???  † 08-08-1714 te Krimpen ad Lek 

  x +/- 1660 te ??? met Chieltje Michiels Braemer 
  zie ─> k13732 

 

 
#k27782 Cleijsz / Claesz, Ploon  (zoon van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † voor 03-01-1637 te Lekkerkerk 
x +/- 1570 te Lekkerkerk ?? 
#k27783 Kuijnen, Nelleken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † voor 03-01-1637 te Lekkerkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentgen  ~ +/- 1585 te ???  †  

  x +/- 1610 te Lekkerkerk ?? met Cornelis Willemsz Vrienden 
  zie ─> k13891 

 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 03-01-1637: 
Eeuwout Jacobsz Blom, traponierder van Rotterdam, tegenwoordig won. te Lekkerkerk, verkoopt aan 
Cornelis Willemsz Vrienden (zie k13890), getrouwd met Leentgen Ploonen (zie k13891), Thonis 
Bastiaensz, getrouwd met Willemtgen Ploonen, en de 4 weeskinderen van Cuijn Ploonen, 1/24e deel van 
15 morgen land te Lekkerkerk in Schuwacht, en zijn gedeelte van de inboedel die Ploon Cleijsz en 
Nelleken Kuijnen, zijn overleden schoonvader en -moeder hebben nagelaten, volgens testament  
dd 03-03-1606. 
 
Recht. Arch. Nr. 14 Lekkerkerk    d.d. 29-03-1637: 
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Merchgen Claes, weduwe van Jacob Willemsz Westerhoff, in leven gewoond te Ouderkerk ad IJssel, 
geassisteerd met Pieter Crijnen, haar zwager, en Jasper Jansz, namens zijn moeder Merchgen Michielsz, 
won. te Charlois, verkopen aan Thonis Bastijaensz, Cornelis Willemsz Vrienden en de kinderen van 
Cuijn Ploonen 4 morgen 3 hont land te Lekkerkerk. En hun gedeelte van een erf en werf nagelaten door 
Aert Willemsz Westerhof, en hun deel van alle goederen welke Ploon Claesz werd nagelaten, en door 
Nelleken Cuijnen bij testamente bezeten werd, en ook de goederen die Claes Ploonen heeft nagelaten. 
In de acte aansluitend: 
Anthonis Bastiaensz, Cornelis Willemsz Vrienden en voornoemde Anthonis Bastiaensz en Louris 
Gerritsz als oom en voogd van de 4 weeskinderen van Cujin Ploonen en Neeltgen Pieters, zijn schuldig 
aan Merchgen Claes, weduwe van Jacob Willemsz Westerhof en aan Merchgen Gielen, won. te Charlois, 
erfgename van Aert Willemsz Westerhof, gewoond hebbend te Schuwacht, het bedrag van 1100 gulden 
als reste van de som van de koop van voorgaand land en goederen. 

 
#k28150 Willemsz, Cent  zelfde als ─> k8466 
x 
#k28151 Pieters, Thoontgen  zelfde als ─> k8467 
 
#k28272 Bijlandt, Johannes IJsbrands (zoon van IJsbrand Bijlandt en  
      Aechgen Jans)  ─> k56544 
 Beroep: Kuiper te Delft 
 ~ +/- 1580 te Pieterburen 
 † 11-09-1652 te Delft 
x +/- 1610 te ??? 
#k28273 Schrevelius, Trijntje   (dochter van Johan van der Snelle en ) 
 ~ +/- 1585 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Schrevelius ~ +/- 03-1617 te Delft  †  

  o 19-12-1641 te Lopik met Aletta van der Snelle 
  xx 06-02-1648 (o) te Lopik met Geerlofweijntje Geerlofs van Ameide 
  zie ─> k14136 

 

 
#k28312 Besemer, Jan Mathijsz  zelfde als ─> k8904 
x 
#k28313 Cornelis, Anna   zelfde als ─> k8905 
 
#k28624 Covel, Wouter Jacobsz  (zoon van Jacob Covel en ) 
 * +/- 1540 te Goudriaan 
 † ??? te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k28625 Jans, ???    (dochter van ) 
 * +/- 1575 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1575 te Goudriaan  † tussen 18-04-1666 en 05-09-1669 te ??? 

 x +/- 1605 te ??? met Aentken Teunis de Haen 
 zie ─> k14312 (kwartier 2 en 3) 

o Anna * +/- 1590 te ???  †  
 x +/- 1615 te ??? met Cornelis Florensz 
 zie ─> k14315 (kwartier 2 en 3) 

 

 
#k28626 de Haen, Antonis Pietersz  (zoon van Pieter de Haen en ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k28627 NN, Antonia    (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Aentken  * +/- 1580 te ???  † tussen 01-04-1623 en 13-02-1626 te ??? 

  x +/- 1605 te ??? met Jan Woutersz Covel 
  zie ─> k14313 

 

 
#k28630 Covel, Wouter Jacobsz  zelfde als ─> k28624 
x 
#k28631 Jans, ???    zelfde als ─> k28625 
 
#k28632 Broer, Cornelis Ariensz  zelfde als ─> k20786 
x 
#k28633 Koeval, NN Adriaens   zelfde als ─> k20787 
 
#k28634 Boel, Arien Dircksz   zelfde als ─> k7600 
x 
#k28635 Appelmoes, Fijcken Gerrits  zelfde als ─> k7601 
 
#k29006 Kwakernaek, Maerten Laurisz zelfde als ─> k13096 
x 
#k29007 Cornelis, Maertgen   zelfde als ─> k13097 
 
#k29056 van Genderen, Dingeman Michielsz (zoon van Michiel Jansz van Genderen
      en NN Rijckendr)  ─> k58112 
 ~ +/- 1565 te ??? (woonde in 1581 te Genderen, vanaf 1555 te Meerkerk) 
 † voor 27-06-1623 te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k29057 Wessels, Claesje   (dochter van ) 
 * +/- 1570 te ??? 
 † 05-10-1656 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Rijck ~ +/- 1600 te Meerkerk  †  

 x 24-12-1625 te Meerkerk met Adriaantje Lamberts 
 xx 19-05-1633 te Meerkerk met Baertge Peters de Rie 
 zie ─> k14528 

 

 
#k29208 Verschoor, Ewout Dircksz (zoon van Dirck Eeuwoutsz Verschoor en ) 
 Beroep: Bouwman 
 * +/- 1525 te Charlois 
 † tussen 1569 en 1578 te ??? 
x +/- 1550 te ??? 
#k29209 Aerts, Hadewij  (dochter van ) 
 * +/- 1525 te Charlois 
 † +/- 1598 te Charlois 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert * +/- 1555 te Charlois  † +/- 1622 te Charlois 

 x voor 1598 te ??? met Pietertgen Willems Cranendonck 
 zie ─> k14604 

 

 
#k29210 Cranendonck, Willem Pietersz (zoon van Pieter Willemsz Cranendonck 
      (alias Bootser) en )  ─> k58420 
 Beroep: Bouwman 
 * +/- 1535 te Oost-IJsselmonde 
 † 08-08-1598 te IJsselmonde 
x voor 22-04-1582 te ??? 
#k29211 Adriaans, Adriana  (dochter van Adriaen Goessensz en ) 
 Eerst getrouwd met Cornelis Hendrick Aertsz van Driel 
 * +/- 1535 te ??? 
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 † 14-02-1612 te Barendrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pietertgen * +/- 1570 te IJsselmonde  † 08-03-1649 te Charlois 

  x voor 1598 te ??? met Aert Ewoutsz Verschoor 
  zie ─> k14605 

 

 
#k29212 Pors, Lenaert Jorisz de Oude (zoon van Joris Adriaensz Pors en ) 
 Beroep: Bouwman 
 * +/- 1540 te Charlois 
 † +/- 1599 te Charlois 
x +/- 1565 te ??? 
#k29213 Sijmons, Adriaentge   (dochter van ) 
 Later getrouwd met Cornelis Willemse 
 * +/- 1626 te Charlois 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Clement * +/- 1570 te Charlois  † +/- 1649 te Charlois 

 x +/- 1595 te ??? met Neeltje Harmens van der Schoor 
 zie ─> k14606 

 

 
#k29214 van der Schoor, Harmen Lenaertsz (zoon van Lenaert van der Schoor en ) 
 Beroep: Schepen, Schout, Dijkgraaf 
 * +/- 1510 te ??? 
 † 12-11-1582 te Charlois 
x +/- 1540 te ??? 
#k29215 NN (dochter van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje * +/- 1560 te ???  † +/- 1617 te Charlois 

 x +/- 1595 te ??? met Clement Lenertsz Pors 
 zie ─> k14607 

 

 
#k29216 Bastiaensz, Adriaen   zelfde als ─> k13360 
x 
#k29217 Gijsberts, Leentje   zelfde als ─> k13361 
 
#k29352 Pietersz, Willem   zelfde als ─> k23688 
x 
#k29353 Aerts, Marrigje   zelfde als ─> k23689 
 
#k29514 Tuck, Joost Jansz (zoon van Jan Jansz Kuijper en Betgen Jacobs) 
      ─> k59028 
 Later getrouwd op 22-09-1619 (o) te Ridderkerk met Neeltgen Warrebouts  
 (zie k7880) 
 Beroep: Schoenmaker 
 * +/- 1568 te Melsele (Oost-Vlaanderen, B) 
 † 16-11-1641 te Ridderkerk 
o 14-10-1589 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp056 
#k29515 Dircks, Baeltjen (dochter van ) 
 * +/- 1565 te Westwesel / Wuustwezel (B) 
 † +/- 1642 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Lijsbeth ~ 19-03-1600 te Ridderkerk  † +/- 1642 te Ridderkerk 
 x tussen ..-09-1621 en ..-12-1621  te Ridderkerk met Evert Heijndricksz 
 zie ─> k14757 

 

 
#k29528 Dancker, Gerrits Lodewijcksz (zoon van Lodewijck Dancker en ) 
 ~ +/- 1565 te Tienhoven 
 † ??? te ??? 
o 07-05-1589 te Ridderkerk 
x 15-06-1589 te Ridderkerk 
#k29529 Dircks, Janneken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te Alblasserdam 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lodewijk  ~ 17-12-1593 te Ridderkerk  † na 06-02-1661 te Ridderkerk ?? 

  x 25-04-1627 te Ridderkerk met Sijgje Cornelis Velthoen 
  zie ─> k14764 

 

 
#k29530 Velthoen, Cornelis Teeuwe  zelfde als ─> k8128 
x 
#k29531 Bastiaens, Joosgen   zelfde als ─> k8129 
 
#k29762 Luijten, Pieter  (zoon van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † voor 17-03-1625 te Krimpen aan den IJssel ?? 
x +/- 1560 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k29763 Dircks, Merritge (dochter van ) 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † voor 17-03-1625 te Krimpen aan den IJssel ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Dirck *  †  voor 17-03-1625 
o Gerrit *  †  na 17-03-1625 
o Merritge * +/- 1565 te ?? † voor 17-03-1625 te Krimpen ad IJssel ?? 

 x +/- 1590 te Ouderkerk ad IJssel ?? met Jan Maertensz 
, zie ─> k14881 

o Neeltjge *  †  na 17-03-1625 
o Joost *  †  na 17-03-1625 
o Annitge *  †  na 17-03-1625 

 
Recht. Arch. Nr. 18b Krimpen a/d IJssel  d.d. 17-03-1625 
Jan Maertensz, won. te Krimpen ad IJssel, is verzocht door zijn zoon Maerten Jansz, als gewezen 
weeszoon van Merritge Pieters zalr. die een zus was van zalr. Dirck Pietersz, van Gerrit Pietersz Luijt, 
van Neeltge Pieters, van Joost Pietersz, van Annitge Pieters, alle kinderen van zalr Pieter Luijten en zijn 
overleden huisvrouw Merritge Dircks, om een rekening van de van Pieter Luijten en Merritge Dircks 
verkochte en onberoerde goederen die zij als erfgenamen bij erfenis hebben ontvangen, af te handelen. 
Volgens die rekening betaalt Jan Maertensz, of zijn zoon, ter vereffening van lopende schulden 21 gulden 
8 stuivers aan Joost Pietersz, 21 gulden 8 stuivers aan Neeltge Pieters, en aan Annitge Pieters 20 gulden 
14 stuivers. 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 09-05-1630 
Maerten Jansz (zie k7440), won. te Krimpen ad IJssel, verkoopt aan Joost Pietersz, zijn oom, mede won. 
te Krimpen, het 1/6e deel van het land dat hij bij het overlijden van Pieter Luijten en Merritge Dircks zalr, 
zijn grootvader en grootmoeder heeft geërfd. Dit land ligt in Krimpen in de polder Corteland. Bedrag 110 
gulden. De verkoping is gedaan 21-06-1626, en de overdracht vindt heden plaats. 

 
#k29828 Schipper, Hendrik Cornelisz  (zoon van Cornelis Schipper en ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † voor 17-05-1596 te ??? 
x voor 1578 te ??? 
#k29829 Adriaens, Adriaentge   (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ..-11-1630 te Hendrik-Ido-Ambacht 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1580 te ???  † voor 1625 te ??? 

  x +/- 1612 te ??? met Adriaentje Jans 
  zie ─> k14914 

 

 
#k29844 Schipper, Hendrik Cornelisz   zelfde als ─> k29828 
x 
#k29845 Adriaens, Adriaentge    zelfde als ─> k29829 
 
#k29868 van Driel, Fop Claesz    zelfde als ─> k15904 
x 
#k29869 Aerts, Leentgen    zelfde als ─> k15905 
 
#k29870 Romeijn (Jonckint), Cornelis Willemsz zelfde als ─> k15906 
x 
#k29871 Cornelis, Maritge    zelfde als ─> k15907 
 
#k29876 Cornelisz, Geeman   (zoon van Cornelis Geemansz en ) 
      ─> k59752 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † na 11-04-1569 te ??? 
x +/- 1563 te ??? 
#k29877 Thonis, Lijsbeth   (dochter van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anthonis  ~ +/- 1560 te ???  † voor 23-03-1619 te ??? 

  x +/- 1590 te ??? met Neeltje Joppe 
  zie ─> k14938 

 

 
#k29878 Aertsz, Jop    zelfde als ─> k14936 
x 
#k29879 Cleijse, Trijntje   zelfde als ─> k14937 
 
#k29984 Huijser, Adriaen Cornelisz  zelfde als ─> k15764 
x 
#k29985 Crijnen, Leentge   zelfde als ─> k15765 
 
#k29986 Verschoor, Applonius / Pleun Dirksz  (zoon van Dirk Florisz Verschoor 
      en Neeltje Hendriks van Driel)  ─> k59972 
 * +/- 1535 te IJsselmonde 
 † +/- 1625 te IJsselmonde 
x +/- 1570 te ??? 
#k29987 Ronaert (Kort), Maria Adriaens (dochter van Arie Dircksz den Ronaert  
      en ) ─> k59974 
 * +/- 1555 te IJsselmonde 
 † 15-12-1600 te IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leijchjen / Lijdia  * +/- 1570 te IJsselmonde † na 19-02-1621 te Ridderkerk ?? 

  x voor 29-11-1598 te Ridderkerk ?? met Crijn Ariensz Huijser 
  zie ─> k14993 (kwartier 4) 

o Christina  * +/- 1575 te IWest-Jsselmonde † +/- 1607 te Charlois 
  x +/- 1600 met Adriaen Jacobsz op’t Dorp 
  zie ─> k15803 (kwartier 4) 
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#k29988 van Schilperoort, Lourens Jansz (zoon van Jan Willemsz van Schilperoort 
      en ) 
 * +/- 1535 te West Barendrecht 
 † ??? te Barendrecht 
x +/- 1565 te ??? 
#k29989 NN, Leentje    (dochter van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1570 te ???  †  

 x +/- 1600 te ??? met Adriaentge Cornelis 
 zie ─> k14994 

 

 
#k30146 Tuck, Joost Jansz   zelfde als ─> k29514 
x 
#k30147 Dirx, Beeltjen    zelfde als ─> k29515 
 
#k30472 Croonenburgh, Melchior Jansz (zoon van Jan Croonenburgh en ) 
 ~ +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te Dordrecht ?? 
#k30473 Claes, Marijcke   (dochter van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1560 te Dordrecht  † +/- 1629 te Kleine Lindt 

 x 10-02-1585 te Dordrecht met Jacomijntje Willem Jacobs Baerts 
 xx 24-05-1592 te Heerjansdam met Cornelia Jacobs 
 zie ─> k15236 

 

 
#k30476 van den Bongaert, Jan Bernardsz (zoon van Bernard van den Bongaert en ) 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1565 te Utrecht ?? 
#k30477 Lichtenbergh, Cunera Cornelis (dochter van Cornelis Lichtenbergh en ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis ~ +/- 1568 te Utrecht  † 24-07-1619 te Utrecht 

 x met Catharina Andries van der Hagen 
 xx +/- 1595 te ??? met Sophia Claes 
 zie ─> k15238 

 

 
#k30544 van den Nes, Vranck Gijsbrechtsz (zoon van Gijsbrecht Vrancken van den 
      Nes en )  ─> k61088 
 Later (1) getrouwd +/- 1546 met NN Wijtens Adriaans 
 Later (2) getrouwd +/- 1549 met Marijgjen Cornelis Besemer (zie k65248) 
 Beroep: Boer 
 ~ +/- 1509 te ??? 
 † tussen 07-06-1572 en 08-08-1576 te Ridderkerk 
x +/- 1539 te ??? 
#k30545 Willems, Bastiaantje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit het eerste huwelijk (Vranck van den Nes en Bastiaantje Willems): 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ +/- 1540 te ???  † voor 25-02-1611 te Rijsoord 

  x +/- 1570 te ??? met Anneken NN 
  zie ─> k15272 (kwartier 4) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Vranck van den Nes en NN Wijtens Adriaans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Vranck van den Nes en Marijgjen Cornelis Besemer): (zie ─> k65248) 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1533 te ???  † tussen 18-10-1602 en 02-04-1611 te ??? 

  x +/- 1574 te ??? met Truijken Pieters 
  zie ─> k32624 (kwartier 4) 

 

 
#k30560 van den Nes, Vranck Gijsbrechtsz zelfde als ─> k30544 
x 
#k30561 Willems, Bastiaantje   zelfde als ─> k30545 
 
#k30592 van Muijlwijck, Adriaen Matthijsz (zoon van Matthijs Jansz van   
    Muijlwijck en Aeff Adriaen Jans)  ─> k61184 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k30593 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Peter * +/- 1560 te ???  †  

 x +/- 1580 te ??? met Metgen NN 
 zie ─> k15296 

 

 
#k30816 Smeer, Leendert   (zoon van ) 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te ??? 
#k30817 Wouters, Maertge   (dochter van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † na 24-05-1644 te Charlois ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis ~ +/- 1590 te ???  † tussen 24-05-1644 en 29-05-1651 te Charlois ?? 

 x +/- 1620 te ??? met Maertge Pieters 
 zie ─> k15408 

 
Not. Arch. Nr. 498\18 Rotterdam acte 134 fol. 223  d.d. 24-05-1644 
notaris Vitus Woutersz Mustelius 
NL-RtSA_18_498_0254.jpg 
Maertge Wouters, weduwe van Hubert Jans Ruiter, heeft van haar zoon, Cornelis Leenders Smeer, het 
geld ontvangen dat deze schuldig was aan de boedel, ter zake van een borgtocht. 

 
 
#k30820 Slorp, Bastiaen Adriaensz  (zoon van Adriaen Slorp en ) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te Charlois 
#k30821 Wouters, Ariaentje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Leendert    ~ +/- 1580 te Charlois † tussen 24-05-1633 en 13-11-1640 te Charlois ?? 
    x +/- 1620 te Charlois ?? met Lijntgen Hendriks Cranendonck 
    zie ─> k15410 

 

 
#k30822 Cranendonck, Hendrick Gerritsz (zoon van Gerrit Pietersz Cranendonck en 
      Marichen Andries)  ─> k61644 
 Beroep: Boer te Katendrecht, kerkmeester te Charlois 1601-1602 
 Later getrouwd op 10-04-1611 te Ridderkerk met Hilletje Teunis 
 ~ +/- 1565 te Charlois 
 † na 20-09-1618 te Katendrecht 
x +/- 1595 te ??? 
#k30823 Dircks, Anna    (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † voor 1611 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijntgen  ~ +/- 1585 te Katendrecht  † na 10-09-1647 te Charlois ?? 

     x +/- 1620 te Charlois ?? met Leendert Bastiaansz Slorp 
  zie ─> k15411 

 

 
#k30832 Tuijnder, Cornelis Cornelisz (zoon van Cornelis Tuijnder en Lijntje Simons) 
      ─> k61664 
 ~ +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1590 te Strijen ?? 
#k30833 Huijberts, Neeltje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1595 te Strijen  †  

  x +/- 1620 te Mijnsheerenland ?? met  Barbara Jans 
  zie ─> k15416 

 

 
#k30880 Baas, Arien Cornelisz  (zoon van Cornelis Adriaensz Baas en 
      Cleijsje NN)  ─> k61760 
 ~ 12-08-1558 te Ridderkerk 
  09-07-1629 te Ridderkerk 
x 26-12-1588 te Ridderkerk 
#k30881 de Vogel, Marijke (Sara) Arijens (dochter van Arijen Arijensz de Vogel en
      Martijntge Cornelis)  ─> k61762 
 ~ 10-10-1562 te Zwijndrecht 
  19-01-1613 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ ..-04-1592 te Ridderkerk  † voor 31-05-1657 te Ridderkerk 

 x 12-02-1612 te Ridderkerk met Lijntgen Pleunen Verschoor 
 xx 19-10-1614 te Ridderkerk met Lijntgen Wouters 
 xxx ..-06-1620 te Rhoon (zie Ridderkerk) met Haesken Adriaens Fonkert 
 zie ─> k15440 

 

 
#k30882 Fonkert, Adriaen Adriaensz  (zoon van Adriaen Fonkert en ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k30883 Bastiaens, Pietertje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Haesken  ~ +/- 1600 te Rhoon  † na 23-06-1674 te Ridderkerk 

  x ..-06-1620 te Rhoon (zie Ridderkerk) met Arien Ariensz Baes 
  zie ─> k15441 

 

 
#k30886 Celosse, Hermen   zelfde als ─> k15370 
x 
#k30887 Postels, Aelken Willems  zelfde als ─> k15371 
 
#k30952 Ariensz, Goosen   (zoon van ) 
 ~ +/- 1555 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
o 09-09-1589 te Ridderkerk 
x 15-10-1589 te Ridderkerk     zie gezinskaart temp057 
#k30953 Gerrits, Lijntjen   (dochter van ) 
 Eerst getrouwd op 08-11-1582 te Ridderkerk met Dirck Wulrijckensz / Vukijcksz  
       (secretaris van Ridderkerk) 
 ~ +/- 1560 te Ridderkerk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ 18-08-1591 te Ridderkerk  †  

 x 08-01-1617 te Ridderkerk met Lijsbeth Pieters 
 zie ─> k15476 

 

 
#k31532 Cranendonck, Huijg Pietersz  (zoon van Pieter Willemsz Cranendonck 
      (alias Bootser) en ) ─> k63064 
 ~ +/- 1545 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
x 28-08-1615 te IJsselmonde 
#k31533 Gerrits, Grietgen   (dochter van Gerrit Damas en ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit * +/- 1570 te IJsselmonde  †  

 x +/- 1600 te IJsselmonde ?? met Machteld Bastiaans 
 zie ─> k15766 

 

 
#k31606 Verschoor, Appolonius Dircksz  zelfde als  ─> k29986 
x 
#k31607 Roonaert, Marijtje Adriaens   zelfde als  ─> k29987 
 
#k31744 van Oostsanen, Jacob Dircksz (zoon van Dirck Jacobsz van Oossanen 
      en Aleijd Ewouts)  ─> k63488 
 * +/- 1510 te Amsterdam 
 † +/- 1570 te ??? 
x +/- 1540 te Amsterdam 
#k31745 Jans, Geertge    (dochter van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Egbert * +/- 1542 te Amsterdam  † +/- 1610 te ??? 

 x +/- 1575 te Amsterdam met Baerthe Gijsberts 
 zie ─> k15872 
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#k32064 Huijser, Adriaen Cornelisz   zelfde als ─> k15764 
x 
#k32065 Crijnen, Leentge    zelfde als ─> k15765 
 
#k32066 Verschoor, Applonius / Pleun Dirksz  zelfde als ─> k29986 
x 
#k32067 Ronaert (Kort), Maria Adriaens  zelfde als ─> k29987 
 
#k32132 Cornelisz, Benjamin   (zoon van ) 
 ~ +/- 1555 te Streefkerk 
 † ??? te ??? 
x voor 1580 te Streefkerk ? 
#k32133 Adriaens, Marijtje   (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te Streefkerk 
 † +/- 1603 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1580 te Streefkerk  † voor 1626 te Streefkerk ? 

  x 27-03-1605 te Streefkerk met Aeltgen Barents van Asperen 
  zie ─> k16066 

 

 
#k32134 van Asperen, Barent Ghijsbrechtsz (zoon van Ghijsbrecht van Asperen en ) 
 Beroep: koster, notaris, secretaris te Streefkerk 
 ~ +/- 1528 te Streefkerk 
 † voor 1589 te Streefkerk 
x voor 1563 te Streefkerk 
#k32135 Leenderts, Ariaentgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1540 te Streefkerk 
 † na 1610 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aeltgen ~ +/- 1572 te Streefkerk  † voor 1637 te Streefkerk 

 x 27-03-1605 te Streefkerk met Cornelis Benjaminsz 
 zie ─> k16067 

 

 
#k32512 Damen, Cornelis   (zoon van Daem Dircksz en ) 
 ~ +/- 1500 te Reijerwaard 
 † +/- 1542 te ??? 
x +/- 1530 te ??? 
#k32513 NN, Aeltgen    (dochter van ) 
 ~ +/- 1505 te ??? 
 † na 1542 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Mattheus  ~ +/- 1545 te Ridderkerk  † na 1589 te ??? 

  x +/- 1575 te Ridderkerk ?? met Teuntjen Heijndricks 
  zie ─> k16256 

 

 
#k32624 Besemer van den Nes, Cornelis Vrancken (zoon van Vranck Gijsbrechtsz
   van den Nes en Marijgjen Cornelis Besemer) ─> k65248 
 ~ +/- 1533 te ??? 
 † tussen 18-10-1602 en 02-04-1611 te ??? 
x +/- 1574 te ??? 
#k32625 Pieters, Truijken   (dochter van ) 
 ~ +/- 1545 te Groote Lindt 
 † na 02-04-1611 te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Vranck ~ +/- 1580 te ???  † tussen 26-02-1627 en 01-11-1634 te ??? 

 x +/- 1610 te ??? met Sijke Cornelis 
 zie ─> k16312 

 

 
#k32640 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
tm 
#k32703 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
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Generatie 16; stamoudovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 32.768 tm 65.535 
 
#k34144 Snoeijensz, Arien  (zoon van Snoeij Gheeraertsz en Mariken  
     Hoenderdr) ─> k68288 
 * +/- 1500 te ??? 
 † na 1559 te ??? 
x +/- 1530 te ??? 
#k34145 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1505 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Snoeij  * +/- 1535 te ???  † na 04-02-1582 te ??? 

  x +/- 1565 te Berkenwoude ??? met NN Joris 
  zie ─> k17072 

 

 
#k34146 Claesz, Joris   (zoon van ) 
 * +/- 1505 te Capelle aan den IJssel 
 † voor 1552 te Capelle aan den IJssel 
x +/- 1535 te ??? 
#k34147 NN, Niesgen   (dochter van ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † voor 1577 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o NN  * +/- 1540 te ???  † 

  x +/- 1565 te Berkenwoude ??? met Snoeij Ariensz 
  zie ─> k17073 

 

 
#k34148 Corsz, Jacob   (zoon van Cars Meeuws en NN Cornelis) 
 Beroep: heemraad van Berkenwoude in 1571 
 * +/- 1515 te ??? 
 † voor 1574 te ??? 
x +/- 1545 te Berkenwoude ?? 
#k34149 Jacobs, Jacobjen  (dochter van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † voor 1574 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob  * +/- 1550 te ???  † voor 19-04-1626 te Berkenwoude ?? 

  x +/- 1570 te Berkenwoude ??? met Ariaentje Arijens 
  zie ─> k17074 

 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 03-10-1571 
Jacob Kars treedt op als gezworene van Berkenwoude. 

 
#k34152 Hartcoorn, Teunis Jansz (zoon van Jan Hartcoorn en ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1540 te ??? 
#k34153 Cors, Lijsbeth  (dochter van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1545 te Ottoland  † +/- 1641 te ??? 

  x +/- 1575 te ??? met Berber Pieters Bouwman 
  zie ─> k17076 
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#k34156 Jansz, Willem   (zoon van Jan Willemsz en ) 
 * +/- 1510 te Berkenwoude 
 † 10-1571 te Berkenwoude 
x +/- 1540 te ??? 
#k34157 NN, Anthonia   (dochter van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † 06-1573 te Berkenwoude 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1545 te Berkenwoude ??? † voor 21-01-1611 te Berkenwoude 

 x +/- 1575 te Berkenwoude ?? met Geertgen Floris 
  zie ─> k17078 

 

 
#k34172 Louwen, Arien  (zoon van Laurus Brandts en ) 
 * +/- 1505 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1535 te ??? 
#k34173 Wouters, Mariken  (dochter van Wouter Gielisz en Mariken Dirck 
     Hermans) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1540 te ???  †  

 x +/- 1570 te ??? met Neeltje Gerrits 
 zie ─> k17086 

 

 
#k34266 Huijgensz, Adriaen Pieter  (zoon van Pieter Huijgensz en ) 
 ~ +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1550 te Brandwijk ?? 
#k34267 Adriaens, Mariken  (dochter van ) 
 ~ +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maritge  ~ +/- 1555 te ???  † voor 1600 te ??? 

  x +/- 1585 te Brandwijk ?? met Jordaen Jacobsz 
  zie ─> k17133 

 

 
#k34268 Foppen, Sijbrant   (zoon van ) 
 ~ +/- 1510 te Bergambacht 
 † +/- 1562 / 1569 te ??? 
x +/- 1540 te Bergambacht / Brandwijk ?? 
#k34269 Foppen, Lijsbeth   (dochter van ) 
 ~ +/- 1515 te ??? 
 † na 1572 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1555 te Bergambacht / Brandwijk † +/- 1607 - 1613 te ??? 

  x +/- 1580 te Brandwijk ?? met IJtgen Jans 
  zie ─> k17134 

 

 
#k35492 Levelanck, Michiel Willemsz  (zoon van Willem Levelanck en ) 
 ~ +/- 1510 te Zevenhuizen ?? 
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 † 10-09-1567 / tussen 31-08-1567 en 01-04-1569 te Zevenhuizen 
x +/- 1533 te Zevenhuizen ?? 
#k35493 Jacobs, Maritgen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o IJsbrant * +/- 1533  † 17-12-1585 / tussen 20-08-1571 en 17-02-1586 

 x met Maritgen Dierts 
o Thonis * +/- 1537  † 30-01-1613 / tussen 30-01-1613 en 11-05-1624 

 x +/- 1577 / 1578 met Neeltje Ariens 
o Jochem * +/- 1540 te Zevenhuizen ??  † 25-04-1592 / tussen 26-04-1592 en  

     09-06-1616 te Zevenhuizen 
 x +/- 1570 te Zevenhuizen ?? met NN 
 zie ─> k17746 

 
Overgenomen uit Zuid-Hollandse Genealogieën II 
ARA Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nrs. 423 en 1499 
Zevenhuizen GA, inv.nr 316, waarborgbrieven f. 71v dd 09-12-1554, f. 79v dd 19-02-1564,  
f. 113v dd 31-08-1567, f. 162 dd 01-04-1569 
Michiel Willemsz Levelanck wordt in 1543 aangeslagen voor de 10e penning voor resp. 9, 8 en 4 ½ morgen 
land bij de Rotte en het IJsselmeer, en in 1561 voor een huis in de Catgespolder, verlijdt in 1554 een 
losrente van 5 ponden, verzekerd op 8 morgen land, transporteert in 1564 een erfpenningbrief van 28 pond 
dd 20-02-1560, en waarborgt in 1567 een erf in de Catjespolder. Overleden tussen 31-08-1567 en 01-04-
1569 

 
#k35616 Besemer, Jan Jansz  (zoon van Jan Pietersz Besemer en ) 
      ─> k71232 
 Beroep: timmerman, heemraad van Ouderkerk 1492, 1509, 1519, 1523, 1525, 1529 
 * +/-1470 te ??? 
 † voor 1543 te ??? 
x +/- 1490 te ??? 
#k35617 Mathijs, Anna   (dochter van Mathijs Jacobsz en Maria Willem 
     Daens) 
 * +/- 1470 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1495 te Ouderkerk ad IJssel ??  † voor 17-02-1561 

 x +/- 1525 te ??? met Aechtge NN 
 zie ─> k90564 (kwartier 2) 

o Mathijs * +/- 1510 te Ouderkerk ad IJssel  †  
 x +/- 1540 te ??? met Barber Foppen 
 zie ─> k17808 (kwartier 1 en 3) 

 
Gem.Arch. Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 1, ‘kerfcedulle van de brantschattinge’ 1507 
Jan Jansz Besemer wordt hierin vermeld. 
 
Gem.Arch. Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 15 (blz. 174), d.d. 1-5-1520 
Jan Jansz Besemer neemt onder zich de weeskinderen van Andries Jansz, waarbij hij als onderpand stelt 
een half morgen land. 
 
Recht.Arch. Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 2 (blz. 169), d.d. 18-3-1530 
Jan Jansz Besemer is geld schuldig aan Aef Jans 
 
Alg.RijksArch. Archieven van de Staten van Holland vóór 1572 inv.nrs. 337 (1543), 741 (1553), 1069 
(1559) en 1392 (1561); 10e penningen van Ouderkerk a/d IJssel 
Op grond van de kerfcedulle (op geografische volgorde opgesteld) en latere gegevens, blijkt Jan Jansz 
Besemer in het bezit te zijn van een weer land groot 8 morgen. Weer nummer 121. In 1543 wordt Hendrick 
Jansz bij dit weer 121 vermeld, en moet Jan Jansz Besemer dus overleden zijn. 
 
LENEN VAN DE PROOSDIJ VAN OUD-MUNSTER, GELEGEN IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 
1239-1661  
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
Leen 3. Een tiende te Crijmpen, belend ten oosten: een tiende van de heer van der Lecke, ten westen: 
Jacob Gerijtsz. met een tiende, die hij in leen houdt van de heer van der Lecke. 
11-12-1515: Heer Vincent Wilhelm Daemsz., priester, broer: Peter Wilhemsz. bij dode van zijn vader 
Wilhelm Daemsz. (1, fol. 171v). 
20-6-1539: Pije Daemsz., onmondig, vader: Daem Piesz., na overdracht door Marie Willem 
Daemsdochter, weduwe van Mathijs Jacobsz. (1, fol. 253v). 
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#k36096 Vincentsz, Anthonis (zoon van Vincent Jacobsz en Merrichje Feijs) 
      ─> k72192 
 * +/- 1535 te ??? 
 † +/- 1582 te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k36097 NN (dochter van ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Vincent * +/- 1570 te Ouderkerk ad IJssel  † voor 15-10-1607 te ??? 

 x +/- 1600 te ??? met Maritgen Cornelis 
 zie ─> k18048 

 

 
#k36608 Creuck, Willem Reijersz (zoon van Reijer Creuck en ) 
 * +/- 1510 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1540 te ??? 
#k36609 NN (dochter van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Reijnger  * +/- 1545 te ???  † +/- 1638 te Krimpen ad IJssel 

  x +/- 1575 te ??? met Machteltje Foppendr 
  zie ─> k18304 

 

 
#k36610 Michielsz, Vop  (zoon van Michiel Thijsz en ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † tussen 1568 en 1570 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
x +/- 1545 te ??? 
#k36611 Ariens, ???   (dochter van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Machteltje * +/- 1550 te Ouderkerk ad IJssel  

     † na 21-01-1640 te Krimpen ad IJssel 
  x +/- 1575 te ??? met Reijnger Willemsz Kreuck 
  zie ─> k18305 

 

 
#k36618 Nannensz, Joost Pieters (zoon van Pieter Nannensz en ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † 16-07-1558 te ??? 
x +/- 1550 te ??? 
#k36619 Anthonis, Maritgen  (dochter van Thonis Dircksz en ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arijaentgen * voor 1558 te Ouderkerk ad IJssel 

    † 24-11-1640 te Ouderkerk ad IJssel 
  x +/- 1575 te ??? met Cornelis Jansz Stolck 
  zie ─> k18309 

 

 
#k36864 Both, Cornelis  (zoon van ) 
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 * +/- 1495 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1525 te ??? 
#k36865 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1500 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaen  * +/- 1532 te Noordeloos † tussen 26-09-1610 en 1615 te Noordeloos 

  x +/- 1554 te Noordeloos met Aentje Joris 
  zie ─> k18432 

 

 
#k36960 Blonck, Johannes Herculanum Martijnsz (zoon van Martijn Herculanum 
     Blonck en ) 
 ~ +/- 1520 te Reeuwijk 
  14-02-1600 te Gouda 
x +/- 1540 te ??? 
#k36961 Thoen, Weijnken Willems (dochter van Willem Dircksz Thoen van  
     Souburch en Aefgen Adriaens) ─> k73922 
 ~ +/- 1520 te ??? 
  28-08-1607 te Gouda 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Boijen Herculanum  ~ +/- 1540 te Reeuwijk † 23-03-1623 te Reeuwijk 

  x +/- 1565 te ??? met Maria Cornelisdr van Leeuwen 
  zie ─> k18480 

 

 
#k36976 Noirlander, Pieter Geerlofsz   (zoon van Geerlof Noirlander en ) 
 Beroep: Arbeider 
 * +/- 1529 te Stolwijk 
 † voor 13-02-1588 te Stolwijk 
x +/- 1549 te Stolwijk 
#k36977 NN, Lijsbeth    (dochter van ) 
 * +/- 1581 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1560 te Stolwijk  † voor 1618 te Stolwijk 

 x +/- 1575 te Stolwijk met Grietje NN 
 zie ─> k18488 

 
Recht. arch nr 44 Stolwijk    d.d. 13-02-1588 
Ellert Brantsz heeft den eijgen ontvangen uit handen van Claes Pietersz, Jan Pietersz, Jan Jansz Reus 
als man en voogd van Crijn zijn huisvrouw, en Cornelis Heijnricxsz van Maes (?) als man en voogd van 
Marritge Pieters: 2 ½ morgen in Benederkerk. Ellert heeft dit land gekocht van hun vader Pieter 
Geerlofsz. 

 
#k37040 Louwen, Sijmon  (zoon van ) 
 ~ +/- 1515 te Stolwijk 
 † voor 22-02-1580 te Stolwijk 
x +/- 1545 te Stolwijk 
#k37041 Pieters, Marrichge  (dochter van ) 
 ~ +/- 1520 te Stolwijk 
 † na 08-12-1603 te Stolwijk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis    ~ +/- 1550 te Stolwijk † tussen 28-01-1601 en 15-02-1602 te Stolwijk 

    x +/- 1580 te Stolwijk met IJefgen Jacobs 
    zie ─> k18520 
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Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 18-12-1600 
Grondloting tussen Cornelis Sijmon Louwensz, Claes Sijmon Louwensz voor zichzelf en namens zijn 
zuster Dirckge Sijmons, en Aelbert Willemsz, als man van Machteltge Sijmons. Het betreft hun vaders 
erfenis. Cornelis Sijmonsz krijgt 6 morgen en 4 ½ morgen te Benederheul. 
Claes Sijmonsz en Dirckgen zijn zuster krijgen 14 ½ morgen, 3 morgen 2 hont, 6 morgen, te Benederheul, 
9 morgen 4 hont op de Vliet, en 3 ½ morgen te Benederheul, alles gemeen met hun moeder, die in die 5 
percelen 19 morgen 1 ½ hont bezit. 
In de acte erna: 
De erfgenamen van Louweris Sijmons hebben aangebracht de landen van zaliger Sijmon Louwen, hun 
vader, namelijk in de voorstaande 14 ½ morgen en de 9 morgen 4 hont. Zij zijn daarin bestorven voor 2 
morgen 1 hont 30 roeden. 
De erfgenamen van Lijsge Sijmons, zuster van voorstaande Louweris Sijmonsz, brengen hetzelfde aan, en 
verder nog 7 ½ morgen te Benederheul, waarin zij bestorven zijn voor 4 hont 14 roeden, idem voor de 
voorstaande 3 ½ morgen waarin zij bestorven zijn voor 3 hont 14 roeden, idem voor de voorstaande 6 
morgen waar nu Cornelis Sijmon Louwen woont, waarin zij bestorven zijn voor 1 morgen 81 roede, idem 
voor de voorstaande 6 morgen te Benederheul waarin zij bestorven zijn voor ½ morgen 43 roeden. 
Getaxeerd 16-07-1600, getekend 18-12-1600 
De erfgenamen van Nanne Sijmonsz hebben aangebracht: 
14 ½ morgen en 9 morgen 4 hont, waarin zij bestorven zijn voor 3 morgen 1 hont 16 roede. 
7 ½ morgen waarin zij bestorven zijn voor 5 ½ hont 30 roeden 
3 ½ morgen waarin zij bestorven zijn voor 4 hont 40 roede 
6 morgen, waar Cornelis Sijmon Louwen op woont, waarin zij bestorven zijn voor 1 ½ morgen ½ hont en 3 
roeden, 
6 morgen te Benederheul waarin zij bestorven zijn voor 4 ½ hont 29 roeden. 
Getaxeerd 20-10-1600, getekend 18-12-1600 
 
Recht. Arch. Nr. 44 Stolwijk    d.d. 22-02-1580 
In deze acte wordt belendend land genoemd in het bezit van de weduwe en erfgenamen van Sijmon 
Louwen. 
 
Recht. Arch. Nr. 44 Stolwijk    d.d. 08-03-1592 
In deze acte wordt belendend land genoemd in het bezit van Marrichgen, Sijmon Louwen weduwe, met 
haar kinderen. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 28-01-1601 
Claes Sijmonsz Louwen heeft gekocht van Marrichge, de weduwe van SIjmon Louwensz, zijn moeder, 
die geassisteerd wordt door haar zoon Cornelis Sijmon Louwensz: 16 morgen te Benederheul, gemeen 
met de koper en Dirckgen Sijmons, zijn zuster, in 5 percelen. Bedrag 2550 gulden. 
Marrichge Pieters, weduwe van Sijmon Louwen, mag in de woning blijven. 
 
Recht. Arch. Nr. 46 Stolwijk    d.d. 08-12-1603 
Huwelijkse voorwaarden tussen Leendert Maertensz en Marrichge Cornelis, in presentie van zijn vader 
Maerten Leendertsz en haar voogden Claes Sijmon Louwensz en Jacob Cornelis Aelbertsz. 
Tussensprekers of kaersmannen: van zijn kant Pouwels Cornelisz Clip, van haar kant Jacob Philipsz. 
Overkaersman is Willem Dirck Brantsz. Hij brengt in 175 gulden, zij brengt in alle goederen haar 
aanbestorven van haar vader en moeder zaliger, te weten: 1/6e van 16 morgen 2 hont te Benederheul, 
gemeen met haar zuster en broeders. Verder zullen zij hebben 10 koeien, enz. te samen voor 300 gulden, 
waarvan Leendert Maertensz moet betalen aan Marrichge Pieters, weduwe van Sijmon Louwen, 150 
gulden, zoals Marrichge Pieters “aen de handen van Willem Pietersz tot Moordrecht voor de voorstaande 
kinderen van zaliger Cornelis Sijmon Louwen verschooten hadde”, volgens de obligatie dd 07-12-1595, 
en nog 150 gulden zoals de voorstaande kinderen met elkaar schuldig zijn aan Elisabeth Swaens van 
gehaalde waren. Verder moet hij de 3 jongste weeskinderen van zaliger Cornelis Sijmon Louwen 
onderhouden. De 2 oudste krijgen een gedeelte van de landhuur. In de voorstaande 16 morgen 2 hont ligt 
3 morgen 2 hont te Benederheul, met huis, enz, belend ten oosten de buijrvliet. 

 
#k37042 Aelbertsz, Jacob Cornelis zelfde als ─> k18486 
x 
#k37043 Gerrits, Geertge  zelfde als ─> k18487 
 
#k37312 Oom, Adriaen Adriaensz (zoon van Adriaen Adriaensz Oom en ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † +/- 1622 te ??? 
x +/- 1570 te ??? 
#k37313 Adriaens, Nelletgen  (dochter van ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adam * +/- 1577 te ???  † 18-12-1639 te ??? 

 x +/- 1605 te ??? met Maritgen Maertens Verhuijsen 
 zie ─> k18656 
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Recht. Arch. Ammers invnr. 3  d.d. 10-05-1611 
Adriaen Adriaensz Oom verkoopt aan Aerdt Bastiaensz een halve morgen land, gelegen in Peulwijck. Het 
aankoopbedrag is reeds betaald. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 3  d.d. 29-11-1614 
Adriaen Adriaensz Oom verkoopt aan Wouter Cornelisz Alblas 3 morgen 4 hont land, gelegen in het 
Achterland. Het aankoopbedrag is reeds betaald. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 22-02-1618 
Aernout Mertensz Backhuijsius, schout van de baronie Liesvelt heeft op verzoek van Adriaen Adriaensz 
Oom, gaarmeester van Ammers Graveland, Achterland en Peulwijk, Adriaen Thonisz Thielen opgelegd als 
gebruiker van de helft van des heeren hoeve in Gravelant, het bedrag van 43 gulden en 14 stuivers en 2 
penningen ongeld over het jaar 1617 te betalen. Maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat gehad. De 
schepenen van Ammers Graveland, waaronder Adriaen Bastiaensz (zie k13360), gaan nu ook over tot 
een vermaning. 
 
Recht. Arch. Ammers invnr. 11  d.d. 17-04-1620 
Rechtdag gehouden op 17-04-1620 
Aernout Mertensz, schout, eiser, en Aerien Thonisz, gedaagde. Het gaat hier om het betalen van ongelden 
door Aerien Thonisz. De schepenen raadplegen in deze ook Adriaen Adriaensz Oom. 

 
#k37668 Cock, Jan Ariensz  (zoon van Arie Claasz en Ootje NN) ─> k75336 
 * +/- 1545 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k37669 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1580 te Stolwijk  †  

 x +/- 1610 te ??? met Neeltje Dirks 
 zie ─> k18834 

 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 05-12-1579: 
De voogden van het weeskind van Aelbert Arijensz zaliger ter eenre en Jan Arijensz Cock voor hemzelf 
en vervangende zijn moeder en zijn andere zusters en broeders, accorderen over verlopen renten van tien 
jaar. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 08-02-1580: 
Aelbert Arijensz als voogd van vaderszijde en Willem Jansz den ouwen Schoudt als voogd van 
moederszijde van Gerrit Gerritsz den Hoedt bekennen in dezelfde kwaliteit als voogden van het 
achtergelaten weeskind van Aelbert Arijensz zaliger, schuldig te zijn aan Jan Arijensz Cock, zijn moeder 
en zijn broeders en zusters 100 gulden. Rente 6 %. Zij verhypothequeren daartoe 7 morgen, 5 ½ morgen 
en  
12 morgen, alles te Benederkerk. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 11-02-1582: 
Accoord tussen Jan Arijensz Cock voor hemzelf en als voogd van zijn moeder en zuster en vervangende 
zijn broer, en Cornelis Arijen Claesz en Ocker Dircksz. Het betreft land van Sijmon Dircksz Tromper dat 
Cornelis Arijen Claesz en Ocker Dircksz bij decreet van het Hof van Holland kochten. 
 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 21-04-1586: 
Sijmon Dircksz Tromper heeft den eijgen ontvangen uit handen van Jan Ariensz Cock voor hemzelf en als 
voogd van zijn moeder en vervangende zijn zusters en broeders: 9 morgen te Benederheul. 

 
#k37776 van Arkel, Gijsbert Jansz (zoon van Jan Ghijsbert van Arkel en Marijke  
     Adriaens Floris) ─> k75552 
 * +/- 1505 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1535 te ??? 
#k37777 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Floris  * +/- 1540 te Bergambacht  † +/- 1585 te Bergambacht 
  x +/- 1570 te ??? met NN 
  zie ─> k18888 

 

 
#k37800 Backers, Jan Jans  (zoon van ) 
 * +/- 1520 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1550 te ??? 
#k37801 Aarts, Lijsbeth  (dochter van Aart Harmensz en Marrigje NN) 
      ─> k75602 
 * +/- 1525 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1555 te Stolwijk  †  

 x +/- 1585 te ??? met Anna Jans 
 zie ─> k18900 

 

 
#k37802 Woutersz, Jan   (zoon van ) 
 * +/- 1525 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k37803 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anna  * +/- 1560 te Gouderak  † 

  x +/- 1585 te ??? met Arie Jansz Backers 
  zie ─> k18901 

 

 
#k37810 Nannens, Louris Jacobs (zoon van ) 
 * +/- 1505 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1535 te ??? 
#k37811 Cornelis, Marritgen  (dochter van ) 
 * +/- 1510 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aeltje * +/- 1540 te Stolwijk  †  

 x +/- 1565 te ??? met Jan Arien Claes 
 zie ─> k18905 

 

 
#k37824 Jacops, Maerten  (zoon van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1545 te ??? 
#k37825 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacop * +/- 1550 te Lekkerkerk  † voor 1627 te ??? 

 x +/- 1580 te ??? met NN 
  zie ─> k18912 
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#k38650 Walings, Jan  (zoon van Waling Claasz en Jannigje Egberts ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † +/- 1599 te Oudewater 
x +/- 1550 te ??? 
#k38651 Cornelis, Elisabeth (dochter van Cornelis Franks en Haasje Wouters van de 
    Pol) ─> k77302 
 * +/- 1525 te ??? 
 † voor 1594 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aaltje * +/- 1555 te Willeskop  † 05-03-1602 te Benschop 

 x +/- 1580 te ??? met Gerrit Cornelis Maaijen 
 zie ─> k19325 

 

 
#k38652 Adriaansz, Jacob  (zoon van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1550 te ??? 
#k38653 van Noordwijk, Aaltje Gerrits  (dochter van Gerrit van Noordwijk en) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1555 te ???  † 13-11-1631 te Benschop 

  x +/- 1585 te ??? met Geertje Franken 
  zie ─> k19326 

 

 
#k38654 Cornelisz, Frank (zoon van Cornelis Franks en Haasje Wouters van de 
    Pol) ─> k77308 
 Beroep: Schepen van Benschop 
 * +/- 1525 te ??? 
 † voor 1577 te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k38655 van Vuuren, Pietertje Pieterse (dochter van Pieter van Vuuren en 
      Jannigje Jan Pieters) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † tussen 20-08-1609 en 04-07-1615 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertje * +/- 1560 te ???  † na 11-09-1630 te ??? 

 x +/- 1585 te ??? met Cornelis Jacobs 
 zie ─> k19327 

 
Landbouwer, burgemeester en schepen van Benschop, Heilige Geestmeester. 
 
63. 4 morgen land in Benschop op de zuidzijde boven de kerk, boven oost: erven Hendrik Willemsz. (1615: 
Jacob Gerardsz.) met 61/2 morgen, beneden west: weduwe en erven van de leenman. 
24-12-1577: Cornelis Frankenz. bij dode van Frank Cornelisz., schepen van 
Benschop, zijn vader, D fo. 74, C in fine. 
18-10-1615: Gerard Gerardsz. Maijen bij overdracht door Gijsbert Jansz. van Rode voor Jannetje 
Cornelisd., waarna overdracht aan Lauwe Andriesz., G fo. 76v-78. 
17-11-1624: Jan en Nikolaas Adriaansz. voor de kinderen van Laurens Andriesz. 
bij dode van hun vader, waarna overdracht aan Jeronimus Cost voor Hendrikje Adriaansd., weduwe van 
Lauwe Andriesz., G fo. 131v-132 en 1 fo. 57. 
17-4-1650: Adriaan Hendriksz. Boerefijn voor Marrigje Lauwen bij dode van 
Hendrikje Adriaansd., haar moeder, 1 fo. 88v-89 

 
#k38864 Dionijs, Jan Jansz  (zoon van Jan Dionijs en ) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
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#k38865 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1570 te ???  †  

 x +/- 1600 te ??? met Fijgje Cornelis 
 zie ─> k19432 

 

 
#k38976 van Oostrum, Adriaan (zoon van Jan Willemsz van Oostrum en Fije  
     Stevens de Wit) ─> k77952 
 * +/- 1500 te Houten 
 † 1576 te ??? 
x +/- 1540 te Houten 
#k38977 van Schaik, Lijsbeth  (dochter van ) 
 * +/- 1519 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1540 te ???  † +/- 1586 te ??? 

 x +/- 1570 te ??? met Marichgen Ernstens Jacobs 
 zie ─> k19488 

 

 
#k38978 Jacobsz, Ernst  (zoon van Jacob Hubertsz en Alijt van Schaijck) 
      ─> k77956 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1540 te ??? 
#k38979 Jans, Aaltge   (dochter van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marichgen * +/- 1545 te ???  † +/- 1618 te ??? 

  x +/- 1570 te ??? met Jan Adriaansz van Oostrum 
  zie ─> k19489 

 

 
#k39952 Dionijs, Jan Jansz  zelfde als ─> k38864 
x  
#k39953 NN    zelfde als ─> k38865 
 
#k40932 Pleunen, Cornelis  (zoon van Pleun Adriaansz en Fijtge Jans) 
      ─> k81864 
 ~ +/- 1535 te ??? 
 † na 26-03-1592 te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k40933 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wouter  ~ +/- 1570 te ???  † voor 19-05-1615 te ??? 

  x +/- 1600 te ??? met Dieuwertje Nannings 
  zie ─> k20466 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN, 1229-1650 
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979) 
II. ZUID-HOLLAND en GELRE 
ALBLAS 
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90. Een halve hoeve land (1383: 8 morgen 4 hont; 1472: een weer van 8 morgen, genaamd Kibbelaars 
land), waar zijn vader op placht te wonen, (1472: jaarlijks 12 pond waardig). 
25-11-1306: Colijn Everdeisz. na opdracht, te komen op zijn oudste zoon bij Machteld, dochter van Willem 
Blaskin, 1 fol. 205v. 
15-9-1311: Uitspraak over het leen van Everdei en Colijn van Alblas, 72. 
23-11-1345: Bartholomeus Wittenz. bij overdracht door Daniel, zijn broer, zoals Colijn Everdeisz., zijn neef, 
1 fol. 243. 
..-.-13..: Monne Dirksz. bij overdracht door Witteman Bartholomeusz., 64 fol. 28v. 
24-4-1383: Witte Dirk Elandszz., te komen op zijn oudste zoon bij Agnes, dochter van Floris van den 
Tempel, 1 fol. 222v, 64 fol. 28v. 
10-3-1396: Jan Maartensz. bij overdracht door Hadewig, dochter van Witte Dirksz., bij dode van haar 
vader, 1 fol. 229, 64 fol. 28v. 
15-4-1401: Lijftocht van Machteld, dochter van Reiner van Kalkeren, gehuwd met Jan Maartensz., 1 fol. 
233, 64 fol. 28v. 
30-5-1424: Arnout Vink voor Elisabeth, zijn dochter, bij dode van Jan Maartensz., 65 fol. 22v. 
..-.-14..: Nikolaas Simonsz. te Dordrecht voor Elisabeth, zijn vrouw, 65 fol. 22v, 66 fol. 2v. 
16-5-1466: Nikolaas Gijsbertsz. bij overdracht door Jacob Kibbelaar voor Elisabeth, dochter van Arnout 
Vink, diens vrouw, LRK 117b fol. 51v-52. 
..-.-1472: Nikolaas Gijsbertsz. vermeld, LRK 283 fol. 179. 
16-6-1475: Hugo Nikolaasz. bij dode van Nikolaas Gijsbertsz., zijn vader, LRK 118 c. Arkel fol. 22v. 
11-12-1499: Nikolaas Gijsbertsz. voor Adriaan Hugo Nikolaasz., zijn neef, bij dode van Hugo 
Nikolaasz., diens vader, LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
26-10-1519: Hulde van Adriaan Hugo Nikolaasz., LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
14-2-1557: Pleun Adriaansz., gehuwd met Fijtge Jansdr., bij dode van Adriaan Hugo Nikolaaszz., 
zijn vader, LRK 128 c. Arkel fol. 30 en c. Zd.-Holland fol. 6v-7v. 
19-2-1581: Jan van Muissenburg Willemsz. voor Cornelis Pleunenz. te Alblas bij dode van Pleun 
Adriaansz., diens vader, LRK 135 fol. 172v-173. 
26-3-1592: Wouter Cornelisz. bij overdracht door Cornelis Pleunenz., LRK 138 fol. 8v-9. 
 
90A. De helft van het leen. 
19-5-1615: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Neeltje Woutersdr., zijn nicht, ook voor Sijtje Woutersdr., haar 
zuster, bij dode van Wouter Cornelisz., hun vader, LRK 141 c. Arkel fol.43v-44. 
20-1-1632: Cornelis Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Maarten Vlam, notaris te den Haag, voor 
Wouter Adriaansz. Casteel te Papendrecht, gehuwd met Neeltje Woutersdr., en Reiner Calis Hugenz. voor 
Dieuwertje Nanningsdr. met het geheel bij deling van de boedel van Wouter Cornelisz., LRK 146 c. Zd.-
Holland fol. 9-10. 
11-2-1645: Emilius Cool voor Arnout Woutersz. te Oud Alblas voor Neeltje Cornelisdr., diens nicht, bij dode 
van Cornelis Woutersz., haar vader, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 1v-2v. 
9-4-1647: Hugo Adriaansz. voor Maartje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Evenblij voor 
Neeltje Cornelisdr. met de helft, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 29v-30. 
 
90B. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Dieuwertje Nanningsdr. bij dode van Wouter Cornelisz., haar 
man, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Gijsbert Calis Nikolaasz. voor Sijtje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis 
Willemsz. Evenblij, secretaris van Oud Alblas, voor Jan en Cornelis Willemsz. Ouderkerk voor Neeltje 
Cornelisdr., hun nicht, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 27v-29v. 
 
90C. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Cornelis Woutersz., zijn neef, bij dode van Wouter Cornelisz., 
diens vader, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Arnout Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Cornelis Evenblij voor Neeltje Cornelisdr., 
LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 30v-31. 

 
#k40936 Timmerman, Crijn Cornelisz  (zoon van Cornelis Timmerman en ) 
 ~ +/- 1550 te te Krimpen aan den IJssel ??? 
 † na 01-06-1623 te IJsselstein ?? 
x +/- 1580 te ??? 
#k40937 Wittendr, Neeltgen (dochter van Witte Cornelisz Borst en Grietge Ewouts) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † na 14-04-1620 te IJsselstein ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1585 te ???  †  

  x +/- 1615 te ??? met NN 
  zie ─> k20468 

 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 18-04-1612 
Crijn Cornelisz, als man en voogd van Neeltgen Witten, verkoop aan Bouwen Dircx een stuk land van 2 ½ 
hont te Krimpen ad IJssel. Bedrag 83,30 gulden. 
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Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 16-10-1617 
Op 16-10-1617 compareerde enen Arien Centenssen wonende in Crimpen op de Leck oud omtrent 19 jaar 
en verklaart onder ede, op verzoek van Crijn Cornelisz Timmerman, in handen van de schout voorn met 
opgerechte vingheren alsdat waarachtig is dat Crijn Cornelissen en Gerrit Pieterssen en hij attestant met 
elkaar vergadert en gehandeld hebben en alle ontvangsten en uitgaven met elkaar hebben verrekend. Zo 
was het dat Gerrit Pietersz en Crijn Cornelisz met elkaar hadden een camp wei en Crijn Cornelisz moet 
nog ontvangen van Gerrit Pietersz 46 stuivers en verklaar ik comparant dat de laatste rekening tussen ons 
drieen op 30-01-1617 is gedaan. 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 27-11-1617 
Crijn Cornelissen Timmerman is schuldig aan Tonis Meeusz f 9,- jaarlijkse losrente verzekert door Crijn 
Cornelisz op achttalf (7 ½) hont te Krimpen ad IJssel in de hofstede daarop placht te wonen Bouwen 
Dircksz in zijn leven schout in Crimpen op de Issel en nu tegenwoordig op woont de voorn Crijn 
Cornelissen. 
 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 27-11-1617 
Crijn Cornelisz Timmerman heeft een rentebrief voor schout en heemraden laten passeren, inhoudend de 
som van 150 gulden op die 7 ½ hont land gelegen in Krimpen ad IJssel. Deze rentebrief is in handen 
gesteld van Tonis Meeusz. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 26-03-1618 
Crijn Cornelisz Timmerman koopt van Bouwen Willemsz een erf op het dorp. Deze akte bekrachtigt de 
koop van 27-12-1616. Bedrag 800 gulden. 
In de akte erop volgend staat de schuldbrief die hij ondertekent: 

 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-08-1618 
Crijn Cornelisz Timmerman is f 10,- per jaar schuldig aan Cornelis Jacobsz als losrente verzekerd op 7 ½ 
hont in de hofstede waarop Bouwen Dirksz, in zijn leven schout te Krimpen ad IJssel, placht te wonen. 
Hoofdsom is f 200,-. In de kantlijn staat dat het bedrag is afgelost op 16-09-1629 door Trijntge Ariens, 
weduwe van Pieter Ariensz. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 28-11-1618 
Crijn Cornelisz Timmerman verkoopt aan Claes Pietersz Noorman een huis en erf gelegen op het dorp. 
Bedrag 1850,- gulden. In de akte erop volgend staat de schuldbrief. In de kantlijn staat dat de schuld 
voldaan is op 10-05-1620. 
 
Recht. Arch. Nr. 19 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 10-01-1620 
Crijn Cornelisz Timmerman, wonend in Krimpen ad IJssel, verkoopt aan Pieter Adriaensz een halve 
morgen land in de polder de Cromme. Bedrag 200 gulden. 

 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 14-04-1620 
Neeltgen Witten de huisvrouw van Crijn Cornelisz Timmerman te Krimpen ad IJssel, is gedagvaard op 
verzoek van Meeus Cornelisz hoeffsbode van de hove en hoge vierschaar van Zuid-Holland, en verklaart 
onder ede dat zij in deze verleden wintertijd Pietertge Tonis de huisvrouw van Gerrit Ariensz mede in 
Krimpen wonend heeft horen zeggen: “Ick hebbe die schoelkinderen hooren seggen dat Cornelis Ariensz 
Bol geld uit Jacob Crul’s huis gestoolen heeft”.  

Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 16-03-1620 
Jacob Pietersz Crul oud 40 jaar of daar omtrent wonend te Krimpen ad IJssel, verklaart onder 
ede op verzoek van Cornelis Ariensz Bol mede wonend te Krimpen, dat hij Cornelis Bol al lang 
kent en dat hij hem kent als man van goede naam en faam, en verklaart ook dat er bij zijn 
wetenschap geen geld uit zijn huis gestolen is. 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel  d.d. 01-06-1623 
en 
Recht. Arch. Nr. 28 Krimpen a/d IJssel  d.d. 01-06-1623 
Crijn Cornelisz wonend te IJsselsteijn verkoopt aan Pieter Ariensz wonend te Krimpen 7 ½ hont land in een 
stuk land van 8 morgen in de woninge daar in zijn leven op placht te wonen Bouwen Dircxsz schout van 
Krimpen. Bedrag f 722,-. Er is een rente op het land van f 445,- te weten aan Thonis Meeusz f 150,-. Idem f 
200,- aan Cornelis Jacobsz nog te betalen. 
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(Onderstaande handtekening is uit Recht. Arch. Nr. 18 Krimpen a/d IJssel 

 
 

 
#k41184 Covel, Wouter Jacobsz zelfde als ─> k28624 
x 
#k41185 Jans, NN   zelfde als ─> k28625 
 
#k41186 de Haen, Antonis Pietersz zelfde als ─> k28626 
x 
#k41187 NN, Antonia   zelfde als ─> k28627 
 
#k41190 Covel, Wouter Jacobsz zelfde als ─> k28624 
x  
#k41191 Jans, NN   zelfde als ─> k28625 
 
#k41192 Broer, Cornelis Ariensz zelfde als ─> k28632 
x 
#k41193 Koeval, NN Adriaens  zelfde als ─> k28633 
 
#k41194 Boel, Arien Dircksz  zelfde als ─> k7600 
x 
#k41195 Appelmoes, Fijcken Gerrits zelfde als ─> k7601 
 
#k41552 Besemer, Aert Gijsbrechtsz (zoon van Gijsbrecht Heijndriksz Besemer en ) 
      ─> k83104 
 * +/- 1515 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † voor 1561 te ??? 
x +/- 1545 te ??? 
#k41553 Hardam, NN Mertens  (dochter van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † voor 1638 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1550 te Oud Alblas  † voor 1626 te Oud Alblas 

 x +/- 1575 te ??? met Machtelt Rutten 
  zie ─> k20776 

 

 
#k41828 Van der Vucht, Jan Jansz zelfde als ─> k26804 
x 
#k41829 Gerardsdr, Machteld  zelfde als ─> k26805 
 
#k42112 Gijsbertsz, Gijsbert de jonge  (zoon van Gijsbert Gijsbertsz en Mariken 
      Dircks) ─> k84224 
 Beroep: schepen van Nieuwpoort (1525) 
 * +/- 1485 te ??? 
 † tussen 1557 en 16-11-1558 te ??? 
x +/- 1525 te ???    zie Ons Voorgeslacht 671, nov. 2014 
#k42113 Dircks, Marij    (dochter van ) 
 Eerst getrouwd met Jan Philipsz 
 * +/- 1490 te ??? 
 † voor 14-06-1546 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Dirck * +/- 1530 te ???  † tussen 26-03-1610 en 24-06-1610 te ??? 
 x voor 10-01-1561 te ??? met Ingentgen NN 
 xx voor 06-10-1589 met Pleuntgen Michiels 
 zie ─> k21056 

 

 
#k42144 Noirlander, Pieter Geerlofs  zelfde als ─> k36976 
x 
#k42145 NN, Lijsbeth    zelfde als ─> k36977 
 
#k42240 de Borst, Cornelis Leenderts  (zoon van Lenert Cornelisz Borst en ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † voor 1575 te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k42241 Snoeij, IJefje Maertens  (dochter van Maerten Ariens Snoeij en ) 
 Later getrouwd (voor 1577) met Pieter Gerritsz 
 * +/- 1530 te ??? 
 † 12-1597 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  * +/- 1560 te Krimpen ad IJssel † 09-05-1626 te Capelle ad IJssel 

  x +/- 1590 te ??? met Maertge Pieters Besemer 
  zie ─> k21120 

 
GA Rotterdam, Capelle a/d IJssel RA, inv.nr. 18, d.d 23-03-1588  
Iefje Maertens koopt 6 morgen land in de Keeten 
 
GA Rotterdam, Capelle a/d IJssel RA, inv.nr. 18, d.d. 24-1-1596 
Arien Hendriks, Meijnsge Hendricks en Maerten Hendricksz, en Cornelis Pietersz, getrouwd met Neeltje 
Hendricks, erfgenamen van Hendrick Pietersz, hun vader, verkopen aan Iefje Maertens, weduwe van 
Pieter Gerritsz, met Gerrit Pieters, haar zoon, de portie de erfgenamen hebben op een koopceel van 2 
morgen 4 hont land in de Keeten. De koopceel dateert van 28-05-1577. 
 
GA Rotterdam, Capelle a/d IJssel RA, inv.nr. 18, d.d. 02-03-1596 
Iefje Maertents verkoopt haar landerijen aan haar zoon Gerrit Pietersz, uitgezonderd 2 morgen in een 
woning, waar Cornelis Cornelisz, haar zoon, woonde. 

 
#k42242 Besemer, Pieter Jansz (zoon van Jan Jansz Besemer en Aechtge ??) 
      ─> k84484 
 * +/- 1530 te ??? 
 † voor 1591 te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k42243 Louwens, Barbara  (dochter van ) 
 * +/- 1535 te ??? 
  22-01-1614 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maertge  * +/- 1565 te ???  † 10-05-1641 te Capelle ad IJssel 

  x +/- 1590 te ??? met Cornelis Cornelisz de Borst 
  xx met Pieter Maertensz  
  xxx met Gerrit Aertsz 
  zie ─> k21121 

 

 
#k42244 Voppensz, Luijt  (zoon van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k42245 Gerrits, Merritge  (dochter van ) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Fop * +/- 1558 te ???  † na 1629 te Krimpen ad IJssel ? 
 x +/- 1590 te ??? met NN 
 zie ─> k21122 

 

 
#k42252 Gerritsz, Vincent  (zoon van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1550 te ??? 
#k42253 Jans, Ariaantje  (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Huijg  * +/- 1555 te ???  † 01-07-1638 te Ouderkerk ad IJssel 

  x +/- 1585 te ??? met Trijntje Jacobs 
  zie ─> k21126 

 

 
#k42370 Centen, Barent   zelfde als ─> k21298 
x 
#k42371 Frans, Annichjen   zelfde als ─> k21299 
 
#k42372 Potuijt, Jacob Teunisz  (zoon van Teunis Jacobsz Potuijt en ) 
      ─> k84744 
 * +/- 1560 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1585 te ??? 
#k42373 Ariens, Annigje   (dochter van ) 
 * +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anthonis  * +/- 1580 te ???  † na 16-05-1642 te Berkenwoude ?? 

  x +/- 1610 te ??? met Thoontgen Wiggers 
  zie ─> k21186 

 

 
#k42374 Cornelisz, Wigger (zoon van Cornelis Claasz en Annigje Jacob Wiggers) 
     ─> k84748 
 * +/- 1550 te ??? 
 † na 05-02-1626 te Berkenwoude ?? 
x +/- 1580 te Berkenwoude ?? 
#k42375 Leenderts, Lijsbetgen (dochter van Leendert Claasz en Marrigje NN) 
     ─> k84750 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † voor 05-02-1626 te Berkenwoude ?? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Thoontgen ~ +/- 1585 te ???  † voor 05-02-1626 te Berkenwoude ??  

  x +/- 1610 te ??? met Anthonis Jacobsz Potuijt 
  zie ─> k21187 

 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 20-02-1588 
Cornelis Adrijaensz, als opposant, opposeert tegen het feit dat Wigger Cornelisz land gekocht heeft van 
Jan Michielsz. Hij iest het recht op van het naasten omdat hij de oudste zoon is. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 07-03-1588 
Jan Michielsz en Wigger Cornelisz, eisers, contra Cornelis Adrijaensz, Alzo Cornelis Adrijaensz 
geopposeerd heeft tegen de eigendomsoverdracht van Jan Michielsz aan Wigger Cornelisz,. en hij op 2 
maart aan bepaalde voorwaarden moest doen en daar niet aan voldaan heeft, eisen zij dat Cornelis 
Arijensz verstoken zal wezen van die oppositie, en gecondemneert in de boete. 
Cornelis Ariensz heeft nu 150 gulden betaald aan Jan Michielsz en 36 gulden 15 stuivers aan Wigger 
Cornelisz, vanwege zijn nakoop en koop te Gouda. 
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Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 07-03-1588 
De gezworenen hebben de ‘dingtaelen’ gehoord tussen de partijen (Jan Michielsz en Wigger Cornelisz 
versus Cornelis Arijens) Hun vonnis luidt dat, omdat Cornelis Arijensz de oudste zoon en daarmee naaste 
is, en het land afkomstig was van zijn vader, hij het recht heeft en de tijd krijgt om aan de voorwaarden van 
de hypotheek te voldoen. 
 
Weeskamer arch nr 2 Berkenwoude   dd 05-02-1626 
Anthonis Jacobsz (zie k21186), ten eenre, en Leendert Wiggersz Molenaer als bloedvoogd van de 2 
nagelaten weeskinderen van Thoontgen Wiggers (zie k21187) zaliger, bij de voornoemde Anthonis 
Jacobsz aan haar geprocreeert, geassisteerd met Cornelis Dircksz en Dirck Gielisz, schout te Zuidbroek, 
als oom van de weeskinderen, ter andere zijde. Zij komen overeen dat Leendert Wiggersz de 2 
weeskinderen, genaamd Lijsbetgen Thonis en Janneken Thonis (zie k10593), tot zich zal nemen en zal 
opvoeden. Daartoe krijgt hij 83 gulden, en het erfdeel dat de kinderen is toegekomen na het overlijden van 
Lijsbetgen Leenderts (zie k42373), de moeder en schoonmoeder van Anthonis Jacobsz en 
Thoontgen Wiggers, en de goederen die de kinderen te zijner tijd zullen ervan van Wigger Cornelisz, 
hun grootvader. 
 
Recht. Arch. Nr. 8 Berkenwoude   d.d. 25-06-1643 
Dirk Jielisz, oud schout, getrouwd geweest met Leentgen Wiggers, Claes Claesz, getrouwd met Lijsbetgen 
Dirks, Barent Thonisz (zie k10592), getrouwd met Janneken Thonis (zie k10593), geassisteerd met 
Leendert Wiggersz, als voogd over Janneken Thonis, tesamen erfgenamen van Wigger Cornelisz en 
Lijsbetgen Leenderts, verkopen 5 morgen 3 hont land aan Ingen Geenens, weduwe van Louwerens 
Jansz. Zij betaalt deels contant en deels met een schuldbrief van 2000 gulden. 
 

 
#k42760 Pors, Lenaert Jorisz de Oude zelfde als ─> k29212 
x 
#k42761 Sijmons, Adriaentge   zelfde als ─> k29213 
 
#k42764 Slorp, Bastiaen Adriaensz  zelfde als ─> k30820 
x 
#k42765 Wouters, Ariaentje   zelfde als ─> k30821 
 
#k42766 Cranendonck, Hendrick Gerritsz zelfde als ─> k30822 
x 
#k42767 Dircks, Anna    zelfde als ─> k30823 
 
#k42952 of #k42956 Thonisz, Brant  (zoon van ) 
 ~ +/- 1520 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † tussen 07-06-1588 en 27-05-1595 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1550 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k42953 of #k42957 Huijgen, Machtelt  (dochter van ) 
 ~ +/- 1525 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † na 27-05-1595 te Ouderkerk aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Anthonis    ~ +/- 1555 te Ouderkerk ad IJssel † na 26-02-1628 te Ouderkerk ad IJssel 

    x +/- 1580 te Ouderkerk ad IJssel met Barbertgen Huijgen 
    zie ─> k21476 / k21478 

 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 08-02-1588 
Brant Anthonisz verkoopt aan Huijbrecht Lenertsz 10 ½ hont land in de Quaeck, gemeen met de koper. 
Belast met zijn deel van 24 schilden per jaar tbv Cornelis Nannensz (sprekende op 8 m), verder 6 gulden 
per jaar tbv Jan Reijniersz (te Gouda), 4 schilden per jaar tbv Jan Geenen (te Gouda). 
 
Recht. Arch. Nr. 17 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 07-06-1588: 
Jan Jansz. Vet, voor de helft, Cornelis Anthonisz voor 1/4e, Brant Thonisz en Anthonis Brantsz en 
voorn. Anthonis voor zijn zuster, voor 1/4e, zijn debet aan Jan Joostensz een losrente van 40 gulden 12 
stuivers 7 penningen per jaar. Verzekerd op 16 m land in de hofstede van Vincent Dircxsz. (overleden), 
waar Jan Jansz Vet en Anthonis Brantsz wonen. Hoofdsom is 234 gulden 3 stuivers 4 penningen  
Afgelost op 28-03-1602. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 27-05-1595 
Machtelt Huijgensdr met Cornelis Huijgensz, haar voocht, en geassisteerd met Willem Vincentsz, heeft 
aangenomen van Thonis Brantsz, als voocht van de twee onmondige kinderen nagelaten door Brant 
Thonisz zalr, zijn vader, namelijk Wijventgen Brantsdr en Adriaen Brantsz, te alimenteren. 
Heemraden zijn Thonis Jansz, Cornelis Jansz, Wigger Cornelisz en Cornelis Willemsz. Machtelt behoudt 
de gehele boedel, ook wat de kinderen van hun vader geërfd hebben, plus de schulden behalve de custing 
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penningen die Thonis Brantsz nog betalen moet ivm de koop van land volgens de transportacte. Dat portie 
ontvangen de kinderen zelf. Zij ontvangt wel hun portie van de renten, zijnde f 4-10-0 per jaar en heeft het 
gebruik van 2 ½ morgen land plus ½ hond, als kinders portie, tot zolang zij de kinderen alimenteert, zijnde 
tot het jongste kind 16 jaar oud zal zijn geworden. Tevens is hierin begrepen het vermelde in de inventaris 
tussen de jonge kinderen en de oude kinderen van Machtelt Huijgensdr. Verder zal Machtelt f 20,- per jaar 
krijgen voor ’t aengaen, d uijtvaert ende vertichtingen” aan de schout alhier gedaan. Tevens betaalt zij het 
gelag van deze vertichting mits Thonis Brantsz en zijn zuster “haer ten bate comen sal” 22 ½ stuiver. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-06-1600 
Jan Ariensz heeft gekocht van Cornelis Huijgensz en Thonis Brantsz als voochden van Adriaen Brantsz, 
nagelaten weeskind van Brant Thonisz zalr en Machtelt Huijgendr, de helft van de beesten die tussen 
Wijven Brants, de vrouw van voornoemde Jan Ariensz, zijn zuster, en de voorschreven Adriaen Brantsz 
gemeen hadden, voor 16 pond vlaems. Verder zal hij het Adriaen Brantsz alimenteren in eten, drinken, 
hemden en 3 maanden per jaar in de lege tijd ter scholen te zetten. Dit voor vijf jaar vanaf petri in sulle 
1600. Daarna moet het kind Jan Ariensz met het werk helpen. Jan Ariensz huurt kinds land gelegen in het 
Vlietweer waar Jan Ariensz nu woont, voor 5 jaar a f 36,- per jaar en moet het land bevrijden van onwerken 
etc. In de kantlijn staat een notitie van 01-05-1605 dat het voochdschap wordt opgezegd. 
 
Weeskamer Arch. Nr. 1a Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 24-06-1600 
Thonis Brantsz en tevens voor Baertgen Brantsdr, zijn zuster, ten eenre en Cornelis Huijgensz als voocht 
over Adriaen Brantsz, weeskind van Brant Thonisz en Machtelt Huijgendr, met Jan Ariensz, man en 
voocht van Wijven Brantsdr, ter andere zijde. Volgens het testament van zaliger Brant Thonisz is 2 ½ 
morgen land gelegateerd in het Vlietweer, waar Brant Thonisz tijdens zijn leven woonde, die Machtel 
Huijgen of hun twee kinderen, na taxatie, zouden erven. Is getaxeerd door Lenaert Pietersz belend ten 
oosten dit land en Wigger Cornelisz, wonende aan de westzijde. Verder 1 ½ hont land in het Quaeck wat 
blijft aan Thonis Brantsz en Baertgen Brantsdr, zijn zuster, in korting op voornoemde 2 ½ morgen. Jan 
Ariensz en Adriaen Brantsz behouden de 2 ½ morgen in het Vlietweer waar Brant Thonisz woonde. 
Hiervoor moeten zij aan ten eenre betalen 32 pond vlaems per morgen. De 1 ½ hont kost f 39,-. 
 

 
#k42954 of #k42958 Crijsman, Huijch Pietersz  (zoon van Pieter Jan Willemsz 
       en NN) ─> k85908 / k85916 
 Beroep: Steenfabrikant (steenbakker) van steenplaats ‘De Molenplaats’ 
 ~ +/- 1520 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 05-12-1611 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1550 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k42955 of #k42959 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1560 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Barbertgen ~ +/- 1560 te Ouderkerk ad IJssel  † 

  x +/- 1580 te Ouderkerk ad IJssel met Anthonis Brantsz 
  zie ─> k21477 / k21479 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1611 
Pieter Huijgen, wonende te Zevenhuizen, Thonis Brantsz, getrouwd met Barbara Huijgen, zoon en 
dochter van wijlen Huijch Pietersz Crijsman, in zijn leven steenbacker in Ouderkerk aan den IJssel, 
verkopen, aan Feijs Brantsz, getrouwd met Duijffgen Huijgen en Pieter Dircksz, getrouwd met Adriaentgen 
Huijgen, mede dochters en erfgenamen van Huijch Pietersz, hun derde deel van de erfenis van 9 morgen 
en van de helft van een buitendijkse steenplaats. In de hierop volgende akte staat dat dit derde deel 
getaxeerd wordt op 1.050 gulden. 
 

 http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/489 : 
Steenplaats ‘De Molenplaats’ te Ouderkerk aan den IJssel. 
Eigenaren in de begintijd: 
Periode van/tot Naam   Bijzonderheden 
voor 1494  Jan Willemsz  Overleden voor 25-10-1494.  
     Beroep: Steenbakker, Heemraad. 
     Vader van Pieter Jan Willemsz / Bouwen Jan Willemsz 
1494 – 1543 Pieter Jan Willemsz  Pieter was eigenaar van de helft van een steenplaats 
     gelegen in de polder “De Zijde” onder Ouderkerk aan 
     den IJssel. 
     Vader van Huijch Pietersz Crijsman 
1543 – 1611 Huijch Pietersz Crijsman  

 
#k43344 Noirlander, Claes Pieter Geerlofs  zelfde als ─> k18488 
x 
#k43345 NN, Grietje    zelfde als ─> k18489 
 

http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/489
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#k43352 Sost, Jacob Cornelisz  zelfde als ─> k21080 
x 
#k43353 Leenderts, Maeritge   zelfde als ─> k21081 
 
#k43392 Daemisz, Cornelis Jan  (zoon van Jan Daemisz en ) 
 Later getrouwd, na 1593, met Ariaentgen Jacobsdr 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † tussen 1632 en 1635 te ??? 
x +/- 1575 te ??? 
#k43393 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1575 te ???  † voor 1636 te Ouderkerk ad IJssel 

 x tussen 1602 en 1608 te ??? met Neeltje Cornelis 
 zie ─> k21696 

 

 
#k43394 Willemsz, Cornelis   (zoon van ) 
 Later getrouwd, +/- 1600, met Ariaentgen Snoeijen 
 ~ +/- 1540 te ??? 
 † tussen 1627 en 1632 te ??? 
x +/- 1570 te Ouderkerk aan den IJssel ?? 
#k43395 Jacobs, Barber (dochter van Jacob Jorisz en NN Pietersdr (Crijsman?)) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † voor 1598 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje ~ +/- 1577 te ???  †  

 x tussen 1602 en 1608 te ??? met Jan Cornelisz Op ’t Schoor 
 zie ─> k21697 

 
Weeskamer. arch nr 1a Ouderkerk ad IJssel   d.d. 01-04-1598 
Huijch Pietersz en Jacob Cornelisz, voochden over de nagelaten kinderen van Barbar Jacobsdr zalr, 
leggen rekening af, in het bijwezen van Cornelis Willemsz, de vader van de kinderen. De kinderen, 
Willem Cornelisz, Maritgen Cornelis en Neeltgen Cornelis, zijn nu meerderjarig geworden. De kinderen 
ontvangen f 123-1-0, namelijk Willem en Neeltje elk f 56-15-0 en Maritgen f 9-9-0, daar zij reeds f 47-7-0 
had ontvangen. De voogden worden bedankt, ook voor de obligaties sprekende op verschillende 
personen. Willem Cornelisz wordt nu voocht over zijn zuster Neeltje. De vader betaalt de kinderen nog 
over het gebruik van hun land over 1597 tot de dag van heden toe. Verder deelt hij 4 obligaties met zijn 
kinderen en wel: Willem krijgt een van 17 pond vlaems ten laste van zijn vader. Maritgen, die gehuwd is, 
krijgt een van 17 pond vlaems ten laste van Jacob Cornelisz, en Neeltje een van 12 pond vlaems ten laste 
van Pieter Huijgens en een van f 25,- ten laste van Reijer Heijndricksz. 
 
Weeskamer. arch nr 1a Ouderkerk ad IJssel   d.d. 15-03-1602 
Willem Cornelisz doet rekening over de boedel van zijn zuster Neeltje Cornelisdr. O.a. van het land welke 
haar vader gebruikt en een obligatie van weinig waarde. Op petri in Sulle is de rekening afgesloten door 
haar 13 stuivers te geven. Haar vader, Cornelis Willemsz, heeft haar voochden en haar broer bedankt, 
om dat zij tot haar jaren was gekomen. 

 
#k43712 de Borst, Cornelis Cornelisz  zelfde als ─> k21120 
x 
#k43713 Besemer, Maertge Pieters  zelfde als ─> k21121 
 
#k43764 Potuijt, Jacob Teunisz  zelfde als ─> k42372 
x 
#k43765 Ariens, Annigje   zelfde als ─> k42373 
 
#k43766 Cornelisz, Wigger   zelfde als ─> k42374 
x 
#k43767 Leenderts, Lijsbeth   zelfde als ─> k42375 
 
#k43936 Oskamp, Adriaen Jansz (zoon van Jan Dirksz van de Ossenkamp en ) 
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 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1550 te ??? 
#k43937 NN  (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † +/- 1569 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1555 te ???  † voor 21-02-1628 te Meerkerk / Ameide Tienhoven 

 x +/- 1580 te ??? met Haasje Claes Claesens 
  zie ─> k21968 

 
Adriaan was bewoner van de Ossekamp. In 1569 werd bij de inning van de 100e penning vermeld: Ariaen 
Jansz, alias Oscamp. Hij pachtte de krijtende tiende (een belasting op kleinvee) van de heer van Vianen. 
Verder huurde hij 9 morgen land in de polder Zevenhoven van de vicarie van het Sint Joost-altaar in de 
kerk te Vianen, dit perceel was de Ossecamp. In het begin van januari 1573 brak de Lekdijk door bij 
Ameide. Aan de herstelwerkzaamheden droeg Adriaen Jansz Oscamp zijn steentje bij als gezworen 
landmeter van Ameide. Als Adriaen Jan Dircksz Oscamp leverde hij 11 vimmen riet en 6 schuiten hooi, 
terwijl hij ook nog 19 ritten met zijn wagen maakte om materialen aan te voeren. 

 
#k44000 Pouwelsz, Dirk  (zoon van ) 
 Beroep: Gezworene van Berkenwoude in 1571, 1575, 1580 - 1582, 1585 - 1587 
 * +/- 1521 te Berkenwoude ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1550 te Berkenwoude ?? 
#k44001 Jans, NN   (dochter van Jan Willemsz en ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Andries  * +/- 1555 te Berkenwoude ??  †  

  x +/- 1585 te Berkenwoude ?? met Ariaantje Teunis Goossensz 
  zie ─> k22000 

 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 03-10-1571 / 30-11-1580 / 30-01-1585 / 
      19-05-1586 / 28-01-1587 / e.a. 
Dirck Pauwelsz treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 26-06-1575 
Dirck Pauwelsz heeft gerechtelijk in arrest gelegd het paard van Jan Cornelisz van Haastrecht. Dit paard 
dient als borg voor het bedrag dat Job Jansz van Jan Cornelisz te goed heeft.. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude d.d. 30-06-1575 / 05-05-1581 / 24-04-1582 / 11-09-1585 /  
    28-01-1587, e.a. 
Dirck Pauwelsz treedt op als gezworene van Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 31-01-1582 
Dirck Pauwelsz machtigt Jan Dircksz Treest (zie k9876), won. te Stolwijk, om namens hem een 
rechtzaak te voeren tegen een ieder waarmee hij nu of later te doen zoude mogen krijgen. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 07-12-1583 
Maerten Pietersz, schout, 60 jaar oud, Job Jansz, 60 jaar, Dirck Pauwelsz, 62 jaar, Willem Jacobsz, 36 
jaar en Tonis Willemsz, 50 jaar, verklaren dat in 1572 ‘een graeff van den meck’ voor Schoonhoven lag en 
dat daar een gat gestoken was in het westeinde van de Achterbork, hetwelk aangebracht was door een 
molenaar, en dat door Pieter Pouwelsz, Cornelis Tijsz en Dirck Pauwelsz afgedamd werd. Maerten 
Pietersz, schout, en Job Jansz, verklaren dat zij hadden gezien dat een kapiten met soldaten Dirck 
Pauwelsz gevangen hadden genomen, en ‘veel goedts speck, worsten, hammen, deckens, linnen ende 
andere cleeren tot Pieter Pouwelsz ende Cornelis Tijsz genomen hadden, welke hammen en worsten en 
vlees zij tot Maerten Pietersz, schout, geseeden hebben ende soe datte huisvrouwen van Pieter Pouwelsz 
ende Cornelis Tijsz voor de brandinge van de huisen gegeven hebben den cappeteijn, door ons tussen 
sprecken, elckx 9 gulden ofte daer omtrent. Willem Jacobsz en Tonis Willemsz verklaren dat het gat 
gedempt was met toestemming van de buren van het westeinde van de Achterbroek. Willem Jacobsz 
verklaart dat sij (de soldaten ?) bij Pieter Pouwelsz alles namen en in stukken smeten, en zeiden dat 
wanneer Willem Jacobsz daar niet woonde, zij het huis aen brant souden stecken. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 22-05-1585 
Dirck Pauwelsz, eiser, contra Jop Jansz, gedaagde, om af te doen een rentebrief waar de voornoemde 
eisers land mee bezwaard is, als volgens een verjaard vonnis, of daarvoor te geven 200 gulden. Partijen 
zijn geaccordeerd. 
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Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 19-06-1585 
Adriaen Jansz, van Lekkerkerk, als opposant en eiser, opposeert tegen het arrest dat Dirck Pauwels heeft 
laten doen op de hofstede waar Arien Jacobsz op woont. Hij opposeert omdat hij en zijn kinderen een deel 
hebben in die hofstede. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 08-07-1585 
Job Jansz geeft waarborg dat hij Dirck Pauwelsz en zijn kinderen schadeloos en costeloos houdt van de 
losrentebrief van 21 pond grote vlaams, met de winst van dien, competerende Dirck Jansz, voor de tijd van 
1 ½ jaar. Tot zekerheid daarvan verhypothequeert hij hiertoe 7 morgen land in Berkenwoude. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 20-11-1585 
Toontgen Willems en Jan Willemsz, eisers, contra Dirck Pauwelsz, gedaagde, om betaling van 4 gulden 8 
stuivers en een oortje, vanwege eten en drinken, conform haar boek. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 04-12-1585 
Jacob Govertsz, eiser, contra Dirck Pauwelsz, gedaagde, om betaling van twee jaar verlopen rente tot 2 
pond groot Vlaams per jaar, over 1584 en 1585. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 18-12-1585 
De gezworenen hebben de ‘dingtaelen’ gehoord tussen Toontgen Willems en Jan Willemsz, eisers, contra 
Dirck Pauwelsz, gedaagde. Indien de eisers op de volgende rechtdag willen verklaren dat hun eis 
deugdelijk is, dan zal Dirck Pauwelsz gehouden zijn om te betalen. Maar indien zij dat niet verklaren, dan 
zal Dirck Pauwelsz vrij zijn van deze zaak. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 18-12-1585 
Jop Jansz, oud 42 jaar, en Willem Pietersz, secretaris van Berkenwoude, oud 30 jaar, getuigen dat het 
ongeveer 2 of 3 jaar geleden is dat zij als erfgenamen van Jan Willemsz bij elkaar vergaderd waren, om 
met elkaar e.e.a. te verrekenen ten huize van Jan Willemsz, en dat daar Dirck Pauwelsz, Toontgen 
Willems en Jan Willemsz tegen elkaar begonnen te rekenen van de schulden van Dirck Pauwelsz in het 
huis van Willem Jansz of Toontgen Willems verteerd. Zo heeft Jan Willemsz in zijn boek staan dat Dirck 
Pauwelsz ettelijke penningen van Toontgen Willems mede kwam en betaald te wezen van een koe die hij 
van Claes Spreij gekocht had. Dirck Pauwelsz zei dat hij die koe volledig betaald had. ‘Daer doer, dat sij 
tgegeven malcander goerelick kijkende worden, ende dat wij erfgenamen van Jan Willemse soe van 
malcander scheijden, anders wisten sij getuijgen niet. Soe waerlick moste aer de Almogende haer helpen.’ 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 05-03-1586 
Dirck Pauwelsz, eiser, contra Jan Willemsz, gedaagde, om betaling van 4 jaar lijfrente van 4 gulden per 
jaar. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 05-03-1586 
Dirck Pauwelsz, eiser, contra Daen Aertsz, gedaagde, om provisie te begeren van 32 stuivers, volgens zijn 
rekening. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 15-03-1586 
Dirck Pauwelsz, eiser, contra Pau Cornelisz, gedaagde, om provisie te begeren van 2 ½ jaar verlopen 
rente van een rentebrief. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 20-04-1586 
Dirck Pauwelsz en Harmen Harmensz, als voogden van Dirck Adriaensz, leggen rekening en bewijs af 
van de inkomsten en uitgaven. Dirck Adriaensz bedankt zijn voogden. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 23-07-1586 
Dirck Pauwelsz doet arresteren alzulke goederen die Jop Jansz heeft liggen in Berkenwoude, om daaraan 
te verhalen ‘verlijt’ van alzulk land dat Willem Pietersz, secretaris, van Dirck Pauwelsz had gekocht, en 
waar Dirck Pauwelsz de nakoop af gehaald heeft, en Jop Jansz datzelve land van Dirck Pauwelsz gekocht 
had, in alzulke schijn, als dat Willem Pietersz van Dirck Pauwelsz gekocht had, voor drie pond groot 
Vlaams. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 03-12-1586 
Maerten Pietersz, schout, eiser, contra Dirck Pauwelsz, gedaagde, om betaling van 9 gulden 7 stuivers en 
een oortje, volgens zijn boek. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 14-02-1587 
Maerten Jansz, als procuratie hebbende van Kop Jansz, eiser, contra Dirck Pauwelsz, gedaagde, om 
provisie te begeren van 27 gulden vanwege de koop van een koe, en 3 gulden voor de koop van hooi. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 25-03-1587 
De gezworenen hebben gehoord de ‘dingtaelen’ tussen Dirck Pauwelsz, eiser, en Jop Jansz, gedaagde. Zij 
besluiten dat wanneer Jop Jansz verklaren wil dat de eis van Dirck Pauwelsz ondeugdelijk is, Dirck 
Pauwelsz dan van de eis wordt ontzegd. Maar wanneer hij dat niet verklaart, dan wordt Jop Jansz 
veroordeeld conform de eis. 
 
Recht. Arch. Nr. 27 Berkenwoude   d.d. 05-05-1587 
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Feijtgen Jans, weduwe van Willem Pietersz, de oude secrataris, met haar voogd Jan Willemsz, heeft Dirck 
Pauwensz voor het gerecht gedaagd ivm de koop van landen en de erfenis die Dirck Pauwensz heeft 
gekregen na het overlijden van Jan Willemsz, de vader van zijn vrouw. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 27-05-1587 
Jan Jansz, voor zichzelf en als voogd van zijn broers, eiser, contra Dirck Pauwelsz, gedaagde, om provisie 
te begeren van 16 gulden 5 stuivers, vanwege een koe die Dirck Pauwelsz in het sterfhuis van vader en 
moeder gekocht heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 27-05-1587 
Dirck Pauwelsz, eiser, contra Sietgen Jans (Feijtgen Jans ?), met voogd Jan Willemsz, gedaagde, diet 
verbieden dat Sietgen Jans het land en de erfenis zoals Dirck Pauwelsz die aanbestorven is, bij dode van 
Jan Willemsz, de vader van zijn vrouw. Zij mag dat land niet gebruiken, bezaaien of bebouwen, zonder 
toestemming van Dirck Pauwelsz. Gezworenen beslissen dat partijen eerst nog eens met elkaar tot een 
vergelijk moeten zien te komen. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 15-06-1587 
Jan Willemsz, als voogd van Sietgen Jans (Feijtgen Jans ?), eiser, contra Dirck Pauwelsz, gedaagde, 
zeggende dat Dirck Pauwelsz het land aan de eiser moet geven dat Willem Pietersz zaliger van Dirck 
Pauwelsz gekocht heeft. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 15-06-1587 
Dirck Pauwelsz en Leendert Arijensz, uit naam van de gemene buren, eisers, contra Sietgen Jans 
(Feijtgen Jans ?) of haar voogd, gedaagde, om alzulk proces dat haar man heeft aangenomen om te uiten 
tegen Engel Sluijmersz en Jan Goossensz erfgenamen of 1000 gulden daarvoor, en alle kosten die de 
gemene buren daardoor zouden kunnen lijden. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 24-06-1587 
Dirck Pauwelsz en Leendert Arijensz, uit naam van de gemene buren van he twesteinde van Berkenwoude 
en van de Achterbroek, ter eenre, en Sietgen Willemsz (Feijtgen Jans ?), weduwe, en haar voogd Jan 
Willemsz, ter andere, hebben geaccordeerd. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 24-06-1587 
De gezworenen hebben de ‘dingtaelen’ gehoord tussen Dirck Pauwelsz als eiser, en Jan Willemsz als 
voogd van Sietgen Jans (Feijtgen Jans ?), weduwe van Willem Pietersz, als gedaagden. Omdat de 
dingtaelen te lang verbaal vallen om verstand van de zaak te krijgen. Daarom moeten de partijen hun 
dingtaelen schriftelijk overleveren op de volgende rechtsdag. 
 
Recht. Arch. Nr. 2 Berkenwoude   d.d. 22-07-1587 
De gezworenen hebben de eis en het antwoord op schrift ontvangen van Dirck Pauwelsz als eiser, en 
Fietge Jans (Feijtge Jans ?), weduwe, en haar voogd Jan Willemsz, als gedaagden. Omdat e.e.a. te 
duister valt om verstand van de zaak te krijgen, zo verklaren de gezworenen dat geleerden geconsulteerd 
moeten worden, en daarom moeten beide partijen ieder 8 gulden inleggen.  

 
#k44002 Goossensz, Teunis  (zoon van ) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k44003 Lamberts, Pleuntje  (dochter van ) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ariaantje  * +/- 1565 te ???  †  

  x +/- 1585 te ??? met Andries Dirksz Evegroen 
  zie ─> k22001 

 

 
#k44160 Muddie, Thomas (zoon van Robert Muddie en Catharine Mudy) 
     ─> k88320 
 Beroep: Portione of Masterton 
 * +/- 1515 te Masterton (Schotland) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1545 te ??? 
#k44161 Lun, Beatrix  (dochter van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Robert * +/- 1550 te Masterton (Schotland) † 13-08-1640 te Masterton (Schotland) 

 x +/- 1575 te ??? met Bessie Pontoun 
 zie ─> k22080 

 

 
#k44480 Willemsz, Gijsbert  (zoon van Willem Adriaensz en ) ─> k88960 
 Later getrouwd +/- 1613 met Merrigje van de Bree 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te ??? 
#k44481 van de Bree, Aaltjen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Meijndert  * +/- 1580 te ???  † 30-10-1661 te Oudewater 

  x +/- 1610 te ??? met Grietgen Jans 
  zie ─> k22240 

 

 
#k44544 Klip, Cornelis Claesz  zelfde als ─> k19784 
x 
#k44545 Claes, Gijsgen  zelfde als ─> k19785 
 
#k44546 Jansz, Gerrit   (zoon van ) 
 ~ +/- 1520 te ??? 
 † voor 26-07-1585 te Stolwijk 
x +/- 1550 te ??? 
#k44547 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maritge  ~ +/- 1555 te ???  † na 16-09-1607 te Stolwijk 

  x +/- 1580 te ??? met Cornelis Cornelisz Klip 
  zie ─> k22273 

 
Recht.Arch. nr 44 Stolwijk   dd 26-07-1585: 
Nanne Jacop Dircxsz bekent betaald te zijn door Cornelis Cornelisz Clip en Maerten Gerritsz betreffende 
rentebrieven, die de voorstaande kinderen van zalr. Gerrit Jansz geloot hebben uit de erfenis van zalr. 
Cornelis Jansz Corver. 

 
#k44576 Bontenbal, Michiel Claesz (zoon van Claes Michielsz Bontenbal en ) 
      ─> k89152 
 * +/- 1545 te ??? 
 † 20-05-1607 te Zevenhuizen 
x +/- 1575 te ??? 
#k44577 Arijens, Grietgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Claes * +/- 1565 te Zevenhuizen  † 03-07-1623 te Rotterdam 

 x +/- 1595 te ??? met Magteld Jans van Alphen 
 zie ─> k22288 

 

 
#k44596 Camphuijsen, Evert Wesselsz (zoon van Wessel van Camphuijsen en ) 
 * +/- 1545 te Deventer 
 † 21-10-1618 te Goudriaan 
x +/- 1575 te ??? 
#k44597 NN  (dochter van ) 
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 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Wessel * +/- 1585 te ???  †  

 x 22-10-1617 te Schoonhoven met Neeltgen Goverts 
  zie ─> k22298 

 

 
#k45280 de Borst, Cornelis Leenderts  zelfde als ─> k42240 
x 
#k45281 Snoeij, IJefje Maertens  zelfde als ─> k42241 
 
#k45282 Besemer, Pieter Jansz  zelfde als ─> k42242 
x 
#k45283 Louwens, Barbara   zelfde als ─> k42243 
 
#k45440 Gijsbrechtsz, Hendrick (zoon van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1558 te ??? 
#k45441 Pieters, Bastiaentgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1530 te Streefkerk  (belijdenis te Streefkerk 21-09-1586) 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter  ~ +/- 1560 te Streefkerk † voor 1636 te ??? 

  o 09-09-1589 te Rijsoord met Sijchjen Hermans 
  zie ─> k22720 

 

 
#k45696 Versnel, Jan Jansz  (zoon van Jan Versnel en ) 
 * +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te ??? 
#k45697 Lans, Emmitgen Jans (dochter van Jan Lans en ) 
 * +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1585 te ???  †  

 x 11-11-1628 te Delft met Grietje Willems Jacobs 
 zie ─> k22848 

 

 
#k45912 Goverts, Pieter  (zoon van ) 
 * +/- 1505 te ??? 
 † na 1568 te ??? 
x +/- 1535 te ??? 
#k45913 NN, Barber   (dochter van ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Govert  * +/- 1540 te ???  † na 1568 te ??? 

  x +/- 1570 te ??? met Pietertgen NN 
  zie ─> k22956 

 

 
#k46288 Kwakernaeck, Lauweris Pietersz zelfde als ─> k26192 
x 
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#k46289 Wouters, Marijgje   zelfde als ─> k26193 
 
#k46656 van der Poll, Dirk Fransz (zoon van Frans van der Poll en ) 
 ~ +/- 1565 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1595 te ??? 
#k46657 de Gier, Maria   (dochter van ) 
 ~ +/- 1570 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hillebrand ~ +/- 1601 te ???  †  

  x +/- 1625 te ??? met Metgen Willems 
  zie ─> k23328 

 

 
#k46760 Schipper, Jan   (zoon van ) 
 ~ +/- 1525 te Gouderak ?? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k46761 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1530 te Gouderak ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan de oude ~ +/- 1560 te Gouderak ?? 

    † tussen 11-10-1616 en 14-08-1618 te Gouderak ?? 
  x +/- 1595 te ??? met Thomasgen Jielis 
  zie ─> k23380 

 
Recht. Arch. Nr. 5 Gouderak    d.d. 10-08-1593 
Pieter Jacobsz eiser, contra Jan Schipper, gedaagde, om betaling van geleend geld.  
(Deze bladzijde is beschadigd waardoor niet duidelijk is om hoeveel geld het gaat.) 

 
#k46784 Adriaensz, Pieter (zoon van ) 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1575 te Langerak ?? 
#k46785 Adriaens, Lijsje (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob ~ +/- 1580 te Langerak ???  †  

 x +/- 1610 te Langerak ? met Annigje Willems 
 zie ─> k23392 

 

 
#k46786 Cornelisz, Willem (zoon van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1580 te Langerak ?? 
#k46787 Pieters, Hilligje (dochter van ) 
 ~ +/- 1555 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Annigje  ~ +/- 1585 te ???  † 

  x +/- 1610 te Langerak ? met Jacob Pietersz 
  zie ─> k23393 
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#k46788 Capteijn, Theunis Aertsz  zelfde als ─> k25312 
x 
#k46789 Claesdr, Marrigje   zelfde als ─> k25313 
 
#k46790 de Best, Jan Willemsz  zelfde als ─> k25314 
x 
#k46791 Dirks, Marrigje   zelfde als ─> k25315 
 
#k46944 de Borst, Cornelis Leenderts  zelfde als ─> k42240 
x 
#k46945 Snoeij, IJefje Maertens  zelfde als ─> k42241 
 
#k46946 Besemer, Pieter Jansz  zelfde als ─> k42242 
x 
#k46947 Louwens, Barbara   zelfde als ─> k42243 
 
#k46976 Willemsz, Tijs   (zoon van ) 
 * +/- 1505 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1535 te ??? 
#k46977 Jans, Marrigje  (dochter van ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1540 te ???  †  

 x +/- 1570 te ??? met Neeltje Claas Bos 
  zie ─> k23488 

 

 
#k47104 Creuck, Willem Reijersz  zelfde als ─> k36608 
x 
#k47105 NN     zelfde als ─> k36609 
 
#k47106 Michielsz, Vop   zelfde als ─> k36610 
x 
#k47107 Ariens, NN    zelfde als ─> k36611 
 
#k47114 Nannensz, Joost Pieters  zelfde als ─> k36618 
x 
#k47115 Anthonis, Maritgen   zelfde als ─> k36619 
 
#k47136 Snoeijensz, Arien   zelfde als ─> k34144 
x 
#k47137 NN     zelfde als ─> k34145 
 
#k47138 Claesz, Joris    zelfde als ─> k34146 
x 
#k47139 NN, Niesgen    zelfde als ─> k34147 
 
#k47144 Hartcoorn, Teunis Jansz  zelfde als ─> k34152 
x 
#k47145 Cors, Lijsbeth   zelfde als ─> k34153 
 
#k47148 Jansz, Willem    zelfde als ─> k34156 
x 
#k47149 NN, Anthonia    zelfde als ─> k34157 
 
#k47164 Louwen, Arien   zelfde als ─> k34172 
x 
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#k47165 Wouters, Mariken   zelfde als ─> k34173 
 
#k47398 Adriaensz, Meeuwis   (zoon van ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1540 te ??? 
#k47399 Claes, Borchje   (dochter van ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cleijsje  * +/- 1545 te ???  †  

  x +/- 1570 te ??? met Cornelis Adriaen Lambertsz Schaep 
  zie ─> k23699 

 

 
#k47424 de Borst, Cornelis Leenderts  zelfde als ─> k42240 
x 
#k47425 Snoeij, IJefje Maertens  zelfde als ─> k42241 
 
#k47426 Besemer, Pieter Jansz  zelfde als ─> k42242 
x 
#k47427 Louwens, Barbara   zelfde als ─> k42243 
 
#k47574 Aerts, Jacob   (zoon van Aert Adriaensz en Pieterken NN) 
 * +/- 1520 te Heerjansdam 
 † na 12-03-1591 te Rijsoord 
x +/- 1540 te ??? 
#k47575 Ariens, Lijntje   (dochter van Adriaen Herbertsz en ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † na 26-04-1599 te Rijsoord 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Leentgen  * +/- 1545 te ???  † voor 1590 te ??? 

  x +/- 1570 te ??? met Jan Leendertsz 
  zie ─> k23787 

 

 
#k48272 Pauwelsz, Dirk  zelfde als ─> k44000 
x 
#k48273 Willems, NN Jan  zelfde als ─> k44001 
 
#k48274 Goossensz, Teunis  zelfde als ─> k44002 
x 
#k48275 Lamberts, Pleuntje  zelfde als ─> k44003 
 
#k48304 Schoonder, Adriaen Willemsz (zoon van Willem Schoonder (de oude) 
      en NN) 
 * +/- 1535 te Capelle aan den IJssel 
 † 18-08-1618 te Capelle aan den IJssel 
x +/- 1565 te ??? 
#k48305 Cornelis, Iefgen (dochter van ) 
 * +/- 1535 te Capelle aan den IJssel 
 † 05-03-1604 te Capelle aan den IJssel 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaen  * +/- 1575 te Capelle ad IJssel † 07-02-1626 te Capelle ad IJssel 

  x +/- 1589 te Capelle ad IJssel met Niesgen Wiggers 
  zie ─> k24152 
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#k48306 Jorisz, Wigger   (zoon van ) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k48307 Huijgens, Maertge   (dochter van ) 
 * +/- 1540 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Niesgen  * +/- 1570 te ???  † na 1650 te ??? 

  x +/- 1589 te Capelle ad IJssel met Adriaen Adriaensz Schoonder 
  zie ─> k24153 

 

 
#k48620 Jacobs, Jordaen   zelfde als ─> k17132 
x 
#k48621 Adriaens, Maritge   zelfde als ─> k17133 
 
#k48622 Sijbrantsz, Cornelis   zelfde als ─> k17134 
x 
#k48623 Jans, IJtgen    zelfde als ─> k17135 
 
#k48664 Goverts, Pieter   zelfde als ─> k45912 
x 
#k48665 NN, Barber    zelfde als ─> k45913 
 
#k48864 de Borst, Cornelis Leenderts  zelfde als ─> k42240 
x  
#k48865 Snoeij, IJefje Maertens  zelfde als ─> k42241 
 
#k48866 Besemer, Pieter Jansz  zelfde als ─> k42242 
x  
#k48867 Louwens, Barbara   zelfde als ─> k42243 
 
#k48898 Cornelisz, Gijsbert   zelfde als ─> k26722 
x 
#k48899 Jacobs, Maria    zelfde als ─> k26723 
 
#k48900 Corevaer, Adriaen Aert Ockersz zelfde als ─> k26724 
x 
#k48901 Boon, Anneke Pieters  zelfde als ─> k26725 
 
#k48908 van Muijlwijck, Jan Matthijsz  (zoon van Matthijs Jansz van Muijlwijck 
      en Aeff Adriaen Jans) ─> k97816 
 * +/- 1537 te ??? (+/- 74 jaar oud in 1611) 
 † +/- 1612 te ??? 
x +/- 1574 te ??? 
#k48909 Jans, Digna Dionijs (dochter van Dionijs Jan Jacobsz en Adriana Jans) 
      ─> k97818 
 * +/- 1537 te Hoornaar 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dionijs * +/- 1567 te Blokland  † +/- 18-10-1645 te Hoornaar 

 x 01-01-1600 te Gorinchem met Geertruid Gerrits 
 zie ─> k24454 

 
Leenkamer Langerak 1360 - 1657;  
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN LANGERAK, 1360-1657 
OTTOLAND  
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30. 2 morgen land aan de korte zijde, O.: Dirk Gijsbertsz. (1453: Jan Dirksz.; 1483: Breunis van Blokland), 
W.: Dirk Gijsbertsz. (1453: Jan Dirksz.; 1483: Breunis van Blokland, 1495: Jan Adriaansz.; 1590: Jan van 
Muilwijk te Hoogblokland). 
7-7-1584: Jan Andriesz. bij dode van Andries Jansz., zijn vader, 58 fol. 96.  
21-3-1590: Jan van Muilwijk Matthijsz. bij overdracht door Jan Andriesz. te Ottoland, 58 fol. 96.  
23-3-1590: Jan van Muilwijk ten eigen, 58 fol. 96v. 
 
RA/NA Gorinchem fol.39v 21-5-1569 
Huijg Cornelis wonende Peursum x Marijke Adriaans, trp. aan Jan Matthijsz van MUIJLWIJCK op Hoornaar 
6 hont min ¼ van 3 hont op Hoogblokland in de lage Beempt onverdeelt met Jan Matthijsz van 
MUIJLWIJCKk en Jacob Jans in 4 mrg. 7 hont gen. het Vlietweer etc.* 
 
RA/NA Gorinchem 10-4-1575 f100v 
Jan Gherritse, Adriaen Rochus x Metje Gherrits, Peter Janse x  
Adriaentje Gherrits, Cornelis Anthonis x Adriaentje Gherrits de jonge alle kinderen van Gherrit Jansz zalgr 
voor ¼ part. 
Jan Matthijsz van MUIJLWIJCK x Digna Dionijs Jansz voor ¼ part. 
Jan Jacobsz vhz en zich sterkmakende voor zijn zusters Adriaentge Jacobs en Marijke Jacobs als 
kinderen van Jacob Jansz voor ¼ part. 
Huijch Aerts, Peter Aerts, Geertruijdt Aerts, Neeltje Aerts en Marijke Aerts, alle nagelaten kinderen van 
Geertruijdt Jansdr voor ¼ part 
Allen erfgenamen van hun moeij Elisabeth Jan Jacobsdr zalgr. 
 
RA/NA Gorinchem 13-1-1578 f260v 
Willem Dircxs wonende op Hoornaar aan Jan Matthijs van MUIJLWIJCK 5 mrg. 1 hont op de hoge Giessen 
oostw het capitel westw Claes Coenen erfgen 

 
#k48910 Jansz, Gerrit   (zoon van Jan Gerard Jansz en ) ─> k97820 
 * +/- 1537 te ??? 
 † voor 09-01-1597 te ??? 
x +/- 1565 te ??? 
#k48911 Hugens, Marichje Jan (dochter van ) 
 * +/- 1543 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geertruid * +/- 1569 te Overslingeland  † 04-06-1617 te Hoornaar 

  x 01-01-1600 te Gorinchem met Dionijs Jansz van Muijlwijck 
  zie ─> k24455 

 
Leenkamer Noordeloos 1453 - 1666 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE NOORDELOOS 1453-1666 
SLINGELAND 
30. 4 morgen land in Overslingeland, genaamd de Meente, strekkend van de kade van de wetering, de 
dwarssloot van Noordeloos, tot de Molenweg en land van het huis Noordeloos tot de halve dwarssloot van 
de Meente van Pieter Willemsz. (1570: Hendrik Hendriksz.; 1578: Jan Hendriksz. met het leen 29), boven: 
de opslag van de Noordeloos, beneden: de Molenweg (1578: of Overslingelandse kade). 
22-5-1514: Gerard Jansz. bij overdracht door Jan Jansz., zijn broer, 41/13.  
14-7-1538: Jan Gerardsz. bij dode van Gerard Jansz (zie k195640)., 41/13.  
11-5-1570: Willem Cornelisz. bij overdracht door Jan Gerard Jansz (zie k97820)., 41/13.  
4-6-1578: Pieter Willemsz. voor Jan Willemsz., zijn neef, bij dode van Willem Cornelisz., diens vader, 
waarna overdracht aan Folpert Cornelisz., brouwer te Gorinchem, 41/13.  
14-1-1586: Pieter Cornelisz. Timmerman bij overdracht door Folpert Cornelisz., 41/13. 
 
Het leen 30 gesplitst in 30A en 30B.  
 
30A. De helft van het leen, (1597: gemeen met Peij Jansz.), (1645: groot 2 morgen min ¼ hont, strekkend 
van de vrouwe van Aremberg tot de halve sloot van Jan Hendriksz. met leen; 1666: Geertje Adriaans; 
boven: de Ameidse opslag, beneden: de Molenweg).  
 
10-4-1587: Gerard Jansz. bij overdracht door Pieter Cornelisz. Timmerman, 41/13.  
9-1-1597: Peij Jansz. voor Geertje (zie k24455), dochter van Gerard Jansz (zie k48910)., zijn nicht, bij 
dode van haar vader en zij mag niet verkopen, bevestigd door Marieke Jansdr., weduwe van Gerard 
Jansz., 41/13.  
..-.-15..: Jacob Jansz. te Goudriaan doet voor Marieke, dochter van Jan Hugenz., zijn zuster, afstand van 1 
morgen, 41/13.  
23-11-1602: Dionijs Jansz (zie k24454),. voor Adriaantje, dochter van Gerard Jansz., zijn vrouw, 
41/13.  
 Opmerking: de naam Adriaantje moet bijna zeker Geertje zijn. 
28-11-1616: Nijs Jansz. met ledige hand, 41/13.  

 
#k49120 Covel, Wouter Jacobsz  zelfde als ─> k41184 
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x  
#k49121 Jans, ???    zelfde als ─> k41185 
 
#k49122 de Haen, Antonis Pietersz  zelfde als ─> k41186 
x 
#k49123 NN, Antonia    zelfde als ─> k41187 
 
#k49126 Covel, Wouter Jacobsz  zelfde als ─> k41184 
x  
#k49127 Jans, NN    zelfde als ─> k41185 
 
#k49128 Broer, Cornelis Ariensz  zelfde als ─> k28632 
x  
#k49129 Koeval, NN Adriaens   zelfde als ─> k28633 
 
#k49130 Boel, Arien Dircksz   zelfde als ─> k7600 
x  
#k49131 Appelmoes, Fijcken Gerrits  zelfde als ─> k7601 
 
#k50776 Ottolander, Arien Dircksz  (zoon van Dirck Ottolander en ) 
 Beroep: Bouwman 
 * +/- 1490 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1520 te ??? 
#k50777 Schalkendr, Elisabeth Jacobs (dochter van Jacob Schalken en ) 
 * +/- 1495 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Vas * +/- 1525 te ???  † voor 1581 te ??? 

 x +/- 1555 te ??? met Adriana Heijmans Gijsberts 
 zie ─> k25388 

 
Recht. arch nr 40 Meerkerk   d.d. +/- 07-02-1538 
Jan Ottensz en Ghijsbrecht Jansz getuigen op verzoek van Ariaen Dircksz Ottelander, dat ca 8 jaar 
geleden de deposanten op een erfloting geweest zijn tussen ’t land en erf behorende aan Peter Jacobsz te 
eenre en Adriaen Dircksz de Ottelander te andere, gemeen in een weer waar Peter Jacobsz nu op woont 
en dat toentertijd bij loting aan Ariaen Dircksz toegevallen is, etc. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 17-04-1560 
Aeltgen Geritsd gehuwd gehad hebbende Dirck Adriaensz Ottelander za, verkl 4 kinderen uit voorn 
huwelijk gehad te hebben, te weten Gerit Jacob, Dirckgen en Mechtelt. 
Aeltgen met haar gekozen voogd Anthonis Florisz doet uitcoop met behulp en advies van Adriaen Dircksz 
Ottelander, Vaster Adriaensz en Dirck Melisz als bloedvoogden v/d voorn kinderen, en wel als volgt: 
1. Aeltgen: huis en hofstad met 4 morgen leengoed en 1 morgen vrijland achter voorn huis, gemeen voor 
met de kinderen van Cornelis Thijmansz cs, nog de boedel met nog wat hun gezamenlijk aanbestorven 
was v/d za bestemoeder v/d voorn kinderen Elijsabetha, Adriaen Dircksz huisvrouw; nog wat reeds 
gedeeld was uit de boedel van Peter Jacob Schalckensz. Voorn Adriaen Dircksz zal naar de leenmannen 
te Vianen reizen om voorn 4m gekocht leen te verlijen op voorn Aeltgen. Aeltgen moet de kinderen 
opvoeden t/d jongste 14 jaar oud is. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. 21-07-1560 
Michiel Cornelisz won op Noordeloos X Adriaentgen Adriaen Dirckszd tr aan haar broer Vaster Adriaensz 
en zijn zwager Dirck Melisz hun erfenis van zijn huisvrouwen moeder Elijsabetha. 
 
Recht. arch nr 1 Meerkerk   d.d. +/- 1561 / 1562 
Adriaen Aerdtsz, Dirck Aertsz, Gerit Aertsz, Claes Aertsz getrouwd met Mechtelt Aertsd, Cornelis Jansz 
getrouwd met Geertruijdt Aerdtsd, Willem Jorisz getrouwd met Marichgen Aerdtsd, allen kinderen v/d Oude 
Aerdt Jacobsz; nog Jan Aerdtsz, Cornelis Aerdtsz en Jan Cornelisz zijnde een zoon van Marichgen 
Aerdtsd, al kinderen v/d Jonge Aerdt Jacobsz; nog Frans Schalcken, Jacob Schalcken en Cornelis 
Schalcken, Jan Woutersz Cat getrouwd met Lucia Schalckend, Anthonis Aertsz getrouwd met Mechtelt 
Schalckend, kinderen van za Schalck Jacobsz; nog Adriaen Jansz Moelen, Gijsbert Jansz voor hun zelf, 
Elbert Claesz getrouwd met Marichgen Meertensd voor hem zelf en opdracht hebbende van Meerten 
Mertensz en Gerit Jansz zijnde zijn huisvrouws broeders; tesamen kinderen en kindskinderen van za 
Geertruijdt Jacob Schalckend. 
Nog compareerde Beertgen Aertsd weduwe Dirck Jansz Stoudt geassisteerd met haar zoon Roeloff Stoudt 
Dircksz, voorn Roeloff voor hem zelf en voor zijn zusters Margriet, Jannichgen en Marichgen, tesamen 
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kinderen en kindskinderen van za Vastert Jacob Schalckend; nog compareerde Jan en Adriaen 
Adriaensz voor hun zelf en zich sterk makende voor hun moeder Elisabeth Jacobsd en voor hun zuster 
Cornelia Adriaensd; nog Vaster Adriaensz Ottelander … (rest ontbreekt). 
 

 
#k50778 Gijsbertsz, Heijman   (zoon van ) 
 * +/- 1495 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1525 te ??? 
#k50779 NN, Adriaentje   (dochter van ) 
 * +/- 1500 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriana  * +/- 1530 te ???  †  

  x +/- 1555 te ??? met Vas Adriaensz Ottolander 
  zie ─> k25389 

 

 
#k51016 Ottolander, Arien Dircksz  zelfde als ─> k50776 
x 
#k51017 Schalkendr, Elisabeth Jacobs zelfde als ─> k50777 
 
#k51018 Gijsbertsz, Heijman   zelfde als ─> k50778 
x 
#k51019 NN, Adriaentje   zelfde als ─> k50779 
 
#k51026 Dircksz, Frederick   (zoon van ) 
 Beroep: Kerkmeester (1550), Schout van Blokland (1558-1562)  
 * +/- 1485 te ??? 
 † voor 1577 te ??? 
x +/- 1515 te ??? 
#k51027 van Muijlwijck, Marijke Jans  (dochter van Jan Petersz van Muijlwijck 
      en Lijsken Floris Holl) ─> k102054 
 * +/- 1490 te ??? 
 † voor 1580 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Engelk  * +/- 1520 te ???  †  

  x +/- 1545 te ??? met Cornelis Hendricksz 
  zie ─> k25513 

 

 
#k52884 Corevaer, Dionijs Adriaen Cornelisz  (zoon van Adriaen Cornelisz  
    den ouden Coornaer en Marijke Dircks) ─> k105768 
 Beroep: Schepen van Noordeloos (?) in 1570  en 1571 
 ~ +/- 1518 / +/- 1521 te Noordeloos ?? 
 † tussen 24-04-1572 en 10-06-1580 te ??? 
x +/- 1543 te Noordeloos ?? 
#k52885 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Cornelia ~ +/- 1545 

Oud Recht. Arch. nr. 923 Noordeloos dd 14-11-1566:  
Cornelia Nijs Adriaenszdr., oud ca. 21 jaar, en Adriana Thijs Cornelisdr., oud ca. 21 jaar, 
verklaren op verzoek van Aert Peterssen te weten dat Grietge Bortgertsdr., won op Hoornaar, 
geruime tijd geleden niet wilde blijven en de huur opgezegd heeft. 

o Adriaen  ~ +/- 1550 te Noordeloos ??  † voor 24-06-1598 te ??? 
  x +/- 1585 te Noordeloos ?? met Aeltge Adriaens 
  zie ─> k26442 
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Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos  dd 16-11-1553:  
Pieter Cornelisz., oud ca. 40 jaar, Pieter Aertsz., oud ca. 30 jaar, Adriaen Adriaensz., oud ca. 36 jaar, en 
Nijs Adriaensz., oud ca 35 jaar, getuigen op verzoek van Dammas Dammasz., dat zij present waren toen 
Dammas het geld telde aan Huijbert Woutersz. en dat deze daarvoor van dat campke halen 4 reijvoet 
breed aan één zijde of 2 voet aan beide zijden, en dat Dammas naar believen de bagger mocht ‘thuijs 
halen’. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos  dd 28-2-1555:  
Adriaen Woutersz. verkoopt aan Huijbert Geritsz. 10 hond land, gelegen in de Groteweert aan de 
Menckeloes, strekkende van de halve dwarssloot van het leen van Adriaen Cornelisz. tot de halve 
dwarssloot van Huijbert Aertsz., belend boven Pieter Aertsz. en beneden Claes Cornelisz. de Demper. 
Adriaen Woutersz. belooft het land te vrijen met 13 hond land, gelegen in de Groteweert, in het weer van 
Gerit Jansz., strekkende van de halve dwarssloot van Dionijs Adriaen Cornelisz grient tot de halve 
dwarssloot van het achterste land van voorn. Dionijs, belend boven Huijbert Woutersz. en beneden 
Boudewijn Adriaensz 
 
Oud Recht. Arch. nr. 923 Noordeloos  dd 04-03-1568:  
Dionijs Adriaenssen, verkoopt aan zijn broer Dirck Adriaenssen 11 hond land, gelegen in de Grotenweert, 
achter in ‘t huisweer van Adriaen Lambertsz. zalr. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 923 Noordeloos  dd 11-03-1568:  
Henrick Henricksz., Joost Willemsz., Anthonis Frederickssen en Willem Cornelisz. getuigen over een 
scheiding, die zij als arbiters uitgesproken hebben op 05-03-1565 tussen de erfgenamen van Adriaen 
Cornelisz. de Oude Coornaer zalr. en wel als volgt: 
a. Adriaen Adriaensen Coornaer ‘de Oude’: 10 hond land, nog een tresoor. 
b. Cornelia Adriaensdr.: heeft bij haar huwelijk reeds 200 schilden gehad. Zij zal nog van haar broer Dionijs 
 Adriaensz. 60 schilden ontvangen, die deze van haar broer Dirck Adriaenssen zal korten. 
c. ‘de Jonge’ Adriaen Adriaensz. heeft bij huwelijkse voorwaarden reeds 2½ morgen land ontvangen; bij 
 het overlijden van de langstlevende is hem nog toebedeeld de helft van 11 hond, waarin een drift 
 ligt, met nog de helft van 8 hond. Hij krijgt ook de rentebrief, groot 100 schilden, die de erven van 
 Claes Colven sprekende hebben. 
d. Dionijs Adriaensz. heeft bij huwelijkse voorwaarden ontvangen 14 hond leenland en bij de aflijvigheid 
 van zijn ouders de helft van 11 hond, waarin een drift ligt, met nog 8 hond. 
e. Dirck Adriaensz. heeft ten huwelijk gehad 2 morgen en nog de helft van huis en hof met de voorste 
 camp, hem bij testament vermaakt bij dode van Adriaen Cornelisz. en Mariken, beiden zalr., en 
 waar zij in plachten te wonen. 
f. Cornelis Adriaensz. krijgt 13 hond. 
(de originele acte geeft wat meer details over verdeelde rentebrieven 
 
Oud Recht. Arch. nr. 922 Noordeloos  dd 20-02-1561:  
Dionijs Adriaensz., out omtrent 40 jair, gerechtl. verdaecht zijnde vanwegen Peter Cornelisz. omme 
getuijchnisse der wairheijt tgheven, seijt dat zeeckeren tijt geleden dat hij mit recht van eenen Peter 
Cornelisz. gewonnen heeft 12 schilt van zeeckere schult, die Marij, Jan Gijsbertsz. wedue, van pacht op 
ten erffpacht en Meijle Nijs Coernaers lant, die Peter van Aen Wouters en Gherit, zijn zoen, en oick die 
weeskijndren spreeckende gehadt heeft mit schaijgelt van 14 stv 
 
Oud Recht. Arch. nr. 692 Gorinchem  dd 10-06-1580:  
De erfgenamen van Dionijs Coorenvaeijer, worden genoemd als eigenaren van een belendend perceel 
in Blokland. 

 
#k53448 Ockersz, Aert   (zoon van ) 
 * +/- 1500 te ??? 
 † tussen 22-02-1567 en 27-10-1567 te ??? 
x +/- 1530 te Ammers Graveland ?? 
#k53449 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1505 te ??? 
 † ??? te ??? 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 

o Neeltgen 
Recht. Arch. nr 9 Ammers Graafland dd 26-07-1566:  
De weeskinderen van zalr. Neeltgen Aertsdr. mit hare voichts hant Aert Ockersz. verwilcoeiren 
voir haer ende haere nacomelingen sculdich te wesen Jan Jacobsz. ofte zijne nacomelingen 
ende actie van hem hebbende, die somme van hondert car. gulden, etc. Verwilcoeirt op 2 
mergen vrij eijgen lants, gelegen op Peulwijc. 
Recht. Arch. nr 9 Ammers Graafland dd 21-5-1570:  
Jacop Willemsz., vuijt Nieupoort, als curateur ende voocht vanden nagelaten weesen zalr. 
Wigger Lauwensz. vant voirbedde, ende verwilcoert vuijt naeme als voern. sculdich te wesen 
den naergelaeten weeskinderen zalr. Neeltge Aertsdr., huijsvrouwe wijlen Thonis Martensz., 
die somme van vijfftich scilden, etc. Beleijt (op) vijftalve mergen lants, gelegen int Huijsweer 
ende Boschweer beijde 

o Anthonis 
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o Adriaen ~ +/- 1535 te Ammers Graveland ??   † tussen 1611 en 1627 te ??? 
 x +/- 1565 te Ammers Graveland ?? met Anneke Pieters Boon 
 zie─> k26724 

 
Wapen Korevaar: 3 schoppen 
Onderstaand het zegel gerbuikt door Aert Ockersz (Corevaer) dd 18-05-1564 archief Ridderlijke Duitsche 
Orde 

 
 
Not. Arch. nr 54 Nieuwpoort   dd 15-01-1552:  
Gijsbert Cornelisz., Jan Gerritsz. ende Aert Ockersz. consenteren voor recht dat sij anders gheen 
kennisse en hebben van de kae dan na vutwijsinge die copie die sij (…) rechte gethoont hebben, etc. 
 
Recht. Arch. nr 1 Ammers Graafland  dd 09-11-1557:  
Arien Cornelisz. is schuldig aan Adriaen Ockersz. de somma van 100 schilden, verzekerd op 3 morgen 
land, gelegen Ammersgraafland 
 
Recht. Arch. nr ?? Ammers Graafland ?? dd ..-..-1561:  
Aert Ockersz ondertekent een acte als taxateur. 

 
 
Recht. Arch. nr 10 Ammers Graafland  dd 16-03-1566:  
Aert Ockersz., out ontrent lxvi (66) jaeren, deposant bij sijnen solemnelen eede ter instantie ende 
versouck van Arien Cornelisz., als geïnstitueerd vuijte naem ende van wegen Lijsgen, Pauwels Claesz. via 
(= weduwe), dat een tijt geleden sonder den presixen dach onthouden te hebben Arien Aelbertsz. ende 
Lijsgen Pauwels voirnt. questie hadden van eene oblie (obligatie), d’welcke Arien Aelbertsz. soe hij schilt 
betaelt hadde op thien car.gld. ende alhier Arien voirschr. zijne penningen wilde aentellen begeerden sijne 
oblie (obligatie) te hebben ende te casseren nae behoiren. D’welcker thien car.gld. hij nochtans dier hij 
aentelde sonder die oblie (obligatie) te hebben, ende Lijsgen die penningen ontfangen hebbende, etc 
 
Recht. Arch. nr 10 Ammers Graafland  dd 19-09-1566:  
Jan Gerijtsz., oudt ontrent lxx jaeren, ende Aert Ockersz., out ontrent lxvi (66) jaeren, als mannen van 
goede name ende fame waerdich ende is gecomen tuijchen ende deposeren eendrachtelick ende bij haere 
solemnelen eede ter instantie ende versoucke van Arien Pietersz., scoudt, dat sij deposanten gedient 
hebben als gesworenen van Gravelant, inder tijt altijts die scauw vanden Poertscorenwert, des noot zijnde, 
geheven hebben vande Oude Ammers zuijtwaerts totten Puelwijcksche cade toe. 
 
Recht. Arch. nr 9 Ammers Graafland  dd 22-02-1567:  
Dirck Jacobsz. verwilcoirt voir hem ende zijnen nacoemlingen sculdich te wesen Aert Ockersz. off zijnen 
nacomelingen, die somme van vijff ende twijntich scilden, etc. Verwilcoirt op 2½ mergen lants mit allen 
haren annexen, gelegen op Achterlandt. 
 
Recht. Arch. nr 9 Ammers Graafland  dd 27-10-1567:  
Pieter Willemsz. Broor verwilcoert voir hem ende zijnen nacomelingen sculdich te wesen Willem Ariensz. 
Peuw ofte zijnen nacomelingen ofte actie van hem hebbende de somme van hondert ende vijftich scilden, 
etc. Verwilcoert op 2 eijgen lants, gelegen op Graeflant, streckende vanden Oude Ammers zuijtwaerts 
totten Achterlantse weteringe toe, daer boven Aert Ockersz erfgenamen ende beneden Arien Aelbertsz., 
allen haren consorten naest gelegen, et 

 
#k56544 Bijlandt, IJsbrand Jansz (zoon van Jan Bijlandt en ) 
 Beroep: Predikant en schoolmeester 
  1589-1594 te Jaarsveld 
  1590-1590 te Maartensdijk (Oostveen), Westbroek en Achttienhoven 
  1594-1595 te Bommenede (Schouwen) 
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  1585-1598 te Pieterburen 
  1598-1611 te Hellevoetsluis en Nieuw-Helvoet 
 ~ +/- 1545 te ??? 
 † 08-02-1611 te Nieuw Helvoet 
x +/- 1575 te ??? 
#k56545 Jans, Aechgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1550 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Johannes ~ +/- 1580 te Pieterburen  † 11-09-1652 te Delft 

  x +/- 1610 te ??? met Trijntje Schrevelius 
  zie ─> k28272 

 

 
#k56624 Besemer, Mathijs Jansz zelfde als ─> k17808 
x 
#k56625 Foppen, Barber  zelfde als ─> k17809 
 
#k58112 van Genderen, Michiel Jansz  (zoon van Jan van Genderen en ) 
      ─> k116224 
 ~ +/- 1530 te ??? (woonde te Zaltbommel) 
 † +/- 1618 / 1622 te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k58113 Rijckendr, NN  (dochter van ) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dingeman ~ +/- 1565 te ???  † voor 27-06-1623 te ??? 

  x +/- 1595 te ??? met Claesje Wessels 
  zie ─> k29056 

 

 
#k58420 Cranendonck (alias Bootser), Pieter Willemsz (zoon van Willem Gerritsz 
     Cranendonck en Beatrijs NN) ─> k116840 
 ~ +/- 1500 te IJsselmonde 
 † na 02-06-1557 te IJsselmonde 
x +/- 1530 te ??? 
#k58421 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1505 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit * +/- 1530 te IJsselmonde  †  

 x +/- 1560 te ??? met Marichen Andries 
 zie ─> k61644 (kwartier 2 en 4) 

o Willem * +/- 1535 te Oost-IJsselmonde  † 08-08-1598 te IJsselmonde 
 x voor 22-04-1582 te ??? met Adriana Adriaans 
 zie ─> k29210 (kwartier 4) 

o Huijg ~ +/- 1545 te IJsselmonde  †  
 x 28-08-1615 te IJsselmonde met Grietgen Gerrits 
 zie ─> k31532 (kwartier 4) 

 

 
#k59028 Kuijper, Jan Jansz    zelfde als ─> k15760 
x 
#k59029 Jacobs, Betgen    zelfde als ─> k15761 
 
#k59060 Cornelisz, Mattheus    zelfde als ─> k16256 
x 
#k59061 Heijndricks, Teuntjen    zelfde als ─> k16257 
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#k59062 van der Kolck, Sebastiaan Adriaensz zelfde als ─> k16258 
x 
#k59063 Adriaens, Willemken    zelfde als ─> k16259 
 
#k59752 Geemansz, Cornelis   (zoon van ) 
 Beroep: Bouwman te Bleskensgraaf 
 ~ +/- 1505 te ??? 
 † tussen 1562 en 1564 te ??? 
x +/- 1535 te ??? 
#k59753 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Geeman  ~ +/- 1535 te ???  † na 11-04-1569 te ??? 

  x +/- 1563 te ??? met Lijsbeth Thonis 
  zie ─> k29876 

 

 
#k59972 Verschoor, Dirk Florisz  (zoon van Floris Diericks Verschoor en ) 
      ─> k119944 
 * +/- 1510 te Charlois 
 † +/- 1571 te IJsselmonde 
x +/- 1530 te ??? 
#k59973 van Driel, Neeltje Hendriks  (dochter van Hendrik Aerts van Driel en 
      Lijsbeth Pieters van Driel) ─> k119946 
 * +/- 1510 te ??? 
 † 13-08-1574 te West IJsselmonde 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Applonius / Pleun * +/- 1535 te IJsselmonde  † +/- 1625 te IJsselmonde 

  x +/- 1570 te ??? met Maria Adriaens Ronaert (Kort) 
  zie ─> k29986 

 

 
#k59974 den Ronaert, Arie Dircksz  (zoon van Dirck Goossen den Ronaert en 
      Baertje NN) ─> k119948 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te IJsselmonde 
x +/- 1550 te ??? 
#k59975 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Maria  * +/- 1555 te IJsselmonde  † 15-12-1600 te IJsselmonde 

  x +/- 1570 te ??? met Applonius / Pleun Dirksz Verschoor 
  zie ─> k29987 

 

 
#k61088 van den Nes, Gijsbrecht Vrancken (zoon van Vranck Willemsz van den  
     Nesse en NN Besemer) 
 ~ +/- 1480 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1505 te ??? 
#k61089 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Vranck ~ +/- 1509 te ???  † tussen 07-06-1572 en 08-08-1576 te Riddderkerk 

 x +/- 1539 met NN Bastiaans Willems zie ─> k30544 (kwartier 4) 
 xx +/- 1546 met NN Wijtens Adriaans 
 xxx +/- 1549 te ??? met Marijgjen Cornelis Besemer   zie ─> k65248 (kwartier 4) 

 

 
#k60292 Kuijper, Jan Jansz   zelfde als ─> k15760 
x 
#k60293 Jacobs, Betgen   zelfde als ─> k15761 
 
#k61184 van Muijlwijck, Matthijs Jansz zelfde als ─> k97816 
x 
#k61185 Jans, Aeff Adriaen   zelfde als ─> k97817 
 
#k61644 Cranendonck, Gerrit Pietersz  (zoon van Pieter Willemsz Cranendonck 
      en NN)  ─> k123288 
 ~ +/- 1530 te IJsselmonde 
 † ??? te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k61645 Andries, Marichen   (dochter van ) 
 ~ +/- 1535 te IJsselmonde 
 † 06-04-1589 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hendrick  ~ +/- 1565 te Charlois  † na 20-09-1618 te Katendrecht 

  x +/- 1595 te ??? met Anna Dircks 
  xx 10-04-1611 te Ridderkerk met Hilletje Teunis 
  zie ─> k30822 

 

 
#k61664 Tuijnder, Cornelis  (zoon van ) 
 ~ +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te Strijen ?? 
#k61665 Simons, Lijntje  (dochter van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1560 te ???  †  

  x +/- 1590 te Strijen ?? met Neeltje Huijberts 
  zie ─> k30832 

 

 
#k61760 Baas, Cornelis Adriaensz  (zoon van Arien Baas en Maria van Beek) 
      ─> k123520 
 ~ 14-05-1529 te Ridderkerk 
 † 26-04-1608 te Ridderkerk 
x 10-04-1555 te Ridderkerk 
#k61761 NN, Cleijsje    (dochter van ) 
 ~ 10-01-1533 te Ridderkerk 
 † 02-02-1598 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien ~ 12-08-1558 te Ridderkerk  † 09-07-1629 te Ridderkerk 

 x 26-12-1588 te Ridderkerk met Marijke (Sara) Arijens de Vogel 
 zie ─> k30880 

 

 
#k61762 de Vogel, Arijen Arijensz  (zoon van Arijens de Vogel en ) 
 ~ +/- 1525 te ??? 
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 † ??? te ??? 
x +/- 1555 te ??? 
#k61763 Cornelis, Martijntge   (dochter van ) 
 ~ +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijke (Sara) ~ 10-10-1562 te Zwijndrecht  † 19-01-1613 te Ridderkerk 

  x 26-12-1588 te Ridderkerk met Arien Cornelisz Baas 
  zie ─> k30881 

 

 
#k63064 Cranendonck (alias Bootser), Pieter Willemsz zelfde als ─> k58420 
x 
#k63065 NN       zelfde als ─> k58421 
 
#k63488 van Oostsanen, Dirck Jacobsz (zoon van Jacob Cornelisz van  
    Oostsanen en Annet / Anna Douwes) ─> k126976 
 * +/- 1490 te ??? 
 † +/- 1567 te ??? 
x +/- 1520 te Warmond 
#k63489 Ewouts, Aleijd   (dochter van ) 
 * +/- 1495 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1510 te Amsterdam  † +/- 1570 te ??? 

 x +/- 1540 te Amsterdam met Geertge Jans 
 zie ─> k31744 

 

 
#k65248 van den Nes, Vranck Gijsbrechtsz (zoon van Gijsbrecht Vrancken van den 
      Nes en ) ─> k130496 
 Eerst getrouwd +/- 1539 met NN Bastiaans Willems (zie k30544) 
 Vervolgens getrouwd +/- 1546 met NN Wijtens Adriaans 
 ~ +/- 1509 te ??? 
 † tussen 07-06-1572 en 08-08-1576 te Riddderkerk 
x +/- 1549 te ??? 
#k65249 Besemer, Marijgjen Cornelis (dochter van Cornelis Heijndricksz Besemer en 
     Cornelia NN) ─> k130498 
 ~ +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit het eerste huwelijk (Vranck van den Nes en Bastiaantje Willems):: (zie ─> k30544) 
o NN  *   †  
o Bastiaan  ~ +/- 1540 te ???  † voor 25-02-1611 te Rijsoord 

  x +/- 1570 te ??? met Anneken NN 
  zie ─> k15272 (kwartier 4) 

Kinderen uit het tweede huwelijk (Vranck van den Nes en NN Wijtens Adriaans): 
o NN  *   †  

Kinderen uit het derde huwelijk (Vranck van den Nes en Marijgjen Cornelis Besemer): 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1533 te ???  † tussen 18-10-1602 en 02-04-1611 te ??? 

  x +/- 1574 te ??? met Truijken Pieters 
  zie ─> k32624 (kwartier 4) 

 

 
#k65280 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
tm 
#k65407 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
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Generatie 17; stamoudbetovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 65.536 tm 131.071 
 
#k68288 Gheeraertsz, Snoeij (zoon van Gheeraert Voppens en Margriet Snoeijendr) 
      ─> k136576 
 * +/- 1465 te ??? 
 † voor 1526 te ??? 
x +/- 1495 te ??? 
#k68289 Hoenderdr, Mariken  (dochter van Hoen Mertijnsz en Wein NN) 
 * +/- 1470 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arien  * +/- 1500 te ???  † na 1559 te ??? 

  x +/- 1530 te ??? met NN 
  zie ─> k34144 

 

 
#k71232 Besemer, Jan Pietersz (zoon van Pieter Voppensz en Ave (Ffeije/Awijn) 
     Besemer) ─> k142464 
 Beroep: Heemraad van Ouderkerk aan den IJssel 1474 - 1476 
 * +/- 1440 te ??? 
 † tussen 10-04-1473 en 17-06-1476 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1470 te ??? 
#k71233 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1445 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN *   †  
o Jan * +/-1470 te ???  † voor 1543 te ??? 

 x +/- 1590 te ??? met Anna Mathijs 
 zie ─> k35616 

 
RA Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 14 (blz. 10), d.d. 13-6-1462: 
Jan Pietersz Besemer ontvangt een "warinc" van Jan Bouwensz., Willem Jansz. (zijn zwager) en Heinric 
Pietersz. (zijn broer) van al het land dat zij hebben in het weer waar Besemer woont. 
 
Leenkamers Graaf van Holland V Zuid Holland; REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE 
KRIMPENERWAARD, 1220-1650 
Leen 34. De woning, hofstede en 6 viertels, groot 48 morgen, in Ouderkerk (1416: in Zuid-Holland), (1409: 
oost: kinderen Foppe Hoen, west: Geertruida, weduwe Jan van Woerden); 2½ viertel aldaar, groot 18 
morgen, strekkend van de huizing tot de landscheiding, die Jan Engelsz. in achterleen houdt, (1409: 
verminderd tot het eerste perceel).  
34B. De helft van 6 viertels, (1540: waarvan elk viertel 8 morgen groot is), oost: Nikolaas Simonsz., west: 
Gerard van Woerden.  
10-4-1473: Het leen 34B gesplitst in 34G en 34H 
34G. De helft van het leen. 
10-4-1473: Jan Besemer Pietersz. bij overdracht door Gerard Michielsz., LRK 118 c. Zd.- Holland fol. 16.  
17-6-1476: Hendrik Pietersz. voor Adriaan Jansz., zijn neef, bij dode van Jan Besemer Pietersz., diens 
vader, LRK 118 c. Zd.-Holland fol. 29v-30.  

 
#k72192 Jacobsz, Vincent  (zoon van Jacob Melisz en Hendrickje Cornelis) 
      ─> k144384 
 Beroep: Meester Chirurgijn en biertapper 
 * +/- 1510 te ??? 
 † voor 1566 te ??? 
x +/- 1530 te ??? 
#k72193 Feijs, Merrichje  (dochter van Feijs Jansz en ) 
 Later getrouwd met Anthonis Andriesz 
 * +/- 1510 te ??? 
 † voor 21-03-1586 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Anthonis  * +/- 1535 te ???  † +/- 1582 te ??? 
  x +/- 1565 te ??? met NN 
  zie ─> k36096 

 

 
#k73922 Thoen van Souburch, Willem Dircksz (zoon van Dirck Govertsz Thoen 
  van Souburch en Dieuwertje Willems van der Graft) ─> k147844 
 ~ +/- 1490 te ??? 
 † ??? te ??? 
x voor 1520 te ??? 
#k73923 Adriaens, Aefgen  (dochter van ) 
 ~ +/- 1495 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Weijnken  ~ +/- 1520 te ???  † 28-08-1607 te Gouda 

  x +/- 1540 te ??? met Johannes Herculanum Martijnsz 
  zie ─> k36961 

 

 
#k75336 Claasz, Arie   (zoon van ) 
 * +/- 1525 te Stolwijk 
 † ??? te ??? 
x +/- 1540 te ??? 
#k75337 NN, Ootje   (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1545 te Stolwijk  †  

 x +/- 1575 te ??? met NN 
 zie ─> k37668 

 

 
#k75552 van Arkel, Jan Ghijsbert (zoon van ) 
 * +/- 1480 te ??? 
 † voor 1514 te ??? 
x +/- 1500  te ??? 
#k75553 Floris, Marijke Adriaens (dochter van ) 
 * +/- 1480 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert  * +/- 1505 te ???  †  

  x +/- 1535 te ??? met NN 
  zie ─> k37776 

 

 
#k75602 Harmensz, Aart  (zoon van ) 
 * +/- 1495 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
x +/- 1520 te ??? 
#k75603 NN, Marrigje   (dochter van ) 
 * +/- 1500 te Bergambacht 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsbeth  * +/- 1525 te Bergambacht  †  

  x +/- 1550 te ??? met Jan Jans Backers 
  zie ─> k37801 
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#k77302 Franks, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1490 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1520 te ??? 
#k77303 van de Pol, Haasje Wouters (dochter van Wouter van de Pol en ) 
 * +/- 1495 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Elisabeth  * +/- 1525 te ???  † voor 1594 te ??? 

  x +/- 1550 te ??? met Jan Walings 
  zie ─> k38651 (kwartier 1) 

o Frank  * +/- 1525 te ???  † voor 1577 te ???  
  x +/- 1555 te ??? met Pietertje Pieters van Vuuren 
  zie ─> k38654 (kwartier 1) 

 

 
#k77308 Franks, Cornelis   zelfde als ─> k77302 
x 
#k77309 van de Pol, Haasje Wouters  zelfde als ─> k77303 
 
#k77952 van Oostrum, Jan Willemsz (zoon van Willem Snoijensz van Oostrum en  
     Adriana NN) ─> k155904 
 * +/- 1474 te Houten 
 † ??? te ??? 
x +/- 1499 te Houten 
#k77953 de Wit, Fije Stevens (dochter van Steven Jansz de Wit en Reijmborch NN) 
       ─> k155906 
 * +/- 1478 te ??? 
 † +/- 1536 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaan  * +/- 1500 te Houten  † 1576 te ??? 

  x +/- 1540 te Houten met Lijsbeth van Schaik 
  zie ─> k38976 

 

 
#k77956 Hubertsz, Jacob  (zoon van Hubert Jacobsz en Alit NN ) 
      ─> k155912 
 * +/- 1475 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1505 te ??? 
#k77957 van Schaijck, Alijt  (dochter van Eerst Ariensz van Schaijck en ) 
      ─> k155914 
 * +/- 1480 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ernst  * +/- 1510 te ???  †  

  x +/- 1540 te ??? met Aaltge Jans 
  zie ─> k38978 

 

 
#k81864 Adriaansz, Pleun  (zoon van Adriaan Hugo Nikolaasz en ) 
      ─> k163728 
 ~ +/- 1500 te ??? 
 † voor 19-02-1581 te ??? 
x +/- 1530 te ??? 
#k81865 Jans, Fijtge   (dochter van ) 
 ~ +/- 1505 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1535 te ???  † na 26-03-1592 te ??? 

  x +/- 1565 te ??? met NN 
  zie ─> k40932 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN, 1229-1650 
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979) 
II. ZUID-HOLLAND en GELRE 
ALBLAS 
90. Een halve hoeve land (1383: 8 morgen 4 hont; 1472: een weer van 8 morgen, genaamd Kibbelaars 
land), waar zijn vader op placht te wonen, (1472: jaarlijks 12 pond waardig). 
25-11-1306: Colijn Everdeisz. na opdracht, te komen op zijn oudste zoon bij Machteld, dochter van Willem 
Blaskin, 1 fol. 205v. 
15-9-1311: Uitspraak over het leen van Everdei en Colijn van Alblas, 72. 
23-11-1345: Bartholomeus Wittenz. bij overdracht door Daniel, zijn broer, zoals Colijn Everdeisz., zijn neef, 
1 fol. 243. 
..-.-13..: Monne Dirksz. bij overdracht door Witteman Bartholomeusz., 64 fol. 28v. 
24-4-1383: Witte Dirk Elandszz., te komen op zijn oudste zoon bij Agnes, dochter van Floris van den 
Tempel, 1 fol. 222v, 64 fol. 28v. 
10-3-1396: Jan Maartensz. bij overdracht door Hadewig, dochter van Witte Dirksz., bij dode van haar 
vader, 1 fol. 229, 64 fol. 28v. 
15-4-1401: Lijftocht van Machteld, dochter van Reiner van Kalkeren, gehuwd met Jan Maartensz., 1 fol. 
233, 64 fol. 28v. 
30-5-1424: Arnout Vink voor Elisabeth, zijn dochter, bij dode van Jan Maartensz., 65 fol. 22v. 
..-.-14..: Nikolaas Simonsz. te Dordrecht voor Elisabeth, zijn vrouw, 65 fol. 22v, 66 fol. 2v. 
16-5-1466: Nikolaas Gijsbertsz. (zie k654912) bij overdracht door Jacob Kibbelaar voor Elisabeth, 
dochter van Arnout Vink, diens vrouw, LRK 117b fol. 51v-52. 
..-.-1472: Nikolaas Gijsbertsz. vermeld, LRK 283 fol. 179. 
16-6-1475: Hugo Nikolaasz. (zie k327456) bij dode van Nikolaas Gijsbertsz., zijn vader, (zie k654912) 
LRK 118 c. Arkel fol. 22v. 
11-12-1499: Nikolaas Gijsbertsz. voor Adriaan Hugo Nikolaasz., (zie k163728) zijn neef, bij dode van 
Hugo Nikolaasz., diens vader, (zie k327456) LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
26-10-1519: Hulde van Adriaan Hugo Nikolaasz., LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
14-2-1557: Pleun Adriaansz., (zie k81864) gehuwd met Fijtge Jansdr., (zie k81865) bij dode van 
Adriaan Hugo Nikolaasz., zijn vader, (zie k163728) LRK 128 c. Arkel fol. 30 en c. Zd.-Holland fol. 6v-7v. 
19-2-1581: Jan van Muissenburg Willemsz. voor Cornelis Pleunenz. te Alblas bij dode van Pleun 
Adriaansz., diens vader, (zie k81864) LRK 135 fol. 172v-173. 
26-3-1592: Wouter Cornelisz. (zie k20466) bij overdracht door Cornelis Pleunenz., (zie k40932) LRK 
138 fol. 8v-9. 
 
90A. De helft van het leen. 
19-5-1615: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Neeltje Woutersdr., zijn nicht, ook voor Sijtje Woutersdr., haar 
zuster, bij dode van Wouter Cornelisz., hun vader, LRK 141 c. Arkel fol.43v-44. 
20-1-1632: Cornelis Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Maarten Vlam, notaris te den Haag, voor 
Wouter Adriaansz. Casteel te Papendrecht, gehuwd met Neeltje Woutersdr., en Reiner Calis Hugenz. voor 
Dieuwertje Nanningsdr. met het geheel bij deling van de boedel van Wouter Cornelisz., LRK 146 c. Zd.-
Holland fol. 9-10. 
11-2-1645: Emilius Cool voor Arnout Woutersz. te Oud Alblas voor Neeltje Cornelisdr., diens nicht, bij dode 
van Cornelis Woutersz., haar vader, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 1v-2v. 
9-4-1647: Hugo Adriaansz. voor Maartje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Evenblij voor 
Neeltje Cornelisdr. met de helft, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 29v-30. 
 
90B. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Dieuwertje Nanningsdr. bij dode van Wouter Cornelisz., haar 
man, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Gijsbert Calis Nikolaasz. voor Sijtje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis 
Willemsz. Evenblij, secretaris van Oud Alblas, voor Jan en Cornelis Willemsz. Ouderkerk voor Neeltje 
Cornelisdr., hun nicht, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 27v-29v. 
 
90C. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Cornelis Woutersz., zijn neef, bij dode van Wouter Cornelisz., 
diens vader, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Arnout Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Cornelis Evenblij voor Neeltje Cornelisdr., 
LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 30v-31. 

 
#k82388 Boel, Dirck Goris Pietersz  zelfde als ─> k15200 
x 
#k82389 Hendricks, Marijken Adriaen  zelfde als ─> k15201 
 
#k82390 Appelmoes, Gerrit Cornelisz  zelfde als ─> k15202 
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x 
#k82391 NN, Adriaentjen   zelfde als ─> k15203 
 
#k83104 Besemer, Gijsbrecht Heijndriksz (zoon van Heijndrik Jansz Besemer en 
      Margriet NN) ─> k166208 
 * +/- 1472 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † +/- 1552 te Gherijls Heijndriks Ambacht 
x +/- 1500 te ??? 
#k83105 NN     (dochter van ) 
 * +/- 1475 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Aert * +/- 1515 te Hendrik-Ido-Ambacht  † voor 1561 te ??? 

 x +/- 1545 te ??? met NN Mertens Hardam 
 zie ─> k41552 

 

 
#k84224 van Langerack, Gijsbert Gijsbertsz (zoon van Gijsbert van Langerak en ) 
 Beroep: schepen van Nieuwpoort (1514), rentmeester van de heer van  
  Assendelft (1521), burgemeester van Nieuwpoort (1519),   
  schout van Nieuwpoort (1521/1522, 1528) 
 Later getrouwd met Margrietgen Adriaens 
 * +/- 1450 te ??? 
 † tussen 14-10-1528 en 11-08-1532 te ??? 
x +/- 1480 te ???    zie Ons Voorgeslacht 671, nov. 2014 
#k84225 Dircks, Mariken   (dochter van ) 
 * +/- 1455 te ??? 
 † voor 14-10-1528 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbert de jonge  * +/- 1485 te ??? † tussen 1557 en 16-11-1558 te ??? 

  x +/- 1525 te ??? met Marij Dircks 
  zie ─> k42112 

 

 
#k84484 Besemer, Jan Jansz   zelfde als ─> k90564 
x  
#k84485 NN, Aechtge    zelfde als ─> k90565 
 
#k84744 Potuijt, Teunis Jacobsz (zoon van Jacob Pietersz en Ingetje NN) 
 * +/- 1530 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1560 te ??? 
#k84745 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1535 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1560 te ???  †  

 x +/- 1585 te ??? met Annigje Ariens 
 zie ─> k42372 

 

 
#k84748 Claasz, Cornelis  (zoon van ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1540 te ??? 
#k84749 Wiggers, Annigje Jacob (dochter van Jacob Wiggersz en ) 
 * +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
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Kinderen uit dit huwelijk: 

o NN  *   †  
o … 

  zie ─> k42374 
 

 
#k84750 Claasz, Leendert  (zoon van ) 
 * +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1550 te ??? 
#k84751 NN, Marrigje   (dochter van ) 
 * +/- 1525 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … 

  zie ─> k42375 
 

 
#k85532 Cranendonck, Gerrit Pietersz  zelfde als ─> k61644 
x 
#k85533 Andries, Marichen   zelfde als ─> k61645 
 
#k85908 of #k85916 Willemsz, Pieter Jan (zoon van Jan Willemsz en ) 
      ─> k171816 / k171832 
 Beroep: Steenfabrikant (steenbakker) van steenplaats ‘De Molenplaats’ 
 ~ +/- 1494 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † +/- 1543 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1520 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k85909 of #k85917 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1500 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … 

  zie ─> k42954 / k42958 
 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1611 
Pieter Huijgen, wonende te Zevenhuizen, Thonis Brantsz, getrouwd met Barbara Huijgen, zoon en 
dochter van wijlen Huijch Pietersz Crijsman, in zijn leven steenbacker in Ouderkerk aan den IJssel, 
verkopen, aan Feijs Brantsz, getrouwd met Duijffgen Huijgen en Pieter Dircksz, getrouwd met Adriaentgen 
Huijgen, mede dochters en erfgenamen van Huijch Pietersz, hun derde deel van de erfenis van 9 morgen 
en van de helft van een buitendijkse steenplaats. In de hierop volgende akte staat dat dit derde deel 
getaxeerd wordt op 1.050 gulden. 
 

 http://www.encijclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/489 : 
Steenplaats ‘De Molenplaats’ te Ouderkerk aan den IJssel. 
Eigenaren in de begintijd: 
Periode van/tot Naam   Bijzonderheden 
voor 1494  Jan Willemsz  Overleden voor 25-10-1494.  
     Beroep: Steenbakker, Heemraad. 
     Vader van Pieter Jan Willemsz / Bouwen Jan Willemsz 
1494 – 1543 Pieter Jan Willemsz  Pieter was eigenaar van de helft van een steenplaats 
     gelegen in de polder “De Zijde” onder Ouderkerk aan 
     den IJssel. 
     Vader van Huijch Pietersz Crijsman 
1543 – 1611 Huijch Pietersz Crijsman  

 
#k86688 Noirlander, Pieter Geerlofs  zelfde als ─> k36976 
x 
#k86689 NN, Lijsbeth    zelfde als ─> k36977 
 
#k87528 Potuijt, Teunis Jacobsz  zelfde als ─> k84744 
x 

http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/489
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#k87529 NN     zelfde als ─> k84745 
 
#k87532 Claasz, Cornelis   zelfde als ─> k84748 
x 
#k87533 Wiggers, Annigje Jacob  zelfde als ─> k84749 
 
#k87534 Claasz, Leendert   zelfde als ─> k84750 
x 
#k87535 NN, Marrigje    zelfde als ─> k84751 
 
#k88320 Muddie, Robert  (zoon van ) 
 * +/- 1480 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1510 te ??? 
#k88321 Mudy, Catharine  (dochter van ) 
 * +/- 1485 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … 

  zie ─> k44160 
 

 
#k88960 Adriaensz, Willem  (zoon van Aert Willemsz en ) 
 * +/- 1515 te Waarder 
 † ??? te ??? 
x +/- 1545 te ??? 
#k88961 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1520 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … 

  zie ─> k44480 
 

 
#k89152 Bontenbal, Claes Michielsz (zoon van Michiel Bontenbal en ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † +/- 1569 te Zevenhuizen 
x +/- 1540 te ??? 
#k89153 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1515 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o … 

  zie ─> k44576 
 

 
#k90564 Besemer, Jan Jansz  (zoon van Jan Jansz Besemer en Anna Mathijs) 
      ─> k181128 
 * +/- 1495 te ??? 
 † voor 17-02-1561 te ??? 
x +/- 1525 te ??? 
#k90565 NN, Aechtge (dochter van ) 
 * +/- 1500 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Pieter * +/- 1530 te ???  † voor 1591 te ??? 
 x +/- 1560 te ??? met Barbara Louwens 
 zie ─> k45282 

 
Archief van het Hoogheemraadschap Schieland, register I-1 Vonnissen fol. 375v, d.d. 1539 resp. fol. 413v, 
d.d. 1544: 
Vermeld 1539 in de vonnissen van Schieland en in 1542 beboet, won. Capelle a/d IJssel 
 
ARA Archieven van de Staten van Holland vóór 1572 inv.nrs. 260 (1543), 664 (1553), 993 (1559) en 1310 
(1561); 10e penningen van Capelle a/d IJssel 
Vermeld in de 10e penning van Capelle a/d IJssel 1545 met 14% morgen eigen land. 
 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN HONINGEN, 1324-1764 
Leen 26. 5 gaarden (1472: 3½ morgen) land in Kethen, genaamd de Weers, in welk weer Pieter Jansz. 2 
gaarden heeft, welke er ten westen van liggen (1515: strekkende van de IJssel tot de Kralingse kade). 
Belend ten oosten: Allaert Danielsz. (1440: Vranck Sijmensz., 1515: Adriaen Adriaen Plonisz’sz.), ten 
westen: Willem Hughez. (1515: Jacop Dircxz.). 
5-12-1545: Plonis Adriaensz., na overdracht door Gerit Gorisz. 
19-6-1546: Jan Jansz. te Cappelle, na overdracht door Plonis Adriaensz. 
17-2-1561: Lenaert Jansz., bij dode van zijn vader Jan Jansz. 

 
#k93892 Besemer, Jan Jansz  zelfde als ─> k90564 
x  
#k93893 NN, Aechtge   zelfde als ─> k90565 
 
#k94272 Gheeraertsz, Snoeij  zelfde als ─> k68288 
x 
#k94273 Hoenderdr, Mariken  zelfde als ─> k68289 
 
#k94852 Besemer, Jan Jansz  zelfde als ─> k90564 
x  
#k94853 NN, Aechtge   zelfde als ─> k90565 
 
#k97244 Foppensz, Sijbrant  zelfde als ─> k34268 
x 
#k97245 Foppen, Lijsbeth  zelfde als ─> k34269 
 
#k97732 Besemer, Jan Jansz  zelfde als ─> k90564 
x  
#k97733 NN, Aechtge   zelfde als ─> k90565 
 
#k97816 van Muijlwijck, Matthijs Jansz (zoon van Jan Petersz van Muijlwijck en 
      Lijsken Floris Holl) ─> k195632 
 Beroep: kerkmeester te Gorinchem 1550, procurator en administrateur van het 
 altaar van O.L.V. te Blocklant 
 * +/- 1511 te Hoogblokland (35 jaar op 18-1-1546) 
 † tussen 1550 en 1562 te ??? 
x +/- 1534 te ??? 
#k97817 Jans, Aeff Adriaen  (dochter van Adriaen Jansz en Aecht NN) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † 07-04-1543 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1537 te ??? (+/- 74 jaar oud in 1611)  † +/- 1612 te ??? 

 x +/- 1574 te ??? met Digna Dionijs Jans 
 zie ─> k48908 (kwartier 2 en 3) 

o Adriaen * +/- 1540 te ???  †  
 x +/- 1560 te ??? met NN 
 zie ─> k30592 (kwartier 4) 

 
Gens Nostra 1971-355:  
Matthijs Jansz van Muijlwijck en Aeffken Adriaensdr.; zij is overl. voor 1543. Matthijs aanvaardt in dat jaar 
de momberschap over zijn vier weeskinderen. In 1548 was hij voogd over Jasper en Anna, kinderen van 
Claes de Bruijn. In 1550 wordt hij genoemd als oudoom van de kinderen van Lijsken Dirckx de Bruijn, wed. 
van Adriaen Thoniss, secretaris tot Heukelom. In 1546 is hij voogd over de kinderen van Adriaen Anthonisz 
van Muijlwijck en Dirck Anthonisz Muijlwijck, zijn neven. [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, 
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Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden | L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. 
van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 152] 
 
RA/NA Gorinchem 9-8-1545 / 9-5-1545, fol. 32v 
Matthijs Jans Muijlwijck, neef en bestorven voogd van Ghijsbert Jans uijt Langerack, alsmede gecoren 
voogd van de onm. kinderen, Dionijs, Peter en Susanne, Adriaen Anthonisz van Muijlwijck kinderen, en de 
voorn. Matthijs nog als gekozen voogd van de nijet wel machtige Dirck Anthonisse van Muijlwijck (is 
innocent volgens andere akte) accepteert de voogdijschap enz. 
 
Recht. Arch. Gorinchem 302 fo. 32  dd 05-04-1546 
Cornelis Gerrits alias Coninck, van Noordeloos getr. met heijltje Tonis van Muijlwijck, Cornelis Vastertsz 
(van Ardennen) getr. met Pieterken Anthonisdr van Muijlwijck en Mathijs Jansz als voogd van de drie 
onmomdige kinderen van Adriaen Thonis van Muijlwijck, met name Dionijs, Peter en Susanna Adriaens, en 
verklaren de voornoemde Cornelis Gerrits ende Heijlke, verhuurt te hebben een huis en hofstad zoals dat 
Dirck Thonis van Muijlwijck door dode van zijn vader aenbestorven is, gelegen op Hoornaar en genoemd 
"De Oude Dijck"en wel voor de tijt van 2 jaer, verder moeten zij de voornoemde Dirk Thonis van eten en 
kleding voorzien. 
 
Recht.Arch. Gorinchem Nr. 540 f191v  dd 17-2-1557 
Mr Michiel Menninck draagt op aan Athonia Lambertss o.a. een jaargeld van 14,- en die te lossen met een 
rentebrief sprekende op Thijs Jans van Muijlwijck te weten op een huijs, hofstad etc. op Rietveld 

 
#k97818 Jacobsz, Dionijs Jan  (zoon van Jan Jacobsz en Adriaena Claes Jans) 
      ─> k195636 
 * +/- 1492 te ??? 
 † 05-04-1563 te ??? 
x +/- 1535 te ??? 
#k97819 Jans, Adriana   (dochter van ) 
 * +/- 1511 te ??? 
 † na 05-04-1563 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Digna * +/- 1537 te Hoornaar  †  

 x +/- 1574 te ??? met Jan Matthijsz van Muijlwijck 
 zie ─> k48909 

 

 
#k97820 Jansz, Jan Gerard  (zoon van Gerard Jansz en ) ─> k195640 
 * +/- 1507 te ??? 
 † na 11-05-1570 te ??? 
x +/- 1535 te ??? 
#k97821 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1510 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit * +/- 1537 te ???  † voor 09-01-1597 te ??? 

 x +/- 1565 te ??? met Marichje Jan Hugens 
  zie ─> k48910 

 
Leenkamer Noordeloos 1453 - 1666 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE NOORDELOOS 1453-1666 
SLINGELAND 
30. 4 morgen land in Overslingeland, genaamd de Meente, strekkend van de kade van de wetering, de 
dwarssloot van Noordeloos, tot de Molenweg en land van het huis Noordeloos tot de halve dwarssloot van 
de Meente van Pieter Willemsz. (1570: Hendrik Hendriksz.; 1578: Jan Hendriksz. met het leen 29), boven: 
de opslag van de Noordeloos, beneden: de Molenweg (1578: of Overslingelandse kade). 
22-5-1514: Gerard Jansz. bij overdracht door Jan Jansz., zijn broer, 41/13.  
14-7-1538: Jan Gerardsz. bij dode van Gerard Jansz (zie k195640)., 41/13.  
11-5-1570: Willem Cornelisz. bij overdracht door Jan Gerard Jansz (zie k97820)., 41/13.  
4-6-1578: Pieter Willemsz. voor Jan Willemsz., zijn neef, bij dode van Willem Cornelisz., diens vader, 
waarna overdracht aan Folpert Cornelisz., brouwer te Gorinchem, 41/13.  
14-1-1586: Pieter Cornelisz. Timmerman bij overdracht door Folpert Cornelisz., 41/13. 
 
Het leen 30 gesplitst in 30A en 30B.  
 
30A. De helft van het leen, (1597: gemeen met Peij Jansz.), (1645: groot 2 morgen min ¼ hont, strekkend 
van de vrouwe van Aremberg tot de halve sloot van Jan Hendriksz. met leen; 1666: Geertje Adriaans; 
boven: de Ameidse opslag, beneden: de Molenweg).  
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10-4-1587: Gerard Jansz. bij overdracht door Pieter Cornelisz. Timmerman, 41/13.  
9-1-1597: Peij Jansz. voor Geertje (zie k24455), dochter van Gerard Jansz (zie k48910)., zijn nicht, bij 
dode van haar vader en zij mag niet verkopen, bevestigd door Marieke Jansdr., weduwe van Gerard 
Jansz., 41/13.  
..-.-15..: Jacob Jansz. te Goudriaan doet voor Marieke, dochter van Jan Hugenz., zijn zuster, afstand van 1 
morgen, 41/13.  
23-11-1602: Dionijs Jansz (zie k24454),. voor Adriaantje, dochter van Gerard Jansz., zijn vrouw, 
41/13.  
 Opmerking: de naam Adriaantje moet bijna zeker Geertje zijn. 
28-11-1616: Nijs Jansz. met ledige hand, 41/13.  

 
#k98260 Boel, Dirck Goris Pietersz  zelfde als ─> k15200 
x 
#k98261 Hendricks, Marijken Adriaen  zelfde als ─> k15201 
 
#k98262 Appelmoes, Gerrit Cornelisz  zelfde als ─> k15202 
x 
#k98263 NN, Adriaentjen   zelfde als ─> k15203 
 
#k102054 van Muijlwijck, Jan Petersz  zelfde als ─> k195632 
x  
#k102055 Holl, Lijsken Floris   zelfde als ─> k195633 
 
#k105768 Corevaer, Adriaen Cornelisz den ouden (zoon van Cornelis Coornaer en ) 
 ~ +/- 1477 te Noordeloos ?? 
 † tussen 30-06-1559 en 1561 te ??? 
x +/- 1500 te Noordeloos ?? 
#k105769 Dircks, Marijke   (dochter van ) 
 ~ +/- 1478 te Noordeloos ?? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o Adriaen, de oude ~ +/- 1501 

Oud Recht. Arch. nr. 924 Noordeloos dd 02-11-1571:  
Heer Jan Dircxz., vice-pastoor tot Hoornaar, oud ca. 40 jaar, Adriaen Adriaensz. Coornaer de 
Oude, oud ca. 70 jaar, en Adriaen Jansz. Pellen, oud ca. 70 jaar, getuigen op verzoek van 
Henrick van Nes, schout nom off als oppervoogd van de weduwe en weeskinderen van Anna, 
weduwe van Jacob Cornelisz., dat Anna een ‘buurwijf’ van hen is en dat door de dijkdoorbraak 
haar huis in stukken geslagen is en dat zij met haar kinderen in grote armoede leven en dat zij 
niets meer hebben om hun lichamen mee te bedekken. 

o Cornelia  ~ ?? 
o Adriaen, de jonge ~ +/- 1517 

Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos dd 16-11-1553:  
Pieter Cornelisz., oud ca. 40 jaar, Pieter Aertsz., oud ca. 30 jaar, Adriaen Adriaensz., oud ca. 
36 jaar, en Nijs Adriaensz., oud ca 35 jaar, getuigen op verzoek van Dammas Dammasz., dat zij 
present waren toen Dammas het geld telde aan Huijbert Woutersz. en dat deze daarvoor van dat 
campke halen 4 reijvoet breed aan één zijde of 2 voet aan beide zijden, en dat Dammas naar 
believen de bagger mocht ‘thuijs halen’. 

o Dionijs  ~ +/- 1518 / +/- 1521 te Noordeloos ??  
     † tussen 24-04-1572 en 10-06-1580 te ??? 
  x +/- 1543 te Noordeloos ?? met NN 
  zie ─> k52884 

o Dirck  ~ +/- 1521 / 1522 
Oud Recht. Arch. nr. 918 Noordeloos dd 18-5-1548:  
Dirck Adrijaen Cornelisz., oud ca. 27 jaar, verklaring op verzoek van Huijbert Woutersz. omtrent 
diens broer Adrijaen Woutersz 

o Cornelis  ~ ?? 

 
Oud Recht. Arch. nr. 918 Noordeloos  dd 28-06-1548:  
Marijken, Adriaen Cornelisz. huijsvrou, out sijnde omtrent 70 jairen, tuijchde en deposeerde bij haeren 
behoirlicken eede gedaen ten versoecke van Huijbert Woutersz. als dat sij gehoirt heeft doen sijluijden het 
lijnnewerck gedeelt hadden, dat sij woirden gehadt hadden van een voeltgen oft een vallick en dat voir 
negen gld. en dat Sinct Pieter sal …. [?] en Huijbert voirsz. heeft die selve vallick ofte voeltgen gecoft, 
maer off Nelleken, haerluijden moeder, dair aen hadde off nijet en weet sij nijet. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 919 Noordeloos  dd 05-03-1551:  
Huijbert Aertsz. beklaegt Adrijaen Cornelisz. voor dat geleden (verlies om)dat Neeltgen, zijn huisvrouw 
zalr., met haar eerdere man (voorsaet haer man) Cornelis Dircksz. zalr. getimmerd heeft een huis op een 
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leen, gelegen in de Menckeloes, welk leen gecocht soude sijn uijt haerluijden gemeijnen boedel en alsoe 
hij leenvolger is, etc 
 
Oud Recht. Arch. nr. 919 Noordeloos  dd 02-04-1551:  
Adrijaen Cornelisz. beklaegt Huijbert Aertsz. bewijs te leveren voor hoeveel het leen gekocht is. Dirck 
Adrijaen Cornelisz. beklaegt Huijbert Aertsz., dat hij hem verthuurd heeft ‘t selve lant dat hij 2 jaren gebruikt 
heeft met rijs daarop. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 919 Noordeloos  dd 21-05-1551:  
Adrijaen Cornelisz., oud 73 ofte 74 jaar, verklaring 
 
Oud Recht. Arch. nr. 919 Noordeloos  dd 29-05-1551:  
Adrijaen Cornelisz. beklaegt Huijbert Aertsz., dat zijn huisvrouw inmiddels gestorven is, te weten St. Petri, 
etc. Betreft leenopvolging 
 
Oud Recht. Arch. nr. 919 Noordeloos  dd 10-07-1551:  
In de zaak tussen Huijbert Aertsz., eiser versus Adrijaen Cornelisz., verweerder, ter cause dat Huijbert 
Aertsz. eisende is restitutie van tijmmeringe gemaakt op zeker leen achtergelaten bij overlijden van 
Neeltgen Jansdr., zijnde eisers huisvrouwe en nagelaten weduwe van Cornelis Dircksz. van den Heuvel, 
etc., idem: in de zaak tussen Dirck Adrijaen Cornelisz. en Huijbert Aertsz. ter cause van levering van rijs, 
vonnissen schepenen dat Huijbert het rijs zal moeten leveren. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos  dd 07-04-1552:  
Reijer Jacobsz. als gemachtigde van de erfgenamen van Aert Snoeck Willemsz. beclaeght Adrijaen 
Cornelisz. voor 40 schilden wegens hun competentie (compensatie?) van een leen. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos  dd 09-06-1552:  
Huijbert Woutersz. beclaeght Adrijaen Adrijaensz. de Jonge, dat deze gezegd heeft dat hij van Huijbert’s 
wijff ‘well hondert mael zijn will off gehadt heeft’. Idem beclaeght Dirck Adrijaen Cornelisz. voor dat hij 
gezegd heeft, dat Huijberts wijf geen kijnderen en heeft ‘sij behoren Pieter Neel Borgers toe en hoeren 
Huijberde nijet toe, ende sij en heeft mette een cleet sij en hem nijt krijgen gewonnen dat hij dat waer 
maecken sall off 100 pont groot daer voor’. Huijbert woutersz beclaeght ook Marij, Adrijaen Cornelisz wijff. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos  dd 09-06-1552:  
Andrijes Gerijtsz., oud ca. 45 jaar, en zijn huisvrouw Heijl Cornelisdr., oud ca. 50 jaar, getuigen op verzoek 
van Huijbert Woutersz., dat zij gehoord hebben, dat Marijke, Adrijaen Cornelisz huisvrouw, en Dirck 
Adrijaen Cornelisz. gezegd hebben tegen voorn. Huijbert Woutersz., dat zijn vrouw ‘bij schouten soen 
geslaepen soude hebben’ en ‘geen kijnderen hadden die hem toequamen’ en ‘die paep zijn huijsvrou 
gebruijt (= beslapen) soude hebben’ en ‘voors huijsvrou geen cleederen en heeft sij en hadde met bruijen 
(= gemeenschap) gewonnen’. Getuigen verklaren verder een tijd geleden in het gelach gehoord te hebben, 
dat Huijbert en Marijken begonnen te kijven voor Adrijaen Cornelisz., door dat Marijken seijde: ‘Huijbert, 
wat wilt ghij u huijsvrou verschoenen, t’is een hoer, want mijn soen Adrijaen heeft ze wel hondertmael 
gebruijt’, etc 
 
Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos  dd 14-1-1553:  
In bovenstaande zaak (van 09-06-1552) verklaren schepenen voor recht, dat de huisvrouw van de 
verweerster Marijken, Adrijaen Cornelisz.’huisvrouw, dat zij komende gerechtdag staande de vierschaar al 
haar woorden zal herroepen en om vergiffenis zal vragen aan de vrouw van eiser. Bovendien wordt zij 
veroordeeld tot 30 stv. te betalen aan de Heilige Geest van Noordeloos en aan die van Hoornaar 
 
Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos  dd 09-03-1553:  
Hubert Woutersz. beclaeght Huijbert Aertsz. van getuichenisse wat hij die ander ‘corevaders’ gegeven 
heeft van ’t leen. 
 
Oud Recht. Arch. nr. 920 Noordeloos  dd 28-2-1555:  
Adriaen Woutersz. verkoopt aan Huijbert Geritsz. 10 hond land, gelegen in de Groteweert aan de 
Menckeloes, strekkende van de halve dwarssloot van het leen van Adriaen Cornelisz. tot de halve 
dwarssloot van Huijbert Aertsz., belend boven Pieter Aertsz. en beneden Claes Cornelisz. de Demper. 
Adriaen Woutersz. belooft het land te vrijen met 13 hond land, gelegen in de Groteweert, in het weer van 
Gerit Jansz., strekkende van de halve dwarssloot van Dionijs Adriaen Cornelisz grient tot de halve 
dwarssloot van het achterste land van voorn. Dionijs, belend boven Huijbert Woutersz. en beneden 
Boudewijn Adriaensz 
 
Oud Recht. Arch. nr. 923 Noordeloos  dd 11-03-1568:  
Henrick Henricksz., Joost Willemsz., Anthonis Frederickssen en Willem Cornelisz. getuigen over een 
scheiding, die zij als arbiters uitgesproken hebben op 05-03-1565 tussen de erfgenamen van Adriaen 
Cornelisz. de Oude Coornaer zalr. en wel als volgt: 
a. Adriaen Adriaensen Coornaer ‘de Oude’: 10 hond land, nog een tresoor. 
b. Cornelia Adriaensdr.: heeft bij haar huwelijk reeds 200 schilden gehad. Zij zal nog van haar broer Dionijs 
 Adriaensz. 60 schilden ontvangen, die deze van haar broer Dirck Adriaenssen zal korten. 
c. ‘de Jonge’ Adriaen Adriaensz. heeft bij huwelijkse voorwaarden reeds 2½ morgen land ontvangen; bij 
 het overlijden van de langstlevende is hem nog toebedeeld de helft van 11 hond, waarin een drift 
 ligt, met nog de helft van 8 hond. Hij krijgt ook de rentebrief, groot 100 schilden, die de erven van 
 Claes Colven sprekende hebben. 
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d. Dionijs Adriaensz. heeft bij huwelijkse voorwaarden ontvangen 14 hond leenland en bij de aflijvigheid 
 van zijn ouders de helft van 11 hond, waarin een drift ligt, met nog 8 hond. 
e. Dirck Adriaensz. heeft ten huwelijk gehad 2 morgen en nog de helft van huis en hof met de voorste 
 camp, hem bij testament vermaakt bij dode van Adriaen Cornelisz. en Mariken, beiden zalr., en 
 waar zij in plachten te wonen. 
f. Cornelis Adriaensz. krijgt 13 hond. 
(de originele acte geeft wat meer details over verdeelde rentebrieven 
 
REPERTORIUM OP DE LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN, 1292 - 1666 
Noordeloos 
105. 10 morgen land, belast met jaargeld, in de Grote Waard aan de Minkeloos, waarvan 9 morgen achter 
Hubert van der Aa, strekkend van de middelweg tot het land van Arkel, enerzijds: de abdis van St. Servaas 
te Utrecht, anderzijds: Clementia Rudolfs en kinderen, en 1 morgen tussen Gerard van der Eem (1410: 
Hendrik van Hoeij) en Jan Simonsz.  
 
30-07-1396: Hendrik Dirksz. de oude, 6 fol. 46.  
15-06-1410: Arnout Smit bij overdracht door Hendrik Dirksz., zijn vader, 7 fol. 24.  
13-03-1420: Arnout Smit, 9 fol. 24v.  
28-06-1437: Nikolaas Arnoutsz., 10 fol. 26v. 
07-02-1441: Pieter van Giessen bij overdracht door Nikolaas Arnoutsz., 10 fol. 39v.  
27-02-1472: Willem van Giessen zoals Pieter, zijn vader, 10 fol. 129v.  
14-05-1494: Nikolaas van Giessen Pietersz. voor Pieter van Giessen Willemsz., zijn neef, 12 fol. 92. 
10-11-1498: Willem Gerardsz. voor Geertruida van Giessen, zijn vrouw, bij overdracht door Nikolaas van 
Giessen Pietersz. voor Pieter van Giessen Willemsz., diens neef en haar broer, 12 fol. 128. 
 
 Het leen 105 gesplitst in 105A, 105B en 105C.  
 
105A. 4½ morgen, belast met jaargeld, (1606: in Noordeloos), strekkend van de dwarssloot tot het land 
van Arkel, boven (1628: het klooster St. Servaas te Utrecht), beneden (1628: Adriaan Dirksz.; 1637: Arnout 
Cornelisz.; 1641: die leenman is); (1569: jaarlijks 13 pond 10 s. waardig). 
 
06-08-1510: Willem Gerardsz. voor Geertruida van Giessen, zijn vrouw, 13 fol. 10. 
03-08-1523: Arnout Willemsz. van Noordeloos bij dode van Willem Arnoutsz., zijn vader, waarna 
overdracht aan Cornelis Dirksz., 13 fol. 49. 
 22-09-1531: Lijftocht van Neeltje Jansdr., gehuwd met Cornelis Dirksz., 17 fol. 5. 
 09-06-1542: Adriaan Cornelisz. voor Maria Dirksdr., zijn vrouw, bij dode van Cornelis Dirksz., haar 
broer, 17 fol. 102v. 
 24-8-1551: Dirk Adriaansz. bij overdracht door Adriaan Cornelisz. voor Marietje Dirksdr., diens 
vrouw, 17 fol. 190.  
..-.-1569: Dirk Adriaansz. te Noordeloos vermeld, LRK 340 fol. 217v.  
22-02-1606: Cornelis Dirksz. bij dode van Dirk Adriaansz., zijn vader, 26 fol. 180. 
 04-08-1628: Adriaan Cornelisz. te Hoornaar bij dode van Cornelis Dirksz., zijn vader, 27/2 fol. 180 bis. 
 02-04-1637: Arnout Cornelisz. voor Cornelis Adriaansz., zijn neef, bij dode van Cornelis Adriaansz., diens 
vader, 28 fol. 84.  
15-7-1638: Arnout Cornelisz. voor Aartje Adriaans, zijn nicht, bij dode van Cornelis Adriaansz., haar broer, 
28 fol. 100.  
17-10-1641: Arnout Cornelisz. bij dode van Aartje Adriaans, zijn nicht, 29 fol. 31v-32.  
16-04-1661: Gijsbert Hermansz., wonend aan de Minkeloos, bij overdracht door Arnout Cornelisz. 
Verheuvel, 29 fol. 223v-224.  
 
105B. Twee kampen aan de Minkeloos, groot 4½ (1640: 4) morgen, belast met jaargeld, (1569: zijnde 1 
blank per hont, bijeen per morgen 4 s. 6 d.), strekkend van de middelweg (1622: tot de dwarssloot van 
Cornelis Dirksz.; 1640: het weer van Adriaan Cornelisz. met een kooi), enerzijds: de abdis van St. Servaas 
te Utrecht, anderzijds: erven Clemens Rudolfs (1596: Dirk Adriaansz. met het Tesweer; 1622: Cornelis 
Dirksz.), (1569: gebruikt door de leenman, jaarlijks 13 pond 10 s. waardig). 
 
 06-08-1510: Willem Arnoutsz. bij overdracht door Willem Gerardsz. voor Geertruida van Giessen, diens 
vrouw, 13 fol. 10.  
03-08-1523: Arnout Willemsz. van Noordeloos bij dode van Willem Arnoutsz., zijn vader, waarna 
overdracht aan Cornelis Dirksz., 13 fol. 49v.  
01-06-1541: Adriaan Cornelisz. voor Marietje Dirksdr., zijn vrouw, bij dode van Cornelis Dirksz., haar 
broer, 17 fol. 92. 
24-08-1551: Adriaan Adriaansz. de jonge bij overdracht door Adriaan Cornelisz. voor Marietje 
Dirksdr., diens vrouw, 17 fol. 189v.  
..-.-1569: Adriaan Adriaansz. de jonge te Noordeloos vermeld, LRK 340 fol. 217.  
15-05-1598: Dirk Adriaansz. voor Adriaantje Adriaansdr. bij dode van Adriaan Adriaansz., haar 
vader, 26 fol. 44.  
16-12-1622: Jan Adriaansz. bij dode van Adriaantje Adriaansdr., zijn moeder, en hij koopt het jaargeld van 
het convent af, 27/2 fol. 37-38.  
12-03-1640: Jan Cornelisz. voor Maaike Adriaans, weduwe Cornelis Adriaan Gijsbertsz., zijn moeder, bij 
dode van Jan Adriaansz., haar broer, 29 fol. 15v-16.  
09-08-1643: Hendrik Adriaansz. van Noordeloos bij dode van Hendrik Adriaansz. (!), zijn vader, 29 fol. 57. 
 04-09-1666: Daam Joosten van Vianen bij dode van Hendrik Adriaansz., zijn oudoom, 29 fol. 292. 
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 105C. 1 morgen (1541: in de Grote Waard in de heerlijkheid Noordeloos in een kamp van 10 hont, 
strekkend van de Minkelose weg, boven: Geertruida, weduwe Hendrik van Hoeij c.s.; 1585: Pieter 
Arnoutsz. de Baart; 1637: noord: Adriaan Arnoutsz. Baart; beneden: Nanning Gijsbertsz.; 1585: Leendert 
Nikolaasz.; 1606: Cornelis Adriaansz.; 1637: zuid: NN Maartensz. en Anton Dirksz.; 1569: jaarlijks 3 pond 
waardig).  
 
06-08-1510: Jan Adriaansz. bij overdracht door Willem Gerardsz. voor Geertruida van Giessen, diens 
vrouw, 13 fol. 10. 
 25-7-1541: Adriaan Cornelisz. voor Marietje Dirksdr., zijn vrouw, bij dode van Cornelis Dirksz., haar 
broer, 17 fol. 95v. 
 22-06-1565: Adriaan Adriaansz. de oude te Hoornaar bij dode van Marijke Dirksdr., zijn moeder, 21 
fol. 148v-149.  
..-.-1569: Adriaan Adriaansz. de oude vermeld, LRK 340 fol. 217v.  
01-09-1585: Dirk Adriaansz. bij dode van Adriaan Adriaansz. de oude, zijn vader, 25 fol. 71.  
22-02-1606: Adriaan Dirksz. bij dode van Dirk Adriaansz., zijn vader, 26 fol. 179v-180.  
04-08-1628: Adriaan Cornelisz. bij dode van Adriaan Dirksz., zijn oom, 27/2 fol. 108 bis. De volgende 
beleningen zijn tot 1661 gelijk aan nr. 105A. 

 
#k113248 Besemer, Jan Jansz  zelfde als ─> k35616 
x 
#k113249 Mathijs, Anna  zelfde als ─> k35617 
 
#k116224 van Genderen, Jan Jansz  (zoon van Jan van Genderen en ) 
 ~ +/- 1495 te ??? (woonde te Zaltbommel) 
 † ??? te ??? 
x +/- 1525 te ??? 
#k116225 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1500 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Michiel ~ +/- 1530 te Zaltbommel ??  † +/- 1618 / 1622 te ??? 

 x +/- 1560 te ??? met NN Rijckendr 
 zie ─> k58112 

 

 
#k116840 Cranendonck, Willem Gerritsz (zoon van Gerrit Roelofsz Cranendonck 
      en Beatrijs NN)  ─> k233680 
 ~ +/- 1470 te Oost IJsselmonde 
  25-06-1543 te Nieuw-Riederswaard 
x +/- 1500 te ??? 
#k116841 NN, Beatrijs    (dochter van ) 
 ~ +/- 1505 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1500 te IJsselmonde  † na 02-06-1557 te IJsselmonde 

 x +/- 1530 te ??? met NN 
  zie ─> k58420 

 

 
#k118120 Daemen, Cornelis  zelfde als ─> k32512 
x 
#k118121 NN, Aeltgen   zelfde als ─> k32513 
 
#k119944 Verschoor, Floris Dircksz  (zoon van Dirck Jacobsz Scoer en ) 
 * +/- 1475 te Charlois 
 † na 1543 te Charlois 
x +/- 1505 te ??? 
#k119945 NN (dochter van ) 
 * +/- 1480 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
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o NN  *   †  
o Dirk * +/- 1510 te Charlois  † +/- 1571 te IJsselmonde 

 x +/- 1530 te ??? met Neeltje Hendriks van Driel 
 zie ─> k59972 

 

 
#k119946 van Driel, Hendrik Aerts  (zoon van Aert Heinensz van Driel en  
      Niesje NN) 
 * +/- 1486 te Barendrecht 
 † 21-04-1551 te Barendrecht 
x voor 1510 te ??? 
#k119947 van Driel, Lijsbeth Pieters  (dochter van Pieter Dircks van Driel en ) 
 * +/- 1485 te IJsselmonde 
 † +/- 1574 te Barendrecht 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Neeltje  * +/- 1510 te ???  † 13-08-1574 te West IJsselmonde 

  x +/- 1530 te ??? met Dirk Florisz Verschoor 
  zie ─> k59973 

 

 
#k119948 den Ronaert, Dirck Goossen (zoon van Goos Dircksz van Riede en ) 
 * +/- 1485 te Rhoon 
 † na 1526 te ??? 
x +/- 1515 te ??? 
#k119949 NN, Baertje    (dochter van ) 
 * +/- 1490 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Arie * +/- 1520 te ???  † ??? te IJsselmonde 

 x +/- 1550 te ??? met NN 
  zie ─> k59974 

 

 
#k122368 van Muijlwijck, Jan Petersz  zelfde als ─> k195632 
x  
#k122369 Holl, Lijsken Floris   zelfde als ─> k195633 
 
#k123288 Cranendonck, Pieter Willemsz zelfde als ─> k58420 
x 
#k123289 NN     zelfde als ─> k58421 
 
#k123520 Baas, Arien    (zoon van ) 
 ~ 12-03-1497 te Ridderkerk 
 † 02-11-1551 te Ridderkerk 
x 23-04-1522 te Ridderkerk 
#k123521 van Beek, Maria   (dochter van ) 
 ~ +/- 1501 te ??? 
 † 08-12-1591 te Ridderkerk 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ 14-05-1529 te Ridderkerk  † 26-04-1608 te Ridderkerk 

  x 10-04-1555 te Ridderkerk met Cleijsje NN 
  zie ─> k61760 

 

 
#k126128 Cranendonck, Willem Gerritsz zelfde als ─> k116840 
x 
#k126129 NN, Beatrijs    zelfde als ─> k116841 
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#k126976 van Oostsanen, Jacob Cornelisz (zoon van Cornelis van Oostsanen en 
      Fraudilia Gijsberts) ─> k253952 
 * +/- 1460 te Oostzaan 
 † voor 18-10-1533 te Amsterdam 
x +/- 1484 te Amsterdam 
#k126977 Douwes, Annet / Anna  (dochter van ) 
 * +/- 1460 te ??? 
 † voor 1551 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck * +/- 1490 te ???  † +/- 1567 te ??? 

 x +/- 1520 te Warmond met Aleijd Ewouts 
  zie ─> k63488 

 

 
#k130496 van den Nes, Gijsbrecht Vrancken  zelfde als ─> k61088 
x 
#k130497 NN      zelfde als ─> k61089 
 
#k130498 Besemer, Cornelis Heijndricksz (zoon van Heijndrick Jansz Besemer en 
      Margriet NN) ─> k260996 
 ~ +/- 1472 te Hendrik-Ido-Ambacht ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1505 te ??? 
#k130499 NN, Cornelia    (dochter van ) 
 ~ +/- 1480 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Marijgjen  ~ +/- 1520 te ???  †  

  x +/- 1549 te ??? met Vranck Gijsbrechtsz van den Nes 
  zie ─> k65249 

 

 
#k130560 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
tm 
#k130815 onbekend ivm onechte relatie k510 en k511 
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Generatie 18; edelouders 
Kwartierstaatnummers 131.072 tm 262.143 
 
#k136576 Voppens, Gheeraert  (zoon van Vop Hoenensz en ) ─> k273152 
 Beroep: Landpoorter van Dordrecht (voor 1528) 
 * +/- 1396 te Dordrecht 
 † +/- 1455 / 1457 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1435 te ??? 
#k136577 Snoeijendr, Margriet (dochter van ) 
 * +/- 1410 te ??? 
 † +/- 1456 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Snoeij * +/- 1465 te ???  † voor 1526 te ??? 

 x +/- 1495 te ??? met Mariken Hoenderdr 
 zie ─> k68288 

 
GA Dordrecht, Stadsarchief resp. 4.34 (1445). 4.35 (1446), 4.36 (1450) en 4.37 (1485). 
Gheeraert Voppens wordt vermeld in de stadsrekeningen. 

 
#k142464 Voppensz, Pieter  (zoon van Vop Hoenensz en ) ─> k284928 
 Beroep: landpoorter van Dordrecht (1445, 1450) heemraad van Ouderkerk a/d IJssel 
 (1453-1455) 
 * +/- 1386 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 1476 te ??? 
x +/- 1435 te ??? 
#k142465 Besemer, Ave (Ffeije/Awijn)  (dochter van Jan Ockersz Besemer en ) 
       ─> k284930 
 * +/- 1405 te Oud Alblas 
 † na 1476 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1440 te ??? † tussen 10-04-1473 en 17-06-1476 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1470 te ??? met NN 
 zie ─> k71232 

 
GA Dordrecht, Stadsarchief resp. 4.34 (1445). 4.35 (1446), 4.36 (1450) en 4.37 (1485). 
Pieter Voppens wordt vermeld in de stadsrekeningen. 
 
Recht.Arch. Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 14 (blz. 14), d.d. 13-6-1462: 
Pieter Voppensz is geld schuldig aan zijn zoon Besemer Pietersz. 
 
GA Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 116; die Heijlige Geest renten  
Pieter Voppensz. en zijn vrouw Ffije komen voor in de registers van de Heilige Geest renten te Ouderkerk. 
Zij schonken een jaarlijkse rente van 20 stuivers waarvoor ieder jaar op zondag na Pinksteren een mis 
moest worden opgedragen. 
 
GA Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 15 (blz. 34), d.d. 1476 
Pieter Voppensz is overleden. 
 
Ons Voorgeslacht nr. 378 december 1987; De Familie Besemer uit Ouderkerk a/d IJssel, door B. de 
Keijzer  
De naamdragers "Besemer" laten zich tot twee stamgroepen samenvatten. De eerste stamgroep omvat de 
Ridderkerkse en Oud-Alblasse familie en de tweede stamgroep de Ouderkerkse familie. Beiden 
stamgroepen hebben aantoonbaar relaties met Oud-Alblas gelegen in de Alblasserwaard waar wij de 
herkomst van deze familie (naam) moeten zoeken. Zo was in 1485 Hendrick Besemer te Oud Alblas 
landpoorter van Dordrecht. Enige jaren later is hij overleden en verkopen zijn erfgenamen hun erfdelen in 
de erfenis waaronder op 6-9-1497 voor 1/24e deel Jacob Jansz. en Huijch Heijnricksz. voor hun zelf en 
samen voor alle andere erfgenamen van Pieter Voppensz. In de erfgenamen herkennen we de 
Ouderkerkse familie Besemer. De genoemde Pieter Voppensz. en zijn vrouw Ffije komen voor in de 
registers van de Heilige Geest renten te Ouderkerk. Zij schonken een jaarlijkse rente van 20 stuivers 
waarvoor ieder jaar op zondag na Pinksteren een mis moest worden opgedragen. Deze gegevens laten 
zich goed combineren met een acte uit 1476, waarbij Hendrick Pietersz. als voogd optreedt over de 
weeskinderen van Besemer Pietersz. die overleden is en belooft uit naam van Jan Pietersz. 120 "rijnse 
guldens" uit de gemene boedel, waarmee de aankoop van leengoed is gefinancieerd, in zes jaar terug te 
betalen aan hun moeder Awijn Besemer, Pietersz. weduwe (Awijn= Avij/ Aveij(n) en Fjije, voornamen 
afgeleid van de vrouwsvoornaam Ave resp.Aefje/Aefke. Uit de aangehaalde acte blijkt nu ook haar 
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toenaam "Besemer". Zij staat dus in genealogisch verband tot Hendrick Besemer Jansz. 
Bovendien blijkt dat haar overleden zoon in een acte aangeduid wordt als Besemer Pietersz. en Jan 
Pietersz. Voluit heet hij "Jan Besemer Pietersz. en is vernoemd naar zijn moederlijke grootvader "Jan 
Besemer". Het "afkappen van de eerste naam wordt vaker in dergelijke gevallen gesignaleerd ingeval van 
vernoeming met een (versteend) patroniem of volledige achternaam.  
 
Leenkamers Graaf van Holland V Zuid Holland;  
REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE KRIMPENERWAARD, 1220-1650 
Leen 34. De woning, hofstede en 6 viertels, groot 48 morgen, in Ouderkerk (1416: in Zuid-Holland), (1409: 
oost: kinderen Foppe Hoen, west: Geertruida, weduwe Jan van Woerden); 2½ viertel aldaar, groot 18 
morgen, strekkend van de huizing tot de landscheiding, die Jan Engelsz. in achterleen houdt, (1409: 
verminderd tot het eerste perceel).  
34A. 3 viertels, (1586: groot 24 morgen, gelegen boven de kerk), met de steenplaats, oost: Foppe Hoen 
(1459: Pieter Foppenz.; 1570: Laurens Jansz.), west: Jan Gijsbert Timansz. (1459: Glorie, dochter van 
Jan Graman; 1570: Leendert Jan Kerstenz.), (1586: gebruikt door jonge Jan Foppenz. te Ouderkerk). 
34B. De helft van 6 viertels, (1540: waarvan elk viertel 8 morgen groot is), oost: Nikolaas Simonsz., west: 
Gerard van Woerden.  
 

 
#k144384 Melisz, Jacob  (zoon van ) 
 Beroep: Meester Chirurgijn en biertapper 
 * +/- 1480 te ??? 
 † +/- 1522 te ??? 
x +/- 1505 te ??? 
#k144385 Cornelis, Hendrickje  (dochter van Cornelis Jansz en ) 
 * +/- 1480 te ??? 
 † voor 1543 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Vincent * +/- 1510 te ???  † voor 1566 te ??? 

 x +/- 1530 te ??? met Merrichje Feijs 
 zie ─> k72192 

 

 
#k147844 Thoen van Souburch, Dirck Govertsz (zoon van Govert Dircksz Thoen 
       van Souburch en ) ─> k295688 
 ~ +/- 1465 te ??? 
 † voor ..-05-1528 te ??? 
x +/- 1490 te ??? 
#k147845 van der Graft, Dieuwertje Willems (dochter van Willem Jansz van der Graft 
      en ) 
 ~ +/- 1465 te ??? 
 † na 13-07-1529 te Gouda 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ +/- 1490 te ???  †  

 x voor 1520 te ??? met Aefgen Adriaens 
 zie ─> k73922 

 

 
#k155904 van Oostrum, Willem Snoijens (zoon van Snoij Williams van Schadewick 
      en ) ─> k311808 
 * +/- 1440 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1470 te ??? 
#k155905 NN, Adriana    (dochter van ) 
 * +/- 1445 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1474 te Houten  †  

 x +/- 1499 te Houten met Fije Stevens de Wit 
 zie ─> k77952 
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#k155906 de Wit, Steven Jansz  (zoon van Jan de Wit en ) ─> k311812 
 * +/- 1445 te ??? 
 † +/- 1518 te ??? 
x +/- 1475 te ??? 
#k155907 NN, Reijmborch   (dochter van ) 
 * +/- 1450 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Fije * +/- 1478 te ???  † +/- 1536 te ??? 

 x +/- 1499 te Houten met Jan Willemsz van Oostrum 
 zie ─> k77953 

 

 
#k155912 Jacobsz, Hubert (zoon van Jacob Hermansz van Huus en Hille NN) 
      ─> k311824 
 * +/- 1440 te ??? 
 † voor 1524 te ??? 
x +/- 1470 te ??? 
#k155913 NN, Alit  (dochter van ) 
 * +/- 1445 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1475 te ???  †  

 x +/- 1505 te ??? met Alijt van Schaijck 
 zie ─> k77956 

 

 
#k155914 van Schaijck, Eerst Ariens (zoon van Arien van Schaijck en ) 
 * +/- 1440 te ??? 
 † voor 1524 te ??? 
x +/- 1470 te ??? 
#k155915 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1445 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Alijt * +/- 1480 te ???  †  

 x +/- 1505 te ??? met Jacob Hubertsz 
 zie ─> k77957 

 

 
#k163728 Nikolaasz, Adriaan Hugo (zoon van Hugo Nikolaasz en ) ─> k327456 
 ~ +/- 1465 te ??? 
 † voor 14-02-1557 te ??? 
x +/- 1495 te ??? 
#k163729 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1470 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pleun ~ +/- 1500 te ???  † voor 19-02-1581 te ??? 

 x +/- 1530 te ??? met Fijtge Jans 
  zie ─> k81864 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN, 1229-1650 
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979) 
II. ZUID-HOLLAND en GELRE 
ALBLAS 
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90. Een halve hoeve land (1383: 8 morgen 4 hont; 1472: een weer van 8 morgen, genaamd Kibbelaars 
land), waar zijn vader op placht te wonen, (1472: jaarlijks 12 pond waardig). 
25-11-1306: Colijn Everdeisz. na opdracht, te komen op zijn oudste zoon bij Machteld, dochter van Willem 
Blaskin, 1 fol. 205v. 
15-9-1311: Uitspraak over het leen van Everdei en Colijn van Alblas, 72. 
23-11-1345: Bartholomeus Wittenz. bij overdracht door Daniel, zijn broer, zoals Colijn Everdeisz., zijn neef, 
1 fol. 243. 
..-.-13..: Monne Dirksz. bij overdracht door Witteman Bartholomeusz., 64 fol. 28v. 
24-4-1383: Witte Dirk Elandszz., te komen op zijn oudste zoon bij Agnes, dochter van Floris van den 
Tempel, 1 fol. 222v, 64 fol. 28v. 
10-3-1396: Jan Maartensz. bij overdracht door Hadewig, dochter van Witte Dirksz., bij dode van haar 
vader, 1 fol. 229, 64 fol. 28v. 
15-4-1401: Lijftocht van Machteld, dochter van Reiner van Kalkeren, gehuwd met Jan Maartensz., 1 fol. 
233, 64 fol. 28v. 
30-5-1424: Arnout Vink voor Elisabeth, zijn dochter, bij dode van Jan Maartensz., 65 fol. 22v. 
..-.-14..: Nikolaas Simonsz. te Dordrecht voor Elisabeth, zijn vrouw, 65 fol. 22v, 66 fol. 2v. 
16-5-1466: Nikolaas Gijsbertsz. (zie k654912) bij overdracht door Jacob Kibbelaar voor Elisabeth, 
dochter van Arnout Vink, diens vrouw, LRK 117b fol. 51v-52. 
..-.-1472: Nikolaas Gijsbertsz. vermeld, LRK 283 fol. 179. 
16-6-1475: Hugo Nikolaasz. (zie k327456) bij dode van Nikolaas Gijsbertsz., zijn vader, (zie k654912) 
LRK 118 c. Arkel fol. 22v. 
11-12-1499: Nikolaas Gijsbertsz. voor Adriaan Hugo Nikolaasz., (zie k163728) zijn neef, bij dode van 
Hugo Nikolaasz., diens vader, (zie k327456) LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
26-10-1519: Hulde van Adriaan Hugo Nikolaasz., LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
14-2-1557: Pleun Adriaansz., (zie k81864) gehuwd met Fijtge Jansdr., (zie k81865) bij dode van 
Adriaan Hugo Nikolaasz., zijn vader, (zie k163728) LRK 128 c. Arkel fol. 30 en c. Zd.-Holland fol. 6v-7v. 
19-2-1581: Jan van Muissenburg Willemsz. voor Cornelis Pleunenz. te Alblas bij dode van Pleun 
Adriaansz., diens vader, (zie k81864) LRK 135 fol. 172v-173. 
26-3-1592: Wouter Cornelisz. (zie k20466) bij overdracht door Cornelis Pleunenz., (zie k40932) LRK 
138 fol. 8v-9. 
 
90A. De helft van het leen. 
19-5-1615: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Neeltje Woutersdr., zijn nicht, ook voor Sijtje Woutersdr., haar 
zuster, bij dode van Wouter Cornelisz., hun vader, LRK 141 c. Arkel fol.43v-44. 
20-1-1632: Cornelis Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Maarten Vlam, notaris te den Haag, voor 
Wouter Adriaansz. Casteel te Papendrecht, gehuwd met Neeltje Woutersdr., en Reiner Calis Hugenz. voor 
Dieuwertje Nanningsdr. met het geheel bij deling van de boedel van Wouter Cornelisz., LRK 146 c. Zd.-
Holland fol. 9-10. 
11-2-1645: Emilius Cool voor Arnout Woutersz. te Oud Alblas voor Neeltje Cornelisdr., diens nicht, bij dode 
van Cornelis Woutersz., haar vader, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 1v-2v. 
9-4-1647: Hugo Adriaansz. voor Maartje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Evenblij voor 
Neeltje Cornelisdr. met de helft, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 29v-30. 
 
90B. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Dieuwertje Nanningsdr. bij dode van Wouter Cornelisz., haar 
man, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Gijsbert Calis Nikolaasz. voor Sijtje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis 
Willemsz. Evenblij, secretaris van Oud Alblas, voor Jan en Cornelis Willemsz. Ouderkerk voor Neeltje 
Cornelisdr., hun nicht, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 27v-29v. 
 
90C. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Cornelis Woutersz., zijn neef, bij dode van Wouter Cornelisz., 
diens vader, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Arnout Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Cornelis Evenblij voor Neeltje Cornelisdr., 
LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 30v-31. 

 
#k166208 Besemer, Heijndrik Jansz  (zoon van Jan Jansz Besemer en ) 
       ─> k332416 
 * +/- 1440 te Hendrik-Ido-Ambacht 
 † voor 1492 te Hendrik-Ido-Ambacht 
x +/- 1465 te ??? 
#k166209 NN, Margriet    (dochter van ) 
 * +/- 1443 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gijsbrecht * +/- 1472 te Hendrik-Ido-Ambacht  

    † +/- 1552 te Gherijls Heijndriks Ambacht 
  x +/- 1500 te ??? met NN 
  zie ─> k83104 (kwartier 2) 
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o Cornelis  ~ +/- 1472 te Hendrik-Ido-Ambacht ??? †  
  x +/- 1505 te ??? met Cornelia NN 
  zie ─> k130498 (kwartier 4) 

 

 
#k171064 Cranendonck, Pieter Willemsz zelfde als ─> k58420 
x 
#k171065 NN     zelfde als ─> k58421 
 
#k171816 of #k171832 Willemsz, Jan  (zoon van ) 
 Beroep: Steenfabrikant (steenbakker) van steenplaats ‘De Molenplaats’ 
 ~ +/- 1440 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † +/- 1494 te Ouderkerk aan den IJssel 
x +/- 1565 te Ouderkerk aan den IJssel 
#k171817 of #k171833 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1445 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Pieter ~ +/- 1494 te Ouderkerk ad IJssel † +/- 1543 te Ouderkerk ad IJssel 

 x +/- 1520 te Ouderkerk ad IJssel met NN 
 zie ─> k85908 / k85916 

 
Recht. Arch. Nr. 18 Ouderkerk a/d IJssel  d.d. 05-12-1611 
Pieter Huijgen, wonende te Zevenhuizen, Thonis Brantsz, getrouwd met Barbara Huijgen, zoon en 
dochter van wijlen Huijch Pietersz Crijsman, in zijn leven steenbacker in Ouderkerk aan den IJssel, 
verkopen, aan Feijs Brantsz, getrouwd met Duijffgen Huijgen en Pieter Dircksz, getrouwd met Adriaentgen 
Huijgen, mede dochters en erfgenamen van Huijch Pietersz, hun derde deel van de erfenis van 9 morgen 
en van de helft van een buitendijkse steenplaats. In de hierop volgende akte staat dat dit derde deel 
getaxeerd wordt op 1.050 gulden. 
 

 http://www.encijclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/489 : 
Steenplaats ‘De Molenplaats’ te Ouderkerk aan den IJssel. 
Eigenaren in de begintijd: 
Periode van/tot Naam   Bijzonderheden 
voor 1494  Jan Willemsz  Overleden voor 25-10-1494.  
     Beroep: Steenbakker, Heemraad. 
     Vader van Pieter Jan Willemsz / Bouwen Jan Willemsz 
1494 – 1543 Pieter Jan Willemsz  Pieter was eigenaar van de helft van een steenplaats 
     gelegen in de polder “De Zijde” onder Ouderkerk aan 
     den IJssel. 
     Vader van Huijch Pietersz Crijsman 
1543 – 1611 Huijch Pietersz Crijsman  
 

 
#k181128 Besemer, Jan Jansz   zelfde als ─> k35616 
x  
#k181129 Mathijs, Anna   zelfde als ─> k35617 
 
#k187784 Besemer, Jan Jansz   zelfde als ─> k35616 
x  
#k187785 Mathijs, Anna   zelfde als ─> k35617 
 
#k188544 Voppens, Gheeraert   zelfde als ─> k136576 
x 
#k188545 Snoeijendr, Margriet  zelfde als ─> k136577 
 
#k189704 Besemer, Jan Jansz   zelfde als ─> k35616 
x 
#k189705 Mathijs, Anna   zelfde als ─> k35617 
 
#k195464 Besemer, Jan Jansz   zelfde als ─> k35616 
x  
#k195465 Mathijs, Anna   zelfde als ─> k35617 
 

http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/489
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#k195632 van Muijlwijck, Jan Petersz (zoon van Peter Mattijsz van Muijlwijck en  
     Adriana Hermans) ─> k391264 
 Beroep: Poorter van Gorinchem, Schepen van Gorinchem (voor 1528), Schout van 
 Hoog Blokland in 1512 
 * +/- 1465 te Hoogblokland 
 † tussen 26-10-1534 en 13-03-1536 / 30-05-1537 te ??? 
x +/- 1534 te ??? 
#k195633 Holl, Lijsken Floris (dochter van Floris Holl en Gouwe Gerrits de Hoghe) 
      ─> k391266 
 * +/- 1468 te te Gorinchem 
 † 1529 te Gorinchem 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Matthijs * +/- 1511 te Hoogblokland  † tussen 1550 en 1562 te ??? 

 x +/- 1534 te ??? met Aeff Adriaen Jans 
 zie ─> k97816 (kwartier 2, 3 en 4) 

o Marijke * +/- 1490 te ???  † voor 1580 te ??? 
 x +/- 1515 te ??? met Frederick Dircksz 
 zie ─> k51027 (kwartier 3) 

 
Gens Nostra 1971-355:  
Is in 1495 mede-erfgename van haar ouders Florijs Holl en Gouwe Gherijtsdr. Lijsken Holl was uit het 
bekende Gorcumse geslacht De Hoghe. De lezer wordt met nadruk erop gewezen dat de doorlopende 
reeks naar Karel de Grote reeks een paar "zwakke schakels" kent. Dit betreft namelijk de afstamming van 
Lijsken Florisdr. Holl, overl. voor 1530, echtge van Jan Petersz. van Muijlwijck. Zij zou een dochter zijn van 
Gouwe Gerritsdr. de Hoghe (en haar echtg. Floris Holl, schepen van Gorinchem, overl. voor 1495) 
afstammende van het Gorinchemse geslacht De Hoog. Hoewel deze Gorinchemse filiaties de Hoghe in 
strikte zin niet bewezen zijn lijkt een afstamming uit Van Arkel via bastaardij, hoewel niet bewezen, wel 
aannemelijk. In plaats van deze reeks niet de vermelden op de Karel de Grote Site is er, bij uitzondering, 
voor gekozen om dit wel te doen, doch vergezeld gaande met een kritische noot. Uit reacties zou nl. 
kunnen blijken dat deze "zwakke schakels" in werkelijkheid veel sterker blijken te zijn of juist het tegenover 
gestelde, hetgeen dan ook gezegd mag en moet worden. [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, 
Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden | L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. 
van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 152] 

 
#k195636 Jacobsz, Jan  (zoon van ) 
 * +/- 1457 te ??? 
 † 04-1541 te Hoogblokland 
x +/- 1485 te ??? 
#k195637 Jans, Adrieana Claes (dochter van ) 
 * +/- 1457 te ??? 
 † +/- 1514 te Hoornaar 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dionijs  * +/- 1492 te ???  † 05-04-1563 te ??? 

  x +/- 1535 te ??? met Adriana Jans 
  zie ─> k97818 

 

 
#k195640 Jansz, Gerard  (zoon van ) 
 * +/- 1467 te ??? 
 † voor 14-07-1538 te ??? 
x +/- 1505 te ??? 
#k195641 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1480 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1507 te ???  † na 11-05-1570 te ??? 

 x +/- 1535 te ??? met NN 
  zie ─> k97820 

 
Leenkamer Noordeloos 1453 - 1666 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE NOORDELOOS 1453-1666 
SLINGELAND 
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30. 4 morgen land in Overslingeland, genaamd de Meente, strekkend van de kade van de wetering, de 
dwarssloot van Noordeloos, tot de Molenweg en land van het huis Noordeloos tot de halve dwarssloot van 
de Meente van Pieter Willemsz. (1570: Hendrik Hendriksz.; 1578: Jan Hendriksz. met het leen 29), boven: 
de opslag van de Noordeloos, beneden: de Molenweg (1578: of Overslingelandse kade). 
22-5-1514: Gerard Jansz. bij overdracht door Jan Jansz., zijn broer, 41/13.  
14-7-1538: Jan Gerardsz. bij dode van Gerard Jansz (zie k195640)., 41/13.  
11-5-1570: Willem Cornelisz. bij overdracht door Jan Gerard Jansz (zie k97820)., 41/13.  
4-6-1578: Pieter Willemsz. voor Jan Willemsz., zijn neef, bij dode van Willem Cornelisz., diens vader, 
waarna overdracht aan Folpert Cornelisz., brouwer te Gorinchem, 41/13.  
14-1-1586: Pieter Cornelisz. Timmerman bij overdracht door Folpert Cornelisz., 41/13. 
 
Het leen 30 gesplitst in 30A en 30B.  
 
30A. De helft van het leen, (1597: gemeen met Peij Jansz.), (1645: groot 2 morgen min ¼ hont, strekkend 
van de vrouwe van Aremberg tot de halve sloot van Jan Hendriksz. met leen; 1666: Geertje Adriaans; 
boven: de Ameidse opslag, beneden: de Molenweg).  
 
10-4-1587: Gerard Jansz. bij overdracht door Pieter Cornelisz. Timmerman, 41/13.  
9-1-1597: Peij Jansz. voor Geertje (zie k24455), dochter van Gerard Jansz (zie k48910)., zijn nicht, bij 
dode van haar vader en zij mag niet verkopen, bevestigd door Marieke Jansdr., weduwe van Gerard 
Jansz., 41/13.  
..-.-15..: Jacob Jansz. te Goudriaan doet voor Marieke, dochter van Jan Hugenz., zijn zuster, afstand van 1 
morgen, 41/13.  
23-11-1602: Dionijs Jansz (zie k24454),. voor Adriaantje, dochter van Gerard Jansz., zijn vrouw, 
41/13.  
 Opmerking: de naam Adriaantje moet bijna zeker Geertje zijn. 
28-11-1616: Nijs Jansz. met ledige hand, 41/13.  

 
#k204108 van Muijlwijck, Peter Matthijsz zelfde als ─> k391264 
x  
#k204109 Hermans, Adriana   zelfde als ─> k391265 
 
#k204110 Holl, Floris    zelfde als ─> k391266 
x  
#k204111 de Hoghe, Gouwe Gherijts  zelfde als ─> k391267 
 
#k233680 Cranendonck, Gerrit Roelofsz (zoon van Roelof Jansz Cranendonck en ) 
      ─> k467360 
 ~ +/- 1435 te ??? 
 † +/- 1514 te Ridderkerk 
x +/- 1465 te ??? 
#k233681 NN, Beatrijs    (dochter van ) 
 ~ +/- 1440 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem ~ +/- 1470 te Oost IJsselmonde † 25-06-1543 te Nieuw-Riederswaard 

 x +/- 1500 te ??? met Beatrijs NN 
 zie ─> k116840 

 

 
#k244736 van Muijlwijck, Peter Matthijsz zelfde als ─> k391264 
x  
#k244737 Hermans, Adriana   zelfde als ─> k391265 
 
#k244738 Holl, Floris    zelfde als ─> k391266 
x  
#k244739 de Hoghe, Gouwe Gherijts  zelfde als ─> k391267 
 
#k252000 Cranendonck, Gerrit Roelofsz zelfde als ─> k233680 
x 
#k252001 NN, Beatrijs    zelfde als ─> k233681 
 
#k253952 van Oostsanen, Cornelis (zoon van Antonis van Oostsanen en ) 
 * +/- 1430 te ??? 
 † +/- 1475 te ??? 
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x +/- 1458 te ??? 
#k253953 Gijsberts, Fraudilia  (dochter van ) 
 * +/- 1430 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jacob * +/- 1460 te Oostzaan  † voor 18-10-1533 te Amsterdam 

 x +/- 1484 te Amsterdam met Annet / Anna Douwes 
 zie ─> k126976 

 

 
#k260996 Besemer, Heijndrick Jansz (zoon van Jan Jansz Besemer en ) 
 ~ +/- 1440 te Hendrik-Ido-Ambacht ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1465 te ??? 
#k260997 NN, Margriet   (dochter van ) 
 ~ +/- 1443 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Cornelis  ~ +/- 1472 te Hendrik-Ido-Ambacht ??? †  

  x +/- 1505 te ??? met Cornelia NN 
  zie ─> k130498 
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Generatie 19; edelgrootouders 
Kwartierstaatnummers 262.144 tm 524.287 
 
#k273152 Hoenensz, Vop  (zoon van ) 
 * +/- 1360 te Ouderkerk aan den IJssel 
 † voor 1405 te ??? 
x +/- 1390 te ??? 
#k273153 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1365 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   † 
o Pieter * +/- 1386 te Ouderkerk ad IJssel  † voor 1476 te ??? 

 x +/- 1435 te ??? met Ave (Ffeije/Awijn) Besemer 
  zie ─> k142464 (kwartier 1, 2 en 3) 

o Gheeraert  * +/- 1396 te Dordrecht  † +/- 1455 / 1457 te Ouderkerk ad IJssel 
 x +/- 1435 te ??? met Margriet Snoeijendr 
  zie ─> k136576 (kwartier 1, 2 en 3) 

 
Nassausche Domeinraad inv. nr. 6461, fol. 215v, d.d. 3-1-1396 resp. fol. 216, d.d. 24-8-1465: 
Genoemd in 1396 (in leven) als belender van 6 morgen leenland te Ouderkerk a/d IJssel. 
En in 1465 als belender van Jan Bouwensz. de schoonzoon van Pieter Voppensz. 
 
Leenkamers Graaf van Holland V Zuid Holland; REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE 
KRIMPENERWAARD, 1220-1650 
OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 
Leen 34. De woning, hofstede en 6 viertels, groot 48 morgen, in Ouderkerk (1416: in Zuid-Holland), (1409: 
oost: kinderen Foppe Hoen, west: Geertruida, weduwe Jan van Woerden); 2½ viertel aldaar, groot 18 
morgen, strekkend van de huizing tot de landscheiding, die Jan Engelsz. in achterleen houdt, (1409: 
verminderd tot het eerste perceel).  
Leen 34A. 3 viertels, (1586: groot 24 morgen, gelegen boven de kerk), met de steenplaats, oost: Foppe 
Hoen (1459: Pieter Foppenz.; 1570: Laurens Jansz.), west: Jan Gijsbert Timansz. (1459: Glorie, dochter 
van Jan Graman; 1570: Leendert Jan Kerstenz.), (1586: gebruikt door jonge Jan Foppenz. te Ouderkerk). 
34B. De helft van 6 viertels, (1540: waarvan elk viertel 8 morgen groot is), oost: Nikolaas Simonsz., west: 
Gerard van Woerden.  
 
Leenkamer Lek 1318 – 1666 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE LEK, 1318-1666 
OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 
42. 6 morgen land in Ouderkerk aan de Wssel, oost: Willem van Zijl (1396: Foppe Hoen; 1465: Jan 
Boudijnsz.), west: Renger Jansz. (1396: de leenman met leen van Culemborg; 1465: de leenman). 
 

 
#k284928 Hoenensz, Vop   zelfde als ─> k273152 
x 
#k284929 NN     zelfde als ─> k273153 
 
#k284930 Besemer, Jan Ockersz (zoon van Ocker Johannesz Besemer en ) 
      ─> k569860 
 Beroep: Leenman van de Hofstad Arkel 
 * 1365 te Dordrecht 
 † 1422 (voor 18-06-1423) te Oud Alblas 
x +/- 1400 te ??? 
#k284931 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1375 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ave (Ffeije/Awijn) * +/- 1405 te Oud Alblas  † na 1476 te ??? 

  x +/- 1435 te ??? met Pieter Voppensz 
  zie ─> k142465 

 
GA Ouderkerk a/d IJssel inv. nr. 116; die Heijlige Geest renten  
Jan Ockersz Besemer wordt hierin vermeld 

 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1523 Datum: 19-Feb-23 

#k295688 Thoen van Souburch, Govert Dircksz (zoon van Dirck Govertsz Thoen 
       en ) 
 ~ +/- 1440 te ??? 
 † na 1499 te ??? 
x +/- 1460 te ??? 
#k295689 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1440 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Dirck ~ +/- 1465 te ???  † voor ..-05-1528 te ??? 

 x +/- 1490 te ??? met Dieuwertje Willems van der Graft 
  zie ─> k147844 

 

 
#k311808 van Schadewick, Snoij Williams (zoon van William van Schadewick en 
      Elisabeth NN) ─> k623616 
 * +/- 1405 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1435 te ??? 
#k311809 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1410 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Willem * +/- 1440 te ???  †  

 x +/- 1470 te ??? met Adriana NN 
 zie ─> k155904 

 

 
#k311812 de Wit, Jan   (zoon van Steven die Keijser en NN de Wit) 
      ─> k623624 
 * +/- 1410 te ??? 
 † +/- 1469 te ??? 
x +/- 1440 te ??? 
#k311813 NN, Reijmborch  (dochter van ) 
 * +/- 1415 te ??? 
 † +/- 1506 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Steven * +/- 1445 te ???  † +/- 1518 te ??? 

 x +/- 1475 te ??? met Reijmborch NN 
 zie ─> k155906 

 

 
#k311824 van Huus, Jacob Hermansz (zoon van Herman van Huus en ) 
 * +/- 1405 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1435 te ??? 
#k311825 NN, Hille   (dochter van ) 
 * +/- 1410 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hubert  * +/- 1440 te ???  † voor 1524 te ??? 

  x +/- 1470 te ??? met Alit NN 
  zie ─> k155912 

 

 
#k327456 Nikolaasz, Hugo (zoon van Nikolaas Gijsbertsz en Elisabeth Arnouts) 
      ─> k654912 
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 ~ +/- 1430 te ??? 
 † voor 11-12-1499 te ??? 
x +/- 1460 te ??? 
#k327457 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1435 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Adriaan ~ +/- 1465 te ???  † voor 14-02-1557 te ??? 

 x +/- 1495 te ??? met NN 
  zie ─> k163728 

 
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN, 1229-1650 
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979) 
II. ZUID-HOLLAND en GELRE 
ALBLAS 
90. Een halve hoeve land (1383: 8 morgen 4 hont; 1472: een weer van 8 morgen, genaamd Kibbelaars 
land), waar zijn vader op placht te wonen, (1472: jaarlijks 12 pond waardig). 
25-11-1306: Colijn Everdeisz. na opdracht, te komen op zijn oudste zoon bij Machteld, dochter van Willem 
Blaskin, 1 fol. 205v. 
15-9-1311: Uitspraak over het leen van Everdei en Colijn van Alblas, 72. 
23-11-1345: Bartholomeus Wittenz. bij overdracht door Daniel, zijn broer, zoals Colijn Everdeisz., zijn neef, 
1 fol. 243. 
..-.-13..: Monne Dirksz. bij overdracht door Witteman Bartholomeusz., 64 fol. 28v. 
24-4-1383: Witte Dirk Elandszz., te komen op zijn oudste zoon bij Agnes, dochter van Floris van den 
Tempel, 1 fol. 222v, 64 fol. 28v. 
10-3-1396: Jan Maartensz. bij overdracht door Hadewig, dochter van Witte Dirksz., bij dode van haar 
vader, 1 fol. 229, 64 fol. 28v. 
15-4-1401: Lijftocht van Machteld, dochter van Reiner van Kalkeren, gehuwd met Jan Maartensz., 1 fol. 
233, 64 fol. 28v. 
30-5-1424: Arnout Vink voor Elisabeth, zijn dochter, bij dode van Jan Maartensz., 65 fol. 22v. 
..-.-14..: Nikolaas Simonsz. te Dordrecht voor Elisabeth, zijn vrouw, 65 fol. 22v, 66 fol. 2v. 
16-5-1466: Nikolaas Gijsbertsz. (zie k654912) bij overdracht door Jacob Kibbelaar voor Elisabeth, 
dochter van Arnout Vink, diens vrouw, LRK 117b fol. 51v-52. 
..-.-1472: Nikolaas Gijsbertsz. vermeld, LRK 283 fol. 179. 
16-6-1475: Hugo Nikolaasz. (zie k327456) bij dode van Nikolaas Gijsbertsz., zijn vader, (zie k654912) 
LRK 118 c. Arkel fol. 22v. 
11-12-1499: Nikolaas Gijsbertsz. voor Adriaan Hugo Nikolaasz., (zie k163728) zijn neef, bij dode van 
Hugo Nikolaasz., diens vader, (zie k327456) LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
26-10-1519: Hulde van Adriaan Hugo Nikolaasz., LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
14-2-1557: Pleun Adriaansz., (zie k81864) gehuwd met Fijtge Jansdr., (zie k81865) bij dode van 
Adriaan Hugo Nikolaasz., zijn vader, (zie k163728) LRK 128 c. Arkel fol. 30 en c. Zd.-Holland fol. 6v-7v. 
19-2-1581: Jan van Muissenburg Willemsz. voor Cornelis Pleunenz. te Alblas bij dode van Pleun 
Adriaansz., diens vader, (zie k81864) LRK 135 fol. 172v-173. 
26-3-1592: Wouter Cornelisz. (zie k20466) bij overdracht door Cornelis Pleunenz., (zie k40932) LRK 
138 fol. 8v-9. 
 
90A. De helft van het leen. 
19-5-1615: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Neeltje Woutersdr., zijn nicht, ook voor Sijtje Woutersdr., haar 
zuster, bij dode van Wouter Cornelisz., hun vader, LRK 141 c. Arkel fol.43v-44. 
20-1-1632: Cornelis Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Maarten Vlam, notaris te den Haag, voor 
Wouter Adriaansz. Casteel te Papendrecht, gehuwd met Neeltje Woutersdr., en Reiner Calis Hugenz. voor 
Dieuwertje Nanningsdr. met het geheel bij deling van de boedel van Wouter Cornelisz., LRK 146 c. Zd.-
Holland fol. 9-10. 
11-2-1645: Emilius Cool voor Arnout Woutersz. te Oud Alblas voor Neeltje Cornelisdr., diens nicht, bij dode 
van Cornelis Woutersz., haar vader, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 1v-2v. 
9-4-1647: Hugo Adriaansz. voor Maartje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Evenblij voor 
Neeltje Cornelisdr. met de helft, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 29v-30. 
 
90B. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Dieuwertje Nanningsdr. bij dode van Wouter Cornelisz., haar 
man, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Gijsbert Calis Nikolaasz. voor Sijtje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis 
Willemsz. Evenblij, secretaris van Oud Alblas, voor Jan en Cornelis Willemsz. Ouderkerk voor Neeltje 
Cornelisdr., hun nicht, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 27v-29v. 
 
90C. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Cornelis Woutersz., zijn neef, bij dode van Wouter Cornelisz., 
diens vader, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Arnout Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Cornelis Evenblij voor Neeltje Cornelisdr., 
LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 30v-31. 
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#k332416 Besemer, Jan Jansz  (zoon van Jan Ockersz Besemer en ) 
 * +/- 1405 te Dordrecht 
 † ??? te Hendrik-Ido-Ambacht 
x +/- 1435 te ??? 
#k332417 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1410 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Heijndrik * +/- 1440 te Hendrik-Ido-Ambacht † voor 1492 te Hendrik-Ido-Ambacht 

 x +/- 1465 te ??? met Margriet NN 
 zie ─> k166208 

 

 
#k342128 Cranendonck, Willem Gerritsz zelfde als ─> k116840 
x 
#k342129 NN, Beatrijs    zelfde als ─> k116841 
 
#k362256 Besemer, Jan Pietersz  zelfde als ─> k71232 
x 
#k362257 NN     zelfde als ─> k71233 
 
#k375568 Besemer, Jan Pietersz  zelfde als ─>  k71232 
x 
#k375569 NN     zelfde als ─> k71233 
 
#k377088 Hoenensz, Vop   zelfde als ─> k284928 
x 
#k377089 NN     zelfde als ─> k284929 
 
#k379408 Besemer, Jan Pietersz  zelfde als ─>  k71232 
x 
#k379409 NN     zelfde als ─> k71233 
 
#k390928 Besemer, Jan Pietersz  zelfde als ─>  k71232 
x 
#k390929 NN     zelfde als ─> k71233 
 
#k391264 van Muijlwijck, Peter Mattijsz (zoon van Mathijs Rutgers van Muijlwijck 
      en Belij NN) ─> k782528 
 Beroep: Schildknaap 
 * +/- 1418 te Gorinchem 
 † +/- 1482 / 1486 te Hoogblokland 
x +/- 1448 te Hoogblokland / Gorinchem 
#k391265 Hermans, Adriana   (dochter van ) 
 * +/- 1428 te Gorinchem 
 † 09-11-1504 te Gorinchem 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan    * +/- 1465 te Hoogblokland    † tussen 26-10-1534 en 13-03-1536 / 30-05-1537 te ?? 

 x +/- 1534 te ??? met Lijsken Floris Holl 
 zie ─> k195632 

 
Heeft in 1470 1,5 morgen land in pacht in de beemd te Hoog-Blokland en sticht aldaar een hofstede 
geheten de "Steenekamer". Ook eigenaar van land in de ban van Arkel 

 
#k391266 Holl, Floris    (zoon van ) 
 * +/- 1436 te ??? 
 † +/- 1495 te ??? 
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x +/- 1465 te ??? 
#k391267 de Hoghe, Gouwe Gerrits  (dochter van Gerrit Gerardsz de Hoghe) 
      ─> k782534 
 * +/- 1440 te Gorinchem 
 † voor 1495 te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Lijsken  * +/- 1468 te te Gorinchem  † 1529 te Gorinchem 

  x +/- 1534 te ??? met Jan Petersz van Muijlwijck 
  zie ─> k195633 

 

 
#k408216 van Muijlwijck, Matthijs Rutgersz zelfde als ─> k782528 
x  
#k408217 NN, Belij    zelfde als ─> k782529 
 
#k467360 Cranendonck, Roelof Jansz  (zoon van Jan Roelofsz Cranendonck en ) 
      ─> k934720 
 ~ +/- 1400 te Ridderkerk 
 † +/- 1483 te Ridderkerk 
x +/- 1430 te ??? 
#k467361 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1405 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit ~ +/- 1435 te ???  † +/- 1514 te Ridderkerk 

 x +/- 1465 te ??? met Beatrijs NN 
  zie ─> k233680 

 

 
#k489472 van Muijlwijck, Matthijs Rutgersz zelfde als ─> k782528 
x  
#k489473 NN, Belij    zelfde als ─> k782529 
 
#k504000 Cranendonck, Roelof Jansz  zelfde als ─> k467360 
x  
#k504001 NN     zelfde als ─> k467361 
 
#k521992 Besemer, Jan Jansz   zelfde als ─> k332416 
x 
#k521993 NN     zelfde als ─> k332417 
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Generatie 20; edelovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 524.288 tm 1.048.575 
 
#k569860 Besemer, Ocker Johanssohn (zoon van Johann Besemer en ) 
      ─> k1139720 
 Beroep: Wijnhandelaar (afkomstig uit een welgestelde familie met vele horige boeren
 op de wijnakkers van de Neckar) 
 * +/- 1330 te Esslingen (nabij Stuttgart, Duitsland) 
 † +/- 1400 te Dordrecht 
x +/- 1360 te ??? 
#k569861 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1335 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * 1365 te Dordrecht  † 1422 (voor 18-06-1423) te Oud Alblas 

 x +/- 1400 te ??? met NN 
  zie ─> k284930 

 

 
#k623616 van Schadewick, William (zoon van ) 
 * +/- 1370 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1400 te ??? 
#k623617 NN, Elisabeth  (dochter van ) 
 * +/- 1375 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Snoij * +/- 1405 te ???  †  

 x +/- 1435 te ??? met NN 
  zie ─> k311808 

 

 
#k623624 die Keijser, Steven  (zoon van ) 
 * +/- 1375 te ??? 
 † ??? te ??? 
x +/- 1405 te ??? 
#k623625 de Wit, NN   (dochter van ) 
 * +/- 1380 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan * +/- 1410 te ???  † +/- 1469 te ??? 

 x +/- 1440 te ??? met Reijmborch NN 
  zie ─> k311812 

 

 
#k654912 Gijsbertsz, Nikolaas  (zoon van ) 
 ~ +/- 1395 te ??? 
 † voor 16-06-1475 te ??? 
x +/- 1425 te ??? 
#k654913 NN    (dochter van ) 
 ~ +/- 1400 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Hugo ~ +/- 1430 te ???  † voor 11-12-1499 te ??? 

 x +/- 1460 te ??? met NN 
 zie ─> k327456 
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REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE PUTTEN, 1229-1650 
O.a. gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 34 (1979) 
II. ZUID-HOLLAND en GELRE 
ALBLAS 
90. Een halve hoeve land (1383: 8 morgen 4 hont; 1472: een weer van 8 morgen, genaamd Kibbelaars 
land), waar zijn vader op placht te wonen, (1472: jaarlijks 12 pond waardig). 
25-11-1306: Colijn Everdeisz. na opdracht, te komen op zijn oudste zoon bij Machteld, dochter van Willem 
Blaskin, 1 fol. 205v. 
15-9-1311: Uitspraak over het leen van Everdei en Colijn van Alblas, 72. 
23-11-1345: Bartholomeus Wittenz. bij overdracht door Daniel, zijn broer, zoals Colijn Everdeisz., zijn neef, 
1 fol. 243. 
..-.-13..: Monne Dirksz. bij overdracht door Witteman Bartholomeusz., 64 fol. 28v. 
24-4-1383: Witte Dirk Elandszz., te komen op zijn oudste zoon bij Agnes, dochter van Floris van den 
Tempel, 1 fol. 222v, 64 fol. 28v. 
10-3-1396: Jan Maartensz. bij overdracht door Hadewig, dochter van Witte Dirksz., bij dode van haar 
vader, 1 fol. 229, 64 fol. 28v. 
15-4-1401: Lijftocht van Machteld, dochter van Reiner van Kalkeren, gehuwd met Jan Maartensz., 1 fol. 
233, 64 fol. 28v. 
30-5-1424: Arnout Vink voor Elisabeth, zijn dochter, bij dode van Jan Maartensz., 65 fol. 22v. 
..-.-14..: Nikolaas Simonsz. te Dordrecht voor Elisabeth, zijn vrouw, 65 fol. 22v, 66 fol. 2v. 
16-5-1466: Nikolaas Gijsbertsz. (zie k654912) bij overdracht door Jacob Kibbelaar voor Elisabeth, 
dochter van Arnout Vink, diens vrouw, LRK 117b fol. 51v-52. 
..-.-1472: Nikolaas Gijsbertsz. vermeld, LRK 283 fol. 179. 
16-6-1475: Hugo Nikolaasz. (zie k327456) bij dode van Nikolaas Gijsbertsz., zijn vader, (zie k654912) 
LRK 118 c. Arkel fol. 22v. 
11-12-1499: Nikolaas Gijsbertsz. voor Adriaan Hugo Nikolaasz., (zie k163728) zijn neef, bij dode van 
Hugo Nikolaasz., diens vader, (zie k327456) LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
26-10-1519: Hulde van Adriaan Hugo Nikolaasz., LRK 122 c. Arkel fol. 10v. 
14-2-1557: Pleun Adriaansz., (zie k81864) gehuwd met Fijtge Jansdr., (zie k81865) bij dode van 
Adriaan Hugo Nikolaasz., zijn vader, (zie k163728) LRK 128 c. Arkel fol. 30 en c. Zd.-Holland fol. 6v-7v. 
19-2-1581: Jan van Muissenburg Willemsz. voor Cornelis Pleunenz. te Alblas bij dode van Pleun 
Adriaansz., diens vader, (zie k81864) LRK 135 fol. 172v-173. 
26-3-1592: Wouter Cornelisz. (zie k20466) bij overdracht door Cornelis Pleunenz., (zie k40932) LRK 
138 fol. 8v-9. 
 
90A. De helft van het leen. 
19-5-1615: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Neeltje Woutersdr., zijn nicht, ook voor Sijtje Woutersdr., haar 
zuster, bij dode van Wouter Cornelisz., hun vader, LRK 141 c. Arkel fol.43v-44. 
20-1-1632: Cornelis Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Maarten Vlam, notaris te den Haag, voor 
Wouter Adriaansz. Casteel te Papendrecht, gehuwd met Neeltje Woutersdr., en Reiner Calis Hugenz. voor 
Dieuwertje Nanningsdr. met het geheel bij deling van de boedel van Wouter Cornelisz., LRK 146 c. Zd.-
Holland fol. 9-10. 
11-2-1645: Emilius Cool voor Arnout Woutersz. te Oud Alblas voor Neeltje Cornelisdr., diens nicht, bij dode 
van Cornelis Woutersz., haar vader, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 1v-2v. 
9-4-1647: Hugo Adriaansz. voor Maartje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Evenblij voor 
Neeltje Cornelisdr. met de helft, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 29v-30. 
 
90B. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Dieuwertje Nanningsdr. bij dode van Wouter Cornelisz., haar 
man, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Gijsbert Calis Nikolaasz. voor Sijtje Woutersdr., zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis 
Willemsz. Evenblij, secretaris van Oud Alblas, voor Jan en Cornelis Willemsz. Ouderkerk voor Neeltje 
Cornelisdr., hun nicht, LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 27v-29v. 
 
90C. Een kwart van het leen. 
2-3-1616: Cornelis Pieter Arnoutsz. voor Cornelis Woutersz., zijn neef, bij dode van Wouter Cornelisz., 
diens vader, LRK 142 c. Zd.-Holland fol. 2. 
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 90A tot: 
9-4-1647: Arnout Woutersz. te Oud Alblas bij overdracht door Cornelis Evenblij voor Neeltje Cornelisdr., 
LRK 150 c. Zd.-Holland fol. 30v-31. 

 
 
#k664832 Besemer, Jan Ockersz  zelfde als ─> k284930 
x 
#k664833 NN     zelfde als ─> k284931 
 
#k684256 Cranendonck, Gerrit Roelofsz zelfde als ─> k233680 
x 
#k684257 NN, Beatrijs    zelfde als ─> k233681 
 
#k724512 Voppensz, Pieter   zelfde als ─> k142464 
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x 
#k724513 Besemer, Ave (Ffije Awijn) Jans zelfde als ─> k142465 
 
#k751136 Voppensz, Pieter   zelfde als ─> k142464 
x 
#k751137 Besemer, Ave (Ffije Awijn) Jans zelfde als ─> k142465 
 
#k758816 Voppensz, Pieter   zelfde als ─> k142464 
x  
#k758817 Besemer, Ave (Ffije Awijn) Jans zelfde als ─> k142465 
 
#k781856 Voppensz, Pieter   zelfde als ─> k142464 
x 
#k781857 Besemer, Ave (Ffije Awijn) Jans zelfde als ─> k142465 
 
#k782528 van Muijlwijck, Mathijs Rutgers (zoon van Rutger Gerritsz van Muijlwijck 
      en Beata van Amerongen) ─> k1565056 
 Beroep: Leenman van Altena en Polanen 
 * +/- 1385 te Altena 
 † 18-03-1463 te Gorinchem 
x +/- 1420 te ??? 
#k782529 NN, Belij (dochter van ) 
 * +/- 1400 te Altena 
 † +/- 1463 te Gorinchem 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Peter * +/- 1418 te Gorinchem  † +/- 1482 / 1486 te Hoogblokland 

 x +/- 1448 te Hoogblokland / Gorinchem met Adriana Hermans 
 zie ─> k391264 

 

 
#k782534 de Hoghe, Gerrit Gerardsz  (zoon van Gerrit Godensz de Hoghe en ) 
      ─> k1565068 
 * +/- 1408 te Gorinchem 
 † ??? te Gorinchem 
x +/- 1435 te ??? 
#k782535 NN  (dochter van ) 
 * +/- 1410 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gouwe * +/- 1440 te Gorinchem  † voor 1495 te ??? 

 x +/- 1465 te ??? met Floris Holl 
 zie ─> k391267 

 

 
#k816432 van Muijlwijck, Rutger Gerritsz zelfde als ─> k1565056 
x  
#k816433 van Amerongen, Beata  zelfde als ─> k1565057 
 
#k934720 Cranendonck, Jan Roelofsz  (zoon van Roelof Cranendonck van  
      Emmichoven en ) ─> k1869440 
 ~ +/- 1365 te Dordrecht 
 † na 1454 te Charlois 
x +/- 1395 te ??? 
#k934721 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1370 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
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o Roelof ~ +/- 1400 te Ridderkerk  † +/- 1483 te Ridderkerk 
 x +/- 1430 te ??? met NN 
  zie ─> k467360 

 

 
#k978944 van Muijlwijck, Rutger Gerritsz zelfde als ─> k1565056 
x  
#k978945 van Amerongen, Beata  zelfde als ─> k1565057 
 
#k1008000 Cranendonck, Jan Roelofsz zelfde als ─> k934720 
x 
#k1008001 NN     zelfde als ─> k934721 
 
#k1043984 Besemer, Jan Ockersz  zelfde als ─> k284930 
x 
#k1043985 NN     zelfde als ─> k284931 
 
 
 



Kwartierstaat CWSH Rook Pagina 1531 Datum: 19-Feb-23 

Generatie 21; edelbetovergrootouders 
Kwartierstaatnummers 1.048.576 tm 2.097.151 
 
#k1139720 Besemer, Johann  (zoon van ) 
 * +/- 1300 te Esslingen Duitsland 
 † ??? te ??? 
x +/- 1325 te ??? 
#k1139721 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1300 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Ocker * +/- 1330 te Esslingen (nabij Stuttgart, Duitsland) † +/- 1400 te Dordrecht 

 x +/- 1360 te ??? met NN 
  zie ─> k569860 

 

 
#k1329664 Besemer, Ocker Johansz  zelfde als ─> k569860 
x 
#k1329665 NN     zelfde als ─> k569861 
 
#k1368512 Cranendonck, Roelof Jansz zelfde als ─> k467360 
x 
#k1368513 NN     zelfde als ─> k467361 
 
#k1449024 Hoenensz, Vop   zelfde als ─> k284928 
x 
#k1449025 NN     zelfde als ─> k284929 
 
#k1449026 Besemer, Jan Ockersz  zelfde als ─> k284930 
x  
#k1449027 NN     zelfde als ─> k284931 
 
#k1502772 Hoenensz, Vop   zelfde als ─> k284928 
x 
#k1502773 NN     zelfde als ─> k284929 
 
#k1502774 Besemer, Jan Ockersz  zelfde als ─> k284930 
x  
#k1502775 NN     zelfde als ─> k284931 
 
#k1517632 Hoenensz, Vop   zelfde als ─> k284928 
x 
#k1517633 NN     zelfde als ─> k284929 
 
#k1517634 Besemer, Jan Ockersz  zelfde als ─> k284930 
x  
#k1517635 NN     zelfde als ─> k284931 
 
#k1563712 Hoenensz, Vop   zelfde als ─> k284928 
x 
#k1563713 NN     zelfde als ─> k284929 
 
#k1563714 Besemer, Jan Ockersz  zelfde als ─> k284930 
x 
#k1563715 NN     zelfde als ─> k284931 
 
#k1565056 van Muijlwijck, Rutger Gerritsz (zoon van Gerrit Jansz van Muijlwijck en 
      Ida (Joncfrau) Borchards de Grote) 
 * +/- 1360 te Dordrecht 
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 † ??? te Gorinchem 
x +/- 1380 te ??? 
#k1565057 van Amerongen, Beata  (dochter van ) 
 * +/- 1359 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Mathijs * +/- 1385 te Altena  † 18-03-1463 te Gorinchem 

 x +/- 1420 te ??? met Belij NN 
  zie ─> k782528 

 

 
#k1565068 de Hoghe, Gerrit Godensz (zoon van NN en Goedeke “Basterd” van Arkel) 
 * +/- 1374 te Gorinchem 
  ??? te Gorinchem 
x +/- 1400 te ??? 
#k1565069 NN    (dochter van ) 
 * +/- 1375 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Gerrit * +/- 1408 te Gorinchem  † ??? te Gorinchem 

 x +/- 1435 te ??? met NN 
  zie ─> k782534 

 

 
#k1632864 van Muijlwijck, Gerrit Jansz  zelfde als ─> k3130112 
x  
#k1632865 Borchards, Ida de Grooten Heeren  zelfde als ─> k3130113 
 
#k1869440 Cranendonck van Emmichoven, Roelof (zoon van Diederik Willemsz van 
    Cranendonck en NN Roelofsdr van Emmichoven) 
 ~ +/- 1330 te ??? 
 † na 1388 te ??? 
x +/- 1360??? te ??? 
#k1869441 NN     (dochter van ) 
 ~ +/- 1335 te ??? 
 † ??? te ??? 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 
o NN  *   †  
o Jan ~ +/- 1365 te Dordrecht  † na 1454 te Charlois 

 x +/- 1395 te ??? met NN 
  zie ─> k934720 

 

 
#k1957888 van Muijlwijck, Gerrit Jansz  zelfde als ─> k3130112 
x  
#k1957889 Borchards, Ida de Grooten Heeren  zelfde als ─> k3130113 
 
#k2016000 Cranendonck van Emmichoven, Roelof zelfde als ─> k1869440 
x 
#k2016001 NN      zelfde als ─> k1869441 
 
#k2087968 Besemer, Ocker Johansz   zelfde als ─> k569860 
x 
#k2087969 NN      zelfde als ─> k569861 
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