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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Handschrifenverzameling Rijksarchief in Zuid-Holland: Tweede Serie

Archiefbloknummer:
37261

Omvang:
1447 inventarisnummer(s)7,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrif, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse 
stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrif geschreven.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat losse stukken voor de periode van de 13e tot en met de 19e eeuw; een enkel stuk 
heef betrekking op de 20e eeuw. Het betref charters, transportakten, lijfrenten, privilege- en 
keurboek, resoluties, sententies, octrooien, brieven en inventarissen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Handschrifenverzameling Rijksarchief in Zuid-Holland: Tweede 
Serie, nummer toegang 3.22.01.02, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Handschrifen RAZH 1951-1990, 3.22.01.02, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De Collectie Handschrifen Zuid-Holland bestaat uit fragmentarchieven en losse stukken die niet 
direct ingevoegd konden worden in een ander bestand. Ze zijn verkregen door verwerving (koop of
schenking) of als afgedwaalde stukken aangetroffen in andere archieven of collecties. Dergelijke 
collecties hebben in principe een voorlopig karakter, omdat het wenselijk is om de stukken zoveel 
mogelijk terug te brengen naar de archieven waaruit ze afkomstig zijn. In de praktijk blijkt dit niet 
altijd eenvoudig te realiseren.
Zo bestaat nog steeds de “Collectie 1902”, die in genoemd jaar gevormd werd uit losse stukken 
van niet direct herleidbare herkomst, die tijdens de verhuizing naar het voormalige Algemeen 
Rijksarchief aan het Bleyenburg werden aangetroffen. (zie toegang 3.22.10).

In de nieuwe toegang 3.22.01.02 zijn ook de nog niet eerder beschreven stukken van de collectie 
Van der Poest Clement opgenomen, evenals een verzameling charters afkomstig van het Centraal 
Bureau voor Genealogie.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De 'Handschrifenverzameling van het Rijksarchief in Zuid-Holland, Tweede serie' vormt een 
vervolg op de inventaris van de 'Handschrifen Derde Afdeling tot en met 1950' door J.A. Jaeger, 's-
Gravenhage 1968 (toegang 3.22.01.01). De verzameling bevat bescheiden die niet direct in een 
archief of collectie geplaatst konden worden. Aangezien uit de verzameling 'Handschrifen' steeds 
meer archiefstukken naar andere archieven of collecties worden overgebracht, neemt de 
verzameling steeds meer in omvang af.

In 1985 werd door A.A. Mietes een aanvullende plaatsingslijst gemaakt op de losse aanwinsten van
het Rijksarchief in Zuid-Holland over de jaren 1951-1974 (toegang 3.22.01.02). Ter vervanging van 
deze lijst heef mevr. mr. D. Kieboom-Jansen als vrijwilligster in de jaren vanaf 1988 een meer 
uitgebreide en gerubriceerde versie vervaardigd. De afwerking van deze nieuwe versie van de 
archiefinventaris bleef achterwege. In 2006 beklaagde zij zich hierover bij de algemene 
rijksarchivaris. Deze wees mevr. I. Heidebrink aan om de inventaris te voltooien en voor gebruik 
door onderzoekers gereed te maken. Mevr. Heidebrink verwerkte in dit kader ook nog een 
hoeveelheid ander, veelal recent verworven kleinere aanwinsten, alsmede enkele restantcollecties.
Dit leidde tot de inventaris van de Collectie Handschrifen van het voormalige Rijksarchief in Zuid-
Holland, aanwinsten 1951-1990. In deze nieuwe toegang 3.22.01.02 is ook een deel van de 
aanwinsten tot en met 1990 te vinden, die eerder beschreven waren in de plaatsingslijst op de 
Collectie Losse Aanwinsten van het voormalige Rijksarchief in Zuid-Holland (toegang 3.22.03).

Met het verschijnen van de voorliggende toegang zijn de vorige versies van de plaatsingslijsten 
3.22.01.02 en 3.22.03 vervallen.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Losse handschrifen Zuid-Holland werden tot en met 1967 met een doorlopende nummering 
geregistreerd achter de letter ‘H’ van handschrif. Vanaf 1968 werden aanwinsten per jaar 
genummerd achter de letter ‘A’ van aanwinst. In de herziene toegang 3.22.01.02 zijn de stukken 
niet opgesomd in volgorde van binnenkomst, of op datum van vervaardiging, maar gerangschikt 
naar onderwerp en daarbinnen op plaatsnaam en/of andere geografische aanduiding. De 
oorspronkelijke “H”en “A” nummers zijn vervangen door een nieuwe doorlopende nummering te 
beginnen met nummer één.
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Alle aanwinsten van het Rijksarchief in Zuid-Holland zijn terug te vinden in de Verslagen van 's Rijks 
Oude Archieven , later de Jaarverslagen van de Rijksarchiefdienst , onder het hoofdstuk Derde Afdeling 
van het Algemeen Rijksarchief. Aan de hand van deze verslagen, die ondermeer in de studiezaal 
van het Nationaal Archief voorhanden zijn, werd dit overzicht van de 'Handschrifen' 
samengesteld.

Mevrouw Kieboom heef de toegankelijkheid van het bestand aanzienlijk vergroot door 
gedetailleerde en stuksgewijze beschrijving van archivalia, die tot nu toe alleen als verzameling 
bekend waren.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 OVERHEID

1 OVERHEID
1.1 Gewestelijke, provinciale, locale besturen en instellingen, ambtenaren

1.1 GEWESTELIJKE, PROVINCIALE, LOCALE BESTUREN EN INSTELLINGEN, AMBTENAREN
1.1.A Organisatie

1.1.A ORGANISATIE
1.1.A.1 gewestelijk

1.1.A.1 GEWESTELIJK

1 Verordening van de Staten van Holland en West-Friesland tegen het omkopen van 
ambtenaren, gedrukt.
1669 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

2 Korte memorie van de magistraat van 's-Gravenhage aan Provinciale Staten inzake 
zijn competentie, gedrukt.
1719 1 stuk
De zaak betref het ontbieden en bevelen door Provinciale Staten, met voorbijgaan van de 
magistraat, van de courantier A. Paauw en de deken van het boekverkopersgilde te 's-Gravenhage; 
met extract uit het Resolutieboek van Schout en Burgemeesteren van 's-Gravenhage.
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

3 Concept-Reglement voor het Municipaal Bestuur in de verschillende gemeenten 
van Bataafs Brabant, met bijlagen, gedrukt.
1796 1 deel
Herkomst: onbekend, 1990

4 Stuk, inhoudende de verdeling van het departement Holland in twaalf districten.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1955/56

1.1.A.2 regionaal

1.1.A.2 REGIONAAL

--- Inventarissen van de secretarieën van Alphen en Rietveld, Aarlanderveen, 
Oudshoorn; met specificatie voor de onder Oudshoorn resorterende polders.
19de eeuw 1 omslag
Niet raadpleegbaar
Voorheen inv.nr. 5. Overgebracht naar het archief van het Algemeen Rijksarchief, 2.14.03, inv.nr. 
2362.

6 Voorstel voor een Formulier van Proclamatie, Trouw en Attestatie van het comité 
van correspondentie in de Hoekse Waard; alsmede een uittreksel uit de memorie 
der Secretarie van Staat inzake gevallen waarin verbetering der registers van de 
Burgerlijke Stand niet noodzakelijk is.
1795, 1808 19 maart 3 stukken
Herkomst: onbekend, 1955/56

7 Algemene bepalingen tot het oprichten van schoolfondsen in het departement 
Maasland en tarief van uitdeling, geldende voor Maasland.
1810 6 december, 1809 4 februari 3 stukken
Herkomst: onbekend, 1955/1956
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8 Instructie voor ambachtsbewaarders van Tedingerbroek.
1802 1 stuk
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief, archief Caland, 1902

1.1.A.3 locaal

1.1.A.3 LOCAAL
Alblasserdam

Alblasserdam

9 Protocollen van allerhande akten van het gerecht van Alblasserdam.
1742 - 1805 2 delen
Herkomst: Gemeentebestuur van Alblasserdam, 1971

Bensdorp

Bensdorp

10 Staat van baten en lasten van het eiland Bensdorp, anders genaamd De Vennip.
1751-1760 1 katern
Herkomst: onbekend

Gouda

Gouda

11 Extract uit het tiende stadsregister van Gouda.
18de eeuw 1 deel
Herkomst: onbekend; mogelijk geschenk van de erven van de heer W.G. van Oyen te 's-Gravenhage, 
1959

12 Inventaris van het secretariaat van Gouda.
18de eeuw 1 deel
Herkomst: onbekend; mogelijk geschenk van de erven van de heer W.G. van Oyen te 's-Gravenhage, 
1959

Krimpen aan de IJssel

Krimpen aan de IJssel

13 Octrooi en reglement voor het ambacht Krimpen aan de IJssel, gedrukt.
1778 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

14 Lijst van gezinshoofden te Krimpen aan de IJssel, met nadere byzonderheden, 
opgemaakt ingevolge aanschrijving van het Departementaal Bestuur van Holland 
van 11 juni 1801.
19de eeuw 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Leerdam

Leerdam

15 Bijlagen tot de stadsrekening van Leerdam.
1693 1 omslag
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Monster

Monster

16 Akten inzake huwelijksproclamaties door het gerecht van Monster; met ingekomen 
stukken dienaangaande.
1631-1636, 1800, 1811 1 omslag
Herkomst:uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
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Oud-Alblas

Oud-Alblas

17 Protocol van allerhande akten ten overstaan van de ambachtsheer van Oud-Alblas 
dan wel diens stadhouder en heemraden, fragmenten.
1595-1603, 1609-1618 1 omslag
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Sommelsdijk

Sommelsdijk

18 Register van werkzaamheden te verrichten door de burgemeesters van 
Sommelsdijk, gedrukt.
1826 1 katern
Herkomst: collectie Van der Poest Clement nr.54, 1987

Ter Aar

Ter Aar

19 Rechterlijke archivalia; de bladzijden 831 t/m 837 uit een protocol van het ambacht 
Ter Aar.
1599 1 omslag
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

Woerden

Woerden

--- Staat behorende tot het archief van de prefect van het departement van de 
Monden van de Maas, de classis Woerden betreffende.
1813
Inv.nr. 20 is ingevoegd in archief van de prefect van de Monden van de Maas.

Zwammerdam

Zwammerdam

21 Inventaris van het archief van Zwammerdam, zoals het door de gewezen schout en 
secretaris Dionisius Marsbag is overgegeven aan Cornelis van Leeuwen, 
provisionele schout en secretaris van Zwammerdam, in 1718 opgemaakt door 
Cornelis Mijs, rentmeester van Voshol; gelijktijdig afschrif, fotokopieën.
[1718] 1 omslag
Herkomst: vervaardigd met bemiddeling van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

1.1.B Besluitvorming

1.1.B BESLUITVORMING
1.1.B.1 landelijk

1.1.B.1 LANDELIJK

22 Resolutieboek, gemerkt R.R. 100, inhoudende extracten uit de resoluties van de 
Raad van State en de Staten-Generaal, Staats-Brabant betreffende, 
handgeschreven kopie.
1745 24 mei-1749 7 juli 1 deel
Herkomst: Restant Gewestelijke Besturen, nr 7

23 Extract uit de Resolutiën van de Raad van State der Verenigde Nederlanden, 
gedateerd 28 augustus 1777, tot het in druk uitbrengen van de stukken van groot 
belang, welke ter secretarie van de Raad van State berusten, gedrukt.
1778 1 deel
Het betref: de Unie van Utrecht, d.d. 6 december 1578;Het origineel tractaat van nadere Unie, d.d. 
23 januari 1579; Akte van submissie, d.d. 13 juli 1579.
Bijzonder naschrif inzake het drukken door Johannes Enschedé en Zoonen met de originele letters.



20 Handschriften RAZH 1951-1990 3.22.01.02

Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie
1.1.B.2 gewestelijk

1.1.B.2 GEWESTELIJK

24 Plakkaat van de Staten van Holland ter bescherming van buitenlandse diplomaten, 
gedrukt.
1651 1 stuk
Herkomst: Rijksarchief Friesland, 1986

25 Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, 1544-1663, afschrif.
18de eeuw 1 deel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

26 Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 1664 - 1699, afschrif.
18de eeuw 1 deel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

27 Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 1700 - 1736, afschrif.
18de eeuw 1 deel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

28 Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 1737 - 1740, afschrif.
18de eeuw 1 deel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

29 Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland.
1599, 14 mei - 12 juni 1 katern
Herkomst: geschenk van mevr. H.H.P. Rijperman te 's-Gravenhage, 1957

30 Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, met index op zaken, 1653 -
1668.gedrukt.
1672 1 deel
Herkomst: onbekend, 1987.

31 Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, gedrukt.
1680 1 deel
Herkomst: onbekend, 1987

32 Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het vervreemden, 
verpanden e.d. van regaliën, heerlijkheden, domeinen, enz. van de 
Grafelijkheid;afschrif.
[1620] 1 stuk
Herkomst: onbekend

33 Aantekeningen over staatszaken, rubrieksgewijze ingedeeld, ten dele ontleend aan 
de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland.
1544 - 1734 1 deel
Herkomst: aangekocht van Antiquariaat Gysbers en Van Loon te Arnhem, 1971

34 Verzameling instructies, plakkaten en resoluties van de Heren Staten van Holland 
en West-Friesland over de jaren 1534 - 1724.
18de eeuw? 1 deel
Herkomst: Restant Gewestelijke Besturen, nr 3.

35 Lijst van (gedrukte) resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland over de 
jaren 1580 - 1589 inzake 's lands charters en in het byzonder hun overbrenging naar 
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's-Gravenhage.
18de eeuw 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement nr 107, 1987

36 Extracten uit resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland met 
betrekking tot de vervulling van ambten.
1585, 1586, 1588, 1589, 1656, 1663 4 stukken
Herkomst: Restant Gewestelijke Besturen 24

37 Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
verstrekken van geldleningen van resp. 600.000 en 400.000 carolusguldens tegen 5
procent 's jaars aan Koning Frederik III van Denemarken.
1657, 1658 2 stukken
Herkomst: onbekend

38 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland het afscheid-
nemen van de Koning van Groot-Brittannië door de Provinciale Staten betreffende.
1660 1 stuk
Herkomst: onbekend.

39 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake de 
approbatie en ratificatie van een conventie door Gecommitteerde Raden met een 
Gecommitteerde van de Staten van Utrecht aangegaan, gedrukt.
1757 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

40 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland op een 
request van het Genootschap van Wapenhandel "Voor het Vaderland" te 's-
Gravenhage; in tweevoud. gedrukt.
1787 1 stuk
Herkomst: Restant Gewestelijke Besturen, nr 18

41 Lijst van besluiten van de Heren Gecommitteerde Staten van Holland en West-
Friesland, genomen ter vergadering te Hoorn.
1726 26 maart tot 1791 30 november 1 katern
Herkomst: onbekend; mogelijk geschenk van de erven van de heer W.G. van Oyen te 's-Gravenhage, 
1959.

42 Notulen van het Departementaal Bestuur van Holland, gedrukt.
1806, 4 tot 8 april 1 omslag
Herkomst: onbekend, 1987

--- Rapport van de "Algemeene Commissie tot regeling en uitdeeling van den 
onderstand voor de Noodlijdenden, door den Watersnood", gedrukt.
1811 1 band
Inv.nr. 43 is vervallen.
Herkomst: Archief Gewestelijke Besturen 1795 - 1807, supplement I of II, nr 195; Restant Gewestelijke
Besturen, nr 6

44 Verbaal van het bij de Ridderschap van Holland verhandelde, gedrukt.
1815-1818, 1821-1823 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

1.1.B.3 regionaal

1.1.B.3 REGIONAAL

45 Resolutie van Gecommitteerden van de Admiraliteit op de Maze inzake het 
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registreren van passagiers; uittreksel.
1766 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

1.1.B.4 locaal

1.1.B.4 LOCAAL
Noordeloos

Noordeloos

46 Resolutieboek van de heerlijkheid Noordeloos, fotokopie. 1667-1776; Met bijlagen.
1718, 1754, 1817 en ongedateerd 1 deel
Het oorspronkelijke resolutieboek bevindt zich in particulier bezit.
Herkomst: vervaardigd door bemiddeling van de heer A. Horden te Noordeloos, 1972

1.1.C Functionarissen

1.1.C FUNCTIONARISSEN
1.1.C.1 gewestelijk

1.1.C.1 GEWESTELIJK

47 Lijst van candidaten voor vacante posten in de provincie Holland.
1644 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987.

48 Missive van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 8 februari 1674, aan de 
heren van Duvenvoorde, Asperen, Maasdam, Heenvliet, Wassenaer, Sevender en 
Noordwijk, inzake uitbreiding van de Staten (ridderschap + edelen).
1674 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 20, 1987

49 Lijsten van personen die zitting hebben in bestuurscolleges in Holland.
1745-1794 1 band
Herkomst: onbekend; mogelijk geschenk van de erven van de heer W.G. van Oyen te 's-Gravenhage, 
1959

50 Bijlage bij de rekening van de rentmeester-generaal bestaande uit een declaratie 
van Jan van der Linden Gevertsz., landmeter/inspecteur, betreffende 
werkzaamheden in opdracht van Pompejus Onderwater, rentmeester-generaal van 
Zuid-Holland en het Land van Heusden, tussen februari en december 1778 verricht; 
met aantekening tot opdracht van betaling ten laste van Pompejus Onderwater.
1789 1 stuk
Herkomst: Rijksarchief Zuid-Holland, Gewestelijke Besturen van Holland, 1795-1807, inv.nr. 
4839;Restant Gewestelijke Besturen 13

51 Geheime Instructie van de Ministre de l'Intérieur te Parijs aan de prefecten 
betreffende de Gardes d' honneur, fotokopieën van gedrukte tekst.
1813 1 omslag
Herkomst: verkregen door bemiddeling van Mr W.F. Lichtenauer te Rotterdam, 1959

52 Brievenboek van Johannes van Beek, landmeter tot instandhouding van het 
kadaster in Zuid-Holland.
1834-1838(1846) 1 deel
Herkomst: onbekend
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1.1.C.2 regionaal

1.1.C.2 REGIONAAL
Griend

Griend

53 Akte van Karel de Stoute uit 1469 inzake bevoegdheden van Jhr. Philips, broeder te 
Wassenaar, als bestuurder van het eiland Griend, fotokopie van een afschrif in een 
keurboek van Amsterdam.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: geschenk van de heer G. van Dieren te Eindhoven, 1964

Hei- en Boeicop

Hei- en Boeicop

54 Akten betreffende de aanstelling van schout, secretaris, gadermeester, 
gerechtsbode enz. door de ambachtsheer of -vrouwe van Hei- en Boeicop.
1747, 1750, 1770, 1805 4 stukken
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

1.1.C.3 locaal

1.1.C.3 LOCAAL
Amsterdam

Amsterdam

55 Brief van Prins Willem van Oranje aan de kolonels van de schutterij van Amsterdam 
betreffende de voordracht tot (her)benoeming van leden van genoemde schutterij 
na de onlusten van 1787, gedrukt.
1787 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie,1990

1.2 Waterschappen

1.2 WATERSCHAPPEN
Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD

56 Processtukken, afkomstig van Gerrit van der Burch als procureur van watergraven 
en waterheemraden van de Nederwaard, deel uitmakend van de Grote 
Alblasserwaard, en van de schouten en gerechten van Bleskensgraaf, Brandwijk en 
Laag-Blokland, in hun voor de Hoge Raad gevoerd proces tegen watergraaf en 
waterheemraden van de Overwaard.
1592 en ongedateerd 1 dossier
Herkomst:geschenk van de heer H.J.J. Visser te Amsterdam, 1951

Berkel

BERKEL

57 Inventaris van stukken door Sijmen Wolphertsz. en Adriaen Willemsz., 
ambachtsbewaarders, en de achtmannen van het ambacht van Berkel 
overgedragen aan Mr Johan van Oldebarnevelt, ambachtsheer van Berkel, 
opgemaakt omstreeks 1600, fotokopie en transcriptie.
ongedateerd 1 omslag
Herkomst: geschenk van burgemeester en wethouders van Berkel en Rodenrijs, 1958

Delfland

DELFLAND

58 Request van de hoofdingelanden van Delfland aan het Wetgevend Lichaam der 
Bataafse Republiek betreffende de competentie van het College van 
Hoofdingelanden ten opzichte van dijkgraaf en hoogheemraden, alsmede van de 
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agent van Politie en Toezicht op de staat van dijken, wegen en wateren der Bataafse
Republiek; n.a.v. de noodzakelijke reparatiën van de stenen hoofden en 
zeeweringen 's-Gravenzande voor Delflands zee-oevers (bij Monster), in viervoud, 
gedrukt.
1798 1 deel
Herkomst:Rijksarchief in de provincie Zuid-Holland, archief Gewestelijke Besturen, Supplement II, 
127; Restant Gewestelijke Besturen nr 9

Krimpen aan de IJssel

KRIMPEN AAN DE IJSSEL

59 Reglement voor het polderbestuur van Krimpen aan de IJssel; in tweevoud.
1807 2 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

60 Algemene keur voor de polder Langeland en Kortland in Krimpen aan de IJssel, 
gedrukt.
1870 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Ooltgensplaat en Den Bommel

OOLTGENSPLAAT EN DEN BOMMEL

61 Resoluties van dijkgraaf, gezworenen en ingelanden van de Molenpolder onder Den
Bommel; fragment van een resolutieboek.
1745-1806 1 omslag
Herkomst: geschenk van de heer A. Versteegh te Leerdam, 1967; aannemelijk is: uit het archief van 
de heerlijkheid St Adolphsland, genaamd Ooltgensplaat en Den Bommel. Vgl. Aanwinsten 3de 
afdeling ARA 1967, onder V.

Rijnland

RIJNLAND

62 Stukken aangaande de bedijking en droogmaking van de Nieuwkoopse Poel in 
Rijnland; met twee kaarten (één ingebonden in een katern, één los), door de 
geadmitteerde landmeter L.Kraakhorst gemaakt in 1742. Met een afschrif van een 
overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland en Amstelland 
inzake een gemeenschappelijke omslag van het morgengeld, d.d. 12 november 1811.
1777-1812 9 katernen, 1 kaart
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, uit Archief Caland, 1902

63 Naamlijsten van de stemgerechtigde ingelanden van Rijnland, ingedeeld in 16 
kiesdistricten, gedrukt.
1859 1 pak
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 95, 1987

64 Financiële stukken betreffende de polders Den Doel, St. Anna en Ketenisse in 
Staats-Vlaanderen.
1627-1638 1 omslag
Herkomst: onbekend; 1978/1979

Vierambachtspolder

VIERAMBACHTSPOLDER

65 Keur en Ordonantie op de dijken, kaden, tochten enz., alsmede de sloten en wegen 
in de droogmakerij van de Vierambachtspolder onder Esselikerwoude, Ter Aar, 
Outshoorn en Rijnsaterwoude uit 1748, gedrukt te Leiden.
1815 1 stuk
Herkomst:overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971
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Waddinxveen

WADDINXVEEN

66 Inschrijving, voorafgegaan door de conditiën tot inschrijving, door Vrouwe Johanna 
Margareta Blom geboren Noot, op twee kavels in de bedijking en droogmakerij van 
Noord-Waddinxveen; met handgeschreven kwitering t/m 1767, gedrukt.
1759 1 katern
Herkomst:Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, uit Archief Caland, 1902

1.3 Rechterlijke instellingen

1.3 RECHTERLIJKE INSTELLINGEN
1.3.A Wetgeving

1.3.A WETGEVING

67 Brief van J.L. Huber, lid van de Nationale Vergadering, aan zijn Friese landgenoten 
over de aanneming of afkeuring van het ontwerp van Constitutie, gedrukt.
1797 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

68 Fragment van een brief van N.N. aan N.N., handelende o.a. over Art. 346 van de 
Code Penal.
1816(?) 1 stuk
Mogelijk Gorinchem. Vermeldt de oprichting van een Loge der Vrijmetselaren. Genoemde namen: 
Delcour, Herding (boekverkoper), Lisman, Jan van der Meersch, Mentholt, Meester de Net.
Herkomst: onbekend; mogelijk aanwinst 1971-I-19

Brabant en het Land van Overmaas

BRABANT EN HET LAND VAN OVERMAAS

69 Verordening betreffende justitie voor de Raad en het Leenhof van Brabant en het 
Land van Overmaas.
1765 1 katern
Herkomst: onbekend, 1987

Delft

DELFT

70 Privilege- en Keurboek van de stad Delf.
midden 16de eeuw 1 deel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

Hardinxveld

HARDINXVELD

71 Extract van een brief van J. van Heemskerck aan de griffier (Mr Cornelis) Camerlinck 
betreffende de privileges van Zuid-Holland, in het bijzonder Hardinxveld, inzake het
verbeuren van lijf en goederen.
17de eeuw 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 82, 1987

Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT

72 Overzicht van oude Keuren van Ooltgensplaat.
1717 1 deel
Herkomst: Rijksarchief in de provincie Zuid-Holland; Archief Gewestelijke Besturen, Supplement II, 
127; Restant Gewestelijke Besturen, nr 20, uit archief Clemens (inv.nr. 196)
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Vianen

VIANEN

73 Afschrif van een verordening uit 1699 van Amalia, gravin Van der Lippe, vrouwe 
van Vianen, enz., betreffende de omslag van de kosten van criminele zaken en 
andere justitiële kosten uit 1699 en twee akten van taxatie, met bevel tot inning 
door de deurwaarder, ten behoeve van Heiltje van Bambergen, weduwe van 
Hendrick de Harder, ten laste van Gerrit van Nes.
1683 en 1690. 1 katern en 2 stukken
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 42, 1987

1.3.B Rechtspraak

1.3.B RECHTSPRAAK
1.3.B.1 Algemeen

1.3.B.1 ALGEMEEN

74 Eis en conclusie namens Johannes Doorenboom ingediend in zijn proces tegen Aert 
Cornelisz. de Jongh, strekkende tot het terugbrengen van zijn koeien uit de 
schutskooi in de door hem gehuurde weide.
1686 1 stuk
voor een niet met naam genoemd gerecht in Holland en West-Friesland.
Herkomst: geschenk van de heer J.Th. Dorrenboom te 's-Gravenhage, 1962

75 Antwoord in de zaak van Pieter Jansz. Kruijff, interveniërende voor Hendrick Aerdz. 
van der Does, gedaagde, tegen Johannes Kerckeringh, eiser.
17de eeuw 1 stuk
voor een niet met naam genoemd gerecht.
Herkomst:uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

76 Missive van het Hof van Holland aan de magistraat van een onbekende plaats 
inhoudende het verzoek dertien personen in hechtenis te nemen en over te dragen 
aan de te zenden drossaard Marinus de Jeude.
1703 11 juni 1 stuk
Genoemde personen: Pieter Bijvoet, Frans Cocq, Johannes Cool, Tieleman van Es, Jan Jacobse, 
Nicolaas Oliviers, Hendrik van Rosevelt, Pieter Rosevelt, Willem Roeveroij, Levinus van Vrijbergen 
heer van Nieuwland, Jacob Wouterse, Nicolaas Wouterse.
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979, inventaris Litsenburg-van Dijck, nr 1958

77 Geschrif ter verdediging van Thomas Joha, predikant te Reysum, Genum en 
Lichtaard, tegen de beschuldigingen van Sicco Douwe van Aylva, inzake testament, 
codicil en nalatenschap van diens zuster Elisabeth Anna van Aylva, gedrukt.
1747 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

78 Juridische verhandeling door Johan Schraffert te Harderwijk over de verhouding 
huwelijkse voorwaarden - testament, geschreven n.a.v. een proces tussen de heer 
Van Bokhoven en de heer Van Westreenen over de nalatenschappen van Mr 
Cornelis Quint en zijn echtgenote Catharina de Lantman en hun enige zoon Mr 
Thadaeus François Quint, gedrukt.
1755 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

79 Memorie in een proces tussen Jacob de Vrij en zijn medecrediteuren.
ongedateerd 1 katern
Voor een niet met naam genoemd gerecht. De mede-crediteuren zijn: Rudolph Leusden, Mr Jasper 
Scheurwater, Gijsbert Egelingh, Jacob van Dorssen en Mr Johan Tilborgh.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 59, 1987
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1.3.B.2 landelijk

1.3.B.2 LANDELIJK

80 Memorie houdende een uittreksel uit het advertissement van rechten van ex-
ontvanger Andries Caan in zijn zaak voor de Raad van State, betreffende het 
omkopen van getuigen, tegen Mr Jacob Surendonk, vertegenwoordiger van de 
Generaliteit, gedrukt.
1709 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

81 Resolutie van de Staten-Generaal op het verzoek van Lubbert Adolf Torck, heer van 
Rozendaal, betreffende een zaak tussen hem en de Admiraliteit van Amsterdam; 
uittreksel.
1741 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

82 Verzameling deductiën en processen voor verscheidene Raden en Hoven, gedrukt.
17de en 18de eeuw 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1.3.B.3 gewestelijk

1.3.B.3 GEWESTELIJK

83 Folio 60, losgeraakt uit een onbekend register, bevattende akten van rechterlijke 
aard, uitgaande van of verband houdende met het Hof van Holland.
1469-1470 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Alkmaar, 1972

84 Processtukken inzake een geschil tussen Anthony Stalens, koopman te Middelburg, 
en Jan Adriaensz. de Bie, "licentuur" te Arnemuiden, ca. 1600 behandeld voor het 
Hof van Holland; afschrif.
[ca 1600] 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Limburg, 1975

85 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
request van Hendrik Ravens, burger en inwoner van Amsterdam, om de vrijdom, 
verleend aan Sara Bom te Vianen, buiten effect te stellen, gedrukt.
1767 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

86 Stuk betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen de Procureur-
Generaal van het Hof enerzijds en Joost van Scheyngen, ridder, anderzijds, inzake 
mishandeling door de laatste van Johan Pieter Oirtsz. te Goes.
1475 6 november 1 katern
Geauthentiseerde Franse vertaling door Johan de Halewin, president, en Michiel de Wilde, raad van 
het Hof.
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck,nr 2002)

87 Ordonnanties, door groothertog Albrecht van Saksen opgelegd aan een aantal 
steden en streken in Noord-Holland en aan het eiland Texel bij het einde van de 
opstand van het Kaas- en Broodvolk; met aantekeningen.
1492 25 mei 1 katern
Het betref: Alkmaar, Edam, Haarlem, Hoorn, Medemblik en Monnickendam, alsmede 
Kennemerland, West-Friesland en Wieringen.
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck,nr 1960)

88 Twee akten met betrekking tot de zaak door Mr Floris Oem van Wijngaerden voor 
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het Hof van Holland aangespannen tegen Mr Jacob Goudt, rentmeester-generaal 
van Noord-Holland, inzake zijn wedde als Raad-ordinaris in de Kamer van de Raad 
van Holland.
1505 27 maart en 1506 22 mei 1 katern
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck,nr 1961)

89 Stuk betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen Katharina van 
Assendelf, douairière van Helmont enerzijds en Josijne van Zuylen c.s. anderzijds.
1564, 28 maart 1 stuk
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck,nr 1955)

90 Proces-verbaal van Willem van der Cruys, deurwaarder van het Hof van Holland, 
inzake een reis naar Woudrichem op verzoek van Johan de Jeude, heer van 
Hardinxveld.
1516 1 stuk
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck,nr 1950)

91 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen Graaf Hendrik van
Nassau en Mr Adam van Nispen.
1520 1 omslag
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck,nr 1951)

92 Stukken, betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen Graaf Hendrik 
van Nassau van der Lecq en Mr Adam van Nispen.
1521 3 stukken (lias)
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck,nr 1953)

93 Vragen inzake de juridische positie van bedijkte en drooggemalen landerijen; met 
advies van een vijfal rechtsgeleerden betreffende de polders in Holland.
1619 1 katern
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck,nr 2200)

94 Akten van justificatie van de steden Dordrecht, Haarlem, Delf, Amsterdam, Hoorn 
en Medemblik, gedrukt.
1651 1 deel
Herkomst: onbekend. Restant Gewestelijke Besturen nr 25

95 Brief en advies van de Hoge en Provinciale Raad aan de Staten van Holland en 
West-Friesland inzake "het verlenen van represaliën weghens de pretensiën van de 
Prince van Orangien, teghens den Coningh van Spanjen", gedrukt.
1663 1 stuk
Herkomst:onbekend. Restant Gewestelijke Besturen nr 30.

96 Sententie van het Hof van Holland, gewezen in een proces tussen Jehenne Maria 
Doubleth, weduwe van Dominicus de Pottere, enerzijds en Grietgen Woutersdr., 
weduwe van Adriaen Govertsz. van Bochhoven, en de kinderen en erfgenamen van 
Catharina van Meteren, anderzijds, inzake de eigendom van 11 morgen land, 
genaamd "den Oock", gelegen in Baardwijk.
1630 1 november 1 charter
Herkomst:overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

97 Sententie van het Hof van Holland, gewezen in een proces tussen het Hof en 
Jacomina de Witte, echtgenote van Van Wijngaerden, president van het Hof, 
gedrukt.
1650 1 deel
Herkomst:onbekend.Restant Gewestelijke Besturen nr 26
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98 Deductie aan de Hoge Raad in Holland van de bewindhebbers van de kamer 
Amsterdam van de VOC in de zaak tegen Aaltje Fransse, weduwe van Cornelis 
Canter, Jan Canter en Hendrik van Greuningen, man van Anna Canter, resp. moeder, 
broer en zwager van Frans Canter, gewezen resident te Bassoura (= Basra in Irak), 
allen wonende te Amsterdam.
1753 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

99 Request aan de Staten van Holland en West-Friesland van schout en regenten van 
Berkel en Rodenrijs alsmede Mr Anthony Hendrik van Hees, ambachtsheer van 
Berkel en Rodenrijs, betreffende hun geschil met "de beide hooge collegiën" van 
Delfland.
(1757/1758) 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

100 Extract uit de resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende 
het geschil tussen de heer van Brederode en de heren van Heenvliet, Wassenaar, 
Zevender, Noordwijk, van de Leck, de Lier en Voorschoten, gedrukt.
1678 19 maart 1 stuk
Herkomst: onbekend. Restant Gewestelijke Besturen, ongenummerd

101 Extract uit de resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende 
een request van baljuw en gerecht van de Bijlmermeer met betrekking tot de 
jurisdictie inzake transporten en garingen aangaande landerijen en huizen gelegen 
binnen de bedijking van de Bijlmermeer, gedrukt.
1759 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

102 Memoriën, gericht aan het Hof van Holland door de crediteuren van Clifford en 
Zoonen en de heer Jan Clifford tegen een verzoek, ingediend bij de Staten van 
Holland door Anna Wolters, weduwe van Jan Clifford, burgemeester van 
Amsterdam, Jan Albert Clifford en Pieter Clifford Jansz., wonende te Amsterdam, 
gehandeld hebbende onder de naam Clifford en Zoonen, in drievoud, gedrukt.
(1776/1777) 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

103 eductie aan de Hoge Raad in Holland door Johan de Hertoge, procureur bij de Hoge 
Raad, weduwnaar van Petronella Tullingh, voor zichzelf en voor de overige 
erfgenamen van zijn schoonvader Anthony Tullingh, notaris en impostmeester te 
Amsterdam, tegen de erfgenamen van Wilhelmina Emaus, weduwe van Steven 
Schut, betreffende een contract tot stichting van een Sociëteit van de 
Stadsaccijnzen.
z.j. (na 1677) 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

104 Sententies van het Hof van Holland in het geschil tussen Geertruyd Lestevenon, 
weduwe van Mr Jacob Hop, oud-schepen en raad van Amsterdam, heer van 
Lekkerkerk, enerzijds en Mr Cornelis Groeninx van Zoelen, raad in de vroedschap 
van Rotterdam, ambachtsheer van Ridderkerk, anderzijds, gedrukt.
1779, 1785 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

105 Sententie, alsmede sententie in revisie, van de Hoge Raad in het proces tussen Mr 
Johan Wilhem Parker, oud-burgemeester van Middelburg, tevens bewindhebber 
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van de VOC-kamer te Middelburg, en burgemeesters en schepenen en raden van 
Middelburg, gedrukt.
1778, 1779 1 stuk en 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

106 Missive van de Kamer van Justitie te Vianen aan het Hof van Holland houdende 
beklag over een inbreuk op de rechtsmacht van de Kamer door de eerste 
deurwaarder van het Hof, concept, verwerkt tot gelijktijdig afschrif.
1769 maart 1 stuk
Herkomst:overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht, 1972

107 Advertissement van rechten, ingediend bij de Hoge Raad door Cornelis van der 
Meijle, als man en voogd van vrouwe Maria van Oldenbarnevelt, tegen Lodewijk 
van Nassau, als heer van der Leck, gedrukt.
1642 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

108 Extract uit de resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland, ter 
bevestiging van een resolutie uit 1759, inzake een geschil tussen de 
ambachtsvrouwe van Mijnden en de Loosdrechten, Anna de Haze, weduwe van Mr 
Lieve Geelvinck, raad en burgemeester van Amsterdam, enerzijds en Mr Jacob de 
Mol, baljuw van Mijnden, de Loosdrechten enz.,anderzijds, over de bevoegdheid tot
aanstelling van civiele schepenen in de heerlijkheid van Mijnden en de 
Loosdrechten, gedrukt.
1760 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

109 Inventaris van stukken namens Johan van de Kerckhoven genaamd Poliander, 
houtvester van Holland, ruwaard en baljuw van het land van Putten, aan de Hoge 
Raad overgegeven in zijn proces tegen Mr Franchoys Fagel, raadsheer in 
voornoemde Raad; alsmede een minuut van een rechtsgeleerd advies, met bijlage, 
gedrukt.
1639 en z.j. 1 omslag
Herkomst:geschenk van de directeur van het Nederlands Legermuseum te Leiden, 1954

110 Inventaris van stukken namens Isabella Margaretha Françoise, vrij-baronesse van 
Merode, markiezin van Westerloo, ambachtsvrouwe van Ridderkerk, aan 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland overgegeven 
in het proces "van salaris" haar aangedaan door schout en gerecht van het dorp 
Oost-IJsselmonde.
1678 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ridderkerk, 1965

111 Mandement van het Hof van Justitie van Holland tot dagvaarding van Timon 
Jellesz. Hacvoort, schipper van Urk, die zich - met miskenning van het recht van de 
overheid op zeedrifen - ankertouwen had toegeëigend van een bij Vlieland aan de 
grond gelopen Engels oorlogsfregat.
1804 1 stuk
Herkomst: geschenk van de heer J.G.F. Charisius te 's-Gravenhage, 1957

112-116 Stukken betrekking hebbende op een proces, gevoerd tegen Mr. Jacob Pesters.
1735 3 katernen, 4 delen
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990
112 Criminele sententie van het Hof van Holland, gewezen ten laste van 

Mr Jacob Pesters, Raad en Meester van de Rekeningen der 
Domeinen; in tweevoud, met bijlage "Dictum Autentiq". 1735, 3 
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katernen
113 Proces-civiel voor het Hof van Holland tussen Louisa Johanna 

Junkers, weduwe van Mr Daniël de Win, en haar minderjarige 
dochter Maria Elisabeth de Win enerzijds en Mr Jacob Pesters, raad 
en rekenmeester der Domeinen en zijn minderjarige zoon Jan 
Pesters anderzijds, met bijlagen. 1735, 1 deel

114 Proces-civiel voor het Hof van Holland tussen Louisa Johanna 
Junkers, weduwe van Mr Daniël de Win en haar minderjarige dochter
Maria Elisabeth de Win enerzijds en Mr Jacob Pesters, raad en 
rekenmeester der Domeinen en zijn minderjarige zoon Jan Pesters 
anderzijds; met criminele sententie d.d. 17 januari 1735, alsmede 
briefwisseling tussen Mr Jacob Pesters en zijn zoon Jan, gedrukt. Met
aantekeningen door J. Bisdom. 1735, 1 deel

115 Proces-civiel voor het Hof van Holland tussen Louisa Johanna 
Junkers, weduwe van Mr Daniël de Win, en haar minderjarige 
dochter Maria Elisabeth de Win enerzijds en Mr Jacob Pesters, raad 
en rekenmeester der Domeinen, en zijn minderjarige zoon Jan 
Pesters anderzijds, gedrukt. 1735, 1 deel

116 Diverse stukken, betrekking hebbende op geruchtmakende 
rechtszaken, te weten:Stukken betreffende de veroordeling van Mr. 
Jacob Pesters door het Hof van Holland in 1735, korte consideratie 
van mr. Jacob Coren van der Mieden overgelegd door zijn 
echtgenote Susanna Doubleth in 1743 en stukken betreffende een 
proces in 1747 tussen de heer Amadé Burgy en de afstammelingen 
van Mr Jacques van Aerssen, in leven president van de Raad en het 
Leenhof van Brabant, grotendeels gedrukt. 1735, 1743, 1747, 1 deel en
3 katernen
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1971

117 Deductiën, aan de Hoge Raad in Holland overgegeven in het geschil tussen 
Magdalena Adriana van Schinne, weduwe en erfgename van Anthony Patras, raad 
en burgemeester van Sloten in Friesland, gedeputeerde van Friesland in de Staten-
Generaal, enige en universeel erfgenaam van Abraham Patras, gouverneur-generaal
van Nederlands-Indië, enerzijds en Jolle Jolles en Johannes Rietvelt, curatoren van 
de insolvente boedel van Leonard Wyer, waterfiscaal te Batavia, anderzijds, in 
drievoud, gedrukt.
ca. 1767 3 katernen
Het geschil betref de praeferentie van een voor een notaris gepasseerde obligatie en de toepassing 
van de Regten en Costumen van Batavia.
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie.

118 Akten betreffende een geschil over de jurisdictie tussen de prins van Oranje en de 
Staten van Holland enerzijds en de magistraat van Vianen anderzijds, afschrfen.
ca 1750 2 stukken
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, 1987.

--- Circulaires van de Minister van Justitie en de Procureurs-Generaal van het 
Provinciaal Gerechtshof in Holland, inhoudende de aanzegging om ten behoeve 
van de Provinciale Gerechtshoven aante schaffen "Nederlandsche Rechtspraak 
...enz."door Brocx en Cohen Stuart, alsmede tot het opmaken van akten van 
bewaarneming.
1840 30 mei en 12 oktober 2 stukken
Inv.nr. 119 is vervallen.
op omslag: '2e Afdeling; Van Limburg Stirum; Collectie 107, no 281'
Herkomst: onbekend, 1978/1979
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120 Sententie van het Landschap Drenthe inzake de moord op Johannes Ledeboer, als 
predikant beroepen te Hornhuizen en Cloosterburen; waarbij de dader, Anton Link, 
wordt ter dood veroordeeld, gedrukt.
1781 1 katern
Herkomst:Centraal Bureau voor Genealogie te Gravenhage

1.3.B.4 regionaal

1.3.B.4 REGIONAAL

121 "Requeste Antidotael" aan de Staten van Holland en West-Friesland door de 
ambachtsbewaarders van de onder het baljuwschap van Delfland ressorterende 
ambachten inzake de nominatie en verkiezing van de leden van de vierschaar, 
gedrukt.
z.j.(na 1654) 1 katern
Herkomst: onbekend. Restant Gewestelijke Besturen nr 29

122 Inventaris van processtukken betreffende een proces voor het Hof van Holland 
tussen de steden Delf en Schiedam enerzijds en Waspik en Capelle anderzijds 
inzake een niet nader genoemd geschil.
z.j.(ca 1517, 1520) 1 stuk
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979 (inventaris Litsenburg - van Dijck nr 1952)

123 Stukken betreffende een geschil tussen de baljuw van Zuid-Holland, alsmede 
Dordrecht, enerzijds en Adam Adriaen van der Duyn, heer van 's-Gravenmoer 
anderzijds inzake de hoge jurisdictie in dorp en land van 's Gravenmoer.
1740 - 1741 1 omslag
Herkomst: collectie Van de Poest Clement nr 87, 1987

124 Processtukken in een zaak, dienende voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, 
tussen de heer van Oud-Alblas als eiser en schout en gerecht van Molenaarsgraaf 
als gedaagden.
1604 en z.j. 2 stukken
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1963

125 Drie akten van rechterlijke aard: a. "letteren van reconciliatie" inzake doodslag 
gepleegd door Ocker Henricxz. uit Moordrecht op Dirck Claesz. Streck, gewoond 
hebbende aan de Kortenoord te Nieuwerkerk aan de IJssel; b. getuigenverklaring 
door Aeltgen Gerritsdr. te Rotterdam dat Cornelis Claessen te Rotterdam geen 
gemeenschap met haar heef gehad. c. getuigenverklaring voor schepenen van 
Werkendamdoor Jan Gorissen, schipper uit Gouda, en Meindert Evertsz. inzake een 
gewapend optreden te Werkendam door de dienaren van de baljuw van Zuid-
Holland.
1642 18 december, z.j.(ca 1645);1648 20 augustus 3 stukken
Herkomst: overgenomen van de Rijksarchivaris in Zeeland, 1975

126 Requesten, opgetekend door J. van Wijdenbrugh, secretaris van Hekelingen en 
Vriesland, Spijkenisse en Zuidland, met de bijbehorende kantbeschikkingen; 
dienende als Formulier- of modellenboek.
1796-1805 1 deel
namen: Leentje van der Waal, huisvrouw van Abraham Mouthaan, te Zuidland; Petrus en Neeltje 
Appeldoorn versus Cornelis Storm te Hekelingen; Jannetje van der Linden versus Janet Hoorweg te 
Spijkenisse; Bastiaan Weij te Spijkenisse; Cornelis Kluijt, meester-chirurgijn en Sera Vergalen, 
vroedvrouw,te Spijkenisse;
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

127 Extract uit het Register der Resolutiën van het Departementaal Bestuur van Texel 
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betreffende Johannis Petrus Nonhebel, voormalig predikant te Kleverskerke in 
Zeeland, gedrukt.
1799 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

128 Processtukken in een zaak dienende voor de Hoge Raad in Holland tussen de 
ingelanden van Weespercarspel enerzijds en burgemeesters en regeerders van 
Weesp anderzijds, gedrukt met handgeschreven aantekeningen.
z.j.(ca 1667) 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

1.3.B.5 locaal

1.3.B.5 LOCAAL
Amsterdam

Amsterdam

129 Verdediging van Mr Willem Sautijn, equipagemeester van de Admiraliteit te 
Amsterdam, en Hendrik Cannegieter Jansz., schepen van Weesp, tegen de 
beschuldigingen, geuit door Mr Lucas Willem Kramp; uitgegeven door Cornelis la 
Bombe. gedrukt.
ongedateerd 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

Asperen

Asperen

130 Verslag van een zitting van het gerecht van Asperen in een proces tussen drost en 
schout van Asperen enerzijds en Gijsbert Loijen en Aeltie van Leerdam anderzijds.
ca 1750 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Baardwijk

Baardwijk

131 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen Adriane van 
Brasse, weduwe van Joost van der Bruele, enerzijds en het convent St 
Catherijnenbergh te Oisterwijk anderzijds inzake de eigendom van vijf morgen land,
gelegen te Baardwijk, afkomstig uit de nalatenschap van zuster Joosken Spierinck.
1547 en ongedateerd 1 omslag
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven; 1979. (inventaris Litsenburg - van Dijck nr 604)

Breda

Breda

132 Stukken betreffende een geschil tussen Walter Philip Nicolson, ridder baronnet, 
wonende te Breda, enerzijds en Renetta Clara Thierry, weduwe van Walter 
Carpenter de Westerbeek, raad en rentmeester-generaal der Domeinen van 
Brabant in het kwartier van 's Hertogenbosch, wonende te Breda, anderzijds, 
aangaande de relatie tussen haar dochter Helena Francoise Carpenter met 
genoemde Nicolson, gedrukt.
1773 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

Brouwershaven

Brouwershaven

133 Sententie van het gerecht van Brouwershaven in een proces tegen Abraham 
Maggaris, alias Johannes Cato Kamerling, gedrukt.
1765 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990
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Capelle aan de IJssel

Capelle aan de IJssel

134 Dagvaarding door Mr Roelof van Heuven te Gouda van Baron van Swartsensteijn, 
Hendrick de Moor, Jacobus Block en Christoffel Horningh, participanten in een 
brandewijnbranderij, ter voldoening van verdiend salaris, afschrif.
1669 29 september 2 stukken
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle a/d IJssel en notaris aldaar, 1969

Delft

Delft

135 Bezwaarschrif, ingediend door Mr Hendrik d'Acquet, secretaris van de weeskamer 
van Delf, als echtgenoot van Alida Wilhelmina van der Graaf, dochter van Alida 
Verburg (dochter van Franco Verburg, raad en schepen van Delf, en Maria van 
Santen), gedaagde bij mandement van revisie, tegen de executeurs-testamentair 
van de nalatenschap van Petronella Verburg, weduwe van Reyer Evertz. van 
Bleyswyk, impetranten.
ca. 1729 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie.

Gorinchem

Gorinchem

136 Processtukken betreffende de strafzaak, dienende voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg, zitting houdende als Rechtbank van Correctionele Politie, te Gorinchem, 
tegen Johannes Balk, timmermansknecht, geboren te Culemborg en wonende te 
Neerlangbroek, en zijn broer Jacobus Balk, geboren en wonende te Culemborg, 
wegens een vechtpartij met Hendrik Werkhoven, arbeider,wonende te Hagestein, 
ten huize van Dirk van Vuuren, kastelein te Culemborg.
1818-1819, 1821 1 omslag
Herkomst: onbekend

's-Gravenhage

's-Gravenhage

137 Brieven van het advocatenkantoor Van der Spijk/ Rasch/Bollard in hoofdzaak 
rechtzaken betreffende.
1787 - 1849 1 omslag
Herkomst: Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Tweede Afdeling, Aanwinst 1923 XIV

Katwijk

Katwijk

139 Vonnis van de vrederechter in het kanton Katwijk inzake het proces tussen 
Abraham Hartevelt Jzn., lid van de Raad van Leiden enerzijds en het Bestuur der 
Domei- nen anderzijds, over het verwijderen van populieren van een stuk grond, 
gelegen onder Katwijk.
1832 25 october 1 stuk
Herkomst:overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
de provincie Zuid-Holland, 1957

140 Oproep van de arrondissementsrechtbank te Leiden aan de bloedverwanten en 
aangetrouwden van Cornelis van Duijn, wonende te Katwijk, om te worden 
gehoord door de Raadkamer van de rechtbank inzake de onder-curatelestelling van
Cornelis van Duijn, in viervoud.
1868 7 october 4 stukken
Herkomst:overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
de provincie Zuid-Holland, 1957
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Mechelen

Mechelen

141 Rechtsoverweging door J. de Rons in de zaak tussen Joseph François Hypolite 
Gislain de Brouchoven de Bergeijck, wonende te Mechelen, enerzijds en Marie 
Philippine Gislaine de Coloma, weduwe van Joseph Albert Ferdinand Gislain de 
Vischer, baron van Celles, als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen, 
en J.M.J. van der Dielf, als man en voogd van Therese Constance de Vischer, 
dochter van genoemde Marie Philippine, anderzijds, betreffende de aanspraken op 
de nalatenschap van Mr Guillelmus Ludovicus de Vischer, baron van Celles, heer van
Schiplaecken enz., gedrukt.
ongedateerd 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau vooor Genealogie

Mijnsheerenland

Mijnsheerenland

142 Vonnis van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, waarbij het 
hoger beroep, aangetekend door Henrick Lenertsz. Besemer in Mijnsheerenland 
van Moerkercken tegen het vonnis van het Hof Provinciaal, in de zaak door schout 
en kerkmeesters van Mijnsheerenland tegen hem aangespannen, wordt afgewezen.
1623 8 april 1 charter
de zaak betref o.a. de naasting van een stuk grond, gelegen aan de Achterweg, belendend aan de 
kerk en de pastorie.
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven, 1979.(inventaris Litsenburg - van Dijck nr 1957)

Noordwijk

Noordwijk

143 Vonnis van de kantonrechter in het kanton Noordwijk, waarbij Jacob van Rijn 
Jacobsz., oud 36 jaar, en Jacob van Rijn Jacobsz., oud 19 jaar, beide uit Katwijk, 
worden veroordeeld wegens diefstal van helm uit de Rijnlandse duinen.
1867 24 januari 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
de provincie Zuid-Holland, 1957

144 Akte van betekening van het onder nr 143. genoemde vonnis.
1867 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
de provincie Zuid-Holland, 1957

Noordwijkerhout

Noordwijkerhout

145 Civiele processtukken van de schepenbank van Noordwijkerhout betreffende zaken 
tussen: a. Goris Lenertsz. en de Heilige Geestmeesters van Noordwijkerhout; b. 
Pieter Gijsen en Pieter van der Schaer; c. Gerrit Janse Schramade en de erfgenamen 
van Claes Gerritse Schramade en Neeltje en Jaapje Dirx, erfgenamen van Dirk 
Tomasse.
ca 1688, 1696-1697 en ongedateerd 3 stukken
Herkomst:uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Rotterdam

Rotterdam

146 Beschrijving van de zaak in beroep voor de commissarissen van de Appellatiën van 
Prijzen, ter Raadkamer van Whitehall, tussen Hendrik van Holm, wonende te 
Rotterdam, schipper van de Catharina Johanna, alsmede de gezamenlijke reders en 
eigenaars van genoemd schip, enerzijds en John Mitchell, gezagvoerder van het 
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'Kaaper schip' St Michaël, anderzijds, gedrukt.
ongedateerd (1747 e.v.) 1 omslag
vertaling uit het Engels.
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

147 Brief van de sous-prefect van het arrondissement Rotterdam aan de president van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg aldaar.
1813 22 januari 1 stuk
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, 1977.

Schoonhoven

Schoonhoven

--- Brieven, ingekomen bij de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de 
kantongerechten te Schoonhoven en Sliedrecht.
1861 6 stukken
Inv.nr. 148 is vervallen.
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspectecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Spijk

Spijk

149 Gerechtsrol van Het Boveneinde van Spijk, houdende verslagen van de 
rechtzittingen.
1786-1794 1 deel
Herkomst:uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968.

Stein, Willens, Korthaarlem

Stein, Willens, Korthaarlem

150 Rechterlijke stukken van baljuw en welgeboren mannen van Stein, Willens, 
Korthaarlem, enz.
1706-1756 en ongedateerd 1 omslag
hierbij uittreksels uit het Camerboek van Gouda, gegevens bevattende vanaf 1612
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Stormpolder

Stormpolder

151 Concept-akte van de gerechtsbode van Stormpolder inzake zijn beslag op een 
poonschuit van Wouter van Harp om daaraan een schuld te verhalen ten behoeve 
van Johannis van Heukelom, meestersmid te Oost-IJsselmonde.
1794 1 mei 1 stuk
Herkomst:uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Ter Aar

Ter Aar

152 Extract uit het Vierschaarboek van Ter Aar, betreffende een geschil tussen Johan 
Oudewater, schout te Aarlanderveen enerzijds en Annetie Cornelisdr., weduwe van 
Jan Janse Rietvelt, als borg voor Apolonia Dirksdr., anderzijds.
1687 10 februari 1 stuk
Herkomst:overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

153 Memorie van onkosten, gemaakt door het gerecht van Ter Aar, voor het verkrijgen 
van advies inzake een proces tussen Jan Oudewater en Annetje Rietvelde.
1689 15 en 28 juni 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur Van Ter Aar, 1971
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Vianen

Vianen

154 Concept-akte inzake het in beroep gaan bij de Kamer van Justitie in Vianen door 
Adriaen Hendricksz. de Wilt van een uitspraak door de schepenen van Meerkerk.
1645 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

155 Stukken betreffende een proces, gevoerd voor de Hoge Raad, tussen de drost van 
Vianen enerzijds en de burgemeester en schepenen van Vianen anderzijds.
1747-1751 1 omslag
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 41, 1985

Werkendam

Werkendam

156 Declaraties, ingediend bij de heer Theodoor Johan Roest d'Alkemade, heer van 
Werkendam, door resp. J.B. van Breda als zijn procureur en S.Tessers als secretaris 
van Gastel, met betrekking tot een proces wegens naasting, aangespannen door 
Henricus, baron van Wassenaar Warmont.
1787 2 stukken
met aantekeningen van kwijting, 1793, 23 en 28 januari
Herkomst: collectie Cuypers van Velthoven, 1979.(inventaris Litsenburg - van Dijck nr 2224)

Zegwaart

Zegwaart

157 Bladzijde met opgave van kosten, behorende tot de stukken aangaande een proces 
tussen Tonis van der Bijl en Cornelis de Blom.
1716 september en october 1 stuk
Herkomst:uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

1.4 Notarissen

1.4 NOTARISSEN
Amsterdam

AMSTERDAM

158 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
request van Mr Pieter Rendorp, burgemeester en raad van Amsterdam, 
commissaris over de notarissen te Amsterdam, met betrekking tot de preferentie 
van vrouwen van notarissen vóór het gemene land aangaande goederen door haar 
ten huwelijk ingebracht; met bijlage: een enveloppe met genealogische gegevens 
met betrekking tot het geslacht Rensdorp.
1891 2 stukken
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

Dordrecht

DORDRECHT

--- Duplicaat-repertoires van verscheidene notarissen uit het arrondissement 
Dordrecht, alsmede van V.F.Tromer, notaris te Rhoon, en J.L. van Rijsoort, notaris te 
Charlois.
1840, 1843, 1865 3 omslagen Inv.nr. 159 is vervallen
Herkomst: de griffier van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 1971
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1.5 Burgerlijke Stand en retro-acta

1.5 BURGERLIJKE STAND EN RETRO-ACTA
Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF

160 Retro-acta van de burgerlijke stand van Bleskensgraaf; met een formulier van 
bevestiging van de huwelijkse staat.
1708, 1789 en ongedateerd 6 stukken
a. begraven van Cornelis Dirksz. Druit, 1708; huwelijk van Benjamin Zanders en Judic Cohen, 1789; c. 
dopen van Johannes Branderhorst, 1789.
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Bleskensgraaf en Hofwegen, 1967

Capelle aan de IJssel

CAPELLE AAN DE IJSSEL

161 Akten inzake huwelijksproclamaties voor het gerecht van Capelle aan de IJssel of 
aldaar ingekomen.
1672, 1686, 1811 3 stukken
a. huwelijk van Ariën Gerritsz. en Hilgont Thomas van Swieten (uit Alphen), 1672 4 augustus; b. 
huwelijk Claes Pietersz. van der Beecq en Marija Cornelis de Hoogh, 1686 24 november; c. huwelijk 
van Willem Willemse Schouten en Willemijntje Rongen (uit Nieuw-Beijerland), 1811 5 mei.
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle a/d IJssel, 1969

Gorinchem

GORINCHEM

162 Concepten van vonnissen van de Rechtbank in Eerste Aanleg betreffende akten van 
de Burgerlijke Stand van Culemborg, Hardinxveld, Oud-Alblas, Everdingen.
1821-1823 4 stukken
Herkomst:overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

Langerak

LANGERAK

163 Akte van de doodgraver Adrianus Cooiman te Langerak betreffende het begraven te
Langerak van Adriaan den Buurman.
1779 17 maart 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Langerak,1969.

164 Lijst van personen, begraven te Langerak in de jaren 1798, 1799 en 1800, opgemaakt
door de doodgraver Adrianus Cooiman, dienende als afrekening aan de 
kerkmeesters.
1800 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Langerak, 1969

Monster

MONSTER

165 Lijsten van begravenen, met aantekening van het verschuldigde kerkerecht, 1635 - 
1637, en zonder zodanige aantekening, 1811.
1635-1637, 1811 4 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

166 Notitie betreffende het begraven van Ewit de Knegt op het kerkhof te Ter Heyde.
1811 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
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Sassenheim

SASSENHEIM

167 Overlijdensakte van Petrus Korsen uit Sassenheim, soldaat in Franse dienst, 
overleden in het burgerhospitaal te Siegen op 15 februari 1814; kopie met bijlagen.
1814 2 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Schoonhoven

SCHOONHOVEN

168 Bijlage bij het doopboek van de Nederduits Gereformeerde gemeente van 
Schoonhoven, betreffende het kind van Pictor Wendels.
1810 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Stolwijk

STOLWIJK

169 Huwelijksbijlagen van de Burgerlijke Stand te Stolwijk.
1811 2 stukken
a. extract uit het doopboek van de Hervormde gemeente van Berkenwoude en Achterbroek, 
betreffende de doop van Ariaantje Muijs, 1787 7 october; b. extract uit het doopboek van de 
Hervormde gemeente van Stolwijk, betreffende de doop van Maria Knoop, 1792 29 juli.
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Waspik

WASPIK

170 Extract uit het doopregister van de Roomse gemeente van Waspik, betreffende de 
doop van Thomas Dusseldorp, 21 december 1763.
1800 29 mei 1 stuk
Herkomst: Archief Gewestelijke Besturen van Holland, 1795 - 1807, inv.nr 4834. Restant Gewestelijke 
Besturen nr 17

Zoetermeer

ZOETERMEER

171 Extract uit het doopregister van de Roomse gemeente van Zoetermeer, betreffende
de doop van Catharina van der Boog te Zegwaart in 1810; bijlage bij de trouwakten 
van het gerecht.
1810 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

172 Extract uit het doopregister van de Remonstrantse gemeente van Zegwaart, 
betreffende de doop van Klaas van der Chijs.
1798 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

1.6 Armen-, Wezen- en Bejaardenzorg

1.6 ARMEN-, WEZEN- EN BEJAARDENZORG
1.6.1 Armenzorg

1.6.1 ARMENZORG
Leerdam

LEERDAM

173 Rekening van het armengasthuis te Leerdam over het jaar 1627.
1628 1 katern
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
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Rijnsburg

RIJNSBURG

174 Kwitantie van de ontvangst van 15 gulden, 10 gulden van de Heilige Geest-armen en
5 gulden van de diaconie van Rijnsburg , op voorwaarde te zullen vertrekken en niet
meer terug te keren in Rijnsburg, getekend door Leendert Jansz. en zijn vrouw 
Grietje Willems.
1666 17 mei 1 stuk
Herkomst: aangekocht van de heer Th. Nevels te 's-Gravenhage, 1970

Stad aan 't Haringvliet

STAD AAN 'T HARINGVLIET

175 Rekening en verantwoording voor het gerecht van Stad aan 't Haringvliet door Aren 
Janse Voorwinde als armmeester van de Heilige Geest.
1664 17 juli 1 katern
Herkomst: Rijksarchief Friesland, 1986

1.6.2 Weeskamers

1.6.2 WEESKAMERS
Alblasserdam

ALBLASSERDAM

176-182 Weeskamerarchivalia van Alblasserdam.
1730-1798 4 omslagen, 2 stukken
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Alblasserdam, 1971
176 Rekening en verantwoording door de curatoren van Neeltje Jacobs 

van Stek, dochter van Jacob Ariensz. van Stek en Bastiaantje 
Bastiaans Pijl. 1734-1769, 1 omslag

177 Twee stukken met betrekking tot de nalatenschap van Nanning 
Hendriksz. van der Kuijl te Alblasserdam en één stuk met betrekking 
tot de nalatenschap van Leendert Nanningen van der Kuijl. 1751 14 
januari, 1753 15 februari, 1 omslag

178 Rekening en verantwoording over de nagelaten boedel van Willem 't
Hoen, oud-commandeur en kapitein van de V O C, schepen van 
Alblasserdam. 1761 28 december, 1 deel
Zie ook nr 179

179 Boedelrekening van het erfdeel van de vier kinderen van Pieter 't 
Hoen in de nalatenschap van zijn broer Willem van 't Hoen, oud-
commandeur en -kapitein van de V O C, schepen van Alblasserdam; 
kopie. 1769 15 april, stuk
Zie ook nr 178

180 Boedelrekening van de nagelaten boedel van Cornelis Ariënsz. Gooij 
en Pleuntje Gijsberts Leeuwerk, echtelieden te Alblasserdam. 1765 
20 november, 1 stuk

181 Stukken betreffende de nalatenschap van Cornelis van der Geer, 
overleden op 30 juni 1781 te Krimpen aan de IJssel. 1783-1795, 1 
omslag
16 stukken betreffende het deel van Pieter, Maria en Centina Trouwborst, kinderen
van Jan Trouwborst en Neeltje van der Geer; 1 stuk betreffende het deel van 
Cornelis Herfst, zoon van Jan Herfst en Anna van der Geer.

182 Verzoek aan het gerecht van Alblasserdam door Willem de Graaff, 
weduwnaar van Annigje Smit, wonende te Alblasserdam, om de 
revenuen te mogen ontvangen van hetgeen zijn minderjarige 
dochter Maria heef geërfd van haar grootvader Fop Smit. 1792 31 
december, 1 stuk
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Capelle aan de IJssel

CAPELLE AAN DE IJSSEL

183-200 Weeskamerarchivalia van Capelle aan de IJssel.
1649-1736 8 katernen, 10 stukken
Herkomst: de heer D.Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969
183 Request van Anna van Tol, weduwe van Bouwen Huyge van de Lecq, 

aan schout en schepenen van Capelle aan de IJssel, tot voogdij- en 
bewindstelling ten behoeve van de minderjarige kinderen van haar 
overleden zoon Cornelis Bouwens van de Lecq en zijn eerste vrouw 
Anna van der Weele; met beschikking van schout en schepenen. 
1726, 2 stukken
gemerkt: "inv.nr.15"

184 Request van Pieter en Gerrit Jansz. van der Meijde aan schout en 
schepenen van Capelle aan de IJssel tot voogdij- en bewindstelling 
ten behoeve van hun minderjarige broeder Gijsbert Jansz. van der 
Meijde, zoon van Jan Cornelis van der Meijde en Maria Leenderts 
Hoogerlinden; met beschikking van schout en schepenen. 1735, 2 
stukken
gemerkt: "inv.nr. 15".Zie ook nr 185

185 Request van Arij Cornelisz. van der Meijde, wonende te Overschie, en
Jan Pietersz. de Groot, wonende te Nieuwerkerk aan de IJssel, als 
voogden over Gijsbert Jansz. van der Meijde, aan schout en 
schepenen van Capelle aan de IJssel om toestemming tot verkoop 
van een deel van de nagelaten boedel van Jan Cornelisz. van der 
Meijde en Maria Leenderts Hoogerlinden; met beschikking van 
schout en schepenen. 1736, 2 stukken
. gemerkt: "inv.nr. 15". Zie ook nr 184

186 Akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Jacob Blijswijck
en Trijntjen Claesdr., wonende te Capelle aan de IJssel. 1668 4 
februari, 1 stuk
gemerkt: "inv.nr. 9".

187 Akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Pieter Jansz. 
Buijs; met verklaring van de weesmeesters van Capelle aan de IJssel 
ontvangen te hebben het erfdeel van de kinderen van Leendert 
Pietersz. Buijs. 1727 1 maart, 1727 1 mei, 1 katern
gemerkt: "inv.nr. 9"

188 Akte van voogdijstelling door schout en schepenen van Capelle aan 
de IJssel over Annetje en Trijntje, minderjarige dochters van Cornelis 
van der Chijs, als erfgenamen van Abraham van der Chijs, gehuwd 
geweest met Aagje Cornelis Tuijnenbreijer; afschrif. 1727 1 
december, 1 stuk
gemerkt: "inv.nr. 7"

189 Boedelinventaris van de nagelaten boedel van Adriaen Claesz. van 
der Duyn, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle aan de 
IJssel door zijn weduwe Lijsbeth Gerritsdr.; concept. 1649 1 april, 1 
katern
gemerkt: "inv.nr. 12". Zie ook nrs 190, 191, 1294

190 Akte, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle aan de 
IJssel, tussen Dirck Gerritsz., lakenkoper, (Laeckencooper?), wonende
te Zevenhuizen, en de voogden van de twee minderjarige kinderen 
van zijn vrouw Lijsbeth Gerritsdr. en wijlen Adriaen Claesz. van der 
Duyn inzake onderhoud en opvoeding van de kinderen en de 
rechten en plichten van Dirck Gerritsz ten aanzien van de nagelaten 
boedel van Adriaen Claesz. van der Duyn. 1649 22 november, 1 stuk
gemerkt: "inv.nr. 12". Zie ook nrs 189, 191, 1294
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191 Rekening van schulden, betaald door de voogden van de twee 
minderjarige weeskinderen van Adriaen Claesz. van der Duyn. 1650 
13 maart, 1 stuk
gemerkt:"inv.nr. 12". Zie ook nrs 189, 190, 1294.

192 Testament van Abraham Lenertsz. Koevoet en Ingetje Pietersdr., 
wonende te Capelle aan de IJssel, d.d. 31 december 1670 gepasseerd 
voor de notaris te Moordrecht; afschrif. 1670, 1 stuk
met voogdijstelling en uitsluiting van de weeskamer

193 Boedelrekening, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle 
aan de IJssel, door Cornelis Rengers, wonende te Capelle aan de 
IJssel, en Jan Jans Bogaart, wonende te Maasland, als voogden van 
Annetje Jans Coppellenaer, dochter van Jan Hendricksz., gehuwd 
met Arij Jacobs van der Velden, medeerfgename van Renger 
Willemsz. Creuckniet. 1705 14 october, 1 katern
gemerkt: "inv.nr. 12". Zie ook nrs 194 t/m 197

194 Boedelrekening, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle 
aan de IJssel, door Cornelis Rengers, wonende te Capelle aan de 
IJssel, en Jan Jansz. Bogaart, wonende te Maasland, als voogden 
over Annetje Jans Bogaart, dochter van genoemde Jan Jansz. en 
Magheltje Hendricx, mede-erfgename van Renger Willemsz. 
Creuckniet. 1705 24 october, 1 katern
gemerkt: "inv.nr. 12". Zie ook nrs 193, 195 t/m 197

195 Boedelrekening, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle 
aan de IJssel, door Cornelis Rengers, wonende te Capelle aan de 
IJssel, en Jan Jansz. Bogaart, wonende te Maasland, als voogden 
over Hendrick Jansz. Bogaart, zoon van genoemde Jan Jansz. en 
Magheltje Hendricx, mede-erfgenaam van Renger Willemsz 
Creuckniet. 1708 10 maart, 1 katern
gemerkt: "inv.nr. 12". Zie ook nrs 193, 194, 196, 197

196 Boedelrekening, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle 
aan de IJssel, door Cornelis Rengers, wonende te Capelle aan de 
IJssel, en Jan Jansz. Bogaart, wonende te Maasland, als voogden 
over Jan Jansz. Bogaart, zoon van genoemde Jan Jansz. en Magheltje
Hendricx, mede-erfgenaam van Renger Willemsz. Creuckniet. 1711 19
februari, 1 katern
gemerkt: "in.nr. 12". Zie ook nrs 193 t/m 195, 197

197 Boedelrekening, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle 
aan de IJssel, door Maria Korse, weduwe van Cornelis Rengers, 
tesamen met Jan Jansz. Bogaart, voogd over Willem Jansz. Bogaart, 
zoon van genoemde Jan Jansz. en Magheltje Hendricx, mede-
erfgenaam van Renger Willemsz. Creuckniet. 1714 3 februari, 1 katern
gemerkt: "inv.nr. 12". Zie ook nrs 193 t/m 196

198 Boedelrekening, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle 
aan de IJssel, door Leendert Leenderts Clinckert, als voogd over de 
nagelaten kinderen van Maritgen Cornelisdr., uit haar huwelijk met 
Jan Cornelis Stolcxman; afschrif. [1653 11 september], 1 katern
gemerkt: "inv.nr. 12".

199 Testament van Maertge Maertens, weduwe van Dirk Timmer, 
wonende te Capelle aan de IJssel, d.d. gepasseerd voor een notaris 
te Rotterdam; afschrif. 1674 17 april, 1 stuk

200 Akte, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle aan de 
IJssel, ter beeindiging van de voogdij over Cornelis, Ariën en Jan 
Cornelisz. Stolcxman, kinderen van Cornelis Cornelisz. Stolcxman en 
Rusjen Cornelisdr. 1667 2 december, 1 stuk
gemerkt: "inv.nr. 16"
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Meerkerk

MEERKERK

201-202 Weeskamerarchivalia van Meerkerk.
1653-1656, 1654-1659 2 liassen
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
201 Kwitanties inzake betalingen, gedaan door de voogden van de 

weeskinderen van Floris Pietersz. Dochterom te Meerkerk; met 
retroacta. 1653-1656, 1 lias

202 Kwitanties inzake betalingen, gedaan voor de weeskinderen van 
Cornelis Cornelisz. Schipper. 1654-1659, 1 lias

Middelharnis

MIDDELHARNIS

203 Contracten tussen de weeskamers van Middelharnis en Sommelsdijk.
1737, 1771 2 stukken
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

204-223 Weeskamerarchivalia van Middelharnis.
1631, 1677-1716 9 katernen, 9 stukken
alle stukken zijn beschadigd en zwak door waterschade
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
204 Boedelrekening, opgemaakt voor schout en schepenen van 

Ooltgensplaat, door Pieter Cornelissen Root inzake de nalatenschap 
van Tannetgen Cornelisdr., vrouw van Gediom Sijmonsen Schaep; 
afschrif. [1631 11 februari], 1 stuk

205 Akte, opgemaakt voor schepenen van Middelharnis, door de 
rentmeester van Middelharnis inzake de nalatenschap van Jan 
Cornelisz. Cruijswegge, gehuwd met Marytgen Huygens Oly. 1677 12 
augustus, 1 katern

206 Losrentebrief, opgemaakt voor schepenen van Middelharnis, ten 
laste van de voogden van Teuntje Jans, nagelaten dochter van Jan 
Jansz. Ruijter en Leuntje Teunis, ten behoeve van de kerk van 
Middelharnis. 1682 6 juli, 1 stuk

207 Testament van Leentgen Arens, weduwe van Korstyaen Arensz. 
Bosschieter, wonende te Middelharnis, verleden voor de notaris te 
Sommelsdijk; afschrif. [1699 10 februari], 1 stuk

208 Akte van overeenkomst inzake de insolvente boedel van Marinus 
Stoffelse van der Veer, opgemaakt voor schepenen van 
Middelharnis, tussen zijn weduwe Neeltje Abrahamse den Bout en 
de voogden over het "postumes" van Marinus Stoffelse van der Veer 
en Neeltje Abrahamse den Bout; afschrif. 1699 18 juni, 1 katern
"postumes": na de dood van de vader geboren kind

209 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Gerrit 
Pieter Kas, door zijn weduwe Neeltje Bouwens overgelegd aan de 
weesmeesters van Middelharnis. 1699 30 november 1699, 1 katern

210 Commissie ter dagvaarding van Petronella de Hin, gehuwd met 
David van de Vlugt, alsmede de baljuw en schepenen van 
Middelharnis, om de voogdij te herzien over Pieter Philip Brederlant,
kind uit het eerder huwelijk van Petronella de Hin met Philip 
Brederlant; op verzoek van Maerten Philip Brederlant, halfbroer van 
Pieter.,afschrif. 1695 21 juni, 1 stuk.
Zie nrs 211, 212

211 Inventaris van de goederen ten huwelijk aangebracht door 
Pieternella de Hin, opgemaakt in verband met de 
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huwelijksvoorwaarden tussen haar en Philip Bastiaensz. 
Breederlant; op 1 juli 1690 verleden voor de notaris van 
Sommelsdijk, afschrif. 1701 16 juli, 1 katern
Zie ook nrs 210, 212

212 Inventaris van de goederen ten huwelijk aangebracht door Philip 
Bastiaensz. Breederlant, opgemaakt in verband met de 
huwelijksvoorwaarden tussen hem en Petronella de Hin; op 1 juli 
1690 verleden voor de notaris van Sommelsdijk, afschrif. 1701 16 
juli, 1 katern
Zie ook nrs 210, 211

213 Testament van Cornelis Jacobsen Spoor en Jobje Janse van Strijen, 
wonende te Middelharnis, op 14 maart 1678 verleden voor de notaris
te Middelharnis; afschrif. 1701 4 juli, 1 stuk

214 Grosse van de akte van boedelbeschrijving van de gemeenschap van 
goederen, door Adriaan Gerritsen van Maare, weduwnaar van 
Willemtje Willems van den Bosch, wonende te Middelharnis, ten 
behoeve van de voogden van hun kinderen, verleden voor de notaris
van Middelharnis. 1705 6 juli, 1 katern
Zie ook nrs 215 t/m 219

215 Grosse van de akte van scheiding en deling van de gemeenschap van
goederen van Adriaan Gerritsen Maare en Willemtje Willems van 
den Bosch; met akte van accoord van schout en schepenen als 
weesmeesters van Middelharnis. 1705 6 juli, 1705 18 juli, 1 katern
Zie ook nrs 214, 216 t/m 219

216 Boedelinventaris van de nagelaten boedel van Aeryaen Gersse van 
Mare, opgemaakt door Antony Moryen als executeur-testamentair. 
1706 27 october, 1 stuk
Zie ook nrs 214, 215, 217 t/m 219

217 Grosse van de akte van scheiding en deling van de gemeenschap van
goederen van Adriaen Gerritsen van Mare en Willemtje Willems van 
den Bosch; bestemd voor de voogd Antony Morris. 1705 6 juli, 1 stuk
Zie ook nrs 214 t/m 216, 218, 219

218 Memorie van de boedelrekening, door Anthony Moris als executeur-
testamentair, van de nagelaten boedel van Adriaen Geertsen van 
Mare en Willemtje Willems van den Bosch. ongedateerd (ca. 1706), 1 
stuk
Zie ook nrs 214 t/m 217, 219

219 Afrekening van de openbare verkoping ten overstaan van schout en 
schepenen van Oude Tonge van de nagelaten boedel van Adriaen 
Geertsz. van Mare; afschrif. 1706 19 november, 1 katern
Zie ook nrs 214 t/m 218

220 Request van Jan Willemse Misseler, gehuwd met Neeltie Mels Koster,
aan baljuw en schepenen als weesmeesters van Middelharnis, 
betreffende de boedelrekening van de nagelaten boedel van zijn 
schoonmoeder Maria Tomasse Wittebroeck. 1708 30 december, 1 
stuk

221 Machtiging van de gerechtsbode door schout en schepenen als 
weesmeesters van Middelharnis om Pieter Pieterse de Kin, 
weduwnaar van Matje Arens, aan te zeggen,- hangende het geschil 
tussen hem en de weesmeesters-, niets te mogen verkopen uit de 
gemeenschap van goederen; met verklaring van de gerechtsbode P. 
Bouwers de akte van insinuatie te hebben uitgebracht aan 
genoemde Pieter Pieterse de Kin. 1709 19 mei, 2 stukken

222 Extract uit het weesboek van Middelharnis inzake onderhoud en 
goederen van Ariaantje Ferdinandus Houwert, dochter van wijlen 
Ferdinandus Maartens Houwert en Kristijntje Jans Com. 1713, 1 stuk
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223 Inventaris van de goederen van Jan Raap, weduwnaar van Pietertie 
Droogendijck, opgemaakt voor het gerecht van Middelharnis. 1716 
10 mei, 1 stuk

Schoonhoven

SCHOONHOVEN

224 Rekeningen ten behoeve van Françoysge, het nagelaten weeskind van 
Bartholomeus Hermansz. van Vlissingen, gesloten door de twee burgemeesters van
Schoonhoven.
1651-1655, 1658-1661 2 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Spijk

SPIJK

225 Akte van schout en schepenen van Spijk ter benoeming van voogden over de 
minderjarige kinderen van wijlen Elisabeth de Graaf, gehuwd geweest met Adriaan 
van der Werff; concept.
1810 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Stad aan het Haringvliet

STAD AAN HET HARINGVLIET

226 Akte van schout en schepenen van Stad aan het Haringvliet als weesmeesters, met 
betrekking tot het vaderlijk erfdeel van en de voogdij over Maria Hendrikse van den
Berg.
1802 28 april 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Stolwijk

STOLWIJK

227 Weesboedelrekening; fragment.
ca 1753 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Ter Aar

TER AAR

div.nrs. Weeskamerarchivalia van Ter Aar.
1625, 18de eeuw 1katern, 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971
228 Achttiende eeuws afschrif van de weeskeur, in 1601 vastgesteld door

de vrouwe van Brederode, ambachtsvrouwe van Voshol, voor de 
dorpen Zwammerdam, Ter Aar en Reeuwijk. 18de eeuw, 1 katern

229 Akte van boedelscheiding, opgemaakt ten overstaan van schout en 
schepenen van Uithoorn, tussen Cornelis Pietersz., gehuwd met 
Anna Willemsdr., weduwe van Thomas Crijnen, en Jan Crijnen. 1625 
30 november, 1 stuk

230 Inventaris van de nagelaten boedel van Haesgen Pietersdr., 
opgemaakt voor schout en weesmeesters van Ter Aar, door Bastiaen 
Cornelisz., haar weduwnaar. 1640 10 januari, 1 katern

231 Bekendmaking door de schout van Ter Aar van een order van 22 april
1644 van de heer van Brederode en Voshol om vier maal per jaar de 
weeskist te openen en open dagen te houden. 1644 24 april, 1 stuk

232 Inventaris van de nagelaten boedel van Niesgen Pietersdr., 
opgemaakt voor schout en weesmeesters van Ter Aar, door Pieter 
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Jansz., haar weduwnaar. 1646 3 april, 1 katern
233 Akte van transport, waarbij Gerrit Schouten, brouwer in "de 

Oliphant" te Haarlem, twee obligaties overdraagt aan Elisabeth 
Woutersdr., weduwe van Jacob Clementsz., wonende in Ter Aar, met 
als retroactum: een akte van transport, waarbij Lenert Jansz. 
Schenckevelt, als oom en voogd van Gerrit en Weijntgen, nagelaten 
weeskinderen van Pieter Gerrit Ouwe Pietersz. en Jaepgen Dircxdr., 
gewoond hebbende in Esselikerwoude, twee obligaties overdraagt 
aan Gerrit Schouten, brouwer in "de Oliphant" te Haarlem. 1649 30 
juni,1648 11 mei, 1 stuk, 1 katern
aangehecht de beide obligaties, ten laste van Cornelis Dircxz., schipper, wonende 
in Langeraar, ten behoeve van de beide genoemde weeskinderen. 1648, 1649

234 Inventaris van de nagelaten boedel van Anna Claes, opgemaakt door
Jacob Claesz. Weselenburg, haar weduwnaar, ten behoeve van hun 
kinderen; met akte van voogdijstelling en boedelscheiding. 1649 15 
augustus, 1 katern

235 Kwitantie ten behoeve van de erfgenamen van Cornelis 
Pieternellytjes, afgegeven door Gerrit Oudewater aan Jan 
Salemonsz. van Swanenburch. 1659 27 augustus, 1 stuk

--- Akte van boedelscheiding voor schout en weesmeesters van Ter Aar 
van de nagelaten boedel van Maritjen Fransdr.,weduwe van Dirck 
Huijberts van Kints; voor de kinderen,Pieter en Cornelis Dircxz. van 
Kints, handelen hun oomsen voogden Huijbert, Jan en Frans van 
Kints. ca 1665/1667, 1 stuk
Inv.nr. 236 is vervallen.

237 Akte houdende rekening en verantwoording door de voogden van 
de vijf nagelaten kinderen van Cornelis Cornelisz. van Zijl, gedaan 
aan hun moeder Beertje Cornelis, inzake de nalatenschap van hun 
grootvader Cornelis Cornelisz. van Zijl. ca. 1694), 1stuk

238 Bereidverklaringen door schout en armmeesters van Ter Aar tot 
onderhoud van Marij en Aaltje van Santen, dochters van Cornelis 
Gerrits van Santen, afschrif. 1712 1 april, 1 stuk
Op de achterzijde: Contract van schout en armmeesters enerzijds en Cornelis 
Cornelisz. van Leeuwen en Jan Cornelisz. van der Hoorn anderzijds, wegens 
aanneming van kinderen.

239 Register van akten, gepasseerd en verleden voor Jan Dircksz. 
Verlaen, notaris in de hoge heerlijkheid van Vrijen Hoeven, in de 
periode 1682 - 1701, opgesteld door baljuw, schout en schepenen 
van Vrijen Hoeven. 1715 8 october, 1 katern

240 Bereidverklaring door schout en weesmeesters van Ter Aar tot 
onderhoud van Pieter Pieters Weseland, zoon van Pieter Jacobs 
Weseland, afschrif. 1727 19 maart, 1 stuk

241 Insinuatie, uit naam van schout en weesmannen van Ter Aar te doen 
door de secretaris van Ter Aar, aan Jan Janse van der Swaan, gehuwd
met Neeltje Leenderts, om Jacoba Leenderts Groenevelt, het 
minderjarig weeskind van Leendert Groenevelt, ter verzorging terug 
te geven aan Pieter Leenderts Zuijdwijk; met verslag van de 
insinuatie door de secretaris. 1728 9 en 10 november, 2 stukken

242 Bereidverklaringen door schout en armmeesters van Ter Aar tot 
onderhoud van Jannetie en Cornelia Huijberts, dochters van Huijbert
Cornelisz. , 1718 18 april, en van de vijf nagelaten kinderen (Aeltie, 
Dirk, Hendrik, Cornelis en Anna) van Willem Hendriksz. van der 
Hoorn, afschrif. 1734 (1735?) 12 februari, 1 stuk

243 Grosse van de akte van boedelscheiding, opgemaakt voor schout en 
weesmannen van Ter Aar, tussen Antje Dammisse van Grieken, 
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weduwe van Lammert Jacobse van Sijl, en de voogden over haar 
minderjarige dochter Jacomijntie Lammerse van Sijl. 1735 16 april, 1 
stuk

244 Grosse van akte van voogdijstelling voor de notaris te Ter Aar door 
Tomas Jansse Bosdam, weduwnaar van Aaltje Janse Verduijn, 
wonende te Ter Aar. 1735 16 juli, 1 stuk

245 Testament, opgemaakt voor schout en schepenen van Zevenhuizen, 
door Cornelis Leemkolk en Elisabeth Cornelisse Kraan, wonende te 
Zevenhuizen, afschrif. 1736 14 september, 1 stuk

246 Akte van boedelscheiding, gepasseerd voor de notaris te Ter Aar, van
de nagelaten boedel van Ariaantie Pieters Croon, tussen Maarten 
Janse Hoosbeek, haar weduwnaar, en de voogden over zijn 
minderjarig kind Neeltje Maartens Hoosbeek. 1737 16 februari, 1 stuk

247 Akte van substitutie van voogdij, gepasseerd voor de notaris te Ter 
Aar, d.d. 10 februari 1739, door Pieter Jacobse Weselenburg, 
wonende te Ter Aar, ten behoeve van de minderjarige erfgenamen 
van Cornelis Joris Verniel, weduwnaar van Martje Cornelis de Groot, 
gewoond hebbende te Vriezekoop, en de minderjarige kinderen van 
Margje Franse van Sijl, gehuwd met Aart Huijbertse Hogervorst, 
inzake de nalatenschap van Frans Janse van Sijl. afschrif. 1739 10 
februari, 1 stuk

248 Akte van voogdijstelling voor schepenen van Ter Aar door Gijsbert 
Cornelisse Bijevelt en Claartje Claas Klapmus, wonende te Ter Aar, 
afschrif. 1740 19 september, 1 stuk

249 Inventaris van de nagelaten boedel van Pieter Aris Croon, gewoond 
hebbende te Ter Aar, ten overstaan van de notaris van Ter Aar 
opgemaakt door de gezamenlijke erfgenamen. 1740 17 october, 1 
stuk
Zie ook nr 251

250 Akte van voogdijstelling, gepasseerd voor de notaris te Ter Aar, door 
Jan Janse Verduijn, wonende te Ter Aar, afschrif. 1741 6 april, 1 stuk

251 Aanvulling op de inventaris van de nagelaten boedel van Pieter Aris 
Croon, gewoond hebbende te Ter Aar, opgemaakt door de 
gezamenlijke erfgenamen. 1742 5 februari, 1 stuk
Zie ook nr 249

252 Bereidverklaring door schout en weesmeesters van Ter Aar tot 
onderhoud van Geertie Pieters Iperdijk, kind van de te Langeraar 
geboren dochter van Cornelis Dirkse van der Geer, wonende te 
Nieuwveen,concept. 1742 7 februari, 1 stuk

253 Bereidverklaringen door schout en weesmeesters van Ter Aar tot 
onderhoud van Willem Cornelisz. van Sijl, zoon van Cornelis Dirkse 
van Sijl.1729 8 juni, en Haesje Hendriks van Sijl uit Langeraar, 1743 10 
maart, kopie. ongedateerd, 1 stuk

254 Akte van voogdijstelling, gepasseerd voor de notaris van Ter Aar, d.d.
2 maart 1728, door Maarte Pieters Lelijvelt en Neeltie Arise van der 
Nap, wonende eerst te Nieuwveen, later te Ter Aar; afschrif. 1743 20 
mei, 1 stuk

255 Testament tevens akte van voogdijstelling, gepasseerd voor de 
notaris te Gouda, van Cornelis Janse Lelijvelt en Neeltie Huijberts 
Ditmeer, wonende eerst te Langeraar, later te Gouda, afschrif. 1744 
12 augustus, 1 stuk

256 Inventaris van de nagelaten boedel van Aart Gerrits Ouwejan en 
Margje Cornelis Blom, opgemaakt voor de notaris te Ter Aar door 
Jan Gerrits Ouwejan als voogd over de minderjarige, "uijtlandige en 
ander toesigt behoevende" erfgenamen. 1744 14 october, 1 katern
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257 Akte van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Roeloff 
Andries Oudewater, gepasseerd voor de notaris te Ter Aar, tussen 
Margje Kors Crof, zijn weduwe, en de voogden van de minderjarige 
kinderen Pleuntje, Marteijntie en Lijsbet Roele Oudewater. 1745 5 
februari, 1 stuk

258 Akte van voogdijstelling, opgemaakt voor schepenen van Ter Aar, 
door Jan de Roos en Grietje Jans Vermij, wonende te Ter Aar, 
afschrif. 1745 14 februari, 1 stuk

259 Akte van boedelscheiding,gepasseerd voor de notaris te Ter Aar, 
tussen Jan de Roos, weduwnaar van Grietje Jans Vermij, en de 
voogden van hun minderjarig kind Marijtje Jans de Roos. 1745 28 
september, 1 stuk

260 Testament tevens akte van voogdijstelling, gepasseerd voor de 
notaris te Ter Aar dd. 30 augustus 1727, van Cornelis Cornelisse 
Schipper en Jaapje Willems van Zijl, wonende te Korteraar, afschrif. 
1745 11 november, 1 katern

261 Akte van eigendomsoverdracht, gepasseerd voor de notaris van 
Wormerveer, waarbij Maritje Jansz. Steen, thans gehuwd met Gerrit 
Tromslager, een perceel land, gelegen in Korteraar, als vaderlijk 
erfdeel overdraagt aan haar zoon Willem Cornelisz. Zeijl. 1745 13 
november, 1stuk

262 Akte van boedelscheiding voor substituut-schout en weesmannen 
van Ter Aar van de nagelaten boedel van Aaltje Cornelis Boerman 
tussen Jan Clemense van der Hoorn, weduwnaar van Aaltje Cornelis 
Boerman, en de voogden over zijn minderjarige dochter Marijtje 
Jans van der Hoorn. 1745 17 november, 1 stuk

263 Akten van boedelscheiding, opgemaakt voor schout en 
weesmannen van Ter Aar, van de nagelaten boedel van Pieter Janse 
Nieuwenhuijsen, tussen zijn weduwe Aaltje Jans van 't Lam en de 
voogden van hun beide zonen Jan en Pieter Pieterse 
Nieuwenhuijsen. 1746 1 april, 2 stukken

264 Testament, tevens akte van voogdijstelling, gepasseerd voor de 
notaris te Ter Aar, d.d. 15 maart 1733, van Pieter Cornelis Suijtwijk en 
Geertje Pieters Kroon, wonende te Langeraar, afschrif. 1746 5 juli, 1 
katern

265 Akte van boedelscheiding voor substituut-schout en weesmannen 
van Ter Aar tussen Raampje Cornelis van der Laan, weduwe van 
Jacobus Clemmese van der Hoorn, wonende te Korteraar, en de 
voogden over haar beide kinderen: Cornelis en Clemmet Jacobse van
der Hoorn. 1746 11 augustus, 1 stuk

266 Akte van voogdijstelling ,verleden voor de notaris te Ter Aar, d.d. 4 
maart 1746, door Cornelis Corse Crof en Jaapje Aris Visser, wonende 
te Ter Aar, afschrif. 1746 26 augustus, 1 stuk

267 Akte van boedelscheiding voor substituut-schout en weesmannen 
van Ter Aar tussen Jan Kelder, weduwnaar van Maartje Jacob van der
Paauw en de voogden over zijn minderjarige zoon Pieter Janse 
Kelder. 1746 8 october, 1 stuk

268 Akte van boedelscheiding voor substituut-schout en weesmannen 
van Ter Aar tussen Cornelia Dirks, weduwe van Jan Groeneveld, 
wonende te Korteraar, en de voogden over haar beide minderjarige 
kinderen: Dirk Janse Groeneveld en Leuntie Jans Groeneveld. 1747 13 
februari, 1 stuk

269 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor schout en weesmannen 
van Ter Aar, tussen Gijsbert Verdouw, weduwnaar van Antje Freeken 
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van der Hoorn, en de voogden over hun minderjarige kinderen Jan, 
Pleuntje, Aaltje, Frederik, Gerritje en Willem Gijsberts Verdouw. 1747 
15 april, 1 stuk

270 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor schout en weesmannen 
van Ter Aar, tussen Gerrit Cornelisz. van Sijl, weduwnaar van Aaltje 
Huijberts Goedknegt, wonende te Ter Aar, en de voogden over zijn 
minderjarige kinderen Cornelia, Huijbert en Cornelis van Sijl. 1747 19 
november, 1 stuk

271 Akte van voogdijstelling, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Ter Aar, d.d. 15 october 1748, door Gerrit Janse Ouwejanne en Aaltie 
Pieterse Spijker, afschrif. 1749 7 october, 1 stuk

272 Testament, verleden voor de notaris te Ter Aar, d.d. 9 maart 1734, 
van Maarten Pietersz. Hoogervorst en Pietertie Willemse van der 
Jagt, wonende te Korteraar, afschrif. 1749 16 october, 1 stuk

273 Akte van boedelscheiding, gepasseerd voor de notaris te Ter Aar, 
door Pieter Maartensz. van Leeuwen, weduwnaar van Hilligje 
Jacobse Sethooven, ten behoeve van Jacob Pietersz. van Leeuwen en
ten behoeve van zijn minderjarige kinderen Maarten, Margje en 
Klaas Pietersen van Leeuwen. 1750 6 maart, 1 stuk

274 Akte van boedelscheiding voor schout en weesmannen van Ter Aar 
tussen Grietie Dirkse Hoogervorst, weduwe van Sijmon Dirksz. van 
Dam, wonende te Ter Aar, en de voogden van haar minderjarige 
zoon Dirk Sijmonse van Dam. 1750 17 augustus, 1 stuk

275 Akte van voogdijstelling, verleden voor de notaris te Ter Aar, d.d. 29 
januari 1743, door Pieter van den Bos en Marytie Verruijt, wonende 
te Ter Aar, afschrif. 1753 7 maart, 1 stuk

276 Akte van voogdijstelling voor schout en schepenen (van Alkemade), 
d.d. 30 mei 1740, door Jan Leenderts van den Berg en Marrytie 
Willemse Plemp, wonende in Oude Wetering, afschrif afgegeven in 
Ter Aar. 1753 19 april, 1 stuk
Zie ook nr 283

277 Akte van voogdijstelling, gepasseerd voor de notaris te Ter Aar, 
d.d.13 februari 1740, door Jacob Pietersz. Weselenburg en Antje 
Mourits van der Zwaan, wonende te Ter Aar, afschrif. 1754 15 
januari, 1 stuk

278 Extract van het testament, verleden voor de notaris te Ter Aar, d.d. 11
juli 1747, van Pieter Hendrikse van Kints en Neeltie Huyberts 
Stouthandel, wonende te Ter Aar; afgegeven door de notaris te 
Rijnsaterwoude. 1754 18 januari, 1 stuk

279 Extract van het testament, opgemaakt voor schout en schepenen 
van Ter Aar, d.d. 13 maart 1749, van Pieter Jansz. Lelijveld en Marrigje
Arijsz. Slintwint, wonende te Ter Aar; afgegeven door de notaris te 
Rijnsaterwoude. 1754 18 januari, 1 stuk

280 Extract van testament en akte van voogdijstelling voor de notaris te 
Alphen, d.d. 25 augustus 1738, door Harmen Cornelisz. Butterman en
Geertie Jans van Vliet, wonende te Alphen, afgegeven door de 
notaris te Rijnsaterwoude. 1754 17 februari, 1 stuk
Zie ook nr 285

281 Extract van testament, tevens akte van voogdijstelling, gepasseerd 
te Langeraar voor de notaris van Rijnsaterwoude, d.d. 13 mei 1753, 
van Jacob Cornelisse Weselenburg en Marrigje Jans Lelivelt, 
wonende te Langeraar. 1754 26 februari, 1 stuk

282 Akte van voogdijstelling voor schepenen van Ter Aar, d.d. 30 october 
1748, door Dirk van Dam en Ariaantje Cornelis de Jongh, wonende te
Ter Aar, afschrif. 1754 28 februari, 1 stuk
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283 Akte van voogdijstelling voor een notaris te Leiden, d.d. 14 juli 1753, 
door Marrytje Willemsdr. Plemper, weduwe van Jan Leenderts van 
den Berg, wonende te Korteraar, afschrif. 1754 9 maart, 1 stuk

284 Akte van voogdijstelling, gepasseerd voor de notaris te Ter Aar, d.d. 3
augustus 1733, door Dirk Jansz. Timmerman en Antje Gijsbertse van 
Zijl, wonende te Ter Aar, afschrif. 1755 3 juni, 1 stuk

285 Akte van voogdijstelling, gepasseerd te Langeraar voor de notaris 
van Rijnsaterwoude, d.d. 5 maart 1754, door Harmen Cornelis 
Boterman, weduwnaar van Geertje Jansse van Vliet, wonende te 
Langeraar, afschrif. 1756 8 mei, 1 stuk
Zie ook nr 280

286 Extract van het testament, gepasseerd te Korteraar voor de notaris 
van Rijnsaterwoude, d.d. 24 juni 1756, van Jan Elsemuller en Elsie 
Jans Renkhoff, wonende te Korteraar. 1757 12 september, 1 stuk

287 Inventaris van de nagelaten boedel van Marytje Simonsdr. 
Houweling, gehuwd geweest met Teunis Gijsz. Kraanenburg, 
opgemaakt voor schout en weesmannnen van Ter Aar ten behoeve 
van de minderjarige dochter Nelletje Teunisdr. Kraanenburg. 1770 12 
december, 1 katern

1.7 Financiën

1.7 FINANCIËN
1.7.1 landelijk

1.7.1 LANDELIJK

288 Staat van de restanten van alle gecollecteerde en verpachte middelen; uit de 
maandstaten van de Ontvanger-Generaal over de jaren 1788 en 1789, gedrukt.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

289 Stukken met betrekking tot de Collaterale Successies op nalatenschappen ten tijde 
van de Bataafse Republiek; met extracten uit het Register der besluiten van het 
Wetgevend Lichaam der Bataafsche Republiek inzake het recht van successie.
1802, 1803 1 omslag
Herkomst: onbekend

290 Concept voor een publicatie van het Staats Bewind met betrekking tot de 
vrijstelling van ambtenaren van de tweehonderdste penning op de ambten; 
fragment.
1803 1 stuk
Herkomst: Rijksarchief in de provincie Zuid-Holland, archief Gewestelijke Besturen van Holland, 1795
- 1807, inv.nr 124; 1990

1.7.2 gewestelijk

1.7.2 GEWESTELIJK

291 Akte van Floris van Egmond, zoon tot IJsselstein, heer tot St Maartensdijk, 
stadhouder-generaal van Gelre, overste-kapitein van Holland en West-Friesland, 
houdende de aanstelling van Mr Jacob Goudt, rentmeester-generaal van Noord-
Holland, tot ontvanger van de ordinaris- en extra-ordinarisbeden over geheel 
Holland, - voor zover het de termijnen van Kerstmis 1507 en St Jan 1508 betref -, 
en van de byzondere omslag tot onderhoud van 1600 krijgsknechten, gedateerd 10 
januari 1507; gelijktijdig afschrif.
1507 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht, 1972

292 Staat van de verpondingsaanslagen in de verscheidene kwartieren van het 
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graafschap Holland, afgekondigd te Mechelen; met bijbehorend plakkaat van Karel 
V; onvolledig afschrif.
1518 (1519?) 1 stuk
Herkomst:overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant, 1971

293 Kohier voor het jaar 1653 van de halve verponding over de nieuw-bedijkte landen in
Holland en West-Friesland.
1654 21 october 1 deel
Herkomst: Gemeente-archief van Alkmaar, 1990

294 Plakkaat van de Staten van Holland tot heffing van de veertigste en twintigste 
penning op onroerende goederen., gedrukt.
1658 1 deel
Herkomst: onbekend

295 Verordening van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aangaande de 
gaarders van de impost, gedrukt.
1679 1 katern
incompleet. Herkomst: onbekend, 1987

296 Plan, opgesteld door D. Langeweg, voor een voor Holland en West-Friesland in te 
stellen "Familiegeld", een algemene belasting naar inkomen, gedrukt.
1748 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

297 Extract van een resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland inzake de 
betaling door Hendrik Hogenberg van de 10de en 20ste penning over de 
nalatenschap van zijn broer Theodorus Hogenberg, gedrukt.
1753 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

298 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland tot 
overneming van het advies van de Provinciale Rekenkamer inzake het request van 
Maria Dasselaar, weduwe van Michiel Stelterman, aangaande betaling van de 
twintigste penning over een legaat,aan haar en haar man gemaakt door haar oom 
Adriaan van Houten, gedrukt.
1753 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990.

299 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
request van Pierre Charlé c.s. betreffende de betaling van het collateraal van 
Saxische Steur-obligatiën, gedrukt.
1757 1 katern
Pierre Charlé, Hendricus Broer en Salomon Dorper, allen wonende te Amsterdam, en andere 
geïnteresseerden.
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

300 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
request van Isaac Duym, wonende te Vlissingen, inhoudende zijn verzoek om voor 
zijn in Holland op te richten glasblazerij dezelfde vrijdom van imposten te mogen 
genieten als andere glasblazers, gedrukt.
1762 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

301 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
advies van de Gecommitteerde Raden en de Provinciale Rekenkamer betreffende 
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een missive van de Staten van Zeeland, inhoudende dat de collaterale impost op de
nalatenschap van Mr Petrus Moris, door Zeeland aangesteld raadsheer in het Hof-
Provinciaal te 's-Gravenhage, in Zeeland behoort te worden ingevorderd en niet in 
Holland, gedrukt.
1769 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

302 Rapport betreffende de Staat der Financiën van Holland in 1796, gedrukt.
1797 1 deel
Herkomst: overgenomen van de rijksarchivaris in de provincie Drenthe, 1970

303 Certificaat "Doorlopende Schuld ten lasten van Holland 3 per Cents" no 10425 van 
het jaar 1811.
1811 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de rijksarchivaris in de provincie Drenthe, 1972

1.7.3 regionaal

1.7.3 REGIONAAL

304 Rekening van Maarten Verrij, gaarder, van de drie-stuiversomslag over 1768 en 1769
van de polders de Oude Korendijk, het Oude Nieuwland, de Oost- en Molenpolders 
(Goudswaard).
1768, 1769 1 katern en 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987.

305 Resolutie van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, dat de inwoners 
van Jan Vossen-ambacht tesamen met die van Sprang belasting zullen betalen, 
tenzij die van Capelle binnen acht dagen daartegen bezwaar indienen,afschrif.
1585 1 stuk
Herkomst: geschenk van Mr E. van Weel Te `s Gravenhage, 1960

306 Attestaties van schout en schepenen van de heerlijkheid Oud-Mathenesse, alsmede
van dijkgraaf en hoogheemraden van Nieuw-Mathenesse, betreffende de 
veertigste en tachtigste penning van de verkoop van onroerende goederen, de 
impost op de collaterale successie en de boeten op ongefundeerde processen.
1683 2 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

1.7.4 locaal

1.7.4 LOCAAL
Alblasserdam

ALBLASSERDAM

307 Staten en verantwoordingen van de gaarder van de impost op de collaterale 
successie, het recht op het trouwen enbegraven, en andere heffingen, te 
Alblasserdam; met bijlagen.
1742 - 1801 2 pakken en 1 omslag
Herkomst: gemeentebestuur van Alblasserdam, 1971

308 Staten en verantwoordingen van de gequalificeerde tot de directie over de 
invordering van de belasting op het recht van successie te Alblasserdam; met 
aangifebiljetten.
1806 - 1808 1 omslag
Herkomst: gemeentebestuur van Alblasserdam, 1971
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Alkemade

ALKEMADE

309 Memories van successie van inwoners van de gemeenten Alkemade, Hoogmade, 
Koudekerk, Nieuwveen, Rijnsaterswoude, Ter Aar, Woubrugge en Zevenhoven.
1846 1 pak
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, 1977

Amsterdam

AMSTERDAM

310 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
advies van de Gecommitteerde Raden en de Provinciale Rekenkamer betreffende 
het request van Ambrosius Planta, koopman te Amsterdam, aangaande het betalen
van collaterale impost over de beleningen op koopwaren van particulieren, gedrukt.
1769 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

Berkenwoude

BERKENWOUDE

311 Kwitantie voor Berkenwoude wegens betaalde verponding.
1648 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

Delft

DELFT

312 Advies van Gecommitteerde Raden van Den Haag en Hoorn inzake het request van 
de secretarissen van de stad Delf tot verklaring, dat de aangeving van het 
collateraal van de nalatenschap van Maria Duyst, vrijvrouwe van Renswoude, voor 
al hetgeen binnen de stad Delf zal worden genoten te Delf moet geschieden, 
gedrukt.
1754 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

Ellemeet

ELLEMEET

313 Memorie van overwegingen inzake het request aan Provinciale Staten van de heren 
van Ellemeet en Verheije betreffende de aanslag in de tweehonderdste en 
honderdste penning over de nagelaten boedel van vrouwe Cecilia de Jonge van 
Ellemeet, gedrukt.
1694 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie.

's-Gravenhage

'S-GRAVENHAGE

314 Missive van de Minister van Financiën aan de Directeur der Registratie en 
Domeinen te 's-Gravenhage inzake "de aanleg van een voetpad in het Haagsche 
Bosch bij het Roomhuijs".
1896 8 april 1 stuk
Herkomst: onbekend.

Leidschendam

LEIDSCHENDAM

315 Twee extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 
inzake een request van Jan Uyttenhoorn, wonende te Leidschendam, executeur-



54 Handschriften RAZH 1951-1990 3.22.01.02

testamentair van Pierre van Elsacker, betreffende de betaling van de collaterale 
impost over de nagelaten goederen, gedrukt.
1763 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

De Lier

DE LIER

316 Beschrijvingsbiljet voor de Personele Belasting, ingesteld bij wet van 29 maart 1833.
1835/1836 1 stuk
exemplaar van de gemeente De Lier, gericht aan Cornelis van der Dool.
Herkomst: onbekend, 1987

Moerkapelle

MOERKAPELLE

317 Staat en verantwoording van de secretaris van Moerkapelle of De Wildevenen, als 
gaarder van de twintigste, de veertigste en de tachtigste penning, op de verkoop 
van roerende en onroerende goederen, de boeten op ongefundeerde processen, en 
het recht op het trouwen en begraven; met bijlagen.
1704-1705 3 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Oud-Alblas

OUD-ALBLAS

318 Staten en verantwoordingen van de secretaris van Oud-Alblas, als gaarder van de 
twintigste, de veertigste en de tachtigste penning op de verkoop van roerende en 
onroerende goederen, alsmede de impost op de collaterale successie.
1654/1655, 1683/1684-1691 2 stukken
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Ouderkerk aan de IJssel

OUDERKERK AAN DE IJSSEL

319 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
advies van Gecommitteerde Raden en de Provinciale Rekenkamer aangaande een 
request van Hendrik Carel van Nassau la Lecq, als voogd over Lodewijk Theodorus 
van Nassau la Lecq, betreffende de betaling van collateraal wegens de 
ambachtsheerlijkheid van Oudekerk aan de IJssel, gedrukt.
1764 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

Piershil

PIERSHIL

320 Sententies van het Hof van Holland betreffende de afstammelingen van Mr Cornelis
van Delf en Adriana van Overstege, inzake hun rechten op tienden in Piershil.
1578, 1648 1 charter en 1 bezegeld katern
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 65, 1987

Rhoon

RHOON

321 Aanslagbiljet Grondbelasting van de gemeente Rhoon, bestemd voor de erven van 
Dirk Bosman.
1840 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 94, 1987
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Sliedrecht

SLIEDRECHT

322 Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
request van Simeon Petrus Collot d'Escury, heer van Naaldwijk en Sliedrecht enz., 
en Robbert Macalester, kapitein van een compagnie voetknechten in het regiment 
van generaal-majoor Majoribancqs, wonende te Nijmegen, als erfgenamen van 
Johan van der Burch, heer van Sliedrecht, gewoond hebbende te Bommel, 
betreffende de betaling van collateraal, gedrukt.
1762 1 katern en 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genalogie, 1990

Spijk

SPIJK

323 Staat en verantwoording van de secretaris van het Nedereinde van Spijk, als 
gaarder van de impost op de collaterale successie, de veertigste penning op de 
verkoop van roerende en onroerende goederen en schepen, van de boeten op 
ongefundeerde processen, alsmede van het recht op het trouwen en begraven.
1805 1 stuk
Rendants-exemplaar.
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Spijkenisse

SPIJKENISSE

324 Stukken van de gequalificeerde tot de directie over de invordering van de belasting 
op het recht van successie in Spijkenisse en Brabant.
1809 en ongedateerd 1 omslag
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Vianen

VIANEN

325 Sommatiebiljet van de gadermeester Mr H.P. van Hurck inzake polderlasten van 
Vianen c.a., bestemd voor Jan Hendrik Op den Hooff; met kwijting.
1811/1812 1 stuk
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van 's-Gravenhage, 1970

Waddinxveen

WADDINXVEEN

--- Stuk, houdende de samenvatting van twee resoluties d.d. 20 juni en 18 juli 1766 met
betrekking tot het recht van de ambachtsheer van Noord-Waddinxveen van de 
tiende penning op het eerste gewas.
1766 1 stuk
Inv.nr. 326 is vervallen.
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 1902

Zegwaart

ZEGWAART

327 Opgave van het pontgeld* en de verdeling vandien, van een verkoping te Zegwaart 
op 8 en 9 januari 1742, tussen de erfgenamen van Paulus Jongenengel, Hillebrand 
van der Wal en het kind van Cornelis van Oringer, alsmede diverse ambtsdragers.
1742 januari 1 stuk
* een vorm van successiebelasting.
Herkomst:uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
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1.8 Militaire Zaken

1.8 MILITAIRE ZAKEN
1.8.1 landelijk

1.8.1 LANDELIJK

328 Adviezen aan de Staten-Generaal van de admiraliteiten in Friesland en Amsterdam 
inzake de aanhouding van een konvooi koopvaarders onder kapitein Evertsen van 
Lodijke door drie Engelse oorlogsschepen, gedrukt.
1756 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

329 Sententie van de Hoogen Zeekrijgsraad in de zaak tegen schout-bij-nacht Lodewijk,
graaf van Bylandt, betreffende zijn houding in een confrontatie met een Engels 
eskader, gedrukt.
1780 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

330 Sententie van de Extra-ordinairen Hoogen Krijgsraad in de zaak tegen Alexander, 
graaf van Bylandt, gewezen commandant van Breda, betreffende zijn capitulatie 
voor de Franse troepen, gedrukt.
1793 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

331 Staat, houdende de samenstelling van het Bataafse leger, ingericht op voet van 
vrede; concept, gedrukt.
1805 1 katern
Herkomst: onbekend, 1987

332 Reglement van koning Lodewijk Napoleon voor de reorganisatie van de Koninklijke 
Militaire School, gedrukt.
1809 1 katern
Herkomst: onbekend, 1987

1.8.2 koloniaal

1.8.2 KOLONIAAL

333 Korte schets, memoriën en solutie in een proces tussen Hendrik Rietveld, schout-
bij-nacht, gewezen commandant van 's Lands eskader op Curacao en het 
oorlogsschip "De Nassau", enerzijds en Mr Joan Cornelis van der Hoop, raad en 
advocaat-fiscaal der Admiraliteit te Amsterdam, anderzijds, gedrukt.
1787 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

334 Extract uit het Register der Civiele en Criminele Procedures van de Admiraliteit te 
Amsterdam betreffende een proces tussen Hendrik Rietveld, schout-bij-nacht, 
gewezen commandant van 's Lands eskader op Curacao en het oorlogsschip "De 
Nassau", enerzijds en de Admiraliteit te Amsterdam anderzijds, gedrukt.
1787 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

335 Reglementen en Artikelen voor het Koloniale Vrijkorps Witte en Zwarte Jagers in de 
kolonie Suriname, gedrukt.
1809 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie
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1.8.3 gewestelijk

1.8.3 GEWESTELIJK

336 Fragment van een brief van N.N. gericht aan een onbekende hooggeplaatste 
officier, inhoudende een militair plan hoe de zeer moeilijk in te nemen 
Schenkenschans (in Friesland) ondermijnd en veroverd kan worden.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 81, 1987

337 Akte van commissie door de Staten van Holland en West-Friesland van Hendrik 
Anthony van den Broek tot kapitein van een compagnie voetknechten.
1730 17 maart 1 charter met zegel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

338 Extract uit het register van de resoluties van het departementaal bestuur van Texel 
aan de gemeentebesturen van het departement Texel, ter kennisneming van een 
missive van de Agent van Oorlog van de Bataafsche Republiek betreffende de 
werving van manschappen, gedrukt.
1799 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

1.8.4 locaal

1.8.4 LOCAAL
Amsterdam

AMSTERDAM

339 Brieven aan de militaire directie van de fortificatiën te Amsterdam.
1811, 1812 9 stukken
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, 1980

Gorinchem

GORINCHEM

340 Vier brieven van prins Willem van Oranje aan Jhr. Adriaen Vygh, kapitein binnen 
Gorinchem, uit 1573, 1575, fotokopieën.
ca. 1965 1 omslag
De oorspronkelijke exemplaren berusten in het Gasthuisarchief van Grave onder Bijlage H.
Herkomst: vervaardigd met bemiddeling van de streekarchivaris van het Land van Cuyk, 1965

341 Brief van C. Onder de Wijngaart te Delf aan de heer Emants, secretaris van de 
Staten van Holland en West-Friesland, betreffende het met wagens verzenden van 
ammunitie naar Gorinchem.
1795 14 januari 1 stuk
Herkomst: Rijksarchief in de provincie Zuid-Holland;Archief Gewestelijke Besturen van Holland, 
Supplement II, inv.nr. 164; 1990

Hellevoetsluis

HELLEVOETSLUIS

342 Stukken, ingekomen bij de directeur van de Rijkswerf te Hellevoetsluis.
1931 1 pak
Herkomst: Rijksarchiefdienst, hulpdepot Schaarsbergen

Naarden

NAARDEN

343 Brief van de Minister van Oorlog aan de commandant van de troepen te Haarlem 
en Naarden, betreffende het over-brengen van seinrapporten.
1809 hooimaand(juli) 1 stuk
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gemerkt: "no 69"
Herkomst: onbekend

Rotterdam

ROTTERDAM

344 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende 
de memorie, ingediend door Jan Jacob Elsevier, raad in de vroedschap van 
Rotterdam, kolonel en oud-kapitein van een compagnie burgers van Rotterdam, en
een request, ingediend door Leonardus van Zwijndregt, oud-luitenant van een 
compagnie burgers van Rotterdam, wonende te Amsterdam, gedrukt.
1784 1 katern
"tot onderzoek van het op 8 maart 1783 gebeurde in die Stad, teneinde de rust en veiligheid te 
herstellen".
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

Ter Aar

TER AAR

345 Blanco kwitantie namens schout en ambachtsbewaarders van Langeraar en 
Korteraar ter erkenning van goede diensten ten behoeve van de defensie.
ongedateerd (18de eeuw?) 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

1.9 Landbouw en Veeteelt

1.9 LANDBOUW EN VEETEELT
1.9.1 regionaal

1.9.1 REGIONAAL
Krimpenerwaard

KRIMPENERWAARD

346 Plan tot uitvening van veenlanden gelegen in de Krimpenerwaard, onder de 
ambachten van Stolwijk en Berkenwoude, opgesteld door Cornelis Redelijkheid; 
met memorie van zwarigheden en reactie van Cornelis Redelijkheid, gedrukt.
1781 1 omslag
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, uit Archief Caland, 1902

1.9.2 locaal

1.9.2 LOCAAL
Sommelsdijk

SOMMELSDIJK

347 Missive aan de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland van de 
gerechten van de Hollandse plaatsen op het eiland Overflakkee en de magistraat 
van het onder Zeeuwse jurisdictie behorende Sommelsdijk houdende het verzoek 
om vrijstelling van het verbod rundvee, hooi en stro van en naar Sommelsdijk te 
vervoeren; afschrif.
1769 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 16, 1987

1.10 Jacht en Visserij

1.10 JACHT EN VISSERIJ
Meerkerk

MEERKERK

--- Register van resoluties en notulen van het jachtgerecht van Meerkerk.
1743-1790 1 deel
Inv.nr. 348 is vervallen
Herkomst: onbekend, 1968
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--- Register van rechtdagen en vonissen van het jachtgerecht van Meerkerk; met 
bijlage.
1743-1787; 1787 1 deel en 1 stuk
Inv.nr. 349 is vervallen
Herkomst: onbekend, 1968

1.11 Verkeer en Waterstaat

1.11 VERKEER EN WATERSTAAT
1.11.1 regionaal

1.11.1 REGIONAAL

350 Register van vergunningen, verleend aan postiljons en beurtschippers.
1803-1810 januari 1 deel
Register is alfabetisch op beginletter vertrekplaats ingericht, daarbinnen chronologisch. Bevat ook 
plaatsen buiten Holland.
Inv.nr. 350 is vervallen
Herkomst: aangetroffen in Archief krijgsraden vóór 1813. Oud kenmerk: Zolder 236

351 Diverse akten uit 1592 , de Alblasserwaard betreffende; afkomstig uit de archieven 
van het Hoogheemraadschap Overwaard, getypte afschrifen van documenten in 
inventarisnummer 56.
ongedateerd 1 omslag
Herkomst: geschenk van mevrouw M. van Sonsbeek-Banning te Zeist, 1969

352 Stukken, opgemaakt door Pieter Caland als ingenieur van Rijkswaterstaat te Brielle, 
ten behoeve van de samenstelling van een geschiedkundig overzicht van de 
waterstaatswerken op Goeree; betref de periode 1714 - 1857.
1852-1857 1 omslag
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, uit Archief Caland, 1902

353 Stukken, bestemd voor de baljuw, betreffende het op diepte houden van 
vaarwateren. Het betref: de vaart van Hellevoetsluis naar Den Hitzert (= Zuid-
Beijerland), het zeegat van Goeree, de Krabbe in de Oude Maas, de havenhoofden 
van Middelharnis.
1767, 1768, 1786 1 omslag
met een kaart van de Oude Maas ter hoogte van De Lint en de Krabbe, door landmeter Melchior 
Bolstra, 1771.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 37, 1987

Langeland en Kortland

LANGELAND EN KORTLAND

354 Brief van L. Exalto te Moordrecht aan de voorzitter van de polder Langeland en 
Kortland betreffende beschoeiingswerkzaamheden aan de sluis van Kortland.
1904 1 omslag
met een tekening en twee andere bijlagen;4 aaneengehechte stukken.
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Marken

MARKEN

355 Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 
betreffende het plaatsen van vuurbakens op o.a. het eiland Marken.
1699 26 november en 1733 2 juli 5 stukken
Herkomst: onbekend, 1955/56
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1.11.2 locaal

1.11.2 LOCAAL

356 Keur op de doorvaart door de sluis van Alblasserdam, gedrukt.
1717 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 85, 1987

357 Reglement op de beurtvaart van Dordrecht op Keulen.
1790 1 katern
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief; te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 
1902

358 Concept voor een brief van de beurtschippers varende van Dordrecht op Keulen, 
aan de Kamer Judicieel te Dordrecht, met een voorstel tot een nieuw reglement 
voor de beurtvaart op Keulen; met concepten, alsmede exemplaren van 
soortgelijke reglementen van Amsterdam (1790) en Rotterdam (1791).
ca. 1792, met retoacta 1771-1791 8 stukken
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 1902

Geervliet en Heenvliet

GEERVLIET EN HEENVLIET

359 Minuutakte voor het gerecht van Geervliet van verpachting van het veer- of 
bruggeld over de rivier de Bernisse tussen Geervliet en Heenvliet, door 
gemachtigden van de rechthebbenden, de vrouwe van Geervliet en de heer van 
Heenvliet.
1757 1 stuk
Herkomst: onbekend

Goedereede

GOEDEREEDE

360 Bestek voor het construeren van een dwarsdam aan de oever voor de dijk van de 
Adrianapolder ten oosten van de haven van Goedereede, gedrukt.
1820, 1823 2 stukken
Herkomst:Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 1902

Numansdorp

NUMANSDORP

361 Stukken betreffende de aanleg van een stoomtramweg Numansdorp - Dordrecht 
en betreffende de aanleg van een stoomtramweg Zwijndrecht - Strijen - 
Rotterdam, met een zijlijn Ridderkerk - Alblasserdam.
ongedateerd en 1894-1898 1 omslag
Herkomst: onbekend, 1988

Poortugaal

POORTUGAAL

362 Kwitantieformulier van het dorpsoctrooi van Poortugaal voor het delven enz. van 
de haven van genoemde gemeente.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 94, 1987

363 Kaarten van de verbetering van de waterweg langs Rotterdam naar zee.
19de eeuw 2 kaarten
Herkomst: onbekend, 1984
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Onbekend

ONBEKEND

364 Fragment van een brief van een zekere Van Aken betreffende opdrachten tot 
onderhoud van "het bolletje" door Floris Hanegraaf en "de duykeldam" door Bart 
van der Pijl.
1806 1 stuk
Herkomst: "Collectie 1902"

1.12 Handel en Industrie

1.12 HANDEL EN INDUSTRIE
1.12.1 landelijk

1.12.1 LANDELIJK

365 Memorie van D.J. baron De Hochepied, consul in Smyrna in Turkije, ter voldoening 
aan de resolutie van de Staten-Generaal d.d. 9 october 1713 met betrekking tot de 
Levantse handel, gedrukt.
1713 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

366 Missive van de Staten van Utrecht aan de Staten-Generaal met betrekking tot de 
aanstelling van Mr Cornelis Johan van Beaumont tot commies-generaal van de 
Convoyen en Licenten bij de Admiraliteit te Amsterdam, gedrukt.
1761 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1.12.2 koloniaal

1.12.2 KOLONIAAL

367 Verantwoording door Mr Willem Cornelis Boers, independent-fiscaal van het 
gouvernement op Kaap de Goede Hoop, aan de bewindhebbers van de V.O.C. te 
Amsterdam, gedrukt.
ca. 1782 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

368 Request van Mr Jacob Hendrik de Ridder, heer van Almkerk, en anderen aan het Hof
van Holland, tot authorisatie van de negotiatie ten behoeve van enige planters in 
de kolonie van Rio Essequebo en Rio Demerary, welke berust onder de directie van 
Jan Rijnevelt en Zoonen te Amsterdam, gedrukt.
1784 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1.12.3 gewestelijk

1.12.3 GEWESTELIJK

369 Brief van N. Twent, postmeester te Delf, aan Mejuffrouw C.M. Germain in het 
Brabantse Postcomptoir te 's-Gravenhage, over aangevoerde Spaanse brieven.
1701 1 stuk
Herkomst: geschenk van N.N., 1961

370 Missive van schout, burgemeesters en schepenen van 's- Gravenhage aan de Staten
van Holland en West-Friesland met betrekking tot de opvolging van Simon de 
Briene door Willem Carel van Huls als bedienaar der Posterij op Brabant en 
Frankrijk, gedrukt.
1705 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

371 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
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vrijgeven van goederen, op Vlieland en Texel geborgen uit het bij Vlieland gestrande
schip De Vrouwe Elisabeth, varende onder kapitein Clinkaart, ten behoeve van de 
Amsterdamse kooplieden Cocq en Goens, gedrukt.
1764 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1.12.4 locaal

1.12.4 LOCAAL
Amsterdam

AMSTERDAM

372 Octrooi, door de Staten van Holland en West-Friesland verleend aan Cornelis van 
Vuuren, burger en timmerman te Amsterdam, op de door hem uitgevonden 
waterbuismolen; met twee bijbehorende tekeningen.
1736 1 omslag
Herkomst: geschenk van de heer Dr K.J. Frederiks te 's-Gravenhage, 1954

Gorinchem

GORINCHEM

373 Verordening uit 1581 voor de geheime gildebroeders van het Sint Nicolaas- of 
Kramersgilde te Gorinchem, afschrif.
ongedateerd 1 katern
Herkomst: onbekend, 1987

Schiedam

SCHIEDAM

374 Extract uit het schuldboek van Leendert van den Berg, koopman te Schiedam, 
betreffende Coenraad Welboord.
1753 14 september 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Sommelsdijk

SOMMELSDIJK

375 Extract uit het schepenboek van Sommelsdijk betreffende de op 5 juli 1639 tussen 
Aren Arensse, korenmolenaar te Sommelsdijk, en Nycolaes Jansse, bierbrouwer te 
Sommelsdijk, gesloten overeenkomst aangaande het malen en breken van koren 
ten behoeve van de brouwerij.
1639 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1980

376 Dagvaarding door de graaf van Egmond van Jan Albertsz., tollenaar te Geervliet, op 
verzoek van de ingezetenen van Sommelsdijk, die voor hun waren vrijdom van tol 
genieten.
1501 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 97, 1987

377 Octrooien, verleend door de gemeenten Sommelsdijk en Middelharnis, tot het 
uitoefenen van een bedrijf.
1806 1 omslag
Sommelsdijk, ten behoeve van: Leendert Jonker, scheepmaker; Abraham Johannis de Rouville, 
procureur; Jean de Rouville, procureur; Cornelis van Werkendam, tapper; Adrianus Weeda, 
koopman; Cornelis van Loon, koopman; Bastiaan Weeda, schippersknecht. Middelharnis, ten 
behoeve van: Pieter [Crstinius], metselaarsknecht.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 105, 1987
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Ter Aar

TER AAR

378 Akte van verkoop van een partij turf door Dirck Willemsz. te Ter Aar, aan Lenert 
Claesz. Vlasman te Oudshoorn als voogd van de kinderen van Dirck Claesz. 
Vlasman.
1667 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

Zevenhoven

ZEVENHOVEN

379 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
request van Marytje van der Jagt, echtgenote van Jacob de Man, beurtschipper te 
Zevenhoven, betreffende een certificaat voor een kalf, in tweevoud, gedrukt.
1765 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990
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2 INSTELLINGEN EN ORGANISATIES, NIET UITGAANDE VAN DE OVERHEID

2 INSTELLINGEN EN ORGANISATIES, NIET UITGAANDE VAN DE OVERHEID
2.1 Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur

2.1 INSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR
Alkmaar

ALKMAAR

380 Getuigschrif in de vroedkunde, verleend door het Collegium Medicum Alcmarienze 
aan de chirurgijn Gerrit de Rijk.
1787 3 april 1 stuk
Herkomst: geschenk van N.N., 1957

Leiden

LEIDEN

381 Lijst van te verdedigen stellingen voor het openbaar examen, af te leggen door 
Joannes van der Haer, afkomstig uit 's-Gravenhage. gedrukt.
ongedateerd 1 stuk
Leiden of Utrecht. Voorzitter is Bernardus Schotanus, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid te Utrecht 
(rector-magnificus in 1636) en Leiden, (1641 - 1652)
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie.

Utrecht

UTRECHT

382 "Quaestiones medicae inaugurales", gesteld aan Antonius Petrus van Citters uit 
Middelburg ter verkrijging van de doctorstitel van de Rijksuniversiteit te Utrecht, 
gedrukt.
1802 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

Zierikzee

ZIERIKZEE

383 Memorie van de Heren van Zierikzee aan de Staten van Zeeland betreffende de 
oprichting van een universiteit of academie te Zierikzee; met bijlagen, gedrukt.
1760 1 katern en 2 stukken
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

2.2 Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven.

2.2 GELOOFSGEMEENSCHAPPEN EN ANDERE INSTELLINGEN VAN GODSDIENSTIG LEVEN.
2.2.1 algemeen

2.2.1 ALGEMEEN

384 Akte van protectie van kerken en plaatsen der Minderbroeders, 1265, met vidimus 
van Johannes, abt van Molêsmes.
1464 1 charter
wsch. Zuidelijke Nederlanden
Herkomst: onbekend, 1987

2.2.2 gewestelijk

2.2.2 GEWESTELIJK

385 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake de 
toepasbaarheid van het placaat van 24 januari 1755 aangaande de 
huwelijksproclamatiën van personen van verschillende religie, n.a.v. een request 
van Matthijs Jambroes, meesterpruikmaker, schutter en burger van Den Haag, en 
Catharina Rogatsnik, wonende te 's-Gravenhage, gedrukt.
1766 6 maart 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990
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2.2.3 regionaal

2.2.3 REGIONAAL

386 Notulenboek van de Bondsring "Aar en Amstel" van de Jongelingsverenigingen op 
Gereformeerde grondslag.
1911-1919 1 band
incompleet
Herkomst: schenking van de Archiefdienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland,1989

--- Lijst van regesten van akten, uit de periode 1275 - 1570, behorende tot het archief 
van het klooster van St Elisabeth te Rugge bij Brielle, getypt.
ongedateerd 1 deel
Inv.nr. 387 is vervallen
Herkomst: geschenk van de heer A.A. Arkenbout te Rotterdam, 1964

388 Akten, uit de periode 1486 - 1491, betreffende de relaties van de abdij van Egmond 
tot de Unie van Bursfeld; alsmede de akte van excommunicatie van abt Jordanus 
van Driel en twaalf monniken van Egmond. fotokopieën.
ongedateerd omslag
Herkomst: in ruil ontvangen van pater C.Damen O.S.B. te Oosterhout (NB), 1958

389 Convocatie van S. van Etten aan N.N. inzake het sluiten van de rekening van de 
abdij van Leeuwenhorst op 13 november 1619 in "Sprincenhoff" te Leiden.
1619 30 october 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 19, 1987

390 Missive van Vincent Willem, graaf van Hompesch, raad en rekenmeester van de 
abdij van Leeuwenhorst, inzake zijn werkzaamheden voor de ridderschap.
1760, 8 juni 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 21, 1987

391 Regesten en extracten uit een cartularium van de Heilige Geest te Naaldwijk over de
jaren 1306-1633, getypt.
ongedateerd 1 deel
Herkomst: geschenk van de heer C. Hoek te Rotterdam, 1959

392 Concept-verslag van een visitatie van de abdij van Rijnsburg, uitgebracht aan de 
landvoogdes Margaretha van Parma vóór de inhuldiging van de nieuwe abdis , 
Stephana van Rossum; met bijlagen.
1569 1 omslag
Herkomst: geschenk van de archivaris van het aartsbisdom Mechelen (België), 1971

393 Kaartboek van de Heilige Geest van Rijnsburg, in 1590 opgemaakt door Simon 
Arents, gezworen landmeter van Rijnland; met aanvullingen tot 1688 door J. de 
Smet, gezworen landmeter van het Hof van Holland.
1590 22 mei 1 deel
Herkomst: aangekocht van de heer Th. Nevels te 's-Gravenhage, 1970

394 Concept voor een missive van de baljuw van Rijnland aan de Gecommitteerde 
Raden van de Staten van Holland en West-Friesland in het Zuiderkwartier, ten 
geleide van een lijst van de vergaderplaatsen of kerkhuizen der Rooms-gezinden in 
Rijnland.
1737 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

395 Plakkaat van de baljuw, schepenen en mannen van Schieland, houdende een 
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verbod op het houden van godsdienstoefeningen anders dan in kerken en daartoe 
aangewezen plaatsen,gedrukt.
1616 1 stuk
Herkomst: Rijksarchief in de provincie Friesland, 1986

396 Verordening van de Hoge Raad betreffende het onderhoud van Rooms-katholieke 
geestelijken op Texel, afschrif.
1652 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 39, 1987

397 Lijst van regesten van akten, uit de periode 1382-1551, Zuid-Holland betreffende, 
voorkomend in het cartularium van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht, getypt.
ongedateerd 1 deel
Herkomst: geschenk van de heer C. Hoek te Rotterdam, 1958

2.2.4 locaal

2.2.4 LOCAAL
Asperen

ASPEREN

398 Formulier van de kerkeraad van Asperen tot attestatie van gesloten huwelijken.
1646 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Berkel en Rodenrijs

BERKEL EN RODENRIJS

399 Twee kasboeken van de Rooms-katholieke parochie van Berkel en Rodenrijs; met 
resoluties en armen-administratie.
1784-1802, 1802-1844 2 delen
Herkomst: onbekend, 1988

Blaricum

BLARICUM

400 "Grafboek"; staat van begravenen in de kerk.
18de/19de eeuw 1 katern
fragment; waarschijnlijk betref het Blaricum
Herkomst: onbekend, 1987

Brielle

BRIELLE

--- Akte van Frederick Schenck van Tautenburg, aartsbisschop van Utrecht, houdende 
verlof aan de priester Sebastianus Pauli om vijf gemeten ondergelopen land, 
behorende aan twee Brielse vicarieën, te verkopen.
1571 1 charter
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
Inv.nr. 401 is opgenomen in Losse Aanwinsten vml. Rijksarchief Zuid-Holland, toegang 3.22.02, 
inv.nr. 9

Dordrecht

DORDRECHT

402 Stukken betreffende de protestantse vereniging "Christelijk Hulpbetoon", 
departement Dordrecht.
1851 - 1866 1 pak
Herkomst: onbekend, 1987.
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's-Gravenhage

'S-GRAVENHAGE

403 Sententie van de Kerkeraad van de Lutherse gemeenten van Haarlem, Leiden en 
Amsterdam in de zaak tussen Mauritius Maessen, emeritus-predikant van de 
Lutherse gemeente te 's-Gravenhage en de Kerkeraad van die gemeente; in 
tweevoud, gedrukt.
1740 2 stukken
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

404 "Lambert Daneau à Leyde"; historische schets ter gelegenheid van de 300ste 
verjaardag van de Waalse gemeente te Leiden, door Dr W.N. du Rieu, gedrukt.
1881 1 stuk
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 1902

Lisse

LISSE

405 Akten, uit de periode 1522 - 1691, betreffende de Rooms-katholieke en 
Gereformeerde kerken te Lisse en Sassenheim, getypt.
ongedateerd 1 omslag
getypte afschrifen naar de oorspronkelijke stukken in de kerkelijke archieven ter plaatse
Herkomst:geschenk van de heer A.M. Hulkenberg te Lisse, 1960

Maasland

MAASLAND

406 Lijsten van lidmaten van de Nederlands-Hervormde gemeente te Maasland, uit de 
jaren 1640 en 1663; benevens lijsten van ouderlingen en diakenen, uit de periode 
1663 - 1717, alsmede lijsten van hen, die aangenomen zijn in de periode 1663 - 1665, 
getypte afschrifen.
1964-1965 1 deel
Herkomst: geschenk van de heer A. Dijkshoorn te Maasland, 1965

Naaldwijk

NAALDWIJK

407 Verslag van de bevestiging en intrede van Dr W. Banning tot predikant te Naaldwijk 
op 6 februari 1944, getypt afschrif.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: geschenk van de heer G.A. Goes, 1984

Nieuw Helvoet

NIEUW HELVOET

408 Verzoek van de kerkeraad van Nieuw Helvoet aan de classis van Voorne en Putten 
om de beroeping van Ds Ubbo Emmius van Berkhuis uit Groningen goed te keuren; 
met approbatie.
1769 3 november 1 stuk
Herkomst: Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, 1987

Nieuwveen

NIEUWVEEN

--- Naamlijst van predikanten te Nieuwveen, 4de kwart 16de eeuw - 1939.
1893, 1940 1 omslag
Inv.nr. 409 is vervallen
Herkomst: onbekend, 1986



68 Handschriften RAZH 1951-1990 3.22.01.02

Oude en Nieuwe Wetering

OUDE EN NIEUWE WETERING

410 Stukken betreffende Ds Johan Hendrik Willebrands, geboren te Leiden, predikant te
Oude en Nieuwe Wetering.
1882-1891 15 stukken in een doosje
Herkomst: Kerkelijk Bureau van de Hervormde gemeente Zoetermeer, 1986

Rotterdam - Overschie

ROTTERDAM - OVERSCHIE

411 "Memorie betreffende het onderzoek op het koor der kerk te Overschie naar de 
aanwezigheid eener grafstede van Johan van Oldebarnevelt, gedaan op den 6en en 
7en November 1882"; met begeleidend schrijven van het bestuur der Vereeniging 
voor Geschiedenis en Kunst te Rotterdam aan de kerkvoogden der Nederlands 
Hervormde gemeente van Overschie, fotokopieën.
1965 1 band
Herkomst: vervaardigd met medewerking van de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde 
gemeente te Overschie, 1965

Schoonhoven

SCHOONHOVEN

412 Aantekeningen uit twee cartularia van het klooster St Michaël in Den Hem bij 
Schoonhoven, over de periode 1362 - 1575, berustend in de archiefbewaarplaats 
van het bisdom Haarlem.
ongedateerd 2 delen
Herkomst:geschenk van de heer Ir J.G. Kam te Amsterdam, 1962

Sommelsdijk

SOMMELSDIJK

413 Akte ter bevestiging van de wijding, door Gozewijn, bisschop van Heiligenstad, 
vicaris van de bisschop van Utrecht, van het kerkhof van Sommelsdijk, dat door 
bloedvloeiing was ontheiligd.
1474 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 96, 1987

414 Akte van bevestiging, door Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, van de 
burgers van Sommelsdijk, die een altaar voor het Heilige Kruis hebben opgericht, 
om op 1 september een processie te mogen houden.
1518 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 99, 1987

Stolwijk

STOLWIJK

415 Attestatie aangaande de sloot aan de zuidkant van de kerk van Stolwijk, afgelegd 
op verzoek van schout en kerkmeesters.
1710 1 stuk
Herkomst: geschenk van mevrouw M. van Sonsbeek-Banning te Zeist, 1969

Warmond

WARMOND

416 Lijst van handschrifen, charters, enz., uit het bezit van K. van Alkemade en P. van 
der Schelling, over de periode 1273 - ca 1740, thans bewaard in het Groot Seminarie 
te Warmond, getypt.
1962 1 deel
Herkomst: geschenk van de heer A.G. van der Steur te Heemstede, 1962
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Wubrugge

WUBRUGGE

417 Memories betreffende de beroeping van predikanten te Woubrugge, gedrukt.
18de eeuw 3 katernen
Herkomst: onbekend, 1986

Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT

418 Kerkelijke Reglementen voor de Zwijndrechtsche Ring der Gereformeerde kerken. 
Fotokopie.
1976 1 deel
Herkomst: archiefdienst Nederlandse Hervormde Kerk
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3 PARTICULIEREN

3 PARTICULIEREN
3.1 Families

3.1 FAMILIES
3.1.1 Algemeen

3.1.1 ALGEMEEN

419 "Korte verthooninge van het Recht van de Ridderschap, Edelen ende Steden van 
Holland ende West-Vrieslant van allen ouden tyden inden voorsz. Landen 
gebruyckt", geschreven in 1587 door C. de Rechtere, gedrukt.
1650 1 katern
Herkomst Rijksarchief in de provincie Zuid-Holland; Restant Gewestelijke Besturen nr 31

420 Namen en wapens van de Ridderschap van Holland en West-Friesland; met 
genealogische gegevens.
2de helf 18de eeuw 1 deel
met inleiding en alfabetisch namenregister.
Herkomst: onbekend; mogelijk geschenk van de heer W.G. van Oyen te 's-Gravenhage, 1959

421 Deductie inzake de bevoegdheid van de Wethouders van Antwerpen in zaken van 
heraldiek en eretekenen; het voeren van een titel, e.d., gedrukt.
ongedateerd 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

422 Deductie van de Heren Edelen en de Ridderschap van den Lande van Utrecht inzake 
de adellijke afstamming en toelating tot de Staatsvergadering als lid van de 
Geëligeerde Raden van Philip Jacob van Borssele van de Hooge, gedrukt.
1758 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

423 Brief van Anna van Nieuwenaar (Nuwenair), vrouwe van Brederode, Vianen, 
Ameide, enz., aan een neef.
ca 1528 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1961/1962

424 Memorie ter toelichting van het bezitten van voorrang van recht in de Ridderschap, 
vóór de edelen, van Wolphert van Brederode.
ca 1675 1 katern
wellicht afkomstig van de auctie Nijhoff, 1862; collectie Van der Craght en Van Limborch etc.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 109, 1987

425 Akte van aanstelling van Henrich Ludwich Peter von Brederode tot kamerheer in 
keizerlijke dienst.
1770 1 stuk
in het Duits
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 110, 1987

426 Brief van Geertruijt van Bronchorst van Batenburg aan Françoise van Egmond.
1587 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 66, 1987

427 Brief van hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk Wolfenbuttel aan de weduwe van 
Pieter Johan Franken, naar aanleiding van diens overlijden.
1780 1 stuk
Herkomst onbekend, 1987
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428 Brief van P.A. Gilles te 's-Gravenhage aan de hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, 
met een brief van Ehlerz. aan N.N. , afschrif.
1784 en ongedateerd 2 stukken
Herkomst: onbekend, 1987

429 Brief van G.H. Schrader te Eisenach aan F. Niederstad te 's-Hertogenbosch, naar 
aanleiding van het overlijden van de hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, met 
grafschrif door W.C. Ackersdijck.
1788 2 stukken
Herkomst: onbekend, 1987

430 Akte van overeenkomst tussen Jan Hendrik van der Does en Josina Kerby 
betreffende door hem te betalen cijns op haar hofstede "Opmijst".
1711 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 76, 1987

431 Request aan de Staten van Gelderland door Benjamin Dutry, heer van Haafen in de 
Tielerwaard, om een onpartijdige rechter in zijn geschil met Johannis Blomhert, 
predikant te Haafen, gedrukt.
ca. 1731/1732) 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1979

--- Stukken en documenten, rakende de rechten en privilegiën van het huis Echten in 
de jaren 1626 - 1730, gedrukt.
ongedateerd 1 deel
Inv.nr. 432 is vervallen
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

433 Aantekeningen betreffende de kinderen van de onthoofde graaf van Egmond, door 
de heer Dr D. Hoek te 's Gravenhage gemaakt uit de archieven van de Staten van 
Holland en West-Friesland, het Hof van Holland enz..
ca 1950-1970 1 pak
Herkomst: Dr D. Hoek te 's-Gravenhage, 1976

434 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
verzoek van Jan Jacob de Geer, heer van Rijnhuizen, kanunnik in het kapittel van St 
Marie te Utrecht, als enige erfgenaam en executeur-testamentair van zijn nicht 
Johanna Elisabeth de Geer, douairière Jan van Tuyll van Serooskerken, betreffende 
de taxatie voor de collaterale successie van de tot haar nalatenschap behorende 
effecten, gedrukt.
1768 1 stuk en 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

435 Brief van Andries van der Goes aan zijn zwager Jacob de Roever over de 
Allerheiligenvloed, geschreven te Dordrecht, 13 november 1570, fotokopieën.
ongedateerd 1omslag
Herkomst: geschenk van mevrouw L. Verdonck-de Roever te Amsterdam, 1959

436 Akte van bevestiging door Jacoba Graswinckel, weduwe Fagel, en Johan de Veer, 
erfgenamen van Maria Godin, enerzijds en Cornelis Berenberch anderzijds, van de 
overeenkomst tussen wijlen Maria Godin, weduwe van Pieter Graswinckel, en 
wijlen Pieter Soussé, betreffende de scheidsmuur tussen hun erven en een 
waterlozing, uitkomende in de Kromme Elleboogstraat in Den Haag.
1712 1 stuk
Cornelis Berenberch is de nieuwe eigenaar vn het pand van wijlen Pieter Soussé
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Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 58, 1987

437 Genealogie van het geslacht van Heerjansdam, met wapenafbeeldingen, over de 
periode 1476 - 1613.
eind 17de eeuw 1 deel
Herkomst: geschenk van Jhr P.J. Boogaert te Haarlem, 1969

438 Proposities vóór en tegen de inschrijving van Willem Vincent baron van Hompesch 
in de Orde van de Ridderschap, gedrukt.
1728 3 stukken en 3 katernen
Vóór zijn de Heren van de Ridderschap en Edelen; tegen zijn gedeputeerden van Schoonhoven en 
Amsterdam
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

439 Protocol voor de begrafenis van Gustaaf Willem baron van Imhoff, gouverneur-
generaal van Nederlands Indië, gedrukt.
1750 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

440 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan de weduwe van zijn broeder Reynier van 
Oldenbarnevelt, baljuw van Putten, wonende te Geervliet, over de regeling van 
diens nalatenschap.
1601 6 april 1 stuk
Herkomst: geschenk van de heer Wyndham Payne te Sidmouth, 1958

441 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake een 
request van Mr Hendrik Justus van Oldenbarnevelt, advocaat in het proces van 
Wichardus van der Plaat, majoor in het Staatse leger, gedrukt.
1785 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau vooor Genealogie, 1990

442 Catalogus van tekeningen, prentboeken, portretten, wapen- en landkaarten, 
behorende tot de nagelaten boedel van Mr Johan Anthony van Kinschot, raad en 
schepen van Delf.
ongedateerd (19de eeuw) 1 katern
Herkomst:onbekend; mogelijk schenking van de heer W.G. van Oyen te 's-Gravenhage, 1959

443 Korte informatie over de afstamming van Johann Franz van Nassau en zijn 
echtgenote Isabella Clara Eugenia, gericht tegen diens aan het Keizerlijk Hof 
gepresenteerde genealogie, gedrukt.
1688 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

444 Inventaris van particuliere manuscripten, charters en genealogieën van Joris 
Pietersz. Syen. van charters van het huis Nijenrode, en van manuscripten van Mr 
Amelis van Rosendaal.
ongedateerd (16de eeuw) 1 deel
Herkomst:uit de collectie Cornelis van Alkemade; mogelijk geschenk van de heer W.G. van Oyen te 
's-Gravenhage, 1959

445 Brief van Adriaen Paets, raad en vroedschap van Rotterdam, aan de Staten van 
Holland en West-Friesland, betreffende zijn uitsluiting uit de vroedschap wegens 
vermeende ongeoorloofde contacten met de heer d'Avaux, ambassadeur van 
Frankrijk, gedrukt.
ongedateerd 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990
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446 Verzamelde stukken betreffende het geslacht Persijn van Ouwendijck uit de 16de en
17de eeuw (gefolieerd: 46-56, 59, 68-220, 264-287, 289-290, 310-384), met enkele 
persoonlijke stukken van Cornelis Persijn van Ouwendijck te Delf (tot 1699).
16de, 17de eeuw 1 pak
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, 1971

447 Sententie van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, ten voordele van Henrick 
Vechtersz., oud-burgemeester van Haarlem, ten nadele van Willem Jansz. Potter 
van der Loo te Leiden; met bevelschrif aan de eerste deurwaarder of sergeant van 
wapenen ter executie.
1623 2 charters
Herkomst: British Record Association te Londen, 1978

448 Chronologische lijst van opvolging in de titel van "Daufins de Vienne" in de periode 
ca 889 - 1661, gedrukt.
ongedateerd 1 stuk
fragment
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

449 Beschrijving van het adellijk geslacht Uten Houte of Van den Houte te Etten, 
gedrukt.
ongedateerd 1 katern
mogelijk fragment uit een Brabants periodiek
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

450 Inventaris van het archief van de heren van Wassenaar, burggraven van Leiden, 
berustende onder de prins de Ligne (ca 1630), getypt afschrif.
ongedateerd 1 deel
naar een vertaling uit het oud-frans door Cornelis van Alkemade.
Herkomst: vervaardigd met medewerking van de gemeente-archivaris van Leiden, 1960

451 Lijst van de bestanddelen van het huisarchief Wassenaer, aanwezig op het kasteel 
Twickel (1287 - 1953), getypt.
1962 1 deel
Herkomst: vervaardigd met bemiddeling door de heer C. Hoek te Rotterdam, 1962

452 Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland met 
betrekking tot de zaak van Onno Zwier van Haren.
1761 25 mei, 10 juni, 11 juni (in 2-voud), 22 juni 5 stukken
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie,1990
Inv.nr. 453 is vervallen: gevoegd bij inv.nr. 452.

3.2 Personen

3.2 PERSONEN
3.2.1 algemeen

3.2.1 ALGEMEEN

454 Concepten voor verscheidene akten met betrekking tot Capelle aan de IJssel.
1646, 1665-1667 en ongedateerd 1 omslag
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

455 Brief van W.C. Ackersdijck aan Anthony Martini, oud-pensionaris van 's 
Hertogenbosch, ingevolge vragen gesteld door Hendrik van Wijn; met bijlagen, 
concept.
1796 3 stukken
Herkomst: onbekend, 1987
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456 Brief van W.C. Ackersdijck te Utrecht aan W. Hendrik van Wijn, archivaris van Z.M. 
de Koning der Nederlanden; met aantekening.
1816 en ongedateerd 2 stukken
Herkomst: onbekend, 1987

457 Correspondentie met bijbehorende stukken van W.C. Ackersdijck te Rotterdam, o.a. 
aan Prof. Van Heusden te Utrecht, Prof. Birnbaum te Utrecht, en Mr P.E. de la Court, 
afschrifen.
1821, 1824, 1835, 1838, 1841 en ongedateerd 12 stukken
Herkomst: onbekend, 1987

458 Kwitantie betreffende een schuld van Lenaert Aliaenssen, schipper, door zijn borgen
betaald aan Arien Rombouts; met aantekening betreffende een tweede schuld, die 
kennelijk nog niet is voldaan.
1610 12 februari 1 stuk
Aannemelijk lijkt, dat dit stuk heef gediend voor het gerecht van Nieuwe Tonge.
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

459 Akte van volmacht, gepasseerd voor de notaris van Gouda, waarbij Aem Arkenbout,
wonende te Gouda, machtiging verleent aan Isaac Petrus Gosenson, notaris te 
Gouda, om namens hem op te treden in een proces voor de vierschaar van Capelle 
aan de IJssel tegen Cornelis Hogendijk Jansz., wonende te Capelle aan de IJssel, 
afschrif.
1797 1 januari 1 stuk
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

460 Brief van Rudolff Baelde aan Mr Toussaint, secretaris van Zegwaart.
1779 6 augustus 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

461 Kwitantie voor de secretaris van Zuid-Waddinxveen inzake taxatie van de goederen
van Jan van der Ben, gelegen onder Bloemendaal.
1789 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

462 Akte van aanstelling van Gerardus Blocherus, procureur ten plattelande, tot 
procureur van Nicolaes Carpentier, Meester-chirurgijn te Capelle aan de IJssel.
1701 10 october 1 stuk
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

463 Particuliere stukken van Willem en Leendert Boon; van laatstgenoemde ook in zijn 
hoedanigheid van procureur te 's-Gravenhage.
1650-1707 en ongedateerd 1 omslag
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Voorschoten, 1960

464 Verzoek van Dirck van der Bort aan de heren van de Rekening van de Graaflijkheid 
van Holland en West-Friesland tot permissie om een kelder te bouwen onder de 
straat voor zijn huis in de Halsteeg te 's-Gravenhage; met aantekening van 
behandeling en met advies van burgemeesters van 's-Gravenhage.
1621 augustus 1 stuk
Zie ook nrs 465, 784
Herkomst: onbekend; ca 1990

465 Stuk betreffende een geschil tussen Dirk Bort c.s., als kopers van drie huisjes aan de 
Halsteeg te 's-Gravenhage, enerzijds en Jan van Norenburch, als koper van het huis 
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"Van 't Vosken", anderzijds, over de gemene regenput, gelegen aan de zuidzijde van 
de Halsteeg aan het huis "Van 't Vosken", met aantekening betreffende de kelder 
die Bort mag maken.
1625 18 ... 1 stuk
beschadigd
zie ook nr 464, 784
Herkomst: onbekend; ca 1990

466 Brief aan de president van de rechtbank te Amsterdam houdende verzoek tot 
registratie van het apothekersdiploma van Abraham Bredée (Bredie) Gerritsz., 
apotheker op de Haarlemmerdijk te Amsterdam; met aangehecht diploma.
1812 2 stukken
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

div.nrs. Dossier Breekland.
1780-1878 1 omslag, 1 deel, 12 losse stukken
Herkomst:schenking door bemiddeling van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, 1989
467 Staten van ontvangsten en uitgaven van een nalatenschap en de 

afwikkeling daarvan. 1780-1782, 1782-1787, 1789-1795 en 
ongedateerd, 1 omslag

468 "Steenboek" van T. Breekland Arijszoon, staat van geleverde stenen 
en de uitkomsten daaruit, 1802 - 1811; met aantekeningen over de 
betalingen tot 1820. 1802-1820, 1 deel

469 Kennisgeving door kerkvoogden en notabelen aan T. Breekland te 
Bodegraven van de ontheffing van zijn benoeming tot notabel van 
de Hervormde gemeente van Bodegraven. 1831, 1 stuk

--- Aanslagbiljet voor Cornelis Breekland te Bodegraven ter voldoening 
van de ontheffing van zijn benoeming tot notabel van de Hervormde
gemeente van Bodegraven. 1831, 1 stuk
Inv.nr. 470 is vervallen

471 Kennisgeving en kwitantie voor C. Breekland te Bodegraven, 
betreffende het voldoen van kerkelijke bijdragen. 1845, 2 stukken

472 Aanslagbiljet Personele Belasting, voor Cornelis Breekland te 
Bodegraven; met aantekening der betalingen. 1845; 1845-1846, 1 
stuk

473 Kwitanties voor C. Breekland te Bodegraven wegens het betalen van 
contributie voor het leesgezelschap "Lectuur en Beschaving". 1846, 3 
stukken

474 Kwitanties voor C. Breekland te Bodegraven wegens huishoudelijke 
en medische uitgaven. 1845-1846, 4 stukken

475 Kwitantie voor A. Breekland wegens levering van vruchtbomen. 
1878, 1 stuk

--- Stukken betreffende de familie Forsten:
a. bewijs van ophouding van betaling van soldij als kadet, afgegeven door de 
Artillerie- en Genieschool te Delf aan J.B. Forsten, bij zijn benoeming tot 2de 
luitenant;
b. akte van procuratie door Jacob Balthazar Forsten, weduwnaar van Maria 
Geertruida de Monchy, bestemd voor een notaris te Batavia.
1825 28 maart en 10 juni 2 stukken
Inv.nr. 476 is vervallen
uit Archivalia van het advocatenkantoor Van der Spijk,Rasch en Bollard te 's-Gravenhage
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, aanwinst 1923-XIV; 
1980

477 Akte van venia aetatis voor Elisabeth van Gelée te Dordrecht.
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1700 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987

--- Stukken betreffende de familie Gordon.
Inv.nr. 478 is vervallen
uit Archivalia van het advocatenkantoor Van der Spijk,Rasch en Bollard te 's-Gravenhage
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, aanwinst 1923-XIV; 
1980

479 Akte van volmacht, gepasseerd voor de notaris, waarbij Jan Jacobsz. Hartichvelt 
machtiging verleent aan Govert van Gesel, procureur der stad Rotterdam; 
overgelegd aan het gerecht van Capelle aan de IJssel.
1678 5 september 1 stuk
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

480 Particuliere stukken van Isaac Boelhouwerse Hartog te Sommelsdijk en diens 
familie.
1751-1791 en ongedateerd 1 omslag
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1961

481 Brief van W. Havius, geschreven te Breda, aan N.N. met verzoek om nadere 
bewijsstukken en informatie ten behoeve van zijn rekening en verantwoording aan 
de Generaliteits Rekenkamer.
1730 7 juni 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 86, 1987

482 Brief van H. Hollingerus van Lansbergen te Alphen aan o.a. Waltman en Van der 
Chijs.
1768 8 april 1 stuk
Zie nr 483.
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

483 Notariële akte, houdende de aanstelling van Henricus Holingerus van Lansbergen 
en Gerard Spoons tot procureurs van Simon Waltman te Zegwaart, rentmeester van
Joan Osij de Jonge, in een geschil tussen Joan Osij de Jonge, als verhuurder en Jan 
van Braak als huurder van drie kavels land in de Palensteinse polder; met bijlage.
1768 18 maart 1 stuk
Zie ook nr 482
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

484 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
request van schout en gerecht van Meerkerk tot intrekking van de beschikking van 
toelating pro Deo, verleend aan Wessel van Hummel door de Kamer van Justitie te 
Vianen, gedukt.
1767 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

485 Akte van overeenkomst tussen oude Huich Jacobsz. en jonge Huich Jacobsz., 
broers, gesloten met bemiddeling van de kerk van Sommelsdijk.
1514 1 stuk (chirograaf)
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 98, 1987

486 Oorkonde, waarbij de Oostenrijkse Keizerlijke Kroonorde Eerste klasse wordt 
verleend aan Georg, ridder von Kees.
1884 1 stuk
in foudraal, met aanhangend zegel in koperen doos (groot formaat).
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Herkomst: geschenk van mevrouw A.M.E.H. Leurink te 's-Gravenhage, 1990

487 Oorkonde, waarbij het Grootkruis in de Oostenrijkse Keizerlijke Leopold-orde wordt
verleend aan Georg, ridder von Kees.
1887 1 stuk
in foudraal, met aanhangend zegel in koperen doos (groot formaat).
Herkomst: geschenk van mevrouw A.M.E.H. Leurink te 's-Gravenhage, 1990.

488 Uitnodiging voor de begrafenis van Geertruid de Kempenaer te Amsterdam, 
gedrukt.
1789 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

489 Verklaring van Mr Dirk van der Klaauw te Rijswijk tot bijdrage in het 
levensonderhoud van mejuffrouw Smith, zijn huishoudster.
1822 29 juli 1 stuk
uit Archivalia van het advocatenkantoor Van der Spijk,Rasch en Bollard te 's-Gravenhage
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, aanwinst 1923-XIV; 
1980

490 Memorie van I.P.A. de Cock, chirurgijn te Schijndel, aan de Raad van Finantie, over 
zijn behandeling door de gewezen stadhouder van Peelland, Jan Willem van 
Nauhuys. afschrif.
1806, 1807 1 stuk en 1 katern
Herkomst: onbekend, 1987

491 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake het 
request van Thomas Theodorus Cremer, geboren burger van Rotterdam, wonende 
te Brussel, tot toepassing van de generale amnestie van 15 februari 1788, gedrukt.
1792 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie.

492 Drie extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland inzake 
een request van Wouter Jan Kuyper, wijnkoper te Amsterdam, tot het verlenen van 
"mandament van relief met committimus aan schepenen en commissarissen te 
Amsterdam", gedrukt.
1772 2 stukken
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

493 Aantekeningen betreffende de inkomsten van N.N. als gedeputeerde in de Staten 
Generaal.
1726 2 stukken
blijkens één van de stukken ging het tractement van de opsteller in op 4 januari 1726; op die dag 
nam zitting voor Holland Mr Daniël de Lange, raad en oud-schepen van Gouda.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 108, 1987

494 Akte van borgtocht van Cornelis van Ogten, klerk bij het Kantoor-Generaal der 
Middelen te Land en te Water te 's-Gravenhage, ten behoeve van mevrouw A.J. le 
Leu de Wilhem, douairière C.W. van Boetzelaer, in leven ontvanger-generaal van de 
Middelen te Land en te Water, waarbij verbonden worden twee percelen weiland, 
genaamd "Vroommoed" en gelegen in de Binkhorstpolder onder Voorburg, 
afschrif.
1810 23 october 1 stuk
Herkomst: Archieven van de Provisioneel Representanten, 1795 - 1796; uit stukken van de Leen- en 
Registerkamer van Holland. Restant Gewestelijke besturen nr. 14

495 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland op de 
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requesten van "relief en redemtie weegens defect van het zegel", ingediend door de
erfgenamen van Joost Daniël Marck en Gerard Theodoor Marck, gedrukt.
1770 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

496 Onderhandse akte met betrekking tot de financiële verplichtingen van Aegje van 
Mierop, weduwe van Marinus Copheijn, tegenover haar minderjarige zoon Matheus
Copheijn; met aantekening van de secretaris van Nieuwe Tonge, dat hieraan is 
voldaan en de akte ter secretarie geroyeerd.
1710 20 november; 1721 5 september 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

497 Brief van de prins van Oranje aan de burgemeesters en regeerders van de stad 
Middelburg over het beroep van Ds Wilhelmus Momma tot professor en predikant 
aldaar; kopie, gedrukt.
1676 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor genealogie, 1990

498 Missive van burgemeesters en regeerders van Medemblik, aan de commissarissen 
van de Heren Staten van Holland en West-Friesland tot de verpachting van 's 
gemeene Lands middelen (binnen Alkmaar), inzake de benoeming van Anthonis 
Claes Mons tot commies van opzicht van de uitgaande wijnen, bieren en andere 
"speciën" te Enkhuizen.
1605 28 september 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 112, 1987

499 Akte van admissie van Mr Joachim Nuhout van der Veen tot advocaat aan het Hof 
van Holland.
1776 23 september 1 stuk
Herkomst: onbekend; ca 1990 aangeleverd door de heer A. Mietes, Rijksarchief Zuid-Holland

500 Stukken afkomstig van Willem Olivier Thomas van Oudheusden en Thomas Willem 
van Oudheusden.
1815-1889 2 omslagen
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, aanwinst 1953-VII; 
1980

--- Dossier betreffende kolonel Emile Bartholomé Paravicini.
1817, 1824, 1832 7 stukken
Inv.nr. 501 is vervallen
uit Archivalia van het advocatenkantoor Van der Spijk,Rasch en Bollard te 's-Gravenhage
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te ' s Gravenhage, aanwinst 1923-XIV; 
1980

502 Akte van benoeming van Leendert de Pijper tot bewaarder van de "Zeevonden, 
verdroncken goederen, Drenckelingen, Bastaarden, desperaate goederen en 
vreemde Besterffenissen, of daar geen Erfgenaamen zijn," in de jurisdictie van De 
Quak en Rockanje.
1763 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

--- Akte van procuratie van Willem Anton Lodewijk Romswinckel.
1824 16 juni 1 stuk
Inv.nr. 503 is vervallen
uit Archivalia van het advocatenkantoor Van der Spijk, Rasch en Bollard te 's-Gravenhage.
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, aanwinst 1923-XIV; 
1980
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504 Request van Jan Hagenaar aan het gerecht van Peursum inzake aanstelling van 
curateuren over persoon en goederen van Aartje Scheer, weduwe van Cornelis van 
den Dool, met bevoegdheid om tevens de voogdij over de minderjarige kinderen 
waar te nemen.
1810 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1969

505 Akte van schepenen van Neder-Slingeland, houdende beschikking op een request 
van Lena Cornelisdr. Scheer.
1781 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1969

506 Genealogische bescheiden betreffende het geslacht Van der Sluys uit Rotterdam en 
Gouda.
1828-1860 8 stukken
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, aanwinst 1973-13; 1980

507 Verslag door François Jacob Gallé, notaris te Haarlem, van aanzegging en bezwaar, 
door hem uitgebracht namens Johan Smits, arts te Langeraar, aan de weduwe van 
Jan Burghard, secretaris van Langeraar.
1735 23 april 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

508 Stukken betreffende een request van Ludovicus Smulders, advocaat te Rijswijk, 
voogd over Ludovicus Antonius Simon Thadeus Smulders, enige zoon van zijn 
broeder Franciscus Stephanus Smulders, afkomstig van Antwerpen, aan Keizerin 
Maria Theresia, teneinde een akte van venia aetatis van zijn pupil ongedaan te 
maken.
1780-1781 3 katernen
Herkomst: collectie Van de Poest Clement, nr 89, 1987

509 Veroordeling tot betaling, door schepenen van Zegwaart, inzake een vordering van 
Cornelis van der Cocq en Co, wijnkopers te Leiden, op Arij van der Star te Zegwaart.
ongedateerd (18de eeuw) 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

510 "Remonstrance" aan de Staten van Holland en West-Friesland, houdende motieven 
om de naam Strikland niet te erkennen; in de vorm van een antwoordbrief op een 
geschrif van de Heren Staten, gedrukt.
1650 1 deel
Herkomst: Rijksarchief in de provincie Zuid-Holland. Restant Gewestelijke Besturen nr. 27

511 Correspondentie van H. Swaan, notaris te 's-Gravenhage.
1803 en ongedateerd. 3 stukken
Herkomst: Rijksarchief in de provincie Zuid-Holland, Gewestelijke Besturen, Supplement I, inv.nrs 
181, 183

512 Twee brieven van Cornelis van Swanenburch aan secretaris Stouthandel te 
Korteraar.
1655 17 en 29 juli 2 stukken
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

513 Akte "de vita" voor Jan Thierry de Jonge, minuut.
1730 1 november 1 stuk
met andere aantekeningen aangetroffen in Archief Hof van Holland, nr 025.
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Herkomst: onbekend, 1987

514 Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van de bronzen medaille wegens 
verdienstelijk gedrag tijdens de jongste watersnood aan Mr J.R.E. Uitermark 
Rietveld, voorzitter van de subcommissie voor de comptabiliteit der Algemene 
Commissie voor de Watersnood te Gorinchem; uittreksel.
1861 21 september 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

515 Brief van Jan Verbruggen, directeur van de Koninklijke Geschutgieterij te Woolwich 
in Engeland, aan een bevriende relatie in Nederland, geschreven te Plumstead in 
Kent.
1770 14 september 1 stuk
Herkomst; geschenk van mevrouw L. Verdonck -de Roever te Amsterdam, 1959

516 Kladrekening van de substituut-schout en secretaris van Heicop voor de verwanten 
van Jillis Roelofsz. Vermey, die bij request diens arrestatie verzochten.
1688 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

517 Brieven van Simon Vlaer en Laurens Wijbrands, gericht aan Willem de Roo, klerk 
van het Hof van Holland.
1706 2 stukken
Laurens Wijbrands schrijf als executeur-testamentair van de moederlijke nalatenschap, ten 
behoeve van Pieter Henkel te Amsterdam.
Herkomst: onbekend, 1987

518 Particuliere rekening van Hendrik Vonck van Amersfoort, over het jaar 1554.
1555 1 katern
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 64, 1987

519 Brief van Johannes Vonck, wonende te Zaltbommel, met kennisgeving van het 
overlijden van zijn vrouw Adriana van den Oever, aan Anthonie van der Wel te 
Rotterdam.
1805 1 stuk
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, aanwinst 1973-12; 1980

520 Kopie, bestemd voor Jan Arnoldus Warnaer, van het Koninklijk Besluit, waarbij 
Johan Hendrik Kesman, Johan Frederich Roos en Jan Arnoldus Warnaer worden 
benoemd tot commissaris, resp. onder-commissarissen, voor de monstering.
1814 17 januari 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1980

521 Getuigenis en verslag, door mejuffrouw Weevers, echtgenote van Prof. Heereboord,
van de bemoeienissen van de kerkeraad met betrekking tot hun huwelijksperikelen 
en haar verstoting uit zijn huis.
1653 2 stukken
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 1902

3.2.2 huwelijk en echtscheiding

3.2.2 HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

522 Akte van huwelijksvoorwaarden, opgemaakt voor schepenen van Nieuwe Tonge, 
tussen Abraham Alexandersz., weduwnaar van Stoffelijntje Jacobsdr. enerzijds en 
Maeyke Jansdr, weduwe van Huybrecht Gijsbrechtsz. anderzijds.
1631 mei 1 charter (groot formaat)
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland,1968
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523 Advies van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland aan de Staten van 
Holland en West-Friesland betreffende het verzoek van Reltje Groendijk, 
weduwnaar van Itje Cornelis, commandeur op de "Straat Davids", wonende op 
Oost-Terschelling, tot dispensatie om in het huwelijk te treden met Trijntje Douwes,
weduwe van Hessel Jacobs, broer van Teuntje Jacobs, de moeder van Itje Cornelis, 
gedrukt.
1752 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau vooor Genealogie, 1990

524 Deductie voor de Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden door Benjamina 
Geertruyd Keiser, dochter van wijlen Jan Keiser, kapitein en "plaats-majoor" van 
Stevensweert, gericht tegen Charles Lodewijk, prins van Anhalt Schaumburgh en 
zijn vader Victor Amadeus Adolphus, prins van Anhalt Schaumburgh, betreffende 
de wettigheid van het huwelijk tussen Benjamina (rooms) en Charles Lodewijk 
(gereformeerd), gedrukt.
1761 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

525 Memorie van rechten, overgelegd aan schepenen van Haarlem door Maria 
Longeville, wonende te Amsterdam, in haar proces tegen Floris Koopman, notaris 
en procureur, wonende te Haarlem, inzake gedane trouwbelofen; met bijlagen, 
alsmede het vonnis van schepenen te Haarlem, gedrukt.
1771 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

526 Memorie van schepenen en secretaris van Zegwaart, dat voor hen verschenen is Jan
van Warmenhoven, wonende te Leidschendam, verklarende dat zijn dochter 
Pleuntje is bevallen van een dochter, verwekt door Hendrik de Munnick, wonende 
te Zegwaart; met verzoek genoemde Hendrik de Munnick te bewegen alsnog zijn 
dochter te trouwen.
1746, 27 juni 1 stuk
Hendrik de Munnick ontkent de verwekker te zijn. De zaak moet in rechte worden voortgezet.
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

527 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, met 
betrekking tot het verlenen van dispensatie aan Hendrica Anthonia Weber, dochter 
van Hendrik Weber en Anna Reintons, wonende te 's-Gravenhage, om een huwelijk 
aan te gaan met Willem Camp, luitenant in het Corps Artillerie, gelegerd te 's-
Gravenhage; met bijlagen, gedrukt.
1791 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

528 Akte van echtscheiding tussen Johannes Boxman, schipper, wonende te Brakel, en 
Christina Aalbrecht, verblijvende in het tucht- of werkhuis te Delf; afschrif.
1820 1 katern
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

529 Verslag van het proces, gevoerd voor het gerecht van Middelburg en in hoger 
beroep voor de Hoge Raad, tussen Mr Willem Schorer enerzijds en zijn ex-
echtgenote Anna Elisabeth Eersdijck, thans gehuwd met Carel Coenraad van 
Bueren, anderzijds, gedrukt.
1755 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau vooor Genealogie, 1990

530 Stukken, behandeld voor het gerecht van Schoonhoven, betreffende de insolvente 
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boedels van Leendert Labberton en Catharina Haring, gesepareerde echtelieden, 
alsmede van Bartha van der Leeuw, weduwe van Jan van Eck.
1751, 1753 3 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

3.3 erfrechtzaken

3.3 ERFRECHTZAKEN
3.3.A zonder aanduiding van het betrokken gerecht

3.3.A ZONDER AANDUIDING VAN HET BETROKKEN GERECHT

531 Akte van scheiding en deling, opgemaakt voor schepenen Antwerpen, van de 
nalatenschappen van Daniël della Faille en zijn echtgenote Livina van Nuffel. 
Erfgenamen zijn zoon Valerius della Faille en dochter Susanna Carolina della Faille, 
gehuwd met Jan van Mechelen; de akte dient tevens als akte van scheiding en 
deling van de nalatenschap van Martinus Daniël della Faille, hun overleden broeder.
ongedateerd(en dorso 11 mei 1660) 1 stuk
fragment
Herkomst: onbekend, 1980

532 Akte van volmacht, waarbij door de erfgenamen van Hendrik Guissen en 
Wilhelmina Bodegraven machtiging wordt verleend aan Hendrik en Theodorus 
Ghysens tot afwikkeling van de nalatenschap van hun grootvader Paternel.
1785 9 juli 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Limburg, 1975

533 Kwitantie van Jan Jorisz. c.s. ter zake van uitkoop uit de nalatenschap van hun 
ouders; concept.
1581 1 stuk
Herkomst: geschenk van mevrouw M. van Sonsbeek -Banning te Zeist, 1968

534 Requesten, ingediend bij de Staten van Holland en West-Friesland, door Johannes 
Jacobus van Reenen, procureur voor beide Hoven van Justitie in Holland, om in het 
bezit gesteld te worden van het legaat, hem gemaakt door Mr Adriaan Pieter de 
Hinojosa, president van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland; met 
bijlagen, gedrukt.
1742, 1743 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau vooor Genealogie, 1990

535 Rekening en verantwoording van Johan Versijden over het beheer over de 
nalatenschap van Maria de Jongh, weduwe van Constantijn Magnus, ten behoeve 
van haar erfgename Johanna Maria Elisabeth de Gronde, echtgenote van Willem 
Dominicus van Oijenbrugge.
1696-1703 1 omslag
Herkomst: overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Limburg, 1975

--- Rekening, betrekking hebbende op de afwikkeling van de nalatenschap van Jan 
Claessen.
ongedateerd (17de eeuw) 1 stuk
Inv.nr. 536 is vervallen
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

537 Memorie betreffende de verdeling van de nalatenschap van Petronella Colen.
ongedateerd 1 omslag
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 92, 1987

538 Stukken, afkomstig van de nakomelingen van Mr Engelbert van Lek, gehuwd 
geweest met Johanna Amsgrove(?).
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1784 3 stukken
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage,1985

3.3.B met aanduiding van het betrokken gerecht

3.3.B MET AANDUIDING VAN HET BETROKKEN GERECHT
Capelle aan de IJssel

CAPELLE AAN DE IJSSEL

539-552 Uit Oud-rechterlijk archief van Capelle aan de IJssel.
1671-709 10 katernen en 3 stukken
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel, 1969
539 Testament, opgemaakt voor schepenen van Capelle aan de IJssel, 

van Arij Cornelisz. Boer en Marija Jans van Noort, wonende te 
Schinkelsveen onder Capelle aan de IJssel 1724 13 juni, 1 katern

540 Testament, gepasseerd voor een notaris te Rotterdam, van Cornelis 
en Pieter Wittensz. Borst, broers, wonende te Capelle aan de IJssel. 
1718 12 april, 1 katern

541 Extract uit een notariële akte van uitkoop, gepasseerd te Rotterdam, 
tussen Assuerus ten Brinck, procuratie hebbende van zijn echtgenote
Josyntje Vredenburg, weduwe van Cornelis Mulder, en van zijn 
schoonmoeder Sara Dirks de Knoy, weduwe van Barent Vredenburg, 
enerzijds en de regenten van het weeshuis te Rotterdam anderzijds. 
1714 28 december, 1 katern

542 Testament, opgemaakt voor schout en schepenen van Capelle aan 
de IJssel, van Claas Ariënsz. van der Duijn, wonende te Krimpen aan 
de Lek, weduwnaar van Neeltje Claas Vuijk. 1723 1 juli, 1 stuk

543 Testament, opgemaakt voor schepenen van Capelle aan de IJssel, 
van Maarten van Dijk en Lijsbeth Foppen, wonende te Capelle aan de
IJssel. 1723 24 februari, 1 katern

544 Extract uit de akte van boedelscheiding, d.d. 26 september 1745, 
tussen de erfgenamen van Cornelis Haeck, weduwnaar van Elisabeth
Vermeul, gewoond hebbende te Gouda, afschrif. 1766 23 mei, 1 
katern

545 Akte van afstand met verzoek een curator te benoemen over de 
insolvente boedel van Pieter Andriesz. de Kat en Catharina Leenders 
de Harder. 1709 8 november, 1 stuk

546 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Annitjen 
Claes, weduwe van Jan Cornelisz. Stolcxman, opgemaakt voor een 
notaris, door Jan Jansz. van Schie en Cornelis Stolcxman, wonende 
te Capelle aan de IJssel. 1677 25 september, 1 katern

547 Akte van boedelbeschrijving, opgemaakt voor schout en schepenen 
van Capelle aan de IJssel, door Pleuntjen Claes van de gemeenschap 
van goederen van haarzelf en haar overleden echtgenoot Pieter 
Wiggersz. Croon. 1678 20 augustus, 1 katern

548 Akte van boedelbeschrijving, opgemaakt door de erfgenamen van 
Pieter Pietersz. Croon, concept. ongedateerd (2de helf 17de eeuw), 1 
katern

549 Testament, opgemaakt voor schepenen van Capelle aan de IJssel, 
van Jan Jacobse van der Laan en Annetie Cornelis Verham, wonende 
te Capelle aan de IJssel. 1710 11 juni, 1 stuk

550 Testament, opgemaakt voor schepenen van Capelle aan de IJssel, 
van Cornelia Arijens Ouwe Leen. 1724 16 december, 1 katern

551 Akte van boedelbeschrijving, opgemaakt voor schepenen van 
Capelle aan de IJssel, door Jannetgen Claesdr., van de gemeenschap 
van goederen van haarzelf en haar overleden echtgenoot Pieter 
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Jansz. Zeeuw. 1671 30 mei, 1 katern
552 Kopie van de akte van boedelbeschrijving, genoemd onder nr 551., 

ongedateerd
Delft

DELFT

553 Testament,opgemaakt voor notaris Herman van Overgaeu, van Willem Fransz. van 
der Wiele en Adriana van der Aa.
1608 30 november 1 charter
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

Dussen - Muilkerk

DUSSEN - MUILKERK

554 Request van Hendricus Donkersloot te Dussen-Muilkerk aan de Staten van Holland 
en West-Friesland tot geldig verklaring van het testament van de verzoeker en zijn 
overleden echtgenote, afschrif.
1777 1 stuk
Herkomst: geschenk van N.N., 1957

Goedereede

GOEDEREEDE

555 Borderel van rangschikking van de nalatenschap van Gerrit den Eersamen, 
gewoond hebbende te Goedereede.
1825 5 november 1 katern
o.a. de Weipolder te Sommelsdijk betreffende.
Herkomst: onbekend, 1980

Gorinchem

GORINCHEM

556 Akte van boedelbeschrijving en andere stukken, betreffende de boedel van 
luitenant Corstiaen van Waveren, laatselijk onder beheer van Isaac Beens, oud-
schepen van Gorinchem.
1682-1686 1 omslag
Herkomst: overgenomen van het bestuur van het waterschap De Overwaard te Gorinchem, 1951

Goudriaan

GOUDRIAAN

557 Advertissement van rechten, door de legatarissen van Vrouwe Margareta van der 
Noot, eerste echtgenote van Diderick van Beyeren, graaf van Warfusé, heer van 
Goudriaan, enz., gericht aan zijn weduwe, gedrukt.
ongedateerd 1 deel
met notities en handtekening van Beeckerts van Thienen.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 83, 1987

's-Gravenhage

'S-GRAVENHAGE

558 Testament van Lidewij, weduwe van Willem Claes Allarts, waarin zij haar goederen 
nalaat aan haar kinderen en kleinkinderen en tevens bepaalt dat Herper Claesz., 
haar zwager, en zijn huisvrouw Marijke Symonsdr. levenslang mogen huren en 
gebruiken de helf van alle eigen land, alsmede dat de verkoop van de helf van 
haar woning aan genoemde Herper Claesz., volgens brieven daarvan gepasseerd 
voor schepenen van Maasland, door haar erfgenamen moet worden gerespecteerd.
ongedateerd (vóór 1572) 1 charter
Het testament is getekend te 's-Gravenhage ten huize van Jan Paets, die tevens gemachtigd wordt 
het testament bij het Hof te transfixeren.
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Herkomst: was gebruikt als boekband voor de Staten van Holland vóór 1572, inv.nr 693.

559 Nota houdende juridisch advies, opgemaakt te 's-Gravenhage, inzake de 
testamentaire beschikkingen van de in 's-Gravenhage woonachtige, bij haar 
overlijden in Amersfoort verblijvende, echtgenote van de heer Van den Bosch.
ongedateerd (2de helf 17de eeuw) 1 katern
is gemerkt: "1590".
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 113, 1987

560 Overwegingen en advies van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 
gericht aan de Staten van Holland en West-Friesland, inzake het request van de 
doofstomme Pierre de la Croix, fijnschilder te 's-Gravenhage, tot machtiging om 
een testament te maken, gedrukt.
1758 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

Hekelingen

HEKELINGEN

561 Akte van taxatie van de gemeenschappelijke boedel van wijlen Jan Mastenbroek en 
diens weduwe Maria Maaskant, opgemaakt ten behoeve van schout en schepenen 
van Hekelingen en Vriesland.
1795 8 augustus 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Leiden

LEIDEN

562 Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, inzake het 
request van Johannes Determeyer,oud-predikant van de Lutherse gemeente van 
Leiden, tot ontheffing en machtiging aangaande het codicil van wijlen Daniël 
Weslingh, vader van zijn echtgenote Anna Margaretha Weslingh, gedrukt.
ongedateerd 1 stuk en 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

Middelharnis

MIDDELHARNIS

563-576 Uit Oud-rechterlijk archief van Middelharnis
1683-1732 4 katernen, 31 stukken
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
563 Rekening, opgemaakt door Wouter Koutiser, als curator, van de 

openbare verkoping, ten overstaan van schout en schepenen van 
Middelharnis, van roerende goederen, toebehorende aan Elsje 
Andries, afschrif. 1693 24 november, 1 stuk

564 Rekening en kwitantie van Isebrandt Bilderbeecq, bestemd voor 
Antoni Stevense, bouwman te Middelharnis. 1730-1732, 2 stukken

565 Boedelrekening van de nagelaten boedel van Aren Cornelisse de 
Bloeme. 1715, 1 stuk

566 Exploit van de deurwaarder van het Hof van Holland ter dagvaarding
van Hendrick van Dam, gewoond hebbende te Middelharnis, die zijn 
echtgenote Jacobmina Wittens verlaten heef, afschrif 1683 1 juni, 1 
stuk

567 Rekeningen en kwitanties betreffende Pieter Bartelsz. van Driel. 
1701, 1703, 1704, 1706 en ongedateerd, 21 stukken

568 Extract uit de boedelrekening van de nagelaten boedel van Cornelia 
van Heesteren, weduwe van Pieter de Veth, gewoond hebbende te 
Middelharnis. 1684, 1 katern
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569 Request, ingediend bij het Hof van Holland, door Zeger de Cocq van 
Nerijnen, wonende te Sommelsdijk, en Marinus Marinissen, gehuwd 
met Maretien Pietersen Goutswaert, wonende te Zierikzee, 
erfgenamen van Pieter Engelsen Cas, ter verkrijging van mandement 
waarbij de executeur Johan van der Ameyde, wijnkoper te 
Rotterdam, wordt verboden de verkoop van een huis en erf, gelegen 
te Sommelsdijk, alsmede van een stuk land, gelegen te 
Middelharnis, door te zetten; tevens verzoek tot opdracht rekening 
en verantwoording af te leggen als executeur-testamentair, afschrif.
1685 5 december, 1 stuk

570 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Crijntje 
Leenderts, weduwe van Gillis van Beeck, o.a. omvattende 
onroerende goederen te Melissant en Middelharnis; met bijlage. 
1688 en ongedateerd, 1 katern

571 kte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Pietertje Jan
Piers, opgemaakt voor schepenen van Middelharnis, op verzoek van 
Wouter Koutiser als administrerend voogd; met bijlagen, afschrif. 
1693 11 november, 1 katern
Zie ook nr 572

572 Rekening van de openbare verkoping, ten overstaan van schout en 
schepenen van Middelharnis, van de nagelaten boedel van Pietertje 
Jan Piers, weduwe van Willem Gerrtisz., door Wouter Koutiser, 
curator in genoemde nalatenschap, afschrif. 1693 24 en 25 
november, 1 katern
N.B Zie ook nr 571

573 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor schepenen van 
Middelharnis, van de nagelaten boedel van Leentje Dircx Ritsert, 
tussen haar weduwnaar Aren Gerbrantse Breur en haar zusters en 
broer Jannetje Dircx Ritsert, weduwe van Willem F(?)rater, Arentje 
Dircx Ritsert, weduwe van Jan Willemse Langbroek en Thomas 
Dircxe Ritsert, afschrif. 1712 24 april, 1 stuk

574 Lijst van schulden van Claasje Teunis, opgemaakt door Pieter 
Bouwer, bode te Middelharnis, concept. ongedateerd, 1 stuk
Zie ook nr 575.

575 Lijst van schulden als onder nr 574. 1704, 1 stuk
576 Rekening van de openbare veiling van de nagelaten boedel van N.N. 

te Middelharnis. ca 1715, 1 stuk
Monster

MONSTER

577 Memorie van aangife voor het recht van successie betreffende de nalatenschap 
van Pieter Mathijs van Dam, gewoond hebbende te Monster, concept.
1866 19 februari 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1978/1979

Nieuwe Tonge

NIEUWE TONGE

578 Testament van Jan Marinisz., wonende te Nieuwe Tonge, opgemaakt voor het 
gerecht van Nieuwe Tonge, waarbij hij zijn vader Marinis Jansz. tot zijn erfgenaam 
benoemt.
1603 29 januari 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

579 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Nieuwe Tonge, tussen 
Toontgen Woutersdr., weduwe van Jan Dircxz., en de voogden over de drie 
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minderjarige nagelaten kinderen van Jan Dircxz., te weten een dochter uit zijn 
huwelijk met Lijsbeth Gillisdr. en twee zonen, Dirck en Steven, uit zijn huwelijk met 
Toontgen Woutersdr..
1620 19 maart 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Noordwijk

NOORDWIJK

580 Stukken betreffende de nalatenschap van Johannes Franciscus Panis en Petronella 
van Steijn, gewoond hebbende te Noordwijk, afkomstig van J.J. Zonneveld, als 
voogd over de minderjarige kinderen, tevens beheerder der nalatenschap.
1860-1897 6 stukken en 2 omslagen
o.a. testament, voogdijstelling, boedelbeschrijving; alsmede een afschrif van een eigendomsbewijs 
voor Willem Alkemade betreffende een huis, erf en pakhuis, gelegen in de Kerkstraat in Noordwijk-
Binnen.
Herkomst: geschenk van Ir F.H. Esser te Vught, 1972

Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT

581 Kwitanties en andere financiële stukken, gediend hebbende bij de afwikkeling van 
verscheidene boedels in Noordwijkerhout.
1773, 1774 en ongedateerd 1 omslag
het betref de boedels van Dirk Zijvertsz. Zeestraten, Engel Jakopse en Neeltie van Tol, Pieter de Can,
kastelein te Noordwijkerhout, goo de Windt(?).
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Oud-Alblas

OUD-ALBLAS

582 Minuut-akte van de openbare verkoop, ten overstaan van schout en schepenen van
Oud-Alblas, van de boedel van wijlen Bastiaan Korporaal door zijn weduwe Aaltje 
Blom.
1768 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Ouderkerk aan de IJssel

OUDERKERK AAN DE IJSSEL

583 Boedelrekening van de executeurs-testamentair van Aart van Leeuwen en Sophia 
Bloot, gewoond hebbende te Ouderkerk aan de IJssel; kopie, notariële kopie1802
1802 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid- Holland, 1968

584 Verklaring van Top Snoek, Heilige Geest-armbezorger te Ouderkerk aan de IJssel, 
dat de nagelaten boedel van Leendert Tieleman, die tot aan zijn dood onderstand 
van het Armenfonds heef genoten, op grond daarvan is vrijgesteld van belasting 
ingevolge het recht van successie.
1810 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Zuid-Polsbroek, Purmerland en Ilpendam

ZUID-POLSBROEK, PURMERLAND EN ILPENDAM

585 Request, ingediend bij de Staten van Holland en West-Friesland door de 
erfgenamen van Mr Pieter de Graaff, vrijheer van Zuid-Polsbroek, Purmerland, 
Ilpendam, enz., tot gedeeltelijke buitenwerkingstelling van door Mr Pieter de Graaff
opgestelde codicillen; kopie, gedrukt.
1711 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990
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Ridderkerk

RIDDERKERK

586 Deductie aan de Hoge Raad van Holland, door Mr Johan Maurits van Pabst, heer 
van Bingerden, secretaris van Amsterdam, als executeur-testamentair van 
Geertruyd Lestevenon, weduwe van Mr Jacob Hop, vrijheer van Lekkerkerk en 
Zuidbroek, schepen en raad van Amsterdam, in het byzonder vertegenwoordigende
zijn zoon Rudolf Wilhelm Jacob van Pabst Hop, enige kleinzoon van Geertruyd 
Lestevenon, gericht tegen Mr Cornelis Groenincx van Zoelen, raad en oud-
burgemeester van Rotterdam, als ambachtsheer van Ridderkerk, gedrukt.
ongedateerd (na 1785) 1 deel
betref het leenrecht in de heerlijkheid Ridderkerk.

Stompwijk

STOMPWIJK

587 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willem Leendertsz. 
van der Meer, gewoond hebbende te Stompwijk.
1730-1731 6 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Ter Aar

TER AAR

588-622 Uit Oud-rechterlijk archief van Ter Aar.
1508-1806 en ongedateerd 4 stukken, 29 charters, 1 omslag, 3 katernen
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971
588 Akte van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Pieter Claesz.

Lantsman en Meijntje Jans Krijger, opgemaakt voor het gerecht van 
Ter Aar, tussen de kinderen Cornelis, Hendrick en Jan Pietersz. en 
Neeltje Pietersdr. ongedateerd, 1 stuk

589 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Geryt Gerytsz. en de kinderen uit zijn huwelijk met Neeltgen 
Adriaens. 1589 8 mei stilo novo, 1 charter

590 Testament van Gerrit Francz., wonende te Langeraar, gepasseerd 
voor notaris Thomas Evertsz. Puttershouck, openbaar notaris bij het 
Hof van Holland, waarbij erfgenamen zijn Annitghen Willemsdr. en 
Annitghen Huybertsdr., kinderen van zijn zonen Willem en Huybert 
Gerritsz.. 1600 22 juli, 1 charter

591 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Jan Willemsz. Muijen, timmerman, weduwnaar van Haesgen 
Willemsdr., en de kinderen Willem, Cornelis, Geertgen, Maritgen, 
Trijn, Beertgen, Neeltgen en Anna. 1608 6 juni, 1 charter
voor de kinderen handelt hun oom Mees Cornelisz. Het betref o.a. een erf, met 
huis en toebehoren, gelegen aan de Middelweg te Ter Aar

592 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Claertgen Jansdr., weduwe van Joris Engelsz., en haar 
kinderen Jan Jorisz, en Lijsbeth, Geertgen, Katharina, Barbara en 
Maritgen Jorisdrs.. 1508 6 juni, 1 charter
voor Claertgen Jansdr handelt haar echtgenoot Jan Willemsz. Muijen; Het betref 
o.a. een huis met toebehoren, gelegen aan de Korteraarseweg en de Kerkweg te 
Ter Aar.
Gezien het voorgaande stuk(591) lijkt de datering 1508, 6 juni onjuist.

593 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Lijsgen Claesdr., weduwe van Jan Clementsz., en haar 
kinderen Maerten, Jan en Pieter Janszn. en Maritgen, Aeltgen, 
Appolonia, Meijngen en Aechgen Jansdrs.. 1629 30 januari, 1 charter
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voor Lijsgen Claesdr. handelt Gheryt Jansz.; voor Maritgen Jansdr handelt haar 
echtgenoot Jan Willemsz.; voor Aeltgen Jansdr, weduwe van Salomon Jansz., en 
voor Appolonia, Meijngen en Aechgen Jansdr. handelt hun oom en voogd Adriaen 
Clementsz..
Het betref o.a. een huis met toebehoren aan de Langeraarseweg te Ter Aar, 
alsmede landerijen, gelegen in Esselikerwoude

594 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Appolonia Dircxdr., weduwe van Jan Jansz. Rietvelt, gehuwd 
met Kors Dircxz., en Cornelis Dircxz. Verlaen, gehuwd met haar 
dochter Appolonia Jansdr., en Jan Cornelis Rietvelt, als neef en 
voogd over haar zoon Jonge Jan Jansz. Rietvelt. 1634 16 maart, 1 
charter
Zie ook nrs 596, 998, 999

595 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Mouwerijn en Jan Dircxzn. en Appolonia Dircxdr., erfgenamen
van Dirck Mourijnsz.. 1637 24 juli, 1 charter
voor Appolonia handelt haar echtgenoot Kors Dircxz.; het betref o.a. percelen 
land, gelegen aan de Kerkweg te Ter Aar, een perceel land, met huis met 
toebehoren, gelegen in "'t Cortevelt" aan de Middelweg te Ter Aar

596 Testament, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, van Leuntgen 
Dircxdr., gehuwd met Cornelis Dircxz., weduwe van Jan Jansz. 
Rietvelt, wonende te Langeraar, waarbij zij tot executeurs-
testamentair benoemt de schout en weesmeesters van Ter Aar. 1639 
21 november, 1 charter
Leuntgen = Appolonia; zie ook nrs.594, 998, 999

597 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Willem 
Pietersz. Sockelaer, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, tussen 
de kinderen Maritgen en Anna Willemsdrs, beide wonende te Ter 
Aar. 1640 4 juni, 1 charter
voor Maritgen Willemsdr. handelt haar echtgenoot Maerten Jacobsz. 
Cleermaecker; voor Anna Willemsdr. handelt haar broeder en voogd Lenert 
Willemsz. ; het betref o.a. percelen veenland en houtland, gelegen te Ter Aar aan 
de Langeraarseweg, en een perceel hooiland, gelegen te Ter Aar aan de Aar.

598 Akte van boedelscheiding , opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Bastiaen Cornelisz., weduwnaar van Haesgen Pietersdr., en 
hun dochter Annetgen Bastiaensdr. 1641 18 januari, 1 charter
voor Annetgen Bastiaensdr. handelt haar oom en voogd Adriaen Pietersz.

599 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Geertgen Jansdr., weduwe van Jan Willemsz. Vermij, en haar 
kinderen Willem, Cornelis, en Johannes Janszn., en Lijsbet en 
Appolonia Jansdrs. 1641 8 februari, 1 charter
voor Geertgen Jansdr. handelt haar broer Pieter Jansz. Brouer; voor de kinderen 
handelt hun oom en voogd Davidt Willemsz. Vermij; het betref o.a. een perceel 
weiland, gelegen in het Langeveld te Ter Aar.

600 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Cornelis Jansz. Crijger, weduwnaar van Grietgen Jansdr., en de
kinderen Jan, Cornelis, Jonge Jan en Pieter Corneliszn., Neeltgen en 
Aeltgen Cornelisdrs. 1644 2 mei, 1 charter
voor Neeltgen Cornelisdr. handelt haar echtgenoot Jochim Pietersz. van Donderen;
voor de overige kinderen handelt hun voogd Cornelis Willemsz. den Engel; het 
betref o.a. een erf met huis en toebehoren aan de Korteraarseweg en een perceel 
land, beiden gelegen te Ter Aar.

601 Akte van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Appolonia 
Dircxdr., opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, tussen Jacob 
Cornelisz. Schoemaecker, haar weduwnaar, en de kinderen Cornelis, 
Dirck en Annetgen. 1645 7 december, 1 charter
voor de kinderen handelt als oom en voogd Gerrit Dircxz. Cuijper

602 Akte van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Rusgen 
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Pietersdr., opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, tussen Pieter 
Jansz. Stouthandel, haar weduwnaar, en de kinderen Jan, Clement 
en Appolonia. 1646 3 april, 1 charter met aanhangend zegel
voor de kinderen handelt hun oom en voogd Jan Pieter Ghijsz.; het betref o.a. een
perceel land, met huis met toebehoren, gelegen in het Uiteinde van Ter Aar, aan de
Langeraarseweg.

603 Akte van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Cornelia de 
Ruijter, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, tussen Dirck Jansz. 
Backer, haar weduwnaar, en hun dochter Maritgen Dircxdr. 1646 6 
november, 1 charter
voor Maritgen Dircxdr. handelt haar oom en voogd Floris de Ruijter, wonende te 
Woerden; het betref o.a. een perceel land, met huis en erf met toebehoren, 
gelegen in het Uiteinde van Ter Aar aan de Langeraarseweg.

604 Akte van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Maritgen 
Huijbertsdr., opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, tussen haar 
echtgenoot Ghijsbert Pietersz. en Ouwe Jan Huijbertsz., als oom en 
voogd over haar zoon Huijbert Ghijsbertsz.. 1650 26 januari, 1 charter

605 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Sijmon Gerritsz. van Zijl, weduwnaar van Appolonia Pietersdr.
en Pieter Bauensz, grootvader en voogd van de nagelaten kinderen 
van Appolonia Pietersdr.; Sijmon Gerritsz. behoudt alles, met daar 
tegenover de plicht tot onderhoud, opvoeding, enz., tot de kinderen 
twee-en-twintig jaar oud zijn. 1651 21 november, 1 charter
de kinderen zijn: Pieter Sijmonsz., Neeltgen, Meijntgen en Jannetgen Sijmonsdrs.

606 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
van de nagelaten boedel van Jannetgen Cornelisdr.. 1651 29 
december, 1 charter

607 Akte, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij een eerdere 
boedelscheiding wordt te niet gedaan en een nieuwe 
boedelscheiding wordt vastgelegd, tussen de voogden van de 
kinderen van Cornelis Pieter Neel Lijpges en Annetgen Willemsdr., en
Gerrit Thomasz., een voorkind van Annetgen Willemsdr. 1653 21 mei, 
1 charter
de voogden zijn: Jan Jansz. Rietvelt, als man en voogd van Oude Annetgen 
Cornelisdr.; Pieter Cornelisz. van Sijl en Jan Salomonsz van Swanenburgh, als oom, 
resp. neef, en voogden van Jonge Annetgen Cornelisdr.; het betref o.a.landerijen 
in de polder van Korteraar, in het Noordeinde van Aarlanderveen, een huis en erf 
te Korteraar, alsmede rentebrieven en obligaties

608 Testament van Jan Jansz. Rietvelt en Annitjen Cornelisdr., wonende 
te Langeraar, gepasseerd voor Claes Pietersz. Nieuwbrugh, notaris te 
Bodegraven; tot executeur-testamentair wordt benoemd Jan 
Salomonsz. van Swanenburch te Aarlanderveen. 1657 17 juni, 1 
charter
het testament wordt opgemaakt ten huize van Harmen Jorisz. Braeck, waard in "'t 
Postpaert" te Bodegraven.

609 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Cornelis Jansz. Bakker en Annetie Cornelis, weduwe van Jan 
Jansz. Rietvelt, met betrekking tot de boedel van Huybert Jansz. 
Bakker en Annetie Cornelis, beiden te Ter Aar overleden. ca 1657-
1678 (datum niet leesbaar), 1 omslag

610 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Geertgen Jacobsdr., weduwe van Dirck Gerritsz. en haar 
minderjarige kinderen Gerrit en Appolonia Dircx. 1661 2 juni, 1 
charter
voor Geertgen Jacobsdr. handelt haar broer Willem Jacobsz.; voor de kinderen 
handelen hun ooms en voogden Adriaen Gerritsz. en Pieter Gerritsz.; het betref 
o.a. een perceel land, gelegen aan de Aar, in het "Uijteijnde" van Ter Aar
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611 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht vanTer Aar, 
tussen Hilletje Cornelisdr., weduwe van Ghijsbert Cornelisz. 
Verburgh, en haar dochter Huijbertgen Ghijsbertsdr. 1661 11 
november, 1 charter
voor Hilletjen Cornelisdr. handelt haar aanstaande echtgenoot Cornelis Pietersz. 
Broer; voor Huijbertgen Ghijsbertsdr. handelt haar oom en voogd Willem 
Cornelisz. Verburgh.

612 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
tussen Baertgen Gerritsdr., weduwe van Adriaen Cornelisse Cramer 
en haar kinderen Bouwen, Marritgen, Anna en Neeltgen. 1664 20 
februari, 1 charter
als voogden handelen:voor Baertgen haar broer Sijmen Gerrits van Zijl, voor 
Marritgen haar echtgenoot Thonis Jaspersz. Coster; voor Anna haar echtgenoot 
Jan Pietersz. Snij in 't Speck; voor Neeltgen haar oom Cornelis Gerritsz.; het betref 
o.a. percelen land aan de Langeraarseweg te Ter Aar

613 Akte van afstand inzake de nalatenschap van Neeltgen Ariënsdr. 
Quant, overleden te Langeraar, opgemaakt voor het gerecht van Ter 
Aar, tussen Cornelis Pietersz. van der Horn, haar weduwnaar, en de 
broeders, zusters en zwagers van Neeltgen Ariënsdr. Quant. 1664 7 
maart, 1 charter
de broers, zusters en zwagers zijn: Jan Ariënsz. Quant, gehuwd met Marrittie 
Willems; Gerrit Ariënsz., overleden, gehuwd geweest met Marritgien Dircx; voor 
haar handelt als voogd Jan Senten; Rutger Pieterse, handelend voor zichzelf en 
voor Crijn Jacobsz. Sloep en Cornelis Dircksen; Jan Senten, als vader en voogd van 
de minderjarige kinderen van wijlen Annetje Ariëns; Clara Ariëns

614 Akte van uitkoop uit de nalatenschap van Cornelis Henricxz., 
opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, tussen Leuntgen 
Maertensdr., weduwe van Cornelis Henricxz. en de kinderen 
Marritgen en Aerlant. 1665 9 januari, 1 charter
voor Leuntgen Maertensdr. handelt als voogd Maerten Jansen; voor de kinderen 
handelt hun neef en voogd Jan Huybertsz. Backer; het betref o.a. een perceel 
land, gelegen in de Noordeindse polder

615 Akte van uitkoop, als onder nr 614.
616 Akte van boedelscheiding, opgemaakt voor het gerecht Ter Aar, van 

de nagelaten boedel van Maritjen Fransdr, weduwe van Dirck 
Huijbertsz. van Kints, tussen de kinderen Huijbert, Jan, Frans, 
Maritjen, Pieter en Cornelis. 1667 10 maart, 1 charter
Maritjen is gehuwd met Hendrick Pietersz. Croon. voogden over Pieter en Cornelis 
zijn hun ooms Jacob Huijberts van Kints en Jan Fransz. van Zijl; het betref 
percelen land, gelegen in de Heerwegse polder en de Middelpolder van Ter Aar

617 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Cornelis 
Cornelisz. Iperdijck de Ouden, opgemaakt voor het gerecht van Ter 
Aar, door zijn weduwe Geertje Jans. 1708 24 mei, 1 katern

618 Akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Dirk Dirkse 
Vermeij, opgemaakt voor de notaris van Ter Aar, tussen zijn weduwe 
Aaltje Jacobse van Zuijlen en zijn zoon Jan Dirkse Vermeij te 
Korteraar. 1736 24 januari, 1 stuk

619 Extract uit het testament van Mr Nicolaas Poock, gepasseerd voor 
een notaris te Leiden. 1737 1 mei, 1 stuk

620 Akte van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Jacob 
Jacobsz. Hoosbeek, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, tussen 
Cornelis Krijn en Anna Jacobs Hoosbeek. 1747 27 januari, 1 katern

621 Extract van de akte van boedelscheiding, d.d. 18 november 1782, 
opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, van de nagelaten boedel 
van Vrouwe Maria van Foreest, echtgenote van Mr Jacob Binkhorst. 
1790 2 september, 1 katern
het betref de helf van 8/15 deel in de zgn. turfmaat van het ambacht van Ter Aar
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622 Taxatierapport, opgemaakt voor schout en schepenen van Ter Aar, 
van de nagelaten boedel van Marijtje Hoogeveen, echtgenote van 
Jan van Benten, weduwe van Klaas Liesveld, wonende te 
Aarlanderveen. 1806 1 september, 1 stuk
het betref o.a. veenland en water, gelegen onder Langeraar.

Uithoorn

UITHOORN

623 Akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Gerrit Fransz., opgemaakt voor 
het gerecht van Uithoorn, tussen zijn weduwe Leuntgen Cornelisdr. enerzijds en 
Annichgen Willemsdr. en Annichgen Huebertsdr. anderzijds.
1603 4 januari 1 charter
voor Leuntgen Cornelisdr. handelt Leenert Claesz.; voor Annichgen Willemsdr. handelen Jan Fransz., 
van vaderszijde, en IJsbrandt IJsbrandtsz. als oom van moeders zijde; voor Annichgen Huebertsdr. 
handelen Jan Fransz., van vaderszijde, en Jan Jansz., als oom van moeders zijde; de verdeling luidt 
als volgt: Leuntgen Cornelisdr. ontvangt een perceel land, gelegen in Zevenhoven en een perceel 
veenland, gelegen aan de Kleine Wetering Vriezekoop onder Rijnsaterwoude; Annichgen Willemsdr. 
en Annichgen Huebertsdr. Ontvangen een henniptuin met achtergelegen akkertje, gelegen in 
Zevenhoven, alsmede een huis met erf, enz., gelegen in Blokland onder Uithoorn, als ook de 
"banckenvoort" tot aan de Bloklander dijk.

Utrecht

UTRECHT

624 Akte van consent, waarbij de Staten van Utrecht aan Willem van Lintelo en Beatrix 
van Bueren, echtelieden, toestemming verlenen om bij testament of codicil over 
hun goederen te beschikken.
1713 4 juli 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1970

Voorburg

VOORBURG

625 Testament van Dirck Uten Hage de Myst, wonende te Voorburg, afschrif.
1650 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 72, 1987

626 Testament van Johan Uten Hage de Myst.
1670 1 katern
met herroeping van voogdijstelling en aanstelling executeur-testamentair, 1677.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 73, 1987

627 Akten van boedelscheiding van de nagelaten boedel van Johan Uten Hage de Myst, 
advocaat bij het Hof van Holland; met bijlagen.
1684-1685; 1684 2 stukken en 3 katernen
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 74, 1987

628 Taxatie van de onroerende goederen, door Dirk en Anna Uten Hage de Myst 
nagelaten aan Johan Uten Hage de Myst, op verzoek van executeur-testamentair en
mede-erfgenamen van laatstgenoemde, concept.
1687 1 katern
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 75, 1987

Waddinxveen

WADDINXVEEN

629 Conclusie van antwoord van het Hof van Holland, betreffende een geschil tussen de
erfgenamen van Aryen Saerse Cos en Maerten Saerse Cos te Waddinxveen.
1695 1 stuk
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Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 38, 78
Zegwaart

ZEGWAART

630-743 Uit oud-rechterlijk archief van Zegwaart.
1730-1773 60 katernen, 55 stukken en 1 omslag
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
630 Inventaris van de nagelaten boedel van Willem Leendertsz. van der 

Meer, gewoond hebbende te Zegwaart, door Ary Leenderts van der 
Meer opgemaakt voor de secretaris van Zegwaart. 1730 21 maart, 1 
katern
gemerkt "7024"; zie ook nrs 632, 640

631 Inventaris van de nagelaten boedel van Dirck de Vet, door Jaepie 
Arijens van der Speck, zijn weduwe, opgemaakt voor de secretaris 
van Zegwaart. 1730 11 juni, 1 katern
gemerkt "7000"; zie ook nr 633

632 Boedelrekening, tevens akte van scheiding en deling, van de 
nagelaten goederen van Willem Leenderts van der Meer, door Arij 
Leenderts van der Meer opgemaakt voor de secretaris van Zegwaart;
met bijlagen. 1730 21 juni, 1 katern
gemerkt "7001"; zie ook nrs 630, 640

633 Boedelrekening, tevens akte van scheiding en deling, van de 
gemeenschappelijke goederen van wijlen Dirck Vet en Jaepie Arijens 
van der Speck, door de gezamenlijke erfgenamen opgemaakt voor 
de secretaris van Zegwaart. 1730 13 augustus, 1 katern
gemerkt: "7002"; ze ook nr 631

634 Testament, opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart, 
van Nicolaes Jan Hendrick Noeij en Sabina Wilhelmina van 
Raetsveld. 1730 24 augustus, 1 stuk

635 Inventaris van de gemeenschappelijke goederen van wijlen Cornelis 
Janse Bergh en Jannetie Sijmons Mijster, door haar opgemaakt voor 
de secretaris van Zegwaart. 1730 22 november, 1 katern
gemerkt: "7003".

636 Akte, opgemaakt voor de secretaris van Zegwaart, tussen Trijntie 
Jacobs Harelemmerhout, weduwe van Pieter Dirckse Keijser, en 
Willem Dirckse Keijser als voogd over Aryaentie Pieters Keijser, 
waarbij afspraken worden geregeld inzake de opvoeding van 
Aryaentie en de nalatenschap van haar vader Pieter Dirckse Keijser. 
1731 31 januari, 1 stuk
Aryaentie is een dochter uit het huwelijk van Pieter Dirckse Keijser en Aeltie 
Roggeveen

637 Akte van volmacht, opgemaakt voor schepenen van Zegwaart, 
waarbij Jannetie Senle, weduwe van Leendert Cornelisse Koomen, 
wonende te Zoetermeer, machtiging verleent aan Ragel Senlij, 
weduwe van Pieter Wilse, wonende te Middelburg, om voor haar te 
handelen inzake de nalatenschap van Abraham Maes, weduwnaar 
van Catrina Senlij, gewoond hebbende te Middelburg. 1731 11 april, 1 
stuk

638 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Maertie Gijsen
Toornvliet, opgemaakt voor schepenen van Zegwaart, tussen haar 
weduwnaar Pieter Binnewegh en haar kinderen Huijg en Annetie 
Crijne Overrijnder, allen wonende te Zegwaart. 1731 11 mei, 1 stuk
Zie ook nr 648, 655.

639 Akte van volmacht, opgemaakt voor de secretaris van Zegwaart, 
waarbij Klaas Jongenengel machtiging verleent aan J. Camper, 
procureur te Leiden. 1731 14 mei, 1 stuk
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640 Boedelrekening van de nalatenschap van Willem Leendertse van der 
Meer, door Ary Leenderts van der Meer en de gezamenlijke 
erfgenamen opgemaakt voor de secretaris van Zegwaart. 1731 19 
juni, 1 katern
gemerkt: "7004"; zie ook nrs 630, 632

641 Testament van Jan Koenen van Stralen en Marijtie Hendriks van de 
Rotten, wonende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart. 1731 2 september, 1 stuk
Zie ook nr 743

642 Testament van Willem Willemsz. Westhoeck en Jannetie Willems 
Groenewegen, wonende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen 
en secretaris van Zegwaart. 1732 14 mei, 1 katern

643 Akte van volmacht, opgemaakt voor schepenen van Zegwaart, 
waarbij Grietie Jacobs Koster machtiging tot verkoop van een 
obligatie verleent aan Jacobus de Kocq te Rotterdam. 1732 2 
augustus, 1 stuk

644 Testament van Biateris Teunis Koppel, opgemaakt voor schepenen 
en secretaris van Zegwaart. 1732 7 september, 1 katern

645 Akte betreffende de nagelaten boedel van Dirck de Greeff, 
opgemaakt voor schepenen van Zegwaart, tussen zijn erfgenamen 
en zijn dienstbode Elisabeth Oosterveen. 1732 2 october, 1 stuk

646 Testament van Jannetie Teunis Koppel, opgemaakt voor schepenen 
en secretaris van Zegwaart. 1732 29 november, 1 katern
Zie ook nr 647

647 Testament van Jannetie Teunis Koppel, opgemaakt voor schepenen 
en secretaris van Zegwaart. 1732 7 december, 1 katern
Zie ook nr 646

648 Inventaris van de nagelaten boedel van Annetie Krijne Overrijnder, 
gewoond hebbende te Zegwaart, door Pieter Binnewegh opgemaakt
voor de secretaris van Zegwaart. 1733 29 januari, 1 katern
Zie ook nrs 638, 655

649 Testament van Cornelis Hendrickse van de Rotte en Johanna 
Cornelisse Boer, wonende te Berkel, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart. 1733 11 maart, 1 stuk

650 Attestatie door de buren van wijlen Paulus Dier, notaris en procureur
te Zegwaart, en Sara Minne, opgemaakt voor schout en schepenen 
van Zegwaart, de zoon en dochters van genoemd echtpaar 
betreffende. 1733 7 augustus, 1 stuk

651 Akte van volmacht, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Zegwaart, waarbij de erfgenamen van Josua Dier, vijf zusters, 
wonende te Zegwaart , machtiging verlenen aan hun oom Isack Dier,
wonende te Den Haag, inzake nog van de V.O.C. te vorderen gage 
van hun overleden broer. 1733 7 augustus, 1 stuk

652 Testament van Wouter Reijsdam en Sara Aris Vogelaer, wonende te 
Zegwaart, opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 
1733 29 augustus, 1 stuk

653 Inventaris van de nagelaten boedel van Marijtie Claes de Vos, 
weduwe van Willem Cornelisse van der Ende, gewoond hebbende te 
Zegwaart, opgemaakt voor de secretaris van Zegwaart, door Ary 
Claesz. de Vos en Arij Huijbertse van der Ende. 1733 13 october, 1 
katern
Zie ook nr 654

654 Boedelrekening, tevens akte van scheiding en deling, van de 
nagelaten boedel van Marijtie Claes de Vos, weduwe van Willem 
Cornelisse van der Ende, door Ary Claes de Vos en Ary Huijberts van 
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der Ende opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 
1733 20 november, 1 katern
gemerkt: "7005"; zie ook nr 653

655 Boedelrekening van de nagelaten boedel van Annetie Krijne 
Overrijnder, opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart, 
door Pieter Cornelisse Binnewegh en Arij Pieters Klocq, executeurs-
testamentair. 1734 20 februari, 1 katern
gemerkt: "7006"; zie ook nrs 638, 648

656 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Leendert van 
Houten, opgemaakt voor schepenen van Zegwaart, tussen Cornelis 
van Houten, zijn vader, en Neeltie Jans van Warmont, zijn weduwe, 
wonende te Zegwaart. 1734 30 juni, 1 stuk

657 Testament van Harmen Uijlhoorn en Geertie Isackse Hoecksteen, 
wonende aan de Zegwaartseweg te Zegwaart, opgemaakt voor 
schepenen en secretaris van Zegwaart. 1735 17 februari, 1 stuk

658 Akte, opgemaakt voor schepenen en substituut-secretaris van 
Zegwaart, waarbij Cornelis Leendert Koomen, wonende te 
Zoetermeer, verklaart ingevolge het testament van hem en zijn 
vrouw, wijlen Maria Cornelis de Vos, aan zijn kind of kinderen 
tezijnertijd 150 gulden te zullen uitkeren. 1735 28 october, 1 katern

659 Rekening en verantwoording, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart, door de voogden over de nagelaten boedel 
van Jacobus Roggeveen en Elisabeth Sonderman. 1736 2 januari, 1 
katern

660 Testament van Arij van den Biesheuvel en Trijntje Jacobs 
Haerlemmerhout, wonende te Zegwaart, opgemaakt voor 
schepenen en secretaris van Zegwaart. 1736 30 januari, 1 stuk

661 Akte van volmacht, opgemaakt voor schepenen van Zegwaart, 
waarbij Catherina Jans van Alphen, weduwe van Cornelis de Reus, 
wonende te Bleiswijk, machtiging verleent aan Cornelis de Kocq, 
meestertimmerman te Zegwaart, inzake de nalatenschap van haar 
vader Jan Huybertsz. van Alphen, overleden te Maaslandsluis. 1736 1 
maart, 1 stuk

662 Testament van Iyssack Vermeulen en Marytie Jacobs over Vliet, 
wonende te Zegwaart aan de Rokkeveenseweg, opgemaakt voor 
schepenen en secretaris van Zegwaart. 1736 8 maart, 1 katern

663 Akte van voogdijstelling, door Arij Leefflangh en Marija Swemkoop, 
opgemaakt voor schepenen van Zegwaart. 1736 12 maart, 1 stuk

664 Akte van volmacht, opgemaakt voor secretaris en schepenen van 
Zegwaart, waarbij Pieter van de Ghijs en Ingetie van Vliet, wonende 
te Zegwaart, machtiging verlenen aan Jacobus van der Ghijs, 
eveneens wonende te Zegwaart, om voor hen te handelen inzake de 
verkoop van de onroerende goederen uit de nalatenschap van 
Leendert van Vliet; deze onroerende goederen zijn gelegen in het 
ambacht van Bloemendaal, Noord- en Zuid-Waddinxveen. 1736 30 
april, 1 stuk

665 Akte van kwijting, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij Cornelis Leendertsz. van der Kraen, wonende te 
Terbregge, verklaart inzake de nalatenschap van zijn vader, Leendert 
Cornelisz. van der Kraen, overleden te Berkel, volledig voldaan te zijn
door zijn moeder Maertie Korssen Houwelingh. 1736 13 mei, 1 stuk
Zie ook nr 666

666 Testament van Maertie Korssen Houwelingh, wonende te Berkel, 
opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 1736 13 mei, 
1 stuk
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Zie ook nr 665
667 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Arij 

Arijensz. van der Wal en Sara Maertens de Goede, opgemaakt voor 
de secretaris van Zegwaart. 1736 18 augustus, 1 katern
Zie ook nr 692

668 Testament van Maerten Jacobsz. Roodenburgh en Pleuntje Jans 
Lelijvelt, wonende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart. 1736 20 augustus, 1 stuk

669 Testament van Maerten Arijensz. van der Wal, wonende te Zegwaart,
opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 1736 10 
september, 1 katern

670 Akte van boedelscheiding tussen Arijaentje Leenderts Koevoet, 
weduwe van Maerten Cornelisz. van Reene, en Pieter van Reene en 
Claes de Vet, man van Pleuntie van Reene, opgemaakt voor 
schepenen en secretaris van Zegwaart. 1736 11 september, 1 stuk

671 Akte van voogdijstelling van Cornelis Arijensz. Starreveld over het 
minderjarig kind van Cornelis Danielse van Vreeden en Arijaentie 
Joppen Verdoes, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart. 1736 28 november, 1 stuk

672 Akte van kwijting, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij Cornelis den Oude en Marytie Tijlingen verklaren 
volledig voldaan te zijn door Neeltie Jans Kroon, weduwe van Ary 
Willem van Tijlingen, inzake diens nalatenschap. 1736 26 december, 1
stuk

673 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Leijsbet 
Arijens Vis, gewoond hebbende in Katwijk in Veur onder Zegwaart, 
opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart door Jan 
Hos. 1737 13 maart, 1 katern
Zie ook nrs 674, 677

674 Akte van kwijting,opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, door de kinderen en kleinkinderen van Jan de Knegt en 
Leysbet Arijens Vis, beiden overleden, als erfgenamen, en Jan Claesz.
Hos, als medeerfgenaam. 1737 21 maart, 1 katern
Zie ook nrs 673, 677

675 Testament van Marijtie Pieters van Leeuwen, opgemaakt voor 
schepenen en secretaris van Zegwaart. 1737 12 april, 1 stuk

676 Akte van boedelbeschrijving, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart, door Jan van der Helm de Jonge, van de 
gezamenlijke boedel van hemzelf en wijlen Marijtie Cornelisdr. van 
der Bijll, gewoond hebbende te Zoetermeer. 1737 20 mei, 1 katern
Zie ook nrs 678, 679, 690, 691, 700, 704

677 Testament van Jan Klaesse Hos en Neeltie Arijens Vis, opgemaakt 
voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 1737 1 juli, 1 stuk
Zie ook nrs 673, 674

678 Rekening en verantwoording, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart, door Jan van der Helm de Jonge afgelegd 
aan Jan van der Helm de Oude, Leendert Conijnenburgh en Cornelis 
Noorthoeck, als voogden over de minderjarige erfgenamen van 
Marijtie Cornelis van der Bijll. 1737 14 september, 1 katern
Zie ook nrs 676, 679, 690, 691, 700, 704

679 Akte van scheiding en deling van de gemeenschap van goederen 
tussen Jan van der Helm de Jonge en wijlen Marijtie Cornelisdr. van 
der Bijll, opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 
1737 14 september, 1 katern
Zie ook nrs 676, 678, 690, 691, 700, 704

680 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Aeltie 
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Daniels van Vreden, gewoond hebbende te Zegwaart, opgemaakt 
voor schepenen en secretaris van Zegwaart door Cornelis Arijens 
Starreveld en Jan Mous. 1737 26 september, 1 katern
Zie ook nrs 683, 684

681 Akte van attestatie, voor schepenen en secretaris van Zegwaart 
afgelegd door Jan en Ary Cornelisz. Biesheuvel inzake de overdracht 
van onroerende goederen, gelegen aan de Zegwaartseweg en de 
Buitenweg. 1737 25 october, 1 stuk

682 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Jannetie 
Gillis Sijlsbergh, weduwe van Cornelis van Ovingen, opgemaakt voor 
schepenen en secretaris van Zegwaart door Joost Seijlsbergh. 1737 4 
november, 1 katern

683 Boedelrekening van de nagelaten boedel van Aeltie Daniels van 
Vreden, weduwe van Willem Dirckse Mous, opgemaakt voor 
schepenen en secretaris van Zegwaart door Cornelis Starreveld en 
Jan Mous. 1737 13 november, 1 katern
Zie ook nrs 680, 684

684 Akte van scheiding en deling van de nagelaten boedel van Aeltie 
Daniels van Vreden, weduwe van Willem Dirckse Mous, opgemaakt 
voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 1737 19 november, 1 
katern
Zie ook nrs 680, 683

685 Akte van kwijting, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij de kinderen van Claes Leenderts van der Toght en 
Arijaentie Arijens Giet verklaren door hun vader volledig voldaan te 
zijn in hun moederlijk erfdeel. 1737 11 december, 1 stuk
Zie ook nr 716

686 Akte van kwijting, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij Jan van Houten, wonende te Stompwijk, verklaart
door zijn vader Cornelis van Houten, wonende te Zegwaart, voldaan 
te zijn in de nalatenschappen van zijn broer en zijn moeder Annetie 
Arijens Geus. 1737 27 december, 1 stuk

687 Testament van Leendert Jacobsz. Conijnenburg en Pleuntie Pieters 
van Leeuwen, wonende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart. 1738 1 februari, 1 katern

688 Akte van volmacht, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij Neeltie Cornelisdr. Langendam, weduwe van 
Cornelis Joppen Verboon, wonende te Zegwaart, machtiging tot 
verkoop van een losrentebrief verleent aan Cornelis Vuerens, 
wonende te Gouda. 1738 29 maart, 1 stuk

689 Akte, opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart, 
waarbij de erfgenamen van Pleuntie Hendrickx van der Does, 
weduwe van Cornelis Huijberts van der Burgh, gewoond hebbende 
te Zegwaart, verklaren ondershands tot scheiding en deling van de 
nalatenschap te zijn gekomen. 1738 18 april, 1 stuk

690 Akte van voogdijstelling door Jan van der Helm de Oude, opgemaakt
voor schepenen en secretaris van Zegwaart, ten behoeve van het 
nagelaten kind van Marija van der Bijll en Jan van der Helm de Jonge.
1738 7 juni, 1 stuk
Zie ook nrs 676, 678, 679, 691, 700, 704

691 Testament van Jan van der Helm de Jonge, weduwnaar van Marijtie 
Cornelisdr. van der Bijll, wonende te Zoetermeer, opgemaakt voor 
schepenen en secretaris van Zegwaart. 1738 7 juni, 1 katern
Zie ook nrs 676, 678, 679, 690, 700, 704

692 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Arij Arijense 
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van der Wal en Sara Maertens de Goede, opgemaakt voor schepenen
en secretaris van Zegwaart. 1738 2 juli, 1 katern
Zie ook nr 667

693 Testament van Pieter Jacobsen Overvliet en Trijntie Pieters Koolen, 
wonende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart. 1738 1 october, 1 katern

694 Testament van Maertie Willems de Bruijn, weduwe van Leendert 
Boot, wonende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart. 1738 23 november, 1 stuk

695 Akte van voogdijstelling, door Willem Willemse Westhoeck en 
Jannetie Willems Groenewegen, wonende te Zegwaart, opgemaakt 
voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 1738 20 december, 1 stuk

696 Akte van voogdijstelling, opgemaakt voor schepenen en secretaris 
van Zegwaart, door Lidewij van Velsen, weduwe van Arij Verhoogh, 
wonende te Zegwaart, van Claes Conijn, wonende te Zegwaart, en 
Arij Pieterse Klocq, wonende te Zoetermeer, als voogden over haar 
minderjarige erfgenamen. 1739 23 januari, 1 stuk

697 Testament van Cornelis Jooste Kerckhoven en Jaepie Cornelis 
Brouwer, wonende te Zoetermeer, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart. 1739 11 februari, 1 stuk

698 Testament van Michiel Verhagen en Martijntje de Knegt, wonende te
Zegwaart,opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart. 
1739 25 april, 1 stuk

699 Akte van voogdijstelling,opgemaakt voor schepenen en secretaris 
van Zegwaart, over de minderjarige erfgenamen van Engebregt 
Verboon en Annetie Langelaen. 1739 7 mei, 1 stuk

700 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Jan van 
der Helm de Jonge, gewoond hebbende te Zoetermeer, opgemaakt 
voor schepenen en secretaris van Zegwaart door Cornelis van der 
Helm en Klaas Conijn. 1739 15 mei, 1 katern
Zie ook nrs 676, 678, 679, 690, 691, 704

701 Testament van Dirck van 't Sant en Marijtie Leenderts Komen, 
wonende te Zoetermeer. 1739 5 juni, 1 stuk
Zie ook nr 711

702 Akte van volmacht, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij Paulus Persooij, wonende te Zegwaart, 
machtiging verleent aan zijn zoon Paulus Persooij junior, wonende te
Amsterdam, tot verkoop van een huis aan de Prinsengracht te 
Amsterdam. 1739 28 juni, 1 stuk
Zie ook nr 706

703 Klacht, ingediend bij schepenen en secretaris van Zegwaart door de 
buren van Jan van Kempen en zijn vrouw Cornelia van der Gaegh, 
inzake overlast en wangedrag van genoemde Cornelia en bezoekers. 
1739 14 augustus, 1 stuk

704 Inventaris, opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart, 
van goederen uit de nagelaten boedel van Jan van der Helm de 
Jonge, door Cornelis van der Helm en Klaas Conijn overgedragen aan
Leendert Conijnenburgh en Cornelis Noorthoeck, voogden over 
Jannetie Jans van der Helm; allen wonende te Zegwaart. 1739 19 
augustus, 1 katern
Zie ook nrs 676, 678, 679, 690, 691, 700

705 Boedelrekening, tevens akte van scheiding en deling, opgemaakt 
voor schepenen en secretaris van Zegwaart, van de nalatenschap 
van Marijtie Claas Barentse van der Wal, gewoond hebbende te 
Zegwaart. 1739 11 september, 1 katern
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706 Akte van volmacht, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij Paulus Persooij [Poulus Poursoy] machtiging 
verleent aan Jan Koenen van Stralen, wonende te Zegwaart, 
schipper op Rotterdam, Delf en Leiden, tot inning van een schuld 
van Antony Buurt te Rotterdam. 1739 12 september, 1 stuk
Zie ook nr 702

707 Akte, opgemaakt voor schepenen en secretaris van Zegwaart, van 
getuigenverklaringen in de zaak tussen Maerten Sevenhuijsen en 
Rocus van Welen, beiden wonende te Zegwaart. met als getuigen: 
Gerrit van Tol, wonende te Zoetermeer; Vranck Clocq, wonende te 
Zegwaart; Cornelis van Tol, wonende te Zegwaart; Davit Joncker, 
wonende te Zegwaart; Jacobus Valckenburgh, wonende te Zegwaart.
1739 21 september, 1 stuk

708 Akte van kwijting, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij de kinderen van Pieter Pieterse Robol verklaren 
door hun stiefmoeder Aeltie Wilms Berckel volledig voldaan te zijn 
inzake hun vaderlijk erfdeel. 1740 19 januari, 1 stuk
Zie ook nr 719

709 Akte van kwijting, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij Jacobus Valckenburgh, wonende te Berkel, 
verklaart door zijn moeder Dieuwertje Bleijswijck voldaan te zijn 
inzake de nalatenschap van zijn vader Pleun Valckenburgh. 1740 15 
februari, 1 stuk

710 Testament van Ingetie van der Bijl, weduwe van Jacob van der Eijck, 
wonende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart. 1740 12 maart, 1 katern

711 Akte van scheiding en deling, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart, tussen Cornelis Leenderts Koomen, 
wonende te Warmond, en Dirck van 't Sant, gehuwd met Marijtie 
Leenderts Koomen, weduwe van Jan Aryensz. van der Wal, met 
betrekking tot onroerende goederen, gelegen te Zegwaart. 1740 20 
mei, 1 stuk
Zie ook nr 701

712 Akte van scheiding en deling, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart, tussen de kinderen en het kleinkind van Jan 
van Leeuwen, overleden te Zegwaart. 1740 15 juni, 1 katern

713 Testament van Gijsbert de Vugt, tuinman bij de heer Snel in de 
Driemanspolder onder Zoetermeer, en Catharina Keldermans, 
wonende te Zoetermeer, opgemaakt voor schepenen en secretaris 
van Zegwaart. 1740 16 augustus, 1 katern

714 Akte van voogdijstelling, opgemaakt voor schepenen en secretaris 
van Zegwaart, over de minderjarige kinderen van Harmanis van 
Wassenbergh en Neeltie van Warmont, beiden overleden. Voogden 
zijn: Cornelis de Kocq, meestertimmerman, en Hendrik Eer, 
meesterchirurgijn, beiden wonende te Zegwaart. 1740 26 october, 1 
stuk
Zie ook nr 718

715 Akte van boedelbeschrijving, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart, van de gemeenschap van goederen van 
Neeltie Jans en wijlen Jan Willemse van der Wal. 1740 11 november, 1 
katern
Zie ook nrs 714, 718

716 Akte van kwijting, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, waarbij Maertie Claes van der Togt verklaart door haar 
vader Claes Leenderts van der Togt voldaan te zijn inzake het erfdeel 
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haar toegekomen van haar moeder Aryaentie Aryens Giet. 1741 29 
januari, 1 stuk
Zie ook nr 685

717 Testament van Cornelis van der Laen en Trijntie van Lamens, 
wonende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart. 1741 7 februari, 1 stuk

718 Boedelrekening, opgemaakt voor schepenen en secretaris van 
Zegwaart, door Jan Willemse van der Wal overgelegd aan de 
voogden van het minderjarig kind van zijn overleden vrouw Neeltie 
Jans, weduwe van Harmannus van Wassenbergh. 1741 15 maart, 1 
katern
Zie ook nr 715

719 Akte van huwelijkse voorwaarden, opgemaakt voor schepenen en 
secretaris van Zegwaart, tussen Boudewijn Goedhart, weduwnaar 
van Levina van Galeren(?) en Aeltie Willems Berckel, weduwe van 
Pieter Robol, wonende te Zegwaart. 1741 13 april, 1 katern
Zie ook nr 708, 730

720 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten goederen van Jan de 
Vries, gewoond hebbende te Zegwaart, opgemaakt voor schepenen 
en secretaris van Zegwaart door Cornelia Ariens Hoffland, weduwe 
van Bastiaan Ouwerkerk; met bijlagen. 1743 2 october, 1 omslag

721 Akte van boedelbeschrijving van de gemeenschap van goederen van 
Pieter Ouwerkerk en wijlen Ariaantje Huyge Seijlsberg, opgemaakt 
voor schepenen en secretaris van Zegwaart, ten behoeve van haar 
zuster en halfzuster Jannetje Huyge Seijlsberg en Ariaantje Dirks van 
den Enden, haar erfgenamen. 1745 9 december, 1 katern
Zie ook nr 722

722 Akte van scheiding en deling van de gemeenschap van goederen van
Pieter Ouwerkerk en wijlen Ariaantje Huyge Seijlsberg, opgemaakt 
voor schepenen en secretaris van Zegwaart door Pieter Ouwerkerk 
en de weesmannen van Zegwaart, ten behoeve van haar 
minderjarige zuster en halfzuster Jannetje Huyge Seijlsberg en 
Ariaantje Dirks van der Enden; met bijlagen. 1745 9 december, 1 
katern
Zie ook nr 721

723 Akte van scheiding en deling, tevens akte van scheiding van tafel en 
bed, opgemaakt voor schout en schepenen van Zegwaart tussen Jan 
Gerritsz. Hartevelt en Neeltje Dirks van den Bosch; met bijlage. 1746 
22 april, 1 katern

724 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van 
Magdaleentje Klos, weduwe van Dirk Maartense Groenenboom, 
opgemaakt voor schout en schepenen van Zegwaart, door Cornelis 
Klos, wonende te Zoetermeer en Claas van der Wilk, wonende te 
Hazerswoude, executeurs-testamentair. 1747 4 augustus, 1 katern
Zie ook nr 726

725 Boedelrekening van de boedel van Frans Kolle en Anna 
Conijnenburg, echtelieden, opgemaakt voor schepenen van 
Zegwaart, door Frederik Kindt, notaris en procureur te Zegwaart, en 
Bartholomeus Overgaauw, meestertimmerman en molenmaker te 
Hillegersberg; met bijlage. 1747 11 september, 1 katern

726 Akte van scheiding en deling van de nagelaten boedel van 
Magdaleentje Klos, weduwe van Dirk Maartense Groenenboom, 
opgemaakt voor schepenen van Zegwaart; met bijlage. 1747 6 
october, 1 katern
Zie ook nr 724
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727 Akte houdende getuigenverklaringen, opgemaakt voor schepenen 
en secretaris van Zegwaart, inzake geweldadig optreden door Pieter 
Symonsz. Ouwerkerk, alias den Otter, aan den Hoorn onder 
Zegwaart. Getuigen zijn: Cent van Dam, Hendrik van Dam, Cornelis 
Cornelisz. Visser de Jongste, Arij Bodegraven, allen wonende aan den
Hoorn onder Zegwaart, en Maria Meinders, huisvrouw van Jan 
Spijkerman, en Beatrix Versteeg, beiden wonende aan de Rokkeveen
onder Zegwaart. 1747 22 januari, 1 katern

728 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Pieter 
Kort, overleden te Zegwaart, opgemaakt voor schout en schepenen 
van Zegwaart, door Teuntje Jongenengel, weduwe van Cornelis van 
der Wal, en Vrank Groenewegen, ten behoeve van de erfgenamen 
van Pieter Kort en zijn voor-overleden echtgenote Jannetje 
Leenderts van der Kraan; met bijlage. 1749 14 maart, 1 katern
Zie ook nr 729

729 Pieter Kort, opgemaakt voor schout en schepenen van Zegwaart, 
tussen zijn erfgenamen en de erfgenamen van zijn voor-overleden 
echtgenote Jannetje Leenderts van der Kraan; met bijlage. 1749 28 
maart, 1 katern
Zie ook nr 728

730 Akte van volmacht, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Zegwaart, waarbij Boudewijn Goethart machtiging verleent aan 
Jacobus van der Chijs om voor hem te handelen en als 
zaakwaarnemer op te treden aangaande nalatenschap en 
erfgenamen van zijn onlangs overleden vrouw Aeltie Berkel. 1749 1 
mei, 1 stuk
Zie ook nrs 708, 719

731 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Ariaantje 
Heus, weduwe van Jan Maartensz. Bijstervelt, opgemaakt voor 
schout en schepenen van Zegwaart, door haar kinderen Trijntje 
Bijstervelt, weduwe van Jacobus Ham, wonende te Berkel, Cornelis 
Bijstervelt, wonende te Overschie, en Ary Bijstervelt, wonende in 
Schieveen onder Overschie. 1749 15 augustus, 1 katern
Zie ook nr 732

732 Akte van scheiding en deling van de nagelaten boedel van Ariaantje 
Heus, weduwe van Jan Maertensz. Bijstervelt, overleden te 
Zegwaart, opgemaakt voor schout en schepenen van Zegwaart, door
Trijntje Bijstervelt, weduwe van Jacobus Ham, wonende te Berkel, 
Cornelis Bijstervelt, wonende te Overschie, Ary Bijstervelt, wonende 
te Schieveen onder Overschie, en Huyg Overgaauw, als armmeester 
van Pijnacker, voor de vier minderjarige kinderen van Maerten 
Bijstervelt; met bijlagen. 1749 15 augustus, 1 katern
Zie ook nr 731

733 Akte van boedelbeschrijving van de boedel van Willem de Jong, 
gehuwd met Johanna de Lafaille, wonende te Zegwaart, opgemaakt 
op eigen verzoek door de secretaris van Zegwaart. 1752 12 februari, 1 
katern

734 Akte van borgstelling, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Zegwaart, waarbij Anna Bol, wonende te Zegwaart, zich borg stelt 
voor haar echtgenoot Frederik Kindt, secretaris van Zegwaart, voor 
de gelden die hij in zijn kwaliteit van gaarder en collecteur van "des 
Gemeene lands onbeschreven middelen" over Zoetermeer, 
Zegwaart, Benthuizen en Hogeveen zal ontvangen. 1753 27 
november, 1 stuk
Zie ook nrs 735, 736
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735 Akte van borgstelling, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Zegwaart, waarbij Jacobus van der Chijs, gerechtsbode van 
Zegwaart, zich borg stelt voor Frederik Kindt, secretaris van 
Zegwaart, voor een som van 1000 guldens, die Frederik Kindt als 
gaarder "des gemeene Lands onbeschreven middelen" over 
Zoetermeer, Zegwaart, Benthuizen en Hogeveen zal ontvangen. 1753
27 november, 1 stuk
Zie ook nrs 734, 736

736 Boedelrekening van de nagelaten boedel van Coenraad Welborn, 
gewoond hebbende te Zegwaart, opgemaakt voor schout en 
schepenen van Zegwaart, door Frederik Kindt, secretaris van 
Zegwaart, ter zake aangesteld als sequester. 1755 31 januari, 1 katern
Zie ook nrs 734, 735

737 Akte van verwerping van de nalatenschap van Catharina Bosch, 
weduwe van Willem Boot, opgemaakt voor schout en schepenen 
van Zegwaart, door Cornelis Boot, wonende te Zevenhuizen, als 
voogd over haar nagelaten kinderen, Geertrui, Lena en Leendert 
Boot. 1755 27 maart, 1 stuk
Zie ook nrs 738, 739

738 Akte van boedelbeschrijving van de verworpen nalatenschap van 
Catharina Bos, weduwe van Willem Boodt, gewoond hebbende te 
Zegwaart, opgemaakt voor schout en schepenen van Zegwaart, door
Frederik Kindt, secretaris van Zegwaart, als curator in genoemde 
boedel. 1755 2 mei, 1 katern
Zie ook nrs 737, 739

739 Boedelrekening van de nagelaten boedel van Catharina Bosch, 
weduwe van Willem Boot, gewoond hebbende te Zegwaart, 
opgemaakt voor schout en schepenen van Zegwaart, door Frederik 
Kindt, secretaris van Zegwaart, als curator in genoemde boedel; met 
bijlage. 1757 2 september, 1 katern
Zie ook nrs 737, 738

740 Akte van voogdijstelling, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Zegwaart, door Clasina Gordon, weduwe van Matthijs van Stolk, 
predikant in de Remonstrantse gemeente van Zegwaart, over haar 
minderjarige zoon Jacobus van Stolk. 1757 28 november, 1 stuk

741 Akte van overeenkomst, opgemaakt voor schepenen en secretaris 
van Zegwaart, tussen Johannes Jacobus Larcher, wonende te 
Nieuwkoop, enerzijds en zijn dochter Johanna Maria Larcher, 
wonend te Zegwaart, geassisteerd door haar grootmoeder Johanna 
de Milly, weduwe van Jacobus Constantijn Larcher, en Herman 
Hendrik Rebenscheyt, gepensioneerd vaandrig van het regiment van
de prins van Nassau Weylburg, wonende te 's-Gravenhage, 
anderzijds, tot instemming door Johannes Jacobus Larcher met het 
huwelijk van zijn dochter met de heer Rebenscheyt tegenover een 
obligatie, groot 2000 guldens, ten laste van Holland en West-
Friesland; met akte van kwijting d.d. 10 juni 1759. 1759 24 april, 1 
katern

742 Akte van boedelbeschrijving van de nagelaten boedel van Cornelis 
Homan, bouwknecht, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Zegwaart, door Frans van Dijk, bouwman te Zegwaart, ten behoeve 
van Joseph, het minderjarige kind van zijn zuster. 1773 29 october, 1 
katern

743 Publicatie door schout en schepenen van Zegwaart, als curatoren in 
de insolvente boedel van Jan van Stralen en Maria van de Rotte. 
ongedateerd (18de eeuw; na 1731), 1 stuk
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Zie ook nr 641
Zoeterwoude

ZOETERWOUDE

744 Extract van de kennisgeving aan schout en schepenen van Zoeterwoude van de 
aanstelling van een curator over de nagelaten boedel van Cornelia van Veen, 
weduwe van Cornelis Gravelaar; deze kennisgeving wordt gedaan door haar 
kinderen.
1751 29 mei 1 stuk
Herkomst: ovegenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

3.4 bezittingen

3.4 BEZITTINGEN
3.4.A heerlijkheden

3.4.A HEERLIJKHEDEN

--- Inventaris van het archief van de Leenkamer van Holland over de periode 1250 - 
1561, opgemaakt door Cornelis Oem in 1580; gelijktijdig afschrif.
1580
Inv.nr. 745 is vervallen. Overgebracht naar archief Leen- en Registerkamer, 3.01.52, inv.nr. 480
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1971

746 Mandaat uit 1297 van Jan I graaf van Holland aan Oedgier uten Hoeke, zijn baljuw in
Noord-Holland, om Hubrecht van den Werve te handhaven in het bezit van zulk 
goed als hij tegen het einde van het bewind van Floris V rechtmatig bezat, 
fotokopie.
ongedateerd 1 stuk
Oorspronkelijk charter in bezit van het gemeentearchief te Voorburg.
Herkomst: geschenk van de heer C. Hoek te Rotterdam, 1971

747 Memorie betreffende de verkoop door de Staten van Holland en West-Friesland 
van verscheidene ambachtsheerlijkheden; met bijlage, afschrif, gedrukt.
1722 1 omslag
het betref Bodegraven, Hillegom, Noordwijkerhout, Voorhout, Vogelenzang, Overveen, 
Bloemendaal, Zandvoort, Velsen met Santpoort, Schoorl en Kamp, Schooten, Akendam, 
Haarlemmerliede en Hofambacht, Rinnegom met de Egmonden.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement nr 60, 1985

748 Blad met aantekeningen betreffende de publieke verkoop van heerlijkheden, 
geschied in 's-Gravenhage op 10 augustus 1731 en 1761.
ongedateerd (2de helf 18de eeuw) 1 stuk
het betref in 1731: Geervliet, Spijkenisse, Hekelingen, Simonshaven en Biert; in 1761: Zuidland en 
Velgersdijk, Korendijk, Charlois, Poortugaal, Pernis en Hoogvliet, Strijen, Westmaas en Groet, 
Cillaarshoek, 's Gravendeel en Leerambacht, Diemen en Diemerbrug, Ouwerkerk aan de Amstel en 
Duivendrecht, Waverveen, Stolkwijk, Het Waterland.
Herkomst: overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Gelderland, 1956

749 Leenrepertoria van de heren van Brederode, opgemaakt in de 18de eeuw; met 
bijlagen, fotokopieën
20e eeuw 2 omslagen
Herkomst: verkregen door bemiddeling van de Rijksarchivaris in de provincie Noord-Holland, 1969

750 Akten van Albrecht van Beieren, graaf van Holland, Willem van Beieren, graaf van 
Oostervant, voor Simon van Zaenden; betrekking hebbende op: a. de 
ambachtsheerlijkheid Akendam en bijgelegen dorpen; b. de kwijtschelding van de 
opgelegde boeten;1369, 1402, 4 april en 1403, fotokopieën.
ongedateerd 3 stukken
Herkomst: geschenk van pater J. Barten S.J. te Maastricht,1963
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751 Repertorium op de lenen van Dussen en Muilwijk, over de periode 1471 - 1671, 
alsmede register op de lenen van Dussen en Muilwijk, over de periode 1471 - 1580, 
footokopieën.
ongedateerd 2 delen
Herkomst: verkregen door bemiddeling van de heer C. Hoek te Rotterdam, 1978

752 Bericht aan de Edele Mogende Heren der Staten van Gelre van Mr. Michiel Nicolaas 
van Loon en Johan Moorrees, als vertegenwoordigers van stad en heerlijkheid van 
Gendt en Erlecom, gericht tegen Hendrik de Vilattes, heer van Gendt en Erlecom, 
gedrukt.
1735 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

753 Memorie en advertissement van rechten , overgegeven aan het Hof van Holland in 
het geschil tussen Pieter van Brandwijk, heer van Blokland, enerzijds en Antonis, 
baron van Grobbendonck, anderzijds, betreffende de verkoop van de heerlijkheid 
Houweningen; afschrif.
1636 1 katern
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 71, 1987

754 Blaffaard van de Lage Boekhorst.[16de eeuw], fotokopie.
ongedateerd 1 omslag
het origineel bevindt zich in het familiearchief De Merode Westerloo, berustende in het Algemeen 
Rijksarchief te Brussel
Herkomst: de heer C. Hoek te Rotterdam, 1977

755 Rekening van Hendrik Overgaag, rentmeester van de heerlijkheid De Lier, over het 
jaar 1633, fotokopie van een afschrif.
ongedateerd 12 stukken
Herkomst: onbekend, 1987

756 Archiefinventarissen van Naaldwijk, Wateringen, Honselersdijk en 't Hondertlant, 
ressorterende onder Baljuw en Welgeboren Mannen van de Hoge Heerlijkheid 
Naaldwijk.
1603, 1677, 1690 en ongedateerd (ca. 1630) 5 stukken
Herkomst: Rechterlijk Archief Naaldwijk, 1978/1979

--- Cartularium van de heerlijkheid Spijk, over de periode 1408 - 1562, fotokopieën van 
een 16de eeuws afschrif
ongedateerd 1 omslag
Inv.nr. 757 is vervallen
Herkomst: onbekend, 1987

--- Akte van schenking, d.d. 7 october 1613, door Philips Willem, prins van Oranje, van 
de heerlijkheid van het Overeind van Spijk, als leen van het graafschap Leerdam, 
aan Cornelis van Aerssen, heer van het Nedereind van Spijk, griffier van de Staten-
Generaal; gelijktijdig afschrif van een notariële kopie van 1734.
1734 1 stuk
Inv.nr. 758 is vervallen
Herkomst: overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht, 1972

759 Leenregisters van huis en heerlijkheid van Vliet, over de periode 1405 - 1753, 
fotokopieën.
ca. 1975 4 banden
Herkomst: verkregen door bemiddeling van J.C. Kort, 1975
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3.4.B onroerende goederen en schepen

3.4.B ONROERENDE GOEDEREN EN SCHEPEN
Alphen

ALPHEN

760 Akte van overdracht, opgemaakt voor schout en schepenen van Alphen en Rietveld,
waarbij Hugo Noordveen te Leidschendam en Gerard Kenens te Dordrecht een huis 
en erf, zijnde een broodbakkerij, aan de Hoge Rijndijk te Alphen, overdragen aan 
Jan Meijburg te Alphen.
1761 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 88, 1987

Bloemendaal

BLOEMENDAAL

761 Akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Hendrik Huijgens Backer tussen 
diens weduwe en de kinderen, waarbij het buitenverblijf genaamd "Buiten-Rijp" 
onder Bloemendaal wordt toegewezen aan Sara Johanna Cornelia Roëll, weduwe 
van Hendrik Huijgens Backer; uittreksel.
1882 22 september 2 katernen en 1 stuk
met retro-actum,1741 en declaratie,1857.
Herkomst: onbekend, 1987

Bodegraven

BODEGRAVEN

762 Akte inhoudende een minnelijk koopaccoord, opgemaakt voor het gerecht van 
Bodegraven, tussen Heemraden van de polder van de Noordzijde van Bodegraven 
en Jonge Claes Bruggenzn., betreffende een roede land om de Oude Molenwerf.
1533 10 augustus 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

763 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, waarbij Cornelis, 
Embert, Jan, Pieter, Henrick, Luyt en Ghijsbert Geritszonen, alsook Cornelis en Jan 
Geritsz. voor hun broer Claes, en Claes Bruggenz. als man en voogd van Arien 
Geritsdr., allen erfgenamen van hun moeder, een perceel land, gelegen te 
Bodegraven aan de Wierickwetering, strekkende van de Rijn tot aan de Hoeven, 
overdragen aan hun vader Gherit Brunenz., die het weer overdraagt aan zijn zoon 
Pieter.
1540 23 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

764 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, waarbij Cornelis 
Aertsz., Dirck Ghijsbertsz. als man en voogd van Anna Aertsdr., en Mathijs Claesz. 
als man en voogd van Maritgen Aertsdr., een perceel land met huis met 
toebehoren, gelegen te Bodegraven tussen de Weykade en de Rijn, met ten W. de 
Wierick, overdragen aan Willem Gerritsz., gehuwd met Engeltjen Aertsdr..
1554 12 juni 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

765 Onderhandse akte van verkoop van kaden, gelegen te Bodegraven op de Kleine 
Wierickwal, door de ingelanden en geburen van de zuidzijde van Bodegraven aan 
Aeltgen, weduwe van Pieter Gerrit Bruyn.
1566 14 april 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

766 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, waarbij Claes 
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Claesz. Brugge een perceel land, gelegen te Bodegraven, strekkende van de Rijn tot 
aan de Achterdijk, aan de westzijde de Noordzijder Molenvliet, overdraagt aan zijn 
zwager Cornelis Roelofsz..
1570 1 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

767 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, waarbij Jan Claes 
Bruggez. het vruchtgebruik van een perceel land met huis met toebehoren, gelegen 
te Bodegraven, strekkende van de Rijn over de Achterdijk, aan de oostzijde de 
Noordzijder Molenvliet, overdraagt aan zijn zwager Jonge Dirck Ghijsen.
1570 22 juli 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

768 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, waarbij 
Leenaerdt Jan Elbertsz. een perceel land, gelegen te Bodegraven, strekkende van de
Rijn over de Achterdijk, aan de westzijde de Noordzijder Molenvliet, overdraagt aan 
zijn zwager Jonge Dirck Ghijsen.
1570 22 juli 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

769 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, waarbij Cornelis, 
Jonge Gerrit en Jan Pieterszonen, Dirck Gerrewersz. als man en voogd van Jooste 
Pietersdr. en Pieter Geerlofsz. als man en voogd van Tryntgen Pietersdr., het 
vruchtgebruik van een perceel land met huis met toebehoren, gelegen te 
Bodegraven aan de zuidzijde, strekkende van de Rijn tot aan de Hoeven, aan de 
oostzijde de Achter-Wierick, alsook van de kade erlangs op de Achter-Wierickwal, 
overdragen aan hun broeder (resp. zwager) Oude Gerrit Pietersz..
1570 7 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

770 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, waarbij Trijntgen 
Bouwensdr., weduwe van Cornelis Jansz. Coppen, en Pieter Jansz. Coppen als man 
en voogd van Jannetgen Cornelisdr. Coppen, dochter van Trijntgen Bouwensdr. en 
Cornelis Jansz., het vruchtgebruik van een perceel land, met een "verbrant ofe 
vervallen" huis met toebehoren, gelegen te Bodegraven aan de noordzijde van de 
Rijn tot over de Achterdijk, overdragen aan Pieter Heijnrickz., wonende in het land 
van Woerden.
1577 14 november 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

Capelle aan de IJssel

CAPELLE AAN DE IJSSEL

772 Akte van verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Capelle aan de IJssel, waarbij 
Leendert Gerrit Jan Pieter Anthonis, wonende te Alphen aan de Rijn een perceel 
veenland, gelegen in de Middelmolenpolder onder Capelle, verkoopt aan Cornelis 
Jacobs Bleijswijck.
1681 13 mei 1 stuk
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

773 Akte van volmacht, gepasseerd voor een notaris te Delf, waarbij Johan van 
Aerssen, wonende te 's-Gravenhage, commissaris van de Ammunitiën van de Staat 
te velde, machtiging verleent aan zijn echtgenote Catharina Jansdr. van der Werve 
tot transport van twee huizen en erven, concept.
1708 13 april 1 stuk
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969
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--- Onderhandse akte van consent, waarbij S. Bernelot Moens, gehuwd met A. de Prill, 
toestemming verleent aan Johan Steenlack een rietveld, waarop hij hypotheek had 
verleend, te verkopen en transporteren.
1808, 1 juli 1 stuk
Inv.nr. 774 is vervallen
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

775 Onderhandse akte van consent, waarbij W. Steenlack, weduwe Fallot, toestemming 
verleent aan Johan Steenlack een rietveld, waarop zij hypotheek had verleend, te 
verkopen en transporteren.
1808 1 juli 1 stuk
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

776 Onderhandse akte van verkoop waarbij Jan en Maartje Leenders Timmer, Floris 
Hogendorp als man en voogd van Maria Leenders Timmer en Cornelis Francken als 
man en voogd van Yetje Leenders Timmer, één-vierde van een huis en erf, staande 
op het kerkhof, verkopen aan Anna Jans, weduwe van Mees van Dijck.
1703 18 februari 1 stuk
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

777 Onderhandse akte van consent, waarbij de erfgenamen van Klaas Brouwer en 
Arijaantje Bieseveldt, gewoond hebbende te Capelle aan de IJssel, instemmen met 
de verkoop van een huis met erf, gelegen "in de Oude plaats bij 't Slot van en onder 
Capelle aan de IJssel".
ongedateerd 1 stuk
datum van verkoop: 5 augustus 1796
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969

Dirksland

DIRKSLAND

778 Grosse van een akte van erfpacht, gepasseerd voor de notaris van Goedereede, 
inzake drie percelen dijkgrond met daarop staande huisjes, gelegen buiten de 
Noorddijk om de polder van Dirksland, door de erfgenamen van Cornelia Renette 
van der Valk ten behoeve van Anthony van Beck, arbeider te Melissant, Abraham 
Kooyman, arbeider te Dirksland en Adrianus Grootenboer, bouwman te Dirksland.
1833 29 april 1 katern
Herkomst: onbekend, 1980

779 Kasboek van M. van der Vliet te Dirksland, betreffende twee percelen land, door M. 
van der Vliet gehuurd van de Diakonie van Dirksland.
1879-1885 1 deel
Herkomst: geschenk van de heer C.A. Penning te Dirksland, 1987

Dorp

DORP

780 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Dorp, waarbij Lena Romeijn, 
weduwe van Hermanus Delfgaauw, een perceel land, gelegen in Dorp, overdraagt 
aan Jan Boele, kastelein van "'t Rechthuijs" te Schipluiden, met aantekening uit 1822
wegens de boedelscheiding van de boedel van Maria van Heijnsbergen, weduwe 
van Jan Boele.
1794, 26 juli 1 charter
Herkomst: onbekend
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Esselijkerwoude

ESSELIJKERWOUDE

781 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Esselijkerwoude, waarbij 
Willem van der Duijn Joostensz., wonende te 's-Gravenhage, twee percelen 
veenland, gelegen in Esselijkerwoude, overdraagt aan Gerrit Mouringsz. en Crijn 
Jansz., wonende te Langeraar.
1605 22 augustus 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

's-Gravendeel

'S-GRAVENDEEL

782 Archivalia afkomstig van Margaretha van Honthorst, weduwe van Mr Pieter 
Boudewijnse van Borsselen, wonende te Utrecht, betreffende erfpachten te 's-
Gravendeel en goederenbezit in de omgeving daarvan.
1594-1729 1 pak (inhoudende 6 omslag
de omslagen betreffen:1) stukken aangaande een proces tussen de weduwe van Borsselen en Simon 
van der Wal, schout van 's-Gravendeel, 1728, 1729; 2) idem; 3) afschrif van een overeenkomst tussen
Jhr. Pieter van Huten, heer van Oud-Heusden, en dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Alblasserwaard, aangaande het bedijken van een buitengors in de Merwede, de Polder van 
Donckersloot genaamd, 1645 26 mei; 4) stukken betreffende de familie van Renoy, 1612, 1666, 1709; 
5) stukken betreffende de erven Jhr Aert Jan van Renoy, 1617-1728; 6) stukken betreffende de familie 
Van Roon te Dordrecht, 1584-1712
Herkomst: aangekocht uit het familiearchief der graven Von Westerholt, (Haus Alst, Westfalen)

's-Gravenhage

'S-GRAVENHAGE

783 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, waarbij 
Jacobus de Ruyter, wonende te 's-Gravenhage, een huis en erf, staande en gelegen 
aan de zuidzijde van de Doubletstraat, alsmede van drie huisjes in een gang welke 
uitkomt op de noordzijde van de Zuid-Binnensingel, beiden te 's-Gravenhage, 
overdraagt aan Johan Anthonie Backé, wonende te 's-Gravenhage.
1761 4 februari 1 charter
Herkomst: legaat van de heer Mr TH.J. Piël te 's-Gravenhage, 1990

784 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, waarbij 
Johanna de Rantre een huis en erf, staande en gelegen aan de noordzijde van de 
Halsteeg te 's-Gravenhage, overdraagt aan Maria Kilsdonk, weduwe van Jacob 
André, wonende te 's-Gravenhage; met retro-acta.
1769 30 october 1 charter
Zie ook nrs 464, 465
Herkomst: legaat van de heer Mr Th.J. Piël te 's-Gravenhage, 1990

785-791 Retroacta van 791.
Herkomst: legaat van de heer Mr Th.J. Piël te 's-Gravenhage, 1990
785 Akte van schuldbekentenis wegens geldlening, opgemaakt voor 

schepenen van 's-Gravenhage, door Adam van der Horst, wonende 
te 's-Gravenhage, ten behoeve van Cornelis Canter, onder verband 
van een huis en erf, staande en gelegen aan de zuidzijde van de 
Korte Poten te 's-Gravenhage. 1649 15 mei, 1 charter
met aantekening van voldoening van de hoofdsom rente en royement, 1671
Zie ook nrs 786 t/m 791

786 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, 
waarbij Cornelis Canter een schepen-schuldrentebrief van Adam van 
der Horst ten behoeve van Cornelis Canter, overdraagt aan Cornelia 
Dircxdr.. 1660 4 augustus, 1 charter
met aantekening van royement, 1671.
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Zie nr 785, 787 t/m 791
787 Veilingvoorwaarden voor de verkoop, voor schepenen van 's-

Gravenhage, van huizen en erven, staande en gelegen aan de 
zuidzijde van de Korte Poten te 's-Gravenhage, door de executeurs-
testamentair van Engeltie Hendricksdr., echtgenote van Pieter van 
Santvoort en weduwe van Adriaen van der Horst, kopie. 1692 17 
januari, 1 stuk
met verslag van de veiling en koopcontract;koper is Simon Jansz. Bijstervelt.
Zie ook nrs 785, 786, 788 t/m 791

788 Notariële akte, opgemaakt door Simon Bijstervelt, 
meestertimmerman , en Pieter van Hogh, meesterbakker, beiden 
wonende te 's-Gravenhage, betreffende het metselen en timmeren 
aan en op de gemeenschappelijke muren tussen hun huizingen, 
gelegen aan de zuidzijde van de Korte Poten te 's-Gravenhage. 1722 
29 mei, 1 charter
met aantekening van later datum
Zie ook nrs 785 t/m 787, 789 t/m 791

789 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, 
waarbij de erfgenamen van Cornelia Bijstervelt een blok huizen, 
staande en gelegen aan de zuidzijde van de Korte Poten te 's-
Gravenhage, overdragen aan Hendrik Roode, meesterstangenmaker,
wonende te 's-Gravenhage. 1763 6 mei, 1 charter
Zie ook nrs 785, 788, 790, 791

790 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schepenen van 's-
Gravenhage, door Elias Hendrik Roode, meesterstangenmaker, ten 
behoeve van Izaek de Baas, meestermetselaar en landmeter, beiden 
wonende te 's-Gravenhage, onder verband van een blok huizen, 
gelegen aan de zuidzijde van de Korte Poten te 's-Gravenhage. 1770 
10 september, 1 charter
en dorso: kwitantie inzake de hoofdsom interesten door Margaretha Kleman, 
weduwe van Wesselius van Riemsdijk; de schuldbrief gaat over als volgt: Izaak de 
Baas, zijn weduwe Maria Eldringh, Marie van der Spijk, haar weduwnaar Wesselius
van Riemsdijk, zijn weduwe Margaretha Kleman.
Zie nrs 785 t/m 789, 791

791 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, 
waarbij Johan Carel Klassen als enige en universeel erfgenaam van 
zijn echtgenote Alida Lamers, wonende te 's-Gravenhage, één-derde
deel van een blok huizen, staande en gelegen aan de zuidzijde van 
de Korte Poten te 's-Gravenhage, overdraagt aan Gezina Halters, 
weduwe eerst van Evert Lamers en laatst van Elias Hendrik Roode. 
1796 20 juni, 1 charter
Met retroacta te vinden onder nrs. 785 - 790

792 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, waarbij Machiel
Rosa, wonende te 's-Gravenhage een huis, gelegen aan de noordzijde van de 
"Maziestraat" te 's-Gravenhage, overdraagt aan Swerius Pontier, wonende te 's-
Gravenhage.
1806 17 september 1 charter
met retro-acta, zie nrs 793 t/m 796.
Herkomst: legaat van de heer Mr Th.J. Piël te 's-Gravenhage, 1990

793 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, waarbij Johan 
van Ruijmbeeck, deurwaarder van de Sociëteit te 's-Gravenhage, een huis en erf, 
gelegen aan de noordzijde van "het Marenstraatje" te 's-Gravenhage, overdraagt 
aan Cornelia Crap, weduwe van Henrick van J(?)everen.
1707 10 juni 1 charter
Zie ook nr 792, 794 t/m 796
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794 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, waarbij de 
executeur-testamentair van Paulus Coldits een huis, staande en gelegen aan "het 
Marenstraatje" te 's-Gravenhage, overdraagt aan Pieter van der Hoek, 
meesterknoopmaker, wonende te 's-Gravenhage.
1748, 24 mei 1 charter
Zie ook nrs 792, 793, 795, 796.

795 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, wegens
de koop van een huis en erf, staande en gelegen aan het "Maarenstraatje" te 's-
Gravenhage, door Mattheus de Bert, wonende te 's-Gravenhage, ten behoeve van 
Jacob van Rooden, wonende te Rotterdam; onder verband van genoemd huis en 
erf.
1769, 22 mei 1 charter
en dorso: kwitantie wegens voldoen van aflossingen en hoofdsom, getekend door J. van Roode, 28 
juni 1774
Zie ook nrs 792 t/m 794, 796

796 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, wegens
geldlening, door Mattheus de Bert, wonende te 's-Gravenhage, ten behoeve van 
Jacobus Klis, boekhandelaar te 's-Gravenhage; onder verband van een huis en erf, 
staande en gelegen aan de noordzijde van "het Marenstraatje" te 's-Gravenhage.
1774 4 juli 1 charter
Zie ook nrs 792 t/m 795

's-Gravenzande

'S-GRAVENZANDE

797-808 Stukken betreffende de landen van het Nieuwland achter 's-Gravenzande.
1629-1667, 1817-1847, 20ste eeuw 7 charters, 5 stukken en 3 katernen
Herkomst: geschenk van de heer J.Z. Peeters te 's-Gravenhage, 1981
797 Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor schepenen van 

Santambacht, waarbij de Staten van Holland tot vermeerdering van 
de inkomsten uit de geestelijke goederen een perceel land, gelegen 
in het Nieuwland aan de Noordlandsedijk, genaamd "den Andeel", 
verkopen aan Cornelis Ariënsz. van der Burch, wonende te 's-
Gravenzande; met aangehecht de transportbrief d.d. 14 juni 1629. 
1629 6 maart, 2 charters
Zie nrs 798 t/m 807

798 Civiele sententie van het Hof van Holland, waarbij Cornelis Rosa, 
secretaris van het Hof van Holland, wordt gehandhaafd in de 
eigendom van drie percelen land, gelegen in het Nieuwland van 's-
Gravenzande, door hem gekocht van de erfgenamen van Willem 
Arisz. Bogaert. 1631 6 october, 1 charter
het betref: a. een perceel weiland, genaamd de Molenweij,gelegen aan de 
Delflandse Maasdijk (oost) en de Nieuwlandsedijk (west),"ofe het Hilhuis"; b. een 
perceel teelland, gelegen aan de Nieuwlandsedijk (west) en de Nieuwlandseweg 
(noord);c. een perceel teelland, gelegen aan de Noordlandsedijk.
het betref een geschil tussen Crijntgen Willemsdr. en Cornelis Michielsz. inzake de 
verkoop van genoemde percelen door eerstgenoemde aan Cornelis Rosa.
Zie nrs 797, 802 t/m 805

799 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Santambacht, 
waarbij Joris Cornelisz. van den Burch een perceel land, gelegen in 
het Nieuwland van 's-Gravenzande aan de Noordlandsedijk, 
overdraagt aan Mr Johan van Andel c.s., de testamentaire voogden 
over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Rosa. 1640, 8 mei, 
1 charter
Zie nrs 797 t/m 798, 800 t/m 805
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800 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Santambacht, 
waarbij Maria Vrancsen van der Vurck, weduwe van Sijmon van 
Catshuijsen, baljuw en rentmeester van Zijne Hoogheids Domeinen 
van Naaldwijk, en Frederick Schoon, rentmeester van Zijne 
Hoogheids Domeinen van Naaldwijk, twee percelen land, gelegen in 
de "Groote Geest" onder 's-Gravenzande aan de zuidwestzijde van 
de Oudendijk overdragen aan Adriana Pous, weduwe van Gerrit 
Meerman, in leven raad, vroedschap en schepen van Delf en 
bewindhebber in de kamer Delf der Oost-Indische Compagnie. 1652
15 mei, 1 charter
Zie ook nrs 797 t/m 805

801 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Santambacht, 
waarbij de heer van 's-Gravenzande (de prins van Oranje), de 
burgemeesters van 's-Gravenzande en de kerkmeesters en Heilige 
Geestmeesters van 's-Gravenzande en Santambacht, een perceel 
teelland, gelegen te 's-Gravenzande aan de Oudendijk, overdragen 
aan Dirck Meerman, burgemeester van Delf en hoogheemraad van 
Delfland. 1660 14 mei, 1 charter

802 Akte van transport, opgemaakt voor baljuw en schepenen van 
Santambacht, waarbij Mr Johan Rosa, advocaat bij het Hof van 
Holland, wonende te 's-Gravenhage, een woning met borgen en 
geboomte, gelegen aan de Maasdijk in Santambacht, enige percelen 
land, gelegen in het Nieuwland van 's-Gravenzande, genaamd "de 
Andel", alsmede een perceel teelland, gelegen aan de 
Noordlandsedijk in het Nieuwland van 's-Gravenzande, overdraagt 
aan Hillebrant van Wouw, wonende te 's-Gravenhage; met bijlagen. 
1662 16 augustus, 1 charter en 4 stukken
Zie ook nrs 795 t/m 805

803 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Santambacht, 
waarbij schout en kerkmeesters van 's-Gravenzande en 
Santambacht een perceel weiland, gelegen in het Nieuwland van 's-
Gravenzande aan de Noordlandsedijk {oost) en de Nieuwlandsedijk 
(west), genaamd "den Andel", overdragen aan Hillebrant van der 
Wouw. 1667 13 mei, 1 charter
Zie ook nrs 795 t/m 805

804 Notariële akte van transport d.d. 5 maart 18l7, waarbij de 
nakomelingen van Albertus Henricus van Wouw, gehuwd met 
Catharina Koppert, en Cornelia van Wouw, gehuwd met Willem 
Maurits van Cats, achterkleinkinderen van Hillebrant van Wouw, 
ingevolge publieke verkoop vijf-zesde deel van de eigendom van 
landerijen, gelegen in het Nieuwland van 's-Gravenzande en gelegen 
in het Haagambacht en het ambacht van Monster, overdragen aan 
Jonkvrouwe Maria Elizabeth Nederburgh, wonende te Leiden; met 
akte van kwijting d.d. 10 mei 1817, afschrifen. 1819 14 april, 2 
katernen
het betref: a. wei-, hooi- en teelland, gelegen in het Nieuwland van 's-
Gravenzande, genaamd "den Andel", aan de Bandijk, Maasdijk en Noorlandsedijk; 
b. landerijen, gelegen aan de Leiweg onder Eikenduinen; c. landerijen, gelegen in 
Poeldijk.
Zie ook nrs 797 t/m 807

805 Onderhandse akte van scheiding en deling van de 
gemeenschappelijke eigendom van landerijen, gelegen in de 
Nieuwlandse polder onder 's-Gravenzande, tussen Margaretha de 
Jongh, weduwe van Petrus Judocus van Oosthuijse, wonende te 's-
Gravenhage, en Maria Elisabeth Nederburgh, rentenierster, wonende
te Zutphen. 1827 12 mei, 1 katern
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Zie ook nrs 797 t/m 807
806 Onderhandse akte van verkoop door Maria Elizabeth Nederburgh, 

rentenierster, wonende te Zutphen, van de landerijen, bij akte d.d. 12
mei 1827 aan haar toegescheiden, aan Christiaan Johan Bichon, 
grondeigenaar, wonende te Voorschoten, en aan Mr Jacobus Petrus 
de Fremerij, burgemeester van en wonende te 's-Gravenzande, ieder
voor de helf. 1827 31 augustus, 1 stuk
Zie ook nrs 797 t/m 807

807 Onderhandse akte van scheiding en deling van de eigendom van de 
landerijen, gelegen in de Nieuwlandse polder onder 's-Gravenzande, 
gekocht van Maria Elizabeth Nederburgh d.d. 31 augustus 1827, 
tussen Christiaan Johan Bichon, grondeigenaar, wonende te 
Zutphen, en Mr Jacobus Petrus de Fremerij, burgemeester van en 
wonende te 's-Gravenzande. 1847 2 januari, 1 stuk
Zie ook nrs 797 t/m 806

808 Verzoekschrif d.d. 19 september 1393 van Willem (II), van Holland, 
rooms-koning, aan de burgemeester van de heerlijkheid Naaldwijk 
om aan zijn edelen doortocht te verlenen; met lakafdruk van het 
zegel van de stad 's-Gravenzande. 20ste eeuw?, 1 stuk
waarschijnlijk een gefingeerd stuk: handschrif lijkt 17de eeuws, papier lijkt veel 
jonger; Willem (II) klopt niet met het jaartal 1393; maandaanduiding "septembris" 
in 14de eeuw ongebruikelijk.

Haarlem

HAARLEM

809 Akte van onwillig decreet, van het Hof van Holland, waarbij twee percelen weiland, 
gelegen in Hofambacht buiten Haarlem, ten bate van de crediteuren van Simon van
Doyum, wonende te Amsterdam, worden verkocht aan Hendrik Pietersz., conciërge 
te Haarlem.
1634 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.H. Dingeldein te Denekamp, 1951

810 Akte van executeriale verkoop door het Hof van Holland van vier huizen, staande 
aan de Voldersgracht te Haarlem, alsmede van de helf van een bleekveld, genaamd
"De Mol", gelegen te Bloemendaal in de heerlijkheid Aelbertsberch, ten laste van de
eigenaar Dirck Gerretsz. Slinck wegens schulden aan Pieter Ramp, wonende te 's-
Gravenhage, afschrif.
1636 1 katern
Herkomst: onbekend, 1987

811 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Hofambacht, waarbij Jan 
Vereeken een perceel land, gelegen in de Inlaag, overdraagt aan Willem Philip Kops;
met retroactum, 1744.
1752 2 charters
Herkomst: onbekend, 1987

Hagestein

HAGESTEIN

812 Akte van belening, waarbij Albertina Agnes, weduwe van Hendrik Casimir I, 
stadhouder van Friesland, als vrouwe van de baronie van Liesveld met de helf van 
de hofstad Rijsesteyn, gelegen onder Hagestein, beleent Jonkheer Adriaen de Wael 
van Vronesteyn.
1674 28 juni. 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer J.J. Hoof van Huysduynen te Velp, 1963
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Hardinxveld

HARDINXVELD

813 Akte van erfpacht, betreffende de grienden, buitengorzen en aanwassen van de 
heerlijkheid Hardinxveld, overeengekomen tussen Pompeius de Roevere, 
ambachtsheer van Hardinxveld enerzijds en Cornelis Jan Gijsen c.s. anderzijds, allen 
wonende te Giessendam en Giessen-Oudekerke.
1625 26 mei 1 stuk
Herkomst: de heer J.C. Jansen Verplanke te Gorinchem, 1974

Herkingen

HERKINGEN

814 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Herkingen, waarbij Jacob van 
den Hoek, wonende te Herkingen, een huis, gelegen te Herkingen, overdraagt aan 
zijn zoon Cornelis van den Hoek, wonende te Herkingen.
1788 18 januari 1 charter
Herkomst: onbekend, 1980

815 Akte van koop en verkoop, gepasseerd voor de notaris te Ouddorp, van een perceel 
land, gelegen in de polder Oud-Herkingen, tussen Jacob van Sint Annaland, 
schipper, wonende te Herkingen, enerzijds en Johannis Agathinus van Weel, notaris 
te Dirksland, anderzijds.
1839 11 juli 1 katern
Herkomst: onbekend, 1980

Heukelum

HEUKELUM

816 Onderhandse akte van koop en verkoop van een huis, staande en gelegen aan de 
Voorstraat in Heukelum, tussen Daniël de Groot enerzijds en Lourens de Groot 
anderzijds, beiden wonende te Asperen.
1821 22 januari 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1957

817 Onderhandse akte van koop en verkoop van een huis, staande en gelegen aan de 
Kruisstraat te Heukelum, tussen Pieter Olivier, wagenmaker, enerzijds en Antonie de
Groot anderzijds, beiden wonende te Heukelum.
1841 27 april 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1957

Hillegom

HILLEGOM

818 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Hillegom, waarbij Geertruid 
van den Commer, als enige erfgename van Cornelis van den Commer, een huis met 
erf, genaamd "Het Swaantje", staande en gelegen aan de noordwestzijde van de 
Heerenweg te Hillegom, overdraagt aan Dirk Bergman.
1778 11 februari 1 charter
voor Geertruid van den Commer handelt haar echtgenoot Willem Elout.
Herkomst: geschenk van mevrouw S.A. Wijkmans - Klooster te Bloemendaal.

Katwijk

KATWIJK

819 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Cornelis Pietersz. Varkevisser, wonende te Katwijk, een gedeelte van een 
huis en erf, staande en gelegen aan de Heerenweg te Katwijk, overdraagt aan 
Cornelis Arinsz. Valpot, wonende te Katwijk.
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1709 4 augustus 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

820 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij de erfgenamen van Nicolaas van Persijn een partij land, duinen enz., 
gelegen in de heerlijkheid van de beide Katwijken en 't Zand, overdragen aan 
George Everhart.
1710 3 januari 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

821 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Jacob Pankerasse Santbergen, weduwnaar van Cornelia van Oosten, 
wonende te Katwijk aan de Rijn, een boerenwoning met toebehoren, gelegen aan 
de Achterweg te Katwijk aan de Rijn, overdraagt aan Cornelis Maas, wonende te 
Katwijk aan de Rijn.
1729 3 mei 1 charter
Cornelia van Oosten, weduwe van Dirk Janse Kroon
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

822 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Louisa Isabella baronesse van Liere, douarière van Willem baron van Liere, 
geboren Brakel, vrouwe van beide Katwijken en 't Zand, een perceel land, genaamd 
"het Graafveld", overdraagt aan Jacobus van der Peet.
1736 11 mei 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

823 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Samuel Driebergen, handelend voor zijn oom Pieter Jansz. Berendregt, een 
perceel teelland, gelegen bij de korenmolen in Katwijk, overdraagt aan Carolus 
Boers, baljuw en schout van de beide Katwijken en 't Zand.
1737 1 november 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

824 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Gijs Pietersz. Snelderwaard een perceel teelland, gelegen bij de korenmolen
aan de Schouwzijp in Katwijk, overdraagt aan Carolus Boers, baljuw en schout van 
de beide Katwijken en 't Zand.
1737 1 november 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

825 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Hubertus Fries, burgemeester van Katwijk aan Zee, handelend voor de 
erfgenamen van Maria de Witt, een huis en erf, staande en gelegen te Katwijk aan 
Zee, overdraagt aan Geertie Jansdr. Krijgsman.
1756 18 november 1 charter
Hubertus Fries, gehuwd met Catharina Koning, genaamd Bos; Maria de Witt, weduwe van Cornelis 
Tijsz. Koning, genaamd Bos en vervolgens weduwe van kapitein Leendert Nijgh
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

826 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Philippus Dorpeling, wonende te Katwijk aan Zee, als executeur-
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testamentair van Neeltie Spaanderman, weduwe van Maarte de Witt, een huis en 
erf, staande en gelegen aan de Voorstraat te Katwijk aan Zee, overdraagt aan 
Maarte Gijse van Duyvenbode, wonende te Katwijk aan Zee.
1770 1 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

827 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Ary Maartz. Lootsman, weduwnaar van Annetie Gerritsdr Gijteman, voor de
ene helf, en de voogden van Gerrit en Jan Krijne van Duyvenbode, minderjarige 
kinderen van Annetie Gerritsdr. Gijteman uit haar huwelijk met Krijn Jansz. van 
Duyvenbode, voor de andere helf, allen wonende te Katwijk aan Zee, een huis en 
erf, staande en gelegen op het Zuideinde te Katwijk aan Zee, overdragen aan Dirk 
Gijze van Duyne, wonende te Katwijk aan Zee.
1774 4 september 1 charter
de voogden zijn:Maarte de Jong en Cornelis Stelburg.
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

828 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Jan van Adrighem, wonende te Katwijk aan Zee, een broodbakkerij te 
Katwijk aan Zee overdraagt aan Dirk Taal, wonende te Katwijk aan Zee.
1777 10 maart 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

829 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
van een bij executoriale verkoop aan Cornelis Wigger Vooys verkocht huis en erf, 
staande en gelegen in 't Zand, toebehoord hebbende aan de erven van Cornelis 
Vooys.
1780 4 april 1 charter
de verkoop geschiedde in opdracht van Mr Pieter Boes, ontvanger der verpondingen in Katwijk aan 
de Rijn en 't Zand
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

830 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Annetje Willems van Leijmuijde, weduwe van Arij Maartense .*, een huis, 
staande en gelegen aan de Turfmarkt te Katwijk aan de Rijn, overdraagt aan 
Thomas Huyge van Velze.
1783 1 charter
* stuk is beschadigd
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

831 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Bastiaan Kruid, burgemeester van Katwijk aan Zee, een huis en erf, staande 
en gelegen in Katwijk aan Zee, overdraagt aan Maarte Gijze van Duyvenbode, 
wonende te Katwijk aan Zee.
1783 1 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

832 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Catharina Brinkman, weduwe van Cornelis Westerbaan, wonende te Leiden,
een perceel wei- of hooiland, gelegen te Katwijk, overdraagt aan Jacob Kellenaar, 
schepen te Katwijk.
1785 3 juni 1 charter
voor Catharina Brinkman handelt haar dochter Levina Westerbaan, weduwe van Mr Anthony de 
Klopper.
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952
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833 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Maarten de Jong, wonende te Katwijk, een gedeelte van een huis en erf, 
staande en gelegen in Katwijk aan Zee, overdraagt aan Cornelis Hennevanger, 
wonende te Katwijk aan Zee.
1787 12 februari 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

834 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij de curatoren van de insolvente boedel van Maartie Huygen van Duyne, 
weduwe van Willem Dirk van Duyvenbode, gewoond hebbend te Katwijk aan Zee, 
een huis en erf, staande en gelegen in Katwijk aan Zee, ten zuiden de weg langs het 
Mellegat, overdragen aan Jacob Duyken, wonende te Katwijk aan Zee.
1788 11 september 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

835 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Cornelis van Rijn en Gerrit Varkevisser, als gecommitteerde regenten van de 
diaconie-armen te Katwijk aan Zee, een huis en erf, staande en gelegen in Katwijk 
aan Zee, overdragen aan Dirk Tael, oud-burgemeester van en wonende te Katwijk 
aan Zee.
1791 11 april 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

836 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij de erfgenamen van Geertje Duyne, weduwe van Teunis Jansz. van der Plas, 
gewoond hebbend te Katwijk aan Zee, een huis en erf, staande en gelegen aan de 
Heerenweg te Katwijk aan Zee, overdragen aan Jacob Dirksz. Guyt, wonende te 
Katwijk aan Zee.
1795, 8 juli 1 charter
de erfgenamen zijn: Jan , Gijsbert en Teunis Teuniszn van der Plas en de minderjarige kinderen van 
Cornelis Teunisz. van der Plas
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

837 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Cornelis de Best, wonende te Katwijk aan Zee, een scheepmakerij, gelegen 
aan de Heerenweg te Katwijk aan Zee, overdraagt aan Gerrit Varkevisser, wonende 
te Katwijk aan Zee.
1796 11 april 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

838 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand, 
waarbij Mr Willem Boers, wonende te Katwijk aan de Rijn, drie percelen wei- en 
hooiland, behorende tot de landerijen van de hofstede "de Mient", gelegen in 
Katwijk, overdraagt aan Jan Boers, wonende te Katwijk aan de Rijn.
1799 24 juni 1 charter
één perceel is gelegen aan de Mientlaan, één aan de Valkenburgse Watering
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

839 Protocol voor het Comité van Civile en Criminele Justitie van de onderhandse 
scheiding en deling van huizen, erven en bokkinghangen, gelegen in Katwijk aan de 
Rijn, tussen de weduwe van Amerik Maartensz. Hus, haar kinderen, en de 
erfgenamen van Willem Jansz. Nijgh, allen wonende in Katwijk aan Zee.
1804 6 januari 1 charter



3.22.01.02 Handschriften RAZH 1951-1990 117

Maarten en Pieter Ameriksz. Hus ontvangen de noordhelf van een huis en erf, staande en gelegen in
't Zand aan de Rijn; Arendje van Dijk, weduwe van Pieter Jansz. Nijgh, ontvangt een huis, erf, enz., 
staande en gelegen aan de Voorstraat op het Veereind in Katwijk aan de Rijn; Stijntje van Dijk, 
weduwe van Cornelis Jansz. Nijgh, ontvangt huizen, erven, enz.,staande en gelegen aan de 
Turfmarkt op het Veereind in Katwijk aan de Rijn; Arij Jansz. Nijgh ontvangt voor zich en als voogd 
van de erfgenamen van Willem Jansz. Nijgh, de zuidhelf van een huis en erf,staande en gelegen in 't 
Zand aan de Rijn.
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

840 Akte van transport, gepasseerd voor Johannes Christiaan Hummel, notaris te 
Katwijk, waarbij Evert van der Klant, arbeider, wonende in Katwijk aan de Rijn, een 
huis met toebehoren, gelegen aan de Voorstraat in Katwijk aan de Rijn, overdraagt 
aan Jan Dorrepaal, koopman, wonende in Katwijk aan de Rijn.
1813 28 juli 1 stuk
het stuk is incompleet
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

841 Akte van transport, gepasseerd voor Johannes Christiaan Hummel, notaris te 
Katwijk, waarbij Dirk Pluymgraaff, reder, wonende in Katwijk aan Zee, een perceel 
wei- of hooiland, gelegen aan de Valkenburgse Wetering onder Valkenburg, 
overdraagt aan Willem van Abswouden, bouwman, wonende in Katwijk aan de 
Rijn.
1817 14 januari 1 stuk
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

--- Lijst van de Katwijkse papieren in het Kabinet op den huize Hoekelum, opgemaakt 
door Otto baron van Wassenaar-Katwijk.
1835 1 januari 1 omslag
Inv.nr. 842 is overgebracht naar archief Van Wassenaar van Duvenvoorde, 3.20.87, inv.nr. 3242
Herkomst: mogelijk geschenk van de erven van de heer W.G. van Oyen te 's-Gravenhage, 1959

Koedijk

KOEDIJK

843 Akte van attestatie door Symon, priester en curiteit van Wormer, van de belening 
van Jan Gabbenz. met een huis en hofstede, tot aan de Dursloot toe, en met een 
akker te Koedijk, door Florys van Cranenbroec.
1375 1 charter
Zie "Ons Voorgeslacht", 1980, blz. 408
Herkomst: onbekend.

Koudekerk aan de Rijn

KOUDEKERK AAN DE RIJN

844 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de heerlijkheid Koudekerk, 
waarbij Lijsbeth Willemsdr., weduwe van Arent Cornelisz. van der Horst, een huis, 
staande in de Lage Waard onder Koudekerk, op grond van de kerk, overdraagt aan 
Michiel Jotten(?), wonende in Koudekerk.
1650 10 mei 1 charter
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

845 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van de heerlijkheid Koudekerk, 
waarbij Tijmon Claesz. de Haes de helf van een huis met erf, gelegen in de Hoge 
Waard onder Koudekerk, overdraagt aan Cornelis Gijsbertsz..
1660 10 augustus 1 charter
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971
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Kraaijenisse

KRAAIJENISSE

846 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Kraaijenisse, waarbij Leendert 
Visser, bouwman, wonende te Stellendam, één-zestiende deel in de meestoof van 
Kraaijenisse overdraagt aan Jacob van Es, bouwman, wonende in de 
Nieuwkraaijerpolder, en aan Leendert Knape en Leendert Drieëndijk, beiden 
wonende in Kraaijenisse.
1790 22 mei 1 charter
Herkomst: onbekend, 1980

Leerdam

LEERDAM

847 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Leerdam, waarbij Jan van 
Rijswijk het recht van erfpacht op een perceel land, gelegen aan de Tiendweg in de 
polder Oosterwijk, overdraagt aan Dirk van Broekhuijsen.
1754 6 juni 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

Leiden

LEIDEN

848 Cartularium van Jacop Simonsz., wonende te Leiden, bevattende akten met 
betrekking tot de goederen en renten in zijn bezit.
1478-1499 1 deel
Herkomst: aangetroffen tussen stukken van de abdij van Rijnsburg, 1920

Leidschendam

LEIDSCHENDAM

849 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Veur, waarbij de erfgenamen 
van Blaserus Jacobsz. van der Lee een perceel wei- of hooiland, gelegen bij 
Schaeckenbosch in de Duvenvoordse polder onder Veur, met recht van overpad 
over een belendend perceel en recht van doorvaart door zekere sloot overdragen 
aan Aege Cornelisdr., weduwe van Jacob Jacobsz. van Haestert.
1648 2 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van mevrouw S. Doornbosch te Amsterdam, 1960

850 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Veur, waarbij Pieter van 
Rooijen, wonende te Veur, een huis en erf, staande en gelegen te Veur op het eiland 
aan de noordzijde van de Leidschen dam, overdraagt aan Cornelis Cornelisz. van 
Haastregt, wonende te Veur.
1794 18 februari 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr. W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

Lisse

LISSE

851-858 Stukken betreffende percelen in de polder van Rooversbroek onder Lisse.
1594-1661 11 charters en 5 stukken
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971
851 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, waarbij 

de kerkmeesters van de kerk van Sassenheim enige percelen 
hooiland, genaamd "het Grevelincxcampgen", gelegen te Lisse in de 
polder van Rooversbroek, overdragen aan Claes Cornelisz. 
Corsteman en Marytgen Jansdr., weduwe van zijn broer Adryaen 
Cornelisz. Corsteman, beiden wonende te Lisse, dd. 1594 12 april, 
uittreksel met latere akten. 1631, 1629-1660., 1 lias (5 charters en 3 
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stukken)
852 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, 

wegens de koop van een perceel hooiland, gelegen in de 
Lisbroekerpolder, door Philip Dircxz. Larum(?), wonende te Lisse, ten
behoeve van Mr Andries de Cocq, advocaat bij het Hof van Holland, 
en Johan Stoop. 1629 29 april, 1 charter

853 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, waarbij 
Philip Dircxz. Larum(?), wonende te Lisse, een perceel hooiland, 
gelegen in Lisserbroek, overdraagt aan Jhr Philips Doubleth. 1638 31 
mei, 1 charter

854 Akte van verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, door 
Cornelis Jansz. van der Graef*, wonende te Lisse, van een losrente 
aan Jvr. Margareta van der Hulst, wonende te Haarlem; onder 
verband van een huis en erf, staande en gelegen aan de Heereweg te
Lisse. 1645 10 maart, 1 charter
* en dorso: Cornelis Jansz. Snijder, 1646; "Op 6 juni 1690 door de heer Joseph 
Kouseband, als bij de scheiding tussen de kinderen en erfgenamen van Frans 
Barendse Kouseband en Adriana van der Hulst, d.d. 1 augustus 1680 onderhands 
gepasseerd te Haarlem, te beurt gevallen uit de boedel van Dirck Dircksz. 
Deutecom te Lisse, ontvangen .".

855 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, waarbij 
Jacob Daniëlsz. Tetrode, wonende te Haarlem, en zijn broer Dirck 
Daniëlsz. Tetrode, wonende te Warmond, een perceel wei- of 
hooiland, gelegen in de Rooversbroekpolder onder Lisse, 
overdragen aan Peter Florisz. van Heemstede, wonende te Lisse. 
1650 16 februari, 1 charter

856 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, 
door Peter Claesz. op 't Nest, wonende te Lisse, wegens de koop van 
de helf van een perceel land, gelegen "over Duyn" in Lisse, uit de 
nalatenschap van Cornelis Joosten van Raephorst; verkopers zijn 
Bartholomeus Petij, schout, Gijsbert Cornelisz. Beekbergen en 
Wouter IJsbrantsz. van Alckemade. 1654 21 april, 1 charter
de nalatenschap werd aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving

857 Kwitantie voor Philips Doubleth, heer van Groenevelt enz., 
ontvanger-generaal der Vereenigde Nederlanden, inzake de betaling 
van een perceel land, gelegen in Rooversbroek onder Lisse, 
afgegeven door Willem Engelse als erfgenaam en Dames Jans 
Santvliet als voogd van de minderjarige erfgenamen van Thijs 
Cornelisse van der Linde; met bijlagen, 1657. 1658 14 mei, 2 stukken

858 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, waarbij 
Pieter Claessen Groenendijk, wonende te Lisse, een huis en erf, 
staande en gelegen in Lisse, overdraagt aan Mr Caspar Spaen, 
advocaat te Haarlem, en de erfgenamen van diens overleden 
echtgenote Jvr. Agata Verwer. 1661, 24 maart, 1 charter
Herkomst: geschenk van Mr A.J. Sormani, 1957

859 Akte van transport,opgemaakt voor het gerecht van Lisse, waarbij Jan Haan, 
wonende te Amsterdam, een perceel land, gelegen in de Poelpolder onder Lisse, 
"omtrent het Huis ter Lede", aan de Zuider Poellaan, overdraagt aan Eva van F(?)lek,
echtgenote van Mr Jan Blaauw, advocaat te Amsterdam.
1688 31 mei, met retroacta 1616-1663 4 getransfigeerde charters
Retroacta zijn hieronder beschreven.
- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Sassenheim, waarbij Gerard 

van der Laen, oud-burgemeester van Haarlem, een huis alsmede percelen wei-, 
hooi- en teelland, gelegen bij de Kleipoel aan de Heereweg, merendeels in het 
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ambacht van Sassenheim, voor het overige in het ambacht van Lisse, overdraagt 
aan Pieter Henricxsz. Laeckenkoper en Egbert van Bosvelt, beiden wonende te 
Haarlem. 1616 1 april
pachters van huis en landerijen zijn : Jan Janssen en zijn ouders

- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht Van Lisse en De Vennep, waarbij 
Egbert van Bosvelt en Pieter Heijndricxz. Laeckencoper, beiden wonende te 
Haarlem, een perceel land, met daarop een watermolen, gelegen in de Poelpolder 
onder Lisse, alsmede een perceel land, gelegen onder Lisse, overdragen aan Gerrit 
Cornelisz., wonende te Sassenheim. 1618 12 april

- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, waarbij Peter Geritsz. 
Capiteijn*, wonende te Voorhout, een perceel land, gelegen in de Poelpolder 
onder Lisse, overdraagt aan Nicolaes Dragon. 1663 1 november
het betref het perceel dat onder nr 861 als eerste wordt genoemd.
* onduidelijk is of het hier een naam dan wel een beroep betref

863 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, waarbij Francina van 
Berkenrode, wonende te Amsterdam, een boerderij met toebehoren, gelegen in de 
Lissenpoel aan de Ringsloot, overdraagt aan Juriaan Vreeburg, wonende te Lisse.
1785 7 mei 1 charter
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Lisse, 1954

864 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Lisse, waarbij Maarten Ruigrok
van der Werve, wonende te Lisse, een perceel wei- en hooiland, gelegen in de 
Rooversbroekpolder onder Lisse, overdraagt aan Gerrit Vreeburg, wonende te Lisse.
1806 15 mei 1 charter
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Lisse, 1954

Loosduinen

LOOSDUINEN

865 Notariële akte van transport, waarbij Jacobus Korendorsser, wonende aan de 
Haagsestraat in Loosduinen, als gemachtigde van Catharina Smulders, weduwe van
Adrianus van Dijk, Adrianus van Dijk en Johanna van Dijk, een perceel teelland, 
gelegen in de Uithofspolder onder Loosduinen, aan de zuidzijde van de Lozerlaan, 
overdraagt aan Jacobus van Dijk, tuinier, wonende te 's-Gravenhage, afschrif.
1818 20 juli 1 stuk
Retroacta 1802-1818 beschreven in nrs. 866-867
Herkomst: legaat van de heer Mr TH.J. Piël te 's-Gravenhage, 1990

866 Akte van transport, opgemaakt voor schout en schepenen van Monster, waarbij 
Willem van der Valk, bouwman te Monster, een perceel teelland, gelegen in de 
Grote Uithofspolder onder Monster, aan de zuidzijde van de Lozerlaan, overdraagt 
aan Leendert Reeser, wonende te Monster.
1801 1 augustus 1 charter
zie ook 865

867 Akte van transport, opgemaakt voor schout en schepenen van Monster, waarbij 
Leendert Reeser, secretaris van Monster, een perceel teelland, gelegen in de Grote 
Uithofspolder onder Monster, aan de zuidzijde van de Lozerlaan, overdraagt aan 
Adrianus en Jacobus van Dijk, wonende onder Eikenduinen.
1802 8 mei 1 charter
zie ook 865

Lopikerkapel

LOPIKERKAPEL

868 Minuutakte van de belening, waarbij Melchior ten Hove, heer van Rhijnauwen, 
Sleburgh(?) en Nieuwaal, door het leenhof van Vianen en Ameide beleend wordt 
met zestien morgen land, gelegen in Lopikerkapel.
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1728 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 45, 1987

Maasland

MAASLAND

869 Akte van koop en verkoop, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland, ter 
oprichting van een college van studenten te Leiden, een perceel land, afkomstig uit 
de voormalige goederen van de abdij van Egmond, gelegen in het ambacht van 
Maasland, verkopen aan Neeltgen Cornelisdr., weduwe van Willem Jorisz..
1591 16 november 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeente-archivaris van Schiedam, 1951

870 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Maasland, waarbij de 
executeurs-testamentair tevens voogden van de minderjarige erfgenamen van 
Leentie Leenderts van der Meer, weduwe van Dirk Adriaanse Jongste, de helf van 
een partij vlietland, gelegen in Maasland, tussen de Middelvliet en de trekvaart naar
Maassluis, overdragen aan Arent Pauwelse Berkel.
1690 6 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

871 Akte van erfpacht, waarbij Frederick Borre van Amerongen, heer van Kersbergen, 
landcommandeur van de Balije van de Duitse Orde te Utrecht, aan Jan Cornelissen 
van der Hoeve, wonende te Maasland, de plaats waar diens woning op staat, met 
bijbehorend land in de Dijkpolder, in erfpacht geef; met aantekeningen inzake de 
overgang van de erfpacht, in 1738, op Martinus Boeree.
1710 23 mei 1 charter (met aangehecht stuk)
Herkomst: geschenk van mevrouw A.J. Valken - Meinesz te Leersum, 1965.

872 Akte van transport, waarbij de executeurs-testamentair van Johanna Keijzer, 
weduwe van Pieter Schim, twee percelen weiland, gelegen in de Dijkpolder onder 
Maasland, overdragen aan Willem van Geest ten behoeve van Marijtje Willemsdr. 
van Geest.
1806 6 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van mevrouw A.J. Valken - Meinesz te Leersum, 1965

Meerkerk

MEERKERK

873 Akte van verkoop van onroerende goederen, o.a. gelegen in de polder Kwakernaak 
onder Meerkerk, door de kinderen van Jan Gerritsz. Herwijnen en Jaepken Jacobs.
1643 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

874 Akte van verkoop door Jan Aertsz. van Wel van onroerende goederen, gelegen aan 
de Nouwendijk en in het Oosternes over de Nieuwsteeg onder Meerkerk, aan Jan 
Meertensz..
1644 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Melissant

MELISSANT

875 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Melissant, waarbij Matgen 
Jaspers, weduwe van Dimmen Gerbrandsse, een perceel land, gelegen in de polder 
van Oud-Melissant, overdraagt aan Hans van de Veke, koopman te Rotterdam.
1611 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 67, 1987
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876 Extract uit akten , verleden voor de notaris van Dirksland, met betrekking tot de 
publieke verkoop door Ludovicus Ernestus Hovius, wonende te Amsterdam, van 
een perceel land, gelegen in de polder van Oud-Melissant, aan Adrianus van 
Broekhuizen.
1821 18 januari 1 katern
Herkomst: onbekend, 1980

Middelharnis

MIDDELHARNIS

877 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Middelharnis, waarbij Pouwels
Aertsz. Steur, baljuw van Middelharnis, een huis en erf, staande en gelegen aan de 
Voorstraat in Middelharnis, overdraagt aan Gijsbrecht van Heuckelum.
1609 12 october 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

878 Akte van transport, opgemaakt voor schout en schepenen van St Michiel, waarbij 
de toeziend voogden van Michiel Pas, zoon van wijlen Maarten Pas en Cornelia 
Pieters Gal, een perceel land genaamd "het Zand", gelegen in Het Oudeland, 
belendend W. de Vliegert, overdragen aan Abraham Noorthoeve, armmeester van 
de Heilige Geest Armen te Middelharnis.
1712 1 october 1 charter
St Michiel: oude benaming voor Middelharnis
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 102, 1987

879 Akte van transport, opgemaakt voor schout en schepenen van St Michiel, waarbij 
Henricus Bouwer, schepen te Middelharnis, een perceel land, gelegen in Het 
Oudeland, overdraagt aan de Heilige Geest Armen te Middelharnis.
1717 16 maart 1 charter
St Michiel: oude benaming voor Middelharnis.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 103, 1987

880 Akte van transport, opgemaakt voor schout en schepenen van Middelharnis, 
waarbij Abraham Kip, baljuw, als rentmeester der naastinge van de halsheren van 
Middelharnis, een perceel land, gelegen aan de Bolletjesweg in Het Oudeland, 
overdraagt aan de Heilige Geest Armen te Middelharnis; met aangehecht retro-
actum.
1717 2 charters
Herkomst: coll. van der Poest Clement, nr 104, 1987

Moerkapelle

MOERKAPELLE

881 Akte van transport, waarbij Jan Willemsz., wonende te Moerkapelle, een huis en erf,
staande en gelegen in de Wilde Venen aan de Moerdijk, overdraagt aan Jan Barends
Storre, wonende te Bleiswijk.
1796 2 mei 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeente-archivaris van Schiedam, 1951

Monster

MONSTER

882 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Monster, waarbij de curatoren 
van wijlen Jacob de Jongh, gewoond hebbend in Monster, een huis en erf, staande 
en gelegen aan de Molenstraat in Monster, overdragen aan de Rooms-katholieke 
Armmeesters te Monster.
1802 1 charter
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Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 93, 1987
Naaldwijk

NAALDWIJK

883 Akte van transport, waarbij Leendert Steenks, wonende te Naaldwijk, een huis met 
tuin of boomgaard, gelegen even buiten Naaldwijk aan de Zuidweg, genaamd "de 
Vreugdenhilse Boomgaart", overdraagt aan Pieter Jacobusz. van Geest, wonende te 
Naaldwijk; met retro-actum.
1811 7 februari 2 charters
Herkomst: geschenk van mevrouw A.J. Valken - einesz te Leersum, 1965

Neder-Slingeland, Peursum en Streefkerk

NEDER-SLINGELAND, PEURSUM EN STREEFKERK

884-886 Aangifebiljetten inzake eigendomsovergang van onroerende goederen.
1833 3 stukken
Herkomst: A. Slotemaker, notaris te Molenaarsgraaf,1969
884 Aangifebiljet betreffende de overdracht door Peter van Herwijnen, 

wonende te Giessen (NB), van een perceel hooiland, gelegen onder 
Neder-Slingeland, aan Arie Kooijman Teunisz., bouwman te 
Peursum. 1833, 1 stuk

885 Aangifebiljet betreffende de overdracht door Peter van Herwijnen, 
wonende te Giessen (NB), van een deel van een boerderij met 
landerijen, gelegen in Peursum, aan Arie Kooijman Teunisz., 
bouwman te Peursum en tevens betreffende de scheiding van de 
helf van een huis met erf en boomgaard, door de erfgenamen van 
Klaas Huisman, gewoond hebbend te Peursum, ten behoeve van 
Willem Huisman en Jannigje de Graaf, echtelieden, werklieden, 
wonende te Peursum. 1833, 1 stuk

886 Aangifebiljet betreffende de scheiding van de helf van een perceel 
hooiland, gelegen onder Langbroek, door de erfgenamen van 
Adriana Verlek, weduwe van Arie Sterk, wonende te Hofwegen, ten 
behoeve van Hinderina Stam, weduwe van Cornelis Sterk, wonende 
te Oud-Alblas, en haar minderjarige dochter Adriana Sterk, alsmede 
betreffende de scheiding van de andere helf van genoemd perceel 
hooiland, door Neeltje van der Laan, wonende te Gijbeland, ten 
behoeve van Hilligje van der Laan en Jacob van der Laan, 
bouwlieden te Bleskensgraaf. 1833, 1 stuk

Nieuw-Cromstrijen

NIEUW-CROMSTRIJEN

887 Akte van transport, opgemaakt voor schout en schepenen van Cromstrijen, waarbij 
jonker Lourijs Hervijle(?) als man en voogd van jonkvrouwe Johanna van Gitael(?) 
de helf van een perceel land, gelegen in Nieuw-Cromstrijen, overdraagt aan Krijn 
Cornelisz..
1615 7 december 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987

Nieuwerkerk aan de IJssel

NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL

888 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Nieuwerkerk aan de IJssel, 
waarbij de erfgenamen van Willem Dirksz. van den Bos de helf van een 
buitendijkse selling, gelegen aan de IJssel, overdragen aan Thijs Jansz..
1700 16 januari 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987
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Nieuwkoop

NIEUWKOOP

889 Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Nieuwkoop, waarbij 
Elbert Jacobsz. Brouwer, wonende in het Noorden van Nieuwkoop, een perceel 
land, gelegen aan de Nieuwkoper Wetering, verkoopt aan Ghijsbert Dircxz., 
wonende in het Noorden van Nieuwkoop.
1612 31 december 1 charter
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

890 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Nieuwkoop(?), waarbij . van 
Wengerden, wonende te Nieuwkoop, een huis en erf met toebehoren, staande en 
gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de Voorendijk, overdraagt aan Jacob 
Kranenburg, wonende te Nieuwkoop.
1802 16 maart 1 charter
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Nieuwveen

NIEUWVEEN

891 Akte van kwijting, opgemaakt voor het gerecht van Nieuwveen, door Huijch 
Cornelisz., ten behoeve van de erfgenamen van Barent Claesz., o.a. met betrekking 
tot een stuk land, gelegen in de Uiterbuurt te Nieuwveen.
1582 13 oktober 1 stuk
Herkomst: overgenomen van het Gemeentebestuur van Ter Aar, 1971

Noordwijk

NOORDWIJK

892 Akte van belening, waarbij Anna van Halewijn, vrouwe van Wassenaer, handelend 
voor haar zoon Johan van Wassenaer, Roelof bastaard van den Boekhorst beleent 
met een huis en land, staande en gelegen te Noordwijk.
1503 10 juni 1 charter
na overdracht door Dirck van der Does, die er een duwarie op had ten behoeve van zijn echtgenote 
Joost, dochter van wijlen Warnaert van Zuylen; vervolgens vestigt Roelof er een duwarie op ten 
behoeve van zijn echtgenote Elisabeth Jansdr. van Cats; zie ook nr. 893
Herkomst: onbekend, 1987

893 Akte van belening, waarbij Jacob graaf van Ligne, heer van Wassenaar, Jan van der 
Bouchorst Pietersz., in naam van zijn oudste broer Cornelis van Bouchorst, beleent 
met een huis en land, staande en gelegen te Noordwijk aan de Heerstraat, achter 
aan de Leydtweg.
1551 31 december 1 charter
het betref hetzelfde leen als onder nr 892
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

Nootdorp

NOOTDORP

894 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Hoogeveen, waarbij Arris 
Fransz. van Beuse, als man en voogd van Gerritje Willems Val*, en Cornelis Jansz. 
Sman, als man en voogd van Willemtje Willems Val*, twee-derde deel in een huis, 
erf, schuren enz., gelegen in het Lange Land onder Hoogeveen, aan de Bentweg en 
de Langelandseweg, overdragen aan Wouter Willemsz Val*, wonende in 
Hoogeveen.
1713 28 april 1 charter
* kinderen en erfgenamen van Willem Woutersz. Val en Maertje Simons.
Herkomst: onbekend



3.22.01.02 Handschriften RAZH 1951-1990 125

895 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Hoogeveen, waarbij Simon 
Ariënsz Cebel(?), wonende te Pijnacker, een huis, erf, boomgaard enz. , alsmede een
partij slagturfland, houtland en water, gelegen in Hoogeveen onder Nootdorp, 
overdraagt aan Dirk Abrahamsz. van Leeuwen, wonende te Hoogeveen.
1726 3 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

896 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Nieuweveen, waarbij Jan van 
Nierop, wonende te Rijswijk, en Abraham van Nierop, wonende te Delf, een partij 
veenland, gelegen in Nieuweveen aan de Achterweg tot aan de Graafweg, 
overdragen aan Arij Langerveld, wonende te Nootdorp.
1772 15 en 28 mei 1 charter
Herkomst: onbekend

897 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Nieuwveen, waarbij Johanna 
Outshoorn, weduwe van Arij van Konijnenburg, wonende te Nootdorp, een partij 
veenland, gelegen in Nieuwveen aan de Graafweg, overdraagt aan Arij Langerveld, 
wonende te Nootdorp.
1780 1 mei 1 charter
Herkomst: onbekend

898 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Nootdorp, waarbij Jacob 
Dobbe en Dirk Rijlaarsdam, executeurs-testamentair en voogden over de 
minderjarige kinderen van Louris Rijlaarsdam, twee partijen veenland, gelegen in 
Nootdorp aan de Laakweg en aan de Oudeweg, overdragen aan Wouter Jansz. Val, 
wonende te Nootdorp.
1781 5 mei 1 charter
Herkomst: onbekend

899 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Hoogeveen, waarbij Leendert 
de Bruyn, wonende te Nieuwveen, twee partijen veenland enz., gelegen in 
Hoogeveen, aan de Oudeweg, overdraagt aan Wouter Val, wonende te Nootdorp.
1786 5 mei 1 charter
Herkomst: onbekend

Oegstgeest

OEGSTGEEST

901 Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor de rentmeester van Rijnsburg, van de 
verkoop door Claes Symonsz. van een perceel weiland, gelegen in het ambacht van 
Oegstgeest, aan Pieter Claesz., Jan Louwerijs en Dirck Hugs, ten behoeve van Ghiles 
van Rijnsburg van de Heilige Geest.
1459 3 juni 1 charter
Herkomst: aangekocht van de heer Th Nevels te 's-Gravenhage, 1970

902 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij de Staten 
van Holland en West-Friesland een perceel land genaamd "de Middelgeest", 
gelegen in Oegstgeest, overdragen aan Willeboort Thonisz..
1593 27 maart 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

903 Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij 
Pieter Woutersz., wonende te Oegstgeest, een perceel teelland, gelegen in 
Oegstgeest aan de Heerweg, verkoopt aan Dirck Willemsz. Cortswager, met 
retroactum d.d. 30 november 1594.
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1598 30 september 2 getransfigeerde charters
Retroactum is hieronder beschreven
- Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij 

Leonard van Schouwen en Endegeest een perceel teelland, gelegen in Oegstgeest 
aan de Heerweg, verkoopt aan Pieter Woutersz., wonende te Oegstgeest. 1594 30 
november
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

905 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij Peter 
Christiaansz. Bor, handelend voor zijn zwager Jhr Adriaen van Swieten, een perceel 
weiland, gelegen te Oegstgeest, grenzend aan de Bagijnhof op de St 
Pancraskerkgracht te Leiden, overdraagt aan Gerit Henricxz., wonende te 
Oegstgeest; met bijlage.
1595, 30 juli 2 charters
het betref de verkoop van landerijen uit de nalatenschap van Jvr. Alijdt van Bloemendaal, weduwe 
van Jhr Adriaen van Naaldwijk, door haar kleinzoon Jhr Adriaen van Swieten.
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

906 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij de 
kerkmeesters van de drie hoofdkerken van Leiden een perceel weiland, gelegen in 
Oegstgeest aan de Groenesteeg, overdragen aan Gerit Henricxz., wonende "in de 
Voscuijl".
1598 12 december 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

907 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij Gerit 
Henricxz.,wonende te Oegstgeest, een huis met hof, hooibergen, schuren enz., 
gelegen in Oegstgeest aan de Groenesteeg, alsmede een perceel geestland, gelegen
"bij de voort", alsook de helf van een perceel hooiland, gelegen "over de poel", 
overdraagt aan Cornelis Meesz., wonende te Noordwijk.
1614 14 juni 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

908 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij Jan 
Jacobsz. van der Codden, wonende te Rijnsburg, een perceel weiland genaamd "de 
Achterweide", gelegen in Oegstgeest aan de Groenesteeg, eertijds grenzend aan de 
abdij van Rijnsburg, overdraagt aan Garbrant Pietersz. van Veen.
1617 16 februari 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

909 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij Dirck 
Willemsz. Cortswager, weduwnaar van Ceeltgen Cornelisdr., voor de ene helf, en 
haar kinderen en kleinkind, voor de andere helf, een huis genaamd "Brouchuijsens 
woningh", alsmede enige percelen land, overdragen aan hun neef Claes Crijnen 
Cortswager.
1624 12 juni 1 charter
uit 1e huwelijk Ceeltgen Cornelisdr. met Pieter Adriaensz. drie kinderen, te weten: Cornelis, Adriaen 
en Fijtgen, gehuwd met Crijn Cortswager ; uit dit huwelijk een dochter Lijsbeth Crijnsdochter; uit 2e 
huwelijk Ceeltgen Cornelisdr. met Dirk Willemsz. Cortswager één kind, te weten Pieter Dircxz. 
Cortswager, wonende te Lisse.
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

910 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij Gerrit 
Henricxz., wonende te Oegstgeest, een perceel weiland, gelegen in Oegstgeest bij 
de Groenesteeg, overdraagt aan Pieter Cornelisz. van Alckemade, wonende in 
Oegstgeest.
1628 24 mei 1 charter
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met aangehechte kwitantie van cijns.
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

911 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij Gerrit 
Henricxz. van der Plas, wonende te Noordwijk, een perceel land met daarop een 
huis, barg en schuur, alsmede een perceel land met boomgaard, gelegen in 
Oegstgeest aan de Lijtweg, overdraagt aan zijn zwager Cornelis Claesz..
1632 28 juli 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

912 Notariële akte van schuldbekentenis, van Frans Binnendijk, wonende te Valkenburg,
ten behoeve van Samson Moniës en Juda Judels, wonende te Leiden; onder 
verband van al zijn onroerende goederen, gelegen onder Oegstgeest, Poelgeest, 
Zoeterwoude, Katwijk en Valkenburg, afschrif.
1799 9 augustus 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1981

Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT

913 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ooltgensplaat, waarbij 
Johannes Sterk, wonende te Breda, een perceel land, gelegen in de polder Het Oude
Land van Ooltgensplaat, overdraagt aan Cornelis Kromdijk, wonende te 
Ooltgensplaat.
1790 30 april 1 charter
Herkomst: onbekend, 1980

Ouddorp

OUDDORP

914 Eigendomsbewijs voor Maarten Groenleer van land, gekocht uit de 
domeingoederen van Ouddorp.
1820 1 katern
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, aanwinst 1966-XXII; 
1980

Oudenhoorn

OUDENHOORN

915 Protocol van aangife van de verkoop van onroerend goed ter secretarie van 
Oudenhoorn.
1778-1798 1 deel
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Ouderkerk aan de IJssel

OUDERKERK AAN DE IJSSEL

916 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Ouderkerk, waarbij de 
erfgenamen van Jan Pietersz.(?) een steenplaats met toebehoren overdragen aan 
Jan (Job?) de Bakker.
1669 23 augustus 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987

917 Akte van transport, opgemaakt voor heemraden van Ouderkerk aan de IJssel, 
waarbij Cornelis Adriaansz. Trouwborst een perceeltje dijk overdraagt aan Ja (?) 
Cornelisz. en Jannetje Thijsse (?) c.s..
z.j., 5 september 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987
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918 Kwitantie van Salomon Guldemont, secretaris van Ouderkerk aan de IJssel, inzake 
onkosten betaald door de heer van Ogten voor de aankoop van land van Arij 
Joppen Verheul.
1778 1 stuk
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Oude Tonge

OUDE TONGE

919 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oude Tonge, waarbij Hendrick 
Tichelman een huis met toebehoren, gelegen op de Molendijk in Oude Tonge, 
overdraagt aan Roelant Numant.
1692 17 december 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentesecretaris van Schiedam, 1951

920 Akte van schenking, opgemaakt voor schout en schepenen van Oude Tonge, 
waarbij de executeurs-testamentair van Adrianus Mons en de gevolmachtigden van
Susanna van Bruynisse, weduwe van Dirk Droogendijk, enige moerlanden, gelegen 
in de polder van Noordland, overdragen aan Hendrik van den Berg en Gillis Fabert.
1787 1 charter
Herkomst: geschenk van Ir A.J.L. Juten te Bergen op Zoom, 1956

Oudewater

OUDEWATER

921 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Dijkveld en Rateles (bij 
Montfoort), waarbij de executeurs-testamentair van de nalatenschap van Annigien 
Claes Vos, gewoond hebbend in het land van Vliet, een perceel land, gelegen in 
Dijkveld, overdraagt aan Aert Jansz. van Vlieth, wonende in het land van Vliet.
1681 3 maart 1 charter
Herkomst: geschenk van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1970

922 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Vliet, waarbij Aert Aertsen van 
Vliet, wonende in Vliet, een perceel wei- en teelland, gelegen aan de Halve 
Tiendweg in Vliet, overdraagt aan Lodewijk Fransen van Kemp.
1693 3 maart 1 charter
Herkomst: geschenk van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1970

923 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Vliet, waarbij Dirk Roelen de 
Jonge en zijn kinderen de oostelijke helf van een uiterdijk aan de IJssel in het land 
van Vliet overdragen aan Pieter van der Stal te Hoenkoop.
1722 9 april 1 charter
Herkomst: geschenk van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1970

924 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Vliet, waarbij Maria Dirks 
Sluijs, weduwe van Jacob Hollaar, een perceel land, gelegen in Vliet, overdraagt aan 
Gerrit Breeda jr.
1745 14 juni 1 charter
Herkomst: geschenk van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1970

925 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Dijkveld en Rateles (bij 
Montfoort), waarbij de erfgenamen van Jan Pieterse Bloos een perceel land, 
gelegen aan de Halve Tiendweg in Dijkveld, overdragen aan Klaas Beusekom.
1757 13 mei 1 charter
erfgenamen zijn:Fijgje Bloos, gehuwd met Pieter van der Stal; de kinderen van Geertje Bloos: 
Henderick Scheer, Aafje Scheer, gehuwd met Gerrit C. Steenkamer, Dirkje Scheer, gehuwd met Claas 
Beusekom, Clazeijntje Scheer, gehuwd met Steven van Heeswijk; de kinderen van Maggeltje 
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Hermens: Teunis Kemp, Hermijntje Kemp, gehuwd met Cornelis Vergeer; kind en kleinkinderen van 
Commertje Hermens: Pieter Brouwer, Maria Brouwer; de kinderen van Arijaantje Brouwer,
(voogden:Pieter Brouwer en Teunis Kemp).
Zie ook nr 926
Herkomst: geschenk van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1970

926 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Vliet, waarbij de erfgenamen 
van Jan Pieterse Bloos een perceel land, gelegen aan de Halve Tiendweg in Vliet, 
overdragen aan Klaas Beusekom.
1757 13 mei 1 charter
Zie ook nr 925
Herkomst: geschenk van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1970

927 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Dijkveld en Rateles, waarbij 
Andries van Oudenallen, als echtgenoot van Commerina Bruyser, dochter van Eva 
Schinkel en Claes Bruyser, en de weesmeesters van Oudewater en de regenten van 
het weeshuis te Oudewater een perceel griendland, gelegen over het zandpad aan 
de zuidelijke IJsseldijk in Dijkveld, overdragen aan Andries van Oudenallen.
1763 12 augustus 1 charter
de weesmeesters handelen voor de minderjarige kinderen van Jan Bruyser, zoon van Eva Schinkel en
Claes Bruyser; de regenten handelen voor één van deze kinderen
Herkomst: geschenk van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1970

Papendrecht

PAPENDRECHT

928 Akte van transport van een perceel buitendijks land, gelegen onder Papendrecht, 
door Walraven, heer van Brederode, aan *.
1407 1 charter
* van het charter ontbreekt de rechter helf.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 61, 1987

Pernis

PERNIS

929 Akte van transport, waarbij de Ridderschap van Holland een perceel land, gelegen 
aan de Verleeweg in het Oude Waterschap, afkomstig van de pastorie van Pernis, 
overdraagt aan Willem Pietersz, wonende te Hoogvliet.
1643 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987

930 Akte, opgemaakt door Dideric van den Wale, grafelijk rechter in Monsterambacht, 
en de schepenen van Monster, inzake een perceel land, gelegen bij de molen in 
Poeldijk, alsmede nog een perceel land, die Symon van Tetrode namens zijn broer 
Gherart van Tetrode heef over te dragen, [14de eeuw], getypt afschrif
ongedateerd 1 stuk
niet volledig
Herkomst: geschenk van mevrouw Mr Johanna Felhoen Kraal te Amsterdam, 1964

931 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Monster, waarbij Jacob 
Leendertsz. van Rodenburch zijn woning met toebehoren, alsmede een perceel 
land, genaamd "de Stekelkamp", gelegen bij Poeldijk, alsook nog andere percelen 
land, o.a. gelegen in de Made, en een vrije laan, overdraagt aan zijn zwager Arent 
Jansz. van den Arent.
1633 1 charter
met bepalingen betreffende de uitkoop van de minderjarige weeskinderen van verkoper
Herkomst: onbekend, 1987

932 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest en Poelgeest, 
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waarbij Mouring van der Zon een perceel weiland, gelegen in Poelgeest aan de 
Broekdijk, overdraagt aan Pieter Dijker.
1791 15 januari 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1953

Putten

PUTTEN

933 Akte van belening, waarbij de Staten van Holland Johan van Bueren, vaandrig in 
dienst van Holland, belenen met drie-vierde deel van Zuidoort, gelegen in de 
heerlijkheid Putten, hem aangekomen door het overlijden van zijn broer Balthasar 
van Bueren.
1710 15 september 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1970

Ruiven

RUIVEN

934 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ruiven, waarbij Jan Lodewijk 
Haganus baron van Wassenaar, ambachtsheer van Ruiven, enz., een huis met 
schuur alsmede een perceel tuinland, gelegen in Ruiven aan de Rotterdamse 
Rijweg, overdraagt aan Susanna Louise Huijgens, douarière van Willem baron van 
Wassenaar, heer van Ruiven, enz..
1769 22 juni 1 charter met zegel
retroactum van nr 935
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

935 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ruiven, waarbij de 
erfgenamen van Susanna Louise Huijgens, weduwe van Willem baron van 
Wassenaar, heer van Ruiven, enz. een huis met erf, alsmede een perceel warmoes- 
of tuinland, gelegen in Ruiven aan de Rotterdamse Rijweg, verkocht bij openbare 
veiling, overdragen aan Johannis Arnoldus Prijn, wonende te Delf.
1787 8 februari 1 charter
Zie ook nr 934.
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

Rijnsaterwoude

RIJNSATERWOUDE

936 Biljet van aankondiging van de openbare verkoping van een huis met bijbehorend 
land, gelegen in de Wassenaarse polder onder Rijnsaterwoude; in duplo.
1687 2 stukken
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Rijnsburg

RIJNSBURG

937 Akte van ruiling, gepasseerd voor een notaris te Leiden, waarbij de abdij van 
Rijnsburg een perceel land, deel uitmakende van het Molenweitje, in het ambacht 
van Rijnsburg, ruilt met de Heilige Geest te Rijnsburg tegen een perceel land, 
behorende tot landerijen genaamd "de Rassersmade", gelegen aan de 
Valkenburgerweg in het ambacht van Oegstgeest.
1590 7 april 1 charter
voor de abdij van Rijnsburg handelen: Vrouwe Stephana van Rossem, vrouwe en abdis van 
Rijnsburg; Jonkheer Jacop, heer van Wijngaerden en Ruychbrouck; Dirck van Kessel, rentmeester van
de abdij van Rijnsburg; voor de Heilige Geest van Rijnsburg handelen: Lodewijck de Ruw en Cornelis 
Dircxz. Ket, Heilige Geestmeesters van de Heilige Geest van Rijnsburg.
Herkomst: aangekocht van de heer TH Nevels te 's-Gravenhage, 1970

938 Akte van recht van overpad, opgemaakt voor de notaris van Rijnsburg, inhoudende 
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getuigenverklaringen van Dirck Symonsz., Gerrit Dirxz. Immerzeel, Brijn Joostensz., 
Cornelis Huybertsz. en Engel Jansz., allen buurlieden te Rijnsburg, ten behoeve van 
de Heilige Geestmeesters van de Heilige Geest van Rijnsburg, dat een perceel land, 
toebehorende aan Cornelis Symonsz. en grenzend aan land, toebehorend aan de 
Heilige Geest, altijd zijn uitweg heef gehad over twee akkers, toebehorende aan de 
abdij van Rijnsburg.
1653 28 en 30 mei 1 stuk
Herkomst: aangekocht van de heer TH. Nevels te 's-Gravenhage, 1970

939 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Rijnsburg, waarbij Engel 
Janssen van der Speck, wonende in Rijnsburg, een huis met toebehoren, gelegen in 
het Campeynde in Rijnsburg, belast met een jaarlijkse uitkering van één gulden, vijf 
stuivers en negen penningen ten behoeve van de abdij van Rijnsburg, overdraagt 
aan Jan Denijsz. Verburgh, wonende in Rotterdam, en Jacob le Poule, wonende in 
Leiden.
1677 3 juli 1 charter
Herkomst: onbekend, 1961

Rijswijk

RIJSWIJK

940 Akte van transport, opgemaakt voor schout en schepenen van Rijswijk, waarbij 
Albert, Johan en Cecilia Storm van Wena een perceel land, gelegen in Rijswijk, 
overdragen aan Dirck Fick van Hove.
1614 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 68, 1987

Sassenheim

SASSENHEIM

941 Akte van allodialisatie van twee percelen leengoed, gelegen onder Sassenheim, 
door de Staten van Holland en West-Friesland verleend aan Gerrit Boon, wonende 
in Sassenheim.
1735 22 december 1 charter
Herkomst: geschenk van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1970

Scheveningen

SCHEVENINGEN

942 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van 's-Gravenhage, waarbij Dirk 
Koek, wonende in Scheveningen, een huis en erf, staande en gelegen aan de 
westzijde van de Koorndijk in Scheveningen, overdraagt aan Pieter Leendertsz. 
Dijkhuisen, wonende in Scheveningen; tevens akte van schuldbekentenis door de 
koper t.a.v. de helf van de koopsom.
1806 13 augustus 1 charter
Herkomst: legaat van de heer Mr Th.J. Piël te 's-Gravenhage, 1990

Schipluiden

SCHIPLUIDEN

943 Attestatie van de secretaris van Schipluiden, ten behoeve van Pieter Couwenburgh 
van Bloys, raad in het Hof van Holland, van de lasten, drukkende op de woning en 
landerijen, genaamd "Oost-Buttendijk", gelegen in Schipluiden.
1649 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

944 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Schipluiden, waarbij Jan van 
Lis, secretaris, en .* van den Bos, schepen van Schipluiden, als curatoren over de 
geabandonneerde goederen van Jan Jansz. Bruyn, in leven zandvaarder te 



132 Handschriften RAZH 1951-1990 3.22.01.02

Schipluiden, een huis en erf, staande en gelegen aan de Kaden in Schipluiden, 
overdragen aan Cornelis Jansz. van den Bos, meestertimmerman te Schipluiden.
1706 19 juli 1 charter
* het stuk is deels afgeknipt.
Herkomst: overgenomen van de gemeente-archivaris van Schiedam, 1951

Sluipwijk

SLUIPWIJK

945 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Sluipwijk, Gravekoop en 
Nieuwenbroek, waarbij Arij van Leeuwen, veenman, wonende in Sluipwijk, een 
huis, erf en zomerhuis, alsmede een perceel land en water, allen staande resp. 
gelegen op de Sloenen in Sluipwijk, overdraagt aan Pieter den Ouden en Willem 
Vermey.
1801 3 juli 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

Sommelsdijk

SOMMELSDIJK

946 Akte van transport, opgemaakt voor baljuw en schepenen van Sommelsdijk, 
waarbij Johannes Vliegvis een gang of erf overdraagt aan Cornelis van Besoijen.
1692 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 80, 1987

947 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Sommelsdijk, waarbij Samuel 
Witzant c.s., erfgenamen van Klaes Witzant, een boomgaard, gelegen in het Oude 
Land van Sommelsdijk, overdragen aan de minderjarige kinderen van Jasper de 
Bruin en Aeltje Reijers de Ruijter.
1736 27 juli 1 charter
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

948 Notariële akte van koop en verkoop, gepasseerd te Sommelsdijk, waarbij Philippus 
Groesbeek, burgemeester van en wonende in Dirksland, een perceel land, gelegen 
in de Weipolder onder Sommelsdijk, overdraagt aan Abraham Cornelis Dalen, heer 
van Ooltgensplaat, wonende in Rotterdam, 1825 24 december, afschrif.
ongedateerd 1 katern
Herkomst: onbekend, 1980

Spijk

SPIJK

949 Minuutakten van diverse aard, opgemaakt voor schout en schepenen in Spijk.
1804-1809, 1808-1810 2 omslagen
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

Spijkenisse

SPIJKENISSE

950 Minuutakten van verpachting, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Spijkenisse, van ambachtsheerlijke goederen van Spijkenisse en Brabant, 
Hekelingen en Vriesland; met drie bijbehorende aankondigingsbiljetten.
1743, 1749, 1755, 1761, 1791 1 omslag

Stolwijk

STOLWIJK

951 Register van eigendomsovergang van Stolwijk, 1819 - 1832, met aangifebiljetten, 
1813, 1815 - 1831.
1819-1832 1 deel en 1 pak
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Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Stolwijk, 1968
Stompwijk

STOMPWIJK

952 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Stompwijk, waarbij Hermanus 
Kok, als man en voogd van Marije van Poortere(?), een partij land, rietland, enz., 
gelegen in de polder van Tedingerbroek onder Stompwijk, alsmede een perceel 
land, gelegen in de Driemanspolder onder Stompwijk, overdraagt aan Derck van 
Noort, wonende in Tedingerbroek.
1786 5 januari 1 charter
Herkomst: onbekend

Strijen

STRIJEN

953 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Strijen, waarbij Diderick de 
Goyer als enige erfgenaam van Lucretia Paulii, vertegenwoordigd door Hendrick 
Pouwelisz. en Pieter Aryensz., een perceel land, gelegen in het Oude Land van 
Strijen, overdraagt aan de erfgenamen van Mr Bartholomeus van Zegwaart.
1635 21 november 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1953

954 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Strijen, waarij Johan van den 
Broek, wonende te Dordrecht, een perceel zaaien weiland, met haver en vee, 
gelegen in Oud-Bonaventura, overdraagt aan Dirk Bosveld, schout van Strijen, met 
retroactum.
1729; 1675 2 charters
Herkomst: onbekend, 1987

955 Akten opgemaakt door J.C. van Andel, notaris te Klaaswaal, bestemd voor een 
viertal huurders van percelen weiland en een zomerkade, behorende tot de Nieuwe 
Klem onder Strijen, concepten.
1826 4 stukken
één der akten is incompleet
Herkomst: overgenomen van de notaris-bewaarder der notariële archieven in het arrondissement 
's-Gravenhage, 1966

Ter Aar

TER AAR

div.nrs. Stukken betreffende eigendomsovergang van onroerend goederen.
1606-1797 81 charters, 3 katernen en 8 stukken
Herkomst: tenzij anders vermeld, overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971
956 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 

Dirck Ewoutsz., als man en voogd van Maritgen Lenertsdr. een 
perceel land, gelegen op de Hogeveen in Ter Aar, aan de 
Langeraarseweg, overdraagt aan Willem Pietersz. Sockelaer. 1606 18 
januari, 1 charter

957 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Bartholomeus Cornelisz. van Swanenburch een perceel land, gelegen
in Ter Aar, overdraagt aan Hubert Cornelisz., met retroactum. 1612 24
april; 1607 3 mei, 2 getransfigeerde charters
Retroactum is hierna beschreven.
- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 

waarbij Jan Dircxz., wonende te Ter Aar, een perceel land, 
gelegen in Langeraar, overdraagt aan Hubert Cornelisz.. 1607 3 
mei

959 Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
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waarbij Pieter Dircxz. Verlaen een perceel land, gelegen in Ter Aar, 
verkoopt aan Aert Dircxz. 1615 26 november, 1 charter

960 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Ghijsbert Ghijsbertsz. Cleijn, wonende "op te houf", een perceel land,
gelegen in Korteraar, overdraagt aan Cornelis Pietersz.. 1618 5 mei, 
met retroacta 1600-1608, 3 getransfigeerde charters met zegels
"op te houf" mogelijk De Hoef.
Retroacta zijn hierna beschreven.
- Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Ter 

Aar, waarbij Jan Jansz. Bollen, wonende te Korteraar, een perceel
land, gelegen in Korteraar, verkoopt aan Jan Bouwensz.. 1600 12 
october stilo novo

- Akte van transport, opgemaakt voor het gerechtvan Ter Aar, 
waarbij Jan Bouwensz. een perceel land, gelegen in Korteraar, 
overdraagt aan zijn schoonzoon Ghijsbert Ghijsbertsz. Cleijn. 
1618 5 maart

963 Akte van koop en verkoop. opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
waarbij Sijmon Jonge Pietersz., wonende te Ter Aar, een erf met huis,
gelegen in Langeraar, aan de Langeraarseweg, verkoopt aan Jan 
Jansz. Snijder. 1623 25 juni, 1 charter

964 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Pieter Jansz. Braer(?), als man en voogd van Maritgen Gherytsdr., 
weduwe van Jacob Dircxz. Backer, een perceel land met huis, schuur, 
enz., gelegen aan de Langeraarseweg, overdraagt aan Mr Adriaen 
Jansz. Dorp, predikant te Ter Aar. 1623 16 november, met retroactum 
1618, 2 getransfigeerde charters
Retroactum is hierna beschreven.
- Akte van schenking, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 

waarbij Gheryt Jansz. een huis met schuur, enz., gelegen aan de 
Langeraarseweg schenkt aan zijn schoonzoon Jacob Dircxz. 
Backer. 1618 1 februari

966 Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
waarbij Pieter Cornelis Symonsz. Molenaar*, wonende in Ter Aar, 
een perceel veenland, gelegen in Ter Aar, verkoopt aan zijn zwager 
Cornelis Pietersz. "op te Houf". 1627 18 november, 1 charter
"op te Houf" mogelijk De Hoef
Zie ook 969
* niet duidelijk is of het hier een naam danwel het beroep betref

967 Akte van transport, voor het gerecht van Ter Aar, waarbij Maritgen 
Roelendr., weduwe van Pieter Jansz. Groenen, een perceel veenland, 
gelegen in Korteraar, overdraagt aan Cornelis Pietersz. "op te Houf". 
1628 5 mei, met retroacta 1586-1588, 3 getransfigeerde charters met 
zegels
"op te Houf" mogelijk De Hoef
Retroacta zijn hierna beschreven.
- Akte van koop en verkoop, opgemaakt voor het gerecht van Ter 

Aar, waarbij Clement Jansz., schout van Ter Aar, een perceel land,
gelegen in Korteraar, verkoopt aan Cornelis Jacobsz., wonende 
in Aarlanderveen. 1586 5 mei

- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
waarbij Cornelis Jacobsz., wonende te Aarlanderveen, de 
eigendomsbrief van een perceel land, gelegen in Korteraar, 
overdaagt aan Pieter Jansz. Groenen. 1588 28 november
Zie ook nr 966

970 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Henrick Dircxz., wonende te Ter Aar, een perceel land met huis, enz., 
gelegen in Ter Aar, overdraagt aan Maerten Jaspersz. Cramer. 1629 6 
mei, met retroactum 1627, 2 getransfigeerde charters met zegels
Retroactum is hierna beschreven.
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- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
waarbij Mr Adriaen Jansz. Dorp, predikant te Ter Aar, een perceel
land met huis, enz., gelegen in Ter Aar, overdraagt aan Henrick 
Dircxz.. 1627 8 maart

972 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Barbara Pietersdr., echtgenote van Ghijsbert 
Pietersz. Haes, een erf met huis, enz., gelegen in Ter Aar, overdragen 
aan Willem Cornelisz. Wittens. 1630 30 october, met retroacta 1597 
en 1623, 3 getransfigeerde charters
Retroacta zijn hierna beschreven.
- Akte van schenking, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 

waarbij Jacob Jansz., wonende te Ter Aar, twee akkers, gelegen 
in Ter Aar, schenkt aan zijn zoon Jan Jacobsz.. 1579 31 augustus

- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 
waarbij de erfgenamen van Jan Jacob Jansz. een erf met huis, 
enz., gelegen in ter Aar, overdragen aan Ghijsbert Pietersz. Haes. 
1623 17 januari

975 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar aan de 
Korteraarseweg, waarbij Maritgen Florisdr., weduwe van Jacob 
Dircxz., een perceel land met huis, enz., gelegen in Ter Aar, 
overdraagt aan Jacob Gerritsz., neef en voogd van haar kinderen 
Dirck, Macheltgen en Elysabeth Jacobs. Tot het stellen van zekerheid 
compareert mede Aefgen Cornelisdr., weduwe van Floris Mourijnsz., 
onder verband van een perceel land met huis, enz., gelegen in Ter 
Aar aan de Langeraarseweg, alsmede van een perceel weiland, 
gelegen in Ter Aar. 1631 3 maart, 1 charter
voor Maritgen Florisdr. handelt haar neef Mouweris Dircxz.

976 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Cornelis Pietersz. Broer, wonende in Ter Aar, een huis met erf, enz., 
gelegen in Ter Aar aan de Korteraarseweg, overdraagt aan Maritgen 
Pieter Joostensdr.. 1631 25 juli, met retroactum 1623, 2 
getransfigeerde charters
Retroactum is hierna beschreven.
- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 

waarbij Kors Willemsz., met procuratie van Ghoossen Barentsz., 
eertijds snijder te Ter Aar, thans brandewijnverkoper te 
Amsterdam, een huis met erf, enz., gelegen in Ter Aar aan de 
Korteraarseweg, overdraagt aan Cornelis Pietersz. Broer. 1623 23 
october.

978 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Aert Dirck Aertsz., wonende in Ter Aar, een erf met achterhuis, enz., 
gelegen in Ter Aar aan de Korteraarseweg, overdraagt aan Cornelis 
Pieter Neel Lijpges. 1632 1 juni, 1 charter

979 Eigendomsbewijs, verstrekt door het gerecht van Ter Aar aan Gheryt 
Willemsz. Rietwijk, betreffende een perceel land met huis, enz., 
gelegen aan de Langeraarseweg, gekocht bij executoriale verkoop 
wegens achterstallige betaling ten laste van Jan de Vos. 1633 29 
augustus, 1 charter

980 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Gerrit Willemsz. Rietwijck, herbergier te Ter Aar, een perceel land 
met huis, enz., gelegen in het Middelbon van Ter Aar aan de 
Langeraarseweg, overdraagt aan Cornelis Pietersz. Pierneef. 1638 5 
mei, 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

981 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Maritgen Matheusdr., weduwe van Gerrit Willemsz Rietwijck, 
wonende in Ter Aar, een perceel land met huis, enz., gelegen in Ter 
Aar aan de Langeraarseweg, overdraagt aan Sijmon Cornelisz. van 
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Sijl. 1639 2 juni, 1 charter
voor Maritgen Matheusdr. handelt haar zoon Willem Gerritsz..

982 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jan Claes Bonifaesz., wonende in Ter Aar, een perceel teelland, 
gelegen in het Middelbon van Ter Aar, overdraagt aan Jan Cornelisz. 
Vogelaer. 1640 30 januari, 1 charter

983 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Michiel Cornelisz. Houck, wonende in Ter Aar, een perceel land met 
huis, enz., gelegen in het Uiteinde van Ter Aar aan de 
Langeraarseweg, overdraagt aan Kors Dircxz.. 1640 3 februari, 1 
charter
de koper neemt te zijnen laste twee losrente-brieven, resp. ten behoeve van 
Steffen van Heussen, wonende te Leiden, en ten behoeve van de minderjarige 
kinderen van Louris en Davidt de Milt, wonende te Haarlem

984 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Pieter Adriaensz. van Oudendorp, wonende te Alphen, als man en 
voogd van Annetgen Willemsdr., weduwe van Mr Jan Lucasz. de 
Vuijst, een erf met huis, enz., gelegen in het Uiteinde van Ter Aar, 
overdraagt aan Claes Jansz. van Dalen, wonende in Ter Aar 1642 1 
december, met retroactum 1638, 2 getransfigeerde charters
Retroactum is hierna beschreven.
- Akte, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ter vastlegging 

van het consent van het Hof van Holland inzake de verkoop van 
een deel van de nagelaten boedel van Lenert Bonifaesz. en 
Geertgen Mourijnsdr., n.l. een perceel land, gelegen in de 
Uiteindse polder onder Ter Aar aan de Kerkweg, aan Annetgen 
Willemsdr.,weduwe van Mr Jan Lucasz.. 1638 10 februari
verkopers zijn: Aechgen Lenertsdr., weduwe van Pieter 
Cornelisz., dochter van de erflaters, alsmede de kleinzoons van 
de erflaters.
voor Aechgen Lenertsdr. handelt Jan Cornelisz. Pieters; voor 
Dirck Pietersz. handelt zijn oom Jan Cornelisz.
tot het stellen van zekerheid wordt verbonden een huis en erf, 
gelegen in de Middelpolder van Ter Aar aan de Kerkweg

986 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Claes Anthonisz. van Diemen de helf van een erf
met huis, enz., gelegen in ter Aar, overdragen aan Lenert Fransz., 
wonende te Rijnsaterwoude. 1645 5 mei, 1 charter
erfgenamen zijn: Pieter Claesz. van Diemen, Gerretgen Claesdr., gehuwd met 
Pieter Jansz. Laerbosch, Maritgen Claesdr., gehuwd met Jan Cornelisz., Neeltgen 
Claesdr., gehuwd met Jan Ghijsbertsz., Appolonia Claesdr., gehuwd met Cornelis 
Crijnen van den Houck, Aeltgen Claesdr., gehuwd met Willem Cornelisz., Anthonis 
Claesz., Annetgen Claesdr., Trijntgen Claesdr.
voor Anthonis, Annetgen en Trijntgen handelt Mr Joris de Vries, met procuratie 
van hun oom en voogd Gerrit Gerritsz. Brouwer* te Muiden
* niet duidelijk is of het hier een naam danwel het beroep betref

987 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Gerrit Dircxz., wonende in de heerlijkheid van De Schoot, als man en 
voogd van Grietgen Aertsdr., weduwe van Jan Pietersz. Groenen, een
perceel veenland, gelegen in het Middelbon van Ter Aar, overdraagt 
aan Cicelia Pietersdr., weduwe van Henrick Worboutsz.. 1647 23 april,
1 charter

988 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Elisabeth Cornelisdr., weduwe van Jan Pietersz. 
Braer, een door haar verkocht perceel veenland, gelegen in het 
Cortevelt in Ter Aar, overdragen aan haar zoon, hun mede-
erfgenaam, Pieter Jansz. Braer. 1646 1 maart, 1 charter
Zie ook nr 989

989 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
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Pieter Jansz. Braer, wonende in Ter Aar, een perceel veenland, 
gelegen in het Cortevelt in ter Aar, overdraagt aan Jonge Dirck 
Pietersz.. 1646 1 maart, 1 charter
Zie ook nr 988

990 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Claes Harmansz., wonende te Aarlanderveen, als man en voogd van 
Trijntgen Jacobsdr., weduwe van Cornelis Pietersz. Bauen, een 
perceel land met schuur, gelegen in Ter Aar, overdraagt aan Roelof 
Pieter Jochumsz. en zijn nakomelingen. 1647 23 april, met 
retroactum 1634, 2 getransfigeerde charters
Retroactum is hierna beschreven.
- Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, 

waarbij Crijn Pietersz. Bauen, wonende te Aarlanderveen, een 
perceel land met schuur, gelegen in Ter Aar, overdraagt aan zijn 
broer Cornelis Pietersz. Bauen. 1634 19 october

992 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Cornelis Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, een perceel land, 
gelegen in het Middelbon van Ter Aar, overdraagt aan Jacob 
Cornelisz. Schoemaecker. 1648 30 maart, 1 charter

993 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Maerten Cornelisz. Verhouf, als man en voogd van Maritgen Claesdr.,
wonende in Ter Aar, een perceel land, gelegen in Ter Aar, overdraagt 
aan Ghijsbert Cornelisz. Grooten, wonende te Aarlanderveen. 1648 7 
september, 1 charter

994 Akte van toedeling, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij
Andries Jansz., als man en voogd van Maritgen Jansdr., een gedeelte 
van de nalatenschap van Thonisgen Thonisdr., bestaande uit de helf
van een perceel land met huis, enz., gelegen in het Middelbon van 
Ter Aar, overdraagt aan haar broer Cornelis Thonisz. 1649 16 april, 1 
charter
Thonisgen Thonisdr. en Cornelis Thonisz. zijn kinderen van Maritgen Jansdr. uit 
haar huwelijk met Anthonis Maertensz. Stouthandel
de andere helf van het perceel is reeds eigendom van Cornelis Thonisz.

995 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jan Pieter Willemsz, wonende in Ter Aar, een perceel land, gelegen 
aan de Aar, in het Langevelt in Ter Aar, overdraagt aan Jan Huijbertsz.
Backer;voor het stellen van zekerheid onder verband van een ander 
perceel land, gelegen in Ter Aar. 1650 3 februari, 1 charter met zegel

996 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jan Willem Oude Jansz., als oudoom en voogd over de weeskinderen
van wijlen Aechgen Pietersdr. en de in het buitenland verblijvende 
Cornelis Adriaensz. Keijser, een perceel land, gelegen in het Uiteinde 
van Ter Aar, overdraagt aan Willem Pietersz. en Willem Adriaensz.. 
1651 3 mei, 1 charter

997 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jacob Huijbertsz. van Lints, wonende in Ter Aar, als administrateur 
van de nagelaten boedel van Maritgen Jansdr., weduwe van Jan 
Cornelis Ghijsz., een bij openbare verkoping verkocht perceel land, 
gelegen aan de Langeraarseweg in Ter Aar, overdraagt aan Pieter 
Gerritsz. Tromslager. 1652 8 mei, 1 charter

998 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Appolonia Dircxdr., laatst weduwe van Cors Dircxs van der Burch, 
wonende in Ter Aar, een perceel land met huis, enz., gelegen aan de 
Langeraarseweg in het Uiteinde van Ter Aar, overdraagt aan haar 
zoon Cas Jansz. Rietvelt. 1653 29 april, 1 charter
voor Appolonia Dircxdr. handelt Jan Dammas Westveen.
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999 Akte van toedeling, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij
Appolonia Dircxdr., weduwe van Cornelis Dircxz. van der Burch, 
wonende in Ter Aar, aan haar zoon Jan Jansz. Rietvelt zijn vaderlijk 
erfdeel, bestaande uit een perceel land, gelegen in het Middelbon 
van Ter Aar, toedeelt. 1653 29 april, 1 charter

1000 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Adriaen Daniëlsz., als man en voogd van Crijntgen Lourisdr., dochter 
van Louris Adriaens van Leeuwen, een perceel teelland, gelegen in " 
de Horn" in Ter Aar, overdraagt aan Cornelis Fransz. Schouteten. 
1654 12 maart, 1 charter met beschadigd zegel

1001 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Gerrit Andriesz. Oudewater, wonende in Ter Aar, een perceel turfland
of water, gelegen aan "de Laen" in het Langeveld in Ter Aar, 
overdraagt aan Cornelis Fransz. Schouteten. 1654 12 maart, 1 charter

1002 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Pieter Cornelis Willemsz. en Jan Jacobsz., als ooms en voogden van 
de weeskinderen van Dirck Cornelis Willemsz. en Teuntgen 
Jacobsdr., een perceel veenland, gelegen op de Hoogeveen onder Ter
Aar, overdragen aan Jannetgen Cornelisdr., weduwe van Cornelis 
Huijgensz.. 1654 9 november, 1 charter

1003 Aankondiging van openbare verkoping van vijf percelen land, 
gelegen in Ter Aar, uit de boedel van Sijmon Willemsz. van Zijl en 
Maritgen Pietersdr. 1654 22 november, 1 stuk

1004 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Crof een perceel meeland, 
gelegen in de Noordeindse polder onder Ter Aar, overdragen aan Jan 
Dircxz. Crof. 1655 5 juni, 1 charter
erfgenamen zijn de kinderen van Cornelis Cornelisz. Crof: Gerrit Cornelisz. Crof 
handelt voor zichzelf en voor zijn broers en zusters: Pieter, Willem, Jan, Maritgen, 
weduwe van Cornelis Arisz., en Neeltgen.

1005 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Adriaen Pieter Willemsz., als curator van de boedel van wijlen 
Crijntgen Willemsdr., weduwe van Bastiaen Cornelisz., een perceel 
land, gelegen in het Langeveld onder Ter Aar, overdraagt aan Jan 
Huijbertsz. Backer. 1656 30 maart, 1 charter

1006 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Aefgen Cornelisdr., haar kleinkinderen, een 
perceel weiland, gelegen in het Uiteinde van Ter Aar, overdragen aan
Cornelis Maertensz. van de Mije. 1657 5 maart, 1 charter met zegel
erfgenamen zijn: Dirck Jacobsz., Machtelt en Lijsbeth Jacobsdrs, kinderen van 
wijlen Maritgen Florisdr.; Willem, Cornelis en Jacob Cornelisz., kinderen van wijlen 
Annetgen Florisdr. en Cornelis Adriaensz. Clocq

1007 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Maritgen Lenertsdr., weduwe van Adriaen Thomasz. van der Hoorn, 
wonende in Ter Aar, een perceel heermoesland, gelegen in het 
Middelbon van Ter Aar, overdraagt aan Bonifaes Dircxz. van 
Leeuwen. 1658 25 november, 1 charter
voor Maritgen Lenertsdr. handelt Huijbert Crijnensz. Hoogenboom

1008 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Cornelis Maertensz., als man en voogd van Maritgen Jacobsdr., 
weduwe van Jan Pietersz. van de Gheer, timmerman te Nieuwveen, 
een perceel land, gelegen in de Noordeindse polder onder Ter Aar, 
overdraagt aan Maerten Henricxz. Moddervliet, wonende in Ter Aar. 
1659 10 januari, 1 charter

1009 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
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Thamas Jacobs van Weselenburch en Jan Claes Jansz., resp. als vader
en grootvader van moederszijde, als voogden van de weeskinderen 
van Meijnsgen Jansdr., een perceel land met huis., enz., gelegen in 
het Uiteinde van Ter Aar, overdragen aan Louris Jansz. Hartvelt en 
Jan Jansz. Backer. 1659 7 maart, 1 charter

1010 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Machtelt Jacobsdr., wonende in Ter Aar, de helf* van een perceel 
weiland, gelegen in de Uiteindse polder onder Ter Aar, overdraagt 
aan Cornelis Maertensen van der Mije; met verklaring van Cornelis 
Maertensen van der Mije, inzake de deling tussen hem en Appolonia 
Florisdr., d.d. 19 januari 1661. 1659 13 october, 1 charter met zegel 
(met aangehecht 1 stuk
voor Machtelt Jacobsdr. handelt Jan Sijmonsz Laeckencooper
* de andere helf behoort toe aan Appolonia Florisdr.

1011 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Cornelis Lourensz. van der Aa, als man en voogd van Pietgen 
Cornelisdr., weduwe van Jan Pietersz. Haes, wonende te 
Rijnsaterwoude, een perceel turfland of water, gelegen in Ter Aar, 
overdraagt aan Willem Aertsz. van 't Hol, wonende in Ter Aar. 1661 
20 juni, 1 charter

1012 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Appolonia Jan Franssendr, wonende in Ter Aar, een perceel meeland, 
gelegen in het Middelbon van Ter Aar, overdraagt aan Jan Huybertsz.
Backer, wonende in Ter Aar. 1662 17 maart, 1 charter

1013 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Pieter Cornelisz. Outshooren, wonende in Aarlanderveen, als man en
voogd van Cijtgen Joostendr. Verlaen, een perceel meeland, gelegen 
aan de Molenwetering in het Uiteinde van Ter Aar, overdraagt aan 
Cornelis Maertensz. van de Mije. 1662 14 augustus, 1 charter
Cijtgen Joostendr. is kind en mede-rfgename van Joost Dircxz. Verlaen

1014 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Maerten Joostensz. Verlaen, wonende in Aarlanderveen, een perceel 
meeland, gelegen aan de Molenwetering in het Uiteinde van Ter Aar, 
overdraagt aan Cornelis Maertensz. van de Mije. 1662 20 november, 
1 charter
Maerten Joostensz. Verlaen is kind en mede-erfgenaam van Joost Dircxz. Verlaen

1015 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jan Sijmonsz. Laeckencooper, wonende in Ter Aar, een perceel land, 
gelegen in het Middelbon van Ter Aar, overdraagt aan Adriaen Jansz. 
van Leeuwen. 1663 24 september, 1 charter

1016 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Gillis Cornelisz. Bloem, wonende in Korteraar, een huis met erf en 
een akkerland, gelegen aan de Oude Aar in de Bloklandse polder 
onder Korteraar, alsmede drie teeltuinen, gelegen in de Lange 
Schillick aan de Schilickerdijk, overdraagt aan Jan Huijbertsz. Backer, 
wonende in Langeraar. 1664 10 maart, 1 charter

1017 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Baen Cornelis Jan Maertens, wonende in Langeraar, een perceel 
teelland, gelegen in de Middelpolder onder Ter Aar, overdraagt aan 
Bonefais Dircxz van Leeuwen, wonende in Ter Aar. 1665 20 april, 1 
charter

1018 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Cornelis Pietersz. van der Hoorn een perceel land met huis, enz., 
overdraagt aan Adrijaen Jansen van Leeuwen, wonende in Ter Aar. 
1665 27 augustus, 1 charter



140 Handschriften RAZH 1951-1990 3.22.01.02

1019 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Aeltgen Hendricx, gehuwd geweest met Gerrit 
Mouringhsen van der Swaen, een perceel land, gelegen in de 
Uiteindse polder, overdragen aan Cornelis Maertenssen van de Mij. 
1666 15 maart, 1 charter

1020 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jacob Leenderts Scheijnckevelt, wonende in Ter Aar, twee teeltuinen,
gelegen in de Middelpolder onder Ter Aar, overdraagt aan Arijen 
Jansen van Leeuwen, wonende in Ter Aar. 1669 8 april, 1 charter

1021 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Neeltje Sijmonsdr., weduwe van Baan Jan Claesz., een perceel land 
met huis, enz., gelegen aan de Langeraarseweg in de 
Heerwegsepolder onder Ter Aar, overdraagt aan Aert Pietersz. 
Kleermaecker, wonende in Ter Aar. 1670 28 juli, 1 charter
voor Neeltje Sijmonsdr. handelt Cornelis Jans Backer

1022 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jacob Cornelis van der Hoorn, weduwnaar van Marritgen Gijsdr. 
Hoogend, wonende in Ter Aar, een perceel land, gelegen in de 
Uiteindse polder onder Ter Aar, overdraagt aan Leendert Pieters 
Draij, wonende in ter Aar. 1673 25 september, 1 charter

1023 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Baertje Gerritsdr. van Zijl, weduwe van Ariën 
Cornelisz. Camerhuijsen, een perceel land, gelegen aan de 
Langeraarseweg in de Noordeindse polder onder Ter Aar, overdragen
aan Cornelis Maertensz. en Jacob Alberts van Ruijten, beiden 
wonende in Ter Aar. 1674 17 maart, 1 charter
erfgenamen zijn haar kinderen: Bouwen Ariënsz. Camerhuijsen, Annitge Ariënsdr. 
Camerhuijsen, gehuwd met Jan Pietersz. Snij in 't Spek, Marritge Ariënsdr. 
Camerhuijsen, weduwe van Tonis Jaspers Coster; voor haar handelt Clement 
Stouthandel, Neeltjen Ariënsdr. Camerhuijsen; voor haar handelt haar oom Dirck 
Jacobsz. Scheepmaecker

1024 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Mr Barent Triest(?), wonende in Korteraar, een huis met erf, enz., 
gelegen aan de Middelweg, alsmede een boomgaard, enz., gelegen 
aan de Schootdijk, beiden in het Cortevelt onder Ter Aar, overdraagt 
aan Cornelis Keyser, wonende in Haarlem. 1675 30 januari, 1 charter

1025 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Gerrit Gerritsen Oudewater, zoon en erfgenaam van Gerrit Andriesen
Oudewater en Dingnau Jans van Sijl, een perceel land, gelegen aan 
de Leidse Vaart in de Middelpolder, alsmede een perceel land, 
eveneens gelegen aan de Leidse Vaart, overdraagt aan Bouwen 
Pietersz. van der Hoorn en Pieter Crijnen van Kint, als molenaars van 
de Middelpolder onder Ter Aar. 1675 15 juli, 1 charter

1026 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jan Oudewater, curator van de boedel van wijlen Geertje Cornelis, 
weduwe van Pieter Goverts Dieperdijck, te Ter Aar overleden, een 
perceel teelland, gelegen in Ter Aar in de Noordeindse Polder, 
overdraagt aan Sijmon Jan Arij Jansen, wonende in Ter Aar. 1675 13 
augustus, 1 charter

1027 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Claes Cornelisz. van Leeuwen, als man en voogd van Jannetie 
Abrams, weduwe van Bonifaes Dirkxsz. van Leeuwen, een perceel 
land, gelegen in de Heerewegse polder onder Ter Aar, overdraagt 
aan Johannis Oudewater, schout van Aarlanderveen, 1676 9 maart, 
extract. 1688 2 juni, 1 stuk
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Extract uit het protocol van Ter Aar
1028 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, aarbij 

Pieter Maertensz. van Vliet een huis met erf, enz., gelegen aan de 
Kerkweg in de Uiteindse polder onder Ter Aar, overdraagt aan Pieter 
Gerritsz. Vos, timmerman te Woubrugge. 1678 24 october, 1 charter

1029 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Marritie Flooren en Anne Flooren een perceel 
hooiland, gelegen in de Uiteindse polder onder Ter Aar, overdragen 
aan Cornelis Maertensz. van der Maij. 1679 20 juni, 1 charter
erfgenamen zijn: Dirck Jacobsz., voor zichzelf en als erfgenaam van Machtelt 
Jacobs, als kinderen van Marritie Flooren, en Marritie Jans, weduwe van Jacob 
Cornelisz. Klok, Ary Willemsz. Klok, de kinderen van Cornelis Cornelisz. Klok, 
voogd Ary Willemsz. Klok, Anne Willemsz. Klok, gehuwd met Leendert Abertsz. 
Pastoor, kinderen en kleinkinderen van Anne Flooren

1030 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Elisabeth Jacobs Penningh, wonende in Ter Aar, een huis met erf, 
gelegen in Korteraar, overdraagt aan de erfgenamen van Kornelis 
van Swanenburgh, wonende te Leiden. 1684 4 september, 1 charter
voor Elisabeth Jacobs Penningh handelt Jochem Stouthandel

1031 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Marritie Dirkx, weduwe van Pieter Gerritsz. Vos, wonende in 
Esselikerwoude, een huis met erf, gelegen aan de Kerkweg in de 
Zuideinder polder onder Ter Aar, overdraagt aan Cornelis Maertse 
van de Mij. 1688 12 januari, 1 charter

1032 Extract uit het protocol van Ter Aar, inhoudende een akte van 
transport d.d. 9 maart 1676 1688 2 juni, 1 stuk
Zie nr 1027

1033 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Aeltie Jans, weduwe van Bouwe Ghijse, wonende in Ter Aar, een 
perceel veenland en akkers met huis, gelegen aan de 
Langeraarseweg in de Heereweegse polder onder Ter Aar, 
overdraagt aan Henderik van Poolen en Pieter Cornelisz. Zuijtwijk, 
wonende in Ter Aar. 1699 10 juli, 1 charter
voor Aeltie Jans handelt haar zoon Ghijsbert Bouwenz. Kleijn

1034 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de executeurs-testamentair van de boedel van Hendrick Elinck en 
Dieuwertie Spierdijck een achttal landerijen, gelegen in Ter Aar, 
overdragen aan Ds Jacobus van der Graaf, "bedienaar des Hijlige 
Evangeliums", te Harderwijck. 1700 13 mei, 1 charter
executeurs testamentair zijn: Jacob Elinck, Jan Elinck en Hendrick Nieulant; voor 
hen handelen met procuratie Daniël Kerkhooven en Nicolaas Spierdijck.
het betref zeven percelen, gelegen aan de Abweeteringh, en één perceel, gelegen 
aan de Schilliker wetering in de Schilliker polder

1035 Conditiën en voorwaarden voor de openbare verkoping te 's-
Gravenhage van een tuin met woon- en tuinhuis, gelegen aan de 
oostzijde van de Haagse Vaart, uit de nagelaten boedel van 
Constantijn van Sterrevelt. 1708, 1 katern
koper (d.d. 4 januari 1708) is Dirck van Swieten, meester-timmerman, wonende te 
's-Gravenhage

1036 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Willem Jansz. van Benten, wonende in Ter Aar, een huis en erf, enz., 
gelegen in de Middelpolder onder Ter Aar, overdraagt aan Willem 
Dirkxz. van Dam, wonende in Ter Aar. 1710 24 april, 1 charter

1037 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de weduwe van Philip van Santen een perceel weiland, gelegen in de
Middelpolder, overdraagt aan Jacob Aaryse Weselenburg. 1710 23 
december, 1 charter
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1038 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Jannettie Jacobs, weduwe van Arij Gielesse 
Blom, een perceel teelland, gelegen in de Middelpolder, overdraagt 
aan Jacob Aryse Weselenburgh. 1711 28 december, 1 charter
voor de erfgenamen handelt Arij Giele Visser
en dorso: ". en den 5 Meij 1734 beneffens nog twee mergen aan Juff. Sara 
Korssendonck van Spijk .".

1039 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jacob Bevelander, schout van Ter Aar, en Maarten van den Bos en 
Pieter van Zanten, weesmeesters van Ter Aar, als voogden over de 
minderjarige erfgenamen van Annetje Jan Willems, weduwe van Jan 
Gerritsz. van Zijl, een bij openbare veiling verkocht perceel water en 
akkers, gelegen aan de Oudendijk in de Middelpolder, overdragen 
aan Jacob Bevelander, schout, en Johan Burghart, secretaris van Ter 
Aar. 1721 20 mei, 1 charter met zegel

1040 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Kornelia Geritsen Wezelenburg, weduwe van Kornelis Hendricksen 
van Zijl, voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen, een 
perceel land, gelegen in de Bloklandse polder, overdraagt aan 
Kornelis Janssen van der Does. 1723 26 mei, 1 charter

1041 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Neeltje Simons de Haas, weduwe van Pieter 
Jansz. van Rijn, een perceel weiland, gelegen aan de Aar in de 
Bloklandse polder, overdragen aan Kornelis Maartensz. van der 
Linden. 1725 15 mei, 1 charter
erfgenamen zijn de kinderen van Neeltje Simons de Haas: Simon Willems van der 
Hoorn; Antje Willems van der Hoorn, gehuwd met Jan Ariënsz. Nap; Willempje 
Willems van der Hoorn, voogd: Ary Kornelisz. van Zijl; Jan Pietersz. van Rijn; Antje 
Pieters van Rijn, voogd: Jan Pietersz. van Rijn; Kornelis Pietersz. van Rijn

1042 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Maarten Dammasse van Grieken, wonende in Ter Aar, een perceel 
land overdraagt aan Johan Burghart, secretaris van Ter Aar. 1725 30 
november, 1 charter

1043 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Kornelis Pietersz. Suij, gewoond hebbend in 
Korteraar, twee huizen met erf, enz., staande en gelegen aan de 
Korteraarseweg, ten oosten van de dijk van de Bloklandse polder, 
overdragen aan Aart Pieterse Eijkom. 1726 18 maart, 1 charter
erfgenamen zijn de kinderen van Kornelis Pietersz. Suij: Huybert Suij, Gerrit Suij, 
Jannetje Suij, gehuwd met Jan Marinens van der Dussen, Aafje Suij

1044 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Gerrit Willemsz. van der Hoorn, wonende in Langeraar, een huis met 
erf, enz., staande en gelegen aan de Langeraarsedijk in de 
Heerewegse polder, overdraagt aan Juffrouw Johanna Ruijting, 
wonende in Langeraar. 1731 9 october, 1 charter

1045 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jan Theunisse Schipper,wonende in Langeraar, een huis met erf, enz.,
staande en gelegen aan de Langeraarsedijk in de Heerewegse polder,
overdraagt aan Juffrouw Johanna Ruijting, wonende in Langeraar. 
1731 7 november, 1 charter

1046 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Huijbert van Zijl, wonende in Langeraar, een perceel veenland, 
gelegen aan de Korteraarseweg in de Bloklandse polder, overdraagt 
aan Johan Burghart, secretaris van Ter Aar. 1732 5 mei, 1 charter met 
zegel

1047 Grosse van een notariële akte, waarbij de notaris op verzoek van Jan 
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Bakker, Adriaan Marten Looman en IJsbrand Schouten, wonende in 
Amsterdam, onder zich neemt een akte van "erkentenis, 
overeenkomst en authorisatie", met kwitantie, met betrekking tot 
een perceel land met boerderij, gelegen aan de Langeraarseweg in 
de Wassenaarse polder onder Ter Aar. 1733 19 september, 1 katern

1048 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Kornelis Tomasz. van Zijl, wonende in Langeraar, twee percelen land,
gelegen in de Middelpolder, overdraagt aan Saara Korssendonk van 
Spijk, weduwe van Johan Burghart, secretaris van Ter Aar. 1734 5 mei,
1 charter

1049 Extract uit de conditiën en voorwaarden , met akte, van de openbare
verkoop, ten overstaan van schout en schepenen van Aarlanderveen,
van een perceel land, gelegen in Aarlanderveen, alsmede van een 
teeltuin, gelegen onder Korteraar, door Trijntie Bouwens 
Hogenboom, weduwe van Aart Pietersz. Eickom, en de voogden van 
Roeloff Bouwensz. Hogenboom; de koper van de teeltuin is Cornelis 
Zuijdervaart. 1736 20 januari, 1 stuk

1050 Onderhandse akte van koop en verkoop, waarbij Jan Crijne Allarm 
een perceel land en water, gelegen in de Heerewegse polder, 
verkoopt aan zijn zwager Johan Baartmans, wonende te 's-
Gravenhage. afschrif. 1739, 1 stuk

1051 Onderhandse akte van koop en verkoop, waarbij Jacob Pietersz. 
Weeselenburg, als man en voogd van Antje Maurits van der Zwaan, 
een werf,gelegen aan de Langeraarseweg in de Uiteindse polder, 
verkoopt aan Johan Baartmans, wonende te 's-Gravenhage, 
afschrif. 1739, 1 stuk
uit de akte blijkt dat verkoper het op de werf staande huis verkoopt aan Cornelis 
Kiekens, meester-metselaar, wonende in Aarlanderveen

1052 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Jan Kornelisse van Zijl een perceel teelland, gelegen in de 
Noordeindse polder overdraagt aan Symon Jacobse van Kints, 
wonende in Roelofarendsveen. 1740 14 januari, 1 charter

1053 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Martje Leenderts Groeneveld, wonende in Ter Aar, een perceel 
weiland, gelegen aan het Jaagpad in de Uiteindse polder, overdraagt 
aan Pieter van Rijn, wonende in Alphen. 1741 24 mei, 1 charter

1054 Notariële akte, waarbij Anna Jacobs Weeselenburg, weduwe van 
Gerrit Jacobse Breeda, wonende in Ter Aar, toestemming verleent tot
openbare verkoop ten behoeve van haar schuldeisers van haar 
boedel en goederen, waaronder een huis en erf, staande en gelegen 
in de Wassenaarse polder. 1748 26 juli, 1 stuk

1055 Extract uit de akte van koop en verkoop, opgemaakt voor schout en 
schepenen van Zoeterwoude, van de verkoop bij openbare 
verkoping door de curator van de boedel van Cornelia van Veen, 
weduwe van Cornelis Gravelaar, van een perceel weiland, gelegen in 
de Essen onder Ter Aar; kopers zijn Hermanus Bargeus en Johannes 
van Leeuwen. 1753 5 april, 1 stuk

1056 Extract uit de akte van koop en verkoop, opgemaakt voor de Maire 
en Commissarissen uit de municipaliteit van Ter Aar, van verkoop bij 
openbare verkoping van huizen en landerijen uit de nalatenschap 
van Arnoldus van der Heiden; koper van een perceel teelland, enz., 
gelegen aan weg in de heerlijkheid Vrijhoeve, is Gerrit van Eijck 1797 
30 januari en 13 februari, 1 katern

1057-1218 Stukken betreffende eigendomsovergang van onroerende goederen.
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1812-1861 159 stukken, 18 omslagen
genummerd 1 t/m 161
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971
1057 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis van Veer, tuinder, 

wonende in Korteraar, vier percelen weiland, gelegen in de Lange 
Schilkse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Aart Verlaan, kweker, 
wonende in Zevenhoven. 1812 4 april, 1 stuk

1058 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Hendrik Roselius dagloner, 
wonende in Zevenhoven, een perceel land, gelegen aan de 
Korteraarseweg en "Le Lac des Seché" van Nieuwkoop, verkoopt aan 
Arij Beugelsdijk, timmerman, wonende in Korteraar. 1812 21 juni, 1 
stuk

1059 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jacob Voorwinde, kweker, 
wonende te Overschie, een huis met erf, staande en gelegen aan de 
Bloklandseweg en "le lac des Seché" van Nieuwkoop, verkoopt aan 
Klaas van Wieringen, herbergier, wonende in Korteraar. 1812 17 
september, 1 stuk

1060 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Neeltje van Veen, weduwe 
van Teunis van Veen, wonende in Uithoorn, een huis met erf, 
staande en gelegen aan de Bloklandseweg in Korteraar, alsmede tien
percelen weiland, akkerland en bos, gelegen in de Bloklandse 
polder,verkoopt aan Jan van Veen Jansz., herbergier, wonende in 
Korteraar. 1812 16 november, 1 stuk

1061 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan van den Hoek, tuinder, 
wonende in Langeraar, een huis met erf, staande en gelegen in de 
Wassenaarse polder onder Langeraar, verkoopt aan Jacobus van 
Rodenrijs, landbouwer, wonende te Nieuwveen bij Mijdrecht. 1812 
20 december, 1 stuk

1062 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Leendert van Rijn, herbergier,
wonende in Oudshoorn, acht percelen weiland, gelegen in de 
Uiteindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Mattheus van 
Maaswinkel, slager, wonende in Oudshoorn. 1813 5 mei, 1 stuk

1063 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Neeltje Brouwer, weduwe 
van Gerrit Winters, hoefsmid, wonende in Korteraar, een huis met 
erf, zijnde een smidse, staande en gelegen in Korteraar, verkoopt aan
Hendrik Winters, wonende in genoemd huis in Korteraar. 1813 17 
juni, 1 stuk

1064 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Keyzer Benjaminsz., 
wonende in Langeraar, een huis met erf, staande en gelegen in 
Langeraar, verkoopt aan Simon Leeuwenburg, kweker, wonende in 
Langeraar. 1813 18 juli, 1 stuk
Cornelis Keyzer: "opkoper, wederverkoper en eigenaar van het huis en erf hierna 
genoemd"

1065 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Engel Boertje, kweker, 
wonende in Langeraar, vier percelen bos en akkerland, gelegen in de 
Noordeindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Gerrit Visser, 
timmerman, wonende in Langeraar. 1813 16 october, 1 stuk

1066 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Vink, hoefsmid, wonende
te "Thamen aan den Oudhoorn", de helf van een huis en een huis 
met erf, beiden staande en gelegen aan de Leidse Vaart in de 
Noordeindse polder onder Langeraar, alsmede de helf van drie 
percelen land, gelegen als voren genoemd, alsook de helf van het 
uitgeveende water, dat bij deze percelen behoort, verkoopt aan Dirk 
Vink, hoefsmid, wonende in Langeraar. 1814 18 februari, 1 stuk

1067 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jannetje Verniel, weduwe van
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Pieter Cornelisz. van der Hoorn, landbouwster, wonende in 
Langeraar, en Willem Cornelisz. van der Hoorn, arbeider, wonende in
Langeraar, één-vierde deel van vier percelen uitgeveend water, 
gelegen in de Bloklandse polder onder Korteraar, verkopen aan 
Hendrik van Kints, koopman, wonende in Langeraar, en Pieter 
Hendriksz. Omzigt, wonende in Nes aan den Amstel, in het kanton 
Nieuwer Amstel. 1814 9 maart, 1 stuk

1068 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan van den Hoek, teler, 
wonende in Langeraar, en Engel Boertje, teler, als man en voogd van 
Aaltje Kwakkenbosch, dochter van Geertruij Jansdr. Hogerwerf, 
weduwe van Jan Jansz. Nieuwenhuijzen, wonende in Langeraar, 
twee percelen houtland, gelegen in de Middelpolder onder Ter Aar, 
buiten de Vierambachtspolder, verkopen aan Cornelia van der 
Zwaan, weduwe van Hendrik van Kints, wonende in Langeraar. 1814 
28 maart, 1 stuk

1069 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Leendert van Zijl, 
landbouwer, wonende in Langeraar, twee percelen houtland, 
gelegen in de Middelpolder onder Ter Aar, buiten de 
Vierambachtspolder, verkoopt aan Willem Frank, wonende in 
Langeraar. 1814 16 october, 1 stuk

1070 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Engel Boertje, als man en 
voogd van Aaltje Kwakkenbosch, dochter van Geertruij Hogerwerf, 
laatst weduwe van Jan Jansz. Nieuwenhijzen, wonende in Langeraar, 
vijf percelen houtland, rietland en water, gelegen aan de Geerdijk in 
de Noordeindse polder onder Nieuwveen, verkoopt aan Albert 
Konst, wonende in Korteraar. 1814 2 november, 1 stuk

1071 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Akerboom, winkelier, 
wonende in Langeraar, twee percelen weiland, gelegen in de 
Noordeindse polder onder Langeraar, verkoopt aan Willem Frank, 
broodbakker, wonende in Langeraar. 1814 9 december, 1 stuk

1072 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Houweling, landbouwer, 
wonende in Korteraar, vier perceeltjes land, gelegen in de 
Schoutenpolder, alsmede vijf perceeltjes land, gelegen in de 
Korteraarse polder verkoopt aan Maarten Weezelenburg, wonende 
in Korteraar. 1814 9 december, 1 stuk

1073 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Boer, landbouwer, 
wonende in Korteraar, een perceel veenland en water, gelegen in de 
Veenderij in de Uiteindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan 
Hermanus Koekoek, schipper, wonende in Alphen. 1814 9 december, 
1 stuk

1074 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Baas, grutter, wonende in
Korteraar, en Petrus François van den Steen een perceel land, 
gelegen in de Korteraarse polder, verkopen aan Klaas van Wieringen,
herbergier, wonende in Korteraar. 1814 9 december, 1 stuk

1075 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Helena en Catharina Kroon, 
wonende op de Koepoortsgracht te Leiden, een huis met erf, 
staande en gelegen in de Wassenaarse polder onder Langeraar, 
verkopen aan Jan de Ruijter, schoenmaker, wonende in Langeraar. 
1815 6 januari, 1 stuk

1076 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Arij Beugelsdijk, timmerman, 
wonende in Korteraar, twee percelen land, gelegen in de Korteraarse
polder, verkoopt aan Klaas van Wieringen, herbergier, wonende in 
Korteraar. 1815 27 juni, 1 stuk

1077 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Ariesz. van der 
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Hoorn, bouwman, wonende in Langeraar, als man en voogd van 
Cornelia van den Hoek als mede-erfgenaam, en tesamen met Jan 
Dobbe, meester-timmerman, wonende in Langeraar, als 
gemachtigden van de erfgenamen van Jan van den Hoek, twee 
percelen teelland, en twee percelen teel- en houtland, allen gelegen 
in de Noordeindse polder, alsmede twee percelen veenland, gelegen 
in de Uiteindse polder, verkopen aan Jan van den Berg, tuinder, 
wonende in Langeraar. 1815 21 juli, 1 stuk.

1078 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Pietersz. van Zijl, 
leerlooier, wonende in Langeraar, twee percelen land, gelegen aan 
de Leidse Vaart in de Noordeindse polder onder Langeraar, verkoopt 
aan Dirk Vink, hoefsmid, wonende in Langeraar. 1815 27 september, 1
stuk

1079 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Dirk Cornelisz. van der 
Hoorn, wonende in Korteraar, en zijn zusters Jaapje, Jannetje en 
Pieternelletje Cornelisdrs van der Hoorn, allen wonende in 
Langeraar, een huis met toebehoren, alsmede vier percelen teelland 
en water, als ook een perceel land, gelegen aan de Aar, allen gelegen 
in de Bloklandse polder, verkopen aan Pieter Dirksz. Endhoven, 
wonende in Korteraar. 1815 29 september, 1 stuk
voor de zusters handelen hun echtgenoten, Jaapje Cornelisdr., gehuwd met Jan 
Snabel;Jannetje Cornelisdr., gehuwd met Jan Kennis; Pieternelletje Cornelisdr., 
gehuwd met Willem Duits*.
* hij tekent "Duisch"

1080 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Albert Konst, landbouwer, 
wonende in Korteraar, een huis met erf, staande en gelegen in de 
Wassenaarse polder, verkoopt aan Willem Veldhuijzen, koopman, 
wonende in Langeraar. 1815 10 november, 1 stuk

1081 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Pietersz. van Zijl, 
leerlooier, wonende in Langeraar, en Pleuntje Pietersdr. van Zijl, eerst
weduwe van Cornelis Kuijt en laatst weduwe van Gerrit Goedhart, 
wonende in Langeraar, twee percelen houtland, gelegen in de 
Bloklandse polder onder Ter Aar, verkopen aan Jan Heemskerk, 
tuinder, wonende in Roelofarendsveen. 1815 10 november, 1 stuk

1082 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Hogendoorn, bouwman, 
wonende in Boskoop, als man en voogd van Jannetje van der Horst, 
een perceel land, gelegen in de Bloklandse polder onder Ter Aar, 
verkoopt aan Cornelis van Dam, zonder beroep, inwonend bij 
Frederik Jansz. Strakenbroek te Korteraar. 1816 8 februari, 1 stuk
het perceel is door Jannetje van der Horst gekocht van de erfgenamen van Jan 
Dirksz. van Dam

1083 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Pieter Ariesz. Hogervorst, 
teler, wonende in Langeraar, drie teelakkers en een houtbosje, 
gelegen in de Noordeindse polder onder Langeraar, verkoopt aan 
Willem Veldhuijzen, koopman, wonende in Langeraar. 1816 28 juli, 1 
stuk

1084 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Teunis van der Lugt, teler, 
wonende in Langeraar, twee percelen land en water, beiden gelegen 
in de Noordeindse polder onder Langeraar, verkoopt aan Barend 
Heet, arbeider, wonende in Langeraar. 1816 10 december, 1 stuk

1085 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Barend Heet, arbeider, 
wonende in Langeraar, de helf van een perceel land en water, 
gelegen in de Noordeindse polder onder Langeraar, verkoopt aan 
Willem Frank, broodbakker, wonende in Langeraar. 1816 10 
december, 1 stuk
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1086 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Klaas van Wieringen, 
herbergier, wonende in Korteraar, twee percelen afgegraven land, 
gelegen in de Bloklandse polder onder Korteraar, verkoopt aan 
Gerrit Boer, wonende in Korteraar. 1816 24 december, 1 stuk

1087 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Pieter Kelder, teler, wonende 
in Korteraar, een perceel weiland, gelegen in de Korte Schilkse 
polder onder Korteraar, verkoopt aan Albert Konst*, wonende in 
Korteraar. 1816 24 december, 1 stuk
* hij tekent: "Kunst"

1088 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Klaas van Wieringen, 
herbergier, wonende in Korteraar, een perceel land en water, gelegen
in de Korteraarse polder, verkoopt aan Petrus François van den 
Steen, korenmolenaar, wonende in Korteraar. 1816 24 decenber, 1 
stuk

1089 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Fredrik Strakenbroek, 
wonende in Korteraar, en Gerrit Boer, wonende in Korteraar, beiden 
turfstekers, als gemachtigden van de erfgenamen van Cornelis van 
Dam, een perceel land, gelegen in de Bloklandse polder onder Ter 
Aar, verkopen aan Gerrit van Dam, arbeider, wonende in Korteraar. 
1816 24 december, 1 stuk

1090 Akte, opgemaakt te Rijnsaterwoude, waarbij Cornelis Hogeveen, 
winkelier, wonende in Rijnsaterwoude, een huis met erf, staande en 
gelegen aan de Leidse Vaart en de Heerenweg in Rijnsaterwoude, 
verkoopt aan Hendrik Ysaak Onos, wonende in Rijnsaterwoude. 1817 
11 maart, 1 stuk

1091 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit van Dam, arbeider, 
wonende in Korteraar, een perceel land, gelegen in de Bloklandse 
polder onder Ter Aar, verkoopt aan Aart van Leeuwen, landbouwer, 
wonende in Korteraar. 1817 11 april, 1 stuk

1092 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Bernardus Kneppers, 
arbeider, wonende in Korteraar, een huis met erf, staande en gelegen
in de Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Klaas van 
Wieringen, herbergier, wonende in Korteraar. 1817 21 april, 1 stuk

1093 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, schout 
van Ter Aar, wonende in Ter Aar, een perceel land, gelegen in de 
drooggemaakte Zuideindse polder onder Aarlanderveen, verkoopt 
aan Jan Baas, grutter, wonende in Korteraar. 1817 12 augustus, 1 stuk
het perceel is verhuurd aan Cornelis van der Laan, wonende in Aarlanderveen

1094 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Vuijk, timmerman, 
wonende in Langeraar, een erf met daarop een deels afgebroken, 
ingstort, huis en een huisje, staande op een erf van de Roomse 
Armen van Ter Aar, beiden gelegen in de Korteraarse polder, 
verkoopt aan Klaas van Wieringen, herbergier, wonende in 
Korteraar. 1817 14 augustus, 1 stuk

1095 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Teunis van der Lugt, teler, 
wonende in Langeraar, twee percelen veenland en water, gelegen in 
de Noordeindse polder, alsmede nog twee percelen veenland en 
water, verkoopt aan Jan Kratz, kleermaker, wonende in Langeraar, en
Pieter Verdonk, arbeider, wonende in Langeraar. 1817 15 november, 1 
stuk

1096 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Willem Frank, broodbakker, 
wonende in Langeraar, een huis met erf, zijnde een broodbakkerij 
met toebehoren, gelegen in de Wassenaarse polder, verkoopt aan 
Gerrit Wijsman, broodbakkersknecht, wonende in Langeraar. 1817 25
november, 1 stuk
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1097 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Engel Boertje, als man en 
voogd van Aaltje Kwakkenbos, enige nagelaten dochter van 
Geertruij Hogerwerf, laatst weduwe van Jan Jansz. Nieuwenhuijzen, 
wonende in Langeraar, en Adrianus Kranenburg, als man en voogd 
van Maartje Ydoo, weduwe van Klaas Lamen, wonende in 
Nieuweveen, twee percelen veenland en water, beiden gelegen in de 
Noordeindse polder onder Langeraar, verkopen aan Pieter Simonsz. 
van Zijl, wonende in Langeraar. 1817 3 december, 1 stuk

1098 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan van den Berg en Leendert
van den Berg, telers, wonende in Langeraar, Trijntje van den Berg, 
gehuwd met Dirk Poelgeest, wonende in Langeraar, en Marijtje van 
den Berg, gehuwd met Matthijs Daniëls, wonende in Korteraar, allen 
meerderjarige kinderen van Marijtje Luken, weduwe van Hendrik 
van den Berg, twee percelen weiland, gelegen in de Noordeindse 
polder onder Langeraar, verkopen aan Albert Konst*, landbouwer, 
wonende in Korteraar. 1817 3 december, 1 stuk
* hij tekent :"Kunst"

1099 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Vink, winkelier, 
wonende in Korteraar, een huis met erf, staande en gelegen in de 
Bloklandse polder, verkoopt aan Jan Boekamp, slachter en 
koopman, wonende in Korteraar. 1818 2 april, 1 stuk

1100 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Hoogeveen, tapper 
en koffiehuishouder, wonende in Langeraar, als man en voogd van 
Neeltje Clementsdr. van der Zwaan, een perceel houtland, gelegen in
de Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Cornelis Vink, 
winkelier, wonende in Korteraar. 1818 2 april, 1 stuk

1101 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Vink, winkelier, 
wonende in Korteraar, en Jan Boekamp, slachter en koopman, als 
man en voogd van Maria Vink, wonende in Korteraar, een huis met 
erf, enz., staande en gelegen in de Wassenaarse polder onder 
Langeraar, verkopen aan Jan Sassen, winkelier, wonende in 
Langeraar. 1818 3 april, 1 stuk

1102 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Dobbe, meester-
timmerman, wonende in Langeraar, de helf van een huis met erf, 
staande en gelegen in de Wassenaarse polder onder Langeraar, 
verkoopt aan Gerrit Visser, meester-scheepmaker, wonende in 
Langeraar. 1818 3 april, 1 stuk

1103 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Arij van Eijk, teler, wonende 
in Langeraar, een perceeltje land, gelegen in de Noordeindse polder, 
verkoopt aan Petrus François van den Steen, korenmolenaar, 
wonende in Korteraar. 1818 14 april, 1 stuk

1104 Akte van cessie, opgemaakt te Langeraar, door Pieter Kelder, als man
en voogd van Krijntje Visser, teler, wonende in Korteraar, en Maarten
Vonk, herbergier, wonende in Roelofarendsveen, van hun aandelen 
in een huis met erf, staande en gelegen in de Wassenaarse polder 
onder Langeraar, aan Gerrit Visser, meester-scheepmaker, wonende 
in Langeraar. 1818 14 april, 1 stuk

1105 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Arij van Eijk, teler, wonende 
in Langeraar, en Jan van Tol, koopman, wonende in Langeraar, een 
perceeltje hout- en grasland, alsmede een perceel land, beiden 
gelegen langs het Kerkpad in de Noordeindse polder, verkopen aan 
Jacob Pietersz. Nieuwenhuijzen, wonende in Langeraar. 1818 14 april,
1 stuk

1106 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Vink, winkelier, 
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wonende in Korteraar, een perceeltje land, gelegen in de Bloklandse 
polder, verkoopt aan Jan Boekamp, slachter, wonende in Korteraar. 
1818 20 juni, 1 stuk

1107 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Klaas Jansz. van der Meer, 
wonende in Roelofarendsveen, vier percelen houtland, gelgen in de 
Bloklandse polder onder Korteraar, verkoopt aan Pieter Veldhuijzen, 
koopman, wonende in Langeraar. 1818 27 augustus, 1 stuk

1108 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan van den Berg en Trijntje 
van den Berg, beiden wonende in Langeraar, en Marijtje van den 
Berg, wonende in Korteraar, drie-vierde gedeelte van een huis met 
toebehoren, staande en gelegen in de Noordeindse polder onder 
Langeraar, alsmede drie-vierde gedeelte van zes percelen land, allen 
gelegen in de Noordeindse polder onder Langeraar, verkopen aan 
Leendert van den Berg, wonende in Langeraar. 1818 1 september, 1 
stuk
Trijntje van den Berg, gehuwd met Dirk Poelgeest; Marijtje van den Berg, gehuwd 
met Matthijs Daniëls

1109 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Teunis van der Lugt, 
wonende in Langeraar, drie percelen land, gelegen in de 
Noordeindse polder, verkoopt aan Willem Frank, wonende in 
Langeraar. 1818 24 septemeber, 1 stuk

1110 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jacob Willem Clant, 
koopman, wonende in Langeraar, een huis en een perceel teelland, 
staande en gelegen in de Noordeindse polder, verkoopt aan Albert 
Konst*, bouwman, wonende in Korteraar. 1818 6 october, 1 stuk
* hij tekent: "Kunst"

1111 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Vis, als man en 
voogd van Maria Brewink, en Joseph Daniëls, als man en voogd van 
Elizabeth Brewink, beiden wonende in Zevenhoven, en Maria 
Hennekop, weduwe van Arij Brewink, wonende in Korteraar, allen 
erfgenamen van Anna Margaretha Bomes(?), een huis met erf, 
staande en gelegen in de Bloklandse polder, verkopen aan Klaas van 
Wieringen, tapper en herbergier, wonende in Korteraar. 1818 28 
october, 1 stuk

1112 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Simon Leendertsz. van Veen, 
rooms-katholiek priester en pastor te Roelofarendsveen, een huis 
met toebehoren, alsmede enige perceeltjes land, staande en gelegen
in de Buitendijkse Middelpolder, verkoopt aan Willem Frank, 
wonende in Langeraar. 1818 3 december, 1 stuk

1113 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Snabel, als man en 
voogd van Antje Cornelisdr. Nieuwenhuijzen, en Cornelia Cornelisdr. 
Nieuwenhuijzen, beiden wonende in Langeraar, drie percelen wei-, 
hout- en bouwland, alsmede twee percelen bouwland, allen gelegen
in de Noordeindse polder, verkopen aan Caspar Gerard Born, schout 
van Ter Aar. 1819 2 februari, 1 stuk

1114 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Engel Boertje, wonende in 
Langeraar, als man en voogd van Aaltje Kwakkenbos, twee percelen 
houtland, twee percelen wei- en teelland, alsmede nog acht 
percelen teelland, als ook een huis met toebehoren, staande en 
gelegen op de vorenstaande percelen, allen gelegen in de 
Noordeindse polder onder Langeraar, verkoopt aan Caspar Gerard 
Born, schout van Ter Aar, wonende in Langeraar. 1819 2 februari, 1 
stuk

1115 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Teunis van der Lugt, teler, 
wonende in Langeraar, een huis met erf en water, een huis met erf 
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en toebehoren, beiden staande en gelegen in de Noordeindse 
polder, alsmede vier percelen land en water, alsook twee percelen 
water, allen gelegen in de Noordeindse polder, verkoopt aan Gerrit 
Visser, scheepmaker, wonende in Langeraar. 1819 7 maart, 1 stuk

1116 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Hogenboom, als 
man en voogd van Grietje van Staveren, weduwe van Maarten 
Kelder, landbouwer, wonende in Langeraar, een perceeltje land, 
gelegen in de Middelpolder, verkoopt aan Willem Frank, eigenaar, 
wonende in Langeraar. 1819 20 april, 1 stuk

1117 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Jansz. van Veen, 
herbergier, wonende in Korteraar, een perceel land en water, gelegen
in de Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Willem Smit, 
eigenaar, wonende in Korteraar. 1819 25 juni, 1 stuk

1118 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Visser, scheepmaker, 
wonende in Langeraar, drie percelen land en water, de helf van een 
perceel land, alsmede een perceel water, allen gelegen in de 
Noordeindse polder, verkoopt aan Pieter Simonsz. van Zijl, arbeider, 
wonende in Langeraar. 1819 13 juli, 1 stuk

1119 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, schout 
van Ter Aar, wonende in Langeraar, als gemachtigde van Pieter 
Rietveld, wonende te Demmerik in de gemeente Vinkeveen, en van 
Gijsbert van der Aard, eigenaar en veenman, wonende te Mijdrecht, 
een huis met schuur en erf, staande en gelegen in de Wassenaarse 
polder verkoopt aan Govert Lenders, koopman, wonende in 
Rijnsaterwoude. 1819 26 juli, 1 stuk

1120 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Petronella Hogervorst, 
"geestelijke dochter", wonende in Langeraar, een huis met erf, enz., 
staande en gelegen in de Noordeindse polder, verkoopt aan Aart 
Hogervorst, teler, wonende in Langeraar. 1819 23 september, 1 stuk

1121 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Visser, scheepmaker, 
wonende in Langeraar, een huis met erf en water, staande en 
gelegen in de Noordeindse polder, verkoopt aan Hendrik Hassel, 
arbeider, wonende in Langeraar. 1819 12 october, 1 stuk

1122 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Visser, scheepmaker, 
wonende in Langeraar, een huis, schuur en erf, staande en gelegen in
de Noordeindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Hendrik Ubink, 
arbeider, wonende in Langeraar. 1819 12 october, 1 stuk

1123 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Visser, scheepmaker, 
wonende in Langeraar, een perceeltje land en water, gelegen in de 
Noordeindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Hugo van 
Rodenrijs, bouwman, wonende in Nieuwveen. 1819 12 october, 1 stuk

1124 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Antje Pietersdr. 
Nieuwenhuijzen, wonende in Langeraar, Willem Ontzicht, koopman, 
wonende in Langeraar, Hendrik van der Hoorn Jansz., boekhouder, 
wonende in Amsterdam, Cornelis van der Hoorn Jansz., koopman, 
wonende in Langeraar, Pieter van der Hoorn Jansz., zonder beroep, 
wonende in Woerden, Martijntje van der Hoorn Jansdr., zonder 
beroep, wonende in Langeraar, en Theodorus Blom, grutter, 
wonende in Woerden, als vader en voogd van zijn minderjarige zoon 
Hendrik, een perceeltje land en water, gelegen in de Noordeindse 
polder onder Ter Aar, verkopen aan Gerrit Visser, scheepmaker, 
wonende in Langeraar. 1819 10 november, 1 stuk

1125 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Marytje van der Heijden, 
weduwe van Jan Aartsen, wonende in Langeraar, voor zichzelf en 
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voor haar dochter Pieternella Aartsen, een huis, brandingsschuurtje 
en erf, staande en gelegen in de Noordeindse polder onder Ter Aar, 
verkoopt aan Jan Voortman, wagenmakersknecht, wonende in 
Alphen. 1819 10 december, 1 stuk

1126 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Mayke van der Meulen en Jan
van Smeerdijk, weduwe en zoon van Job van Smeerdijk, beiden 
wonende in Leimuiden, een huis met toebehoren, staande en 
gelegen in de Uiteindse polder onder Ter Aar, binnen de 
Vierambachtspolder, verkopen aan Cornelis Wies, tuinman, 
wonende in Langeraar. 1820 10 januari, 1 stuk

1127 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Cratz, kleermaker, 
wonende in Langeraar, een huis met toebehoren en erf, gelegen in 
de Wassenaarse polder, verkoopt aan Albert Kunst, eigenaar, 
wonende in Korteraar. 1820 1 april, 1 stuk

1128 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Wijsman, broodbakker,
wonende in Langeraar, een perceel houtland, gelegen in de 
Noordeindse polder onder Ter Aar, en een perceel houtland, gelegen 
in de Bloklandse polder onder Korteraar, verkoopt aan Willem Frank,
eigenaar, wonende in Langeraar. 1820 13 april, 1 stuk

1129 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Maarten Wezelenburg, 
bouwman, wonende in Korteraar, een perceel weiland, gelegen in de
Schoutenpolder onder Ter Aar, verkoopt aan Cornelis van der Vis, 
bouwman, wonende in Korteraar. 1820 12 october, 1 stuk

1130 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan van Veen, herbergier, 
wonende in Korteraar, twee percelen weiland, gelegen in de 
Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Willem Smit, 
bouwman, wonende in Korteraar. 1820 14 october, 1 stuk

1131 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Harmen Meijer, bouwman, 
wonende in Rijnsaterwoude, en Barent Masman, wonende in 
Korteraar, een perceeltje weiland, gelegen in de Middelpolder onder 
Ter Aar, verkopen aan Caspar Gerard Born, schout en secretaris van 
Ter Aar, wonende in Ter Aar. 1820 23 october, 1 stuk

1132 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Baas, grutter, wonende in
Korteraar, twee percelen houtland, gelegen in de Middelpolder 
onder Ter Aar, verkoopt aan Jan van den Berg, teler, wonende in 
Langeraar. 1820 20 december, 1 stuk

1133 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Engel Boertje en zijn 
echtgenote Aaltje Kwakkenbos, wonende in Langeraar, alle 
onroerende goederen, door Aaltje Kwakkenbos geërfd van haar 
moeder Geertruij Hogerwerf, weduwe van Jan Jansz. 
Nieuwenhuijzen, verkopen aan Caspar Gerard Born, Hendrik van 
Kints en Gijsbert van Kints, allen wonende in Langeraar. 1821 8 april, 
1 stuk
het betref een huis met schuur en erf, gelegen in de Wassenaarse polder en twee-
en-twintig diverse percelen, alle gelegen in de Noordeindse polder

1134 Akte van cessie, opgemaakt te Langeraar, door Gerrit Visser, 
scheepmaker, wonende in Langeraar, van de eigendom van twee 
percelen uitgeveend water, beiden gelegen in de Bloklandse polder 
onder Ter Aar, ten behoeve van Jan Jansz. van Veen, herbergier, 
wonende in Korteraar. 1821 6 augustus, 1 stuk

1135 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Visser, scheepmaker, 
wonende in Langeraar, een perceeltje land en een perceel 
uitgeveend water, beiden gelegen in de Noordeindse polder, 
verkoopt aan Pelt Hillenaar, bouwman, wonende in Alkemade. 1821 
6 augustus, 1 stuk
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1136 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Snabel, als man en 
voogd van Antje Cornelisdr. Nieuwenhuijzen, en Cornelia Cornelisdr. 
Nieuwenhuijzen, beiden wonende in Langeraar, een perceel 
houtland en een perceel bouwland, beiden gelegen in de 
Noordeindse polder, verkopen aan Caspar Gerard Born, wonende in 
Langeraar. 1821 8 augustus, 1 stuk

1137 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Krijntje Cornelisdr. Visser, 
weduwe van Pieter Kelder, wonende in Korteraar, de helf van een 
huis met toebehoren en erf, alsmede een perceel teel- en weiland, 
alsook een perceel hout- en teelland, alle gelegen in de Korte 
Schilkse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Albert Konst*, winkelier, 
wonende in Langeraar. 1821 19 october, 1 stuk
* hij tekent: "Kunst"

1138 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Dobbe, meester-
timmerman en molenmaker, wonende in Langeraar, een huis, schuur
en erf, zijnde een timmermans- en molenmakerswinkel, staande en 
gelegen in de Noordeindse polder onder Langeraar, verkoopt aan 
Carel Peek, houtkoper, wonende in Oudshoorn. 1821 15 november, 1 
stuk

1139 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Sassen, winkelier, 
wonende in Langeraar, een huis, schuur en erf, staande en gelegen in
de Wassenaarse polder, verkoopt aan Martinus Cornelis van de 
Lande, zonder beroep, wonende in Langeraar. 1821 28 december, 1 
stuk

1140 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Willem Ontzigt, koopman, 
wonende in Langeraar, de helf van vier percelen houtland, allen 
gelegen in de Bloklandse polder, verkoopt aan Pieter van Pelt, 
holbloksmaker, wonende in Rijnsaterwoude. 1822 4 april, 1 stuk

1141 Akte, opgemaakt te Woubrugge, waarbij Jan de Roos en Trijntje 
Bouwman, echtelieden, wonende in Woubrugge, een huis, 
zomerhuis, schuur en hooiberg, met erf, alsmede twee percelen 
weiland en dijkgrond, allen staande, resp. gelegen in de 
Middelpolder, alsook drie percelen land, gelegen in de Uiteindse 
polder, met nog een erfpachtbrief, gepasseerd voor schout en 
schepenen van Ter Aar, gevestigd op een deel van het voorgaande 
land, overdragen aan Johannes Brugman, bouwman, wonende in 
Korteraar. 1822 25 november, 1 stuk

1142 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jasper van Haastert, 
bouwman, wonende in Korteraar, een huis en erf, alsmede een 
perceeltje land, staande, resp. gelegen in de Korteraarse polder, 
verkoopt aan Jan Schalkwijk, arbeider, wonende in Korteraar. 1822 3 
december, 1 stuk

1143 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born,schout 
van Ter Aar, wonende in Langeraar, en Carel Piek, schout van 
Rijnsaterwoude, wonende in Oudshoorn, drie percelen 
weiland,gelegen in de Schoutenpolder onder Ter Aar, verkopen aan 
Benjamin Kapiteijn, herbergier, wonende in Vrijhoeven. 1822 3 
december, 1 stuk

1144 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Elle van Luling(?) herbergier, 
wonende in Aarlanderveen, een huis, schuur en erf, staande en 
gelegen in de Bloklandse polder, alsmede twee percelen land en een 
erfje, allen gelegen in de Bloklandse polder, verkoopt aan Caspar 
Gerard Born, schout van Ter Aar, wonende in Ter Aar*. 1822 11 
december, 1 stuk
* elders: wonende in Langeraar



3.22.01.02 Handschriften RAZH 1951-1990 153

1145 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Frans van Kempen, eigenaar, 
wonende in Korteraar, een perceeltje land gelegen in de Bloklandse 
polder, verkoopt aan Caspar Gerard Born, schout van Ter Aar, 
wonende in Langeraar. 1823 20 januari, 1 stuk

1146 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, schout 
van Ter Aar, en Carel Piek, schout van Rijnsaterwoude, een perceel 
weiland, gelegen in de Schoutenpolder onder Ter Aar, verkopen aan 
Cornelis van der Vis, bouwman, wonende te Korteraar. 1823 20 
februari, 1 stuk

1147 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Martinus Cornelis van de 
Lande, winkelier, wonende in Langeraar, een huis, schuur en erf, 
staande en gelegen in de Wassenaarse polder onder Langeraar, 
verkoopt aan Cornelis van der Hoorn, koopman, wonende in 
Langeraar. 1823 27 maart, 1 stuk

1148 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Snabel, teelman, 
weduwnaar van Antje Cornelisdr. Nieuwenhuijzen, voor zich en voor 
zijn meerderjarige kinderen, en Cornelia Cornelisdr. Nieuwenhuijzen, 
"geestelijke dochter", beiden wonende in Langeraar, vijf percelen 
land, zijnde bos- en bouwland, alsmede een perceel bouwland, allen
gelegen in de Noordeindse polder, alsook een perceeltje houtland, 
voorheen bouwland, gelegen in de Middelpolder, verkopen aan 
Caspar Gerard Born, schout van Ter Aar, wonende in Langeraar. 1823 
20 december, 1 stuk

1149 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Willem Smit, bouwman, 
wonende in Korteraar, twee percelen land, gelegen in de Bloklandse 
polder onder Ter Aar, verkooptaan Aaltje Strakenbroek, 
landbouwster, wonende in Korteraar. 1823 29 december, 1 stuk

1150 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born,schout 
en secretaris van Ter Aar, wonende in Langeraar, een perceel land, 
gelegen in de Korteraarse polder, verkoopt aan Maarten 
Wezelenburg, bouwman, wonende in Korteraar. 1824 1 april, 1 stuk

1151 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis van der Vis, 
bouwman, wonende in Aarlanderveen, twee percelen weiland, 
gelegen in de Schoutenpolder onder Ter Aar, verkoopt aan Maarten 
Wezelenburg, bouwman, wonende in Korteraar. 1824 28 april, 1 stuk

1152 Akte,opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Baas, grutter, wonende in 
Korteraar, een perceel houtland, gelegen in de Bloklandse polder 
onder Ter Aar, verkoopt aan Dirk Poelgeest, scheepmaker, wonende 
in Langeraar. 1824 20 mei, 1 stuk

1153 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Rijnier Kool en Pieter Doef, 
eigenaren, wonende in Alphen, zes percelen weiland, gelegen in de 
Korteraarse polder onder Ter Aar, verkopen aan Maarten 
Wezelenburg, bouwman, wonende in Korteraar. 1824 31 mei, 1 stuk

1154 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Baas, grutter, en Petrus 
François van den Steen, korenmolenaar, beiden wonende in 
Korteraar, een perceeltje land, gelegen in de Korteraarse polder 
onder Ter Aar, verkopen aan Dirk Poelgeest, scheepmaker, wonende 
in Langeraar. 1824 17 juni, 1 stuk

1155 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Maarten Vork (Vonk?), 
herbergier, wonende in Roelofarendsveen, twee percelen hout- en 
weiland, gelegen in de Noordeindse polder onder Ter Aar, verkoopt 
aan Simon Krijnsz. van Tol, landbouwer, wonende in Langeraar. 1824 
27 october, 1 stuk
Met notitie van transport van genoemde percelen door Simon Krijnsz. van Tol aan 
Bernardus Hogendorp, d.d. 5 mei 1830
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1156 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Hermanus Koekkoek, 
koopman, wonende in Oudshoorn, een perceel veenland en water, 
gelegen in de Uiteindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Willem 
Touw, bouwman, wonende in Oudshoorn, en Adrianus Zijderveld, 
koopman, wonende in Aarlanderveen. 1824 29 october, 1 stuk

1157 Akte, opgemaakt te Gorinchem en te Langeraar, waarbij Mr 
Hubertus Adrianus Morrees, griffier bij de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Gorinchem, wonende aldaar, twee percelen weiland, 
gelegen in de Noordeindse polder, alsmede een perceel weiland met 
daarop een huis en getimmerte, (belendend Caspar Gerard Born en 
Maarten Vork), verkoopt aan Bernardus Hoogendorp, zonder 
beroep, wonende in Zevenhoven. 1825 14 mei (te Gorinchem), 17 mei
(te Langeraar), 1 stuk

1158 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, schout 
van Ter Aar, wonende in Langeraar, en Carel Piek, schout van 
Rijnsaterwoude, wonende in Oudshoorn, een perceel veenland, 
gelegen in de Schoutenpolder onder Ter Aar, verkopen aan Gerard 
van der Weijden, veenman, wonende in Nieuwkoop, en Maarten 
Lelyveld, veenman, wonende in Aarlanderveen, 1825 5 juli, 1 stuk

1159 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, schout 
van Ter Aar, wonende in Langeraar, en Carel Piek, schout van 
Rijnsaterwoude, wonende in Oudshoorn, een perceel veenland, 
gelegen in de Schoutenpolder onder Ter Aar, verkopen aan Jasper 
Verlaan, bouw- en veenman, wonende in Aarlanderveen. 1825 5 juli, 
1 stuk

1160 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Willem Hendrik van den 
Steen, zonder beroep, wonende in Noordwijk, en Hendricus 
Johannes van den Steen, koopman, wonende in Utrecht, en Petrus 
François van den Steen, korenmolenaar, wonende in Langeraar, een 
perceel essen- en elzenhoutland, gelegen in de Uiteindse polder, 
verkopen aan Evert Meijer, landbouwer, wonende in Langeraar. 1825 
23 augustus, 1 stuk

1161 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Albert Konst*, eigenaar, 
wonende in Langeraar, de helf van een perceel land en water, een 
perceel water en een perceel land en water, allen gelegen in de 
Noordeindse polder, verkoopt aan Jan van den Berg, winkelier, 
wonende in Langeraar. 1825 17 october, 1 stuk
* hij tekent: "Kunst"

1162 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Aaltje Strakenbroek, 
wonende in Korteraar, twee percelen weiland, gelegen in de 
Korteraarse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Maarten 
Wezelenburg, bouwman, wonende in Korteraar. 1825 14 october, 1 
stuk

1163 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Maarten Vork, herbergier, 
wonende in Roelofarendsveen, een perceel weiland en een huis met 
erf, gelegen in de Noordeindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan 
Willem Franck, bouwman, wonende in Langeraar. 1826 10 mei, 1 stuk

1164 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Philippus Wubbe, bouwman, 
wonende te Langeraar, drie percelen land, gelegen in de 
Middelpolder onder Ter Aar, verkoopt aan Willem Franck, bouwman,
wonende in Langeraar. 1826 10 mei, 1 stuk

1165 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Maarten Wezelenburg, 
bouwman, wonende in Korteraar, drie percelen weiland, gelegen in 
de Korteraarse polder, verkoopt aan Cornelis van Dijk, herbergier, 
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wonende in Korteraar. 1826 13 juni, 1 stuk
1166 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Ariesz. Keijzer, visser,

en Catharina van der Heyden, weduwe van Roelof Ariesz. Keizer, 
zonder beroep, beiden wonende in Ter Aar, een huis en erf, staande 
en gelegen in de Noordeindse polder onder Ter Aar, verkopen aan 
Gijsbert van der Werf, rietdekker, wonende in Ter Aar. 1826 19 juni, 1 
stuk

1167 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Willem Veldhuijzen, eigenaar,
wonende in Ter Aar, een bouwmanswoning met toebehoren en een 
huisje met toebehoren, beiden staande en gelegen in de 
Wassenaarse polder, alsmede diverse percelen land, allen gelegen in 
de Wassenaarse polder, alsook een perceel weiland, gelegen in de 
Wassenaarse polder onder Vriezekoop, verkoopt aan zijn kleinzoon 
Cornelis Veldhuijzen Pietersz., landbouwer, wonende in Ter Aar. 1826
30 juli, 1 stuk

1168 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Cornelis Ariesz. van der 
Hoorn, teelman, wonende in Langeraar, een perceel houtland en een
perceel land, beiden gelegen in de Noordeindse polder onder Ter 
Aar, verkoopt aan Caspar Gerard Born, burgemeester van Ter Aar, 
wonende in Langeraar. 1826 26 october, 1 stuk

1169 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Dirk Poelgeest, scheepmaker,
wonende in Korteraar, een perceel weiland, gelegen in de Bloklandse
polder onder Ter Aar, verkoopt aan Meeuwis van der Lee, wonende 
"in mijn schuit of vaartuig". 1827 22 januari, 1 stuk

1170 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jacob van Leeuwen, Arij van 
Leeuwen en Gerrit Boer, allen wonende in Ter Aar, een huis en erf, 
staande en gelegen in de Schoutenpolder, verkopen aan Gerrit van 
der Weijden, wonende in Nieuwkoop, en Maarten Lelyveld, 
wonende in Aarlanderveen. 1827 1 mei, 1 stuk

1171 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, 
burgemeester van en wonende in Ter Aar, een bouwmanswoning 
met erf, schuur, enz., verkoopt aan Hendrik Swaan, lid der Algemene 
Commissie van Liquidatie der Achterstand, wonende te 's-
Gravenhage. 1827 7 juli, 1 stuk

1172 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, 
burgemeester van en wonende in Ter Aar, als lasthebber van 
Catharina Bien, weduwe van Johannes Kramer, wonende in 
Zevenhoven, een huis met toebehoren en een perceel land, staande 
en gelegen in de Bloklandse polder, verkoopt aan Gerrit Bakker, 
arbeider, wonende in Ter Aar. 1827 14 september, 1 stuk

1173 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Anthony Vale, winkelier, 
wonende in Ter Aar, de helf van een perceel land en twee percelen 
water, allen gelegen in de Noordeindse polder onder Ter Aar, 
verkoopt aan Jan de Ruyter, slachter, wonende in Ter Aar. 1827 28 
september, 1 stuk

1174 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, 
burgemeester van en wonende in Ter Aar, een huis en erf, staande en
gelegen in de Bloklandse polder, een perceeltje land, gelegen ten 
noorden van het voorgaande erf, alsmede een perceel land en een 
erfje, beiden gelegen in de Bloklandse polder, verkoopt aan Maria 
Duynkerke, gehuwd met Gerrit Vergeer, arbeider, wonende in 
Bodegraven. 1827 28 december, 1 stuk

1175 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Meeuwis van der Lee, 
arbeider, wonende in Ter Aar, een perceel weiland, gelegen in de 
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Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Aaltje Strakenbroek, 
landbouwster, wonende in Ter Aar. 1827 28 december, 1 stuk

1176 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Albertus Vuyk, broodbakker, 
wonende in Ter Aar, twee percelen land, gelegen in de Middelpolder 
onder Ter Aar, verkoopt aan Meeuwis van der Lee, arbeider, 
wonende in Ter Aar. 1827 28 december, 1 stuk

1177 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Hendrik van Kints, koopman, 
wonende in Ter Aar, één-vierde gedeelte van een huis met 
toebehoren, landen, akkers en water, gelegen in de Wassenaarse en 
Noordeindse polders, verkoopt aan Caspar Gerard Born, 
burgemeester van en wonende in Ter Aar. 1828 23 mei, 1 stuk

1178 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Cornelis van 
Beusekom, verver en glazenmaker, wonende in Ter Aar, een huis met
toebehoren en een erf, staande en gelegen in de Uiteindse polder, 
verkoopt aan Caspar Gerard Born, burgemeester van en wonende in 
Ter Aar. 1828 24 juni, 1 stuk

1179 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jan Boekamp, slachter, 
wonende in Bodegraven, een huis met toebehoren en een erf, 
staande en gelegen in Korteraar, verkoopt aan Krijn van Kints, 
grossier, wonende in Ter Aar. 1828 14 juli, 1 stuk

1180 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Caspar Gerard Born, 
burgemeester van en wonende in Ter Aar, een huis met toebehoren 
en vier percelen land, staande en gelegen in de Middelpolder, 
verkoopt aan Hendrik de Bruyn, zonder beroep, wonende in de 
Kromme Mijdrecht onder Zevenhoven. 1828 16 september, 1 stuk

1181 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jacob Jansz. van Zijl, 
leerlooier, wonende in Ter Aar, de helf van een perceel land, gelegen
in de Noordeindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Jan de Ruyter, 
slachter, wonende in Ter Aar. 1828 7 october, 1 stuk

1182 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Hendrik Maas, wonende aan 
de Oude Wetering onder Alkemade, een perceel houtland en een 
perceel weiland, beiden gelegen in de Bloklandse polder onder Ter 
Aar, verkoopt aan Gerrit Boer, bouw- en veenman, wonende in Ter 
Aar. 1829 14 april, 1 stuk

1183 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Krijn van Kints, winkelier, 
wonende in Ter Aar, twee huizen met toebehoren, staande en 
gelegen in de Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Otto 
van Wallenstijn, wagenmaker, wonende in Aarlanderveen. 1829 28 
april, 1 stuk

1184 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Dirk Poelgeest, scheepmaker,
wonende in Korteraar, een perceel houtland, gelegen in de 
Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Aaltje Strakenbroek, 
eigenaresse, wonende onder Ter Aar. 1829 9 november, 1 stuk

1185 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Vergeer, gehuwd met 
Maria Duynkerke, arbeider, wonende in Ter Aar, een perceel land, 
gelegen in de Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Gerrit 
Roos, arbeider, wonende in Ter Aar. 1830 24 februari, 1 stuk

1186 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit van der Weijden, 
wonende in Nieuwkoop, en Maarten Lelyveld, wonende in 
Aarlanderveen, een huis en erf, staande en gelegen in de 
Schoutenpolder, verkopen aan Gerrit van den Berg, wonende in Ter 
Aar. 1831 1 maart, 1 stuk

1187 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Gerrit Vergeer, gehuwd met 
Maria Duynkerke, arbeider, wonende in Ter Aar, een perceeltje land, 
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gelegen in de Bloklandse polder, verkoopt aan Jan Pieterse, 
hoefsmid, wonende in Ter Aar. 1831 19 september, 1 stuk

1188 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Albert Kunst, eigenaar, 
wonende in Ter Aar, een huis met toebehoren, staande en gelegen in
de Korte Schilkerpolder, dertien percelen bouw-, wei- en houtland, 
allen gelegen in de Korte Schilkerpolder, alsmede een perceel 
weiland met een huisje daarop staande, gelegen als voren onder 
Nieuwveen, alsook een perceel weiland en een perceel land, beiden 
gelegen als voren onder Nieuwveen, verkoopt aan Jacobus van den 
Nieuwendijk, bouwman, wonende in Ter Aar, ten behoeve van diens 
echtgenote Elisabeth Wester. 1831 28 december, 1 stuk

1189 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Albert Kunst, eigenaar, 
wonende in Ter Aar, twee percelen teel- en houtland, een perceel 
land en water, een huis met een perceel teelland, twee percelen 
weiland, alle staande resp. gelegen in de Noordeindse polder onder 
Ter Aar, alsmede twee percelen land en water, gelegen in de 
Noordeindse polder onder Nieuwveen, verkoopt aan Hendrik Kelder,
teelman, wonende in Ter Aar, ten behoeve van zijn minderjarige 
dochter Cornelia, uit zijn huwelijk met wijlen Cornelia Martina Bader.
1831 28 december, 1 stuk

1190 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Albert Kunst, eigenaar, 
wonende in Ter Aar, vijf percelen hout- en rietland en water, gelegen 
in de Noordeindse polder onder Nieuwveen, verkoopt aan Hendrik 
Kelder, teelman, wonende in Ter Aar, ten behoeve van zijn 
minderjarige dochter Cornelia, en aan Jacobus van den Nieuwendijk, 
bouwman, wonende in Ter Aar, ten behoeve van zijn minderjarige 
zoon Albertus Jacobus. 1831 28 december, 1 stuk

1191 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Albert Kunst, eigenaar, 
wonende in Ter Aar, een partij veenland, houtbos, akkers en water, 
gelegen in de Geerpolder onder Nieuwveen, verkoopt aan Hendrik 
Kelder, teelman, wonende in Ter Aar. 1831 28 december, 1 stuk

1192 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Aaltje Strakenbroek, 
eigenaresse, wonende in Ter Aar, de helf van drie percelen weiland, 
gelegen in de Korteraarse polder, verkoopt aan Klaas van Leeuwen 
Ariesz., eigenaar van de andere helf, wonende in Ter Aar. 1831 20 
december, 1 stuk

1193 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Jan Houweling, bouwman, 
wonende in Ter Aar, twee percelen land en water, gelegen in de 
Korteraarse polder, verkoopt aan Neeltje Houweling, weduwe van 
Cornelis van Dijk, wonende in Ter Aar. 1832 19 januari, 1 stuk

1194 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Willem Hendrik Telman, 
timmermansknecht, wonende in de Korte Leidsedwarsstraat bij het 
Spiegelplein te Amsterdam, een huis met schuur en erf, staande en 
gelegen in de Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Cornelis
Vuijk, timmerman, wonende in Ter Aar. 1832 7 maart, 1 stuk

1195 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Simon Krijnsz. van Tol, 
bouwman, wonende in Ter Aar, twee percelen land, gelegen in de 
Noordeindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Jan Schreuder, 
arbeider, wonende in Nieuwveen. 1832 23 maart, 1 stuk

1196 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Hendrik Kelder, teelman, 
wonende in Ter Aar, een huisje met schuur en erf, staande en 
gelegen in de Korte Schilksche polder, verkoopt aan Jacobus van den
Nieuwendijk, bouwman, wonende in Ter Aar. 1832 7 mei, 1 stuk

1197 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Hendrik Markman, eigenaar, 
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wonende in Ter Aar, een huis en een perceel land, staande en 
gelegen in de Middelpolder onder Ter Aar, alsmede zes percelen 
land, eveneens gelegen in de Middelpolder onder Ter Aar, verkoopt 
aan Willem Kleijn, arbeider, wonende in Ter Aar. 1832 7 mei, 1 stuk

1198 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Aart Pietersz. Hoogervorst, 
tuinder, wonende in Ter Aar, twee percelen bouwland, gelegen in de 
Noordeindse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Caspar Gerard 
Born, burgemeester van en wonende in Ter Aar. 1833 18 januari, 1 
stuk

1199 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Maria Arends, dienstmaagd, 
wonende in Alkemade, voor zichzelf en haar mede-erfgenamen, een 
huis, schuur, daggeldershuisje, erf en tuin, allen staande resp. 
gelegen in de Wassenaarse polder onder Ter Aar, verkoopt aan 
Jasper Yzaaksz. van der Zwaan, arbeider, wonende in Ter Aar. 1834 9 
april, 1 stuk

1200 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Jan Akerboom, winkelier, en zijn 
echtgenote Marta de Wit, wonende in Ter Aar, twee huizen met 
toebehoren, beiden gelegen aan de Leidse Vaart in de Noordeindse 
polder onder Ter Aar, alsmede diverse percelen land en water, 
gelegen aan de Leidse Vaart in de Noordeindse polder onder Ter Aar, 
verkopen aan Jacobus van Kessel, koopman, wonende in 
Rijnsaterwoude. 1834 17 april, 1 stuk

1201 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jannetje Kuyt, weduwe, eerst
van Boudewijn Hoogeveen, vervolgens van Gijsbert van Kints, 
wonende in Ter Aar, een perceeltje land, zijnde een boomgaard, 
gelegen in de Middelpolder onder Ter Aar, verkoopt aan Caspar 
Gerard Born, burgemeester van en wonende in Ter Aar. 1834 5 
augustus, 1 stuk

1202 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Krijntje van Egmond, weduwe 
van Jan van den Berg, winkelierster, Hendrik van den Berg, teelman, 
Pieter van den Berg, "inlandsch kraamer", allen wonende in Ter Aar, 
en Maria van den Berg, gehuwd met Gerrit van den Brand, wonende 
in Alkemade, twee percelen veenland, beiden gelegen in de 
Uiteindse polder, verkopen aan Jacob Kapiteijn, bouwman, wonende
in Ter Aar. 1834 23 december, 1 stuk

1203 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Cornelis Snabel, zonder beroep, 
wonende in Ter Aar, een huis, erf, watering en tuin, gelegen in de 
Noordeindse polder, verkoopt aan Caspar Gerard Born, 
burgemeester van en wonende in Ter Aar. 1834 30 december, 1 stuk

1204 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Gerrit Vergeer, gehuwd met 
Maria Duynkerke, arbeider, wonende in Korteraar, een huis, schuur 
en erf, staande en gelegen in de Bloklandse polder, alsmede een 
perceel tuin, gelegen aan de noordzijde van het vorige, alsook een 
perceel land, gelegen in de Bloklandse polder, verkoopt aan Jan 
Meijburg, koopman, wonende in Oudshoorn. 1836 22 februari, 1 stuk

1205 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Adrianus Zijderveld, 
koopman, wonende in Aarlanderveen, en Willem Touw, bouwman, 
wonende in Oudshoorn, een perceel veenland en water, gelegen in 
de Uiteindse polder onder Ter Aar, verkopen aan Nicolaas Lelyveld, 
veenman, wonende in Alphen. 1836 27 augustus, 1 stuk

1206 Akte, opgemaakt te Langeraar, waarbij Jannetje Verniel, weduwe van
Pieter Cornelisz. van der Hoorn, zonder beroep, Cornelis van der 
Hoorn, arbeider, Dirk van der Hoorn, arbeider, Jannetje van der 
Hoorn, gehuwd met Pieter Simonsz. van Zijl, veenman, allen 
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wonende in Ter Aar en Hendrik van der Hoorn, overzetter, wonende 
aan de Oude Wetering onder Leimuiden, kinderen en erfgenamen 
van Pieter van der Hoorn Cornelisz., zeven percelen veenland en 
uitgeveend water, gelegen in de Uiteindse polder onder Ter Aar, 
verkopen aan Pieter Simonsz. van Zijl, veenman, wonende in Ter Aar.
1837 16 januari, 1 stuk

1207 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Jan Schreuder, wonende in 
Nieuwveen, een perceel land, gelegen in de Noordeindse polder, 
verkoopt aan Meeuwis van der Lee, arbeider, wonende in Ter Aar. 
1837 23 april, 1 stuk

1208 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Gerrit van Heteren, timmerman, 
wonende in Hoogmade, een huis en erf, staande en gelegen in de 
Bloklandse polder onder Ter Aar, verkoopt aan Jan Vermeij, arbeider, 
wonende in Ter Aar. 1837 7 juni, 1 stuk

1209 Akte, opgemaakt te Amsterdam, waarbij Johanna Dorothea 
Hemerik, weduwe van Hendrik Soeters jr., vroedvrouw en Maria 
Elizabeth Hemerik, zonder beroep, beiden wonende in Amsterdam, 
kinderen en erfgenamen van Gijsbert Hemerik, vier percelen land en 
uitgeveend water, gelegen in de Uiteindse polder onder Ter Aar, 
verkopen aan Caspar Gerard Born, burgemeester van en wonende in 
Ter Aar. 1837 9 october, 1 stuk

1210 Akte, opgemaakt in Hoenkoop en in Ter Aar, waarbij Cornelis van de 
Wetering, onderwijzer, wonende te Hoenkoop, een perceel land en 
uitgeveend water, gelegen in de Uiteindse polder onder Ter Aar,aan 
Caspar Gerard Born, burgemeester van en wonende in Ter Aar. 1837 
30 november, 1 stuk

1211 Akte van transport, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Cornelis Abenes, 
dijkgraaf van de Wassenaarse polder, wonende in Rijnsaterwoude, 
voor zich en zijn mede-erfgenamen, erfgenamen van Marytje 
Vermeij, weduwe van Willem Nederstigt, drie percelen uitgeveend 
water en rietakkers, alsmede een perceeltje houtland, allen gelegen 
in de Bloklandse polder, overdraagt aan Gerrit Bakker, arbeider, 
wonende in Ter Aar. 1838 16 juni, 1 stuk

1212 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Simon de Zwart, weduwnaar 
van Gerrigje Eliasdr. van Egmond, wonende in Ter Aar, twee percelen 
teelland en een perceel hout- en teelland, allen gelegen in de 
Middelpolder onder Ter Aar, verkoopt aan Hendrik Langhout, 
horlogemaker, wonende in Ter Aar. 1838 2 juli, 1 stuk

1213 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Willem Ontzigt, eigenaar, 
wonende in Ter Aar, een perceel houtland, gelegen in de 
Middelpolder onder Ter Aar, verkoopt aan Meeuwis van der Lee, 
arbeider, en Jan de Roos, arbeider, beiden wonende in Ter Aar. 1839 
22 maart, 1 stuk

1214 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Aart Hoogervorst Pietersz., 
zonder beroep, wonende in Leimuiden, voor zich en zijn mede-
erfgenamen, twee percelen land, gelegen in de Noordeindse polder 
onder Ter Aar, verkoopt aan Caspar Gerard Born, burgemeester van 
en wonende in Ter Aar. 1839 22 juli, 1 stuk

1215 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Nicolaas Lelyveld, veenman, 
wonende in Alphen, en Maarten Lelyveld, veenman, wonende in 
Aarlanderveen, een perceel land, gelegen in de Uiteindse polder 
onder Ter Aar, verkopen aan Jan Verhaar, watermolenaar onder 
Oudshoorn. 1839 4 december, 1 stuk

1216 Akte, opgemaakt in Ter Aar, waarbij Nicolaas Lelyveld, veenman, 
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wonende in Alphen, een perceel land, gelegen in de Uiteindse polder
onder Ter Aar, verkoopt aan Evert Meijer, landbouwer, wonende in 
Ter Aar. 1840 22 januari, 1 stuk

1217 Registers van eigendomsovergang van onroerende goederen, 
gelegen in de gemeente Ter Aar, met bijlagen. 1840-1855 en 
ongedateerd, 17 omslagen
1853 ontbreekt

1218 Verklaringen van eigendomsovergang van onroerende goederen, 
gelegen in Ter Aar, afgegeven door notaris J. Kempenaar en anderen,
met bijlagen. 1855-1861, 1 omslag
1860 ontbreekt

Valkenburg

VALKENBURG

1219 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Valkenburg, waarbij Carolus 
Boers, als rentmmeester van de Commanderijgoederen van Leiden en Katwijk, een 
perceel teelland, gelegen in het Marktveld, met ten oosten de Rijweg en ten westen 
de Schouw Zijp, overdraagt aan Jan Pietersz. Haasbroek.
1718 27 september 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1220 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Valkenburg, waarbij Johannes 
van Egmond, wonende in Valkenburg, een perceel teelland, gelegen in het 
Marktveld onder Valkenburg, met ten oosten de Heereweg en ten westen de 
Achterweg, overdraagt aan Aard den Broeder, wonende in Voorschoten.
1806 30 november 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1221 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Valkenburg, waarbij Dirk 
Binnendijk, wonende in Valkenburg, een perceel wei- of hooiland, gelegen onder 
Valkenburg, met ten zuid-oosten de Valkenburger Watering, overdraagt aan Dirk 
Pluijmgraaf, wonende in Katwijk aan Zee.
1808 16 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1222 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Valkenburg, waarbij Johannes 
van Egmond, wonende in Valkenburg, een perceel teelland, gelegen onder 
Valkenburg, met ten zuid-oosten de Nieuwe Sloot en ten noord-oosten de 
Heereweg, overdraagt aan Cornelis de Wit, wonende in Valkenburg.
1810 1 november 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

Vianen

VIANEN

1223 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Vianen, waarbij Johan Diderik 
Ramot, schepen van Vianen, als gemachtigde van Christina Charlotta Ramot, 
weduwe van W.A. Tilenius Kruythoff, predikant te Edam, een perceel weiland, 
gelegen in de polder Autena in het schoutambacht van Vianen, overdraagt aan 
Gerrit Molenaar, wonende in Vianen.
1766, 28 april 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer J.J. Hoof van Huysduynen te Velp, 1963

Vogelenzang

VOGELENZANG

1224 Akte van transport voor schout en schepenen van Tetterode, Aalbertsberg en 
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Vogelenzang, waarbij Hendrik van Maris, handelend voor Anna Rusburg, weduwe 
en erfgename van Arend Lits, wonende in Santpoort, een strook grond, behorende 
tot de hofstede "Duijnendaal", gelegen tussen de hofstede "De Rijp" en het 
houtgewas van hofstede "Saxenburg", overdraagt aan P.F. Vouten, wonende in 
Amsterdam.
1800 10 juli 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

Voorhout

VOORHOUT

1225 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorhout, waarbij Claas 
Zandbergen, wonende in Rijnsburg, een perceel wei- of hooiland, gelegen in 
Hoogelandsdorp in de Elstgeesterpolder onder Voorhout, overdraagt aan zijn broer 
Joris Zandbergen, wonende in Rijnsburg.
1781 13 juni 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

Voorschoten

VOORSCHOTEN

1226 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij de 
Diakonie van de Armen van Voorschoten een huis en erf, gelegen aan de Voorstraat 
in Voorschoten, tot aan de Heereweg, overdraagt aan Willem Suurmondt, secretaris
van Voorschoten.
1730 2 november 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1227 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij Gerard 
Cocq, secretaris van het College van Welgeboren Mannen van Rijnland, met last en 
procuratie van Mr Willem van Cleef, procureur-generaal van de provincie Utrecht, 
enz., enige percelen wei-, hooi- en teelland, gelegen in Voorschoten, ten noorden 
van het dorp, in de nabijheid van huize "Te Wijngaarden", overdraagt aan Adrianus 
Boers, baljuw en schout van Voorschoten, en Willem Suurmondt, secretaris van 
Voorschoten.
1743 16(?) april 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1228 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij Adrianus
Boers, baljuw en schout van Voorschoten, de helf van verscheidene percelen land, 
gelegen onder Voorschoten, ten noorden van het dorp, overdraagt aan Willem 
Suurmondt, secretaris van Voorschoten.
1744 21 december 1 charter
het betref o.a. dertien morgen land, waarop het huis genaamd "Ter Lips", later " Wijngaerden", 
gestaan heef; uit de akte blijkt dat genoemd huis in 1743 werd afgebroken
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1229 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij Willem 
Jansz. van der Swedt een huis en erf, enz., gelegen aan de Dorpsstraat in 
Voorschoten, overdraagt aan Teunis Sijwertsz. van den Bergh.
1748 23 december 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1230 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij Heijltje 
Claasse Vinck, weduwe van Willem van Rijckel, een huis met toebehoren, gelegen in
het dorp Voorschoten, met ten oosten de Buursteeg, overdraagt aan Willem 
Suurmondt, secretaris van Voorschoten en Veur.
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1750 17 april 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1231 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij Cornelis 
Pietersz. Weijne, weduwnaar van Marija Jansdr. Adegeest, een perceel teelland, 
gelegen in de Oranjepolder onder Voorschoten, tussen de Papeweg en de 
Wijngaardenlaan, overdraagt aan Willem Suurmondt, secretaris van Voorschoten 
en Veur.
1750 17 april 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1232 Akte van transport, voor het gerecht van Voorschoten, waarbij Pieter Arisz. van den 
Bosch, als man en voogd van Huijbertje Gardijn, weduwe van Jan Albertsz. 
Rodenburgh, een perceel wei- of hooiland, gelegen bij de Nieuwe Weg in de 
Papewegse polder onder Voorschoten, overdraagt aan Willem Suurmondt, 
secretaris van Voorschoten en Veur.
1754 1 maart 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. va de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1233 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij de 
kinderen* en erfgenamen van Claas Reijgersbergh een perceel wei- of hooiland, 
gelegen bij de Papeweg in de Papewegse polder onder Voorschoten, overdragen 
aan Willem Suurmondt, secretaris van Voorschoten en Veur.
1754 24 april 1 charter
* Cornelis Claasz. Reijgersbergh, Ariaantje Claas Reijgersbergh, gehuwd met Dirk Teunisz. van den 
Bosch, Pleuntje Claas Reijgersbergh, gehuwd met Claes Jorisz. Schellingshout
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1234 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij 
Theodorus Diert, vertegenwoordigd door Antony van der Hout, wonende te 's-
Gravenhage, een perceel wei- of hooiland, gelegen aan de Nieuwe Weg in de 
Papewegsepolder onder Voorschoten, overdraagt aan Willem Suurmondt, 
secretaris van Voorschoten.
1755 18 april 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1235 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij Pieter 
Ledegangh en Hannes van der Hoeven, als diakenen van de Gereformeerde 
gemeente van Wassenaar, een perceel wei- of hooiland, gelegen in de Papewegse 
polder onder Voorschoten, overdragen aan Willem Suermondt, secretaris van 
Voorschoten.
1756 1 april 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1236 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Voorschoten, waarbij Albertus 
Gaillard, wonende in Leiden, vertegenwoordigd door Pieter Keerwolff, notaris te 
Leiden, een huis met toebehoren, gelegen aan de Hoge Rijndijk onder Voorschoten,
overdraagt aan Willem Timmers, ten behoeve van diens minderjarige zoon Albertus
Timmers.
1777 14 juli 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

Waddinxveen

WADDINXVEEN

1237 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Bloemendaal, waarbij de 
erfgenamen van Dirk van der Wolf drie houtakkertjes, gelegen achter de kerk in 
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Noord-Waddinxveen, overdragen aan A.M. de Lange en Daniël Engbertsz., beiden 
wonende in Noord-Waddinxveen.
1804 19 mei 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987

Warmond

WARMOND

1238 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Warmond, waarbij Gosse 
Schouman, wonende in Warmond, een "snebbenschuit" met toebehoren 
overdraagt aan Hendrik van Dam, wonende in Katwijk-Binnen.
1794 28 januari 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

Wateringen

WATERINGEN

1239 Akte van belening, waarbij Willem van Egmond en Wateringen, jonkvrouwe van 
Naaldwijk, een leen van de helf van vijfentwintig morgen land, genaamd 
"Elsgeestweere", gelegen in het ambacht van Wateringen, belendend aan 
landerijen, toebehorend aan de abdis van de Leeuwenhorst en aan het convent van 
St Aechten te Delf, terugontvangt van Allart Aelbrechtsz., en vervolgens Aem 
Heijndricxz. beleent met zes morgen en anderhalve hont land.
1467 24 maart 1 charter
Herkomst: afkomstig uit boekband: Staten van Holland vóór 1572, inv.nr 693; 1988

1240-1244 Akten betreffende twee percelen land, gelegen onder Wateringen.
1654-1714 5 charters
Herkomst: geschenk van de heer Mr A.N. de Vos van Steenwijk te Doorwerth, 1967
1240 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, 

waarbij Laurens van Swaanswijck, wonende te's-Gravenhage, twee 
percelen wei en hooiland, gelegen tussen Wateringen en Kwintsheul,
aan de Zweth, in de Oud-Wateringveldse polder, overdraagt aan de 
voogden van Jhr Aelbrecht Snouckart van Schauwberch, 
minderjarige zoon van wijlen Jhr Martijn Snouckart. 1654 10 maart, 1 
charter
Zie ook nrs 1241 t/m 1244.

1241 Grosse van de uitspraak van het Hof van Holland, inzake de verkoop 
bij willig decreet van twee percelen wei- en hooiland, gelegen onder 
Wateringen, tussen Wateringen en Kwintsheul, in de Oud-
Wateringveldse polder, aan de Zweth, door Laurens Swaenswijck, 
wonende te 's-Gravenhage, aan de voogden van Aelbrecht 
Snouckaert van SchouwBurgh, authentiek afschrif. 1654 30 juli, 1 
charter
Zie ook nrs 1240, 1242 t/m 1244

1242 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van 
Wateringen, van Jhr Aelbrecht Snouckart, ten behoeve van Mr 
Andries van der Goes, raad en oud-schepen van Delf, onder 
verband van twee percelen wei- en hooiland, gelegen tussen 
Wateringen en Kwintsheul, in de Oud-Wateringveldse polder, aan de
Zweth. 1662 26 september, 1 charter
en dorso: aantekening van kwijting d.d. 26 november 1670
Zie ook nrs 1240, 1241, 1243, 1244

1243 Akte van transport, opgemaakt te Wateringen, waarbij Aelbart 
Snouckart van Schauwburgh twee percelen weiland, gelegen tussen 
Wateringen en Kwintsheul, in de Oud-Wateringveldse polder aan de 
Zweth, overdraagt aan de voogden van de drie minderjarige 
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kinderen van wijlen Mr Louis Philebart Vernatti, advocaat-fiscaal van
Nederlandsch Indië. 1670 14 novenber, 1 charter
Zie ook nrs 1240 t/m 1242, 1244.

1244 Akte van transport, opgemaakt te Wateringen, waarbij Pieter Baalde,
koopman te Rotterdam, als voogd van Charlotte Magdalena Pielat 
en als gemachtigde van Phineas Philbert, Louis Simon en Jacob 
Cristiaan Pielat, kinderen van Phineas Pielat en Johanna Venatti, 
twee percelen wei- en hooiland, gelegen onder Wateringen, tussen 
Wateringen en Kwintsheul, in de Oud-Wateringveldse polder, aan de
Zweth, overdraagt aan Nicolaas van der Dussen, heer van Oost-
Barendrecht. 1714 23 mei, 1 charter
Zie ook nrs 1240 t/m 1243

1245 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij Pieter 
Crijnen Patijn en H. Zuijdervliet een huis met erf en timmermanswinkel, staande en 
gelegen aan de Herenstraat in het oosten van Wateringen, alsmede een 
boomgaard, gelegen achter voornoemd huis gelegen in de Wippolder, overdraagt 
aan Pieter van der Valk.
1721 5 februari 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

1246 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij Doctor 
Daniël Guelliermet en Abraham van Schie, namens de regenten van de Kamer van 
Charitaten te Delf, een perceel weiland, gelegen in de Nieuw Wateringveldse 
polder onder Wateringen, overdragen aan Pieter van der Valk, wonende in 
Wateringen.
1725 9 mei 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Schiedam, 1951

1247 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij Willem 
Barendse van Koppen, wonende in Wateringen, als enige erfgenaam van zijn broer 
Jan Barendse van Koppen, een huismanswoning, alsmede wei-, hooi- en 
teellanden, waaronder enige veenlanden, alsook drie percelen veenland, allen 
staande, resp. gelegen in de Nieuw-Wateringveldse polder onder Wateringen, 
overdraagt aan Pieter van der Valk, wonende in Wateringen.
1757 11 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

1248 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij 
Hermanus Cornelis Swerius, voor zichzelf en voor zijn zusters Cornelia Elisabeth en 
Hendrica Wilhelmina, kinderen en erfgenamen van Wilhelmina Bort, weduwe van 
Salomon Swerius, een perceel wei- en teelland, gelegen aan de Zuid- of Kleiweg in 
de Wippolder onder Wateringen, verkocht bij openbare verkoop, overdraagt aan 
Pieter van der Valk, wonende in Wateringen.
1765 6 februari 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentarchivaris van Schiedam, 1951

1249 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij de 
executeurs-testamentair van de nalatenschap van Judith van Geffen, weduwe van 
Godefroy ter Beek van Coetsveld, een perceel teelland, alsmede vier percelen wei- 
of hooiland, bezet met veen, allen gelegen in de Nieuw-Wateringveldse polder 
onder Wateringen, overdragen aan Pieter van der Valk, wonende in Wateringen.
1772 20 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971
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1250 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij Cornelis 
Warmenhoven, wonende in Wateringen, een perceel tuinland, gelegen aan de Vliet 
in de Wippolder onder Wateringen, verkocht bij openbare verkoop, overdraagt aan 
Cornelis Duivestein, wonende in Wateringen.
1790 8 mei 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Schiedam, 1951

1251 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij Mr 
Cornelis Gerardus van der Kest Wittens een tuin en boomgaard, gelegen in de 
Wippolder onder Wateringen, overdraagt aan Pieter Cornelisz. Duyvesteijn, schout 
van Wateringen.
1798 29 december 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

1252 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij de 
erfgenamen van Jvr. Cornelia Elizabeth Zwerius een perceel wei- en teelland, 
gelegen in de Nieuw-Wateringveldse polder onder Wateringen, overdragen aan 
Catharina van der Valk, weduwe van Cornelis Duijvestein, wonende in Wateringen.
1800 12 februari 1 charter
erfgenamen zijn: Josina Cornelia van Helmont, weduwe en erfgename van Jacobus van Helmont, 
voor de helf; en Maria Elizabeth Rollerus, wonende in Benningbroek, Johannes Rollerus, predikant 
te Krommeniedijk, Arnoldus Melchior Rollerus, wonende in Amsterdam, tesamen voor de andere 
helf
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

1253 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij de 
erfgenamen van Jvr. Cornelia Elizabeth Zwerius een perceel veenland, gelegen in de 
Nieuw-Wateringveldse polder onder Wateringen, overdragen aan Pieter Cornelisz. 
Duijvesteijn, baljuw en schout van Wateringen.
1800 12 februari 1 charter
erfgenamen zijn: wijlen Jacobus van Helmont, nu zijn weduwe en erfgename Josina Cornelia van 
Helmont, voor de helf; en Maria Elizabeth Rollerus, gehuwd met Gualtherus Homma Schardam, 
predikant te Benningbroek, Johannes Rollerus, predikant te Krommeniedijk, Arnoldus Melchior 
Rollerus, wonende in Amsterdam, tesamen voor de andere helf.
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

1254 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij Brands 
Vellekoop, wonende in Naaldwijk, een perceel veenland, gelegen in de Oud-
Wateringveldse polder onder Wateringen, verkocht bij openbare verkoping, 
overdraagt aan Pieter Cornelisz. Duijvesteijn, baljuw en schout van Wateringen, 
wonende in Wateringen.
1806 7 mei
1 charter Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Schiedam, 1951

1255 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Wateringen, waarbij Mr 
Willem Hoijer, hoofdofficier van de stad Brielle en wonende aldaar, een perceel 
weiland, gelegen in de Oud-Wateringveldse polder onder Wateringen, overdraagt 
aan Pieter Cornelisz. Duijvesteijn, baljuw en schout van Wateringen.
1808 1 juni 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

Woerden

WOERDEN

1256 Akte van belening, waarbij Willem III, prins van Oranje, als heer van IJsselstein, een 
perceel land, gelegen op Breeveld in het baljuwschap Woerden, in leen geef aan 
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Cornelis Jansz. Snel, wonende in Woerden.
1668 6 maart (oude stijl) 1 charter met beschadigd zegel
het perceel werd voordien in leen gehouden door Jan Pleunen Verhoeff, wonende in Woerden
Zie ook nr 1257
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Woerden, 1954

1257 Akte van belening, waarbij Willem III, prins van Oranje, als heer van IJsselstein, een 
perceel land, gelegen op Breeveld in het naljuwschap van Woerden, in leen geef 
aan Arnoldus de Voorn.
1682 27 december 1 charter met zegel
het perceel werd voordien in leen gehouden door Cornelis Snel
Zie ook nr 1256
Herkomst: overgenomen van het gemeentebestuur van Woerden, 1954

Zegwaart

ZEGWAART

1258-1263 Oudrechterlijke archivalia van Zegwaart.
1740-1810 1 deel, 2 stukken.2 katernen
Herkomst: privinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968
1258 Protocol van overdracht van onroerend goed voor het gerecht van 

Zegwaart; met bijlagen. 1777-1793, 1 deel
1259 Akte van huur en verhuur, waarbij Cornelis Coomen, wonende in 

Warmond, een huis en erf met toebehoren, staande en gelegen aan 
de Leidsewallen in Zegwaart, verhuurt aan Willem van der Tang. 
1740, 1 stuk
met aantekening van kwitantie, 1740 - 1744

1260 Akte van huur en verhuur, waarbij Leendert van 't Hout een kamer 
met toebehoren, staande en gelegen in Zegwaard, verhuurt aan 
Adriana Heues(?). 1749 2 mei, 1 stuk

1261 Berekening van de onkosten van de veiling van huis en water, 
toebehoord hebbend aan Cornelis van Vliet. 1755, 1 stuk

1262 Akte pro forma, waarbij het gemeentebestuur van Zoetermeer afziet
van overneming van de koop van de korenmolen met toebehoren, 
staande en gelegen aan de Molenweg in de Buitenwegse polder 
onder Zegwaart, uit de nalatenschap van Hugo Maaskant en Neeltje 
Ziere, gewoond hebbende in Zegwaart. 1808 15 april, 1 katern

1263 Toewijzing door de burgemeester van Rotterdam van het verzoek 
van Willem Qualm, gewoond hebbend in Zegwaart, thans wonende 
in Gelderswoude, om een perceel land, gelegen in de Binnenwegse 
polder onder Zegwaart, in vier percelen te doen veilen, de op het 
geheel rustende kustingbrief ten behoeve van de stad Rotterdam te 
mogen royeren en op ieder perceel een nieuwe kustingbrief,-voor de
gezamenlijke waarde-, ten behoeve van de stad Rotterdam te doen 
passeren. 1810 26 juli, 1 katern

Zoetermeer

ZOETERMEER

1264 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Zoetermeer, waarbij Mr Jan 
van der Burg, advocaat bij het Hof van Holland, Magdalena van der Burg en Maria 
Glaudina van der Burg, weduwe van B. Bronsveld, kinderen van Machteld de 
Glarges en Isaak van der Burg, een huis, schuur en boomgaard, alsmede een perceel
weiland, een perceel hooiland en nog een boomgaard, allen gelegen aan de 
Veenkant in Roeleveen onder Zoetermeer, overdragen aan Allard Jacobsz. Klerk.
1711 11 mei 1 charter
Herkomst: onbekend, 1953
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1265 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Zoetermeer, waarbij vier 
erfgenamen van Jacob Jansz. Outshoorn vier-vijfde deel van een boerderij met 
boomgaard, veenland, enz., staande en gelegen aan de Veenkant in Roeleveen 
onder Zoetermeer, overdragen aan Arij van Konijnenburg, wonende in Nootdorp.
1761 10 februari 1 charter
de erfgenamen zijn: Jan Outshoorn, Claartje Outshoorn, weduwe van Arij Dijkshoorn, Maria 
Outshoorn, gehuwd met Dirk van Dijk, Neeltje Outshoorn, gehuwd met Gerrit van Dijk.
en dorso: 10 october 1761
Herkomst: onbekend, 1953

1266 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Zoetermeer, waarbij Anna 
Outshoorn, weduwe van Ary van Konijnenburg, wonende in Nootdorp, een 
boerderij met boomgaard, enz., staande en gelegen in Roeleveen onder 
Zoetermeer, overdraagt aan Bastiaan Langervelt, wonende in Nootdorp.
1774 17 september 1 charter
Herkomst: onbekend, 1953

1267 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Zoetermeer, waarbij Neeltje 
Bastiaansdr. Komen, weduwe van Mees Leenderts de Hoog, een perceel veenland, 
gelegen in de Leijens onder Zoetermeer, overdraagt aan Jacob Arijens van der Drif.
1699 11 mei 1 charter
Herkomst: geschenk gemeentearchivaris Rotterdam, 1971

Zoeterwoude

ZOETERWOUDE

1268 Akte van schenking, opgemaakt voor het gerecht van Zoeterwoude, waarbij 
Marijtgen Sijmonsdr., weduwe van Pieter Claesz. Kets, wonende in Leiderdorp, een 
perceel hooiland, gelegen aan de Brouckweg in de Brouckpolder en de 
Strock(?)polder onder Zoeterwoude, schenkt aan haar kinderen Annetgen, Aeffgen 
en Adriaentje.
1646 27 januari 1 charter
Annetgen Pietersdr. Kets, gehuwd met Willem Vriesen van Heugelenburch, wonende in Leiderdorp, 
Aeffgen Pietersdr. Kets, gehuwd met Aelbrecht Arentsz. van Coppersluijs, wonende in Leiderdorp, 
Adriaentje Pietersdr. Kets, gehuwd met Cors Goversz. Vall, wonende in Hazerswoude.
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1953

1269 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Zoeterwoude, waarbij Jan 
Pietersz. Kets, Willem Vriesen van Heugelenburch, als man en voogd van Annetgen 
Pietersdr. Kets, Aelbrecht Arentsz. van Coppersluijs, als man en voogd van Aeffgen 
Pietersdr. Kets, en Cors Govers Val, als man en voogd van Adriaentgen Pietersdr. 
Kets, een perceel hooiland, gelegen aan de Vliet in de Brouckpolder onder 
Zoeterwoude, overdragen aan Cornelis van Hogenhouck, raadsheer te 's-
Gravenhage.
1647 20 april 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1953

1270 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Zoeterwoude, waarbij Jacob 
Oloffsz. van Leeuwen en Jan Willemsz. van der Koph, erfgenamen van Heijndrick 
Cornelisz. van Geestdorp, een perceel wei- of hooiland, gelegen aan de Weijpoortse
Vliet in de Brouckpolder onder Zoeterwoude, overdragen aan Sijmon de Haes.
1653 7 juni 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1953

1271 Akte van belening, waarbij prins Willem van Oranje, als heer van Polanen, een 
perceel land, gelegen aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude, in leen geef aan 
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Leendert Bakker.
1764 2 october 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1953

1272 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Zoeterwoude, waarbij Johan 
Marten van Kervel, één-derde gedeelte van een kalkbranderij met alle toebehoren, 
staande en gelegen aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude, overdraagt aan 
Ludolph Mulder, notaris te 's-Gravenhage, en Mr Jacobus Scheltus.
1792 1 september 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1953

Zuidwijk

ZUIDWIJK

1273 Akte van belening, waarbij Willem Fabricius, heer van Santhorst, een perceel land, 
gelegen in Zuidwijk, in leen geef aan Transysulanus Adolphus van Voorst, heer van 
Jaarsveld; na opdracht door Hendrik Loghmans ten behoeve van Hendrina van 
Velsen.
1695 15 december 1 charter
Herkomst: onbekend

3.4.C Waardepapieren

3.4.C WAARDEPAPIEREN

--- Akten betreffende eigendomsovergang van een aantal losrentebrieven en 
obligaties ten laste van de Staten van Holland en West-Friesland.
1699-1797 1 dossier
Inv.nr. 1274 is vervallen
mogelijk verband houdend met de afwikkeling van een nalatenschap.
Herkomst: uit de nalatenschap van een inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

1275 Akte van deelgeving in de hypotheek, gevestigd op de plantage "Nooyt Gedagt" in 
Suriname, gedrukt.
1773 1 stuk
de plantage is in 1772 door Jacob des Tombe en zijn echtgenote Elizabeth Claudina Tourton verkocht 
aan David François Dandiran.
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1276 Rekening van obligaties en effecten van Hermanna Hugenholtz, echtgenote van Mr 
M. Tijdeman; met bijlage.
1794-1796 1 katern en 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 90, 1987

Ackersdijk

ACKERSDIJK

1277 Akte van transport, opgemaakt voor hetgerecht van Ackersdijk en Vrouwenrecht, 
waarbij Mr Guiljelmus van den Hove, advocaat bij het Hof van Holland, en zijn 
echtgenote Maria van Alphen, wonende in 's-Gravenhage, twee losrentebrieven 
overdragen aan Mr Cornelis 's Gravesande, advocaat en notaris te Delf.
1700 18 augustus 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

Bodegraven

BODEGRAVEN

1278 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Gouda, waarbij Gerrit Gerritsz. 
een rentebrief ten laste van de weduwe van Adriaen Claes Bruggez. overdraagt aan 
Jan Gerritsz. Moel.
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1558 17 december, met retroactum 1553 2 getransfigeerde charters
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952
Retroactum is hierna beschreven.
- Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door 

Adriane weduwe van Claes Bruggez. ten behoeve van Geryt Gerytsz.; onder 
verband van de helf van het vruchtgebruik van een perceel land met huis en 
toebehoren, gelegen aan de noordzijde van de Rijn, tot aan de Achterdijk, onder 
Bodegraven. 1553, 28 april

1280 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Adriane, weduwe
van Claes Bruggenz., ten behoeve van Lijsbet Dircxdr, weduwe van Jan Gijsbertsz. 
de Bruyn, wonende in Gouda; onder verband van de helf van twee percelen land, 
beiden gelegen aan de noordzijde van de Rijn, tot aan de Achterdijk, onder 
Bodegraven.
1553, 30 mei 1 charter
voor Adriane handelt als voogd haar oudste zoon Claes Claesz.
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam,1952

1281 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van de Lange en Ruige Weije 
(Bodegraven), door Willem Gerritsz. ten behoeve van Jan Mathijsen; onder verband 
van een perceel land, gelegen in de Kortenhoven.
1556 30 september 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1282 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Adriana, weduwe
van Claes Bruggez., en door haar zoon Claes Claesz., als voogd voor zijn moeder, 
voor zichzelf en voor zijn broers Cornelis en Jan, en voor zijn zusters Jooste en 
Marytgen, en door Dirck Ghijsbertsz. den Jongen, als man en voogd van Neeltgen 
Claesdr., ten behoeve van Gheert Jansz.*, wonende in Amsterdam; onder verband 
van het vruchtgebruik van een perceel land met huis met toebehoren, gelegen aan 
de noordzijde van de Rijn, tot aan de Achterdijk, in Bodegraven.
1557 26 april 1 charter
* ? noem Pommenckers?: zie nr 1286.
tevens akte van borgstelling door Eymbert Gerritsz. Bruijnen, wonende in Bodegraven
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1283 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Dirck Ghijsbertsz. en
Willem Gerritsz., beiden wonende in Bodegraven, ten behoeve van Jan Gerritsz. 
Moel, wonende in Gouda; onder verband van een perceel land met huis met 
toebehoren, (van Dirck Ghijsbertsz.), en een perceel land met huis en toebehoren, 
(Willem Gerritsz.), beiden gelegen in de Weijpoort onder Bodegraven.
1564 30 april 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1284 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Gerrit Pietersz. 
de Oude, wonende "bij de Wyerick" in Bodegraven, ten behoeve van Jan de Vrije 
Jacopsz. Houck; onder verband van een perceel land met huis met toebehoren, 
gelegen aan de zuidzijde bij de AchterWyerick, van de Rijn tot aan de Hoven, onder 
Bodegraven.
1570 7 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1285 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Neeltgen 
Claesdr., weduwe van Jonge Dirck Ghijsbertsz., en haar oudste zoon Ghijsbert 
Dircxz., mede voor zijn broers en zuster, ten behoeve van Claes Hendricxz., 
wonende in Oud-Bodegraven; onder verband van o.a. een hofstede en het 
vruchtgebruik van een perceel land, gelegen aan de noordzijde van de Rijn, tot over 
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de Achterdijk, onder Bodegraven.
1578 27 april 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1286 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Neeltgen Claes 
Bruggez.dr., weduwe van Dirck Ghijsbertsz., en haar oudste zoon Ghijsbert Dircxz, 
mede voor zijn broers Claes en Dirck Dircxzn en zijn zuster Neeltgen Dircxdr., ten 
behoeve van Geert Jans Noem Pompemaeckersdr., wonende in Amsterdam; onder 
verband van o.a het vruchtgebruik van een perceel land met huis en toebehoren, 
gelegen aan de noordzijde van de Rijn, tot aan de Achterdijk, onder Bodegraven.
1579 11 januari 1 charter
Zie nr 1282
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1287 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door de voogden en 
broer van de minderjarige weeskinderen van Willem Gerritsz. en Engeltgen Aertsdr.,
ten behoeve van Lijsbeth Jacobsdr., dochter van wijlen Aeltgen Hillebrantsdr. en Mr 
Jacob Jacobsz., chirurgijn te Woerden; onder verband van het vruchtgebruik van 
een perceel land met huis en toebehoren, gelegen "bij de Wyerick", van de Rijn tot 
aan de watering aan de westzijde van de Wyerick, onder Bodegraven.
1579 28 october 1 charter
voogden zijn: Joost Boeckelsz. en Jacob Zaerez., de broer is : Aert Willemsz.
de weeskinderen zijn: Jan, Henrick, Tryntgen, Marijtgen en Jannichgen Willems
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1288 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven en van de Lange en Ruige 
Weije, door Gerrit Pietersz. Bruijn, bijgenaamd Gerrit Janssz., wonende aan de 
Wierik onder Bodegraven, ten behoeve van Jan Jansz. en Henrick Jansz., 
minderjarige kinderen van zijn broer Jan Pietersz.; onder verband van een perceel 
land, gelegen in de Hoven in het ambacht van de Lange Weije, tussen de Heijnese 
kamp en de Hovense kade.
1582 4 januari 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1289 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Neeltgen, weduwe 
van Jonge Dirck Gijssen, en haar zonen Gijsbert en Claes, voor zichzelf en als 
voogden van hun moeder, hun zuster Neeltgen Dircx, en hun minderjarige broer 
Dirck Dircxz., ten behoeve van Gijsbert Claesz. en Marytgen Claesdr., weeskinderen 
van Claes Bruggez.; onder verband van het vruchtgebruik van een perceel land, 
gelegen aan de Rijn, tot over de Achterdijk, onder Bodegraven.
1582 26 april 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1290 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Neeltgen, weduwe 
van Jonge Dirk, en haar zonen Gijsbert en Claes, voor zichzelf en als voogden van 
hun moeder, hun zuster Neeltgen Dircx, en hun minderjarige broer Dirck Dircxz., ten
behoeve van Cornelis Roeloffsz.; onder verband van een perceel land, gelegen aan 
de Rijn, tot over de Achterdijk, onder Bodegraven.
1582 26 april 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1291 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Aert Willem 
Gerritsz., voor zichzelf, en tesamen met Joost Boekelsz. als voogden van de 
weeskinderen van Willem Gerritsz., ten behoeve van Neeltgen Cornelisdr., weeskind
van Jonge Cornelis Jan Louwen; onder verband van een perceel land met huis en 
toebehoren, gelegen in de Weijpoort onder Bodegraven.
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1583 27 juli 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1292 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Bodegraven, door Pieter Heijndericks, 
alias Pieter Heijn Broers, wonende in het land van Woerden, ten behoeve van 
Bouwen Cornelisz., minderjarig weeskind van Cornelis Jan Brouwers, wonende in 
Aarlanderveen; onder verband van een perceel land, gelegen aan de noordzijde van 
de Rijn, tot over de Achterdijk, onder Bodegraven.
1584 15 november 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

1293 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van de Lange en Ruige Weijde 
(Bodegraven), door Gerrit Pietersz., alias Gerrit Janssz, wonende aan de Kleine 
Wierik, onder Bodegraven, ten behoeve van Vriesen Claesz.; onder verband van een
perceel land met huis met toebehoren, genaamd "de Sijdele kade", gelegen aan de 
zuidzijde van de Rijn, onder Bodegraven, alsmede van het vruchtgebruik van een 
perceel land met huis met toebehoren, gelegen ten westen van de Kleine Wierik, 
van de Rijn tot in de Hoevense wetering.
1584 23 december 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer W.A. van Rijn te Rotterdam, 1952

Capelle aan de IJssel

CAPELLE AAN DE IJSSEL

1294-1299 Oudrechterlijke archivalia van Capelle aan de IJssel.
1650-1779 11 stukken, 1 katern
Herkomst: de heer D. Kleij, secretaris van Capelle aan de IJssel en notaris aldaar, 1969
1294 Akte van schuldbekentenis ten laste van de twee weeskinderen van 

Adriaen Claesz. van der Duyn, ten behoeve van Dirck Gerritsz. Luijdt, 
herbergier te Capelle aan de IJssel, of aan toonder; met kwitantie ten
aanzien van de gehele hoofdsom met renten door Dirck Gerritsz. 
Luijt, d.d. 14 september 1653. 1650, 13 maart, 1 stuk
Zie nrs 189, 190, 191

1295 Akte van transport, opgemaakt voor schepenen van Gouda, waarbij 
Cornelis Blom zoon van Willem Blom en Aechjen Stevens, handelend
voor zijn moeder, een losrentebrief overdraagt ten behoeve van 
Ariën Cornelissen van der Hart. 1698 21 februari, 1 stuk

1296 Notariële akte van volmacht, gepasseerd te Amsterdam, waarbij 
Hendrik Lulofs en zijn echtgenote Elisabeth Borstius, wonende in 
Amsterdam, machtiging verlenen aan Ds Arnoldus Borstius, 
predikant te Delfshaven, tot verkoop en overdracht van 
rentebrieven; afschrif, met notariëel extract uit de boedelinventaris 
van Gerardus Borstius d.d. 11 februari 1707. 1724 23 mei, 2 stukken

1297 Notariële akte van volmacht, gepasseerd te Gouda, waarbij 
Margaretha Bourer, weduwe van Hendrik Storm, wonende in Gouda,
machtiging verleent aan Pieter Wiggersz., bode te Capelle aan de 
IJssel, tot verkoop en overdracht van zeven losrentebrieven. 1716 30 
maart, 1 katern

1298 Extract van een akte van volmacht, gepasseerd voor burgemeester 
en raad van Groningen, waarbij Wijva Agneta Driessen en haar 
echtgenoot Johannes Huijsinga, predikant te Oldehove, machtiging 
verlenen aan hun neef Cornelis van Harthals, wonende in 
Amsterdam, tot verkoop en overdracht van losrentebrieven; met 
retroacta. 1757 17 mei, 5 stukken

1299 Notariële akte van volmacht, gepasseerd te Gouda, waarbij de 
executeur-testamentair van Agatha Verhoeff, overleden te Gouda, 
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machtiging verleent aan Pieter van Cappellen, substituut-schout en 
secretaris van Capelle aan de IJssel, tot verkoop en overdracht van 
twee losrentebrieven; met extract uit het testament van Agatha 
Verhoeff, gepasseerd te Gouda d.d. 24 april 1778. 1779 8 november, 2
stukken

Dordrecht

DORDRECHT

1300 Lijst van los- en lijfrentebrieven ten laste van de stad Dordrecht.
1564-1568 1 deel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

Gorinchem

GORINCHEM

1301 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Gorinchem, waarbij Aaltien 
Heukelom, "bejaarde geestelijke dochter", wonende in Gorinchem, een 
losrentebrief overdraagt aan Wijntje van der Pol, "mede bejaarde dochter", 
wonende in Gorinchem.
1727 3 juni 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Schiedam, 1951

Hodenpijl

HODENPIJL

1302 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Hodenpijl, waarbij Johan 
Ballingh, commissaris-generaal van het leger, schepen, en Abraham Mijtens, als 
executeurs-testamentair van de nalatenschap van Jacobmina de Graaf, - Abraham 
Mijtens tevens als erfgenaam van Jacobmina de Graaff, zijn schoonmoeder -, twee 
losrentebrieven , beiden ten laste van het Comptoir-generaal van Holland en West-
Friesland, overdragen aan Mr Willem van der Graaff, raad en schepen van Delf, 
bewindhebber van de kamer Delf van de V.O.C..
1688, 10 mei 1 charter
de twee losrentebrieven staan op naam van resp. Adriaen de Ridder en Adriaen Jacobsz.
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

Katwijk

KATWIJK

1303 Oorkonde van de uitgife van een rentebrief door Philips van Bourgondië ten 
behoeve van Celia, dochter van Gillis Kiekurs(?), en haar moeder Margriete Jadix, 
betreffende de renten van de pacht van Rijnsoever en de visserij in de Oude Rijn.
1453 18 maart 1 charter met beschadigd zegel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

1304 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schout en schepenen van de beide 
Katwijken en 't Zand, waarbij Gerrit Cornelisz., alias Zwarte Gerrit, wonende in 
Katwijk aan Zee, erkent schuldig te zijn negentig guldens, wegens "cassatie en 
tenietdoeninge" van een obligatie, aan Jan Willemsz., korenkoper te Leiden.
1623 1 charter
en dorso: kwitantie, getekend door (?) van Leeuwen, erfgenaam en executeur-testamentair van de 
weduwe van Jan Willemsz. van Woudendorp, 1654
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 69, 1987

1305 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 
't Zand, door Jacob Klaasz. Heer, wonende in Katwijk aan Zee, ten behoeve van 
Leendert van der Schalk, wonende in Noordwijk aan Zee; onder verband van het 
achterste gedeelte van een huis en erf, staande en gelegen in het dorp van Katwijk 



3.22.01.02 Handschriften RAZH 1951-1990 173

aan Zee.
1751 7 maart 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in 
Zuid-Holland, 1957

1306 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 
't Zand, door Wiggert Cornelisz. Vooys, wonende in Katwijk, wegens de koop van 
een huis, ten behoeve van Cornelis van der Does, oud-burgemeester van Katwijk.
1758 29 april 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

1307 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van de beide Katwijken en 
't Zand, door Johannes Maarschalk, wonende in Katwijk aan de Rijn, ten behoeve 
van de kerk van Katwijk aan de Rijn; onder verband van een huis en erf, staande en 
gelegen in Katwijk aan de Rijn.
1789 6 januari 1 charter
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

Leerdam

LEERDAM

1308 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schepenen van Leerdam, door Barent 
Cornelisz., van vierhonderd carolusguldens, ten behoeve van Jacob Becker, 
wonende in Utrecht; onder verband van drie-vierde gedeelte van een hofstede, 
staande en gelegen aan de Schoonrewoerdse Diefdijk, alsmede van een perceel 
land, gelegen in Cortgerecht.
1664 5 februari 1 charter
Herkomst: geschenk van de heer J.J. van Hoof van Huysduynen te Velp, 1963

Leiden

LEIDEN

1309 Lijst van los- en lijfrentebrieven ten laste van de stad Leiden.
1568-1569 1 deel
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

1310 Lijfrentebrief ten laste van de Staten van Holland en West-Friesland, ten behoeve 
van Neeltgen de Milde Jacobsdr., wonende in Leiden.
1594 8 december 1 charter
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

Melissant

MELISSANT

1311 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Melissant, waarbij 
Aerjaentgen Crijns erkent aan heer Jacob Cats vijfduizend guldens schuldig te zijn; 
onder verband van een perceel land met hoeve, gelegen in de polder van "de Oude 
Plaette ende Clinckerart".
1648 6 januari 1 charter met 3 beschadigde zegels
voor Aerjaentgen Crijns handelen haar zoons Pieter en Cornelis Philipsz. Block
Herkomst: overgenomen van de Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, 1953

Middelharnis

MIDDELHARNIS

1312 Akte van cessie, opgemaakt voor het gerecht van Middelharnis, van een 
kustingbrief, gevestigd op een huis en erf, staande en gelegen aan het Marktveld, 
gekocht door Pieter Abrahamsz. de Wit, door Cornelis Kattestaert, als man en 
voogd van Johanna van Houten, weduwe van Marinis Adriaensz. Vinck, 
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medeerfgename van Soetjen Andries, weduwe van Hendrick Arensz. Vinck, ten 
behoeve van Nicolaus Magerius, predikant te Middelharnis. Cornelis Kattestaert 
verbindt tevens een schuur en erf, enz., staande en gelegen aan het begin van de 
Steneweg te Middelharnis.
1701 11 november: met retroactum 1685. 2 getransfigeerde charters
Retroactum is hierna beschreven
- Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Middelharnis, door 

Pieter Abrahamsz. de Wit, wonende in Middelharnis, wegens de koop van een huis
en erf, staande en gelegen aan het Marktveld in Middelharnis, belendend aan de 
Kerkgracht, ten behoeve van de erfgenamen van Soetjen Andries, weduwe van 
Hendrick Arensz. Vinck. 1685 27 juli
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-
Holland, 1968

1314 Vijf akten, opgemaakt voor schout en schepenen van (wsch) Middelharnis.
1693, 1709, 1715, 1716, 1717 5 charters
de charters zijn ernstig aangetast door vocht en daardoor vrijwel onleesbaar. Het betref de 
volgende stukken: Akte van schuldbekentenis, Simon Jeroensz., Rotterdam, mei 1693; Akte van 
schuldbekentenis (wsch.), 15 december 1709; Akte van borgstelling(?), Jacob , wonende in 
Rotterdam, 1715; Akte van schuldbekentenis, Jacob Post, " 't Stamphuys", 4 april 1716; onleesbaar, 9 
januari 1717

1315 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Middelharnis, door Stijntje Cornelisse Coster, weduwe van Aren de Waart, wonende
in Middelharnis, wegens geldlening teneinde haar zoon Aren Arense de Waart zijn 
vaderlijk erfdeel te kunnen uitbetalen, ten behoeve van de Diakonie Armen te 
Middelharnis.; onder verband van haar onroerend goed, staande op het Vingerling.
1715 11 juni 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

1316 Akte van hypotheek, opgemaakt voor schout en schepenen van Middelharnis, door 
Stijntje Cornelisse Koster, weduwe van Aren de Waart, ten behoeve van de Diakonie
Armen, teneinde een maandelijks of wekelijks te genieten uitkering te verkrijgen; 
onder verband van haar huis met toebehoren, staande en gelegen op het Vingerling
in Middelharnis.
1716 1 september 1 charter
Herkomst: overgenomen van de provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland, 1968

1317 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Middelharnis, door Stijntje Cornelisse Coster, weduwe van Arent de Waart, ten 
behoeve van de Diakonie Armen; onder verband van haar huis met toebehoren, 
staande en gelegen op het Vingerling in Middelharnis.
1719 6 augustus 1 charter

Monster

MONSTER

1318 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Monster en Polanen, 
door Jan Pauwelse Verheul, wegens geldlening, ten behoeve van Willemina van der 
Hulst en Johan van Sprangen; onder verband van een perceel tuinland, genaamd 
"het binnenhoff ofe convent", gelegen aan de Loosduinse Vaart in Loosduinen 
onder het ambacht van Monster.
1678 4 januari 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

1319 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schout en schepenen van Monster, 
door Jan Jansz. Luck, van vierhonderd carolusguldens, ten behoeve van Ary 
Hodenpijl, wonende te 's-Gravenhage; onder verband van zijn huis, erf, tuin en 
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lijnbanen, allen staande en gelegen aan de westzijde van de Vaart in Monster.
1762; met kwitantie van betaling 1774 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987

Moordrecht

MOORDRECHT

1320 Akte van uitkoop, opgemaakt voor het gerecht van Moordrecht, door Leendert 
Plonisz., van de weeskinderen van zijn overleden echtgenote Sanna Pietersdr., te 
weten: Anthonis, Maartje en Jan Leenderts; met akte van schuldbekentenis door 
Gerard Thonisz. aan Pieter Cornelisz., onder verband van een perceel land, gelegen 
onder Moordrecht; met aantekeningen en staatjes van kosten.
1580 en ongedateerd 4 stukken

Oegstgeest

OEGSTGEEST

1321 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Oegstgeest, waarbij 
Pieter Cornelisz. van Alkemade, wonende in Oegstgeest, erkent schuldig te zijn 
wegens koop van een perceel land, gelegen bij de Groene steeg in Oegstgeest, aan 
Gerrit Henricxz., wonende in Oegstgeest; onder verband van bovengenoemd 
perceel.
1628 24 mei 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT

1322 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Ooltgensplaat, waarbij Cornelis de Ruijter en zijn echtgenote Maria Gabriëls 
Hoogwerfs, wonende buiten de Delfse Poort van Rotterdam, erkennen 
tweehonderd carolusguldens schuldig te zijn, wegens salaris, verschotten en 
renten, aan Hartman de Custer, procureur te Rotterdam; onder verband van een 
perceel land, gelegen aan de Langstraatsedijk en de Woutsweg in de polder van 
Galathee, alsmede van een perceel land, gelegen in de polder van "den Groten 
Blocq", beiden onder de jurisdictie van Rotterdam.
1655 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 77, 1987

Piershil

PIERSHIL

1323 Akte van cessie, opgemaakt voor schepenen van Bergen op Zoom, door Mr Cornelis
van der Delf, van de rechten rustende op landerijen, gelegen o.a in de polder de 
Korendijk onder Piershil, alsook van andere vorderingen, aan Bernaert Binne Jansz.,
wonende in Geervliet.
1529 4 juni 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 9 a, 1987

1324 Notariële akte van cessie, gepasseerd te Antwerpen, door Nicolas Pieterssen van 
Abeele, zoon van wijlen Pieter Adriaensz. van Abeele en Cornelia Oversteege, 
wonende in Zierikzee, van de rechten rustende op een perceel land, gelegen onder 
Piershil, aan Adriana van Oversteege, weduwe van Mr Cornelis van der Delf.
1559 22 augustus 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 9 b, 1987
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Putten

PUTTEN

1325 Rentebrief, uitgegeven door Karel V ten laste van de domeinen van Putten, ter 
waarde van twintig carolusgulden 's jaars, op naam van Jonkvrouwe Beatrix van 
Assendelf, echtgenote van de heer van Waalwijk; met aangehecht kwitantie.
1542 4 februari 1 charter
en dorso: aantekeningen, waaruit blijkt dat de rentebrief in 1583 in het bezit is van Jvr. Alijt van 
Assendelf,vrouwe van Sonsvelt
Herkomst: overgenomen van de directeur van het Staatsarchief te Düsseldorf, 1951

Rijnsburg

RIJNSBURG

1326 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Rijnsburg, waarbij 
Theodorus Daversman, zoon van Henricus Daverman en Anna van Staveren, 
predikant te Zoetermeer, een schuld aan Harmanus d'Oude, arts, erkent; onder 
verband van een losrentebrief ten laste van de Staten van Holland en West-
Friesland, ten name van Annetje van Staveren.
1704 31 october 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

Rijswijk

RIJSWIJK

1327 Akte van transport, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland aan Barbara 
Adriaensdr., weduwe van Pieter Hackius, wonende te Leiden, een losrentebrief ten 
laste van de Staten overdragen in ruil voor een losrentebrief onder verband van 
Huize Ockenburg, alsmede een perceel land, staande en gelegen in Rijswijk.
1629 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 70, 1987

Schoonhoven

SCHOONHOVEN

1328 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schepenen van Schoonhoven, waarbij 
Jacob van Dalen, stadsdrukker, een schuld aan Jacob Post en Adriana de Leeuw, 
wonende in Kethel, erkent, wegens de koop van een huis met toebehoren, 
genaamd "het Kasteel van Buren", gelegen bij de Vrouwenpoort in Schoonhoven.
1737 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987

Sluipwijk

SLUIPWIJK

1329 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Sluipwijk, Gravekoop 
en Nieuwenbroek, waarbij Arij van Leeuwen, wonende in Sluipwijk, erkent aan 
IJsbrand Tekens, wonende in Woubrugge, wegens lening vierduizend guldens 
schuldig te zijn; onder verband van twee percelen en een partij veenland, gelegen 
op de Sloene onder Sluipwijk.
1799 15 januari 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

Sommelsdijk

SOMMELSDIJK

1330 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schepenen van Sommelsdijk, waarbij 
Crijn Bastiaensz. Bleijcker erkent aan Dierick Doensz. Cleijburch, wegens de koop 
van een schuur aan de Oostdijk onder Sommelsdijk, schuldig te zijn.
1601 10 maart 1 charter
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Herkomst: onbekend, 1980

1331 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor baljuw en schepenen van 
Sommelsdijk, waarbij Adrianus Verburgh, koopman, wonende in Brielle, erkent aan 
Balthasar Castelein, secretaris van Dirksland, vierduizend guldens schuldig te zijn.
1673 1 charter
en dorso: kwitantie, 1675
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 79, 1987

1332 Akte van schuldbekentenis, door de magistraat van Sommelsdijk, als armmeesters 
van Sommelsdijk, van een schuld van honderdtweeënzeventig pond, wegens 
verschot van penningen aan en ten behoeve van de dorpsarmen, aan Adrianus 
Alebeecq, schepen van Sommelsdijk, als armmeester en administrateur van de 
goederen der armen; onder verband van een armenwoning, genaamd "de Hoge 
Kamer", gelegen aan de Hamerweg, ten noorden de Poppendamse, alsmede van 
landerijen, gelegen in het Oude Land van Sommelsdijk.
1723 1 stuk
afgelost: 1727
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 100, 1987

1333 Akte van schuldbekentenis, door de magistraat van Sommelsdijk, van een schuld 
van vijfienhonderd guldens, wegens geldlening, aan de kerk van Sommelsdijk.
1726 1 stuk
afgelost: 1730
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 101, 1987

Stompwijk

STOMPWIJK

1334 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Stompwijk in het jaar 
1610, van een losrente ten behoeve van Jacoba Pietersdr., poorteresse van Haarlem;
onder verband van een perceel weiland, gelegen in Tedingerbroek, authentiek 
afschrif.
1636 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de gemeente-archivaris van Haarlem, 1952

1335 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Stompwijk, waarbij 
Claas van Straten de Jonge en Pieternelletje Goversdr. van der Meer, echtelieden, 
een schuld van vierentwintighonderd guldens aan Adriaen Boers, baljuw en schout 
van Voorschoten en Veur, erkennen; onder verband van: een perceel veenland, 
gelegen aan de Goo Watering in de Westeindse polder onder Stompwijk, een 
schuur en erf, gelegen aan de Stompwijkse Watering, in de Westeindse polder 
onder Stompwijk, de helf van een huismanswoning met toebehoren, alsmede de 
helf van een perceel land, staande en gelegen aan de Goo Watering in de 
Westeindse polder, de helf van een perceel wei- of hooiland, gelegen aan de Goo 
Watering.
1742 19 januari 1 charter
grotendeels afgelost en ten protocolle geroyeerd in 1747
Herkomst: overgenomen van het bestuur van de Zoetermeerse Meerpolder onder Zoetermeer, 1951

Strijen

STRIJEN

1336 Akte van opheffing door de Staten van Holland van de fidei-commissaire belasting 
van twee kustingbrieven en een obligatie ten laste van het gemeene land, onder 
verband van een woning en landerijen, gelegen in de Numanspolder en 
Cromstrijen, ter waarde tesamen van zestienduizend guldens, ten behoeve van 
Catharina van Beaumont, weduwe van Willem van Zoutelande, teneinde deze te 
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verkopen en met de opbrengst enige vaste goederen in Holland te kopen.
1711 1 charter
en dorso: een specificatie, geschreven door de heer Van der Poest Clement. .B. Catharina van 
Beaumont, dochter van Mr Aernout van Beaumont en Johanna van Goch.
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 84, 1987

Ter Aar

TER AAR

div.nrs. Oud-rechterlijke archivalia van Ter Aar.
1550-1739 81 charters
Herkomst: tenzij anders vermeld, overgenomen van het gemeentebestuur van Ter Aar, 1971
1337 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,

waarbij Jan Gherijtsz. Coman, wonende in Ter Aar, een schuld erkent 
aan Jan Pieter Louerijsz., wonende in Ter Aar; onder verband van o.a.
zijn woning en landerijen, staande en gelegen in Ter Aar. 1550 12 
april, 1 charter

1338 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jacop Thamasz., wonende in Ter Aar, een schuld erkent aan 
Willem Cornelisz., alias Willem Roelofsz., wonende in 
Aarlanderveen; onder verband van een perceel maailand, gelegen 
aan de Aar onder Korteraar. 1578 3 februari, 1 charter

1339 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Symon Willemsz., wonende in Langeraar, een schuld erkent 
aan Pieter Mouwering, van honderdvierentwintig carolusguldens, 
terzake van de koop van een boeierschip met toebehoren. 1589 15 
october, 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeente-archivaris van Rotterdam, 1971

1340 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, door Clement 
Jansz., wegens de koop van een perceel land, gelegen in Ter Aar, ten 
behoeve van de Staten van Holland en West-Friesland; onder 
verband van een perceel land, gelegen aan de Oudendijk onder 
Langeraar. 1590 26 maart, 1 charter

1341 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Thymen Corstenz., wonende in Langeraar, een schuld erkent 
aan zijn schoonvader Pieter Mouwering, onder verband van zijn 
hofstede met landerijen, gelegen aan de Langeraarseweg. 1597 22 
december, 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

1342 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Cornelis Phillipsz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van Jacob 
Reyersz. Brouwer, wonende in Leiden; onder verband van een huis 
en erf, enz., staande en gelegen aan de Langeraarseweg, alsmede 
van een perceel land, gelegen aan de Langeraarseweg in het 
Uiteinde van Ter Aar. 1612 22 october, 1 charter

1343 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Adriaen Bouwensz en Cornelis Phillipsz., beiden wonende in 
Ter Aar, een schuld erkennen aan Jacob Reijersz. Brouwer, wonende 
in Leiden, wegens de koop van een huis en erf, alsmede een perceel 
land, resp. staande en gelegen aan de Langeraarseweg in Ter Aar; 
onder verband van: Adriaen Bouwensz.: zijn huis en erf, staande en 
gelegen aan de Langeraarseweg, alsmede een perceel land, Cornelis 
Phillipsz.: het gekochte. 1612 22 october, 1 charter

1344 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jasper Jansz., wonende in Ter Aar, een schuld erkent aan 
Claes Adriaensz., burgemeester van Leiden, wegens ruiling van 
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landen en erven; onder verband van een perceel land met huis, enz., 
gelegen aan de Langeraarseweg in Ter Aar. 1614 9 november, 1 
charter

1345 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Gherijt Mouwerijnsz., wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een "kervielturfpont", aan Claes 
Anthonisz., Dirck Cornelisz. en Cornelis Jansz., zijn zwagers. 1621 6 
mei, 1 charter
borgen zijn: Mouwerijn Gherijtsz. en Claes Anthonisz., beiden wonende in Ter Aar.

1346 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Gherijt Mouwerijnsz., wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een "kervielturfschip", aan Jan Jansz. 
Janoom, wonende in Zevenhoven. 1621 1 juli, 1 charter
borgen zijn: Mouwerijn Gherijtsz. en Claes Anthonisz., beiden wonende in Ter Aar

1347 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Gherijt Mouwerijnsz., wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel land met huis met 
toebehoren, gelegen aan de Langeraarseweg in Ter Aar, aan Jan 
Willemsz. Woudendorp, korenkoper te Leiden. 1623 2 mei, 1 charter
borgen zijn: Claes Anthonisz. en Cornelis Jacob Sijmonsz., beiden wonende in Ter 
Aar

1348 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Cornelis Cornelisz. Beerten Rees (?), wonende in Ter Aar, ten behoeve
van Aelbrecht Henricxz., alias Coman Albert, wonende in 
Woubrugge; onder verband van een perceel land met huis, gelegen 
in Ter Aar. 1624 30 september, 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

1349 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Aelwijn Harmansz., wonende in Ter Aar, een schuld erkent 
wegens geldlening, aan Joost Bauenz. 1625 19 augustus, 1 charter

1350 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jan Adriaen Jonge Adriaensz., wonende "opte Houf", een 
schuld erkent ten behoeve van de Armen van Ter Aar; onder verband
van zijn turfschip. 1626 1 juni, 1 charter
"opte Houf" mogelijk De Hoef

1351 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van 
Alkemade, waarbij Cornelis Claesz. Croost, wonende in 
Roelofarendsveen, een schuld erkent wegens de koop van een 
perceel hennipland, gelegen tussen de Brasemermeer en de 
Veendijk, aan Jan Tonisz. , wonende in Rijnsaterwoude. 1626 20 juli, 1
charter

1352 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van 
Nieuwveen, waarbij Cornelis Cornelisz. Krof, wonende in Langeraar, 
een schuld erkent wegens de koop van een turfschip, aan Cornelis 
Jansz. Crijger, scheepmaker, wonende in Korteraar; onder verband 
van genoemd turfschip. 1628 5 juli, 1 charter
zgn. "Waterbrief".

1353 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Michiel Cornelisz. Houck, wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Steffen van Heussen, wonende in Leiden; onder verband van een 
huis met toebehoren en een perceel land, staande en gelegen aan de
Langeraarseweg in de Uiteindse polder onder Ter Aar. 1630 19 
september, 1 charter

1354 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Cornelis Pietersz., wonende in Ter Aar, een schuld erkent 
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wegens koop van drie percelen land met voorhuis en erf, gelegen in 
Ter Aar, aan de weduwe en kinderen van Jacob Dircxz.; onder 
verband van genoemde percelen met voorhuis, enz.. 1631 3 maart, 1 
charter
het betref drie aaneengesloten percelen, het eerste, met daarop het voorhuis, 
gelegen aan de Korteraarseweg, het tweede gelegen als voren genoemd, het 
derde gelegen aan de Molenwatering.
borgen zijn: Aert Cornelisz. en Pieter Cornelisz., molenaar, beiden wonende in Ter 
Aar

1355 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Maerten Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Michiel Pietersz. Sockelaer; onder verband van drie percelen land, 
gelegen in het Middelbon van Ter Aar, het laatste gelegen aan de Aar.
1631 6 april, 1 charter

1356 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
wegens de koop van een praam, gebouwd door Cornelis Jansz. 
Krijger, scheepmaker, door Jan Pietersz., wonende in Voorschoten, 
ten behoeve van Jan Aertsz. Coman en Gerrit Gerritsz. 1631 30 juli, 1 
stuk

1357 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Maerten Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Michiel Pietersz. Sockelaer; onder verband van twee percelen land, 
waarvan één gelegen aan de Aar, en een perceel houtland, gelegen in
Ter Aar. 1632 2 mei, 1 charter

1358 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Henrick Cornelis Henricxz., wonende in Ter Aar, behoeve van Anna 
Jansdr., weeskind van Jan Vrericxz. en Neeltgen Jeroensdr.; onder 
verband van een perceel land met huis, enz., gelegen aan de 
Middelweg in het Cortevelt, waar hij zelf woont, alsmede een perceel
land, genaamd "de Correcamp". 1634 4 februari, 1 charter
voor Anna Jansdr. handelt haar broer Jeroen Jansz.

1359 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Daniël Cornelisz., wonende "opten Houck" in Ter Aar, een 
schuld erkent aan Jasper Cornelisz. in 't Schoot; onder verband van 
zijn huis en erf, enz., gelegen aan de Middelweg. 1635 14 september, 
1 charter

1360 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Adriaen Willem Ouwe Pietersz., wonende in Ter Aar, een 
schuld erkent wegens geleverd laken, aan Maria van der Graf, 
weduwe van Huijch Jacobsz. Gael, lakenkoopster te Leiden. 1636 3 
augustus, 1 charter en 1 stuk

1361 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Maerten Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Michiel Pietersz. Sockelaer; onder verband van een perceel weiland, 
alsmede een perceel meeland, gelegen aan de Aar, alsook een 
perceel land, gelegen aan de Aar in het Middelbon van Ter Aar, en 
nog een perceel houtland, gelegen in Ter Aar. 1637 8 juni, 1 charter

1362 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Cornelis Jaspersz. Bloem, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een turfschip, aan Claes Anthonisz. van 
Diemen. 1638 1 maart, 1 charter
borgen zijn: zijn vader Jasper Cornelisz. Bloem en zijn zwager Cornelis Jan 
Lenertsz., beiden wonende in Ter Aar

1363 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Michiel Cornelisz. Houck, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel land, gelegen in het 
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Middelbon van Ter Aar, aan Cornelis Pietersz. Velsen, wonende in 
Zwammerdam. 1638 17 mei, 1 charter

1364 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jan Pietersz. Backer, wonende in Rijnsaterwoude, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel land, gelegen in het 
Middelbon van Ter Aar, aan Cornelis Pietersz. Velsen, wonende in 
Zwammerdam; onder verband van genoemd perceel. 1638 27 mei, 1 
charter

1365 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jan Cornelisz. Vogelaer, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een turfschip met toebehoren, aan 
Grietgen Pietersdr., echtgenote van Jacob Jansz. Clapmuts; onder 
verband van een perceel veenland, gelegen in het Middelbon van Ter
Aar. 1639 13 januari, 1 charter
zgn. "Waterbrief"

1366 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jan Jacobsz. van Leeuwen, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel veenland, gelegen aan de 
Landscheiding in Ter Aar, aan Geertgen Jansdr., weduwe van Jan 
Willemsz. Vermij; onder verband van genoemd perceel. 1640 13 
januari, 1 charter
borg is: Roelof Pieters, wonende in Ter Aar

1367 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Kors Dircxz., wonende in Ter Aar, een schuld erkent aan 
Cornelis en Wouter Jaobszn, weeskinderen van Jacob Clementsz., 
schout; onder verband van een perceel land met huis, gelegen in het 
Uiteinde van Ter Aar. 1640 3 februari, 1 charter

1368 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Anna Gerritsdr., laatst weduwe van Adriaen Dircxz. Houck, ten 
behoeve van de Armen van Ter Aar; onder verband van een perceel 
land met huis, gelegen aan de Langeraarseweg in het Middelbon van
Ter Aar. 1640 2 october, 1 charter
voor Anna Gerritsdr. handelt haar zoon Jan Jacobsz..

1369 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Lenert Cornelisz. Ouwetges, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent aan Cornelis Cornelisz. Penningen, wonende in Voorschoten; 
onder verband van een perceel land met huis, enz., gelegen in Ter 
Aar. 1641 21 mei, 1 charter

1370 Onderhandse akte van schuldbekentenis, waarbij Jan Cornelisz. 
Vogelaer, wonende in Ter Aar, een schuld erkent wegens de koop van
een perceel teelland, aan Jan Claes Bonifaesz.. 1643 27 februari, 1 
stuk

1371 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Bastiaen Cornelisz., wonende in Ter Aar, een schuld erkent 
wegens de koop van een perceel land, gelegen in het Langeveld in 
Ter Aar, aan Jan Hubertsz. Backer. 1643 7 april, 1 charter

1372 Akte van transport van een schuldbekentenis uit 1643 door Pieter 
Cornelisz. van Vliet, wonende in Ter Aar, aan Dirck Adriaensz. 
Arijmaat, wonende op de Vriezekooperdrecht. 1645 31 januari; met 
retroactum 1643, 2 getransfigeerde charters
Retroactum is hierna beschreven
- Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter 

Aar, waarbij Dirck Jan Theesz., wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel veenland, gelegen in het
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Noordeinde van Langeraar, met in het noorden de 
Gerreberchbanen en in het oosten de Achterwetering, aan Pieter
Cornelisz. van Vliet, wonende in Nieuwveen. 1643 1 juni
borgen zijn: Cornelis Jacobsz. Ouwelant en Pieter Sijmonsz., 
beiden wonende in Ter Aar.

1374 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Maerten Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Michiel Pietersz. Sockelaer; onder verband van een erf en land met 
huis, enz., gelegen in Ter Aar. 1644 5 mei, 1 charter

1375 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Harman Hubertsz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van de 
weeskinderen van Aeltgen Jansdr.; onder verband van een perceel 
land met huis, enz., waar hij woont, aan de Langeraarseweg in Ter 
Aar. 1646 12 november, 1 charter

1376 Akte van schuldbekentenis, waarbij Kors Dircxz., wonende in Ter Aar,
een schuld erkent wegens "aangetelde" penningen, aan Elisabeth 
Woutersdr., weduwe van Jacob Clements Stouthandel. 1647 19 juni, 1
stuk

1377 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Adriaen Jansz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van de 
weeskinderen van Govert Cornelisz. en Ingetgen Aertsdr.; onder 
verband van een perceel weiland, gelegen in de Noordeindse polder 
onder Ter Aar. 1647 13 september, 1 charter

1378 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jan Claesz. Bijlemeer, wonende in Ter Aar, een schuld erkent 
wegens geldlening, aan Adriana Cornelisdr., weduwe van Michiel 
Pietersz. Sockelaer; onder verband van een perceel land met huis, 
enz., gelegen aan de Langeraarseweg in het Middelbon van Ter Aar, 
alsmede van een perceel houtland, gelegen aan de Abwetering in Ter
Aar. 1647 25 november, 1 charter

1379 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jacob Cornelisz. Schoemaecker, wonende in Ter Aar, een 
schuld erkent wegens de koop van een perceel land, gelegen in het 
Middelbon van Ter Aar, aan Cornelis Jan Maertensz.. 1648 30 maart, 1
charter

1380 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Maerten Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Aeltgen Willemsdr., dochter van Willem Elbertsz. en wijlen Aeltgen 
Erasmusdr.; onder verband van zes percelen land, weiland en 
hooiland, waarvan één met huis, enz., gelegen aan de 
Langeraarseweg en aan de Aar, allen gelegen in het Middelbon van 
Ter Aar. 1648 2 october, 1 charter

1381 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Maerten Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Willem Albertsz. Kuifman, wonende in Zevenhoven; onder verband 
van zes percelen land, gelegen aan de Langeraarseweg en aan de 
Aar, allen gelegen in het Middelbon van Ter Aar. 1648 2 october, 1 
charter

1382 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Cornelis Cornelis Leen Heijnen, wonende in Ter Aar, een 
schuld erkent wegens arbeidsloon en materialen voor de bouw van 
een huis, verdiend en geleverd door Crijn Ghijsbertsz., timmerman, 
aan Cornelis Cornelisz. van der Aer, houtkoper, wonende in Alphen; 
onder verband van een perceel land met daarop het genoemde huis,
alsmede van een perceel veenland, daarachter gelegen, gelegen aan 
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de Langeraarseweg in het Middelbon van Ter Aar. 1649 12 februari, 1 
charter

1383 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Henrick Jansz. Calmes, kleermaker te Ter Aar, ten behoeve van 
Geertruijt Gael, nagelaten dochter van Huijch Jacobsz. Gael, 
wonende in Leiden; onder verband van een perceel land met huis, 
gelegen aan de Middelweg in het Langeveld in Ter Aar. 1649 19 
maart, 1 charter

1384 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jacob Albertsz., wonende in Ter Aar, een schuld erkent 
wegens de koop van een perceel land, gelegen in het Middelbon van 
Ter Aar, aan Geertruijt Gael, dochter van Huijch Jacobsz. Gael; onder 
verband van het genoemde perceel. 1649 23 april, 1 charter
borg is: Albert Jacobsz., zijn vader

1385 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Cornelis Ghijsbertsz. Grooten, wonende in Nieuwveen, een 
schuld erkent wegens de koop van een turfschip, aan Jan Clementsz. 
voor de ene helf en aan de kinderen en kleinkinderen van wijlen 
Lijdewa Adriaensdr. voor de andere helf. 1650 28 maart, 1 charter
borg is: Pieter Jansz.Timmerman, zijn zwager, wonende in Ter Aar

1386 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Arijen Willem Oude Pietersz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Jan van Heijningen; onder verband van een perceel teelland, gelegen
in het Langeveld onder Ter Aar. 1650 3 juli, 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

1387 Losrentebrief, opgemaakt voor het archief van Ter Aar, ten laste van 
Harman Huijberts, wonende in Ter Aar, ten behoeve van Adriaen 
Jansz., bakker aan de Bilderdam; onder verband van een perceel land
met huis, gelegen in het Noordeinde van Langeraar, alsmede van 
twee percelen land, gelegen in de Noordeindse polder onder Ter Aar. 
1650 26 september, 1 charter

1388 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jan Jansen Rietvelt, wonende in Ter Aar, een schuld erkent 
wegens de koop van een "kervielturfpont", aan zijn oom Mourijn 
Dircxz. van der Swaen. 1651 10 februari, 1 charter
borg is: Appolonia Dircxdr., gehuwd met Kors Dircxz van der Burch

1389 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Pieter Jansz. Crijger, wonende in Ter Aar, ten behoeve van Cornelis 
Huijgensz. van Swanenburch, wonende in Leiden; onder verband van
een perceel land, gelegen in de Korteraarse polder. 1651 24 april, 1 
charter

1390 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Maerten Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van Jan 
Jansz. van Leeuwen,lakenkoper te Nieuwkoop; onder verband van 
zeven percelen land, weiland en hooiland, waarvan één met huis, 
gelegen aan de Langeraarseweg en aan de Aar, allen gelegen in het 
Middelbon van Ter Aar. 1652 22 april, 1 charter

1391 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Gerritsz. Tromslager, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel land, gelegen aan de 
Langeraarseweg in Ter Aar, aan de gezamenlijke schuldeisers van 
wijlen Maritgen Jansdr., weduwe van Jan Cornelis Gijsz.; onder 
verband van het genoemde perceel. 1652 8 mei, 1 charter
borgen zijn: Cornelis Cornelisz. Jonge Duijser en Louris Jansz. Hartvelt, beiden 
wonende in Ter Aar
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1392 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Maerten Jan Maertensz., wonende in Ter Aar, ten behoeve van Ds 
Van der Trecht, gewezen predikant in Indië; onder verband van 
negen percelen land, land of water, en weiland, waarvan één met 
huis, enz., waarin hij woont, gelegen aan de Langeraarseweg, allen 
gelegen in het Middelbon van Ter Aar. 1653 17 januari, 1 charter

1393 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Pieter Jansz. Crijger, wonende in Ter Aar, ten behoeve van het 
weeskind van Maerten Cornelisz. Stouthandel en Fijtgen Meesdr.; 
onder verband van een perceel land met huis, enz., waar hij woont, 
gelegen aan de Korteraarseweg in Ter Aar, alsmede van een perceel 
land, gelegen aan de Molenwetering in de Korteraarse polder. 1653 
14 februari, 1 charter

1394 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
de erfgenamen van Aeltgen Jansdr. een losrentebrief, ten laste van 
Harman Huijbertz., onder verband van een perceel land met huis, 
enz., waar hij woont, gelegen in Ter Aar, overdragen aan Jacob 
Huibertsz. van Kints. 1655 23 maart, 1 charter
erfgenamen zijn: Huijbert Harmansz., Jan Harmansz., Annetgen Harmansdr., 
Appolonia Harmansdr, Martijntgen Harmansdr.
voor Annetgen en Appolonia Harmansdrs handelt hun broer Huijbert Harmansz.; 
voor Martijntgen Harmansdr. handelen haar vader Harman Huijbertsz. en haar 
neef Jan Arents Rietdecker.

1395 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Jansz. Crijger, scheepmaker, wonende in Ter Aar, een 
schuld erkent wegens de koop van een partij eikehout, aan Grietgen 
Pietersdr. van Swieten, weduwe van Johan van Rhijn, houtkoper te 
Alphen; onder verband van een perceel land met huis, alsmede van 
een perceel land, beiden gelegen aan de Korteraarseweg in Ter Aar. 
1655 13 april, 1 charter

1396 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Cornelis Ghijsbertsz. Grooten, wonende in Ter Aar, een 
schuld erkent wegens de koop van een perceel weiland, gelegen in 
het Noordeinde van Ter Aar, aan Huijbert Jansz. Timmerman, zijn 
zwager. 1656 23 maart, 1 charter
borgen zijn: - Jasper Meltensz. Coster, Willem Jansz. Schoemaecker
Zie nrs 993, 1385

1397 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Cornelis Maertensz. van de Mije, wonende in Ter Aar, een 
schuld erkent wegens de koop van een perceel weiland, gelegen in 
het Uiteinde van Ter Aar, aan de kinderen van Maritgen Florisdr. voor
de ene helf en aan de kinderen van Annetgen Florisdr. voor de 
andere helf. 1657 5 maart, 1 charter

1398 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, ten laste van 
Cornelis Cornelisse Verburch, wonende in Ter Aar, ten behoeve van 
Maritgen Maertensdr.; onder verband van een perceel turfland en 
water, gelegen in Ter Aar. 1657 14 maart, 1 charter

1399 Akte van transport, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar, waarbij 
Grietgen Jochumsdr., weduwe van Maerten Cornelisz. Dammerlaan, 
wonende in Ter Aar, een kustingbrief inzake de koop van een perceel 
land, gelegen in de Heerwechse polder onder Ter Aar, overdraagt aan
Cornelis van Swanenburgh, wonende in Leiden. 1657 18 mei, 1 
charter

1400 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Adriaen Jansz. Vogelaer, wonende in Ter Aar, een schuld 
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erkent wegens de koop van een perceel land met huis, enz., gelegen 
in het Uiteinde van Ter Aar, aan Crijn Ghijsbertsz. Timmerman, 
wonende in Ter Aar; onder verband van genoemd perceel. 1657 29 
october, 1 charter
borg is: zijn vader Jan Cornelisz. Vogelaer, wonende in Ter Aar

1401 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Jansz. van Zijl, wonende in Ter Aar, een schuld erkent 
wegens de koop van een perceel teelland, gelegen in het Middelbon 
van Ter Aar, aan Cornelis Maertensz. van de Mije, wonende in Ter 
Aar. 1663, 26 februari, 1 charter

1402 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Aplonia Crijnendr., weduwe van Albert Jacobsz., en haar 
zoon Jacob Albertsz. van Ruijten, beiden wonende in Ter Aar, een 
schuld erkennen aan Cornelis Jacobsz. Stouthandel, wonende in 
Korteraar; onder verband van een perceel land met huis, enz., en een
weiland en akker daar achter, gelegen aan de Langeraarseweg, 
alsmede van een perceel land met fruitbomen. 1665 26 mei, 1 charter

1403 Obligatie ten laste van Grietgen Crijnen, wonende in Korteraar, ten 
principale en Damus Crijnen Langeveld als borg, ten behoeve van de 
Armen van Ter Aar; met aangehecht: memorie van betaalde renten 
en aflossingen, 1666 - 1676. 1666 10 maart, 1 charter

1404 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Maertensz. van Vliet, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel land met huis, enz., gelegen 
in het Uiteinde van Ter Aar, aan Huijbert Maertensz. weduwnaar van 
Marritje Willemsdr., en Lijsbeth Lourisdr. Hartvelt, weeskind van 
Marritje Willemsdr. en Louris Jansz. Hartvelt; onder verband van 
genoemd perceel. 1669 13 mei, 1 charter

1405 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Bouwen Cornelisz. Hoogendijck en Jan Leendert Bal, beiden 
wonende in Ter Aar, ooms en voogden van de minderjarige 
weeskinderen van Gerrit Cornelisz. Hoogendijck en Annitgen 
Leenderts Bal, een schuld erkennen aan Willem Heijdricxz van der 
Hoorn, wonende aan de Vriezekoperdijk in Leimuiden; onder 
verband van een perceel weiland, gelegen aan de Aar in de 
Langeveldse polder onder Ter Aar. 1673 22 maart, 1 charter

1406 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Heyndrick Willemsz. Witten, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel land, aan de gezamenlijke 
erfgenamen van Leendert Willemsz. en Anna Sijmons; onder 
verband van een perceel land met huis, enz., gelegen aan de 
Middelweg in Ter Aar. 1675 28 januari, 1 charter

1407 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Symon Jan Ary Jansen, wonende in Ter Aar, een schuld 
erkent wegens de koop van een perceel teelland, gelegen in de 
Noordeindse polder onder Ter Aar, aan de crediteuren van wijlen 
Geertje Cornelisdr., weduwe van Pieter Govertsz. Dieperdijck. 1675 13
augustus, 1 charter
borg is: Cornelis Willemsen Kramer, wonende in Ter Aar. N.B. Zie nr 1026

1408 Akten van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter 
Aar, waarbij Claes Abramsen d'Ammerlaen een schuld erkent wegens
geldlening, aan Annetie Kornelis, weduwe van Jan Jansz. Rietvelt. 
1679 2 april, 2 stukken

--- ---
Inv.nr. 1409 is vervallen
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1410 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Jacob van Ruiten, voor zichzelf en als voogd van de 
minderjarige kinderen van Neeltie Andriesdr., Lambert Andriesz. 
Oudewater, Pieter Willemsz. Verhoeff en Gerrit Oudewater, een 
schuld erkent wegens de koop van een perceel weiland, een huis en 
erf, en een perceel hooi- of veenland, allen gelegen in de 
Middelpolder, aan Jan Willemsz. Hooghlinden; onder verband van de
gekochte goederen. 1680 6 juni, 1 charter
borgen zijn: Leendert Pietersz. Draij en Gerrit Willemsz. Rietwijk.

1411 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Maarten Cornelisz. van der Linden een schuld erkent wegens 
de koop van een huis en erf, gelegen in het Langeveld in Korteraar, 
aan Appolonia Dircx.; onder verband van het genoemde huis. 1684 7 
april, 1 charter

1412 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Gerrit Arijsz., wonende in Ter Aar, een schuld erkent wegens 
de koop van een huis en erf, enz., gelegen aan de Langeraarseweg in 
de Uiteindse polder onder Ter Aar, aan Leendert Jacob Jan 
Hermensz., wonende in Ter Aar; onder verband van genoemd huis, 
enz.. 1685 29 november, 1 charter

1413 Akte, waarbij Pieter Dircxz. Verlaen zijn erfgenamen of 
rechtverkrijgenden verbiedt betaling te eisen van de helf van een 
obligatie ten laste van Aplonia Dircx, met als borg Jan Jansz. Rietvelt.
1689 8 maart, 1 stuk

1414 Ontvangstbewijs van door Klaes Abramsen betaalde renten over de 
jaren 1686 - 1693. 1694(wsch.), 1 stuk

1415 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Gerrit Cornelisz. den Haan een schuld erkent wegens de 
koop van een huis en erf, gelegen in de Uiteindse polder, aan Pieter 
Gerritsz. van Diemen en overige erfgenamen van Anna Willemsdr. 
Clok, weduwe van Leendert Albertsz. Pastoor; onder verband van 
genoemd huis en erf. 1712 29 januari, 1 charter

1416 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Andries Jansse Lelijvelt, een schuld erkent wegens de koop 
van een perceel weiland, gelegen in de Uiteindse polder, aan Neeltie 
Cornelis van der (?) en Geertruij, Cornelis, Claes en Lena van der 
Toght; onder verband van genoemd perceel. 1714 2 mei, 1 charter

1417 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Ariënse Hoogeveen een schuld erkent wegens de koop
van een perceel veenland, gelegen in de Middelpolder, aan de 
erfgenamen van Hendrik-Jan Nicolaas. 1718 25 april, 1 charter

1418 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Ter Aar,
waarbij Pieter Jansz. Nieuwenhuysen, wonende in Ter Aar, een 
schuld erkent wegens de koop van een perceel teelland, gelegen in 
de Noordeindse polder, aan Jacob Cornelisz. de Jong; onder verband 
van genoemd perceel. 1725 21 augustus, 1 charter

1419 Onderhandse akte van transport, waarbij Adrianus Koorevaar een 
kustingbrief op zijn huis, staande en gelegen in Korteraar, overdraagt
aan Suzanna Waalwijk. 1739 31 mei, 1 stuk

Valkenburg

VALKENBURG

1420 Rentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Valkenburg, ten laste van Maarte 
Houwer, wonende in Valkenburg, ten behoeve van de crediteuren van de verlaten 
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boedel van (?) Verbrugge en Willemijntje Weeber, gewoond hebbende in 
Valkenburg; onder verband van een paardestal, enz., gelegen aan de Dorpsstraat in 
Valkenburg.
1802 1 charter
: het stuk is deels afgeknipt.
Herkomst: geschenk van Jhr W.H. van de Poll, burgemeester van Elburg, 1952

Voorne

VOORNE

1421 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schepenen van Rugge in het land van 
Voorne, waarbij Jan Jansz. Tocker, wonende in Rugge, een schuld erkent wegens 
geldlening, aan Gerrit Arensz. Meeuwsteyn; onder verband van zijn huis, staande en
gelegen in Rugge.
1601 23 juli 1 charter
Herkomst: onbekend, 1987

Zegwaart

ZEGWAART

1422 Akte van schuldbekentenis, waarbij Pieter Jansz. Bien, wonende in Zegwaart, een 
schuld erkent wegens geldlening, aan Isaack Lambertsz. de Cocq.
1668 1 stuk
borgen zijn: Jan Adriaensz. Bien, zijn vader, en Adriaen Jansz. Bien, zijn broer

1423 Akte van borgstelling door Ary Jansz. Bien ten behoeve van Pieter Jansz. Bien, 
wegens veroordeling tot betaling aan Frans Gerritsz. Wassenaer

1 stuk

1424 Schuldbrief, met betrekking tot echtscheiding, ten laste van Simon Vroedsteijn, 
wonende in Zegwaart, ten behoeve van Lena Rodenburgh, wonende in Zegwaart; 
onder verband van een bouwmanswoning met toebehoren, gelegen aan de 
Zegwaartseweg in de ring van de Binnenwegse polder onder Zegwaart.
1799 22 maart 1 charter
Herkomst: overgenomen van de gemeentearchivaris van Schiedam, 1951

Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN

1425 Notariële akte van schuldbekentenis, waarbij Johan en Pieter Saarberg, 
timmerlieden, wonende in Zevenhuizen, een schuld erkennen aan Jan Bos, gehuwd 
met Maria Jacoba Saarberg, wonende in Bergschenhoek, en aan de voogden van 
Cornelis Saarberg; onder verband van de timmermanswinkel op de Lange Zijde in 
Zevenhuizen.
1813 1 stuk
Herkomst: geschenk van mevrouw W.A. Fick - Lugten te 's-Gravenhage, 1962

Zoetermeer

ZOETERMEER

1426 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor het gerecht van Zoetermeer, waarbij 
vrouwe Maria van Kinschot, weduwe van kolonel Lloyd, een schuld erkent aan Mr 
Roederick Cunes, commies van de Generaliteitskamer; onder verband van een 
perceel land, gelegen in de Driemanspolder onder Zoetermeer.
1700 14 april 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971
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Zoeterwoude

ZOETERWOUDE

1427 Rentebrief, opgemaakt voor schout en buren van Voorschoten, ten laste van Jan 
Dircksz. van Noorden, ten behoeve van Eemsgen, weduwe van Claes Symonsz.; 
onder verband van een perceel land, gelegen in Zoeterwoude.
1529 1 charter
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 63, 1987

1428 Losrentebrief, opgemaakt voor het gerecht van Zoeterwoude, ten laste van Jacob 
Cornelisz. van der Does, wonende aan de Hoge Rijndijk in Hazerswoude, ten 
behoeve van Arent Thienwinckel, wonende in Leiden.
1627 24 april 1 charter
Herkomst: geschenk van de gemeentearchivaris van Rotterdam, 1971

Zwammerdam

ZWAMMERDAM

1429 Akte van schuldbekentenis, opgemaakt voor schout en schepenen van 
Zwammerdam, waarbij Abraham de Bocq, rentmeester van Voshol en schout van 
Zwammerdam, een schuld erkent wegens de koop van een perceel land, gelegen in 
de Wijk onder Zwammerdam; onder verband van het genoemde perceel.
1666 1 charter
en dorso: kwitantie, 1674
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 78, 1987
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4 KRONIEKEN EN GEDICHTEN

4 KRONIEKEN EN GEDICHTEN
4.A Kronieken en Historische aantekeningen

4.A KRONIEKEN EN HISTORISCHE AANTEKENINGEN
4.A.1 landelijk

4.A.1 LANDELIJK

1430 Aanmerkingen aangaande het rouwdragen ter gelegenheid van het overlijden van 
prins Willem IV, erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, gedrukt.
1751 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1431 Toespraken gehouden door Petrus Camper, voorzitter van de Raad van Staten der 
Vereenigde Nederlanden, gericht tot de prins en prinses van Oranje Nassau, bij hun 
terugkeer in 's-Gravenhage in september 1787, gedrukt.
1787 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1432 "Hulde aan de Ruijter", gebundelde fragmenten van publicaties en krantenknipsels, 
betrekking hebbende op beelden ter nagedachtenis van Michiel Adriaansz. de 
Ruijter.
1789, 1834, 1856, 1858, 1862, 1863, 1876, 1884 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

4.A.2 gewestelijk

4.A.2 GEWESTELIJK

1433 "Copulaet, dienende tot de munten van Holland eyndigende cum vita Caroli V"; met
aantekeningen van Mr Gerard Schaep Pietersz. op het gebied van geschiedenis, 
geslacht- en wapenkunde, munten, zegels, enz.; met afbeeldingen en enkele 
bijlagen.
ca 1650 1 dossier
Niet raadpleegbaar
Herkomst: overgenomen van de directeur van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en 
gesneden stenen te 's-Gravenhage, 1952

1434 "Regesta Bavarica". Regesten van oorkonden, betrekking hebbende op Holland en 
Zeeland ten tijde van het Beierse Huis.
1346-1396 1 pak
Herkomst: ontvangen uit de nalatenschap van de heer J. Bruggeman, 1956

1435 Manuscript uit de collectie C. van Alkemade - P. van der Schelling, bevattende: a) 
rekening van Jan van IJsselstein en Jonge Floris van den Tol, van de kosten van de 
keuken van het grafelijk hof van Holland, over de periode 8 mei - 7 augustus 1401, 
in afschrif van Riikhart van Muiden, 1700; b) extracten uit vijf rekeningen van 
Philips van Dorp, tresorier van Holland, van 1405 - 1408, gewaarmerkt door notaris 
C.P. van Zwanenburch, 1601; c) inventaris van de "Boucken ende registeren 
bevonden in de registercamer van Holland", opgemaakt door P. Scriverius; met 
enkele losinliggende bijlagen.
17de eeuw 1 band
Herkomst: geschenk van Mejuffrouw H.H.P. Rijperman te 's-Gravenhage, 1957

1436 "Memorie" van de huldiging van Karel V door de Staten van Holland en West-
Friesland binnen de stad Dordrecht, 1515, extract-afschrif.
1639 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 62, 1987
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4.A.3 locaal

4.A.3 LOCAAL

1437 Concept voor de instelling van een Algemene Volksvergadering "Generale 
Volksstem" te Amsterdam, op verzoek van de Hoofddirectie van de gezamenlijke 
clubs, opgesteld door W.Y. van Hamelsveld, gedrukt.
1795 1 omslag
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1438 Memorie van Mr Elias van der Hoeven, ruwaard van Putten, aan de Provinciale 
Staten van Holland, teneinde te voorkomen dat het Slot te Geervliet zal worden 
afgebroken.
1760 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

1439 Album amicorum van Mr J.A. van Sillem, uit zijn tijd op de kostschool "Noortheij" bij
Voorschoten.
1853, 1855 1 deel
met handtekeningen (o.a. van kroonprins Willem, zoon van koning Willem III) en potloodtekeningen
Herkomst: de heer J.A. Sillem te 's-Gravenhage, 1976

1440 "Herinneringen van Mr J.A. Sillem, 1840 - 1912", met losse namenindex; overdruk uit
het Twee-en-Zestigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
1970 1 deel
Herkomst: de heer J.A. Sillem te 's-Gravenhage, 1976

1441 "Herinnering aan de feestviering den 27 sten Juni 1880 bij het Zestigjarig bestaan 
van het Instituut Noorthey", gedrukt.
1880 1 deel
Herkomst: de heer J.A. Sillem te 's-Gravenhage, 1976

1442 Afbeelding van het huis "Noortheij".
ongedateerd 1 stuk groot formaat/rol)
Herkomst: de heer J.A.Sillem te 's-Gravenhage, 1976

4.B Gedichten

4.B GEDICHTEN

1443 Dankzegging in dichtvorm aan Rector en leermeesters van de Latijnse school te 
Leiden, door Ioannes Walaeus (Zeeland), Ripperdus à Groenendijc (Leiden) en Otto 
Zeistius (Leiden), gedrukt.
1622 1 stuk
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage

1444 "Roemspiegel". Den defigen huize der Schaepen." Lofdicht , door W. Kersseboom, 
ter gelegenheid van de 54ste verjaardag van Mr Cornelis Schaep, baljuw, schout en 
dijkgraaf van Oudewater, oud-hoogheemraad van het grootwaterschap van 
Woerden; met aantekeningen, gedrukt.
1720 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1445 Twee rouwgedichten op Henderik Joseph Schröder, op 16 october 1731 te Leiden 
vermoord.
1731 2 stukken
één in het Nederlands, één in het Latijn.
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage;uit Archief Caland, 1902
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1446 "Principes Auriaci", gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van prins Willem IV van
Oranje met Anna van Hannover, prinses van Groot-Brittannië, in 1734.
ongedateerd 1 stuk
in het Latijn.
Herkomst: geschenk van N.N., 1957

1447 Lofdicht op Ds Petrus Hofstede, predikant van de Hervormde kerk te Rotterdam, 
naar aanleiding van zijn optreden bij de begrafenis van prins Willem IV, gedrukt.
1752 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1448 Gedicht, door O.B. de Wilde, op de intreerede van Ds Gysbertus Bonnet in de Grote 
Kerk te 's-Gravenhage, gedrukt.
1758 1 stuk
Herkomst Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1449 Antwoord in dichtvorm, door Dominicus Costerus, burgemeester van Woerden, aan
Ludovikus Kluit, oud-lid van de Synode, bij diens vertrek uit Woerden, gedrukt.
1764 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1450 Brief in dichtvorm, van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijn medeleden van het 
Doctorengezelschap "Uno animo", ter gelegenheid van het overlijden van het 
medelid Henrick de Bosch, arts te Amsterdam*, gedrukt.
1772 1 stuk
* "stadsdoctor"
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1451 Lofdicht op Mr Pieter Buyskes, door zijn zwager C.E. Vaillant, ter gelegenheid van 
zijn benoeming tot burgemeester van Enkhuizen, gedrukt.
1775 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1452 Dankdicht, gericht aan Arxhoek en Booy ter gelegenheid van hun vertrek uit de 
armenzorg, gedrukt.
1777 1 stuk
met aantekening: "Armmeesters Leiden?"
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

1453 "Op het Kunstrijk vertoonen van Melanie, door Jufvr. Maria de Bruyn": Gedicht, 
door H.J., op de toneelspeelster, ex-non, Maria de Bruyn, gedrukt.
1779 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1454 Lofdicht, door R. Wouters, ter gelegenheid van de verkiezing van Mr Marten 
Adriaan Beels, schepen, raad, schout, baljuw en dijkgraaf van Assendelf, tot 
bewindhebber van de kamer Amsterdam van de V.O.C., gedrukt .
1780 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1455 Schimpdicht, door C.G., op Ds Hubertus de Haas, predikant te Leiden, gedrukt.
1782 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1456 Welkomstgedicht, door Jn. de M., bij de intrede van Ds W.L. Krieger als predikant 
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van de Nederduits Gereformeerde gemeent van Utrecht, gedrukt.
1785 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990.

1457 Dankdicht, door Theodorus Knibbe, aan Koning Frederik van Pruisen voor zijn 
interventie na de aanhouding van zijn zuster bij Goejanverwellesluis, gedrukt.
1787 1 katern
betref koning Fredrik Willem II van Pruisen en zijn zuster Wilhelmina van Pruisen
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1458 "Lierzang", door Cornelius van Epen, ter gelegenheid van het 25-jarig 
regeringsjubileum van prins Willem V. gedrukt.
1791 1 katern
door N.N. aangeboden aan Gerrit Outhuis.
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1459 Gedichten op het gouden bruilofsfeest van Rudolf Mees en Sara van Lelievelt te 
Rotterdam.
1804 1 omslag
Herkomst: onbekend, 1987

1460 Lofdicht door de studenten van de Academia Nassauica, over de afstamming van 
het Huis van Nassau, gedrukt.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

4.C Tekeningen en kaarten

4.C TEKENINGEN EN KAARTEN

1461 Pentekening door een onbekende tekenaar van een staand portret van koning 
Philips II van Spanje, met bijschrif in het Frans en vermelding van zijn lijfspreuk in 
het Latijn “nec spe nec metu” (noch door hoop, noch door vrees”).
ongedateerd [eind 16e eeuw ] 1 stuk
gemerkt: "no 6".
Papier is zwak
Herkomst: onbekend; behoorde tot de Aanwinsten 1903-1973 van het Rijksarchief in de provincie 
Zuid-Holland

1462 Afbeelding van een geus en een geuzenpenning.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: onbekend

1463 Gewassen pentekening, door A.G. Garjeanne, van de begraafplaats van Mr Laurens 
Pieter van de Spiegel in Lingen; met bijschrif 1737-1800.
1849 1 stuk
Herkomst onbekend, 1987

1464 Tekening van de voorgevel van een tuinmanswoning.
19de-20ste eeuw 1 rol
Herkomst: Stichting de Holandsche Molen, 1984

1465 Oude kaart van Delf, gemaakt door I. de Ram.
ongedateerd 1 omslag
in 4 stukken gedrukt bij Pieter Smith te Amsterdam
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 1902

1466 Kaart van de gemeente Rotterdam en omgeving, uitgegeven door de Gemeentelijke
Technische Dienst, met aanduiding welk gedeelte van de stad door het 
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bombardement in mei 1940 is getroffen.
ongedateerd 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

4.D Kranten

4.D KRANTEN

1467 Exemplaar van de Delfsche Courant; met artikelen o.a. betreffende de fundatie van
Renswoude te Delf en de Sociëteit Standvastigheid, eveneens te Delf.
1843 7 maart 1 stuk
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 1902

1468 Exemplaar van De Nieuwe Courant, 's-Gravenhage.
1914 28 mei 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

1469 Exemplaar van de Middelburgsche Courant, no 1021.
1800 19 augustus 1 stuk
Herkomst: uit Gewestelijke Besturen, nr 4751

1470 Exemplaar van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, d.d. 27 april 1878, tweede blad, 
met o.a. onder de kop "Letteren en Kunst" een bericht over een muziekfeest ter 
gelegenheid van de Delfsche Studentenfeesten op 11 en 12 juli 1878; alsmede een 
fragment betreffende Nederland en het Delfse aardewerk, uit het gedicht van 
Longfellow "Keramos".
1878 27 april 1 stuk
met twee losse notities.
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage; uit Archief Caland, 1902

1471 Drie exemplaren van de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
1923 11, 19 en 29 april 1 omslag
Herkomst: onbekend, 1987

4.E Diversen

4.E DIVERSEN

1473 Fragment, afgesneden van een lijfrentebrief, bevattende de handtekeningen van 
Gecommitteerde Raden in 's-Gravenhage.
1638 30 januari 1 stuk
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 106, 1987

1474 "Naemen van vrienden die ons konnen ende bereet sullen sijn te helpen"; mogelijk 
opgesteld door een lid van de familie De Raet, ofwel door Peter Pots.
ca 1670 1 stuk
Herkomst: overgenomen van de Rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant, 1958

1475 Formulier tot verlening van een beurs voor de studie theologie te Leiden ingevolge 
de Brieven van stichting van twee beurzen in de theologie te Leiden door Pieter van 
Rhoon in 1599, gedrukt.
17de eeuw 1 stuk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1476 "Oraison funèbre en mémoire du grand Herman Boerhaave"; Lijkrede, ter 
nagedachtenis van Herman Boerhave op 4 november 1738 uitgesproken door Albert
Schultens, gedrukt.
1739 1 deel
uit het Latijn vertaald in het Frans.
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990
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1477 Lijst van het benodigde hout voor de bouw van een nieuwe meestoof in de polder 
de Ouden Oostdijk op het eiland Goeree.
1744 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1980

1478 "Korte Kerkreden", uitgesproken door Ds Joannes van Spaan, predikant te 's-
Gravenhage, ter gelegenheid van de aanvaarding van het erfstadhouderschap door 
prins Willem V, gedrukt.
1766 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1479 Verslag van de zitting van de Senaat der Academie van de stad Groningen en 
Ommelanden, gehouden in de zaal van Mr Frederik Adolph van der Marck, 
hoogleraar in het staats-,natuur- en volkerenrecht te Groningen, inzake diens 
ontslag als hoogleraar, gedrukt.
1773 1 katern
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

1480 "Akte van consulentschap tussen prins Willem V en Catharina Mulders, alias Kaat 
Mossel", gedrukt.
1783 1 stuk
satirisch geschrif.
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1481 "Brief van een Heer uit Amsterdam aan zijn vriend in Groningen, betreffende een 
conflict tussen Andries Spanheim Lohman en François Beeldsnijder Gerardsz., 
beiden wonende in Amsterdam", gedrukt
1784 1 omslag
satirisch geschrif
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990.

1482 "Overlijdensbericht betreffende Louis hertog van Brunswijk Wolfenbuttel", gedrukt.
1784 1 stuk
satirisch geschrif
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie

1483 Bericht van de Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen "Tot Nut van 't 
Algemeen", gedrukt.
1787 1 deel
Herkomst: Centraal Bureau vooor Genealogie, 1990

1484 Lofrede op Mr Johan Adriaen van de Perre, uitgesproken door J.H. van der Palm, 
rustend predikant te Maartensdijk*, in de vergadering van het Middelburgs 
Departement van het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, 
gedrukt.
1790 1 deel
* St(?) Maartensdijk
Herkomst: Centraal Bureau voor Genealogie, 1990

1485 Brieven van J.G.H. Hahn, P. Paulus en P.L. van de Kasteele, gericht aan P. Lelyveld, 
curator van de Universiteit van Leiden, betreffende het onderwijs aldaar.
1795-1799 7 stukken
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, (aanwinst 1909 XXI 18), 
1980

1486 Strook van een akte, houdende de ondertekening: "Actum Middelharnis de 27 
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January 1796, Het tweede jaar der Bataavsche Vrijheid.", met handtekeningen: 
Johannes Vreeswijk, G. Visser, Cornelis Verschoor, L. Leend. Knape, Abraham 
Tersier, Nicolaus Colijn, Dirk Huysers, P. Azn Rootsant, P. v.d. Slik, C. v. Gelder, 
Joannes Pex, De Bloeme, artinus Hermus, C. Kievit, C. v.d. Valk, Goekoop, C. 
Hagens, Joannes Groesbeek, Pieter Huysers, Arij Verhoeven.
1796, 27 januari 1 stuk
en dorso: "Middelharnis 27 januarij 1796, Poortugaal 10 december 1864, A.J. van der Poest Clement".
Herkomst: collectie Van der Poest Clement, nr 91, 1987

1487 Brief van F.G. von Boddien te Nijmegen, directeur van de Academie van 
Wetenschappen en Kunsten in Zeeland, aan de prefect van het Departement van de
Monden van de Rijn; met afschrif van een brief van de prefect, 1810, en 
aantekening, 1841.
1810, 1841. 3 stukken
Herkomst: onbekend, 1987

--- Akte van bevestiging in haar wapen van de gemeente Nijkerk door de Hoge Raad 
van Adel, kopie.
1816 1 rol (in bruin foudraal)
Inv.nr. 1488 is vervallen
Herkomst: onbekend, 1987

1489 Publicatie van de vrijwillige publieke verkoping van twee huizen in de Haverstraat te
Utrecht.
1802 1 stuk
Herkomst: onbekend

1490 Publicaties van de publieke verkoop van hofsteden en landerijen in de provincie 
Utrecht; tevens obligaties en schuldbrieven.
1797, 1800, 1802 1 pak
Herkomst: onbekend.

1491 Lijst van boeken, o.a. afkomstig van het klooster te Windesheim, welke blijkens een
bijgeschreven notitie interessant waren voor de bibliotheek van 's-Gravenhage om 
eventueel aan te kopen.
1830 18 februari 1 stuk
in het Latijn
Doordat er een andere gegadigde was ging de koop niet door
Herkomst: onbekend, 1955/1956

1492 Register van bezittingen, inkomsten en uitgaven van het museum Meermanno 
Westreenianum te 's-Gravenhage.
885-1898 1 deel
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, 1984

1493 Agenda van ingekomen en verzonden stukken van het museum Meermanno 
Westreenianum te 's-Gravenhage.
1885-1900 1 deel
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, 1984

1494 "Index Prinsenhof 1887 - 1919"; agenda van ingekomen en verzonden brieven van 
het museum Het Prinsenhof te Delf.
1887-1919 1 deel
Herkomst: Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, 1984

1495 Archivalia van het Provinciaal Comité in Zuid-Holland tot aanbieding van een wieg 
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aan Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana.
1909 1 omslag
Herkomst: geschenk van Mejuffrouw M.Th.E. Patijn te 's-Gravenhage, 1985

1496 Memorie van een geneesheer betreffende de behandeling van een patiënt.
ongedateerd 2 stukken
Herkomst: onbekend, 1987

1497 Brief van een militair aan een zekere Aagje.
19de eeuw 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987

1498 Staat, inhoudende een overzicht van de staatkundige verdeling van Europa, 
gedrukt.
ongedateerd (na 1832) 1 stuk
Herkomst: onbekend, 1987
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