WILLIGE-LANGERAK OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 1630-1810 (1834)
door
H. A. Verhoef

Inleiding
De regesten hier opgenomen hebben betrekking op de volgende inventaris nummers;
2307 1630-1641, 1646
2308 1670-1712
2309 1712-1749
2310 1773-1783
2311 1783-1804
2312 1804-1810
Het betreft hier verkorte uitgaven van de stukken met daarin de belangrijkste gegevens zoals namen,
percelen, belendingen enz. De inhoud van de regesten heeft betrekking op overdrachten van
landerijen en huizen, schuldbekentenissen, testamenten en enkele getuigenverklaringen bij criminele
zaken.
Genealogisch zijn deze regesten bijzonder belangrijk omdat de doop, trouw en begraafboeken van
Willige-Langerak pas van na 1729 bewaard zijn en de gegevens in deze stukken nog 100 jaar verder
terug gaan.
De volgende inventaris nummers hebben ook nog betrekking op hetzelfde rechtelijk archief:
2313
lijst van overdragen goederen over de periode 1796-1805 opgemaakt in verband met
de heffing van belastingen ca. 1805, 1 stuk.
2314
minuten van akten van publieke verpachting en enkele van publieke verkoop van
roerende goederen, 1749, 1761- 810, 1 pak. (niet toegankelijk).
2315
minuten van akten van procuratie, 1757- 1808, 1 omslag.
2316- 2317
minuten van akten van boedelscheiding met bijbehorende inventarissen,
boedelrekeningen en andere stukken, 1749, 1762-1807, 1 pak + omslag.
2318
minuten van akten betreffende de overige zaken o. a. verkoop en verhuur van
onroerende goederen 1655-1805, 1 pak (niet toegankelijk).
De originele stukken bevinden zich in het Rijksarchief te Utrecht.

Inv.nr. 2307
30 maart 1630. Wij Pouwels Jacobsz en Wouter Pietersz, schepenen te W.L. int gerecht van Weled.
Vrouwe Josyna van Aessewijn, vrouwe van W.L. Gecomp. Symon Cornelisz van Dobben
verklaarde aan Pieterde Kneeckere, substituut schout geld schuldig te zijn. Te voldoen met een
rentebrief van f 22,- sprekende op Maes Jansz zijn zwager verhypoth. op het derde part van huis en
erve en boomgaard aan Maes Jansen toebehorend te W.L. daar de ander twee derde parten toekomen
aan zijn zuster.
12 apr. 1630. Pieter de Kneckere, gesubstitueert schout, Wouter Pietersz en Adriaen Lambert
Vuyren, schepenen te W.L. int gerecht van Weled. geb. heer Gidion van Boetselaar, vrijheer van
Langerak, Nieuwpoort, heer van Carnis en W.L. Gecomp. Corn. van Dobben, bekent schuldig te
zijn Jan Gerrits Rietvelt, brouwer te Sch. f 175,- a 6%. Gehypoth. op zijn derde part van een
huysinge en boomgaard te W.L. waar z. w. juffr. Josyna van Aeswijn en n. w de kerksloot strekk.
voor van kerksteeg tot achter aan de kerklaan toe.
12 apr. 1630. Gecomp. symon Cornelis van Dobben, bekende schuldig te wezen Agatha Cornelisdr.
van Dobben f 300,- a 5% verhypoth. op zijn derde part van zijn huizinge, erve en boomgaart te W.L.
n.w. de kerksloot en z. w. de huizinge, erve en boomgaard van juffr. Josyna van Aessewijn, strekk.
voor van de kerksteegt tot achter aan de kerklaan toe.
18 apr. 1630. Betreft de goederen van Agatha van Dobben bij het bereiken van de meerderjarigheid
aan haar overgegeven.
21 apr. 1630. Gecomp. Gerrit Cornelis Cleyn en Huybert Theunisz Demper dragen over aan Gerrit
Cornelis Vuyren 1M land te W.L. bel. t.o. Reyer Gielisz en t.w. Arien Bastiaens Cruyck. Strekk. van
de halve voorwetering tot halve dwarssloot van Gerrit Cornz Vuyren.
mei 1630. Gecomp. Balthazar Willemsz Streng, schipper burger tot Sch. en Jan Jansz Cremer won.
te Vijfhoeven onder Jaarsveld. Restitueeren een bedrag van f 200,- aan Jacob Willemsz Veer, burger
te Sch.
22 mei 1630. Gecomp. Ocker Jacobs, Jan Jacobs en Arien Jacobs, kinderen en erfgen. van Aechtje
Jansdochter haere moeder zal. Dragen op en gaven over aan Corn. Bartsz de vrije eigendom van
vijftalf mergen land gelegen in een weer land van 9M waarvan de wederhelft toebehoort de voorz.
Cornelis Bartsz daar boven de nonnen van Outwijck en beneden Dirck Ariens naastgeland zijn.
Strekk. uit de Lek tot de broeydijk.
27 mei 1630. Gecomp. Cors Ariensz en Janneken Bastiaensdr. echtelieden won. te W.L. dragen over
aan Jan Jacobs Vuyren de eigendom van 2½ M land met de halve huysinge timmeringe enz. gemeen
in 5M land waarvan de wederhelft de voorz. Jan Jacobsz Vuyren toebehoort. Daar boven
naastgeland is Dingman Jacops en beneden de Domheren van Utrecht, strekk. uit de diepte van de
Lek tot de halve broeyk. Hierop staat nog een rentebrief van f 300,- toekomende de erfgenamen van
Pieter Pietersz de Jong en nog f 60,- toecomende de weeskinderen van Cornelis Willemsz.
28 mei 1630. Gecomp. Jan Jacob Vuyren, droeg op en gaf over aan Jan Willemsz de eigendom van
5M land met huis, berg, timmeringe, bepotinge te W.L. Daar boven naast geland is Dingman Jacobs
en beneden de Domheren van Utrecht. Strekk. uit de Lek tot de broeyk.
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Er rust nog een rentebrief op van f 400,- t. b.v. de erfgenamen van Pieter Pieters de Jong. Item nog
een rentebrief van f 100,- hoofdsoms toecomende de prochiekercke van W.L. en nog met f 60,toecomende de weeskinderen van Corn. Willemsz.
28 mei 1630. Gecomp. Jan Willemsz, bekende schuldig te zijn aan Jan Jacobsz Vuyren ende Neeltje
Willemsdr. zijn huysvrouw ter somme van f 160,- jaarlijks zo lange Jan Jacobs Vuyren en Neeltje
Willemsdr. in leven zullen wezen. Zodra een van de twee zal overlijden wordt volstaan met de helft
of wel f 80,- Als borg 5M land met huis en berg, enz. als voorz. Als Jan Jacob Vuyren na 40 jaren na
datum nog in leven is zal hij de kinderen van Jan Willemsz vereren met f 400,-.
18 juni 1630. Gecomp. Symon Floren, Adriaen Goossens als vader van zijn twee weeskinderen
geprocreert bij Geertgen Floren geassisteert met Symon Floren, oom en bloedvoogt, Willem Floren,
als ook de voorz. Symon Floren ende Willem Floren als procuratie hebbende en hen sterk makende
voor Jan Jacobs en Jan Floren en mede sterk makende voor Jan Meertens als man en voogt van
Anne Floren, tsamen erfgenamen van Anne Willemsdr. gewezen huisvrouw van Arien Jacobsz
Smit. Dragen over aan Pieter Banraet zijne erven en nacomelingen de eigendom van twee
kenniperfen te W.L. aan de stenen kerkstraat met het huysgen daar op staande westwaert tot te halve
Lasarus steegt, strekk. van de halve kerksteegt sloot af tot de halve dwarssloot toe, groot omtr. 4H.
27 juni 1630. Gecomp. Adriaen Pauwelsz won. Vijfhoeven bekent schuldig te zijn aan Jacob Jansz
Verschoor won. te W.L. f 1000,-a 5½ %.
10 juli 1630. Gecomp. Grietjen Cornelisdr. wed. van Jan Cornelisz, geassisteert met Arien Willems
haren zwager en gecoren voogt in dezen. Geven over aan de Ed. Joncheer Niclaes Turck 5½ hont
land daar n.w. het oude manhuis binnen Sch. ende z. w. Pieter Banraet. Strekk. van de halve steegt
af w. w. op tot Pieter Banraet halve sloot toe. Hierop rust nog een erfrecht van 10st per hont jaarlijks
voor de nonnen van Outwijck en 1st voor de kerk van W.L.
10 juli 1630. Gecomp. Sebastiaen Goethart Not. Publ. te Sch. gaf over aan Joncheer Nyclaes Turck
alle recht op 1M land te W.L. Oostwaart Corn. Cornz Blommert en w. w. Andries Melchiorsz,
strekkende uit het Jaarsveldse waterschap z. w. op tot halve sloot vant oude manhuis. Te betalen
jaarlijks het erfkoop recht van 1st per hont aan de nonnen van Outwijck plus 1st per hont voor de
kerk te W.L.
10 juli 1630. Gecomp. Jop Crijnensz burger tot Sch. Droeg op en gaf over aan Mr. Sebastiaen
Goethart Not. te Sch. 1H land te W.L. z. w. Herman Thonisz en n.w. Corn. Cornelisz Blommert,
strekk. uit oosten van de halve sloot van de kerklaan w. w. op tot halve Lazarusstegt, belast met 10st
jaarlijks voor de nonnen van Outwijk en 1st. voor de kerk van W.L.
13 aug. 1630. Gecomp. Aernout Wagensvelt als procuratie hebb. van Jan Adriaensz van Meerlandt
lakenverkoper tot Sch. Gepasseert voor Not. Thoman de Coninck te Gorcum in date 29 sept. 1625 t.
b.v. Grietgen Hendricxdr. wed. en boedelhoudster van Franchois Lodewijcxz in leven lakenverkoper
te Rotterdam een rentebrief van f 300,- tot laste van Daen Goossensz waarvan betaald wordt f 25,jaarlijks. Verklaart betaald te wezen.
13 aug. 1630. Idem eenzelfde rentebrief betr. dezelfde personen f 270,-idem ten laste van Daen
Goossensz, rente f 16,-17st 8p jaarlijks. Verklaart betaald te wezen.
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13 aug. 1630. Gecomp. idem, draagt over een rentebrief f 72,- aan dezelfde tegen de penning sestien.
13 aug. 1630. Gecomp. idem aan dezelfde een rentebrief f 50,- tegen f 3,- 2st 8p. jaarlijks.
27 aug. 1630. Gecomp. Maes Jansz van Bommel als man en voogt van Marichgen Cornelis van
Dobben. Zijn huisvrouw gaf over aan Dhr. Pieter de Gruyter wijnverkoper tot Utrecht de eigendom
vant derdepart in de huizinge erf en boomgaart te W.L. z. w. juffr. Josyna van Aesswijn en n.w. tot
de halve kerksloot toe, strekk. voor van de kerksteeg tot achter aan de kerklaan toe. Er op staat nog
een rentebrief van f 200,- toekomende f 100,- aan Pieter de Kneeckere en de andere f 100,- Agatha
van Dobben. Item nog een custingbrief van f 316,- 13st. die betaald wordt met 66,-13st jaarlijks die
Symon Cornz. van Dobben en Agatha van Dobben daar op sprekende hebben. Nog een derdepart
van 14st jaarlijks die de kerk van W.L. daarop heeft.
27 sept. 1630. Gecomp. Jacop Jacops Vuyren, droeg op en gaf over Cornelis Sebastiaensz de vrijen
eigendom van 3½ M vrij eigen land met bepotinge en betelinge te W.L. daarboven Adriaen
Pouwelsz en beneden de wed. van Willem Jacobsz met hare kinderen naestgeland zijn. Strekk. uit de
Lek tot halve broeyk
1 nov. 1630. Schepenen van W.L. zijn geweest ten huize van Marichgen Cornelisdr. wed. van
Lambert Cornelisz Vuyren zal. won. te W.L. Haar laatste wil dat Leendert Lambertsz Vuyren hare
zoon na haar overlijden voor zijn vrij eigen goed aenvangen en behouden zal, de hofstede, huys,
berg, schuur, timmeringen en bepotingen daarop staande met al datter aard en nagelvast in en op is.
Mitsgaders alle houtwerk opte camer staende, groot 8M land. Mits dat hij de uyterweert daarvoor
aen gelegen met de hofstede hebben en behouden sal. Mede wilde zij testatrice dat Leendert
Lambertsz Vuyren, haar zoon aan hem zoude behouden de 1½ M huyrlants die zij van de
prochiekerke van W.L. in huyre gebruycken. Des so soude Leendert Lambertsz Vuyren tot sijnen
laste behouden de vijf gulden die deprochiekerk van W.L. op de hofstede heeft sprekende. Mits dat
Leendert Lambertsz Vuyren daer tegens hondert gulden vuyt haren boedel ontvangen soude. Tevens
wil zij dat dat hij zijn broeders en broederskinderen sal uutreycken voor terfdeel twelk hem na haar
overlijden in deze hofstede en landen gecompeteert soude hebben elcke hant ter somme van Thien
hondert car. gulden, uitgezondert terfdeel van Corn. Lambertz Vranckerijcker, twelk Leendert
Lambertsz Vuyren vuer seeckere jaren met consent van haar testatrice en alle haeren andere
kinderen uutgecoft en voldaen heeft. Ook wil zij dat haar zoon Leendert Lambertsz Vuyren
uitreyken zal tot een vereering Gerrit Bastiaensz Vuyren thien car. gld. Yesgen Bastiaensdr. ende
Lijsgen Jansdr. elcx een rijksdaalder. Alles geschiet ten overstaen en bij wesen ende consent van
Corn. Lambertsz Vuyren, Leendert Lambertsz vuyren en Adriaen Lambertsz Vuyren, haar kinderen
ende Corn. Jansz ende Claes Jansz vuyren mondige kinderen van Jan Lambertsz Vuyren ende
Hendrik Bastiaensz, mondige zoon van Bastiaen Lambertsz Vuyren, haere kintskinderen.
15 nov. 1630. Gecomp. Mr. Seb. Goethart, procureur binnen Sch. heeft procuratie bij Dhr. Johan van
Detten. Transporteert en draagt over aan juffr. Catharina van der Herre, wed. van Mr. Hendrik van
Detten in zijn leven Advocaat voor de Hove van Utrecht een plechte of rentebrief van f 500,hooftsom bij Claes Jansz, burgem. ten behoeve van voorn. Mr. Hendrik van Detten. Bevestigt opte
gerechte helft van 5M land met huis, berg en boomgaard te W.L. binnen dycx met de helft van de
uytterwaert.
29 nov. 1630. Schepenen Wouter Pieters, Adriaen Lambertsz Vuyren, Jan Jacobsz Vuyren en Jacob
Jacobsz Vuyren hebben ten huyze van Dirkgen Jansdr. wed. van Cornelis Ariensz zal., zij zittende
bij het vuur, ziekelijk. Zij wil christelijk begraven worden, haar moeder is Marichgen Jacobsdr. die
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zij benoemt tot haar enige erfgenaam van alle goederen als klederen, geld, beesten en jongvee. Haar
broer Jacob Jansz zal erven alle de peerden en de wagen, ploeg, eechden en greetschoppen totten
wagen en ploeg behorende. Item Cornelis Ariensz wezende het zoontje van Adriaen Lambertsz
Vuyren alle de hemden uit de boedel van haar man ende Lambert Ariensz mede een zoon van
Adriaen Lambertsz de zwarte laeckense mantel van haar man.
29 nov. 1630. Comp. Marigje Jacobsdr wed. van Cornelis Corstiaensz en Dirkje Jansdr wed. van
Cornelis Ariensz de welke verklaarde elk met haar voogts hand met elkaar overeen gekomen te zijn.
Te weten dat Dirckje Jansdr dadelijk als haar eigen vrij goed zal hebben alle goederen als Marichgen
Jacobsdr heeft voor welke goederen Dirkje Jansdr belooft heeft haar moeder Marichgen Jacobs te
onderhouden zolang zij leeft.
18 dec. 1630. Gecomp. Dirck Reyniersz van Brenen, borger te Sch. als man en voogt van Anneken
Gerardts de Jonge. Droeg op en gaf over aan Laurens Cornelisz Cuyper won. te Sch. de eigendom
van een griendinge en uiterwaard te W.L. daar t.o. de kinderen en erfgen. van Claes Aertsz ende t.w.
Jan Adriaensz van Meerlant naast zijn. Strekk. van binnen van de hoge kerckendijk af totten diepte
der kercke toe.
28 jan. 1631. Gecomp. Jan Jacobsz Vuyren, droeg op en gaf over Huybert Jacobsz de eigendom van
3½ M land daarboven Cornelis Jacobs en beneden Marichgen Cornelis wed. van Arien Jacobsz
naestgeland zijn. Strekk. van de halve broeyk totter diepte der Lek. Hierop staat nog 100 schilt
hoofdsoms die Govert Egbertsz Verstael daar op heeft.
28 jan 1631. Gecomp. Herbert Jacobsz, bekent schuldig te wezen Jan Jacobsz Vuyren f 1000,wegens koop van 3½ M land daarvan hij comp. op huyden voor ons van voorn. Jan Jacobsz Vuyren
de vrije eigendom ontvangen heeft. Als borg de 3½ M land, belend als voorz.
28 jan. 1631. Gecomp. Huybert Jacobsz, draagt op en gaf over aan Jacob Jacobsz Vuyren 3½ m land
als voorz. (zie vorige 2 akten)
28 jan. 1631. Gecomp. Jacob Jacobsz Vuyren bekende schuldig te zijn aan Huybert Jacobsz f 2650,wegens de koop van 3½ m land.
(zie vorige 3 akten)
21 maart 1631. Gecomp. Cornelis Gerritsz Coen en Elysabeth Lourijnsdr, echteluyden won. te Sch.
droegen op en gaven over Symon Adriaensz de Geer vier kennipwerfjes gelegen alhier te W.L. daar
boven de wed. van Abraham Pietersz Hoemaecker en beneden Jan Jacobsz Strijen naast geland zijn.
Strekk. van de Noortzijde van Mr. Bastiaen Goethardt zijn boomgaart af totten teen van de
hoogendijk toe. Hierop rust nog een rentebrief van f 200,- t. b. van Neeltje Cornelisdr, wed. van
Claes Jacobsz.
23 apr. 1631. Gecomp. Jacob Ockersz, Herman Gerritsz, Dirck Cornelisz ende Cornelis Cornelisz
als man en voogt van Bartgen Bartendr tsamen erfgen. van Neeltgen Bartensdr. Droegen over aan
Cornelis Bartsz 1½ M land te W.L. tussen wateringen met de voorz. Cornelis Bartsz moeders
successe ende besterfenis gemeen. Daerboven de viertel land toecomende de kerck van W.L. ende
beneden de Heil. Geest binnen Sch. naast geland zijn. Strekk. van de halve voorwatering tot de halve
achterwatering toe. Met sulke conditie dat Cornelis Bartsz ofte Bartgen Cornelisz zijn zoon of hare
erfgen. deze 1½ M lants mitsgaders de mergen lants bij hem van zijn moeder Neeltje Barten geerft
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woude verkopen, so sal Leendert Barten of zijne kinderen deze 2½ M land mogen vernaesten ende
nae him nemen voor die somme van f 1440,23 apr. 1631. Gecomp. Jacob Ockersz, Herman Gerritsz, Dirck Cornelisz ende Cornelis Cornelisz
als man en voogt van Bartgen Bartendr droegen op en gaven over aan Leendert Bartsz de eygendom
van 2½ M land te W.L. namelijk elf hont lants, strekk. van de halve broeyk totte halve
achterwetering toe ende de vier hont lants gemeen met 6 hont lants den voorz. Leendert Bartsz doort
overlijden van Neeltgen Barten zijn moeder saliger aen gesuccedeert, strekk. van de halve tiendeweg
wetering totte diepte van de Lek. Met zulke conditie offe gebeurde dat Leendert Barten of zijn
kinderen deze 2½ M lands mitsgaders de mergen lants bij Leendert Barten van zijn moeder geerft,
woude vercopen, so sal Cornelis Bartsz offe Bartgen Cornelisz zijn zoon dese vierdalve mergen
mogen vernaesten ende nae haer nemen voor de somme van f 2160,30 apr. 1631. Gecomp. Symon Pietersz Verburch, procuratie hebbende van Agatha Cornelisdr,
transporteert t. b. van Dhr. Jason Bijlant won in sGravevenhage zekere rentebrief inhoudende de
somma van f300, losrente tegen de penning twintig. Verhypoth. op zekere huysinge en boomgaart te
W.L.
11 mei 1631. Gecomp. Geysbrecht Matheusz van de Liesdel, oud burg. van Sch., draagt over t. b.
van Ed. Jheremias Tyckmaecker de eigendom van stuk land van 9M met alle bepotinge te W.L. Bel.
t.o. Jan Adriaensz van Meerlandt laecken vercooper te Sch. en w. w. de wed. van Jacob Bastiaensz
naest geland zijn. Strekk. uyt de diepte van de Lek tot halve Broeyk.
11 mei 1631. Gecomp. Ed. Jheremias Tyckmaecker won. te Nieuwpoort bekende schuldig te zijn
aan Ghijsbrecht Matheusz, oud burg. van Schoonhoven f 2400,11 mei 1631. Gecomp. Jan Jansz won. in Benschop, transporteerde en droeg op aan Jan Jacobsz
Vuyren anderhalf mergen lants met bepotinge, wezende de gherechte helft van drie mergen
genaempt Jan Pancken viertel, daer boven Jan Jacob Vuyren en beneden den Heyligen Geest te Sch.
naest geland zijn, strekk. van halven broeyk tot de achterwetering toe.
28 mei 1631. Hebben Jacob Jansz en Pauwe Jansz mij secr. aengebrocht dat haer moeder van Dirkje
jans haer dochter gemaeckt is de . . . . . . . ende lijftocht van 5M lants mette halve uterwaart daer aen
behorende ende halve huysinge en timmeringe daerop staende. So zij recht van 30ste penn. daer van
schuldig sijn, sijn willich seggen sij trecht daer van te betalen.
6 aug. 1631. Hierbij maken schout Adriaen Adriaensz en schepenen ten verzoeke van de
erfgenamen van Cornelis Ariaensz dat de waarde van het vorige 5M land met uiterwaard enz,
bedraagt f 2125,-.
9 nov. 1631. Voormiddags omtr. elf uur. Schout Pieter de Kneeckere en Wouters Pietersz ende
Jan Jacobsz Vuyren, schepenen ten huize van Cornelis Bartsz ende Bartgen Claesdr echtelieden te
W.L. beide ziek te bed leggende. Het is Cornelis Bartsz uiterste wil dat wtgereyct sal worden aan de
heylige geestmeesteren van W.L. t. b. van de huisarmen alhier de somma van f 100,- Verder al zijn
goederen aan zijn zoon Bart Cornelisz. Bartgen Claesdr laat f 50,-na aan de algem. huisarmen van
W.L. en f 100,- aan de huisarmen van Sch. Verder legateerde zij aan Aefje Jans haar roden
scarlaecken rock, haer heeresaye lijfjes, haer fluwelen mouwen met haer besten peerlen scorteldoek.
Ende haer sondaechse en weecke daechse clederen met haer linnen hemden, mutsen, halsdoecken en
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scorteldoecken, begeerde zij dat bij haer geinstitueerde erfgen. de armen wtgedeelt te worden.
Verder haar bezittingen aan Aelbert Claes en Jan Claesz en Pieter de Bruyn, secr. van Ameyde en
Tienhoven als man en voogt van Aefje Hendricx Scaelen en Arien Aelberts als man en voogt van
Swaentje Claesdr. Ende Aert Ariensz Rademaecker als man en voogt van Willemtje Claesdr. Verder
begeerde zij dat Geertje Claesdr huisvrouw van Pieter Staesz haer suster van de onroerende
goederen die bij Aefgen Hendricx huisvr. van Pieter de Bruyn in desen sal commen te erfen de
lijftocht haar leven lang sal genieten.
9 nov. 1631. Gecomp. Marichgen Jacopsdr. wed. van Cornelis Corstaensz geassisteert met Cornelis
Jansz haer zoon en gecoren voogd in deze als erfgen. van Dirckgen Jans hare dochter de welcke was
de wed. van Cornelis Ariensz Veender ter eenre en Adriaen Goossensz ende Adriaen Lambertsz
Vuyren als man en voogt van Adriaentgen Goossens zijn huysvrouw. Elk voor haar zelven ende hun
sterk makende als oppervoogden voor haar innocente suster, Huybert Adriaens Coster won. tot
Waddincxveen als procuratie hebbende van Hobbe Adriaensz, Adriaen Jansz Hobbe, Vincent
Cornelisz Backer wesende zoon en swager van Jan Adriaensz Hobbensz ende Jan Jacob Jansz een
zoon van Jacobgen Ariensdr hem mede sterck maeckende voor Jan Jacobsz zijn broeder, Adriana
Jacobs zijne suster ende de kinderen van Claes Jacobsz zijn broeder, Jan Cornelis Geerlofsz, Arien
Crijnen Zuydelwijk, Jacob Pieters Backer, kintskinderen van Wijlen Adriana Ariensdr, Pieter
Maertens Walenborch tot Moordrecht en Pieter Leendertsz kindskinderen van wijlen Emmegen
Ariensdr de welcke haer mede sterck maeckten voor haer mede erfgen. van Emmitgen Ariensdr.
enz. enz. Met elkaar geloot een hofstede gelegen te W.L. van 10M met huis en schuur met een
uiterwaard. Ten eerste is Marichgen Jacopsdr. ten deel gevallen 5m 2H gelegen aan de oostzijde van
de hofstede, strekkende van de Lek. Item de erfgen. van Cornelis Ariensz tot haar deel 4M land met
de huysinge, berg enz. wesende de westzijde van de hofstede met nog 4H gelegen aan de broeyk
teynde de 5M 2H Marichgen Jacops hier voren tot haren kavel en lote gevallen, namelijk van de
broeyk af tot het eynde der elssen daer tegenover op staande, enz., enz.
19 nov. 1631. Gecomp. Adriaen Cornelisz Mol, borger tot Sch. bekende schuldig te wezen aan
Adriaen Adriaen Helmichsz won. te Molenaarsgraaf f 600,- Verhypoth. op 4M land te W.L. daar o.
w. Jan Pietersz en w. w. tgasthuys te Sch. naast geland zijn, strekk. uit de Lek tot achter aan de
Groeneweg ofte Crom toe. (afgelost 28 maaert 1635)
2 apr. 1632. Gecomp. Arien Jacobsz voor hem zelven en als oom en bloedvoogt van de
weeskinderen van Pieter Jacobsz zijn broeder, ook als procuratie hebb. van Leendert Ellers als mede
oprechte bloedvoogt van de nagelaten weeskinderen van Ellert Leendertsz beginnende comp. voor
ons Adriaen Frans, schout en Meerten Goossen gezworene te Stolwijk. Droeg op en gaf over de Ed.
juffr. Josyna van Assewijn de vrije eigendom van een huizinge, erf en boomgaard te W.L. aan de
kerksteeg daar z. w. Dirk Bastiaensz en n.w. Pieter de Gruyter naest gehuyst en geerfd zijn, strekk.
voor van de kerksteegt tot achter aan de kerksteegt toe.
3 april 1632. Gecomp. Balthazar Willems Streng als man en voogt van Wijntgen Cornelisdr. zijn
huisvrouw. Droeg op en gaf over de Ed. Abraham Evertsz ende Hendrik Evertsz beide burgers van
Sch. de eigendom van een boomgaard met de timmeringen daarop gelegen in de Loligersteeg daar
n.w. Leendert Adriaensz en z. w. Neeltgen Symonsdr. wed. van Pieter Jansz van der Burch met hare
boomgaarden naast gelegen zijn, strekk. voor van de Lolligersteegt tot achter ter halver
sloot van Gijsbert van IJlens hennepwerf toe. Hierop staat nog een rente van f 200,- die de
weeskinderen van Anthonis Sybrants daar op sprekende hebben en nog f 100,-voor Aeltgen Aert en
nog 18st die de memorie van Sch. daar op heeft.
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mei 1632. Gecomp. Joris Nanninck ende Michiel Wileys van Ronsen als voogden van de nagelaten
weeskinderen van Niclaes Eymericxz Bercheyck ende Susanneken Nauwincxdr. zal. Droegen over t.
b. van Anthonis Adriaensz van Coppenhole, won. ter Ameyde een rentebrief van f 350,-tot laste van
Gerrit Goossensz Quel won. in W.L. Rente f 21,-17st sjaars. Uitgifte rentebrief 17 mei 1622.
15 mei 1632. Gecomp. Aert Gijsbertsz droeg op en gaf over Pouwels Adriaensz de eigendom van
1½ M land te W.L. gemeen in een weer lants groot 3M daar o. w. Jan Jacob Vuyren en w. w. de
heylige geest te Sch. naast geland zijn. Strekk. van de halve achterwetering tot de halve broeyk.
3 juni 1632. Gecomp. Huybrecht Adriaensz, proc. hebbende van Hobbe Adriaensz, Adriaen Jansz
Hobbe, Dincht Cornelisz, Jan Jacobs Jansz vervangende ende hem sterk makende voor Jan Jacobsz,
Adriaena Jacobsdr. ende de kinderen van Claes Jacobsz, Jan Cornelis Geerlofsz, Arien Crijnensz
Zuydelwijck, Jacob Pietersz, Pieter Martensz Walenburch, Pieter Leendertsz vervangende ende hem
sterk makende voor zijn mede erfgenamen en dat met consent van Huybrecht Jansz van Eyck,
schout van Waddinxveen mitsg. Adriaen Jansz vant Schip vervangende vervangende Cornelis
Michielsz, weesmannen en oppervoogden van alle weesen in haere bedrijve. Item mede als
procuratie hebbende van Jan Jacobsz hem mede sterk makende voor Aelbert Jacobsz zijn broeder en
voor de kinderen van Balichgen Jacobs zijn zuster. Item Adriaen Goossensz ende Adriaen Lambertz
Vuyren elk voor haar zelven en haar mede sterk makende met advies van schout en burgem. alhier
als oppervoogden voor Geertgen Goossens haer innocente suster, alle te samen erfgen. van Cornelis
Ariensz Veender zal. Droegen op en gaven over aan Jacop Jansz de vrije eigendom van de
hennipwerf, huysinge enz. met de halve uiterwaard aan de westzijde van de hofstede gelegen
verongeld voor 1M, daerboven naest geland is Adriaen Lambertsz Vuyren ende beneden Jan
Dionysz, strekk. uit de Lek tot halve voorwetering.
3 juni 1632. Gecomp. Huybert Adriaensz proc. hebbende enz. als voren droegen op en gaven over
Adriaen Goossens en Adriaen Lamberts Vuyren 3M 4H land daar boven Marichgen Jacops en
beneden Jan Dionysz naast geland zijn. Strekk. van de halve voorwetering totten halve broeyk toe,
waervan het achtstepart Adriaen Goossens en Adriaen Lambertsz Vuyren ende de vier hont land
liggende aende Broeyk teynden de 5M 2H land Marichgen Jacobsdr. toebehorende. Strekk. van de
halve broeyk af tot de elssen daer tegenwoordig op staande.
3 mei 1632. Gecomp. Adriaen Goossens, Adriaen Lambertsz Vuyren en Jacob Jansz zijn schuldig
aan de gezamelijke erfgen. van Cornelis Ariensz Veender zal. f 3080,- van de koop van 4M 4H land
met huyzinge en met uiterwaard.
19 juli 1632. Gecomp. Aelbert Gerritsz Bonzer, bekende schuldig te zijn aan Cornelis Jacobz
Hoogendoorn f 93,- voor de koop van een bruin Merrypeert nu ten dage geleverd, de welke 93 gld.
Aelbert Gerritsz geconcenteert en overgegeven heeft bij de Gadermeester van W.L. hem betaalt te
worden vant eerste geld dat hij ontvangen zal van zijnen dienste die hij ons gemeen land met zijn
wagen en peerden ten dienste te zijn en de Ed. Heeren Staten van Utrecht doen zal offe bij den genen
die van ons gemeen lants tot de opbrenging van zijn verdiende penningen gecommitteert zal worden.
Ende zo hij zo veel aen ons gemeen lant niet en verdiende so beloofde hij de penningen die noch
zoude resteren terug te betalen binnen 14 dagen na dat hij thuis gecomen zal wesen.
27 sept. 1632. Gecomp. Marrigje Gerritsdr. wed. wijlen Huych Huygensz Ridder won. te Sch.
geassisteert met Gerrit Jansz Beenhacker haar vader en voogd ende Cornelis Jansz Gilde als voogd
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van de nagelaten weeskinderen van voorz. Huych Huygensz. Verkoopt en draagt over aan
Sebastiaen Goedhard, notaris te Sch. zekere huyzinge en erf te W.L. in de kerksteegt, strekk. voor uit
de kerksteegt tot achter de halven dwarssloot toe, daer z. w. Cornelis Jansz (Fay) ende n.w. Aeltgen
Jansdr. naestgehuyst ende geerft zijn. f 190,22 nov. 1632. Schout en schepenen hebben ter requisitie van de erfgenamen van Janneken Gerritsdr.
gewaardeerd anderhalf hont land mettet halve huisje daarop staande wat weerdig is f 225,3 apr. 1633. Gecomp. Jan Corssen van Deyl, boekhouder van de heilige geest te Sch. geass. met Jan
Corssen mede administrator ende dit ten overstaande en consent van Jacob Sybrantsz van Walhoven,
burg. van Sch. schuldig te wesen Claes Dircx burger van Sch. de somma van f 1400,- hier mee
hebbende een rentebrief afgelost van f 1400,- die bij Corn. Dircxz, Jan Gerritsz en Bastiaen Jansz
Schin, indertijd H. G. meesters eenen Willem Clemens, borger tot Utrecht opgenomen zijn geweest,
rente de penning sestien. Verhypoth. op sesthalf M land te W.L. o. w. Jan Jacobsz Vuyren en w. w.
Herman Hendricx. Item noch seven mergen o. w. de vicarye van Mr. Meerten Scats ende w. w.
Willem Jacobsz. Item nog 5M land o. w. Willem Jacobsz en w. w. de H. G. te Sch. met nog 1½M
land strekk. de voorz. drie percelen van de halve Broeyk totte diepte van d. Lek.
28 maart 1633. Zo hebben Jacop Willemsz, Jan Willemsz, Corn. Willemsz, Crijn Willemsz, Jasper
Dircxz als ten huwelijk gehad hebbende Trijntje Willems zal. mitsgaders den voorz. Jacop Willemsz
als bloedvoogt van de nagelaten onmondige kinderen van Trijntje Willems en Corn. Willemsz zal.
Jan Jacobz Vuyren als man en voogt van Neeltje Willems, Wouter Aertsz als man en voogt van
Marichgen Willems, Baernt Ariensz als man en voogt van Willemtgen Willems. Ende Geertgen
Willemsdr. geassisteert met Jacob Willemsz haren gecoren voogt in desen. Mitsgaders Dorus
Jaspersz, Luyt Jacobsz als man en voogt van Arieaentje Jaspers, Corn. Jaspers ondervangende ende
haerlieder sterck makende voor Anneken Jaspers voor so veel sij in deze medegerechtigd zijn,
tsamen kinderen en erfgenamen van Willem Jacopsz en Neeltje Cornelisdr. haerlieder vader en
moeder, schoonvader en moeder, grootvader en moeder. Geloot en gecavelt alle alsulke landen als
henlieden door het overlijden aanbestorven zijn. Te weten in de eersten so is Jacob Willems ten deel
gevallen 1M land met bepoting gelegen in de hofstede daer hij op woont, gemeen in een weer land
van vierdalve mergen, daer de andere derdalf bij Jacop Willemsz van de gemeen erfgen. is gecoft
Item Jasper Dircxz met zijn kinderen, Bernt Ariensz ende Jan jacopsz Vuyren is tsamen tot lot
gevallen 3M land met bepotinge, daer boven Corn. Sebastiaensz en beneden tlot van Crijn
Willemsz, Geertgen Willems en de weeskinderen van Corn. Willems naest geland zijn, strekk. uit de
Lek tot de broeyk. Item Crijn Willemsz, Geertgen Willems, de weeskinderen van Corn. Willemsz
zijn tsamen ten deel gevallen 3M land daarboven Jasper Dircx, Bernt Ariensz ende Jan Jacobs
Vuyren met haar lot ende beneden Corn. Willemsz, Jan Willemsz ende Wouter Aertsz met Haer
kavel en lot naast geland zijn, strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Deze 3M zijn bezwaart met f 100,die Crijn Willems en Geertgen Willems ende weeskinderen van Corn. Willems op haar lot tlaste
moeten nemen, overmits haar lot so veel beter als de andere is. Item Cornelis Willemsz, Jan
Willemsz en Wouter Aertsz zijn samen ten deel gevallen 3M land daar boven Crijn Willems,
Geertgen Willems ende de weeskinderen van Corn. Willemsz en beneden de
H. G. binnen Sch. naast geland zijn, strekk. uit de Lek tot de broeyk. Salvo (behoudens) dat de cavel
of lot Jan Willemsz in desen te deel gevallen in eygendom sal aengevangen worden bij Jan Jacops
Vuyren, in voldoeninge van zekere achterwesen Jan Jacopsz van Jan Willemsz gecompeteert
hebbende. Mede zo hebben Jacob Willemsz, Jan Willemsz, Corn. Willemsz, Jasper Dircxz, Jan
Jacobs Vuyren, Wouter Aertsz ende Baernt Ariens toegeleyt voor nu en ten eeuwige dagen Crijn
Willems en Geertgen Willems de huyzinge, Schuur, berg enz. staende op de 3M mogen bewonen.
9

Inv.nr. 2307

17 apr. 1633. Betr. eigendom en scheiding van de aanwas of plaat in de Lek voor Schoonhoven in
het bezit van de Heer Baron van Langerak.
8 mei 1633. Gecomp. Dirck Willemsz den Hoet, transporteerde en droeg op en gaf over aan Luycas
Cornelisz, borger tot Sch. vier kennip werven gelegen in de Lasarus steeg, groot 3H wesende
erfpacht land de welke van de Nonnen tot Outwijck ten erfpacht worden gehouden, daar z. w. Joost
Bastiaensz ende n.w. Jop Crijnens van de Sprong naest geland zijn, strekk. van de halve Lasarus
steegt tot de halve sloot van de Jherusalems steeg toe. Erfpacht 10st op ieder hont + 1st voor de kerk
van W.L.
Mei 1633. Gecomp. Adriaen Hermansz laeckenverkoper won. te Lopick. Droeg op en gaf over
Pieter Pietersz Backer de eigendom van een huysinge en erve te W.L. daer z. w. de erven van
Willem Cornz Corner ende n.w. het erf van Dirck Sebastiaensz. Strekk. voor van de kerkweg tot de
kerklaan toe. Hierop rust een erfcooprecht van 15st sjaers t. b. van de memorie van Schoonhoven.
19 juni 1633. Gecomp. Roelof Mathijsz de Hoop, Herman Gerritsz, Anna Gerritsdr, wees van
Hendrik Bastiaensz geassisteerd met Herman Gerritsz haren broeder haar gecoren voogd tsamen
mede erfgen. van Janneken Gerritsdr. zal. Droegen op en gaven over Stijntje Gerritsdr. wed. van Jan
Cornelisz Keyser, wesende mede erfgenaam van voorn. Janneken Gerrits aende hofstede, huysinge
enz. met de 2 kennipwerven daar aan behorende groot 3H lants wesende erfpacht goed twelk de
Nonnen tot Wijck te Duurstede te erfpacht wordt gehouden te W.L. z. w. Corn. Blommert, n.w. de
Zevender kae o. w. de kerklaan en w. w. tot de halve Lasarussteegt. Erfpacht 10st sjaers voor de
Nonnen en 1st voor de kerkvan W.L.
2 juli 1633. Op huyden 2 juli 1633 hebben schout en schepenen gewaardeerd 3M land, toebehorend
hebbende Huybert Jacopz Hoogendoorn ende nu bij hem verruild tegen andere 3M lants als Jacob
Jansz Verschoor. De welke 3M belast zijn met swaer schoordijk. Getaxeerd ieder morgen voor f
300,-. Totaal f 900,-.
2 juli 1633. Item hebben getaxeerd 3M land toebehoord hebbende Jacob Jans Verschoor en nu
verruild tegen andere 3M. Getaxeerd iedere morgen voor f 400,-. Totaal f 1200,-.
9 okt. 1633. Schout en schepenen oirkonden dat wij ter verzoeke van Volckert Reynersz vader van
Reynier Volckersz ons bevonden hebben ten huyse ofte woonstede van voorn. Reynier Volckersz de
welke ziekelijk te bed leggende, hebben wij door begeerte en verzoek van Volckert Reyniersz zijnen
zoon Reynier Volckertz afgevraagd off hij wel goede kennisse heeft wie hem zo geslagen of
gekwetst heeft gehad. Daarop de voorz Reynier Volckertz ons geantwoord heeft dat Gijsbert Janisz
Rietveld brouwer int Hoefijzer hem met een stock zo op zijn hoofd hadde geslagen. Adam
Adriaensz Oom, schout van Ammers hadde hem met een stock op zijn borst gestoten. Ende Willem
Willemsz, alias Leengen hadde hem met een stock op zijn arm geslagen. Zijde mede dat de bode van
Ammers hem ook geslagen hadde maar dat hij niet en wist waar hij hem al geraakt hadde.
2 nov. 1633. Gecomp. Jasper Dircxz onze ingelande buyrmeester. En stelde in hande van Ed. Jsbrant
Adriaensz van Brenen, borger te Sch. alle alzulke penningen als hij comp. competerende zijn uut
crachte van de erfhuyscedulle ofte vercochte goederen bij hem ten overstaan van schout en
schepenen van W.L. verkocht vrij daar aen te verhalen alzulke penningen vermogens de obligatie
mette verschenen intereste van dien als IJsbrant Adriaensz van Brenen aan hem comp. ten achteren
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is. Ordineren hij comp. Pieter de Kneckere gaermeester van erfhuyscedulle de penningen aen
IJsbrant Adriaensz van Brenen te zullen betalen.
5 maart 1634. Gecomp. Jan Pietersz en Mechteltje Gijsberts van Zijsenburch, echteluiden won. te
W.L. Te kennen gevende dat tussen henlieden zo groote onenigheid ende geschillen ontstaan waren
dat ze zelve met geene middelen van vriendschappen en conden werden weg genomen ende
verenigd. Maar dat de zelve dagelicx waren vermeerderd, ja zulcx dat daar wt grooten ende meerder
swarichheden stonden te verwachten. So ist dat de voorz. comp. verclaerden so zij verclaerden bij
desen door tussen spreken van goede mannen omme voordere in convenienten voor te commen met
malcanderen vuercommem ende geaccordeert te zijn. In manieren hierna volgende. Te weten dat de
voorz. Mechteltje Gijsbertsdr. in gerede vrijen ende onbecommerden gelde aenden voorz. Jan
Pietersz haer man uitreiken en betalen zal eens de somma van f 2500,- (die hij Jan Pietersz bekent op
huyden aen zuivere gelde onvangete hebben ende ten volle hem aengeteld te zijn) boven noch
ontrent vijftig gulden die hij van boedelspenningen iegenwoordich onder sich is hebbende.
Mitsgaders zijn kist clederen linnen ende wollen te sijne lijve behorende. Waer mede hij hem voor
hem en sijnen erven ten volle houdende is voor gecontenteert. Soo tot extinctie van zijn
aengebrochte huysicx goet aenbestorven erffenisse, als actie van f 1500,- die hem Jan Pietersz in
gevalle hij zijn huysvrouw mochte commem te overlijden bij huwelijkse voorwaarden van date 1
juni 1626 waren beloofd. Mitsgaders van de helft van de conquesten alreede gedaen ende die nog
gedaen zoude mogen worden als andersins zonder enigerhande actie, recht offe toezeggens opte
voorz. zijne huysvrouw offe den boedel meer te hebben, offe immer meer te zullen mogen
pretenderen als zijnde daer mede bij echteluiden finalicken ende absolutelicken in goederen ende
ook in gemeenschap van dien gescheiden. Ende nopende die bij woninge gesepareert tot welcker
einde de voorz. Jan Pietersz bij de overtellinge van de voorz. penningen uit de huyzinge ende boedel
datelicken zal moeten vertrekken, zonder immermeer weder omme daerinne te mogen commem offe
hem den zelven boedel eten aencleven van dien immermeer te zullen bemoeien. Mechteltje
Gijsbertsdr. zal geen schulden op haar man meer mogen verhalen. Alle bezit is voor haar en haar
erven. e schulden voor haar zijn;
1e ten behoeve van Govert Egbertsz van den Stoel f 140,- voor 2 jaar landpacht.
2e Cornelis Jansz Pelt, laken vercoper f 40,
3e GrietgenBaernts in den Haen f 20,4e Thonis Pietersz timmerman f 35,5e de Gaermeester f 42,6e Claes de Brouwer f 8,7e Anna Gerrits, schoenmaeckster f 10,8e Dirck de Smit f 5,9e Jan Snel f 8,10e Cornelis Jansz Fay f 8,-8st.
11e item het meesterloon van de hengst mitsgaders hier inne mede begrepen tbewijs van hare
kinderen, doch zo enige schulden bij Jan Pietersz apart mochten wesen gemaakt die in de voor
specificatieniet vervat dat hij de zelve alleen dragen ende zijn huysvrouw daar van vrijen zal.
Belovende beide partijen geen schulden voor elkaar te maken op pene van 25 dubbele nederlantse
rijders.
30 maart 1634. Gecomp. Anna Damen, wed. van Goossen Willemsz, geassisteert met Adriaan
Adamz Oom, schout van deze gemeente haren gecoren voogt in deze ter eenre. Ende Gerrit
Goossensz Quel ter andere zijde. De welke verklaarden met melcanderen overeen gekomen
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te zijn, te weten zo verklaarde Anna Damen dat hare middelen soober ende klein waren ende dat zij
oversulcx bezorgd was door haer ellendicheyt tot armoede te zullen commen heeft haer bij Gerrit
Goossensz haren zoon besteet om bij hem haer gemack gedaen te worden. Den welcken bekent zijne
moeder in zijne kost ende drancke aengenomen te hebben. Ende heeft belooft ende belooft mits dese
zijne voorz. moeder den tijt haer levens te onderhouden in eten, drinken. cleden, reeden, wassen en
wringen, vuur en licht ende voort op zijne voorz. moeder goede opzicht te nemen ende alle gemak te
doen gelijk een goed kind zijne moeder behoord te doen. Waer vooren Anna Damen haren zoon
Gerrit Goossenz Quel gegeven heeft ende tot zijn eygen hebben ende vrijelijk behouden zal alle
haren goederen zo geld obligatien, huysraad in boedel, cleederen en cleynodien niet uitgezonderd.
Haar zoon is haar nog schuldig f 90,- + f 20,- + f 9,-.
25 apr. 1634. Gecomp. Arien Cornelis Mol ende Ariaentgen Willemsdr. echteluiden won. te Sch.
Droegen op en gaven over aan Mr. Sebastiaen Goethardt not. te Sch. de eigendom van 4M lants met
alle bepotinge daarop staande te W.L. daar o. w. Mechtelt Egbertsdochter van Rijsenburch, wed. van
Jacob Gerritsz Quel ende w. w. tgasthuis binnen Sch. naast geland zijn, strekk. van de landscheyding
van Sevender tot de Lek toe. Mitsgaders noch de gerechte helft van een uterweert gelegen alhier
buyten dycx wesende de westzijde van de voorn. uterweert daer boven en beneden van de voorz
uterweert naestgeland is de voorz Mechteld Gijsberts van Rijsenburch ende tgasthuis te Sch. Hierop
rust nog een rente van f 600,- die Arien Helmichsz daer op sprekende heeft tegen de penning 16.
20 aug. 1634. Gecomp. Adriaen de Vos Jherusalems-heer, borger te Sch. Droeg op en gaf over Joost
Sebastiaensz den vrije eigendom van een boomgaard met alle bepotinge ende huysgen daerop
staande gelegen alhier inde kerksteegh. Oost waart tconvent van de Carmelieten en w. w. Symon
Pietersz Verburch naestgelegen zijn, strekk. voor van de halve sloot van de kerksteeg tot achter den
halven dwarssloot van Abraham Guertsz hof offe boomgaard toe. Hierop rust nog 16st jaarlijks van
de memorie te Schoonhoven.
12 dec. 1634. Gecomp. Aelbert Jansz van der Drop, bekende schuldig te zijn Huybert Jacobsz
Hoogendoorn f 600,- tegen de penning sestien sjaarlijks f 31,-10st, vrij van 10e, 20e en 40e, 50e,
100e of meerdere penningen. Verhypoth. op 5M vrij eigen land te W.L. daar o. w. Bastiaen Gerritsz
Vuyren met Dirck Ariensz en w. w. Huybert Jacobsz Hoogendoorn naestgeland zijn, strekk. uit de
Lek tot de Broeyk toe.
6 febr. 1635. Gecomp. Corn. Jansz Fay, onsen inwonende buyrmeester, bekende schuldig te wesen
Cornelis Dircxz, burger te Sch. f 100,- op lijfrente tegen de penn. 16 bedragende 6 gld. 5 st.
Verhypoth. op zijn huysinge, erve en boomgaard te W.L. daar z. w. de wed. van Pieter Hendricxz
Vleyschouder en n.w. Mr. Sebastiaen Goethart. Strekk. voor van de kerksteegt tot achter ten halven
dwarssloot toe.
25 febr. 1635. Gecomp. Jan Vranckensz onze ingelande buyrmeester, bekende schuldig te zijn aan
Cornelis Sebastiaensz f 1100,- op losrente tegen de penn. 16. sjaars f 68,-15st. Verhypoth. op zijn
hofstede, huysinge, berg, schuur enz. groot 4M te W.L. daar hij tegenwoordig op woont, daar o. w.
tclooster van St. Elysabet ende w. w. t’gasthuys beide binnen Sch. naast geland zijn. Strekk. uit de
Lek tot de halve Broeyk toe.
4 april 1635. Gecomp. de Baillui van Giessen Nieuwkerk, Jacob van Benschop en Benigius van
Vosbergen burger tot Gorkum als gestelde curator van de nagelaten boedel van zal. Frans Aertsz de
Poorter en Gijsberte Blommers uit crachte van sententie bij henluiden in qualite geobtineert voor den
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hove van Holland van date 2 juni 1634 nadat sijluiden door de gerechtsbode van W.L. geassisteert
met de bode van Schoonhoven, Dirck Aertsz de Poorter en Geertruyt Aerts de Poorter hadden doen
doen behoorlijk afeyssinge van de sleutel van de boomgaart te W.L. aen de cingel van Sch. bel. n.w.
Adriaen van Brenen en z. w. de erfgen. van Thomas de Cruyner, de welke henlieden wordt
geweygert. Met hulp van Theunis Mr. smit of slootmaecker is het hek geopend waarvan de curators
toegang kregen. enz. enz.
6 mei 1635. Gecomp. Jonckheer Niclaes Turck, droeg op en gaf over Adriaen Jansz Brouwer 1M
2H land te W.L. oostwaert Cornelis Cornelisz Blommert en w. w. Andries Melchiorsz naast geland
zijn. Strekk. uit het Jaarsveldse waterschap z. w. op totten halven sloot vant oude manhuis worve
toe. Ende nog sesthalf hont land te W.L. dat n.w. het oude manhuis te Sch. en z. w. Pieter Banraet
naast geland zijn, strekk. van de halve steegt af w. w. op tot Pieter Banraethalve sloot toe. Op de
voorz. 1M 2H rust nog 22st 8penn jaerlix voor de nonnen van Oudwijck en 1st op ieder hont voor de
kerk van W.L. Ende opte sesthalf hont op ieder hont 10st voor de nonnen van Oudwijck en ist voor
de kerk van W.L.
13 mei 1635. Gecomp. Gerrit Jans Keyser, droeg op en gaf over Cornelis Ottens een hofstede,
huysinge, timmeringe ende bepotinge met de twee kennipworfven, groot 3H lants te W.L. daer z. w.
Cornelis Cornelisz Blommert en n.w. de Zevenderkade, o. w. de kerklaan endew. w. tot de halve
Lasarussteegt toe. Op ieder hont staat nog 10st voor de nonnen van Outwijck uit crachte van
erfpacht en nog 1st per hont voor de kerk van W.L.
8 mei 1635. Gecomp. Cornelis Ottens, buyrmeester bekende schuldich te zijn Gerrit Jansz Backer
borger te Sch. f 400,- (uit cracht van coop van het voorgaande stuk) tegen de penning 20 bedr. alle
jaren f 20,- (het bedrag is voldaan 10 mei 1643).
3 juni 1635. Gecomp. Anna Jansdr. wed. van Symon Adriaensz de Zeeuw zaliger geassisteert met
Jan Symonsz haren gecoren voogt. Droeg op en gaf over Pieter Pietersz backer de vrije eigendom
van 4 akkertjes land te W.L. daar boven de wed. van Abraham Pietersz Hoemaecker en beneden Jan
Jacobz Strijen naestgelant zijn. Strekk. van de noortzijde van Mr. Sebastiaen Goethardt boomgaart af
totten teen van den hogendijk toe.
Afschrift handvest van het schouwen van de watergang door de Vlist. Betr. de polders van Lopik,
Cabouw, Zevender en Willige-Langerak. (1359)
27 aug. 1635. Gecomp. Cornelis Jansz Fay onze inwonende buyrmeester ende verwillecoorde voor
hem en zijne erven schuldig te wezen aan Gijsbrecht Cornelis Botter, brouwer te Sch. f 209,-18st. uit
zake van gehaalde bieren, tegen de penning 20. Verhypoth. op zijn huysinge, erve en boomgaard
gelegen te W.L. daar z. w. Ariaentgen Dircx en n.w. Mr. Sebastiaen Goethardt. Strekk. voor van de
kerksteeg tot achter ten halve dwarssloot toe. Mitsgaders op alle zijn inboedel en huysraat.
21 sept. 1635. Gecomp. Huybert Jacobsz Hoogendoorn, droeg op en gaf over Jacob Jansz Verschoor
de vrije eigendom van 3M land te W.L. opt sijschoor, daar boven naast geland is Adriaen Bastiaensz
Cruyck en w. w. de voorz. Jacob Jansz Verschoor, strekk. van de halve Broeyk tot de diepte der Lek
toe.
21 sept. 1635. Gecomp. Jacob Jansz Verschoor onze buyrmeester, droeg op en gaf over Huybert
Jacobz Hoogendoorn 3M vrijlant te W.L. daer o. w. de vijf mergen de Vicaryelanden toe behoort
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hebbende Aelbert Jansz van de Trip ende nu toebehorende de voorz. Huybert Jacob Hoogendoorn
ende w. w. Jacob Leendertsz. Strekk. van de halve Broeyk tot de Lek. Mitsgaders nog de huyzinge
staande op de voorz 5M vicaryelanden met alles dat er nagelvast is, toebehoort hebbende de voorz.
Aelbert Jansz van de Trip.
21 sept. 1635. Gecomp. Huybert Jacobsz Hoogendoorn buyrmeester, droeg op en gaf over Jacob
Gerritsz Vuyren de vrije eigendom van 3M vrij land te W.L. daar boven naast geland is Jacob
Leendertsz ende beneden Leendert Lambertsz Vuyren, strekk. van de halve Broeyk tot de halve
tiendeweg sloot toe.
21 sept. 1635. Gecomp. Jan Jacopz Vuyren onze buurman en bekende voor zijn nacomelingen dat
hij door de goede affectie, liefde en genegentheyt die hij hadde en droeg tot de armen van W.L. op
dat die eerlik onderhoud zoude mogen worden gedaen tot een eeuwige memorie gegeven te hebben
de somme van f 100,- tot behoef van de armen, waarvan alle jaren gegeven zal worden 6 gulden.
Verhypoth. op zijn huysweer, groot 4M 3H met huis en timmeringe te W.L. daer o. w. naest geland
is de voorz. Jan Jacobsz Vuyren en w. w. de H. Geest te Sch. Strekk. van de halve Broeyk tot de Lek
toe.
1 okt. 1635. Ten verzoeke van de erfgen. van Corn. Sebastiaensz zaliger gewaardeerd alzulke
percelen land als henlieden doort overlijden aengesuccedeert ende bestorven zijn. 1e de helft van 7M
land te W.L. in de Quel, welke vierdalf mergen alsoo het queling land is, is waardich f 700,2e de helft van vierdalf mergen opt schoor geestimeert de voorz. 1M vijfhalf hont also het
schoordijck is, weerdich f 300,3e tgerechte vierdepart in een hofstede van 12M 3H lants met het vierdepart in de betimmeringe
weerdich f 900,4e de gerechte helft in 3M f 300,5e de gerechte helft in vierdalf mergen hoogland wezende calich seggich land, waard f 275,11 nov. 1635. Gecomp. Jan Cornelisz Fay, wezende een zoon van Corn. Jansz. Fay voor hem zelven
en zich sterk makende voor de andere kinderen van Corn. Jansz Fay en Hendrickgen Hendricx.
Mitsgaders Gijsbrecht Cornelis Botter, burgemeester van Schoonhoven als wezende een van de
principaelste crediteuren en schuldenaers van de verlaten boedel. De goederen zullen worden
verkocht om de schulden te kunnen betalen.
12 aug. 1635. Ten verzoeke van de erfgenamen van Geertgen Willems gewaardeert 1M land met een
halve huysinge te W.L. f 325,7 febr. 1636. Gecomp. Arien Eeuwoutsz ende Jan Ariensz als bloedvoogden vant nagelaten
weeskint van Cornelis Eewoutsz ende Aeltgen Jansdr. de welken verclaerden te verstaan dat de
boedel van Aaltgen Jans met veel renten en lasten is bezwaard dat oversulcx vant weeskints wegen
haer niet geraetsaem en dunkt de boedel vant weeskints moeder haer als erf te stellen. Doen afstand
van de boedel en alles te verkopen t. b. van de crediteuren.
7 febr. 1636. Huwelijk. Jop Ottensz, bruydegom geassisteert met Ot Ottensz, Aelbert Ottensz ende
Jan Ottensz zijn broeders, Andries Cornelisz zijn zwager, Willem Jansz van der Soost zijn
schoonvader tsamen ter eenre. Ende Marichgen Willemsdr. bruyt, geassisteert met Cornelis
Willemsz Stolwijck ende Willem Huygensz hare broeders, Leendert Willemsz ende Jacob
Sebastiaensz haar zwagers ter andere zijde. Ende dat op alsulke conditie en contracten, te weten in
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de eerste zo brengt Jop Ottensz bruydegom aen Marichgen Willems zijn toecomende huysvrouwe de
somme van f 3150,-. Mitsgaders nog alle zijne huisraat en imboedel. Zo brengt Marichgen
Willemsdr. bruyt van Jop Ottensz in de eersten haere huysinge, erve, schuur en berg staende binnen
de stad Schoonhoven in de Nes, met nog alle haer haaf, beesten, imboedel en huysraat, met ook
tgebruik van 9M huyrland gelegen op de noordzijde van Sevender. Zo zullen later zijn kinderen of
erfgenamen uitnemen of ontvangen de somma van f 2000,- en de rest zal gelijkelijk gedeeld worden.
3 maart 1636. Compareerde voor schepenen der stad Schoonhoven de Heren Jacop van Walhoenen
ende Gijsbrecht Cornelisz Botter, burgemeester der zelve stede, de welke uit crachte van de raad van
Sch. verklaarden in de voorz. qualite ende van stadswege hen selven te stellen borgen voor de
ontfang en administratie die alreede heeft en noch van jaer tot jaer hebben zal Johan Cluyt als
rentmeester van de hoogen Bosem tot Haastrecht. Ende voor de getrouwichheyt van dien ende van
dat de selven de penningen omgeslagen die hij van alle de dorpen uitwaterende door de hogenbosem
voorz. zal ontvangen welgetrouwelijk wederom zal verantwoorden. enz. enz. Als borg geven Johan
Cluyt, Woutrina ende Catelina Cluyt haren gezamelijke boomgaard en weycamp gelegen te W.L.
buytendijcx, tussen het land van de erfgenamen van Symon Adriaensz de Zeeuw ende de eygen offe
het gerecht deser stede, strekk. van de tee van de dijk tot de Lek, niet te zullen verkopen, belasten of
bezwaren.
11 mei 1636. Comp. Jan Pietersz Hemert, borger te Sch. bekende in huur genomen te hebben van de
voogden vant nagelaten weeskint van Jacob Willems, de uiterweert gelegen in de riviere van de Lek
bij Jacob Willems van den Rentmeester van onse Heere Welgeb. heer Rutger Wessel van de
Boetselaar voor de tijd van 3 jaar. Alle jaren voor de somme van f 93,11 mei 1636. Comp. Adriaen Jansz Brouwer mede burger te Sch. stelde zich borg voor Jan Pietersz
Hemert.
15 mei 1636. Gecomp. de Eerbare Heer Mr. Niclaes Berck namens de hove van Utrecht, draagt over
ten behoeve van Willem Jansz Vuyren een hofstede met huys en timmeringen, groot 5M land te
W.L. daarboven Adriaen Adriaensz Helmichsz en beneden Jasper Cornelis Verstael naast geland
zijn. Strekk. uit de Lek tot halve Broeyk toe. Welverstaande dat onder deze 5M begrepen zijn 1M
offe 2 wesende leenland welke van de Ed. Heer van Boetselaar te leen wordt gehouden.
3 juni 1636. Gecomp. Willem Jansz Lammen, Adriaen Cornelisz Brouwer ende Reyer Gielisz voor
hun zelf en voor de andere erfgenamen. Droegen op en gaven over Jan Bastiaensz Clever de
eigendom in een hofstede van 12M 3H land met het vierdepart in huys, berg, schuur enz. te W.L.
daar boven Willem Jansz Vuyren en beneden Adriaen Goossens naastgeland zijn. Strekk. uit de Lek
tot de Broeyk. Mitsgaders nog 1½ M land in de viertel genaamt Coolens lant, daer boven de
erfgenamen van Thomas Cruyvel en beneden de kerk van W.L. naast geland zijn, strekk. uit de Lek
tot halve Broeyk.
3 juni 1636. Gecomp. Jan Dircxz als man en voogt van Aentgen Bastiaens, Willem Jansz Lammen,
Reyer Gillisz Loureyns Adriaensz ende Coen Cornelisz voor henzelf en de overige erfgenamen van
Cornelis Sebastiaensz. Droegen op en gaven over Adriaen Cornelisz Brouwer, Jan Pietersz en
Pietertgen Pieters de vrije eigendom van 5M 2H land te W.L. daar boven naast geland is de H. Geest
te Sch. en beneden Willem Jansz Vuyren, strekk. van halve Broeyk tot de Lek toe.
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24 juni 1636. Gecomp. Jan Sebastiaensz Clever, droeg op en gaf over Willem Jacobsz Vuyren de
vrije eigendom van vierdalf mergen land te W.L. daar boven Arien Pouwels en beneden Crijn
Willemsz cum socijs naast geland zijn. Strekk. van de Broeyk tot de Lek.
15 juni 1636. Gecomp. Lijsgen Jansdochter, wed. van Pieter Jansz geassisteerd met Pieter Pieters
haren zoon en gecoren voogt. Droeg op en gaf over Cornelis Jacobsz Vuyren ende Anneken
Jacobsdr. nagelaten weeskint van Jacob Willemsz de vrije eigendom van de gerechte helft van 5M
land te W.L. daarboven de voorz. Lijsgen Jans en beneden de voorz. Anneken Jacobs naast geland
zijn. Strekk. uit de Lek tot de Broeyk.
5 juni 1636. Schout en Schepenen verklaarden dat zij op 15 jan. 1636 geweest zijn ten huize van
Cornelis Pietersz alwaar zij gehoord hebben dat Theunis Cornelisz alhier regt cofte van Cornelis
Jaspersz als een mede erfgenaam van Rocus Jaspers een huysinge en erf staande alhier in de
kerksteeg naast de huysinge van Pieter de Gruyter, toebehoort hebbende de voorz. Rocus Jaspersz.
8 juli 1636. Gecomp. Jan Vrankens, droeg op en gaf over Jan Jacobsz Vuyren en Bastiaen Gerritsz
Vuyren elcx de gerechte helft van 2M 5H land, daarboven tgasthuys van Sch. ende beneden de H.
Geest van Sch. strekk. van de halve tiendewegsloot totten halve Broeyk toe.
1 aug. 1636. Gecomp. Niclaes Noochts, Burgemeester van Nieuwpoort, als voogt van de nagelaten
weeskinderen van Lourens Cornelisz Cuyper en Neeltgen Cornelisdr. zal. Droeg op en gaf over
Aelbert Gerritsz Bonser de eigendom van een griendinge te W.L. buitendijks daar o. w. de
erfgenamen van Claes Arien Molick en w. w. Jan Adriaensz van Meerlant naast geland zijn, strekk.
van de binnenteen van de hogendijk af totte diepte der Lek toe.
1 aug. 1636. Gecomp. Aelbert Gerrit Bonser, droeg op en gaf over Huybert Jacobz Hoogendoorn de
vrije eigendom van de uiterwaard te W.L. gelegen als voren beschreven.
1 aug. 1636. Gecomp. Aelbert Gerrit Bonser, bekende schuldig te zijn aan Huybert Jacobsz
Hoogendoorn de somma van f 200,- tegen de penning sestien. Als borg 3M vrij land te W.L. aan de
Tiendeweg, daar boven en beneden tGasthuis te Sch. naastgeland is, strekk. van de Heerlijkheid van
Sevender tot de Lek toe. Dit bedrag is voldaan 3 febr. 1640.
26 aug. 1636. Gecomp. Meynsgen Cornelisdr. oud 26 jaar ende Janneken Huygen oud 25 jaar,
getuigden en verclaarden bij haer vrouwe waerheyt in plaats van eede die zij tot allen tijde bereit
waren te doen ten gerechtelijke instantie ende verzoeke van Huybertgen Jans hoe dat warachtig is
dat omtrent acht weken geleden ten huyse of woonstede van Meynsgen Cornelis gecommen is
Marichgen Willems de suster van Cornelis Willemsz Fay. Ende hebben wij getuygen gehoort dat de
voorz. Marichgen Willems tegen ons seyde hoe dat Cornelis Willemsz haerlieder broeder in
Huybertgen Jans sijn huysvrouwe geen sin en hadde ende dat hij met haer niet gaen offe staen en
woude. Alle tgeen voorz. staet verclaren wij getuygen so warachtich te wesen.
17 sept 1636. Gecomp. Huybertgen Jansdr. tegenwoordig huysvrouwe van Cornelis Willemsz
geassisteert in desen met Adriaen Lambertz Vuyren gesont van lichame, hare redenen en verstand
bequame uutspraecke wel hebbende de welcke verclaerde te aenmercken de cortheyt deses levens
ende dat niet seckerder en was dat die doot en met onseekerder dan die vreder selver, willende
daeromme deser werelt niet scheyden sonder eerst haar tijdelijke goederen gedisponeert te hebben.
Zij geeft f 25,-aan de armen van W.L. jaarlijks na haar overlijden. Verzekerd op haar 5M leenland te
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W.L. daar boven Dirck Adriaens Hoogendoorn en beneden Willem Thonisz Boon naast geland zijn
strekk. van de halve Tiendewegsloot totten halve Broeyk toe.
2 okt. 1636. Gecomp. Lambert van Boort, burger te Utrecht als gemachtigde van Juffr. Sara de
Truquet en ten behoeve van de Heer Johannes van der Marck, Cannonick tot Oudemunster ende de
Heer Thomas van der Marck Cannonick tot St. Jans beyde tUtrecht, twee oudste zonen bij haar
verweckt bij de Ed. Heer Niclaes van der Marck, haar man. Johannes en Thomas van d. Marck
aanvaarden;
1e een stuk weyland groot 20M, daar onder 4M uiterwaard gelegen te W.L. Welk land in huur
gebruikt wordt door Cornelis Willemsz, daar o. w. Mr. Lubbert van Westrhenen ende Neeltgen
Eewouts, wed. van Pieter Sebastiaensz w. w. beneden naast geland zijn.
2e 4M weyland te W.L. die gebruikt worden bij Adriaen Lambertz Vuyren, daar o. w. Adriaen
Goossensz Borgemeester ende Jan Bastiaensz Clever w. w. beneden naast gelegen is.
3e een boomgaertgen gelegen dicht bij Schoonhoven, daar n.w. boven Dirck Aertsz en Hugo Scats
z. w. beneden naast geland zijn.
4e een obligatie van f 1200,- met interest de penning 20 tot laste van Lowijs de Mailliepaert ende
daer toe alle de meuble imboedel en huysraet.
Gooss Gerritsz Quel heeft aangebrocht dat hij ten achteren is aan Corn. Ariensz thien stuivers voor
een dag arbeydens.
Teuntgen Willems heeft aangebrocht dat zij verdient heeft int pesthuys van Cors Ariensz vant goed
schoon te maecken een daelder daer op van Bollichgens ontvangen 10 st.
Neeltgen Damen heeft aengebracht dat haer comt van Cornelis Ariensz 1½ gld. van koop van hennip
en boekweyt volgens de sententie.
Gerrit Goossen Quel comt van coop van een swart rock 3 gld.
Crijn Pieters Beck heeft aengebrocht dat hij ten achteren is aen Cornelis Ariensz 3 gld. 5 st. een
oorcken.
de voochden van de weeskinderen van Cornelis Willemsz Fay seggen haer van de boedel van
Cornelis Ariensz ende Janneke Bastiaens te competeren 20 gld.
Dirck Bastiaensz seyt dat hem comt vant houden van de weeskinderen in de siecte 1 gld.
Cornelis Bastiaensz Bollichgen seyt verschoten te hebben aen kennip of dat hem noch comt voor
tschillen van de kennip 15 gld. 5st.
Not. Sebastiaen Goedhardt heeft aengebrocht hem te competeren van huyshuyr thien gulden.
Meerlant heeft aengebrocht hem te competeren van Cornelis Ariensz 93 gld. 7 st. 12 penn.
22 febr. 1637. Op huyden Schout en Schepenen vergadert zijnde hebben met Jacob Jacobsz
Verschoor veraccordeert dat hij den keur hengst bij hem tot dienste vant lant ghecoft een jaer tot
gerief van de buyren zal houden buyten costen vant gemeen land.
15 maart 1637. Gecomp. Adriaen Pouwelsz won. te Vijfhoeven onder Jaarsvelt schuldig te zijn
Jacob Jansz Verschoor de somma van f 300,- a 5% Verhypoth. op een viertel lants te W.L. groot
vierdalf mergen daar boven geland is Herman Hendricxz met 4M en beneden Willem Jacobsz
Vuyren met vierdalf mergen. Strekk. uit de Lek tot de Broeyk.
Ariaentgen Hendrik Huygen heeft aangebrocht dat zij opte huyse van Fay heeft sprekende een
rentebrief van 50 gld. hoofdsoms waarvan betaald wordt f 3,- rente ende is ten achteren 6 jaar rente.
Mary den Boers man heeft aengebrocht dat hem comt van gehaelde waren in de siecte gehaalt 2 gld.
Gijsbert Botter heeft aengebrocht dat hij opte huysinge van Fay heeft sprekende een rentebrief van f
209,- 18st. met een jaar renten tegen de penn. 20.
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Corn. Dircxz Brouwer heeft aengebrocht dat hij opte huysinge van Corn. Jansz Fay heeft sprekende
een plech van f 100,- hoofdsoms met jaarrente tegen de penn. 16.
tGemeen land is ten achteren van een jaar bier impost f 36,Pieter Pietersz Backer heeft aangebrocht dat hij ten achteren is aan Cornelis Fay van gehaalde waren
in de siekte gehaald f 18,- 4 st. nog van de Conincx thijns f 7,Pieter de Gruyter heeft aangebrocht dat hem comt van Cornelis Jansz Fay over coste van gehaalde
wijnen f 8,- 7st- 8 penn.
31 maart 1637. Wij Schout en Schepenen van W.L. gesien de acte van renunciatie des inventaris van
de geannoteerde goederen bevonden in de boedel van Cors Ariensz ende Janneken Bastiaens bij de
Secretaris gestelde curateur over de voorz. boedel ten overstaan van Adriaen Goossensz, Jacob Jansz
Verschoor, Burgemeesters opgeteykent. Mitsgaders wat de erfhuyscedulle van de voorz.
aengetekende goederen hebben opgebracht die bedragende waren f 25,-4st. Ook dat int erfhuys van
Splinter Goyertsz van wegen Cors Ariensz ende Janneken Bastiaens is vercocht een zwarte koe met
een calf waer van gecomen is achtien gulden silcx dat de voorz. vercochte goederen bedragen f 42,4st. welcke penningen de gemeen schuldenaars versocht hebben preserentie gehouden te worden om
een ijder aen boedel ten achteren wesende ghecontenteert te worden nae dat ijder in preserentie offe
concurrentie bevonden sal wesen gerechtich te zijn. Ende wij Schout en Schepenen opte
aenbrenginge wel geleth hebbende ende op alles daer op te letten stont verclaren voor eerst
gepresenteert te wesen.
Grote conditie hier na besien so willen de H. Geestmeesters van W.L. ten overstaan en met consente
van Schout en Burgemeesters als superinterenten van de armen voor de tijd van een jaar, ingaande
april 1637 besteden Splinter Goyersz omme de voorz. Splinter Goyersz tvoorz. jaar onderhouden te
worden van eeten, drincken, vuur en licht, wassen ende wringen, welverstaande dat Splinter sal
hebben zijn eygen bedde en hoofdpeulen maar de aennemer sal hem doen laeckens en deeckens. Te
betalen alle vierendeel jaers tvierdepart vant bedongen loon. Ende so Splinter Goyersz int jaer sterft
so sullen de H. Geestmr. ogen volstaan metten tijt die hij gewoont sal hebben. Maar tvierendeel jaers
daar hij in getreden sal sijn sal hij hebben ende voorder niet. Mede compereerde Jacob Leendertsz en
beloofde het derdepart van de penningen die blooft sullen worden telken vierdedeel jaers mede bij te
leggen. Al sonder bedrog op alle welcke conditien Luyloff Jansz den voorz. Splinter Goyersz
aengenomen heeft voor de somme van f 85,31 maart 1637. Gecomp. Lutgen Cornelisdr. wed. van Arien Willemsz geassisteerd met Jan Jacobsz
Vuyren haren gerechte voogd en heeft in handen van Herman Hendricxz onze inwonende buyrman
gesteld hare huysinge alhier te W.L. daer zij tegenwoordich in woont. Mitsgaders alle hare voordere
goederen en inboedel en huysraet voor alsulcke penningen en achterwesen als Herman Hendricxz
van haer competerende is. Ende beloofde zij haar huysinge niet te vervreemden alvoor Herman
Hendricxz volledig is betaald.
26 okt. 1637. Op huyden hebben Schout en Schepenen ten verzoeke van Claes Willems en Thomas
Eewoutz en Marrigje Eewoutsdr. getaxeerd 2M land te W.L. daer geen timmeringe op staen, bij de
voorz. Marichje Eewouts metter doot geruymt ende bij hare broeders van haar geerfd. Is getaxeerd
ieder mergen voor f 300,26 april 1637. Dit navolgende zijn alzulcke penningen als de kinderen ende erfgenamen van Wouter
Pietersz en Marichgen Willems, zaliger in W.L. onder regt geconsinqueert hebben tot behoef van
Jan Jansz Spoor als getrouwt hebbende Grietgen Hendricx, nagela ten weduwe van Willem Jacobsz
Vuyren, mitsgaders tot behoef van de erfgen. van de voorz. Willem Jacobsz Vuyren nagelaten
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weeskints erfgen. offe ten behoeve van de gene die tot de voorz. penningen bevonden sullen worden
gherechtigt te zijn.
In den eersten een Italiaens pistolet
noch een Aelbertijn
een ongevalueert goutgulden
vijf ducatons met een halve
eenen rijcx daelder
drie halve rijcx daelders
noch drie oorden
noch een daelder van xxviij stuivers
noch xx vierstuiver penningen
noch eenen en vijftich penningen van vijff groot
noch Lxiiij dubbele stuivers
noch seven enkele schellingen
noch ses enckele stuivers.
door de vrienden betaald 4gld. 4st. wat is gecort.
Wij Jacob Jacobsz Vuyren, Jan Jacobsz Vuyren, Jan Sebastiaensz en Corn. Woutersz bekennen de
bovengen. penningen bij ons op ten 26e April geconsigneert te behoeve van Jan Jacobsz Spoor als
getrouwt hebbende Grietgen Hendricx, naegelaten weduwe van Willem Jacobsz Vuyren enz. enz.
29 mei 1637. Gecomp. Willem Jans Lammen ende Jan Willems Lipstadt als man en voogt van
Aeltgen Jans zijn huysvrouw. Droegen op en gaven over Corn. Jansz Lammen de vrije eygendom in
7M eygen land met bepotinge te W.L. daer boven Anneken Pieters, wed. van Theunis Jansz
Cortenhoeven ende beneden Jacob Jansz Verschoor naast geland zijn, strekk. uit de Lek tot halve
Broeyk.
3 okt. 1637. Gecomp. de Ed. Adriaen van Putte, rentmeester deser heerlichheyt, procuratie hebbende
van de welgeboren vrouwe Josyna van Assewijn, dochter tot Gramsbergen. Heeft getransporteert en
opgedragen ten behoeve van Jasper Dircx als vader en erfgenaam van Rocus Jaspers zijne overleden
zoon de vrije eigendom van een huys, erf en boomgaard te W.L. aan de kerksteegt daar z. w. Dirck
Bastiaens en n.w. Pieter de Gruyter naest geland zijn. Strekk. voor van de kerksteegt tot achter aan
de kerklaan toe.
9 mei 1638. Gecomp. Willem Jansz Vuyren onze ingelande buyrman en heeft gecedeert,
getransporteert en opgedragen ten behoeve van Ed. Jheremias Tyckmaker de vrije eigendom van een
hofstede met huys, timmeringe en bepotinge, groot vijftalve morgen lants te W.L. ende sulcx de
selve voor dese bij Daem Goossensz ende nu lest bij hem comp. beseten en gebruikt is geweest.
Daer boven Adriaen Adriaen Helmichsz en beneden Jasper Cornelisz Verstael naast geland zijn.
Strekk. uit de Lek tot de Broeyk toe. Hieronder is 2M leenland de welke van onse Ed. Welgeb.
Heere Rutger Wessel van den Boetseler te leen worden gehouden.
21 dec. 1637. Gecomp. Leendert Jacopsz en heeft geconstitueert en machtich gemaakt mits desen
Jan Petersz om te transporteren en op te dragen Huybert Jacopsz Hoogendoorn alsulcken
gerechtichheyt als hem gecompeteert heeft in de hofstede, boomgaart en uiterweert, huysinge,
timmeringe en bepotinge daarop staande te W.L. groot 7M land gemeen met Jacob Leendertsz zijn
vader bij Huybert Jacob Hoogendoorn van hem comp. gecoft.
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21 dec. 1637. Gecomp. Leendert Jacobsz, bekend ontvangen te hebben uit handen van Neeltgen
Eewoutsdr. wed. van Pieter Sebastiaensz zal. de somma van negen hondert vijf en veertich gld. Ende
dat in volle betaling van de kooppenn. Leendert Jacobs competerende van Huybert Jacobsz
Hoogendoorn van de koop van de halve hofstede bij Huybert Jacobsz Hoogendoorn gecoft. Welke f
945,- Neeltgen Eewoutsdr. weder van Huybert Jacobsz Hoogendoorn ontvangen sal van de tweede
termijn der cooppenningen van de hofstede bij Huybert Jacobsz van hen comp. gecoft. Te weten 1
mei 1639.
1 jan 1638. Schout en Schepenen hebben ter requisitie en verzoek van Marichgen Jans, wed. van Mr.
Sebastiaen Goethard zal. geestimeerd en geweerdeert deze nabeschreven goederen waer van sij van
de voorn. Mr. Sebastiaen de een helft in lijftochte is bezittende.
1e 4M land liggende te W.L. aan de tiendeweg wezende ledich land meestal met heermoes
overlopen twelk wij getaxeert hebben voor vijfthien hondert gulden.
2e een oud huisgen, staande op de kerksteeg waardich f 75,3e een klein boomgaartje te W.L. 1/4 hont waardich f 125,1 jan. 1638. Schout en Schepenen hebben op verzoek van Elysabeth Aertsdr. wed. en
boedelhoudster van Ghijsbert Gijsberts van IJlem gewaardeert een hennipwerf te W.L. aan de
kerksteeg groot 1½ H land bij haar in lijftocht bezeten. Getaxeerd op f 200,8 jan. 1638. Gecomp. Leendert Jacobsz Jongman, geboren alhier. Ende verclaerde hoe dat hij comp.
van meeninge is buytenlants nae Oostindien hem opte reyse te begeven ende dat op zijn comp.
absentie hem eenige goederen souden mogen aenbesterven ende omme de selve voor hem comp.
aen te mogen vaerden speciael heeft volmachtich gemaakt, sulcx hij constitueert ende vol
volmachtig maeckt bij den Schout en Schepenen en Thonis Cornelis bode van W.L.
13 jan. 1638. Gecomp. Leendert Jacobsz, jongman geboren alhier maakt testament. Te weten dat hij
tot testateur so hij zonder wettige geboorte compt te overlijden voor Jacob Leendertsz zijn vader al
zijn goederen en zijn gagie die hij opte reyse naer Oost Indien zoude mogen verdienen, als zijne
voordere goederen hoe men de selve soude mogen noemen, waer en tot wat plaatse de selve soude
mogen wesen bevonden, tot zijn eenige en universeele erfgenaam stelt, nomineert ende institueert,
sulcx hij doet bij desen den voorz. Jacob Leendertsz zijn vader.
27 nov. 1637. Ick Huybert Jacobsz Hoogendoorn won. te W.L. bekende voor mij en mijne
erfgenamen ontvangen te hebben uit handen van Leendert Jacobsz de somma van f 1000,- uit zake
van aangetelde penningen bij mij aende cooppenningen van de hofstede die ik van hem ende Jacob
Leenderts zijn vader gecoft gecort welke penningen ick Huybert Jacobs van Leendert Jacobsz
ontvangen heb op deze naebeschreven conditie. Te weten so wanneer dat Leendert Jacobsz in Oost
Indie geweest zal hebben ende vier jaren in dienst van de Oost-Indische Compagnie geweest sal zijn,
te rekenen van de dach af dat hij van hier sal afvaren, tot den dach toe dat hij van de reys thuys sal
wesen. So sal ick Huybert Jacobsz gehouden wesen deze reyse also volbrocht sijnde aen Leendert
Jacobsz of zijn recht hebbende te betalen de somme van f 2000,- Maer so Leendert Jacobsz compt
aflivich te worden eer hij vier jaeren in Oostindien geweest zal sijn daer in gereeckent het varen van
hier en wederom, So sal ick van de duysent gulden niet geven. Weverstaende so wanneer Leendert
Jacobsz van de reyse thuys gecommen sal wesen, so sal ick noch een half jaer nae sijn thuyscomste
dach hebben om dese penningen te betalen.
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So verbinde ick Huybert Jacobsz mitsgaders voor alle costen die hieromme gedaen soude mogen
worden daer onder mijn persoon en alle mijne goederen. Ende so Huybert Jacobsz in gebreke
bevonden worden te voldoen tgene voorz. staat, so constituere ick Gijsbert Jansz wonende in de
Vijfhoeven mij selven voor Huybert Jacobsz mijn zwager borge als principael ende mijn eygen
schult. Ick Huybert Jacobsz heb ten gelaghe gegeven f 75,- so Leendert Jacobs dese reyse voldoet,
so sal ick se heel corten, off anders de f 1000,- voor de wijncoop hebben. Hier zijn bij aen en over
geweest Adriaen Goossens, burgem. Adr. Lambertsz Vuyren, schepen en Dirck Jansz van der
Putten.
27 nov. 1637. ick Jacob Jansz wonende in Sevender gecoft te hebben van Leendert Jacobsz een
vuerroer, twelck ick bekenne mij ten dancke gelevert te zijn en ontvangen te hebben. Ende dat op
dese naebeschreven conditien. Te weten so wanneer Leendert Jacobsz in Oost Indien geweest sal
hebben ende vier jaren uutgeweest zal zijn te rekenen van de dag af dat hij van lant sal afvaren totten
dach dat hij hier te lande van Oost Indien commende weder gearriveerd sal wesen. So sal ick Jacob
Jansz gehouden wesen voor het voorz. vierroer aen handen van Leendert Jacobsz te betalen de
somme van f 23,- Maer so Leendert Jacobsz comt aflijvich te worden eer de vier jaren van hier
afgevaren wesende geexpireert sullen wesen. So sal ick Jacob Jansz het vierroer voor niet hebben.
(Jacob Jansz van Anonen)
21 dec. 1637. Ick Jan Pietersz won. te W.L. bekenne ontvangen te hebben uut handen van Leendert
Jacobsz de somme van f 50,-. Ende dat op conditie als hier nae volgt. Te weten so wanneer Leendert
Jacobsz vier jaren in dienste van de Oost-Indische Compagnie geweest zal hebben ende in Oost
Indien geweest zijnde en weder thuis gekomen so sal ick Jan Pietersz gehouden wesen voor de f 50,aen handen van Leendert Jacobsz of zijn recht hebbende te betalen de somme van f 100,- Maer
compt Leendert Jacobsz te overlijden dan zal ik de f 50,- hebben.
8 febr. 1638. Gecomp. Pieter Backer, droeg op en gaf over Adriaen Engbertsz Drost de vrije
eygendom van vier Ackertgens lants te W.L. daar boven de wed. van Abraham Hoemaker en
beneden de wed. van Mr. Sebastiaen Goethart naestgeland zijn, strekk. van noortzijde van Mr.
Sebastiaen Goetharts boomgaart af totten teen van de hogedijk toe.
18 apr. 1638. Gecomp. Huybert Jacobsz Hoogendoorn onze ingelande buyrman. Bekende schuldig
te wesen Dingman Jacobsz de somme van f 1200,- tegen f 5,- 10st. per jaar per f 100,- Facit f 66,Verhypoth. op 3M vrij eigen land te W.L. Daar boven . . . . Jacobsz met het vicary land ende
beneden de voorn. Huybert Jacobsz Hoogendoorn met 7M eigen land naast geland zijn. Strekk. uit
de Lek tot de broeyk. ( Rente afgelost 30 maart 1642).
Ongedateerd. Gecomp. de Ed. Jheremias Tyckmaker bekende schuldig te wesen Willem Jansz
Vuyren f 700,- dit voor reste van coop van vijftalf mergen land met huys, timmeringe, bepotinge
enz. die hij comp. van Willem Jansz gecoft heeft. Als borg de voorz. vijf mergen land met huys
voorz.
9 mei 1638. Gecomp. Huybert Jacobsz Hoogendoorn, droeg op en gaf over de vrije eigendom van
een uiterweert offe griendinge te W.L. buytendijcx, daer o. w. de erfgenamen van Claes Ariens
Molick en w. w. Jan Adriaensz van Meerlant naast geland zijn. Strekk. van de binnen teen van de
hogendijk af totte Lek toe, ten behoeve van Theunis Cornelisz.
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6 juni 1638. Gecomp. Pieter de Kneeckere onze Secretaris als gestelde curateur over de verlaten en
gebandonneerde boedel van Aeltgen Jansdr. nagelaten wed. van Cornelis Eewoutsz ende heeft uit
crachte der procuratie bij Arien Eewoutsz en Jan Ariensz, voogden vant nagelaten weeskind van
Corn. Eewoutsz en Aeltgen Jans op hen alhier voor Schout en Schepenen op den 7 febr. 1636
gepasseert opgedragen en getransporteert ten behoeve van Sander Reyersz de vrije eigendom van
een huysinge, erf en boomgaard te W.L. daar z. w. de wed. van Mr. Sebastiaen Goethart en n.w.
Pieter Pietersz Backer naast geland zijn. Strekk. voor van de kerksteegt tot achter ten halven
dwarssloot offe zo verre Aeltgen Jansdr. daer inne gerechtigt is geweest.
6 juni 1638. Gecomp. Lijsgen Jansdr. wed. van Pieter Jansz zal. wonende in W.L. gesasisteert met
Pieter Pietersz haar zoon en gecoren voogt in desen. Bekend schuldig te wesen de eerbare Ida
Gerritsdr. won. te Sch. f 400,- van geleend geld a 6% Verhypoth. op 5M vrij eigen land met huys,
bergh en timmeringe te W.L. daer boven tgasthuys van Sch. en beneden Cornelis Jacobsz Vuyren en
Anneken Jacobsdr. naast geland zijn. Strekk. van de Lek tot de Broeyk.
3 sept. 1638. Schout en Schepenen hebben zich vervoegt ten huyse en woonstede van Pieter Pietersz
Backer onze inwonende buyrman, ziek te bed leggende. Geeft opdracht dat zijn huysvrouw,
Belichgen Huygen gehouden sal wesen te betalen aen Jan Pietersz zijn voorsoon boven de f 300,- bij
hem testateur voor zijn voorz. zoon verstrect in voldoeninge van zijn legitime portie die hem uit zijn
vaders boedel zoude mogen competeren noch de somme van f 100,- waermede de voorz. Jan
Pietersz uit zijn vaders boedel afstant zoude doen en voldaan te wezen. Zo de zoon hiermede niet te
vreden is zal deze f 100,- komen aan de armen in W.L. Alle andere goederen zullen tussen zijn twee
dochters met name Meynsgen Pieters en Marichgen Pieters worden verdeeld.
8 maart 1639. Gecomp. Pieter Adriaensz Haelbos als man en voogt van Marichgen Jansdr. zijn
huysvrouw verklaart over gedragen te hebben aan Gerrit Hendricx won. te W.L. zeker huysinge en
erve te W.L. aen de kerksteeg, strekk. voor van de kerckesteegt tot achter den halven dwarssloot toe,
daer z. w. Gijsbert Cornelis Botter, Burgemeester tot Sch. en n.w. Sander Reyersz wom. te Lopik
naest geland zijn.
12 mei 1639. Gecomp. Adriaen Tomas Struyvenberch als man en voogt van Bastiaentgen Adriaens
Cruyck en Stijntgen Adriaens Cruyck jonge dochter, geassisteert met Gerrit Cornelisz Vuyren haar
oom en voogt. Zij dragen over ten behoeve van Wouter Adriaensz Cruyck 3M land te W.L. alwaer
o. w. Adriaen Bastiaensz Cruyck cum socys en w. w. Jacob Jansz Verschoor naest geland zijn,
strekk. uit de Lek tot de Broeyk.
27 aug. 1639. Gecomp. de Ed. Willem Lobe, schout der kerke ten Dom te Utrecht als gemachtigde
van de Ed. heer Dom Deecken en Capittel der kerke ten Dom. Gaf over ten behoeve van Ed.
Everhard van Wede procureur generael shofs van Utrecht en secretaris ten Dom voorz.
7M 410 roeden land te W.L. strekk. uit de Lek tot aen de Broedijkse lantscheyding daar o. w. Jan
Willemsz en w. w. Cornelis Sebastiaensz naest geland zijn.
18 sept. 1639. Gecomp. de Ed. Cornelis Dircxz sHerarsberge als speciale gemachtigde van de
Eerbare Aeltgen Cornelis van Hovesteinsdochter zijn moeder, wed. wijlen Dirck Reyniersz zal. in
zijn leven burgemeester der stede Schoonhoven. Draagt in vrije eygendom over aan Dhr. Anthony
Verhaer gewesene Capiteyn der dienste deser landen, zekere hof of boomgaart te W.L. in de
Willigersteegt buytende stede van Sch. alwaar o. w. Trijngen Cornelisdr. wed. van Abraham Petersz
Hoedemaecker en w. w. het armen weeshuys van Sch. naast geland zijn, strekk. van de voorn. steegt
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n.w. ter halver sloot, tot achter z. w. op van de halve sloot tussen de voorz. hof ende het hooffken
van Neeltgen Egberts aldaar gegraven ende achter desen hoff over de voorz. sloot gelegen.
9 okt. 1639. Gecomp. den Eersamen Adriaen Egbertsz Drost, borger en brouwer te Sch. Draagt over
aan Anthony Failiaert, hovenier won. te Sch. eerstelijk 4 ackeren lant te W.L. daar o. w. de wed. van
Abraham Pietersz en w. w. Jan Jacobs Strijen naest geland zijn. Strekk. van de n. z. van de
boomgaard van de wed. van Mr. Sebastiaen Goethard z. w. op totten teen van de Hogendijk.
Mitsgaders nog een boomgaard te W.L. alwaar w. w. Jannichgen Andries, wed. van Sebastiaen
Borgersz en o. w. de Lolligersteegt en voorts rontom totten halven sloot.
8 april 1640. Gecomp. de eerzame Johan Cluyt van Vorenbroeck, Tollenaar des Grafelijkheyts tolle
tot Schoonhoven, verklaarde overgedragen te hebben aan Ed. Heere Hugo Blomvliet, Bailliu van
Sch. en Blois een gerecht derdepart van sekere boomgaart en campen gelegen buyten de hogen
Lekkendijk te W.L. alwaar oost de wed. van Symon de Seeu en w. w. de stad Schoonhoven elcx
naest geland zijn, strekk. voor van den voorz. dijk z. w. tot de Lek.
8 apr. 1640. Gecomp. de Eerbare Trijntgen Cornelis wed. van zal. Abraham Pietersz, geassisteert
met Gerrit van Rietveld haar gecoren voogt. Dragen over ten behoeve van Nicolaes Cornelis
Timmerman borger te Sch. zekere boomgaard met bepotinge en betimmering, groot 2H en een quart
land genaemt van aller ouden tijden den hogen werf, strekk. van voren van de Williger steegt z. w.
op tot de binnenteen van de Hogendijk toe alwaer o. w. Capitein Verhaer voor een gedeelte en
Egbert Loos voor de vordere gedeelte ende w. w. Pieter Haelbos en Anthony Faliaert voort andere
gedeelte elcx naast geland zijn.
18 mei 1640. Gecomp. Jan Adriaensz van Meerlant, draagt over aan de Eerzame Hercules Jansz
Pijll, borger te Rotterdam de vrije eigendom van 7M land te W.L. met huysinge, berg en schuur,
mitsg. bepotinge, strekk. uit de Lek tot de Broeyk. belend t.o. Cornelis Jaspersz en w. w. Jeremias
Tijckmaecker. Hierop rust een rente van f 2000,- ten name op Jonkheer Pieter de Chantraine en Dhr
Pijll tot zijn laste.
14 mei 1640. Gecomp. Susanna Arens Blom, wed. van Hercules Jansz Pijll in zijn leven
Burgemeester van W.L. te kenne gevende dat haar man op 21 apr. 1640 van Jan Adriaensz van
Meerlant hadde gecoft 7M land te W.L. ende dat de bovengen. van Meerlant in de
opdrachtbrief van voorz. land voor alle edictie tot speciale waerborge heeft gesteld zeker
boomgaartje en griend gelegen buyten de Lekkendijk in W.L. alwaer o. w. de Ed. Heere Johan
Ledenberch heere der voorz. heerlijkheid en w. w. de wed. van Simon de Zeeuw naast
geland zijn. Ende gemerct de rentebrief van f 135,22 juni 1640. Gecomp. Huybert Jacobsz Hogendoorn bekende schuldig te zijn Jacob Leendertz,
borger te Sch. de somma van f 2000,- ter cause ende als rente van coop van seckere hofstede groot
7M land te W.L. alwaar o. w. hij comp. zelf en w. w. Leendert Lambertsz Vuren naast geland zijn,
strekk. de voorz. hofstede en 7M land uit de Lek tot de Broeyk. Rente 5%. (afgelost 1 nov. 1642)
6 juli 1640. Gecomp. de Eerbare Marichgen Henricx, wed. van Arien Pauwen, geassisteert met de
voorn. Adriaen Lambertsz hare gecoren voogt. Draagt over aan Harman Henricxz een viertel lants
met bepotinge 3M 3H te W.L. daar boven de voorn. Harman Henricxz en beneden Willem Jacobsz
Vuren. Strekk. van de Broeyk tot de Lek.
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6 juli 1640. Gecomp. Roeloff Claessen van Steenwijck als man en voogt van Dirckgen Jacobs te
vorens wed. van Cornelis Cornelisz Blommert. Draagt over aan Gosen Cornelisz Blommert de
gerechte helfte van zekere hofstede met huys, boomgaard en landerijen te W.L. Te weten het huys
metten annex boomgaard en de wurff, het weycampgen daeraen, waer op den voorz. Cornelis
Cornelisz Blommert gewoont heeft, strekk. van voren uit de Noorden van de weteringe oft
Jaersvelder waterschap, z. w. op aenden eygen van Adriaen Jansz Brouwer, bel. t.o. de Lasarus
steegt en w. w. de voorz. Adriaen Jansz Brouwer. Item de gerechte helfte van twee Lasarus werfgens
offe also genaemt, leggende tussen de Lasarus en kerksteegt, belend noorden Harman Thonis wed.
en zuiden Fop Crijnenz. Mitsgaders noch vijf akkers gelegen ten einde den anderen (te weten mede
de helgte der selver) tussen de voorz. Lasarus en kerksteeg, bel. noorden Cornelis Ottenz en zuiden
Cornelis en Willem Cornelisz Blommert, mette laste die de nonnen van Outwijck daer jaerlijks op
sprekende hebben.
12 juli 1640. Gecomp. Huybert Jacobsz Hogendoorn, draagt over t. b. van de Heere van W.L. zekere
7M land te W.L. strekk. uit de Lek tot de halve Broeyk waar o. w. hij comp. zelf en w. w. Leendert
Lambertsz Vuyren naast geland zijn. Dat land belast met een rente van f 600,- ten voordele van de
kinderen van Laurus de Lange. Also mede met een kapitaal van f 2000,- van Jacob Leendertsz die
de Heer van W.L. tot zijn laste neemt.
12 aug. 1640. Gecomp. Agatha van Dobben met Simon Pietersz van der Borch haren gecoren voogt,
voor haar zelven ende als na voltrekking van de coop vant nabeschreven huys, erve en boomgaert,
gelast van Simon van Dobben haren broeder ende crachte van de selve last toesegginge gedaan
hebbende aen Peter de Gruyter vant voorz. huys tot zijn behoeve oock van wegen haren broeder te
sullen overgeven. Dus heeft alsulcx getransporteert en overgegeven de voorz. Peter de Gruyter,
coopman binnen Utrecht de rechte twee delen van drie delen van de huysinge en erve en boomgaard
te W.L. met drie bedsteden die daarinne ten tijde des coops stonden met meubelen en huysraat,
waarvan het ander derde deel den voorn. Peter de Gruyter toebehoort daer z. w. de heer Gruyter en
n.w. tot de halve kercksloot, strekk. voor van de kerksteeg tot achter aen de kerklaan naast gelegen
zijn. Met de last van f 300,- competerende Johan Bijlant wonende binnen Gorcum noch f 175,toebehorende Jan Gerritsz van Rietvelt, brouwer te Sch.
9 sept. 1640. Gecomp. de Eerbare Jannichgen Andries, wed. van zal. Sebastiaen Borgers,
geassisteert met Adriaen Lambertsz Vuren haren gecoren voogd. Draagt over t. b. van Hendrik Jansz
Cort, borger te Sch. zekere hof of boomgaard met betimmeringe staende en gelegen buyten de stede
van Sch. aen de cingel. Strekk. van de Williger steeg z. w. tot aen Claes Crijnenz boomgaard
noortwaert toe, daer o. w. Anthony Hovenier en w. w. stede cingel naest gelegen zijn.
1 nov. 1640. Gecomp. Huybert Jacobsz Hogendoorn, Jacob ende Cornelis Huybertsz Hogendoorn
geass. met Gijsbert Jansz Verschoor als oom en bloedvoogd over de vordere onmondige
weeskinderen van de voorn. Huybert Jacobsz Hogendoorn. Dragen over aan Cornelis Willemsz
Faychgen ende Jan Jacobsz Verschoor zekere 7M land waer uit gaan moet een boomgaartje van 1H
waarvan de eygendom van dien is competerende Cornelis Jacobsz Hogendoorn gelegen in de
westerse zijde van de 7M lants. Alles strekk. uit de Lek tot de Broeyk toe alwaar o. w. tweeskind
van Jan Willemsz Fayckgen en de weeskinderen van de voorz. Cornelis Willemsz Faychgen ende w.
w. de kinderen van Cornelis Jacobsz Hogendoorn naest geland zijn.
20 maart 1641. Gecomp. Dirck Bastiaensz te W.L. bekende schuldig te zijn aan de kerk alhier de
somme van f 100,- van geleend geld tegen de penning twintig. Gehypoth. op zijn huys en erve met
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toebehoren te W.L. aen de oostzijde van de kerkstraat of kerksteegt genaamt. Strekk. van vorens
uitten westen van de kerkstraat o. w. op tot de gemeenlants watergange oft anders de kerklaan
genoemt, belend n.w. Pieter de Gruyter en z. w. Peter Backer.
27 mei 1646. In voegen en manieren navolgend hebben Cornelis Willemsz Faycjgen, oud schepen
van W.L. ter eenre en Jan jacobsz Verschoor vergrondkaveld zekere 7M eygen lant te W.L. strekk.
uit de Lek tot de broeyk alwaar de weeskinderen van de selven Faychgen, mitsgaders de kinderen
van Jan Willemsz en w. w. mede de zelve Cornelis Willemsz Faychgen naast geland zijn.
Is bedongen dat de partijen elk de helft zullen gebruiken te weten Cornelis Willemsz Faychgen de
oostzijde en de voorn. Verschoor de westzijde.
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15 juni 1670. Adriaen Ooms Schout, Jacob Willemsz Vuyrens en Jan Bastiaensz Vuyrens
Schepenen. Koper Jacob Reyers Versloot van 2M land liggende in de hofstede groot 12M met de
huyzinge, berg en schuur te W.L. waarop Reyer Gillis Versloot die vader was. Leggende uit de Lek
n.w. tot de Broeyk, belent t.o. de stads of gasthuys van Sch. en t.w. Wouter Adrianus Cruyck.
15 juni 1670. Rentebrief voor de armen van W.L. Gecomp. Bas Bartens van Hoeck won. te
Jaarsveld. heeft een rentebrief van f 200,- t. b. van de armen van W.L. Als armmeesters aanwezig
Jacob Wijers Versloot en Adriaen Bastiaens Vuyrens.
29 Juni 1670. Eygen voor Jan van Rijssen. Vorige eig. Claes Cornelis Timmerman te Sch.
overleden. Koper Jan van Rijssen won. te W.L. een boomgaart 2H een quartier leggende aan de
zuitzijde van het kerksteegtje alhier, strekk. van de halve sloot vant kerksteegtje
z. w. op tot aan de hogedijk. Bel. t.o. Jan van Dongen wed. ende die wezen van Sch. Belast met
rente van 2 gld. 10st. voor de kerk te W.L.
22 okt. 1670 Gecomp. Goris Jansz Roest en Gerritgen Hermens de Vos echtelieden won. alhier.
transporteren ten behoeve van Arien Hermens de Vos haar broeder een huysinge en erf met 4½H
land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de halve tiendeweg sloot toe. Bel. t.o. annitgen Jacobs Faay
wed. van Jan Jacobs Verschoor en t.w. Bartholomeus Cornelis Fay, voor f 350,-.
22 okt. 1670. Compar. Arien Hermens de Vos, Cornelis Jansz Boeff ende voogt van Gerritgen
Hermens, Aeffken ende Meynsgen Abrahams Hoogendoorn kinderen van Heyndrick Hermens de
Vos, Cornelis Jacobsz de Vos voor hem als voor Jan Jacobsz ende Sijtgen Jacobs zijn minderjarige
broeder en zuster, Willem Petersz Campman ende voocht van Jannitgen Jacobs de Vos, Sijtgen,
Maritgen, Willem en Aefgen Jacobs de Vos meerderjarige kinderen van Jacob Hermen de Vos
meerderjarig en sulcx testamentair erfgenamen van Hermen Hendricx de Vos alhier in W.L.
overleden ende bekenden en verclaerden in die qualiteite met ten anderen de boedel en goederen
roerende en onroerende besloten dat Cornelis Jansz Boeff erfelijk hebben en houden sal de hofstede
daar Hermen Heyndericxz op gewoond heeft ende Corn. Jansz Boeff nu woond te W.L. met de
huysinge groot seven mergen drie hont strekk. uit de lek n.w. op tot deBroeyk. Bel. t.o. Maritgen
Pieters de Jong en w. w. Jan Jansz Verhoeff, mitsgaders noch 3M 3H te W.L. strekk. uit de Lek tot
de Broeyk, bel. t.o. Maritgen Pieters en t.w. de kinderen van BastiaenGerritsz Vuyren ende voorn.
Arien Hermensz Vos ende Cornelis Jacobsz de Vos.
27 okt. 1670. Gecomp. de schout van Baarn, procuratie hebbende voorSwaantgen Andries, wed. van
wijlen Adriaen Jacobsz Blancken in W.L. overleden. Verkopen aan Cornelis Vergeer een tuin
liggende naast den anderen in de Cellebroederssteegt aande oostzijde met de respectieve huyskens in
de selve staende, strekk. van de selvesteegt o. w. op tot aan de sloot aent land voor f 50,-.
28 dec. 1670. Rentebrief voor Maria van der Sprong. Gecomp. Aeltgen Adriaens Vuyrens, wed. en
boedelhoudster van Heyndrick Pieters Decker ende Jan Pieters van Vliet als oom en bloedvoocht
van de nagelaten kinderen van Heyndr. Pieters Decker. Zij is schuldich aan Juffr. Maria van d.
Sprong won. te Sch. f 500,-tegen f 6,- 15st. vant hondert. Verhypoth. op 3M 1½H land te W.L.
strekk. van de Hogendijk n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Leendert Vuyrens ende w. w. Marietgen
Pieters.
7 maart 1671. Acte voor Neeltgen Dinghmans. Uit de boedel van wijlen Adriaen Jacobs Blancken
alhier overleden voor Neeltgen Dinghmans wed. van Goossen Adriaens won. alhier gelegateert die
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oosterse helft van 6M te W.L. achter de kerk, aangekocht bij de voorz. Adr. Jacobs de Blancken van
Johan Peursen te Schoonhoven. Strekk. derselve 3M land van Pieter Coenraats aff n.w. op tot aen de
Cade bij de duyker, bel. t.o. Willem Cornelis Blommert en w. w. de andere 3M.
10 april 1671. Rentebrief voor Aelbert Gijsbertz. Gecomp. Pieter Jansz Nomen won. te Langeraeck,
voogt van Marijtgen Symons de Best daer hij wettige geboorte bij heeft. Bekende schuldig te zijn
aan Aelbert Gijsbertsz te Sch. f 700,- a 4½%. Verhypoth. op 2M, huysinge. schuren in des zelfs
hofstede groot 12M te W.L. waarop Jacob Reyers Versloot woond, strekk. uit de Lek n.w. tot de
Broeyk, bel. t.o. de Carmelieten van Sch. en t.w. Wouter Adriaens Cruyk. 10 april 1671. Gecomp.
Peter Jans Nomen won. Langerak, man en voogt van Maritgen Symons Best, verclarende en te
kennen gevende dat alsoo zijn zoon Jacob Peters Nomen een grutmolen ende een Huysinge heeft
gekocht en tot dien eynde penningen of middelen nodig heeft dienvolgende zijn zoon te geven
voldoeninge van zijn huyselijk goed 2M land met de geechte part in de huysinge, berg, schuur enz.
leggende inde hofstede groot 12M alhier in W.L. daer op Jacob Reyers Versloot is wonende.
(gegevens als voren) f 600,17 april 1671. Comp. Neeltgen Dighmans, wed. van Goossen Adriaensz won. te W.L. is schuldig
aan Cornelis Botter, Capitein van d. Compagnie voetknechten ten dienste van de Staat f 1000,- a 4%
Verhypoth. op 2½M land of de oostelijke helft van 6M land gelegen te W.L. achter de kerk, strekk.
vant land van Pieter Banraets af n.w. op tot de kade bij de duyker, bel. ten oosten Willem Cornelis
Blommert.
19 april 1671. Gecomp. Heyndrick Symons van Schoonderwoert, Cornelis Symons, Neeltgen
Symons, wed. van Jan Gerrits Nobel, Lijsbet Symons bejaarde dochter en kinderen van Maritgen
Symons getrouwt met Symon Heyndriks won. te Sch. ende verclaerde afstand te doen van sekere
uytterwaart van 4H op W.L. buytendijcx gelegen belent t.o. de Weled. here van W.L. en t.w. de here
Bailliu van Sch. 19 april 1671. Idem dragen over aan Cornelis Huybertse Hoogendoorn de vrije
eigendom van de uitterwaard belast met tweemaal veertien stuivers t. b. van het armen manhuys tot
Schoonhoven. Bij het dorp 4H. strekk. van de dijk af, bel. t.o. Dhr. van W.L. en t.w. de Baillui van
Sch.
26 april 1671. Gecomp. Jacob Wouterse Cool, weduwnaar en boedelhouder van Hilleken Jans ende
Aefgen Jans, wed. ende boedelhoudster van Cornelis Jans won. te Ameide. Verklaarden te
transporteren aan haar schoonzuster Anneken Jan Francken de vrije eigendom van twee gerechte
parten van de huizinge ende akker daer achter gelegen 4H waarvan het ander derdepart de voorz.
Anneken Francken is. Gelegen int boveneinde van W.L. strekk. uit de Lek tot aan Tiendeweg toe.
Bel. t.o. stadsland van Sch. en t.w. het gasthuys of armenland van Sch.
26 april 1671. Rentebrief voor Gijsbert Jacob Verschoor. Gecomp. Anneken Jan Franken te W.L.
wed. van Cors Claes, bekent schuldig te zijn aan Gijsbert Jacob Verschoor f 300,- a 4 1/4 %
23 juni 1671. Eygen voor Heer Abraham Hartman. Gecomp. Johan van der Burch, ontvanger van d.
Grafelijkheids tol van Holland te Sch. en voogt van Elisabeth . . . . . daar hij wettige geboorte bij
heeft. Draagt over aan Abraham Hartman te Rotterdam 3½ M land te W.L. aan de Tiendeweg uit de
Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de kinderen van Dirck Adriaens Hogendoorn en t.w. seker 7M leenland
daer Corn. Cornelis Hoogendoorn op woont ende twelck ook bij de camp an voorn. hartman
verkocht is.
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13 sept. 1671. Testament Jacobus de Vos en Wilhelmina van den Bergh ziek te bed liggende.
4 dec. 1671. Rentebrief voor Cornelis van d. Burch. Gecomp Neeltje Dinghmans, wed. van Goossen
Adriaens won. te W.L. Is schuldig aan Cornelis van d. Burch brouwer te Sch. f 1200,- a 4%
Verhypoth. op 2½ M land zijnde de oosterse helft van 6M strekk. vant land van Pieter Banraats n.w.
af tot aen de kade bij de duiker. Bel. t.o. Willem Cornelis Blommert cum socys en t.w. de wederhelft
van de 6M.
20 jan. 1672. Testament van Jacob Dyrcks Hoogendoorn. Gecomp. Jacob Dircks, Cornelis Dircks,
Jan Dircks, Willem Dircks Hoogendoorn, gebroeders alle bij de vader inwonende in W.L.
3 aug. 1672. Testament van Jacob Willemsz Vuyrens, burgemeester alhier en Aaltje Thonis,
echteluiden, gezond van lichaam.
7 febr. 1672. Testament van Gerrit Jacobs van der Wey ende Annetgen Jacobs, echteluiden te W.L.
Gerrit Jacobs ziekelijk te bed liggende.
15 dec. 1673. Lootcedulle tussen de erfgenamen van Cornelis Willemsz Fay ende Aeltje Adriaens
Vuyrens, overleden. Gecomp. Bartholomeus Cornelis Fay, weduwnaar van Adriaentie Willems te
W.L. Gerrit Jans, oudoom van de nagelaten kinderen van de voorz. Adriaentgen Willems bij de
voorn. Bartholomeus Fay geprocreert. Erfgen. van Corn. Willemsz Fay ter eener, mitsg. Claes
Hermen Adriaens, Bert de Lange en . . . Adriaens als vaders en moeder. . . . . nagelaten kinderen van
Maritgen Fay geprocreert bij Henrick Adriaens zal. ende Jan Bartens de Lange bij haer Maritgen
Corn. Fay overleden man geweest, mede erfgenaam van de voorz. Corn. Willemsz Fay. Aaltgen
Adriaens ter andere zijde en bekende in dier qualiteit metten anderen te hebben gecavelt de
navolgende huis en landerijen bij de voorn. Corn. Willemsz Fay ende Aeltje Adriaens Vuyrens in
manieren als volgt.
1e Is Bartholomeus Cornelis Fay en zijn kinderen 6M daer op de voorz. Corn. Willemsz Fay zijn
huys en erve gebouwd hebben staende en gelegen te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve
Broeyk daer o. w. Martijn Pieters de Jongh naest geland is. Eerst het voorz. gedeelte van de
huysinge staende op de selve hofstede van de middelmuur recht gaande tot het dak toe met de
binnenste rol van de dijck, de grootste berch, het schuurtgen bij het voorhuys staande. Item de
wester acker gelegen binnen tiendeweg strekk. van de halve tiendeweg wetering z. w. recht
opgaande tot de Lek toe. item de weicamp strekk. van de voorz. halve Tiendeweg wetering n.w. tot
halver achterwetering toe. Item de achterste helft van de Broeyk camp orbars door ende is de selve
Bartholomeus Fay zijne kinderen noch te lootte gevallen twee viertels tsamen groot 7M gelegen te
W.L. strekk. uit de Lek n.w. ter halve Broeyk toe, bel. oost van de dijk tot aan de tiendeweg de wed.
en kinderen van Adriaen Heinnenz de Vos en van de Tiendeweg tot aan de Broeyk Marritgen Pieters
de Jongh en t.w. de kinderen van Jan Verschoor. De voorn. nagelaten kinderen van Marritgen Corn.
Fay zijn te loten gevallen ten eerste van de voorz. hofstede het achterste gedeelte van de voorz.
huysinge en van de middelmuur af recht op gaande mitsg. de cleine berch. Item de oosterse akker
binnen de Tiendeweg, strekk. van halve Tiendeweg wetering recht tot de Lek. Item de camp over de
achterwetering van de selve halve wetering n.w. af ter lengste toe als de camp van de Tiendeweg tot
aen de achterwetering die Bartholomeus Cornelis Fay hiervoor te loot is gevallen, noch het voorste
of zuidwaertse helfte van de voorz Broeydijk camp. Mede is door de selve kinderen van Marritgen
Corn fay noch ten deel gevallen 3M laanland daar voor Bartholomeus Corn. Fay van trecht dat hem
als oudste soon van de voorz. Corn. Willemsz Fay soude mogen competeren bij dese verclaerden te
desirteren en acte van te doen, strekk. des zelve 3M van de diepte van de Lek n.w. tot halve Broeyk
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daar o. w. de wed. en kinderen van Crijn Willems en w. w. Arien van Schoonhoven naast geland
zijn. Ende noch 3M 3H strekk. uit de Lek n.w. tot de halve Broeyk daar o. w. de kinderen van Jan
Verschoor en w. w. jacob Jacob Vuren naast geland zijn.
23 dec. 1673
Lotinge tussen de erfgen. van Arien Arien Goossens en Beertien Bastiaens Vurens. Gecomp.
Marijtgen Jans Fay (Say) wed. van Henrich Adriaens als moeder en voogd voor haar kinderen,
Cornelis Jans Boeff als bloedvoogd over deze kinderen, mitsgaders neffens Aert Lenerts
die mede compareerden, voogden over Leentgen Adriaens, nagelaten weeskind van Hilligen
Adriaens, geprocreert bij Arien Leenderts ter eenre, mitsgaders Adriaen Bastiaens Vuyren ende
Hermen Jans de Weert weduwnaar van Maritgen Bastiaens Vuyren voor hem selven en als vader en
voogd over sijne kinderen en tesamen erfgenamen van Adriaen Adrianus Goossens te W.L.
overleden.
1e de weeskinderen van Henrich Adrianus te lote gevallen het gerechte derdepart van de huysinge
en annex 6M land waar de overledenen gewoond hebben, strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeik, bel.
t.o. Jan Bastiaens Clever en west de Heer van Leur, mits een derdepart van 7M opt zijlschoor strekk.
van de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. Jan Bastiaens Clever en t.w. Bastiaen Portens van Wijngaarden.
Leggende de voorz. landerijen en huysinge noch onverdeeld met de andere twee derdeparten.
2e De weeskinderen van Henrich Adriaens en Hilleken Adriaens is ten lote gevallen het voorz.
gedeelte van een huysinge met 2M 1H land met uitterwaard staande ende hofstede groot 5M
gecomen van Bastiaen Gerrits Vuyren, hair laatste comp. vader geweest daar o. w. van de voorz. 5M
de Armen van Sch. en t.w. de Vicaryelanden daar laatst Abraham Huyberts Hoogendoorn
possesseur van is geweest, naast geland zijn.
28 febr. 1674. Lotinge tussen Bart Leenderts cum socijs en de kinderen en erfgenamen van Leendert
Bartens. Gecomp. Bart Leendertsz voor hem zelven en Corn. Jansz Boeff over Leentgen Ariens,
weeskint van Arien Leenderts en Hilleken Ariens ter eenre en Jan Leenderts voor hem zelven ter
andere zijde, erfgenamen van Leendert Bartens en Ingentgen Ariens Hoogendoorn te W.L. Betreft
3M 3H met uitterwaard gecomen van comp. ouders Baernt Leenderts en Leentgen ariens voor de
ene helft ende voorz. Jan Leenderts als actie en transport hebbende van Cornelis Leenderts voor de
andere helfte gelegen te W.L. strekk. uit de Lek tot halver Tiendeweg wetering ende weder van de
halver achterwetering tot halver Broeyk toe. bel. t.o. het kerkeland van W.L. en t.w. de armen tot
Sch.
1e Baernt Leenderts en Leentgen Ariens weeskint te samen het voorste gedeelte 10H strekk. van de
halve Tiendeweg wetering tot de Lek.
2e Jan Leenderts het achterste stuk 11H tot de Broeyk.
2 april 1674. Eigen voor de kinderen van Jacob Gerritsz Vuyren. Gecomp. Adriaen Bastiaens
Vuyren en Jan Bastiaens Vuyren won. te W.L. transporteren ten behoeve van de kinderen en erfgen.
van Jacob Gerritsz Vuyren, overleden 2M 5H land te W.L. in de hofstede gecomen van Bastiaen
Gerrits Vuyren haar comp. vader zaliger. Bestaande uit een camp van 14H en een hennipakker van
3H strekk. van de halve sloot aan de zuitzijde van de Tiendeweg n.w. aff tot achterwetering ende den
akker van de huyzinge af tot de Tiendeweg zijnde de oosterse van de twee akkers aldaar gelegen.
Ende noch de eigendom van het achterhuys en de berg ende vrije gang naar de hogendijk toe als de
vercoop 13 Maart 1672.
17 juli 1674. Codicil Maritgen Symons de Best wed. van Pieter Jans Noomen won. te Langerak.
verklaart te prelegateren en voor uyt te maken aan Maximiliaen de Hoop en Marietgen Peters
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Nomen haar dochter, echteluyden 1M 3H land zijnde de helft van 3M liggende te Langerak achter
het Casteel.
17 Juli 1674. Codiciel. Gecomp. Tonis Dircx Albers ende Aeljen Hermens Advocaet echteluiden
won. te W.L.
Procuratie.
Gecomp. Henrick Ottens voor hem selven en voor Maritgen Ottens zijn zuster, Grietgen Cornelis
voor haar zelven en voor Jan Corn. kinderen van Cornelis Ottens, Leendert Jans nagelaten zoon van
Jan Ottens, Cornelis Bastiaens en Aert Aelderts enz. Over te dragen ten behoeve van Neeltje Gerrits
wed. van Merten Jans Coyman won. te Sch. de eigendom van een erf daar een huysinge, berg en
schuur op gestaan ende de voorn. Meerten Ottens en Eechtgen Jans Stolcker sijne huys op gewoont
hebben. tErfgen daar enig bomen op gestaan hebben alhier te W.L. onder de 8M van de Nonnen van
Outwijck, strekk. van voren uit de noorden van halver voorwetering z. w. op tot halver sloot van de
eigen van Cornelis Blommerts, bel. t.o. de Laserus steegt en comende aldaer ter halver wegen en w.
w. de voorn. blommaerts erfgen comende over ter halver sloot. Koopsom, f 150,17 febr. 1675. Eigen voor Neeltje Gerrits Coyman wed. van Maerten Jansz Coyman won. te Sch.
Gecomp. Oth Heindricks won. Bonrepas. (zie voorgaande)
24 Maart 1675. Procuratie op Pieter Cornelis van d. Graaff
29 Maart 1675. Eygen voor Lambert Leenderts Vuyren. Gecomp. Pieter Cornelis van d. graaf te
Sch. draagt over aan Lambert Leenderts Vuyren, coopman 2½ M land gemeen met de wed. en
kinderen van Bart Barten te W.L. tegen over de kerk van W.L. en w. w. de armen van Sch.
21 juni 1675. Rentebrief voor de huysarmen van W.L. Gecomp. Corn. Willems Vuyrens te W.L.
bekent schuldig te zijn f 225,- a 4½ % verhypoth. op 5M land liggende in een hofstede van 9M te
W.L. staande en gelegen uit de Lek n.w. tot de Broeyk, belend t.o. juffr. Botter en t.w. Jacob Reyer
Versloot.
21 juni 1675. Rentebrief voor de erfgen. van Stijntgen Ariens Cruyck. Corn. Willemsz Vuyren
bekend schuldig te zijn f 600,21 juni 1675. Rentebrief voor Pietertgen Adriaens, wed. van Bastiaen Gerrits Vuyren. Gecomp.
Corn. Willemsz Vuyren te W.L. bekent schuldig te zijn f 650,- a 4 1/4 % Verhypoth. op een
huyzinge met 5M land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk, bel. t.o. juffr. . . . . en t.w. Jacob
Reyers Versloot.
10 aug. 1675. Eygen voor Jacob Jacobs Vuren te W.L. Gecomp. Cornelis Wouters Jongbloet won. te
Lopik draagt over de helft van een camp lants 1M 5H waarvan de ander helft is van Jacob Jacobs
Vuyren. Strekk. van de achterwetering af tot aen de dwarssloot van de camp toecomende de comp.
ende de voorz. Jacob Jacob Dirx. Bel. t.o. Bastiaen Gerrits erfgen. en t.w. de wed. en erfgen. van Jan
Pieters Cameraer.
aug. 1675. Gecomp. Cornelis Wouters Jongbloet te Lopik. Draagt over aan Jacob Jacobs Vuyren te
W.L. de helft van een uitterwaard, griendeken buyten, twee akkers en grientie daer van de
wederhelft Jacob Jacobs Vuuren toebehoord, strekk. uit de Lek n.w. tot halve Tiendewegsloot
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leggende in 7M te W.L. toecomende de comp. en Jacob Jacobs Vuyren. Bel. t.o. Bastiaen Gerrits
Vuyren erfgen. en t.w. de wed. en erfgen. van Jan Pieters Cameraer.
10 aug. 1675. Eigen voor Jacob Jacob Vueren. Gecomp. Arien Leenderts Sliedrecht en Maritgen
Corn. Jongbloet echtelieden won. W.L. Dragen over aan Jacob Jacobs Vuyren te W.L. 7H land
zijnde de helft van 14H de voorz. Marijtgen Cornelis bij haer vader Corn. Wouters Jongbloet ten
hure gegeven daervan de wederhelft de voorz. Jacob Jacobs Vuren is. Te W.L. strekk. de voorz.
camp van de Tiendeweg af tot aan de achterwetering toe. Bel. t.o. de kinderen en erfgen. van
Bastiaen Gerrits Vuren en t.w. de wed. en erfgen. van Jan Peters Cameraar.
8 sept. 1675. Rentebrief voor de hoog ed. geb. heer Johan Casembroot heer van Rijnestein en W.L.
Gecomp. Jacob Willems Vuyren, buurmeester van W.L. en Aeltgen Thonis, echtelieden zijn
schuldig f 1150,- a 4%. Verhypoth. op een hofstede 3M 3H te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk.
Bel. t.o. de armen van Sch. en t.w. de drossaert van Vianen. Item nog 2M 3H bel. t.o. Willem Thonis
Boons erfgen. en t.w. Jan Jacobs Verschoor erfgen.
13 okt. 1675. Rentebrief voor Arien Huygen, zwager van comp. Gecomp. Bart Leenderts te W.L.
bekent schuldig te zijn f 150,- a 4%
16 okt. 1675. Rentebrief voor Dhr. Johan Casenbroot. Gecomp. Bartholomeus Fay, Corn. Jans Boeff
ende Cornelis Adriaens bloetvoogden over de weeskinderen van Heyndrick Adriaen Goossens en
Marietgen Jans Fay, overleden. Bekennen schuldig te wesen f 610,- a 4% ter zake van onbetaelde
lantpachte bij de voorz. Heyndrick Adriaens en Marietgen Jans tot de jaren 1673. Als borg 5M land
daar een huizinge opgestaan heeft leggende aan de Tiendeweg, strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk.
Bel. t.o. Swaentgen jacobs erfgen. en t.w. de heer van Bergambacht. Nog de helft van de hofstede
groot 14M met huys, berg en schuur daarvan de wederhelft van Hilleken Arien Goossens is te W.L.
strekk. uit de Lek tot de Broeyk bel. t.o. Jan Bastiaen Clever en t.w. de heer van Leur. Ende nog de
helft van 6½ M opt zijlschoor alhier strekk. uit de Lek tot de Broeyk bel. t.o. Jan Bastiaen Clever en
t.w. Bastiaen Joostens van Wijngaarden.
1 maart 1676. Rentebrief voor Sabijn Ooms, schout van W.L. Gecomp. de bloedvoogden over de
weeskinderen van Heyndrick Adrianus Goossens en Marijtgen Jans. Bekennen een schuld van f
200,- a 4½ %
24 Jan. 1676. Eygen voor Ariaentgen Jans. Gecomp. Jacob Pieters Nomen won. te Oudewater,
draagt over t. b. van Ariaentgen Jans wed. van Aelbert Gijsberts in Tienhoven 2M land met
huysinge, berg, schuur enz. gemeen in een hofstede groot 12M te W.L. daer op Jacob Reyerts
Versloot is wonende. Strekk. de gehele hofstede uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. de
Carmelieten tot Sch. en t.w. Wouter Adriaens Cruyck, welcks twee mergen met de een part in de
huysinge enz. den comparant bij zijn vader zaliger Peter jans Nomen te Langerak overleden, als zijn
huwelijksgoed is gegeven volgens acte 11 apr. 1671.
24 febr. 1676. Procuratie. Gecomp. Claes Pieters Banraet gewoond hebb. te W.L. maakt magtig Jan
Jansz van der Giel te Sch. zijn zwager om 4H land te W.L. bij de kerk aldaar gekomen van zijn
ouders te verkopen.
3 maart 1676. Gecomp. Arien Pieters Banraet, Frans Pieters Banraet, Pieters Pieter Bonraet, Jan Jans
van d. Giel wed. ende boedelhouder van Maria Pieters Bonraet, speciale procuratie hebbende van

31

Inv.nr. 2308
Claes Pieters Banraet en Nelleken Floris, echteluiden gew. hebbende te W.L. en overleden, hebben
geloot zekere 2 akkers samen 4 H gelegen aan de kerkstraat alhier bel. t.w. tgasthuys te Sch. en t.o.
de halve Lazerussteegt, strekk. van de halve kerksloot af tot de halve dwarssloot toe. Arien, Frans en
Pieter pieters Banraet zullen hebben de oosterse of grootste van de akkers daert huys op gestaan
heeft met het gebruik van de halve Lazarussteegt. 2e Jan jansz, Giel en Claes Pietersz Banraet zullen
hebben de westerse akker.
17 mei 1676. Eigen voor Heer Pieter van Asperen, burgem. van Sch. Gecomp. Arien Pieters
Banraet, Frans ende Pieter Banraet, dragen over aan Pieter van Asperen, burgemeester te Sch. de
oosterse van 2 akkers als voren beschreven, 2½ hont. Voor f 200,17 mei 1676. Eigen voor Jan van Lexmont. Gecomp. Jan Jans van Giel, draagt over aan Jan van
Lexmont de hennipakker, de westerse van de voorgaande 2 akkers van 1½ H. Belend w. w. Gijsbert
Gijsberts van Ylden of nu tmanhuys te Sch. Belast met de kerk te W.L. en de Nonnen van Oudwijk.
9 aug. 1676. Gecomp. Aeltgen Ariens Vuyren, wed. van Heyndrik Pieters Deker won. W.L. en Jan
Pieters van Vliet won. Bergambacht als oom en voogd over de nagelaten weeskinderen van de
voorz. Heyndrik Pieters Decker. bekennen schuldig te zijn aan de nagelaten kinderen van Hendrik
Marten Stal en Marritgen Cornelis Fay f 350,- als borg 3M 1½ H land te W.L. strekk. van de halve
Hogendijk tot de Broeyk, bel. t.o. Lambert Leenderts Vuyren en t.o. Marijtje Pieters cum socijs.
24 sept. 1676. Procuratie. Gecomp. Jan Jansz Verhoeff anders genaamt Jan Peet wonende te
Zevender, verklaard machtig gemaakt te hebben Dingman Theunis den Uyll, bode te W.L. om te
Compareren voor schout en schepenen van W.L. om namens hem te bekennen schuldig te zijn
Cornelis van der Hoeve als getrouwd hebbende Maria van Breenen wonende te Sch. de somme van f
350,- spruitende uit een obligatie van f 100,- en voorts geleverde en aengetelde waer bij hem comp.
ontvangen tegen een rente van 5½ % Als borg vier dhalve mergen land te W.L. liggende, strekk. uit
de Lek tot halve Broeyk, bel. t.o. Corn Jansz Boeff en t.w. de wed. van Crein Willems Fay.
25 sept. 1676. Rentebrief voor Cornelis van der Hoeff, getrouwt hebb. Maria van Breenen.
Gecomp. Dingman Thonis den Uyl gerechtsbode van W.L. procuratie hebb. van Jan Jans Verhoeff
anders genaempt Jan Peet won. te Seventer, verklaarde dat voorz. Jan Jans Verhoeff wel en
deugdelijk schuldig is aen de ende ten behoeve van Cornelis van der Hoeve, als getrouwt hebb.
Maria van Breenen won. te Sch. de somme van f 350,- a 5½ % Als borg vierdalf mergen land te
W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Corn. Jans Boeff en t.w. de wed. van Crein Willems
Fay.
24 okt. 1676. Rentebrief voor Jacob Cornelisse Clever. Gecomp. Wouter Adriaens Cruyck won.
W.L. voor hem zelven en als man en voogd van Willemke Willems daer hij wettelijke geboorte bij
heeft. Is schuldig aan Jacob Cornelisse Clever won. te Lopik f 1600,- a 6 % Als borg een hofstede
met huys, berg met 12M land te W.L. waar de comp. op woont, strekk. uit de Lek n.w. op tot halve
Broeyk. Bel. t.o. Jacob Reiers Versloot cum socijs en t.w. Peter Jacobs Verschoor.
25 febr. 1677. Revocatie Marijtgen Symons de Best. Gecomp. Marijtgen Symons de Best te voren
wed. van Pieter Jans Nomen ende nu getrouwt met Cornelis Jans Vuyck won. in de vrijheerlijkheid
Langeraeck. Verclaerde te revoceren teffens doot en te niet te doen de codicillare dispositie gedaan
voor Schout en Schepenen 2 apr. 1674 bij welke codicillaire dispositie zij comp. aan Maximiliaen de
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Hoop en Marritgen Peters Nomen haar dochter, echteluiden zekere 3M 3H land zijnde de westerse
helft van 3M daer van de wederhelft de voorn. haar comp. swager dochter is.
27 febr. 1677. Eigen voor Alexander Coops nomine uxoris. Gecomp. Cornelis Maertens de Graeff
won. te Sch. gaf over aan Alexander Coops coopman te Amsterdam als man en voogt van Maria van
Dijk die te voren wed. was van Doctor Reynier de Graeff de vrije eigendom van 5M land daar een
huysinge opgestaan heeft, gelegen aan de Tiendewegh alhier met annex uitterwaard, strekk. uit de
Lek tot halve Broeyk toe. Bel. t.o. Jonkheer Simon de Cupro en t.w. het gasthuis van Sch. Het
uitterwaardje t.o. de kinderen van Anthonis van Abeel en t.w. Lambert Vuyren.
4 maart 1677. Eigen voor Gerrit Jacobsz van der Wey. Gecomp. Jan Bastiaens Clever wed. van
Aentgen Adriaens Vroegen won. te W.L. Droeg over aan Gerrit Jacobsz van der Wey, schepen van
dit geregts zijn comp. cosijn de vrije eigendom van de helft van de huyssinge, berge, schuur en
beplantinge en verder toebehoren te W.L. strekk. de hofstede uit de Lek n.w. tot halve Broeyk, bel.
t.o. Jan Tijs cum cosijs en t.w. de erfgen. van Adriaen Goossens. Koopprijs f 1000,4 maart 1677. Codicille van Jan Bastiaansz Clever. Gecomp. Jan Bastiaans Clever, wed. van
Aentgen Adriaens Vroegen won. te W.L. wil legateren aan Jacobus Gerrits van der Wey, zoontje
van Gerrit Jacobs van der Wey en Annitgen Jacobs echteluiden won. te W.L. 6M 3H en de helft van
de huysinge, berg, schuur enz. te W.L. daervan hij comp. de wederhelft van heeft ende voorz. Gerrit
Jacobs van d. Wey op huiden heeft opgedragen en getransporteerd. De voorz. Jacobus Gerrits van
der Wey zal tot zijn doot mogen genieten van de andere halve hofstede.
3 aug. 1677. Eigen voor Pieter Reynders. Gecomp. Simon Van der Burch en Dirck van Putten als
curators bij gerecht Schoonhoven over de boedel van Cornelis Andries Droech zal. te Sch.
overleden, mitsgaders Adriaen Willems de Ruytter won. aen de Giessen als man en voogt van
Aeltgen Ariens zijnde dochter van Aeltgen Andries Droech. Hebben getransporteert t. b. van Pieter
Reiniers Carsins, burger tot Sch. van een camp land 8H daer van de voorz. boedel van Andries
Droech drie vierdeparten ende voorz. Adriaen Willems de Ruyter nomine uxoris een vierdepart is
gelegen te W.L. achter de kerk onder de acht mergen van de nonnen van Oudtwijk ende dit met sijn
gerechtigheden van de steegt daer west aan gelegen genaempt de Laserissteegt strekk. int oost tot
halver sloot van de kerklaan w. w. ter halver Lazarussteegt int noorden tot halver sloot vant land
gecomen van Adriaen Jacobs den Blauwen ende int zuiden tot halver sloot van de weeskens van de
stad Schoonhoven. Koopprijs f 400,29 nov. 1677. Rentebrief voor Aefken Abrahams en tnagelaten weeskind van Wijntje Abraham
Hoogendoorn. Gecomp. Cornelis Jans Boef achtman en inwoner van W.L. die te voren getrouwd is
geweest met Gerritje Heimens de Vos. verklaarde schuldig te zijn aen Aefken Abrahams en
tweeskind van Meynsje Abrahams Hoogendoorn, nagelaten kinderen van Heyndrickje Heimens de
Vos en sulcx meede erfgen. van Heimen Heyndricx de Vos overleden te W.L. f 350,- a 4 %
gehypoth. op een hofstede waar de comp. op woond met 7M 3H land strekk. uit de Lek tot de
Broeyk. Bel. t.o. Marytje Pieters cum socijs t.w. Jan Jans Verhoeff met nog 3M 3H mede alhier
gelegen strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Marrytgen Pieters t.w. de kinderen van Bastiaen
Gerrits Vuyren. (afgelost 16 nov. 1714 door Affie Abrahamse. )
12 febr. 1678. Rentebrief voor Geertge Jans, wed. van Crijn Willems Fay. Gecomp. Jan Jans
Verhoeff anders genoemt Jan Peet won. te Zevender bekent schuldig te zijn aan Geertgen Jans wed.
en boedelhoudster van Crijn Willems Fay de somma van f 350,- betr. een obliegatie van 29 mei
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1669 tegen 4 gld. 15 st. per jaar. Gehypoth. op 3½ M land te W.L. strekk. uit de Lek tot de halve
Broeyk. Bel. t.o. de voorz. Jans Verhoeff en t.w. de voorz. Geertgen Jans.
16 febr. 1678. Eigen voor Lambert Leenderts Vuyren. Gecomp. juffr. Anna van Elsburgh, wed. van
Josu van Dongen won. te Sch. Draagt over aan Lambert Leenderts Vuyren burger coopman binnen
Sch. een hennepwerf, zijnde een boomgaard geweest te W.L. in de Willige steegt. Bel. t.o. Ariaen
van Wevelinchoven en t.w. Jan van Lyssum voor f 150,16 febr. 1678. Eigen voor Cornelis Groenevelt. Gecomp. juffr. Margareta Differte, wed. van Mr.
Simon Block won. te Sch. Draagt over aan Cornelis van Groenevelt een tuin of hof te W.L. aan de
oostzijde van de Lollebroederssteegt, strekk. uit de westen van de halve sloot o. w. op ten halve sloot
vant Manhuisland daar n.w. nu Ds. Cornelis Vergeer en z. w. Evert Heyndricx van Loo naest geland
is, belast met 12 st. per jaar t. b. van de memorie heren binnen Schoonhoven nu tcomptoir van Delft.
f 325,10 apr. 1678. Acte van Repudiatie van de erfgen. van Gerrigje Hermens de Vos t. b. van Corn. Jansz
Boeff. Gecomp. Lijsje Jans, wed. van Arien Hermens de Vos geass. met Hendrick Ariens de Vos
haar zoon, Aefje Abrams Hoogendoorn voor haar zelf als moeye over Maria Claes, nagelaten
dochter van Meinsje Abrams, kinderen van Hendrikje Hermens de Vos, mitsgaders Willem Jacobs
de Vos voor zichzelf en zich sterk makende voor Jan Jacobs zijn uitlandige broeder, Claes Jans als
getrout hebbende Zijgje Jacobs, Willem Pieters Camp als vader en voogt van zijn kinderen
geexvoceert aen Janngje Jacobs, Marrijtje Jacobs en Lijtje Jacobs, kinderen van Jacob Henricus de
Vos die allen erfgenamen zijn van Gerrigje Henricus de Vos getrouwd geweest met Cornelis Jans
Boeff. En verklaarden afstand te doen van de boedel en de goederen van de voorn. Gerrigje
Hermens de Vos ten behoeve van Corn. Jansz Boeff.
4 apr. 1678. Eigen voor Dionys Jansz cum socys. Gecomp. Cornelis Wouters Jongbloet, Cornelis
Jans, oom en voogt van Neeltje Jans, nagelaten dochter van Swaentje Jacobs Vuyren, erfgenaam van
Jacob Jacobs Vuyren mitsgaders Aert Jans, erfgen. van Marijtgen Jans. Draagt over Dionys
Roochus, Gerrit, Lijsbet en Marrijtgen Jans Vuyren, nagelaten kinderen van Jan Dionys een viertel
land 3M 3H te W.L. strekk. uit de Lek ten halve Broeyk. Bel. t.o. de kinderen van Maritgen Cornelis
Fay en t.w. de kinderen van Dirck Arien Hogendoorn, voor f 250,14 apr. 1678. Eigen voor Ysaak Huyberts Hoogendoorn. Gecomp. Bart Leenderts en Cornelis Jans
Boeff als voogden over Leentgen Ariens, nagelaten dochter van Arien Leenderts Barten.
Hebben getransporteerd t. b. van Ysaak Huyberts Hoogendoorn de eigendom van zekere oosterse
hennepakker van 1 hont waarvan de resterende 9 hont de voorz. Bart Leenderts en het genoemde
weeskind is, strekk. de oosterse akker vant zandpad van de hogendijk af tot achter de halve te graven
sloot bij de queldam. Bel. t.o. kerkland van W.L. en t.w. de halve sloot van de westerse akker mede
in de voorz. tien hont gelegen.
1 mei 1678. Lotinge ende scheydinge tussen de erfgen. van Jacob Jacobc Vuyren ende Marritgen
Jans. gecomp. Cornelis Woutersz Jongbloed won. te Lopik ende Cornelis Jansz Oom, getrouwd
hebbende Neeltgen Jans die een nagelaten dochter is van Swaentgen Jacobs Vuyren te samen erfgen.
van Jacob Jacobs Vuyren, mitsg. Aert Jansz won. te Bergambacht als erfgen. van Marritgen Jans in
haar leven egteluiden gewoond hebb. te W.L. Hebben geloot en gecaveld de navolgende landen en
hofstede;
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1e Cornelis Woutersz Jongbloed en Cornelis Jans Oom 3M 3H zijnde de helft van 7M daarvan de
ander helft de zelve Cornelis Woutersz Jongbloed is competerende voor 2M 4H ende Corn. Jansz
Oom voor 5H gelegen alhier in W.L. strekk. de 7M uit de Lek tot halve Broeyk. Bel. t.o. de erfgen.
van Bastiaen Gerritsz ende t.w. Marritgen Pieters de Jongh.
2e Aert Jansz heeft geloot eerst zeven achtste part in een hofstede van 5M daar van het achtste part
uit den hoofde van de kinderen van Annetje Jans die mede erfgen. was van de voorn. Jacob Jansz
Vuyren te Bergambacht Bovenberg. (verdere verdelingen in obligaties)
22 mei 1678. Rentebrief voor Lysbeth Jans. Gecomp. Jan Claes Lopick en Franck Cornelis Bijman
als voogden over de nagelaten kinderen van Willem Cornelis Blommert ende Heyndricus Claes zal.
te W.L. gewoond hebb. Zijn schuldig f 2800,- Gehypoth. op hofstede met huis en berg met 11H land
te W.L. Bel. t.o. Neeltje Coyman en t.w. Neeltje Dingemans.
9 juni 1678. Rentebrief voor Adriaentty Leenderts. Gecomp. Jan Jansz Verhoeff alias Jan Peet won.
te Zuid-Zeventer. Bekende schuldig te zijn aan Adriaentje Leenderts, wed. van Willem Jacobsz
Vuyren won. te Slingerlandt f 500,- gehypoth. op 3½M land te W.L. strekk. uit de Lek tot de
Broeyk, bel. t.o. Cornelis Jans Boef en t.w. Geertgen Jans wed. van Crijn Fay.
29 sept. 1678. Testament. Gecomp. Sebastiaen van Kats jongman, nagelaten zoon van Arien
Heyndricx van Kats won. te Benschop.
23 mei 1679. Eigen voor Cornelis en Jacob Barents Botter. Gecomp. Maerten Jansz alias
Franckrycker genaemt, getrouwt geweest met Marritge Reyers Versloot tegenwoordig wonende te
W.L. Draagt over aan Cornelis en Jacob Barents Botter 6M land zijnde de westerse helfte van een
hofstede van 12M met annex uitterwaard int boveneinde van W.L. strekk. uit de Lek tot halve
Broeyk. Bel. t.o. van de voorz. 6M de voorz oosterse 6M van de 12M en t.w. Cornelis Jansz
Lammen. Welke voorz. 6M hem zijn aangekomen door lotinge tussen hem en Jacob Reyer Versloot
als voogt over zijn kinderen. Koopprijs f 1850,6 maart 1678. Lotinge tussen Jacob Reyers Versloot en Maerten Jansz Vranckrijcker, weduwnaar en
boedelhouder van Marrigje Reyers Versloot nu hertrouwd met Meynsje Claas van Vuyren. Voor
schout en schepenen te Lopik. Ieders portie in 12M land te W.L. aangecomen door overlijden van
Reyer Jacobs Versloot en Marigje Jacobs Vuyrens, gewoond hebb. te W.L. soo daar boven Cornelis
Willems Vuyren en beneden Cornelis Jans Lamme, strekk. van de Lek tot de Broeyk bestaande uit
twee 6 mergens.
1e de oosterse 6M zal hebben Jacob Reyersz Versloot.
2e de westerse 6M zal hebben Maerten Jans Vranckrijcker.
15 mei 1679. Procuratie op Dirck van der Putten. Gecomp. voor mij Cornelis Verboom. (betreft
overdracht stukje land).
26 mei 1679. Eigen voor Sweer Hermens de Wecker en Claes Stoeck. Gecomp. Cap. Dirck van der
Putten won. te Sch. procuratie hebb. van Mr. Christoffel Riedingen, chirurgijn te Amsterdam. Draagt
over aan Sweer Hermens de Weecker en Nicolaes Stock, burgers te Sch. twee akkers, voorheen
geweest een boomgaard te W.L. aan de cingel te Sch. in de hoek bij de Scheele brugge, strekk. int
noorden tot halver Jaersvelder waterschap, zuider tot halver sloot tussen dese akkers ende het tuintje
nu eigendom aen Robbert Heerens leggende aan voorz. stadscingel als ook int zuyden zuytwest en
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west aen voorn. cingel. Ende int oost tot halver Lollbroers steege, leggende int ongelt voor 3 hont.
De XL st nacoop is betaald
26 mei 1679. Eygen voor Aert Everts. Gecomp. Mr. Cornelis van Stralen, burg. van Sch. voor
Willem van der Hole als oom en voogt over juffr. Catharina van Stralen. Draagt over in eigendom
aan Aert Everts de Leyn, burger te Sch. een erf of akker, voor deze geweest een tuyn of bogaart
gelegen te W.L. aan de zuidzijde van Williger steegt. Bel. t.o. het weeshuis van Sch. en t.w. de
erfgen. van Cornelis Laen Vosbergen. voor f 130,4 juni 1679. Eigen voor de armen van W.L. Gecomp. Gerrit Jansz en Annitje Jans Franken
echtelieden won. te W.L. en Jan Ridderts voogd over de kinderen van voorz. Annetje Jans Franken
gepr. bij Cors Claes Vinck. Dragen over t. b. van de huisarmen van W.L. een akker van vier hont
land int boveneinde van W.L. strekk. uit de Lek tot de Tiendeweg bel. t.o. de stad van Sch. t.w.
tgasthuis te Sch. Volgens coopcedulle van 12 mei 1679 voor f. 250,9 maart 1680. Codicil Jan Bastiaensz Clever. Gecomp. Jan Bastiaensz Clever weduwnaar van
Aentgen Ariens Vroegen won. te W.L. Verklaard te legateren aan Jacobus Gerrits van der Wey,
zoontje van Gerrit Jacobs van d. Wey en Annitgen Jacobs echtelieden of bij voortijdig sterven aen
Willem Gerrits van der Wey, broeder van Jacobus of aan Gerrit Jacobs van d. Wey en Annitje
Jacobs of de langstlevende zeker helft van 6M 3H ende de helft van de huizinge, berg, schuur enz
gelegen te W.L. waarvan de ander helft Gerrit Jacobs van der Wey is, strekk. uit de Lek tot halve
Broeyk daar o. w. Pieter van Dam en w. w. de erfgen. van Adriaen Goossens naastgeland zijn. Noch
alle zijn huisraad te legateren aen Dingman Thonis de Uyl gerechtsbode alhier de somme van drie
honderd gulden waarvan hij zal moeten betalen sodanige obligatie van 200,-gld. capitaal als Neeltje
Dingmans zijn moeder die laats wed. is van Goossen Adriaens huisarmmeester van W.L. schuldig is
3 april 1680. Eigen voor Cornelis van der Hoeve. Gecomp. Govert Verhoeff en Maria van der
Sprongh echtelieden won. te Sch. als erfgen. van juffr. Geertruit van der Sprongh te Sch. overleden.
Dragen over aan Cornelis van der Hoeve koopman te Sch. een hof of tuintje te W.L. buiten de
Lopikerpoort van Sch. aen de stadscingel strekk. van voren uyt de westen van halve sloot van de
voorz. cingel zover de eigen strekt oost op tot halver sloot over de steegt achter de voorz. hof, belent
t.n. de heer oud burg. Gijsbert Botter en t.z. Adriaen Cort en Gerrit van Breenen voor f 115,16 april 1680. Eigen voor Gerrit Jacobs van d. Wey. Gecomp. Jan Bastiaens Clever, wed. van
Aentgen Ariens Vroegen te W.L. Draagt over aan Gerrit Jacobs van der Wey 6M land met annex
uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot halve Broeyk bel. t.o. de hofstede waar comp. woond
t.w. de erfgen. van Adriaen Goossens zaliger voor f 1500,- met f 500,- contant, f 500,- in mei 1681
en f 500,- mei 1682.
19 mei 1680. Eigen voor juffr. Elisabeth van Royen, wed. van Gijsbert Vergeer. Gecomp. Abraham
de Scheffen, man en voogd van Jacomijntje van Vosbergen won. te Sch. Draagt over aan juffr.
Elisabeth van Royen wed. van Gijsbert Vergeer te Sch. een hof en thuinhuis te W.L. in de Willige
steegt strekk. van halver sloot van voorz. steegt tot over de nieuwe Tiendeweg. Bel. t.o. de wed. en
erfgen. van Aert Goverts Kleyt en t.w. de erfgen. van Symon van den Burgh en Dingman Peters
Cameraer voor f 525,31 mei 1680. Scheyding tussen de kinderen van Jacob Gerrits Vuyren en Maritgen Ariens
Hoogendoorn. Gecomp. Jan Jacobs Vuyren, Gerrit Jacobs, Cornelis Jacobs, Maritgen Jacobs en
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Geertgen Jacobs Vuyren, alle kinderen en erfgen. van Jacob Gerrits Vuyren en Maritgen Ariens
Hoogendoorn te W.L. overleden. Te verdelen zodanig dat voorz. Gerrit, Cornelis, Maritgen en
Geertgen Jacobs Vuyren te beurt is gevallen en in eigendom zullen hebben eerstelijk twee mergen
drie hond. Bel. t.o. Jacob Reyers cum socys en t.w. Wouter Cruyck. Item drie mergen vijftalf hont
bel. t.o. Willem Boons kinderen en t.w. Jan Bastiaens Clever. Item twee mergen vijf hond bel. t.o. de
armen van Sch. t.w. de vicaty gepossiderende ende erfgen. van Abraham Huyberts. Noch 3 M bel.
t.o. de Ed. heer van W.L. en t.w. Lambert Leenderts Vuyren. Noch 6 M bel. t.o. Ds. Tyckmaeckers
erfgen. t.w. het land gekomen van Mr. Jan Cools. Nog het huis waar comp. vader en moeder
gewoond hebben staande op grond van de armen van Sch. staande en gelegen in W.L.
Aan Gerrit Jacobs Vuyren cum socys is nog in eigendom aangeleverd alle inboedel, huisraad,
gereedschap enz.
12 juni 1680. Eigen voor Jan Besemer, makelaar te Rotterdam. Gecomp. Cornelis Jans Boef als
voogd over de nagelaten kinderen van Heyndrick Adriaen Goossens mitsgaders den selven Cornelis
Jans Boeff en Bart Leenderts als voogden over Leentgen Ariens, nagelaten dochter van Hilleken
Arien Goossens tesamen erfgen. van Adriaen Goossens de oude en Adriaen Adriaens Goossens de
jonge alhier overleden. dragen over Jan Besemer de jonge Makelaar te Rotterdam een hofstede met
huis, hof, berg, schuur en uitterwaard te W.L. groot 12M 3H bestaande eerst in 6M daar het huis op
staat strekk. uit de Lek tot halve Broeyk, bel. t.o. Jan Bastiaens Clever en t.w. de Vrouwe van Leur
ende nog in 6M 3H strekk. uit de Lek tot de Broeyk bel. t.o. Jan Bastiaens Clever en t.w. Bastiaen
Joostens van Wijngaerden, schout van Cabou f 2950,- boven de belastinge van 18 schilt jaarlijks t. b.
van arme weeshuis tot Sch. op de zes morgen dat nu betaald werd met elf gld. elf st. verschijnende
alreheyligen t. b. van de H. G. armen van W.L.
12 okt. 1680. Transport voor juffr. Anthonia Bertholen. Gecomp. Arnout Bullick secr. van
Zevender, procuratie hebb. van Bastiaentgen Ariens, wed. en boedelhoudster van Thonis Cornelis
Blom won. in Streefkerk. Draagt over aan juffr. Anthonia Bertholen, wed. van Jan van Sassen of
haren recht verkrijgende van zekere schuld van f 350,24 okt. 1680. Testament Adriaen Bastiaens Vuyren ende Bastiaentgen Thonis den Haar won. te
W.L. beide gezond. Testementeren aan elkaar en na overlijden van beiden aan Bastiaen Adriaens
Vuyren, zoon van voorz. Adriaen Bastiaens Vuyren.
28 maart 1681. Rentebrief voor Dingman Thonis den Uyl. Gecomp. Dr. Cornelis Bardul. . . Botter
won. te W.L. bekent schuldig te zijn t. b. van Dingman Thonis de Uyl f 200,- a 5%. Verhypoth. op
6M land of de westerse helft van 12M met uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek tot halve Broeyk.
Bel. t.o. jacob Reyers Versloot en t.w. Cornelis Jans Lammen.
Eigen voor Claes Hoeck Gecomp. Steven Hermens Wecker te Sch. draagt over aan Claes Hoeck te
Sch. een boomgaard of hof te W.L. aan de cingel van Sch. in de hoek bij de scheele brug. Bel. t.n.
het waterschap van Jaarsveld en t.z. op tot halver sloot tussen het tuintje van Robbert Heerens ende
ook suyden zuidwest en west aan de stadscingel ende oost tot halve Lollebroerssteegt voor f 375,27 juni 1681. Eigen voor Geertgen Jans, wed. van Cryn Fay. Gecomp. Jan Jansz Verhoeff, anders
Jan Peet genaampt won. te Sevender. Draagt over aan Geertgen Jans, wed. van Cryn Willems Fay
3M 3H land met griendinge buiten dijks gelegen te W.L. strekk. uit de Lek tot halve Broeyk, bel. t.o.
Cornelis Jansz Boeff en t.w. de voorn. Geertgen Jans en hare kinderen voor f 1100,-
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8 aug. 1681. Rentebrief voor Dinghman Thonisz de Uil. Gecomp. Cornelis Barents Botter won. te
W.L. is schuldig aan Dinghman Thonis den Uil gerechtsbode alhier f 200,- a 5% ( afgelost 26 sept.
1691) Als borg de helft van 6M daarvan de noordelijke helft Jacob Barents Botter, zijn comp.
broeder is competerende, zijnde de gehele 6M de westerse helfte van 12M met de anexe uitterwaard
gelegen boven in W.L. strekk. uit de Lek tot halve Broeyk. Bel. t.o. van voorz. 6M Jacob Reyers
Versloot en Cornelis Jansz Lammen.
22 aug 1681. Eigen voor Lambert Leendertsz Vuyren. Gecomp. Jacobus van Abeel meerderjarige
zoon van Antonis van Abeel en Magtelt Jacobs in hun leven gewoond hebb. te W.L. ende Dhr.
Rutgert van Abeel, hoogheemraad van Alblasserwaard als oom en bloedvoogd van de minderjarige
kinderen van voorn. Anthonis van Abeel en Magtelt Jacobs. Hebben getransporteerd t. b. van
Lambert Leenderts Vuyren, buurmeester van W.L. de eigendom van 13M 3H land, bestaande in 7M
3H ende in 6M leggende naast de andere te W.L. strekk. uit de Lek tot halve Broeyk. Bel. t.o. het St
Jobsgasthuis tot Utrecht en t.w. de koper zelf voor f 1470,22 aug. 1681. Eigen voor Dhr. Rutger van Abeel. Gecomp. Jacobus van Abeel als voogd van
Anthonis van Abeel en Magtetgen Jacobs, gewoond hebb. te W.L. Draagt over aan Rutger van
Abeel 4M land te W.L. strekk. van de halve buitendijkse sloot af tot de halver sloot over de Groene
weg aan Sevender toe. Bel. t.o. het Gasthuis tot Sch. en t.w. het zelfde gasthuis voor f 760,26 nov. 1681. Eigen voor Heyndrick Claesz Hoeck. Gecomp. Cornelis de Coole, dijkbode ende
exploitier van de Lopikerwaard of Lekdijk benedendams uit krachte van zijn speciale autoriteit bij
de heren Dijkgraaf en hoogheemraadschap en ingevolge de verkopinge 15 nov. 1681, draagt over
aan Heyndrick claesz Hoeck zoon van Claes Hoeck burger tot Sch. 2 boomgaardjes samen 3H te
W.L. aan de Kerksteegt t.o. Johannes van Rossum en t.w. Aert Everts Kleyns wed. en erfgen.
Strekk. van de halve buitendijkse sloot af n.w. tot halve sloot van de voorn. steegt voor f 186,8 april 1682. Scheidinge tussen de kinderen en erfgen. van Wouter Adrianus Cruyck en Willemtgen
Willems. Gecomp. Willem Woutersz Kruyck, Lysbeth Wouters Kruyck wed. en boedelhoudster van
Jan Leenderts, geassisteert met Bert Leenderts oom en bloedvoogt over haar kinderen. Cornelis
Jansz Verboom als man en voogt van Marrietge Wouters Kruyck. Mitsgaders Jannetje Wouters
Kruyck, alle kinderen en erfgen. van Wouter Adriaens Kruyck en Willemtje Willems alhier
overleden. Zijn overeen gekomen dat Willem Wouters, Lijsbet Wouters ende Jannetje Wouters
Cruyck tesamen het eigendom zullen hebben de hostede, groot 9M 3H met huis en betimmeringen
van hun ouders gelegen te W.L. strekk. uit de Lek tot halve Broeyk. Bel. t.o. Jacob Reyers Versloot
cum socys en t.w. Peter Jacobs Verschoor. Cornelis Jansz Verboom ontvangt f 200,- en 4 zilveren
ducatons en enig huisraad en inboedel.
16 mei 1682. Rentebrief voor de diaconiearmen van W.L. Gecomp. Dhr. Cornelis Barents Botter
won. te W.L. is schuldig aan de diaconie armen vam W.L. f 150,- a 5% Als borg de helft van een
hofstede groot int geheel 9M met huis en schuur te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot halve Broeyk.
Bel. t.o. de Nonnen van Oudwijk en t.w. Cornelis Willems Vuyren.
10 juni 1682. Attestatie voor Ysaack Huyberts Hoogendoorn. Gecomp. Cornelis Pietersz Heyn,
buurmeester en Adriaen Bastiaensz Vuyren schepen alhier als getuigen dat Ysaack Huybertsz
Hoogendoorn won. te W.L. int laatst van nov. 1681 komende bij Evert Laurentsz ziekelijk bij het
vuur zittende gezegd heeft dat het erfje waar zijn huis gestaan heeft toekomt aan voorn. Ysaack
Huybertsz Hoogendoorn mits hem verzorgende tot zijn dood en goede begrafenis te geven.
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12 juni 1682 te 9 uren. Testament Gerrit, Cornelis en Geertgen Jacobs Vuyren. Gecomp. Gerrit
Jacobs Vuyren, Cornelis Jacobs Vuyren en Geertgen Jacobs Vuyren, broeders en zuster won. te
W.L. Testementeren elkaar en de langst levende.
13 juli 1682. Eigen voor Sabijn Ooms, schout van W.L. Gecomp. Johan van Lexmont won. te Sch.
Man en voogd van Anna van Hekhuyden. Draagt over aan Sabijn Ooms, schout van W.L. een hof of
tuin met betimmering omtrent de kerk vam W.L. bestaande uit 1½ H land bel. t.o. de heer Burg.
Pieter van Asperen en t.w. het Manhuis van Sch. Strekk. van halver kerksloot n.w. op tot halver
dwarssloot van het land van Neeltgen Dingmans voor f 565,8 juli 1682. Eigen voor Thonis Dirck Alblas. Gecomp. Aeltgen Thonis, wed. en boedelhoudster van
Jacob Willems Vuyren in zijn leven Buurmeester van W.L. voor haar zelve als erfgen. van de voorz.
Jacob Willemsz Vuyren die deszelfs nagelaten goederen ten behoeve van de crediteuren hebben
geabandoneert te transporteren in eigendom op te dragen t. b. van Thonis Dircks Alblas, de vrije
eigendom van deze hofstede met huis, berg en tuin groot 3M 3H met uitterwaard te W.L. Strekk. uit
de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. de armen van Sch. en t.w. de heer Drossaart van Vianen voor f 1200,8 juli 1682. Eigen voor Dirck Versteegh. Gecomp. Aaltgen Thonis wed. en boedelhoudster van
Jacob Willem Vuyren in zijn leven buurmeester te W.L. geassisteerd met Arien Jansz voor haar
zelven als mede voor de vrienden van de voorz. Jan Willemsz Vuyren die deszelfs nagelaten
goederen t. b. van de crediteuren hebben geabandonneert. Dragen over aan Dirc Versteegh
vroedschap van Sch. 2M 3H land zijnde de helft van 5M daar o. w. de kinderen van Willem Thonis
Boon en w. w. de erfgen. van Jacob Verschoor naast geland zijn voor f 450,2 aug. 1682. Eigen voor Claes Hoeck. Gecomp. Martijntgen Gerrits wed. en boedelhoudster van
wijlen Cornelis Huyberts Hoogendoorn te W.L. Draagt over aan Claes Hoeck te Sch. een
uitterwaardeken te W.L. bij het dorp 4H strekk. van de Hogendijk af tot aan de Kil van de plaat
aencomende die Weled. heer van W.L. belend t.o. de weled. heer voorn. en t.w. de erven van
overleden selve Baillui Bomvliet zal. Belast met twee maal veertich stuivers voor de armen en het
manhuis te Sch. voor f 145,16 sept. 1682. Eigen voor Hermanus van der Putten. Gecomp. Heer Adriaan Brouwer, burgem. van
Nieuwpoort en juffr. Anna Brouwer, kinderen en erfgen. van Heer Adriaan Brouwer in zijn leven
burgem. der stede Schoonhoven. Dragen over aan Hermanus van der Putten Majoor van
Schoonhoven de eigendom van een tuintje onder W.L. van 50R land. Bel. t.o. Elisabeth Vergeer en
t.w. de stadssingel van Sch. Ten zuiden de erfgen. van Simon van der Burch en t.n. halve sloot van
de kerkstraat van W.L. voor f 50,16 sept. 1682. Eigen voor Hermanus van der Putten. Gecomp. juffr. Anna ende Cornelia van der
Burgh, gezusters, kinderen en erfgen. van Simon van der Burgh gewoond hebb. te Sch. Dragen over
aan Hermanus van der Putten, Majoor te Sch. een stuk land van 3H liggende aan de stadssingel van
Sch. voor f25,- 4st.
12 dec. 1682. Rentebrief voor de diaconiearmen van W.L. Gecomp. Cornelis Barent Botter won. te
W.L. Is schuldig aan de diaconiearmen f 300,- a 5% Verhypoth. op een hofstede groot 9M gelegen
te W.L. met huis en betimmeringen. Strekk. uit de Lek n.w. tot halve Broeyk. Bel. t.o. de Quel ofte
Nonnen van Outwijk en t.w. Cornelis Willems Vueren en voorts zijn comp. persoon.
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5 febr 1683. Testament Cornelis Pieters Heyn en Meynken Cornelis Hoogendoorn. Gecomp. Corn.
Pieter Heyn buurmeester te W.L. en Meynken Cornelis Hoogendoorn echteluiden beide gezond.
Legateren aan Cornelis Jansz Molenaar, nagelaten zoon van Annitgen Cornelis haar comp.
overleden dochter geprocreert bij Jan Mertens Molenaar de somma van f 100,4 mei 1683. Eigen voor Pieter Robberts Vroom. Gecomp. Martijntje Gerrits, wed. en boedelhoudster
van Cornelis Huyberts Hoogendoorn. Draagt over aan Pieter Robberts Vroom een erfken waar een
huis op gestaan heeft op de dorpe van W.L. strekkende t.o. van voren uit de wester van de
kerkhofweg, o. w. op tot aan de wetering toe. Bel. t.n. Neeltgen Cornelis, wed. van Paulus Pieters
Backer ten zuiden den gemenelands Tiendeweg voor f 10,16 mei 1683. Scheidinge tussen de kinderen van Jacob Gerrits Vuyren en Marritje Ariens
Hoogendoorn. Gecomp. Gerrit Jacobs Vuyren, Cornelis Jacobs Vuyren, Leendert Jans Schouten als
man en voogd van Marritje Jacobs Vuyren en Jan Crijnen Fay als man en voogd van Elertgen Jacobs
Vuyren alle erfgenamen van Jacob Gerrits Vuyren en Marritgen Ariens Hoogendoorn gewoond
hebb. te W.L. en overleden. Nog te verdelen goederen na de verdeling van 31 mei 1680. Gerrit en
Cornelis Jacobs Vuyren valt te beurt eerstelijk 3M 5H land daar t.o. Peter en Jan Willem Boon en
t.o. Jan Bastiaens Clever geland zijn. Item 2M 5H met het annex halve huis, bel t.o. de armen van
Sch. en t.w. het Vicarysland gepossideert werden bij de erfgen. van Abraham Huyberts
Hoogendoorn. Nog de oosterse helft van 6M daar o. w. van de gehele 6M de erfgen. van de
Tijckmakers is, w. w. het Ed. College van de Lopikerwaard. De voorz. nomine uxoris is te beurt
gevallen 2M 3H land bel. t.o. Jacob Reyers en t.w. de erfgen. van Wouter Cruyck en laatstelijk is te
beurt gevallen voor Jan Crijnen Fay 3M daar o. w. Mevr. van W.L. en w. w. Lambert Leenderts
Vuyren en nog de westerse helft van 6M daar van hier voren de oosterse helft Gerrit en Cornelis
Jacobs Vuyren zijn aangedeeld. Het huis met toebehoren staande op 7M land toecomende de armen
van Sch. waar de ouders in hebben gewoond blijft tussen haar comp. namentlijk aan Gerrit en
Cornelis Jacobs Vuyren voor de eene helft en aan Leendert Jans Schouten en Jan Crijnen Fay voor
een vierdepart int gemeen en onverdeeld, alles gelegen te W.L. Alle inboedel van haaf, vee, bouw,
melkgereedschappen zijn onder elkaar verdeeld.
4 juni 1683. Testament Gerrit en Cornelis Jacobs Vuyren, gebroeders, gezond van lichaam. Aan
Geertge Jacobs Vuyren haren zuster.
9 juni 1683. Rentebrief voor de Diaconie armen van W.L. Gecomp. Cornelis Barents Botter won. te
Sch. bekend schuldig te zijn aan de diaconiearmen van W.L. f 150,- aangeteld door diaken Dingman
Thonis den Uyl a 5%. Als borg een hofstede groot 9M te W.L. met huis en betimmeringen strekk.
uit de Lek n.w. tot de halve Broeyk. bel. t.o. de Quel of Nonnen van Outwijk en t.w. Cornelis
Willems Vuyren.
3 sept. 1683. Eigen voor Christhopor Wolgast. Gecomp. Isaac Huyberts Hoogendoorn won. alhier
als erfgenaam van Evert Louwerens. Draagt over aan Christoffel Wolgast chirurgijn te Sch. een erf
daar een huis op gestaan heeft te W.L. aan de westzijde van de Kerkstraat, strekk. voor uit den
oosten van de voorz. halver straat af w. w. op tot halver dwarssloot. Bel. t.n. het erf van Bastiaen
Landerts en t.z. het erf van Anthony van Abeel voor f 24,11 sept. 1683. Lotinge tussen Bart Leenderts ten eenre en Arie Ariensz Straver als man en voogd
van Leentgen Ariens ter andere zijde. Gecomp. Bart Leenderts te W.L. ter eenre en Arien Ariensz
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Straver als man en voogd van Leentgen Ariens die een nagelaten dochter is van Arien Leenderts
geprocreert bij Hilleken Arien Goossens ter andere zijde. Hebben geloot 10H land te W.L. met
uitterwaard gekomen van zijn eerste comp. ouders. Strekk. uit de Lek tot halve Tiendeweg toe, bel.
t.o. Geertgen Claes wed. van Jan Dionysz en t.w. de armen van Sch. Eerstelijk is de voorn. Arien
Straver ten lote gevallen de oosterse helfte van de voorz. 10H bestaande de selfde oosterse helfte
ende helft van de uitterwaard de voorz. akker daar jegenwoordig eigenaar van is Isaack Huyberts
Hoogendoorn den oosterse akker met de helfte van den middelste akker achter de voorz. voorste
acker gelegen met de oosterse helfte van de camp achter de voorz. ackers gelegen tot de voorz. halve
Tiendeweg wetering. Ende voorz. Bert Leenderts is te beurt gevallen de westerse helfte van de
voorz. 10H.
26 sept 1683. Eigen voor Isaak Huyberts Hoogendoorn. Gecomp. Arien Arien Straver en Leengen
Ariens die de dochter is van Arien Leenderts echteluiden won. te Lopik. Dragen over aan Isaak
Huyberts Hoogendoorn won. te W.L. 4H land met uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek tot aan de
eigen van de akker van de voorn. Isaak Hoogendoorn ende verder van de selve akker n.w. op tot
halve Tiendeweg wetering toe. Bel. t.o. Geertge Claas wed. van Jan Dionysz en t.w. Bert Leenderts
voor f 740,26 sept. 1683. Rentebrief voor Arien Ariensz Straver en Leentgen Ariens echtelieden won. te Lopik.
Gecomp. Ysaack Huyberts Hoogendoorn won. te W.L. is schuldig aan voorgenoemde f 200,- a4%
(afgelost 29 juli 1727). Verhypoth. op 5H land met uiterwaardeken te W.L. strekk. uit de Lek tot
halve Tiendeweg wetering toe. Bel. t.o. Geertgen Claes wed. van Jan Dionys en t.w. Bert Leenderts.
26 sept. 1683. Eigen voor Pieter van Dam. Gecomp. Claes Jan Nijsz en Lijsken Thonis echtelieden
voorheen te W.L. gewoond nu te Jaarsveld. Dragen over een hofstede met huis, berg, schuur groot
10M 3H te W.L. bestaande eerst in 6M 3H en nog in vier morgen, strekk. te samen uit de Lek n.w.
tot halve Broeyk bel. t.o. Bastiaen Goossens van Wijngaerden en t.w. Jan Bastiaen Clever voor f
1000,27 sept. 1683. Contract tussen de voogden van de kinderen van Jan Willem Vuyren ten eenre en de
Edel. Pieter van Dam mitgaders Bastiaen van Wijngaerden ter andere zijde. Gecomp. Willem Jans
Vuyren meerderjarige zoon van Jan Willemsz, mitsgaders Gerrit Jacob van der Wey als gecoren
voogt van Jan Jans en Willemijntje Jans, minderjarige kinderen van voorn. Jan Willems Vuyren zal.
en Lijsken Teunis ter eenre. De heer Pieter van Alen uit de naam en van wegen Signeur Pieter van
Dam daer voor hij hem in desen sterk makende mitsgaders Bastiaen van Wijngaerden schout tot
Cabouw ter andere zijde resp. als crediteuren van voorn. Jan Willems en Lijsje Theunis.
Eerstgenoemden moeten afstand doen van hun rechten wegens onbetaalde schulden.
2 nov. 1683. Akte obligatoir voor Maria Aris Kleyn, nagelaten weeskind van Maritgen Jans
Verschoor. Gecomp. Aris Jansz Kleyne getrouwt geweest met Maritgen Jans Verschoor won. aan de
Vuyrs in de provincie van Utrecht. Heeft onder zich genomen en dientengevolge schuldig te zijn aan
Maria Aris Kleyn zijn dochter f 240,- uit de nalatenschap van Gijsbert Verschoor haar oud oom.
November 1686. Rentebrief voor Jacobus van Wijngaarden. Gecomp. Dhr. Nicolaas Juynbol oud
burgem. van Sch. is schuldig aan Jacobus van Wijngaarden commies tot Sch. f 100,- a 6% en bij
tijdige betaling a 4% (afbetaald 22 nov. 1686)
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26 nov. 1683. Eigen voor de Heer Adriaen Block. Gecomp. Reyn Jans van Marwijck man en voogd
van Lijsbeth Wouters Cruyck die voor deze getrouwd is geweest met Jan Leenderts Barten ende
mede Lijsbeth Wouters Cruyck mede compereerde won. te Jaarsveld. Dragen over aan Adriaen
Block oud burgem. van Sch. een kamp land groot 1M 5H te W.L. strekk. voor van de halve
Achterwetering af n.w. af tot halver Broeyk toe bel. t.o. Geertgen Claes wed. van Jan Dionys ende
t.w. de armen van Sch. (gebruiker Bert Leenderts) koopsom f 700,28 nov. 1683. Boedelscheiding tussen Aeltgen Hermens Advocaet, wed. van Thonis Alblas ter eenre
ende de erfgen. van voorz. Thonis Dirks Alblas ter andere zijde. Gecomp. Aeltgen Hermanus
Advocaet wed. en boedelhoudster van Thonis Dircx Alblas won. te W.L. ter eenre mitsgaders
Maritgen Dircx Alblas als last hebb. van Thonis Gerrits den Braber won. Jaarsveld Neeltgen Dircx
Alblas won. Meerkerksbroek, Annetje Dircx Alblas won. te Goudriaen, Dirck Alblas voor zich
zelven en als speciale procuratie hebb. van Dhr. Cornelis van Riesen als in echte hebb. Cornelis
Alblas welke procuratie gepasseert is 30 nov. 1683 die kinderen zijn van Cornelis Alblas, Frederik
Jansz als last hebb. van Adriaentgen Dircx Alblas zijn moeder. Soo zal de voorz. Aeltgen Hermens
Advacaet in eigendom hebben alle boedel goederen roerende en onroerende.
2 jan. 1684. Eigen voor heer Henrik Laurens Spiegel, rentmeester van de baronie van Yselstein.
Gecomp. Corstiaen Vernoy, Dijkmeester van de Lopikerwaard won. te Jaarsveld als geautoriseerd
van de Dijkgraaf en hoge heemraden van de Lekkendijk benedendams, draagt over aan Dhr. Henrick
Laurens Spiegel mede hoogheemraad van de voorz. waard en rentmr. van de Baronie van Ysselstein
7M gelegen in W.L. gecomen van Jonkhr. Simon de Cupro gelegen t.o. de kinderen van Hendrick
Arien Goossens en t.w. het land gecomen van Cornelis Meertens de Graeff. Strekk. uit de Lek tot
halver Broeyk.
28 maart 1684. Testament van Maritgen Pieters de Jongh. Gecomp. Maritgen Pieters de Jongh
tegenwoordig huisvrouw van Wigger Barents won. W.L. gezond van lichaam. Testamenteerd aan
Dirck Dircx, Neeltje Dircx en Geertje Dircx, nagelaten kinderen van Neeltje Cornelis haar overleden
halfzuster elk f 10,- Item aan de kerk van W.L. f 400,- Item H. Geestarmen van W.L. f200,- Item aan
Annetgen Ariens haar dienstmaagt f 400,- indien zij bij haar blijft wonen en anders niet. Nog aan
Anna Bouters dochter van Dingman Pieters f 200,- en nog aan Anna Dingmans de Uyl, dochter van
Dingman Thonis den Uyl f 100,- Verder nog Pieter Willems de Jongh, Claes Willems de Jongh,
Willem Willems de Jongh Wijntje Willems de Jongh en Maria Willems de Jongh, kinderen van
Willem Pieters de Jongh haar overleden broeder zal. te samen voor 3/5 part. Ende Maritgen Cornelis
de Jongh, nagelaten dochter van Cornelis Pieters de Jongh haar overleden broeder zal. 2/5 part.
10 mei 1684. Eigen voor Arien Leenderts Sliedrecht. Gecomp. Aert Jansz won Bergambacht als
erfgen. van Maritgen Jans zijn zuster draagt over aan Arien Leenderts Sliedrecht won. W.L. de helft
van een hofstede annex huizinge, berg, schuur groot int geheel 5M 2H te W.L. waarvan de
wederhelft eigendom is van Arien Leenderts Sliedrecht. Strekk. van de buitendijkse dijksloot tot
halve Broeyk. Bel. t.o. de wed. en kinderen van Jan Dionys en t.w. N. Schats voor f 700,22 mei 1684. Boedelscheiding tussen de wed. en kinderen van Bartholomeus Cornelis Fay. Gecomp.
Meynsken Ariens Chunenburch wed. van Bartholomeus Cornelis Fay in zijn leven buurmeester,
geass. met Huybert Amenus en Gerrit Jans won. te Lekkerkerk, Thonis Barents won. Ammerstol als
voogden over de kinderen. Zij zelf zal behouden f 400,- + f 100,- en de helft van het huisraad in het
voorhuis + een wringaker, de grootste koperen ketel, 2 stoelen, een bankje. De kinderen zullen
hebben de andere helft van het huisraad, het bouw en melkgereedschap + f 400,-
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22 mei 1684. Eigen voor Jan Crijnen Fay. Gecomp. Gerrit Jans Boon won. te Lekkerkerk, Thonis
Barents won. te Ammerstol als voogden over de nagelaten kinderen van Bartholomeus Fay en
Ariaentje Willems, alhier overleden, mitsgaders Pancras Gijsberts Vuyren man en voogd van Aeltje
Hendricx Stal, Jan Cornelis Eindhoven man en voogd van Maria Hendricx Stal, kinderen en erfgen.
van Marritgen Cornelis Fay ende Cornelis Bartels de Lange als voogd over de verdere nagelaten
minderjarige kinderen van de voorn. Marritje Cornelis Fay. Dragen over aan Jan Crijnen Fay won. te
W.L. een hofstede groot 6M met huis, berg, schuur en uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek tot
halve Broeyk toe. Bel. t.o. en t.w. Marritje Pieters de Jong cum socys. Koopprijs f 2300,5 juli 1684. Eigen voor Jacob Barentsz Botter. Gecomp. Cornelis Barentsz Botter won. te Sch.
Draagt over aan Jan Barentsz Botter zijn broeder won. te W.L. de helft van een hofstede groot 9M
met de helft van de huyzinge, berg, schuur, gelegen int boveneinde van W.L. Strekk. uit de Lek tot
halve Broeyk. Bel. t.o. de Quel ofte Nonnen van Outwyck ende t.w. Cornelis Willemsz Vuyren cum
socys voor f 900,9 okt. 1684. Scheidinge en grondlotinge tussen Willem Woutersz Cruyk ende Jannetje Wouters
Cruyk ter eenre ende Reyn Jansz van Meerwijck als getrouwd hebb. Lijsbeth Wouters Cruyk ter
andere zijde. kinderen van Wouter Cruyck en Willemtgen Willems. Betr. een hofstede van 9M 3H
met huis en betimmeringen gecomen van hun ouders en gelegen te W.L. Strekk. uit de Lek tot de
Broeyk, bel. t.o. Jacob Reyers Versloot en t.w. Peter Jacobs Verschoor.
1e voorn. Willem Wouters en Jannitje Wouters Cruyck te samen te lote gevallen de voorn. hofstede
van 9M 3H met huys en betimmeringe.
2e Rein Jansz van Meerwijck zal hebben een obligatie van f 400,13 okt. 1684. Eigen voor Nijs Jansz Roochus, Gerrit, Lijsbeth en Maritgen Jans, broeders en zusters.
Voor schout en schepenen en Abraham Sonnenbergh en Wiggert Barentsz, kerkmeesteren van W.L.
bekennen zij met consent van Mevr. Charlotte de Ledenbergh, vrouwe Douagiere van W.L. te
transporteren aan bovengen. nagelaten kinderen van Geertgen Claes alhier overleden 3M land te
W.L. de kinderen toecomende strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Jan Bastiaens Clever en t.w.
Jan Leenderts Barten cum socys volgens coopcedulle van 5 sept 1682 voor f 803,26 nov. 1684. Eigen voor Dingman Thonis den Uyl, bode van W.L. Gecomp. Peter Ariens Bouser
won. te Langerak draagt over aan Dingman Thonis den Uyl 3M land te W.L. strekk. uit de Lek tot
over de Groene weg ter halver sloot aan Zuid Zevender. Bel. t.o. en t.w. het gasthuis land te Sch.
voor f 300,- boven een vereringe van vijf zilveren ducatons.
Transport voor de diaconie van W.L. Gecomp. Arien Ariens Straver als man en voogd van Leentgen
Ariens. Heeft overgedragen aan de diaconie armen van W.L. een rentebrief gedat. 26 sept. 1683
staande ten laste van Ysaac Huyberts Hoogendoorn de somma van f 200,- bevestigd op 5H land met
uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek tot halve Tiendeweg wetering. Bel. t.o. Geertgen Claes wed.
van Jan Dionys en t.w. Bert Leenderts.
2 jan 1685. Rentebrief voor de diaconie armen van W.L. Gecomp. Jan Corsz Versluys en Aeltgen
Hermens Advocaat echtelieden won. te W.L. Dragen over een rentebrief van f 150 van 5%
overgedragen aan Jacob Pieter Schansman, boekhouder van de voorz armen. Als hypotheek
stellende een hofstede 3M 3H met uitterwaard met huyzinge te W.L. strekk. uit de Lek tot de
Broeyk. Bel. t.o. de armen van Sch. en t.w. de heer Lasard, drossaert van Vianen.
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4 jan. 1685. Codicil van Jan Cors Versluis en Aeltgen Hermens Advocaat.
15 juni 1685 negen uur. Testament Gerrit en Cornelis Jacobsz Vuyren gebroeders. Gecomp. voorn
gebroeders won. te W.L. gezond van lichaam, legateren aan elkaar.
29 juni 1685. Testament Geertgen Jans, wed. van Crijn Willems Fay. ziek te bed liggende. Te
prelegateren aan Willem Crijnen Fay oudste zoon f 200,- en tot haar erfgenamen de voorz. Willem
Crijnen Fay, Jan Crijnen Fay, Neeltgen Crijnen Fay.
20 juni 1685. Eigen voor Asweerus Gijsbertus de Weecker. Gecomp. weled. Jeremias Tyckmaecker,
predikant in de remonstr. gem. te Sch. ende Signeur Leendert Pelt, koopman te Sch. als procuratie
hebb. van Signeut Pieter Muyser ende Jan Clofferburgh als testementair voogden over de minderj.
kinderen van zal. Ds. Samuel Tyckmaecker en Catharina Verhaer, dragen over aan Asweerus de
Wecker won. te Sch. 9M land te W.L. aan de Tiendeweg, strekk. uit de Lek tot halve Broeyk. Bel.
t.o. Peter en Jan Boon en t.w. Gerrit Jacobs Vuyren cum socys voor f 250,28 okt 1685. Eigen voor Geertgen Jansz wed. van Crijn Fay. Gecomp. Cornelis Bartholomeus Fay
en Willemijntje Bartholomeus Fay, bejaarde kinderen van Bartholomeus Cornelis Fay en Arijaentje
Willems in W.L. overleden. Mitsgaders Teunis Barents Fay ende Pancras Gijsberts Vuyren als
naaste vrienden en voogden over de minderj. kinderen van de voorz. Bartholomeus Cornelis Fay en
Aryaentgen Willems. Dragen over aan Geertgen Jans, wed. van Krijn Fay te W.L. 3½ M land te
W.L. strekk. uit de Lek tot halve Broeyk. bel. t.o. Marritgen Pieters de Jongh en t.w. de voorz.
kinderen van Bartholomeus Fay. voor f 600.
16 jan. 1686. Eigen voor Signeur Evert Buys. Gecomp. Johan Botter, baljui van Bergambacht en mr.
Cornelis Botter burgem. van Vianen namens de erfgen. van Gijsbert Botter in zijn leven dijkgraaf
van de Crimpenerwaard. Dragen over t. b. van Sr. Evert Buys koopman te Sch. een hof of tuin te
W.L. aan de cingel van Sch. bel. aan een zijde Cornelis van der Hove en aan de ander zijde Mevr.
van Leur voor f 70,18 jan 1686. Eigen voor Claas Jan Barenden. Gecomp. Lijsbet Jans Boeff wed. van Arien Bernius de
Vos, draagt over aan Claes Jan Barenden te W.L. een stuk land 3H te W.L. strekk. uit de Lek tot
halve Tiendeweg. Bel. t.o. Dirck van Campen en t.w. de kinderen van Bartholomeus Fay voor f
125,Contract tussen Jacobus Abeel ter eenre en Christoffel Wolgast ter andere zijde. Beide won. te Sch.
Jacobus Abeel voor hem en zijn broeders en zusters. Betreft afspraak over een muur tussen hun
beider land. (niet gespecificeerd)
8 maart 1686. Rentebrief voor Jannetje Gerrits Duys, wed. van Jacob Huyberts Hoogendoorn, won.
te W.L. Gecomp. Gerrit Commers Hoogendoorn getr. hebb. Jannitje Jans Verschoor won. Stolwijk
bekend schuld te hebben f 200,- 4 gld. 3st. rente sjaars. Als borg 3M 3H land te W.L. strekk. uit de
Lek tot halve Broeyk. Bel. t.o. de kinderen van Bartholomeus Fay en t.w. de kinderen van Marritgen
Cornelis Fay.
5 april 1687. rentebrief tot laste van Jan Corsz cum uxore. Gecomp. Jan Corsse Versluys en Aeltgen
Hermen Advocaat echtelieden won. te W.L. Bekennen schuldig te zijn aan Willem Crijnen Fay te
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W.L. f 100,- a 4% Als borg een hostede 3M 3H met uitterwaard en huizinge te W.L. strekk. uit de
Lek tot halve Broeyk. Bel. t.o. de armen van Sch. en t.w. Dhr. Lafare, drossaert van Vianen.
22 april 1687. Eigen voor Willem Dircx Hoogendoorn. Gecomp. Arien Dircx Hoogendoorn won. te
Gelkenes in de baronie van Liesveld ende Arien Dircx de Jonge, won. aan de Dussen, mitsgaders
Maritje Dircx Hoogendoorn won. te W.L. alle kinderen en erfgen. van Dirck Ariens Hoogendoorn
en Aartje Ariens en alhier overleden. Transport. aan Willem Dircx Hoogendoorn te W.L. de helft
van 3½ M land te W.L. strekk. uit de Lek tot halve Broeyk. Bel. t.o. Peter Bonser en Abram
Hartman en t.w. de armen van W.L. voor f 250,2 mei 1687. Eigen voor Gerrit ende Corn. Jacobsz Vueren. Gecomp. Aeltgen Ariens Vueren, wed.
van Henrick Pieters den Decker won. te W.L. als moeder en voogd over haar minderjarige kinderen
en Pieter Henrick Decker meerderjarige zoon en zich sterk makende voor zijn meerderjarige broer
Bastiaan Henricks, dragen over t. b. van Gerrit ende Corn. Jacobs Vueren te W.L. 2½ M land te
W.L. strekk. van de halve Tiendewegsloot n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Lambert Vuerens en t.w.
Marietgen Pieters de Jong voor f 800. 28 mei 1687. Eigen voor Arien Leendertsz Sliedregt. Gecomp. Gerrit Commers Hoogendoorn won.
te Stolwijk, draagt over aan Arien Leendertse Sliedregt won. te W.L. 3½ M land te W.L. strekk. uit
de Lek tot halve Broeyk, bel. t.o. de kinderen van Bartholomeus Fay en t.w. de kinderen van Jan
Barten zijnde daarin niet opgenomen het akkertje van de kinderen van Jan Barten koopprijs f 400,3/13 juli 1687. Eigen voor Jan With van Royen. Gecomp. sr. Reynier Bouwens, Coopman in
greynen te Leiden namens de weesmeesteren van Leiden als oppervoogden over de goederen die
Johannes van Rijssen door overlijden van Doctor Nicolaes Stochuis ende Elisabeth van Loo beide
zal. aangecomen zijn. Draagt over aan Johan de With van Royen oud burgem. van Nieuwpoort een
boomgaard met tuin en speelhuisie 2H + 1/4 te W.L. aan de zuidzijde van het kerksteegje. Strekk.
van de halve sloot van de kerksteeg z. w. tot de Hogedijk. Bel. t.o. Lambert Vuerens en t.w. Claes
Hoeck. Belast met rente van 2 gld. 10st. t. b. van de kerk van W.L. Koopprijs f 405,26 juli 1687. Eigen voor de kinderen van Jan Nijs en Geertge Claes. Gecomp. Panck Gijsberts
Vueren, man en voogd van Aaltgen Henrix Stal won. te Zevender, Jan Oudthoven won. te Sch. getr.
hebb. Maria Henrix Stal en Cornelia Barten als bloedvoogd over de onmondige kinderen van Jan
Barten en Marritgen Fay. Dragen over t. b. van de gezamelijke kinderen van Jan Nijs en Geertgen
Claes echtelieden zal. 3M 3H land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot halve Broeyk bel. t.o. Gerrit
Commersz Hoogendoorn en t.w. de kopers. Koopprijs f 412,15/25 aug. 1687. Eigen voor de wed. van Pieter Verschoor. Gecomp. de heer Barent Verhaar,
vroedschap en boekhouder van de gemene armen, mitsgaders Leonard Pelt, Evert Buys en Hendrik
Scheurleur, mederegenten. Dragen over aan Niesgen Dirx Verheul won. alhier wed. van Pieter
Verschoor 5M land int boveneind van W.L. bel. oost en west de koper. Strekk. uit de Lek n.w. tot
halve Broeyk. Koopprijs f 1500,15/25 aug. 1687. Obliegatie tot laste van Niesgen Dirx Verheul wed. van Peter Verschoor t. b. van
de gemeen armen van Sch. f 1000,- a 4%
12/22 nov. 1687. Eigen voor Rocus Nijs cum socijs. Gecomp. Jan Cors Versluys en Aeltie Hermens
Advocaet echtelieden te W.L. dragen over aan Rocus, Lijsbeth en Maritie Jans, won. te W.L. een
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hofstede, huis, bergh en schuur 3M 3H met uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek tot halve Broeyk.
Bel. t.o. de armen van Sch. en t.w. Dhr. N. Lafere drossaert van Vianen. Belast met een rente t. b.
van de thesourier van Sch. f 13,- 9st- 8p. Koopprijs f 1100,- bet. f 250,- kontant. f 600,- t. b. van
weled. vrouwe van W.L. f 150,- t. b. van de diaconiearmen van W.L. f 100,- t. b. van Willem
Crijnen.
21 aug. 1688. Eigen voor Arien Cornelisz en Pieter Cornelisz Vianen. Gecomp. Corstiaen Vernoy,
dijkmeester van de Lopikerwaard, won. te Jaarsveld, procuratie hebb. van vrouwe Alijda Maria van
de Gragt, wed. van Dhr. Henrick Laurens Spiegel in zijn leven rentmr. van de Baronie van
IJsselstein. Draagt over aan Arien en Pieter Vianen, gebroeders won. te W.L. 7M land te W.L. waar
t.o. de kinderen van Henrick Arien Goossenz en t.w. het land gecomen van Corn. Meertensz de
Graaff. Strekk. uit de Lek tot Broeyk voor f 150,2 juli 1688. Eigen voor Arien Huygen. Gecomp. Jacob van Leeuwen, borger tot Sch. man en voogd
van Jannetgen Corn. IJvens. Verklaarde over te dragen aan Arien Huygen de Jongh grutter te Sch.
een hof of tuin met het hofhuisje daarop te W.L. tussen de kerk en de stad. Bel. t.z. en t.n. de erfgen.
van Willem Blommert, strekk. van halve Lasarussteegt tot achter ter halver sloot toe, voor f 150,20 sept. 1688. Rentebrief ten laste van Claes Jansz, anders Claes Jan Barends genaamt. Gecomp.
voorn. won. te W.L. gehuwd met Neeltgen Cornelis Swart, is schuldig t. b. van Arien bastiaen
Vueren f 200,- a 4% Gehypoth. op zijn huizinge en 300 roeden land te W.L. bel. t.o. Dirck van
Campen cum socijs en t.w. de kinderen van Bartholomeus Fay. Strekk. uit de Lek tot halve
Tiendeweg toe.
2 aug. 1689. Taxatie voor Ds. Vergeer. Schepenen van W.L. hebben ten verzoeke van Dhr. Cornelis
Groenevelt schepen en vroedschap van Sch. als gemagtigd van Ds. Cornelis Vergeer, pred. te Sch.
getaxeerd zekere helfte van een hof of boomgaard groot 3H gelegen te W.L. bel. t.n. Dhr. Advocaet
Ewijck en t.z. de voorn. Cornelis Groenevelt den voorn. Ds. Vergeer bij forme van donatie
geschonken heeft aan Cornelis Kort, zoon van Adriaen Kort won. te Sch. voor f 250,9 jan. 1690. Eigen voor Dingman Tonisz den Uyl, bode. Gecomp. Ary Bastiaen Vueren als vader en
voogd van Bastiaen Ariensz ende nog zich sterk makende voor Jan Bastiaensz Vueren als in
huwelijk hebb. Aeltgen Bastiaens, draagt over aan Dingman Tonis den Uyl bode alhier, een erf
gelegen bij de kerk, strekk. van halver Kerksteegt west op tot halver dwarssloot toe, bel. t.n. de wed.
van Goossen Adriaens en t.z. Christoffel Wolgast voor f 10,30 jan. 1690. Eigen voor Gerrit Jacobs van der Wey. Gecomp. Jan Bastiaens Klever won. te W.L.
draagt over aan Gerrit Jacobs van der Wey 4M land te W.L. uit de diepte van de Lek tot de Broeyk.
bel. t.o. de vrouw van de Leur en t.w. de kinderen van Jan Nijsz zijnde van ouds genaampt Coolens
landt, voor f 600,22 maart 1690. Eigen voor Dirck van Campen bakker tot Sch. Gecomp. Willem Jansz Verschoor te
W.L. draagt over aan Dirk van Campen, bakker te Sch. 3M 3H zijnde de helft van zeven mergen te
W.L. waarvan de koper de wederhelft bezit. Strekk. uit de Lek tot halve Broeyk, bel. t.o. Dirck
Versteegt en t.w. Claes Jan Barende cum socijs voor f 500,-. Obligatie tot laste van Dirck van
Campen. Voorn. is schuldig aan Willem Jansz Verschoor f 500,- a 4% (afbetaald 1 nov. 1698)
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23 maart 1690. Eigen voor de erfgen. van Corn. Jansz Lammen. Gecomp. Adriaen Verhoef won. te
Polsbroek, man en voogd van Maria Verleun, dochter van Neeltie Cornelis Lammen. Draagt over
aan Jan en Helena en Jacob Verleun, mitsgaders Jan Corn. Snoeck getrouwd met Neeltie Jacobs
Verleun alsmede aan Gerrit Jacobs Verleun, kinderen van voorz. Neeltie Corn. Lammen, enige
dochter van Corn. Jans Lammen de vrije eigendom van 1½ M land te W.L. gemeen liggende met
nog 5½ M makende tesamen 7M de zelve kinderen behorende. Belend t.o. Jacob Botter en t.w. Peter
Verschoor alles conform een contract van ruilinge jegens zeker 2M land in ZuidPolsbroek gemeen
met gelijke 2M de eerste comp. toebehorende.
31 mei 1690. Eigen voor Jacob Botter. Gecomp. Cornelis Botter won. te Sch. transp. en draagt over
aan Jacob Botter zijn broer won. te W.L. 3M land met beplantinge enz. te W.L. strekk. uit de Lek tot
halve Broeyk. Bel. t.o. Jacob Reyers Versloot en t.w. de erfgen. van Corn. Jans Lammens. Aldaar
gemeen met 3M den koper competerende f 700,- vermits de koper tot zijne lasten verklaart te nemen
f 400,- welke de kinderen van Marritgen Reyers Versloot geprocreert bij Meerten Jans Vranckrijker
uit krachte van vertigtinge opt gekochte hebben sprekende ende nog f 300,- die Dingman Tonis den
Uyl volgens rente brieven mede daar op sprekende heeft.
Acte obligatoir tot laste van Corn. Botter. Schuldig aan Dingman Thonis den Uyl f 124,- a 4%
19 nov. 1690. Acte van uitkoop gerrit Jacobsz van de Wey. Gecomp. Jacob Clever, Gerrit Jacobs
Clever, Gijsbert Jacobs Clever voor hun zelven en zich sterk makende voor Willem, Aarjaanttie en
Cornelia Jacobs Clever, broeders en zusters, Eldert Jans Wieren en Willem Arens Wieren, Andries,
Jacob, Cornelis, Bastiaen, Ingen en Jan Ariens van Vueren voor haar zelven hem sterk makende
ende mede de rato caserende voor Lijsbet Ariens van Vueren ter eenre ende Gerrit Jacobs van de
Wey schepenen alhier ter andere zijde te samen erfgenamen van Jan Bastiaen Clever te W.L.
overleden. Als volgt verdeeld. Voorn. Gerrit Jacobs van der Wey zal hebben alle goederen bij voorn.
Jan Bastiaens nagelaten waarbij hij alle lasten en schulden op zich moet nemen, waarbij hij aan de
eerste comperant zal moeten uitrijken f 400,30 nov. 1690. Eigen voor Jacob van Spyck. Gecomp. Pieter den Bonser, won. te Langerak draagt
over aan Jacob van Spijck won. te W.L. 1M 50R land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve
Tiendeweg sloot. Bel. t.o. Willem Dircx Hoogendoorn en t.w. Jan Willems Boon zijnde leenroerig
aan Mevr. van Will. Langerak. Koopprijs f 75,13 jan. 1691. Codicil Wigger Barents. Gecomp. Wigger Barents achtman alhier, ziek te bed
liggende, wil aan de volgende personen legateren. Meindgen Claes, huisvrouw van Willem Pieters
de Jong won. te Bergambacht zijn nicht het gerechte vierdepart van de hofstede, bestaande uit een
huis, schuur en 9M land in Nieuw Lekkerland. Idem Arien Gillesz won. Nieuw Lekkerland een
vierdepart, waarbij dit vierdepart zal komen aan zijn twee kinderen Trijntgen en Barend Ariens,
geprocreerd bij Arieaentje Aerts.
2 maart 1691, Contract van lotinge tussen Willem Wouters Cruyck en Gerrit Floren. Gecomp.
Willem Wouters Cruyck mede Schepen te W.L. ter eenre en Gerrit Floren als in huwelijk hebbende
Jannetie Wouters Cruyck, beide kinderen en erfgenamen van Wouter Ariens Cruyck en Willemtgen
Willems te W.L. overleden, hebben geloot en gekaveld de hofstede en landerijen van hun ouders
bestaande uit een huis, schuur bergen en 9½ M land te W.L. Bel. t.o. Jacob Reyers Versloot en t.w.
de wed. van Peter Verschoor. Strekk. uit de Lek tot halve Broeyk ende nog 4M te Vijfhoeven onder
Jaarsveld. Willem Wouters Cruyck zal de boerderij hebben met de 9½ M land mits hij tot laste zal
nemen een kapitaal van f 1600,- met rente t. b. van de wed. van Jacob Clever staande op de hofstede
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en de somma van f 1150,- t. b. van Joost Stuivenberg. Voorn. Gerrit Floren zal hebben de 4M in
Vijfhoeven. Verder zal voorn. Willem Wouters Cruyck hebben een rentebrief van f 600,- ten laste
van Corn. Willemsz Vueren en daar van zal hij aan Gerrit Floren f 300,- moeten uitreiken, te betalen
mei 1691. verdere huisraad is verdeeld.
23 april 1691. Codicil Pieter Cornelis Vianen. Gecomp. Pieter Cornelis Vianen, meerderj. jongman
te W.L. ziek te bed liggende, zal nalaten aan Arien Cornelisz Vianen te W.L. zijn broeder het
eigendom over alle zijn goederen bij overlijden.
5 mei 1691. eigen voor Dhr. Cornelis Coen. Gecomp. Corn. Blommert en Stijntge Blommert won. te
Sch. kinderen en erfgen. van Cornelis en Willem Blommert gew. hebb. te W.L. Dragen over aan
Dhr. Cornelis Koen raad en vroedschap van Sch. de eigendom van een huis, erf en 2M 11R land
bestaande uit 8 akkers, hennepland of boomgaard ende de kamp weiland met de annex steegt te
W.L. aan de duycker. Strekk. w. w. nevens en achter tegen het land van juffr. van de Borg offe
Neeltge den Uyl en de tuin van voorn. Cornelis Blommert ten oosten de Kerklaan en voor tot aan de
boomgaard van de wed. van Maerten Jans Koenen en de Lopikerwetering voor f 1300,11/21 juli 1691. Eigen voor Johannes van de Vlist. Gecomp. Dhr. Mr. Hubregt van Gorcum, schout
tot Woerden en voogt van Gerrit Fred. van Gorcum. Draagt over t. b. van Johannes van de Vlist te
Sch. de helft van een hof of boomgaard van 300R met een tuin of hofhuis daar op te W.L. bij de stad
Sch. wezende de noordzijde, waarvan de zoon van Adriaen Kort de wederhelft bezit. Belend t.n.
Advocaat Ewijck en t.z. Corn. Groenevelt voor f 350,4 nov. 1691. Kontract tussen de kinderen van Jacob Gerrits Vueren en Gerrit Floren. Gecomp. Jan
Jacobs Vueren won. Meerkerksbroek ende Gerrit Jacobs Vueren won. te W.L. voor hem zelven en
voor Cornelis Jacobs Vueren, Jan Crijnen Fay, getrouwd met Geertie Jacobs ende Leendert Jan
Schouten, getrouwd met Marritge Jacobs Vueren, alle kinderen en erfgen. van Jacob Gerrits Vueren
ter eenre en Gerrit Floren en Jannitje Wouters Cruyck, echtelieden won. te W.L. ter andere zijde.
Zijn met elkaar over een gekomen betr. huur of pacht van 7M land competerende de armen van Sch.
gelegen alhier bij de eerste comp. van de boekhouders en regenten van de armen in pachte
aangestaan, mitsgaders van de eigendom van een huis, schuur, twee bergen en 7M land dat de voorn.
Gerrit Floren van de eerste comp. zal hebben de pacht van de 7M als mede de eigendom van de
huizinge, schuur en 2 bergen aanvangende 1 mei 1692 en te betalen aan de eerste comp. f 400,2 dec. 1691. Testament van Neeltie Olofsen Pieters, jongedochter tegenwoordig te W.L. ten huize
van Cornelis de Vries, ziekelijk. Stelt tot enige erfgenaam Cornelis de Vries ende Grietgie Jacobs de
Jonge haar oom en muy.
23 juni 1692. Eigen voor Arien Leenderts Sliedrecht. Gecomp. Cornelis Dircx van Baren te Lopik
en Arij Claes van Es won. te Streefkerk, dragen over aan Arien Leenderts Sliedrecht, achtman alhier
2M 2/4 land te W.L. bestaande uit 2 kampen gemeen Cornelis Jansz Oom, strekk. 1e kamp van
halve Tiendewegsloot tot de achterwetering ende 2e kamp tot de eerste dwarssloot. Bel. t.o. de
kinderen van Bastiaen Gerrits Vueren en t.w. de weduwe en erfgen. van Jan Pieters Cameraer voor f
300,21 jan. 1693. Contract van lotinge tussen Arien Leenderts Sliedrecht en Cornelis Jansz Noom.
Gecomp. Arien Leenderts Sliedrecht te W.L. weduwnaar van Maria Corn. Jongbloet ter eenre ende
Cornelis Jans Noom won. te Jaarsvelt ter andere zijde. Ruiling van 5M 100R gelegen in 7M te W.L.
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strekk. uit de Lek tot de eerste dwarssloot over de achterwetering toe. Bel. t.o. de kinderen van
Bastiaen Gerrits Vueren ende t.w. de wed. en erfgen. van Jan Pietersz Cameraer. Eerstelijk is de
voorn. Corn. Jansz Noom te beurt gevallen en in eigendom de vijf oosterse ribben, zijnde of
bestaande in griendingen in de Buytenwaard met de gehele binnendijxe griend, strekk. van de
binnendijxe dijksloot aff tot de sloot van de Hooglandse ackers toe met de oosterse acker binnen de
Tiendeweg, strekk. van de sloot van de binnendijxe grient aff tot de Tiendeweg sloot. Item de twee
oosterse campen leggende de eene binnen ende andere over de achterwetering, strekk. de selve
campen van de Tiendeweg sloot af tot de eerste dwarssloot toe over de achterwetering toe.
Darentegen is de voorn. Arien Leendert Sliedrecht met zijn zoon te beurt gevallen en in eigendom
ten eerste de 4 westerse ribben in de voorn. uitterwaard, zijnde griendinge met de twee westerse
ackers binnen de Tiendeweg, strekk. van de sloot van de binnendijxe grient af tot de Tiendewg sloot
toe. Mitsgaders de twee westerse campen, de een binnen en de andere over de achterwetering
gelegen, strekk. de selve campen van de Tiendeweg sloot af tot de eerste dwarssloot tot de
achterwetering toe. Item de westerse helft ende nog 45 voeten van de Hogendijk die voor de voorz.
7M leit.
8 juli 1693. Dispositie Bastiaentge Tonis de Haen. Gecomp. Bastiaentge Tonis de Haen, huisvr. van
Adriaen Bastiaensz Vueren te W.L. Alle goederen komen aan Bastiaen Ariaens Vueren.
30 aug. 1693. Eigen voor Adriaen Bastiaens Vueren. Gecomp. Jacob Adriaensz Oostrom won. te
Ameide transporteert aan Adriaen Bastiaens Vueren, burg. alhier sesdepart van 2M 1H met
huizinge, buitendijkse boomgaard enz. te W.L. Bel. t.o. de armen van Sch. en t.w. het vicary land
voor f 200,12 sept. 1693. Transport voor de Weled. geb. vrouwe Charlotte de Ledenbergh, vrouwe van W.L.
Gecomp. Joannes Keppel, rentm. van de convente van Maria Magdalena van Wyck, draagt over ten
beh. van de weled. geb. vrouwe Charlotte de Ledenbergh, vrouwe douariere van Reynesteyn en
W.L. de eigendom van zekere erfpacht dito hontgeld gaende uit 8M te W.L. omtrent de stad Sch.
waarvan tegenwoordig possesserend zijn Neeltgen Dingmans met 2M 3H, de heer Cornelis Coen
met 2M 1H, Cornelis Blommert met 2H, de oude drossaart van Polsbroek 1M 2H, de stad Sch. 2H,
Arien Huygen 1H, Pieter van Asperen 2H 50R, de wed. Sabijn Ooms 1H 2 quartier, Neeltgen
Coyman met 3H. betaalden de zelven personen van ider hondt tien stuivers, alles tesamen 24 gld.
jaarlijks. Kooppenn. f 400,28 sept. 1693. Eigen voor Leendert Louwen. Gecomp. Dhr. Willem Lissout, Drossart der
Vrijheerlijkheid Langerak, proc. hebb. van Christoffel Wolgast Doctor Medicus te Voorburg. Draagt
over aan Leendert Louwen een huis en erve omtrent de kerk van W.L. aan de west zijde van de
Kerkstraat, strekk. voor uit de . . . van de voorz halve straat af w. w. op tot halve dwarssloot. Bel.
noorden het erf van Bastiaen Sanders en t.z. het erf van Ant. van abeel voor f 100,18 luli 1694. Rentebrief tot laste van Glaude Jans. Gecomp. Glaude Jans, coorn molenaar alhier,
bekent schuldig te zijn t. b. van Maria van Barten, jonge dochter won. te Nieuwpoort f 700,- rente 4
gld. 2 st. Gehypoth. op een wind koornmolen anexe huizinge en verdere betimmeringe staande te
W.L. op de Hogendijk omtrent de Wiel, op de grond vant land van de weled. vr. van W.L. Belend
t.o. N. Laurenberg en t.w. Jan van Geele. (bijgeschreven) op de 7e mei 1732 aan mijn secretaris bij
de heer Joh. Vergeer, korenkoper tot Krimpen vertoond deze voorz. obligatie van f 700,- van Marie
den Hartog in Nieuwpoort toebehorende en bevestigd op de korenmolen, huis en erf te W.L. nu
eigenaar de voorn. heer Joh. Vergeer en Willem de Pater te samen hebben de voorz. obligatie van f
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700,- tot haar laste volgens de koopconditie en eigens daar van zijnde nu na het overlijden van de
voorn. Maria van Harten heeft de voorn. heer Vergeer op de 31 nov. 1731 voor zijn portie zijnde f
350,- afgelost en voldaan ende de andere f 350,- zijn tot laste van Willem de Pater mede voldaan
door Dhr. Vergeer en betaald aan Jan van Harten zodat de heer Joh. Vergeer houd tot laste van
Willem de Pater de helft van f 700,18 okt. 1694. Codicil de weled. vrouwe Charlotte de Ledenbergh vr. van W.L. te legateren aan de
Remonstrante kerk te Utrecht de somma van f 500,- Verder aan haar kinderen.
19 maart 1695. Eigen voor Gijsbert Aeldersz. Gecomp. Leendert Louwen te W.L. draagt over aan
Gijsbert Aeldertsz won. W.L. een huizinge en erf te W.L. aan de westzijde van de Kerkstraat, strekk.
uit den oosten van de zelver halver straat aff w. w. op tot halver dwarssloot aldaar toe. Bel. t.n. het
erf bij Bastiaen Sandersz nagelaten en t.z. het erf van Anthoni Abeel voor f 500,9 apr. 1695. Eigen voor juffr. Martina Peursen, wed. van Dhr. Cornelis Botter. Gecomp. Willem van
Zijl schout, gerechtigd het land van Neeltje Dircx Ruygewege in haar leven wed. van Thonis Corn.
den Uyl te W.L. overleden te verkopen. Dit wordt overgedragen aan juffr. Martina Peursen, wed.
van Corn. Botter zal. Burgemeester van Zevender 2M 3H gelegen omtrent de kerk, strekk. van de
hof van oud Burg. Pieter van Asperen tot de sloot van het land van de oud Burg. Cornelis Cod. Bel.
t.o. de zelver en t.w. Dhr. Ewijck.
10 juni 1695. Eigen voor Jan Clomp. Gecomp. Arijen Bastiaense Vuuren en Frederik Janse Brouwer
armmeesters van W.L. dragen over aan Jan Clomp won. te W.L. een huis en erve met een akker
hoogland in het boveneind van W.L. strekk. uit de Lek tot aan de Tiendeweg. Bel. t.o. de stad Sch.
en t.w. tgasthuis aldaar voor f 450,- reeds Ontv. f 150,- de rest f 300,- tegen een rente van 5%
29 juli 1695. Kontract van lotinge tussen de erfgen. van Jan Pieterse Cameraer en Maritie Pieters de
Jong. Gecomp. Dhr. Adriaen Brouwer bedienaar des geylige evangelien te Langerak, voor hem
zelven en voor Dhr. Adriaen van Oostrom pred. te Amsterdam getroud hebb. juffr. Maria Brouwer,
beide kinderen van Dhr. Adriaen Brouwer zal. Dhr. Adr. Daeleman bankhouder in de bank van
leening te Sch. en juffr. Hermina Slingerland ter eenre, mitsg. Pieter Willemse de Jong, Claes
Willemse de Jong, Willem Willemse de Jong, Wijntie Willemse de Jong, Claes Jacobse als
getrouwd hebb. Maria Willems de Jong, Maritie Corn. de Jongh wed. van Corn. Jan Schouten ter
andere zijde te samen erfgenamen van Jan Pieterse Cameraer en Maritie Pieters de Jongh te W.L.
overl. zijnde de eerste comp. erfgen. van de selven Jan Pieterse Cameraer en de anderen van Maritie
Pieters de Jongh. Hebben geloot en gegrondkaveld. de voorn. Ds Brouwer en Ds Adrianus van
Oostrum te beurt gevallen de hofstede bestaande uit huis, schuur en berg met 19M land strekk. van
de halve Broeyk tot de Lek, bel. t.o. Dhr. van Leur en t.w. Corn. Jansz Boeff, nog 4M te W.L.
strekk. als voren, bel. t.o. Aryen Leenderts Sliedrecht en T.W. Jan Crijnen Fay, nog een hofsteetie
groot 6M ½H met huyzinge en timmeringe bel. t.o. Leendert Vuurens en t.w. Dhr. Block, strekk.
van halve Broeyk tot de Lek, idemnog de helft van 7M bel. t.o. het gasthuis te Sch. en t.w. de
nonnen van Oudwijk tot Utrecht waarvan de wederhelft toebehoort aan de zelve Adriaen Brouwer.
Is daarentegen de voorn. erfgenamen van Meritie Pieters de Jongh te beurt gevallen eerstelijk een
hofstede bestaande uit schuur en berg groot 6M te W.L. Bel. t.o. Jan Crijnen en t.w. Ary Vianen
strekk. als voren. Nog 4M gelegen als voren bel. t.o. de armen van Sch. en t.w. Corn. Jansz Boeff,
strekk. als voren. Item 4M te W.L. strekk. van halve Tiendeweg tot de Broeyk mitsg. nog een
hofstede met de betimmeringen daarop gelegen te Bergambacht, groot 7M. Nog 7M in
Bergambacht, laatstelijk nog 7M te Bergambacht.
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15 aug. 1695. Eigen voor Frans Reyers Casius. Gecomp. Anna van Thiel wed. van Pieter Reyersz
Casius, mitsg. voor Arnout van Wessen als getrouwd hebb. Maria Casius ende mede voor Reynier
Casius. Draagt over aan Frans Reyerse Casius won. te Gouda drie vierde part in een camp land van
8H te W.L. bel. t.o. de Kerksteegt en t.w. juffr. Peursum, belast met een rente van f 5,- t. b. van de
vrouwe van W.L. Koopprijs f 260,15 aug. 1695. Rentebrief voor Anna van Thiel. Gecomp. Frans Reyersz Casius te Gouda, bekend
schuldig te zijn aan Anna van Thiel, wed. van Pieter Reyersz Casius te Sch. f 200,- a 4% Als borg
het voorz. kamp land.
9 dec. 1695. Rentebrief tot laste van Jan Clomp. Gecomp. Jan Clomp won. te W.L. bekend schuldig
te zijn aan de gem. huisarmen te W.L. f 300,- t. b. van de kooppenningen van een huis, erf en een
akker hoogland a 4 % Alles gelegen in het boveneind, strekk. uit de Lek tot de Tiendeweg. Bel. t.o.
de stad Sch. en t.w. tgasthuis van Sch.
12 febr. 1696. Contract tussen Jacob Reyerse Versloot en zijn kinderen. Gecomp. Jacob Reyerse
Versloot, buurmeester, wed. van Annigje Cornelis Jongbloet ter eenre en Reyer Jacobse Versloot en
Joannes Cornelisz Noom als getrouwd hebbende Merrigje Jacobs Versloot kinderen en erfgen. van
de voorz. Annigje Cornelis ter andere zijde. Voorz. Jacob Reyerse Versloot zal behouden alle
rechten op de boedel en zijn zoon Reyer Jacobsz Versloot de helft van de hofstede van 13M 4H 50R
met een part in de huizinge, staande en gelegen te Lopik bij Cornelis Woutersz Jongbloet zijne
grootvader nagelaten, mitsg. f 100,- alles te samen begroot op f 500,De voorz. Joannes Cornelisz Noom, zijn zwager en voorz. Reyner Jacobsz Versloot zullen samen
hebben 6M land int boveneinde van W.L. bel. t.o. de kinderen van Cornelis Willemsz Vuuren en
t.w. Jacob Botter. Jacob Reyerse Versloot zal betalen de ongelden van verleden jaren.
30 april 1696. Eigen voor Dhr. van Alen. Gecomp. Teunis Dingemanse den Uyl, gerechts bode proc.
hebb. van Hhr. Justus van Wijck, draagt over aan Petrus van Alen 3M weiland met beplantinge aan
de cingel der stad Schoonhoven, strekk. uit de halver Lopiker wetering z. w. op tot in de halve sloot
van de hof van de eerstgen. en van de Hr. predikant Vergeer zal. Bel. t.o. de wed. van Cornelis
Botter en t.w. de kerksteeg. Belast met rente van f 8,- 13st per jaar t. b. van de memorie tot Sch.
Koopprijs f 1700,28 mei 1696. Eigen voor Arien Jansz de Groot. Gecomp. Mr. Johan Laurenbergh, advocaat won. te
Gouda. Draagt over aan Arien Jansz de Groot te W.L. 3M land te W.L. waaraan nog leggende twee
mergen leengoed met welke de koper nu onlangs verleyt is bij stadhouder en leenmannen van
Utrecht. Strekk. uit de Lek tot de Broeyk, bel. t.w. de weled. vrouwe van Reynesteyn en t.o. Jan van
. . . . . voor f 500,5 aug. 1696. Eigen voor Petrus van Alen. Gecomp. Frans Casius won. te Gouda, draagt over aan
Petrus van Alen, brouwer te Sch. een kamp land 8H te W.L. bel. t.o. de Kerksteegt en t.w. de wed.
van de Heer Corn. Botter. Belast met een rente van f 4,- t. b. van de vrouwe van W.L. Koopsom f
500,26 sept. 1696. Eigen voor Gerrit Jacobse van de Wey. Gecomp. Jacob Cornelisse Benschopper won.
Linschoten gehuwd met Lena Jacobsdochter en mede erfgen. van Jacob Gerritse in Polsbroek
overleden. Draagt over aan Gerrit Jacobse van de Wey te W.L. de helft van 7M land gelegen int
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boveneind van W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. Jacob Botter en t.w. de wed. van Peter
Verschoor voor f 800,1 nov. 1696. Contract van lotinge tussen Ds Adrianus Brouwer en Adriaen Doeleman. Gecomp. Ds
Adriaen Brouwer pred. te Langerak voor zichzelf en voor Adr. van Oostrum pred. te Amsterdam
getrouwd hebb. juffr. Maria Brouwer, beide kinderen en erfgen. van Burg. Adriaen Brouwer zal. ter
eenre en juffr. Anna Brouwer wed. van Guwijn van Slingerland voor de eerw. Adriaen Dolleman
won. te Sch. als getrouwd hebb. Cornelia Slingerland ende juffr. Hermina Slingerland hare dochters.
Zij verklaarden overeen gekomen te zijn de goederen van Maritgen Pieters de Jongh in haar leven
wed. van Jan Pietersz Cameraar. De voorn. Ds Adrianus Brouwer is te beurt gevallen een huis en
6M 1½H land te W.L. bel. t.o. Leendert Vuurens en t.w. Burg. Block, strekk. van de Broeyk tot de
Lek, mitsg. nog 7M gelegen als voren bel. t.o. tgasthuis van Sch. en t.w. de nonnen van Oudtwijk.
Nog een perceel genaamt de Hoogen van 2M 4H gelegen pas buiten de stad Sch. strekk. van de
Lopikerwetering langs de molenaer tot aan de Langerakse watermolens. Nog een perceel land
gelegen aan de westzijde van de singel der stad Sch. genaamt het Hofland, bel. t.n. de Vrouw van (.
Lout. ) en t.z. de stede singel. Nog 1M 3H land gelegen te Vlist en nog 2M in de Vlist recht over de
Vrouwebrug. Dhr. Adrianus Doeleman nomine uxoris en juffr. Hermina Slingerland is te beurt
gevallen de hofstede bestaande uit een huis, schuur, berg en 19M land strekk. uit de Broeyk tot de
Lek bel. t.o. Dhr. van Leur en t.w. Cornelis Jansz Boeff ende nog 4M te W.L. strekk. als voren, bel.
t.o. Arien Leendertse Sliedrecht en t.w. Jan Crijnen Fay.
15 maart 1697. eigen voor Andries van Kempen. Gecomp. Hendrik Hoeck won. te W.L. als last
hebb. van Jasper Hoeck zijn broeder, draagt over aan Andries van Kempen, raad en vroedschap van
Sch. een boomgaard te W.L. van 3H bel. t.o. Sr. Pieter van Alen en t.w. de cingel van Sch. Is
aangekomen bij verdelinge van de goederen van Nicolaas Hoeck en Cornelia Jaspers zijn ouders.
Koopprijs f 835,15 maart 1697. Eigen voor Sr. Abram van Ameyden. Gecomp. juffr. Lidia Ouwerkerk, wed. van
wijlen Dhr. Nicolaas Juynbol oud burgem. van Sch. Draagt over aan Abram van Ameyden te Sch.
een tuin of hof te W.L. o. w. aan de stadscingel met het recht van de steegt daer recht achter int
oosten gelegen, ook de halve sloot mitsg. het recht tot het sniepken noorden aan de zelven tuin. Bel.
t.z. van de zelve tuin Jacob Joachemse Smits ende t.n. de voorn. singel gangpaadje ofte steegt ende
int oosten van de voorn. steegt bel. Adriaen Jacobz. Blauwen. Koopprijs f 250,27 mei 1697. Eigen voor Jan Crijnen Fay. Gecomp. Dhr. Adrianus Brouwer, predikant te Langerak
over Lek voor zich zelven en voor Adrianus van Oostrom predikant te Amsterdam geh. met juffr.
Maria Brouwers, erfgen. van Adrianus Brouwer in zijn leven burgem. der stad Nieuwpoort. Draagt
over aan Jan Crijnen Fay te W.L. 6M 1½H land met betimmeringen, uitterwaard te W.L. strekk. uit
de Lek tot halve Broeyk bel. t.o. de kinderen van Aaltie den Decker en Gerrit Vuurens en t.w. Dhr
oud burgem. Block tot Sch. voor f 2650,30 juni 1697. Nadere codicille Mevr. van W.L. Gecomp. de weled. geb. vrouwe Charlotte de
Ledenbergh vrouwe douariere van de weled. geb. heer Johan de Casembrood in zijn leven heer van
Reynesteyn en W.L. Betr. kleine verandering van het testament.
30 juni 1697. Acte obligatoir tot laste van Leendert Duys t. b. van de weled. vr. van Reynesteyn.
Gecomp. Gerrit Leenderse en Claas Leenderse meerderjarige zonen van Leendert Gerrits Duys en
Merietie Paulus, echtelieden te W.L. (overleden) bekennen schuldig te zijn aan de vr. van W.L. f
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927,- 12st. 3penn. spruitende van verschuldigde en onbetaalde pacht 1694/1695 en 1696 waarvan
afgetogen f 124,- 6st 8penn. van de huur van 1693.
9 juli 1697. Attestatie voor Jan Houdel. Gecomp. Dhr. Ds. Henricus Neers pred. van W.L., Adrianus
Bartholomeus Fay ende Arien Abramse de welken verklaarden ten verzoeke van Jan Houdel,
kleermaker op Jaarsveld waar en waarachtig te zijn ten eerste Ds. Neers, dat hij staande voor
deposants huis staande heeft zien passeren de voorn. Jan Houdel ende Cornelis Cleermaker van
Ameyde welke Cornelis voorz. met bloot mes in de hand de voorz. Jan Houdel is komen naer lopen
hem een vuistslag gevende en met de voet stotende met deze woorden; ‘Schelm, waerom wil jij jou
gelagh niet betalen’, de andere hem daer opte . . . . . ‘gij hebt het pintie wijn helft laten tappen sulcks
ick daer aan niet hehouden ben’ waarop de gemelde kleermaker van Ameyde zeer furieurselijk met
het bloot mes naar Jan Houdel heeft gesneden op alle twelcke hij depasant toeschietende bevonden
heeft dat de meergemelde Jan Houdel swaarlijck in de linkerborst gequetst was ende de voorz.
Adrianus Bartholomeus Fay en Arien Abramse mede wonende in W.L. verklaarden gezien te
hebben dat de kleermaker uit Ameyde meerdere malen met het mes stootte.
12 juli 1697. Eigen voor Lucas Beerman. Gecomp. Franciscus Smit Mr. chirurgijn te Sch. Draagt
over aan Lucas Beerman te Sch. een boomgaartje te W.L. 1H zo groot als het gelegen is zijnde het
zelve met de fortificatie van Schoonhoven meestendeels afgegraven, strekk. van voren van de
stadscingel tot over crommesteegt, sulcx deselve steegt daarin opgenomen is. Bel. t.z. de vrouwe van
Leur en t.n. Abram van Ameyde voor f150,15 sept. 1697. Eigen voor de staat van Holland. Gecomp. Henrick Hoeck, erfgen. van Nicolaas
Hoeck te W.L. Draagt over aan Ed. groot Mog. Heeren Staten van Holl. en W. Fr. een
uitterweerdiche te W.L. voornt. buytendijx over de kerck 44R strekk. van de Hogedijk af tot aan de
eigen van de Heeren van W.L. Bel. t.o. de Welgemelde Heeren en t.w. de erfgen. van de Bailjui
Blomvliet met rente daarop van twee maal veertien st. t. b. van de armen en tmanhuis van Sch.
Koopsom f 700,10 nov. 1697. Eigen voor Claes en Ariaentge Willemsz van Cabou. Gecomp. Jan Jacobs Verleun en
Gerrit Jacobs Verleun als voogden van de kinderen van Jan Cornelis Snoeck te samen kinderen van
Jacob Gerrit Verleun en Neeltie Corn. Lammen. Hebben getransporteerd aan Claes Willems en
Ariaentie Willems, broeder en zuster won. te Cabouw 7M land strekk. uit de Lek tot de Broeuk. bel.
t.o. Jacob Botter en t.w. de wed. en kinderen van Peter Jacobs Verschoor voor f 800,10 okt. 1697. Eigen voor Cornelis Bastiaensz Alblas. Gecomp. Dirck van Campen te Sch. getrouwd
met Gijsbertge Jans Verschoor. Draagt over aan Cornelis Bastiaensz Alblas te W.L. een plaets of
voor . . . . . strekk. uit de Lek tot aan de queldam toe met nog 3 akkertjes strekk. van de selven
queldam n.w. op tot de weteringe toe, bel. t.o. de wed. van Dirck Versteegh en t.w. Claas Jan
Barenden te W.L. voor f 500,okt. 1697. Rentebrief voor de Diaconiearmen van W.L. Gecomp. Cornelis Bastiaens Alblas en
Gerritge Cors Pereboom, echtelieden te W.L. zijn schuldig f 200,- Sprekende uit zake van penningen
welke Dirck van Campen burger van Sch. aan voorn. armen schuldig was die zij comp. over
kooppenn. van land aan Dirck van Campen nu tot haren lasten hebben genomen tegen 4%
11 dec. 1697. Rentebrief tot laste van Thomas den Uyl. Gecomp. Thonis Dingemansz den Uyl
gerechtsbode, zoon en mede erfgenaam wijlen Dingeman Tonisz den Uyl bekend schuldig te zijn
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aan Dhr. Cornelis Coen, burgem. van Sch. f 200,- van pachtpenn. van de hofstede en landen te W.L.
a 4% Als borg 1/8 deel in een huizinge te W.L. op de grond vant land der stad Sch. omtrent de kerk.
Nog een huizinge en erve staande te W.L. bij de kerk, bel. t.o. Pieter Vroom en t.w. de erfgen. van
de Vos. Nog zijn portie in drie morgen land te W.L. bel. t.o. en t.w. tgasthuis der voorz. stad Sch.
11 dec. 1697. Eigen voor Steven Groeneveld. Gecomp. Corn. Jans Boef mede schepen van W.L. en
Leendert Louwen inw. alhier. Dragen over aan Steven Groeneveld burger van Sch. een huis en erf te
W.L. aan de westzijde van de kerk, strekk. uit den oosten van halver straat west op de halver
dwarssloot. Bel. t.n. het erf van Bastiaen Sanders en t.z. het erf van Anthony Abeel. Koopprijs f
270,31 mei 1698. rentebrief voor Maritge Erckelens en ten laste van Gerrit Jan Nijs. Gecomp. Gerrit Jan
Nijs te Sch. bekend schuldig te zijn aan Maritge Erkelens te Sch. wed. van Bartholomeus Dobbe f
200,- a 4% gehypoth. op 7M te W.L. voor deze toebehoord hebb. de advocaat Johan Cools. Bel. t.o.
Jan Crijnen Fay en t.w. Claes Willems, strekk. uit de Lek tot halve Broeyk.
28 aug. 1698. Rentebrief of plegte ten laste van Maria Hendrix wed. van Glaude Jans. Gecomp.
Maria Hendrix wed. van Glaude Jans te W.L. bekende schuldig te zijn aan Joannes van Bek Mr.
smit te Sch. f 100,- van leverantie van ijzerwerk verwerkt aan de korenmolen van de comp. rente a
4% Als borg de korenmolen met huizinge te W.L. op de hogendijk omtr. de wael op de grond van de
weled. vrouwe van W.L. Bel. t.o. Arien Jans de Groot en t.w. Jan van Eck.
28 aug. 1698. Transport voor Willem van Zijl. Gecomp. juffr. Geertruit Roosenboom, wed. en
boedelhoudster wijlen Dhr. Sabinus Ooms in zijn leven schout alhier, dragen over t. b. van Willem
van Zijl, secretaris der stad Nieuwpoort een hof of boomgaard met een huisje of timmeringe daarop
van 1½ H land te W.L. omtr. de kerk. Bel. t.o. de oud burgem. van Asperen en t.w. het manhuis der
stad Sch. strekk. van halver kerksloot af n.w. op tot halver sloot van de wed. van Cornelis Botter.
Koopprijs f 600,13 nov. 1698. Rentebrief voor Willem Dirck Hoogendoorn. Gecomp. Dirck van Campen te Sch.
getr. met Gijbertje Verschoor. Bekend schuldig te zijn aan Willem Dirck Hogendoorn te W.L. f800,
rente f4,- 10st. per jaar. Verhypoth. op 5H land te W.L. strekk. van de voorwetering n.w. op tot de
Broeyk. Bel. t.o. de wed. van Dirck Versteegt en t.w. de eigen van Marritge Pieters de Jongh.
12 febr. 1699. Rentebrief voor Cornelis van Hessel. Gecomp. Hendrik Bek te W.L. man en voogd
van Anna den Uyl. Bekend schuldig te zijn aan Cornelis van Hessel, minderjarige zoon van Cornelis
van Hessel geprocreert bij Ariaentje Hoeck f 400,- aangeteld door Cornelis Boom en Willem Roos
als voogden. Rente 4% verhypoth. op zijn huis te W.L. en land toebehorende de stad Sch.
15 maart 1699. Contract tussen de wed. van Bart Leendertse en hare kinderen. Gecomp. Maritge
Paulus, wed. van bart Leendertse won. te W.L. mitsgaders Paulus Barten, Heyltje Barten, Dingena
Barten, Corn. Adriaense getrouwd met Maria Barten, erfgen. van de voorn. Bart Leendertse. De
voorn. Marritge Paulus zal hebben 5H land te W.L. bel. t.o. Isaak Hogendoorn en t.w. de armen van
Sch. strekk. uit de Lek tot halve Tiendeweg toe, mits haar leven lang in het huis blijven wonen met
wat huisraad. Verder willen Paulus Barten en Heyltje Barten hebben de huysinge en alle vee en
paarden en koebeesten melk en bouwgereedschap enz.
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1 mei 1699. Rentebrief tot laste van Jacob van Spijck. Gecomp. Jacob van Spijk te W.L. bekende
schuyldig te zijn aan de gemeen armen van W.L. f 125,- a 4% Gehypoth. op huis en 1M 50R land te
W.L. Bel. t.o. Jan den Boom en t.w. Willem Dircx Hogendoorn.
28 dec. 1699. Gecomp. Mons. Cornelis Vuurens koopman binnen de stad Sch. Bekend schuldig te
zijn aan Sr. Jan de Koning mede koopman te Sch. de eigendom van 14M 3H te W.L. bestaande in
griendinge, wei, hooi en ackerland, strekk. van halver Tiendeweg n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. het
gasthuis en t.w. het gasthuis te Sch. voor f 2600,10 febr. 1700. Rentebrief ten laste van Dhr. Cornelis Coen t. b. van zijn zwager Jacobus de Riet.
Gecomp. Cornelis Coen oud burgem. van Sch. bekende schuldig te zijn aan Jacobus de Riet won. te
Vianen f 1200,- a 4% gehypoth. op een huis en 2M land te W.L. bij de stad Sch. aan de duiker.
Strekk. w. w. en achter het land van de wed. van Corn. Botter en de eigen van Corn. Blommert t.o.
de kerklaan alhier ende voor tot aan de boomgaard van Maarten Jan Komen en Lopikerwetering.
maart 1700. Contract tussen de erfgen. van Huybert Jacobse ende Aetien Abram en Maria Claes
won. te Sch. Gecomp. Ysaak Huybertse Hoogendoorn zoon van Huybert Jacobse te W.L. overleden
ende Jochem Floren in huwelijk hebbende Annegie Jacobs bijde won. te W.L. als last en proc.
hebbende van Leendert en Hendrick kintskind van de voorn. Huybert Jacobs. Over de verdeling van
de hofstede met 5M land te W.L. gekomen van haar resp. voorouders.
3 juli 1700. Eigen voor de weled. Heer van Rijnesteyn. Gecomp. Ysaack Hoogendoorn zoon van
Huybert Jacops te W.L. overleden, mitsg. Jochem Flooren gehuwd met Annegie Jacobs, kintskint
van Huybert Jacobs. Dragen over aan de weled. heer Leonart de Casembroot, heer van Rijnesteyn
hier present een huis en 5M land strekk. van de halve Broeyk tot de Lek, bel. t.o. de kinderen van
Jacob Gerritsz Vuuren en t.w. de heer van Rijnestein voor f 1600,3 juli 1700. Procuratie betr. het voorgaande.
10 sept. 1700. Eigen voor Govert Jan Mourick. Gecomp. de heren Cornelis Woel en Petrus de Laet,
burgem. van Sch. transporteren t. b. van het gasthuis te Sch. in deze kwaliteit t. b. van Govert Jansz
Mourik grutter te Sch. 4M land te W.L. bel. t.o. Nicolaas van der Pijl en t.w. het gasthuis strekk.
zuidwaarts tot de halve sloot van het gasthuis uiterwaarde buyten dijx en t.n. het bogertje van de heer
Wevelinghoven voor f 650,10 okt. 1700. Rentebrief tot laste van Cornelis Vuerens. Gecomp. Cornelis Duvelus, koopman te
Sch. Bekende schuldig te zijn Sr. Joannes van Gardijn apotheker te Sch. f 2500,- op losrente ieder
hondert voor f 4,- 10st. Verhypoth. op 3M zijnde boomgaard te W.L. Strekk. uit de Lek tot halve
Tiendeweg. Bel. t.o. St. Jobs gasthuis te Utrecht en t.w. het gasthuis te Sch. en een tuin of
boomgaard te W.L. met tuinhuisje bel. t.o. Dhr. Adriaen van Wevelickhoven en t.w. Mr. Jacob
Block.
3 febr. 1701. Eigen voor Claas Overmeer. Gecomp. Hendrik Hoeck bode van W.L. draagt over aan
claas Overmeer en Maria Gerrits van Vianen won. te Sch. elk voor de helft een boomgaard van 1½
H land met het huisje daar op staande te W.L. tussen de kerk en de cingel van Sch. Bel. t.o. de
verkoper en t.w. de wed. van Govert Aerts Cleyn voor f 340,-
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9 febr. 1701. Eigen voor Dhr. Henrik Adriaen van der Mark. Gecomp. Pleun Ridderkerk Mr.
timmerman te Sch. proc. hebb. van Sr. Johan van Barkelo won. te Utrecht, proc. hebb. van juffr.
Elisabeth van Muyden wed. van wijlen Dhr. Dirck Versteegt in zijn leven burgem. van
Schoonhoven. Draagt over aan Dhr. Hendrik Adriaan van der Mark Canonik in de capittel St. Maria
te Utrecht 5M land te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk bel. t.o. Jan Willemse Boon en t.w. Dirk
van Campen en Cornelis Bastiaense Alblas voor f 800,9 febr. 1701. Procuratie tot het voorgaande huis, berg, schuur met 11M land gelegen te Zuid
Zevender en W.L.
7 mei 1701. Contract tussen de wed. en erfgen. Rochus Jansz. Gecomp. Neeltje Bastiaens wed. van
Rochus Jansz te W.L. ter eenre en Lijsbet en Marijtje Jans mitsgaders Cornelis Boom won. te Sch.
als Voogden over de minderjarige kinderen van Gerrit Jansz, alle erfgen. van voorz. Rochus Jansz
ter andere zijde. Betr. de nagelaten boedel. De voorz. Lijsbet en Maritge Jans en de kinderen van
Gerrit Jansz zullen de vrije eigendom hebben van de goederen met 3½ M land te W.L. zijnde de
oosterse helft van 7M strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Arien Leenderts Sliedrecht en t.w. de
wederhelft van de 7M. Item nog de somma van f 79,- 2st. 8 penn. in de boedel bevonden met
beddegoed, ijzerwerk, linnengoed enz. en zilverwerk.
11 mei 1701. Attestatie nopende de dolligheyt van Willem Cornelis Vuren. Gecomp. Jacob Botter,
Jochem Floren Versluis, Cornelis Jans Vermeulen, won. te W.L. Arien Airse van Oostrum won. te
Vijfhoeven ende Gerrit Meertensz won. op het Koekkoekse veer verklaren ten verzoeke van Jan
Martinus van Vianen, Arien Cornelis Vuren, Baligje Cornelis Vurens, zwager, broeder en zuster van
Willem Cornelis Vuren won. te W.L. int boveneinde dat de zelve Willem Cornelis Vuren nu al
geruime tijd agter den anderen het gebruyk van sijn vijff duimen niet geheel heeft gehadt en
verscheyde onnosele acte en rottigheden heeft gepleegt, veelen fatsoenlijke en eerlycke huysluyden
en inwoonderen heel injurijeuslijk en lastelijk bejegent als een rumeloosen langst den dijck als
anders heeft gelopen het welk voor Jegenwoordig tot soodanigen dulligheit en raserny is
doorgebroken dat den selven als een furieus en dol mens begint te agresseren waervan niet anders als
grote ongemacke te verwachten sijn.
8 juni 1701. Eigen voor Willem Dirx Hoogendoorn. Gecomp. Claes Willemse de Jong, Claes Jacobs
als getrouwd hebb. Maria Willems de Jong ende Wijntje Willems de Jong alle won. te Bergambacht
en erfgen. van Marritje Pieters de Jong uit W.L. overleden. Zij dragen over aan Willem Dircx
Hoogendoorn te W.L. 6M met huysinge en betimmeringe te W.L. bel. t.o. Jan Crijnen Fay en t.w. de
gemene armen van Sch. Strekk. uit de Lek tot halve Broeyk. Item nog 4M alhier bel. t.o. de zelve
armen en t.w. Cornelis Janse Boef, strekk. als voren. Nog 4M te W.L. bel. t.o. Dirck van Campen en
t.w. Jan Crijnen Fay. Strekk. van de halve Tiendeweg tot de Broeyk. Koopcedulle 23 febr. 1700
zijnde de kooppenn. f 5900,- de comp. bekennen ontvangen te hebben f 2000,- de rest binnen 5 jaar
tegen 3%
12 nov. 1701. Acte van repudiatie van de boedel van Neeltge Cornelis ter behoeve van Claes Jans
desselfs man. Gecomp. Frederik Janz Brouwer boekhouder en armbesorger der gemeen armen alhier
te repudieren ende abondonneren de boedel en goederen nagelaten bij Neeltje Cornelis, in haar leven
huisvrouw van Claes Janse won. te W.L. voor zoveel en verre de kinderen van Heyndrik Ariense
haar Neeltje Cornelis zoon zal. tot hare voorz. nagelaten boedel en goederen waren gerechtigd en
welke kinderen bij de armen voorz. zijn gealimenteert en dat aen ende ten behoeve van de voorn.
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Claes Janse die hier mede compereerde en verclaarde de voorn. boedel en goederen zo in bate als
segde te accepteren en aan te nemen.
17 mei 1702. Rentebrief tot laste van Swaentje Boon. Gecomp. Swaentje Boon wed. van Jan van
Eck is schuldig aan Joannes van Eck, Mr. Smit te Sch. f 1000,- a 4% vanaf 1 febr. 1702. Als borg
een hofstede best. uit huis, schuur en berg met 7M land belend t.o. Dhr. van Rijnesteijn en t.w.
Sweer de Roecker en nog op 3M 3H bel. t.o. de stad Sch. en t.w. Ary Janse de Groot.
9 aug. 1702. Testament van Jan Corsz Versluys cum uxore. Gecomp. Jan Corsz Versluys en Aeltge
Harmens Advocaet, echteluiden te W.L. Alles op de langstlevende.
4 apr. 1703. Contract tussen de kinderen van Cornelis Willems Vueren. Gecomp. Aryen Cornelisse
Vuren ende Jan Martijnisse van Vyanen als getrouwd hebbende Baligje Cornelisse Vuren, kinderen
van Cornelis Willemse Vuren en Ariaentje Dirkx, beide overleden te W.L. ter eenre ende Gijsbert
Pieterse Bogaert als getrouwd hebb. Wijntje Cornelis Vuren, haeren broeder en swager respectieve
zoo voor zich zelve zich sterk makende ende rato caverende voor Dirk Cornelisse Vuren zijnen
zwager ter andere zijde te kennen gevende dat zij comp. metten anderen over een zijn gekomen over
de boedel van hun ouders. Namelijk dat de tweede comp. ende den zelven Dirk Cornelisse zijn
zwager beide zullen hebben de gehele boedel en goederen door hun ouders nagelaten met schuld en
onschuld en aan de eerste comparanten uitreycken en betalen elk de somma van 50 car. gld. Nog is
conditie dat Willem Cornelisse Vuren, haar comp. broeder en zwager, (welke de voorn. Gijsbert
Pieters wegens zijn portie van erffenisse particulierlijk aangaande de voorz. boedel mede heeft
uitgecoft zig alhier in Langeraek quame te vervoegen zijnen zinnen niet magtigh zijnde dat hij in
zulken geval in zijn huysinge zal moeten nemen en houden).
25 okt. 1703. Eigen voor Elisabet van Roijen. Gecomp. Joannes van de Vlist te Sch. verklaarde te
transp. ten behoeve van juffr. Elisabet van Roijen, wed. van Gijsbert Vergeer een halve boomgaard
te W.L. 2½ H met het huisje daar op staande, bel. t.n. de wed. van Pieter van Alen en t.z. Cornelis
Groenevelt voor f 300,7 febr. 1704. Rentebrief tot laste van Heyndrik Hoek. Gecomp. Heyndrik Hoek, bode van W.L.
bekende schuldig te zijn Dhr. Cornelis Coen oud burgem. van Sch. f 100,- a 4% Als borg zijn
boomgaard te W.L. aan de kerksteegt, bel. t.o. Jacob Block en t.w. Neeltje Gerrits cum socijs.
13 febr. 1704. Contract tussen Paulus Barten ende Peter Peters Bogaert. Gecomp. Paulus Barten
won. te W.L. ter eenre ende Peter Peterse Boogaert als getrouwd hebb. Heyltje Barten ter andere
zijde. Komen overeen betr. de goederen van hun ouders nagelaten te verdelen als volgt. De voorn.
Paulus Barten in volle eigendom zal hebben het huis staande op het land competerende de armen
van Sch. Bel. t.o. Marrigje Pauwels, zijn moeder, en t.w. Arij Bastiaense mitsgaders alle meubelen
en huisraad, uitgezonderd een . . . . welke zal komen aan de voorn. Peter Peterse mitsgaders nog f
100,- en voorts zal hij Peter Peterse mede in eigendom hebben 10H land in de Wiel onder Jaarsveld,
bel. t.o. Leendert Janse en t.w. de zijde kade.
13 juni 1704. Rentebrief tot laste van de wed. van Dingeman de Uyl. Gecomp. Hermina de (Boer)
wed. van Dingeman de Uyl bekende schuldig te zijn aan de diakonie armen van W.L. f 150,- aan
geleend geld op heden door Coenelis Janse Vermeulen, boekhouder aangeteld a 5% dit wordt 4 %
mits de rente binnen 3 maanden na verschijn datum zal worden betaald. Als borg de helft van een
huis en erf te W.L. aan de oostzijde van de kerksteegt, bel. t.n. de erven van de erfgenamen van N.
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de . . . . ende t.z. Neeltje Gerrits ende nog op de helfte van 3M land te W.L. strekk. uit de Lek n.w.
op tot over de groene weg ter halver sloot aen Zuid Zeventer toe. Bel. t.o. en t.w. het gasthuis van
Sch.
12 juli 1704. Eigen voor Heyndrik Jansz Vuren. Gecomp. Heyndrik Hoek won. te W.L. verklaarde
te transporteren aan Heyndrik Janse Vuren won. te Jaarsveld zeker huys, schuur en berg te W.L.
staande op de grond van het land competerende de stad Sch. bij de kerk. bel. t.z. de dijksloot van de
Hogendijk ende t.n. de Tiendeweg voor f 790,- ( op deze huyzinge was nog een hypotheek van f
400,-)
27 febr. 1705. Eigen voor Anna Catrijn van de Linden wegens haar zoon Gijsbert Block. Gecomp.
Lucas Beerman, electeur der stad Sch. en Elisabeth Beerman zijn zuster verklaarden te transporteren
aan Anna Catarijn van der Linden voor en van wegen Gijsbert Block haar minderjarige zoon de
eigendom van 1H land te W.L. zijnde boomgaard met een huis daar op staande, dicht bij de cingel
der stad Sch. Strekk. van voren van de zelve cingel tot over de Cromme steeght. Zulcks daarinne de
steegt opgenomen. bel. aan de ene zijde de vrouwe van Leur en de andere zijde Abraham van
Ameyde voor f300,
27 febr. 1705. Eigen voor het gemeen lande van Holland. Gecomp. Anna Catarijn van der Linden als
moeder en voogd van haar minderj. zoon Gijsbert Block geassisteert met Hugo Bort Wz. haren man
de welcke verklaarden te transporteren aan de Groot Mog. Heeren Staten van Holland enz. voor en
van wegen de zelven stad, de vrijen eigendom van een tuyn of boomgaard van 1H ( blijvende den
afbraeck vant huysinge daarop gestaan hebb. ten behoeve van de verkoper te W.L. buiten de
Lopikerpoort dicht aan de cingel van de stad Sch. strekk. van de cingel tot over de Cromme steegt,
de steegt daar in begrepen. bel. aan de een zijde de vrouwe van Leur en de andere zijde Abram van
der Ameyde voor f 300,12 juni 1705. Eigen voor Claes Overmeer. Gecomp. Maria Gerits, won. te Sch. draagt over t. b. van
claes Overmeer haar zwager won. te Sch. de helft van een boomgaard 1½ H met het huisje daar op
staande te W.L. tussen de kerk en de Cingel van Sch. Bel. t.o. Hendrik Hoek en t.w. de wed. van
Govert Aertse Cleyn met de lasten van de Tiendeweg en de Hogendijk voor f 100,12 juni 1705. Eigen voor Sr. Mathijs Clavel. Gecomp. Claes Overmeer won. te Sch. draagt over aan
Mathijs Clavel te Sch. een boomgaard van 1½ H met het huisje daar op staande te W.L. tussen de
kerk en de cingel van Sch. Bel. t.o. Hendrik Hoek en t.w. de wed. van Govert Aertse Cleyn met de
laste van Hogedijk en Tiendeweg voor f 300,15 juli 1705. Rentebrief tot laste van Ysack Huyberts Hoogendoorn. Gecomp. Ysaak Huybertse
Hoogendoorn won. te W.L. bekende schuldig te zijn aan de diaconiearmen van W.L. f 300,- a 3½ %
Als borg zijn huis en erf en 5H land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot halve Tiendeweg. Bel. t.o. . . .
. Barten en t.w. de erfgen. van Merritie Jans.
17 mei 1705. Transport voor de heer van Reynesteyn. Gecomp. de weled. geb. heer Johan Adolff
van Renesse, heer van Lochorst etc. draagt over aan welgeb. heer Leonard de Casembroot heer van
Reynesteyn etc. een capitaal van f 400,- wegens plechte van f 600,- gevestigd op 5M land daar een
huis op gestaan heeft, nog op de gerechte helft van een hofstede groot 6M met huis, berg en schuur
te W.L. toebehoord hebb. de kinderen van Hendrik Arien Goossens en waar van jegenwoordig
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possesseur is Joris Cornelisse, gepasseerd voor schout en schepenen 16 okt. 1675 en bekende de
heer van Renesse van de voorz. f 400,- voldaan te zijn.
17 aug. 1705. Voor de Heer van Reynesteyn. Gecomp. de weled. geb. Leonard de Casembroot enz.
ontvanger van de XX en XLe penning des lands van Utrecht en verklaarde hij comp. voor de
ontvang en administratie van de voorz. 20e en 40e penning te obligeren en verbinden eerstelijk een
en twintig mergen drie hond land met de annex huysing, schuur en bergh te W.L. Bel. t.o. Arien
Bastiaense Vuren en t.w. de wed. en kinderen van Leendert Vurens beide cum sociis, mitsgaders
nog een hofstede met 21M 4H te W.L. aan de Tiendeweg bel. t.o. Arien Janse de Groot en t.w. de
wed. van Jan van Eck.
11 dec. 1705. Eigen voor Arien Spaen. Gecomp. Maria Hendrikx, wed. van Gloude Janse in zijn
leven koorn-molenaar van W.L. Namens haar en haar onmomdige kinderen dato 26 juni 1705 te
transporteren t. b. van Arie Spaan haar schoonzoon de vrije eigendom van een wind koornmolen met
de annex huyzinge en betimmeringen te W.L. aan de Hogendijk omtrent de Wael op de grond van
de heer van Reynesteyn. Bel. t.o. Arien Janse de Groot en t.w. de wed. van Jan van Eck voor f
1518,-18st. De comp. hebben ontvangen f 318,- 18st de rest volgens afspraak.
15 maart 1706. Eigen voor Lodewijk van Santen. Gecomp. Hermijntie de Boer, wed. van Dingeman
den Uyl voor haar zelven en als erfgenamen van Pieter den Uyl haar overleden zoon. Nog haar
sterck makende ende de rato caverende voor Tonis den Uyl haar uitlandige zoon, Hendrik Hoek,
gehuwd met Anna den Uyl en Jan den Uyl, alle kinderen en erfgenamen van Tonis Dingemanse den
Uyl bij haar Hermijntje de Boer geprocreert. Draagt over t. b. van Lodewijk van Santen zeker huis,
erf en boomgaard te W.L. omtr. de kerk. Bel. t.n. de erven van . . . de Vos en t.z. de wed. van Pieter
Vroom. Strekk. van halver straat oost op tot de wetering, mitsg. nog een schuurtje en erf schuyns
over de zelve huysinge, afgekomen van Bastiaen Vurens. Koopprijs f 900
28 maart 1706. Eigen voor Arien van Duyn. Gecomp. juffr. Elizabeth van Royen, wed. van Gijsbert
Vergeer won. te Sch. draagt over aan Arien van Duyn te Sch. een hof of boomgaard met het
hofhuisje daar op staande te W.L. aan de zuidzijde van de Kerksteeg 1½H. Bel. t.o. de wed. van
Govert Aertse Cleyn en t.w. de Majoir van der Putten voor f 500,20 aug. 1706. Eigen voor Lodewijk van Santen. Gecomp. Hendrik Hoek won. te W.L. draagt over
aan Lodewijk van Santen won. te Amsterdam de vrije eigendom van seeker boomgaard van 1½ H te
W.L. aan de Kerk of Willige steegt. Bel. t.o. Jacob Blok en t.w. Matijs van Claveren, strekk. van
halver sloot van de zelver steegt z. w. tot halver buitendijkse sloot zover als het oude boomgaardje
van ouds gestrekt heeft voor f 200,23 dec. 1706. Rentebrief voor juffr. Anna Pesser, wed. van wijlen Dhr. Petrus van Alen te Sch. tot
last van Jan Willems Boon. f 1200,- a 5% Als binnen 3 maanden na datum wordt betaald 4% Als
borg 12½ M land strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de armen van W.L. en t.w. Dhr. van
Reynesteyn en nog op 3M 4½ H land opt Seylschoor bel. t.o. de wed. en kinderen van Peter
Verschoor en t.w. Gerrit Jacobse Vuuren. Als borg stelt zich Swaantie Willems Boon wed. van Jan
van Eck als zuster van Jan Willemse boon.
16 jan 1707. Eigen voor de wed. van Arien Huige de Jong. Gecomp. Hendrik Ariense de Jong te
Sch. Draagt over aan Geertie Hendrikx, zijn moeder, wed. vam Arien Huygen de Jong eerstelijk
zeeker vierdepart in 4M land te W.L. bestaande in akker en weiland, strekk. van de halve
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buitendijkse weert sloot af tot de halve sloot over de Groenen weg aan zevender toe. Bel. t.o. en t.w.
tgasthuis te Sch. en nog een vierdepart in een hof of boomgaard van 1 H te W.L. aan de Kerksteegt,
bel. t.o. de kerksteegt en t.w. de laserussteegt voor f 50,29 jan. 1707. Eigen voor Jasper Hoek. Gecomp. Hendrik Hoek, als getrouwd hebb. Anna den Uyl,
mtsg. de Ed. Hugo Pijle, notaris en procureur binnen de stad Sch. als last hebb. van Jan den Uyl,
kinderen en erfgen. van Dingman Tonisse den Uyl, zijnde Tonis Dingmanse den Uyl, zoon ende
mede erfgen. van de zelven Dingeman Tonisse den Uyl wiens boedel niemand heeft geadieert en
insolvent is gestorven, heeft ook een plegte of rentebrieve gepasseert t. b. van de heer Cornelis Coen
ter somme van f 200,- gevestigd op goederen uit hoofde van zijn vader aenbestorven, welke
pretensie aan gemelde heer Coen volgens zijne kwitantie is voldaan. En verklaarde zij comp. bij
deze te transporteren ten behoeve en voor rekening van Cornelis Hoek binnen de stad Woerden 3M
land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. over de Groene weg tot halver sloot van Zuid Zevender, bel t.o.
en t.w. tgasthuis tot Sch. voor f 300,9 maart 1707. Rentebrief voor de armen van W.L. tot last van Aentie Goosens, wed. van Arie Corn.
Vianen. Gecomp. Aentie Goossens, wed. en boedelhoudster van Arie Corn. Vianen, mitsg. Corn.
Arien Vianen, meerderjarige zoon van dezelve Arie Corn. Vianen. Bekenden schuldig te zijn aan de
diaconiearmen van W.L. f 150,- a 4% Als borg een hostede bestaande in een huis, schuur, berg en
7M land te W.L. bel. t.o. Joris Cornelisse en t.w. Alexander Coops. (voldaan op 29 sept. 1724 aan de
armmeester)
maart 1707. Rentebrief tot laste van Sijtie Jans de Ridder, wed. van Corn. Jansz Boef. Gecomp.
Sijtie Jans de Ridder bekende schuldig te Zijn aan Pieter Vermaat te Tienhoven f 400,- a 4% Als
borg de helft van een hofstede bestaande uit een huis, schuur, berg en 7M 3H land. Bel. t.o. Willem
Dirkxe Hoogendoorn en t.w. Teunis Joosten en nog op de helft van 3M 3H bel. t.o. de erfgen. van
Ingentie Pieters Cameraer ende t.w. Jan Bastiaense Vuuren alles te W.L. Mede gecomp. Aefje
Cornelis Boef wed. van Joost Aertse de Cool won. te W.L. welke zich borg stelde.
10 april 1707. Gecomp. Willem van Zijl secretaris van Nieuwpoort verklaarde te obligeren en te
verbinden zekere boomgaard of hof met het hofhuisje daarop 1½ H land te W.L. omtrent de kerk.
Bel. t.o. de heer burgem. van Asperen en t.w. het Manhuis der stad Sch. ende dat specialijk voor de
gaderinge en administratie van de gemenelands penningen over het dorp en lande van W.L. f 600,op de 28e aug. 1698 getransporteerd.
9 juni 1707. Testament Jan Crijnen Fay. Gecomp. Jan Crijnen Fay te W.L. ziekelijk te bed, tot zijn
enige erfgenaam te benoemen de twee kinderen van zijn broeder Willem Crijnen Fay genaamt
Geertie Willems Fay en Aeltie Willems Fay. De erfgen. zijn gehouden aan Neeltie Crijnen Fay zijn
zuster jaarlijks haar leven lang uit te rijken f 100,- Tot voogden over de minderjarige kinderen zijn
gesteld Cornelis Bartholomeus Fay zijn coysijn te W.L. en Pank Gijsen won. te Zuid Zevender.
Verder legateerde hij aan Geertie Jacobs Vuuren zijn huisvrouw de stocken met bijen op zijn
hofstede. Item aan Corn. Bartholomeus Fay de stocken en bijen op deszelfs hofstede.
11 juli 1707. Eigen voor de heer oud burgem. Woel. Gecomp. signeur Johan van Schalkwijk won.
Utrecht, procuratie hebb. van juffr. Elisabeth van Royen, wed. van Gijbert Vergeer won.
tegenwoordig te Utrecht, draagt over aan dhr. Cornelis Woel oud burg. van Sch. en gedeputeerde ter
admiraliteit in Vriesland de eigendom van twee tuinen of boomgaarden groot 5H met de hofhuisjes
daarop staande te W.L. aan de Lolligersteeg omtrent de rijdijk, nevens de anderen strekk. voor van
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de gemelde halve steegt o. w. op tot het weiland van juffr. Maria Botters won. te Vianen. Bel. t.z. de
tuin van Cornelis Groeneveld en de twee boomgaarden behorende de erfgronden van dien aan de
stad Sch. en het manhuis aldaar ende ten noorden het weiland van de erfgen. van Pieter van Alen zal.
Belast ieder met 16st. jaarlijks t. b. van de memorieheren of kerkelijk comtoir van Holl. voor f 600,3 febr. 1708. Rentebrief voor weled. geb. heer dhr. van Reynesteyn won. te Utrecht tot laste van
juffr. Catarina de Wilde, wed. van Leendert Vuyrens won. te Sch. f 2000,- op losrente 4½ %
gehypoth. op een hofstede bestaande in een huis en schuur en berg en 10M 3H land strekk. uit de
Lek tot Broeyk. Bel. t.o. dhr. van Reynesteyn en t.w. Jan Crijnen te W.L.
10 febr. 1708. Geleende gelden aan Willem. Gecomp. Willem won. te Lopik, welke al zijn goed
verkocht is voor de schulden op publiek erfhuis 7 febr. 1708 dat de voorn. niets heeft behouden en
alles overgegeven voor de schuld zo dat de voorn. niet wetende hoe dat hij aan de kost zal geraken
voor vrouw en kinderen en heeft verzocht aan Arie Janse de Groot zijn vrouws vader en Gerrit zijn
broeder won. te W.L. dat zij hem in alle zijn nood met vrouw en kinderen bij staan zoude; en nu de
voorn. Arie Janse de Groot en Gerrit geleend aan de voorn. Willem een bedde en toebehoren, cleer
en linnegoed en ketels, stoelen en alles dat in huishouwe en inboel is en vorders schuppen en spae en
ander gereedschap; koijen en perden en wage niet uitgezondert.
7 maart 1708. Eigen voor Jacobus van Bruggen, bode der stad Sch. Gecomp. de heer Cornelis van
Groenevelt, raad en vroedschap van Sch. draagt over t. b. van Jacobus van Bruggen, bode der stad
Sch. de eigendom van een boomgaard met een speelhuis daarop staande en gelegen te W.L. omtr. de
stad Sch. aan de rijdijk, bel. t.o. de heer Verhaar en t.n. de heer Woel burgem. van Sch. en t.z. de
heer Vervelooy, strekk. aan weerszijde ten halve sloot. Belast met 12st. t. b. van het kerkelijk
comptoir van Holl. Koopprijs f 362,- 10st.
22 maart 1708. Transport voor Jan Crijnen Faey. Gecomp. Maria Claes won. te Sch. Draagt over
t.b.v. Jan Crijnen Faey te W.L. een resterend kapitaal van f 350,- die de voorn. Maria Claes bij
testament is gemaakt van Aefje Aberhams en gevestigd op een hofstede en een berg en 7M 3H land.
Bel. t.o. Merrige Pieters en nu Willem Dirkse en t.w. Jan Jansen Verhouf en nu Teunis Joosten,
mitsgaders nog 3M 3H te W.L. strekk. te samen uit de Lek tot halve Broeyk bel. t.o. de voorn.
Merige Pieters en nu juffr. Slingelant en t.w. de kinderen van Bastiaen Gerritse Vuyrens en nu Jan
Bastiaen ( Gerden) al hier gelegen en toebehorende Cornelis Jansen Boef en waar van jegenwoordig
possesseur is Aeffie Boef Jannige (viertense) won. W.L. a 4% interest voor schout en schepen 29
nov. 1677 en bekenne de voorn. Marie Claes van de voorz. f 350,- voldaan te zijn. (op huyden de 16
nov. 1714 bij Jan Crijnen Fay de obligatie brief voldaan en gecoleert)
26 april 1708. Eigen van een boomgaard voor Jan van Duyn. Gecomp. Petronella Gilsenians,
huisvrouw van Hendrik Cort alsmede volgens autorisatie in data den 24 apr. 1704 geautoriseert van
de zelve haren man ende van Gerrit Kort en Willem Kort, erfgen. van Arie Kort tot doen van deze
transport. Dragen over aan Jan van Duyn won. te Sch. zekere boomgaard groot 50 R met een
speelhuis daar op voor aan de kerksteegt, bel. t.o. Gerrit van Brenis en t.w. de rijdijk en t.n. Cornelis
Verhoeff, strekk. aan de weerszijde ter halve sloot. Te betalen het recht van nacoop aan de heren van
W.L. tot 10st vant honderd.
15 mei 1708. Eigen van een mergen tuynland voor Gerrit de Bruyn. Gecomp. dhr. Cornelis Koen,
burgem. van Sch, heeft verkocht aan Gerrit de Bruyn, burger te Sch. 5 stukjes land; 6 H alle bij de
andere gelegen te W.L. in de hofstede van de gemelde heer verkoper. Strekk. uit den noorden van
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achter den boomgaard van Jan Maartense Kooyman tot de tuyn van Cornelis Blommert ende t.o.
langs de Williger kerklaan en t.w. langs de steegt van de heer verkoper. Belast met 10 st. van ieder
hond voor de heer van W.L. of de Nonnen van Wijck. Verkoopprijs f 900,12 aug. 1710. Testament Leendert Sliedrecht en zijn getroude huysvrouw. Gecomp. Leendert
Sliedrecht en Jannigje Peters Vermaet te W.L. Alles op de langst levende van de twee.
8 aug. 1709. Gecomp. Jan Crijnen Fay, won. te W.L. voor hem zelve ende nog als met ende
benevens Cornelis Bartholomeus Fay te W.L. die alhier insgelijks comp., voogden over de kinderen
van Willem Crijnen Fay zaliger ende Teunis Joosten als in huwelijk hebb. Neeltje Crijnen Fay de
welke mede comp. te Heykoop, kinderen ende erfgen. van Geertje Jans, wed. van Krijn Willemse
Fay, te kennen gevende sij comp. dat de voorn. Geertje Jans bij hare testamentaire dispositie op 29
juni 1685 te W.L. en tgene zij metten dood heeft geconfirmeert, onder andere de voorn. hare drie
kinderen wel heeft gejustitueerd tot derselven erfgen. ieder voor een derde part en daarbij gewild
heeft dat de onroerende niet zoude mogen verkocht zo lang een van de drie kinderen in leven zal
wezen en verdeeld onder haar 3 kinderen zodat Jan crijnen Fay 3M te W.L. bel. t.o. en t.w. de na
volgende landerijen en nog 7H in 3½ M te W.L. bel. t.o. Willem Dirckse Hoogendoorn en t.w. de
kinderen van Bartholomeus Fay ende Willem Crijnen Fay eerst 3M te W.L. bewesten de voorgem.
3M van Jan Crijnen Fay en insgelijks 7H in de voorz. 3½ M, mitsgaders de voorz. Teunis Joosten
nomine uxore 3½ M leggende beoosten de voorz. 3M van Jan Crijnen Fay ende mede 7H in de
voorz. 3½ M dat de voorn. Teunis Joosten ende zijne huisvrouw hebben gesustaneert gelijk als nog
zijn doende enz. enz. Wijders verklaarden de voorn. Teunis Joosten en Neeltje Crijnen Fay ter eenre
verkocht ende de voorn. Jan Crijnen Fay ter andere zijde gekocht de voorz. 3½ M en 7H land voor f
400,15 aug. 1709. Eigen van 4M 4H land voor Jan Crijnen Fay. Gecomp. Teunis Joosten en zijn
huisvrouw Neeltje Crijnen Fay won. Heycop, dragen over aan Jan Crijnen Fay te W.L. 3M 3H land
bel. t.o. Cornelis Janse Boef of de erfgen. en t.w. Jan Crijnen Fay en nog 7H in 3½ M te W.L. bel.
t.o. Willem Dirkse Hogendoorn en t.w. de kinderen van Bartholomeus Fay. Strekk. uit de Lek tot
halve Broeyk voor f 400,31 april 1710. Eigen voor Gerrit Jacobse van de Wey. Gecomp. Bastiaen Vuren won. int laagheinde
van Middekop. Draagt over aan Gerrit Jacobse van de Wey te W.L. vijf sesteparten in een voorhuis
met 13H wey achterland en boomgaard te W.L. strekk. een gedeelte van de halve Broeyk z. w. op
tot de achterwetering en voorts van de Tiendeweg tot de Hoogendijk. Bel. t.o. Gerrit Jacobse Vuren
en het gasthuis tot Sch. en t.w. de heer van W.L. ende nog gelijke 5/6 parte in een uiterwaard daar
voor gelegen, zijnde boomgaard en griend, strekk. van de Hogendijk tot de Lek daar ten westen de
voorz. heer van W.L. en t.o. de armen van Sch. naastgeland zijn. Waarvan het 1/6 part in eigendom
is van Hendrick van de Peyl. Koopprijs f 1200,18 mei 1710. Eigen voor Arie Gerritse Borst. Gecomp. Catarina de Gilde, wed. van Leendert Vurens
voor haar zelve en als moeder en voogdesse van haar drie minderjarige kinderen won. te Sch.
mitsgaders Cornelis Vurens, zoon van Catarina de Gilde en Leendert Vurens zal. won. te Rotterdam.
Dragen over aan Arie Gerrits Borst won. te Lopik de vrije eigendom van een hofstede groot 10M 4H
50R met huis, berg en schuur en bepotinge met een uiterwaard met struikbomen bestaande de zelve
hofstede met de uiterwaard eerstelijk in 9M 3H land te W.L. strekk. uit de Lek tot Broeyk, bel. t.o.
de weled. heer van W.L. en t.w. de erfgen. van de heer Adriaen Block, item 1M 1H 50R gelegen int
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boveneind van W.L. strekk. van de Tiendeweg af tot de halve achterwetering, bel t.o. Geertrui.
Koopprijs f 4000,2 juli 1710. Gecomp. Jan Vas en zijn huisvrouw Madeleen Cooymans won. te Sch. dragen over aan
Gerrit van der Ham en Lijsbet Hermens won. te Vijfhoeven onder Jaarsveld de helft van 1M 1H 50R
land zijnde 3H 75R te W.L. strekk. van de voorwetering n.w. op tot de Achterwetering, bel. t.o.
Geertruy de Nijs en t.w. de armen van Sch. belast met een kapitaal van f 50,- Prijs f 200,20 sept. 1710. Rentebrief voor Bastiaen van Wijngaarden, Ballui en schout van Cabouw tot laste van
Gerrit van der Ham. f 200,- op losrente a 4% Als borg 5H 62½ R land te W.L. strekk. van de
Voorwetering tot de Achterwetering. Bel. t.o. Geertruy de Nijs en t.w. de armen van Sch.
9 febr. 1711. Eigen voor het gemeen land van Holland en West Friesland. Gecomp. Margarietie de
Winter wed. van wijlen Hermanus van de Putten won. te Sch. draagt over aan het gemeen land van
Holl. en W. Fr. 3H waarvan nu reeds het grootste gedeelte ten dienste van de fortificatie werken van
Sch. is weg gegraven, zijnde het resterende gelegen aan de oostzijde van de stads of lantscingel,
strekk. volgens den ouden eigen langs de binnenkant van de hogen of Lekkendijk onder W.L. voor f
100,25 juli 1711. Eigen voor Ds. Colonius, pred. te Sch. Gecomp. Willem de Bruyn, oud schepen en
vroedschap van Sch. en. . . Jacob Block als bij testament van Margrietje de Vries zal. in haar leven
huisvrouw van Arnoldus Hasselman dragen over aan Ds. Colonius, pred. te Sch. op eeuwigdurend
erfpacht als aan Gijsbert de Vries gegeven en verleend is door de vroedschap van Sch aan een zeker
tuintje groot omtr. 1H gelegen achter de kerk te W.L. Bel. t.o. de voorz. koper en t.w. de gemelde
lands steegt voor f 200,- Erfpacht f 3,- 10st. voor de stad Sch. en nog een rente van 10st. voor de
kerk van W.L.
25 juli 1711. Gecomp. Simon Jansen Weyt, borger te Sch. draagt over aan Ds. Colonius, pred. te
Sch. het recht van eeuwig durend erfpacht als aan Sijmon Janse Weyts gegeven is aan een zeker
tuintje van 1H gelegen achter de kerk van W.L. bel. t.o. de kerksteegt en t.w. de koper zelf voor f
130,- en f 4,- voor de stad Sch. 10st. voor de heer van W.L. 1st. voor de kerk van W.L.
9 aug. 1711. Contract van lotinge tussen Francis van Emmerseel en Martinus Janse Comen en
Teunis Janse de Jongh, erfgen. van Neeltje Cooyman. Gecomp. Francis van Emmerseel, getrouwd
met Marie Comen won. te Sch. ende Matinus Jansen Come jongman won. te Sch. en Teunis Janse
de Jongh getrouwd met Sissie Janse Come won. te W.L. alle erfgen. van Neeltje Cooyman zal. van
3H land te W.L. strekk. ten halve Voorwetering af z. w. op ten halver sloot van Gerrit de Bruyn. Bel.
t.o. de Kerksteegt en t.w. de Lasarussteegt. Zijn overeen gekomen eerstelijk Francis van Emmerseel
door lotinge te beurt gevallen is een derde part in 3H land zijnde een hond te W.L. bel. t.o. de
kerksteegt t.z. Gerrit de Bruyn, west de Lazarussteegt en t.n. Martinus Janse Come, strekk. aan
weerszijden ten halve sloot waaronder de voorz. 3H blijft van int gemeen de kade. Martinus Janse
Come is te beurt gevallen een derde part, bel. oost de Kerksteegt t.z. Francis t.w. de Lazarussteegt
t.n. Teunis Janse de Jongh.Teunis Janse de Jongh is te beurt gevallen een derde part, bel. t.o. de
Kerksteegt t.z. Martinus Janse Come en t.w. de Lazarus steegt en t.n. de halve wetering zijnde de
watergang van voorz. dorpe.
19 okt. 1711. Eigen voor de heer Lucas Berreman. Gecomp. Francis van Emmerzeel won. te Sch.
draagt over aan dhr. Lucas Berremans won. te Sch. de eigendom van een stuk land van 1H te W.L.
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bel. t.o. de Kerksteegt en t.z. Gerrit de Bruyn , t.w. de Lazarus steegt en t.n. Martinus Janse Comen
voor f 50,11 jan 1712. Eigen voor Teunis Janse de Jongh. Gecomp. Christyntje Corstiaans van Bockhout,
wed. van Jan Martense Coomen en Martinus Janse Coomen zoon en erfgen. van de voorz. Jan
Coomen won. te Sch. Dragen over t. b. van Teunis Janse de Jongh won. te W.L. de eigendom van
een stuk land 1H te W.L. Bel. t.o. de Kerksteegt en t.z. dhr. Lucas Beerman en t.w. de Lazarus steegt
t.n. de koper zelf. Belast met 10st. voor de Nonnen van Wijk, nu de heer van W.L.
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25 jan. 1712. Eigen voor Bastiaan van Vliet te W.L. de vrye eigendom van 4 hont achterland, 50
roei, belent t.o. de wed. van Leendert Vuurens, t.w. Jan Crijnen Fay, strekk. aan weerszijden ten
halve sloot en ten zuiden aan de hogendijk met zandpad en t.n. op de halve tiendewegsloot f- 160,29 maart. 1712. Koper, Cobus van d. Weye te W.L. een stuk land 3M uit de Lek n.w. op tot de halve
broeyk, bel. t.o. de koper zelf en t.w. de wed. van Isaak Hoogendoorn en strekk. aan weerszijden ten
halve sloot. vorige eigenaar Gerrit de Nijs f- 1000,16 mei 1712. koper Peter Boomgaart. Een weertje land 5 hont te W.L. uit de Lek N. waarts op tot
de halve tiendeweg wetering bel. t.o. de wed. Izaak Hoogendoorn en t.w. de armen van
Schoonhoven. vorige eigenaar Bart Leendertse f- 125,24 mei 1712. Testament van Cornelis Alleblesten en Gerritje Corsse Pereboom.
22 juli 1712. Transport van zeker houste groot 14m 3h land, benevens een huys daar op staande te
W.L. strekk. van de halve tiendeweg N. waarts tot de landenscheidinge van Seventer toe, bel. t.o. het
Job gasthuis tot Utrecht en west het gasthuis te Schoonhoven. koper Jannigje de Coningh, wed. van
Jan van Eck, won. te Schoonhoven. f- 1199,-, verkoper, Jan de Coningh te Schoonhoven.
22 juli 1712. Testament voor Cornelis Janse Vermeulen en zijn vrouw Aeltje Jacobs Hoogendoorn,
bij ziekte van de laatste.
9 sept. 1712. Testament Adriana Aelberts, wed. van Willem Dirxse Hogendoorn, met als erfgenaam
haar onmondige zoon Aelbert Willemse Hogendoorn.
29 jan. 1713. Contract tussen Dirck Vuurens en Gijsbert Boomgaart betr. de nagelaten boedel van
Gijsbert Boomgaart en Weyntje Cornelisse Vurens.
Mei 1713. Overdracht, koper Dirck Cornelisse Cleyn en zijn huisvrouw Teuntje Vurens won. te
W.L. betr. 5h land te W.L. strekk. uit de Lek N. waarts op ten halve tiendeweg en bel. t.o. Jan
Willemse de Boon en t.w. Conelis Alleblas. f- 300,-, verkoper, Hoog Ed Heer Hendrikus Adriaense
van der Tuecht, vrijheer van Leur.
30 mei 1713. rentebrief van f300,- van Dirck Cornelisse Cleyn geleend aan de huisarmen van W.L.
tegen 4%.
29 okt. 1713. Testament van Arie Jansen de Groot en Adriaantje Cornelisse, zijn huisvrouw.
5 sept. 1714. Overdracht van tuyn met zomerhuis, groot een hond 50 roeden gelegen aan de
Willigen kerksteegt strekk. ter halver sloot van juffr. Botters en Z. waarts de Willige steegt, bel. t.o.
de heer van Asperen en t. w de heer Burgemeester Woel. f- 300,- belast met jaarl. 15 st. voor de
nonnen van Wijck en 2 st. voor de Willige kerk. Verkoper de heer Willem van Eyl, secretaris van
Nieuwpoort. Koper Adrianis van Duyn.
24 april 1714. Overdracht. Kopers Gerrit Jacobse Vurens en Maria Ravensteyn, won. te W.L. 5m
land te W.L. uit de Lek, N.W. op tot de halven broeyk, belegen o. w. de erven van Peter Cooning en
w. w. de koper f- 1910,-. Verkopers, de algem. armen der stad Schoonhoven. f 1200,- wordt geleend
a 4% van de armen van Schoonhoven.
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24 april 1714. Schuldbekentenis aan de armen van Sch. f 1200,- van Gerrit Jacobse Vuerens en
Maria van Ravensteyn te W.L.
25 mei 1714. Testament van Merritje Dirckse Hogendoorn, wed. van Lammert Pieterse, won. te
W.L. ziekelijk te bed liggende. Haar goederen aan haar dochter Aentje Lammers en aan Jannigje
Huyberts Stierman en Dirck Huyberts Stierman.
24 juni 1714. Schatting door schepenen van W.L. van een perceel van 1½ +2½ morgen weiland.
Bel. t.o. Dhr. Schermer ende beneden t.w. Dhr. Doctor van Alen. voor f 1900,16 juli 1714. Testament van Jan Willemsen Loon en Dirkje Dane den Ridder, echtel. te W.L. de 1e
ziekelijk. Aan de langstlevende en aan Swaantje Jansdr. f 400,- Willem van Loon, getrouwd zijnde
krijgt 1M 3H gelegen in Langerak overlek.
16 nov. 1714. Gecompareert, Bastiaen de Ridder, Bastiaen den Hartoch en Gerrit de Lange en
Leendert Struyk, als voogden van de minderj. kinderen van Joost Coole en Aeltje Boes. Droegen
over ten behoeve van Jan Crijnen Fay te W.L. een hofstede groot elf morgen met huis, berg en
schuur enz. en uitterwaard, eerstelijck in seven mergen drie hond lants gelegen alhier, strekk. uit de
Lek, n.w. op tot halve broeyk, bel. t.o. wed. van Willem Dirckse Hogendoorn, t.w. de koper zelf.
Nog 3 morgen 3 hont alhier t.o. juffrouw Slingerland, t.w. Jan Bastiaen Vurens, uit de Lek n.w. op
tot halve broeyk voor de somma van f 2800,- en 3 gulden en 3 st. voor de armen.
30 nov. 1714. Schuldbekentenis van Jan Willemse Boon te W.L. is schuldig aan Dhr. Gerrard van d.
Bos, oud burgemeester van Sch. f 400,- Als borg, huis, berg en schuur en 5 mergen land te W.L. uit
de Lek tot de broeyk, bel. t.o. de armen van Sch. en de heer van der Merck en Dirck Cleyn.
13 dec. 1714. Gecomp. Jan Willemse den Boon, transp. en draagt op in eigendom Abraham
Ameyden won. te Schoonhoven een hofstede, groot 27 morgen 50 roeden te W.L. gelegen in 4
percelen.
1e de hofstede, huis, berg en schuur en 7 morgen land, strekk. uit de lek n.w. tot de halve broeyk bel.
t.o. de heer van W.L. en t.w. Jan Abeel.
2e 3 morgen 3 hont land daar het schoolhuis op staat en een boomgaartje en een erf aan het
schoolhuis horen in eigendom, dus dat de eigenaar of de gebruiker van de voorz. 3m. 3h. zijn uit en
opgang over het erf moet hebben. Noch staande op de voorz. 3m. 3h. een huisje aan de hogendijk,
toebehorende Ary Abrahamse Cuyt, die daarvoor jaarlijks moet maken de hogendijk.
3e nog 12 morgen 5 hont lants genaamt de oude hofstede, gelegen bij de waal daar onder 2 m. 3 h.
lants leen, die onder W.L. moeten worden verheft, strekk. uit de lek N.w. tot halve broeyk. Bel. t.o.
de armen van W.L. en t.w. den heer van Reynensteyn.
4e nog 3 morgen 4 hont 50 roede gelegen aant bovenste schoor, strekkende uit de lek N.w. tot halve
broeyk. Bel. t.o. Arie Verschoor en t.w. Gerrit Jacobse Vueren.
De voorz. hofstede en landerijen te samen 27 m. 50 r. hierop is nog een hypotheek van f 1000,- ten
behoeve van wed. juffr. van Eck en nog f 1200,- ten behoeve van de erfgen. van Pieter van Alen.
Koopsom f 630,- met overname van de lasten.
13 maart 1715. Gecomp. Willem Wouterse Kruyck te W.L. erfgen. van Stijntie Ariens Kruyck in
een obligatie ten laste van Cornelis Willemse Vuren voor voldoeninge van een huysinge met 5
morgen land leggende gemeen in 9 morgen alhier te W.L. waarvan de verdere 4 morgen de stad
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Schoonhoven competeert, strekk. geheel 9 m. uit de lek N.w. op tot halve broeyk, bel. t.o. juffr.
Botter en t.w. Jacob Reyerse Versloot en sulx beleyt op den 21 juny 1675. Voorz. Willem Wouterse
Kruyck de helft als erfgenaam.
19 maart 1715. Transport. Vorige eigenaar, de onmondige kinderen van Asseris de Wecker. Nieuwe
eig. Jan Mees won. te Schoonhoven. Vrije eigendom van 9 morgen land te W.L. strekk. uit de lek
N.w. op tot de broeyk, bel. t.o. Swaentje den Boon, nu Aberam van Ameyden t.w. Gerrit Vurens
voor f 1300,- bet. de 4e penning.
7 jan. 1716. Gecomp. en verschenen Mevr. Sophia Stockius, wed. en boedelhoudster van Dhr.
Cornelis Coen, oud burg. van Schoonhoven. Is schuldig aan haar zoon Gijsbert Coen, Commissaris
van d. Admiraliteit in Vrieslandt f 600,- gehyp. op een houten huys en tuyn en weiland groot 1 m 1 h
te W.L. strekk. uit de halve voorwetering z. w. op ten halve sloot van juffr. Botters, bel. t.o. de
Laserus-steegt en t.w. de voorz. juffr. Botters.
6 mei 1716. Overdracht van de boedel van de overleden Aeltie Jacobs Vuren, gewoont hebb. te
W.L. in eigendom over te dragen Hans Jorrje Loots te W.L. een huis met schuur en 5 h. land te W.L.
str. uit de lek N.w. tot de halve tiendeweg, bel t.o. Jan de Boon en t.w. Cornelis Alleblest voor f
310,- gehyp. op de 30 mei 1713 de somme van f 300,- waarvan nu wordt afgelost de somma van f
100,9 juni 1716. Schuldbekentenis van Cornelis Vurens. Is schuldig aan Rembrant Wijngaarden te
Alkmaar f 2400,-tegen 4%, gehyp. op 3 m. bogaart te W.L. strekk. uit de lek tot de halve tiendeweg,
bel. t.o. St. Job gasthuis en t.w. Dhr. Groenevelt en nog op sekere tuyn en boomgaart met tuynhuis te
W.L. bel. t.o. de erfgename van de Heer Wevelickhove en t.w. Mr. Block.
6 juli 1716. Transport. Gecomp. Jacob van Spyck won. te W.L. draagt over aan Lysbet Jacobs
Hogendoorn te W.L. 25 roeden lant te W.L. strekk. van de onderrol van d. dijk met bomen die in de
rol van d. dijk staan binnendijks noordwaarts op ten halver sloot oost Jacob van Spijck en west
Aberham van Ameyde, voor f. 60,- Te betalen aan de armen van W.L. in drie termijnen.
30 juli 1716. Schriftelijk contract opgemaakt 20 mei 1716 tussen Gerrit Jacobse Vurens en Jan
Crijnen Fay en Paulus Straver. Eerstgenoemde geeft over al zijn goederen met alle schulden. Zij
zullen hem moeten onderhouden in clederen, eeten en drinken. De goederen zijn, 3 m 4 h 50 r. land
gel. te W.L. strekk. uit de lek N.w. op ten halve broeyk, bel. t.o. Aberham van Ameyden en w. w.
Jacobus van der Wey. Nog 3 m land gelegen te W.L. bel. t.o. Jan Abeel en t.w. Jan Crijnen. Item
nog 2 m 5 h met een achterhuis en berg en schuur te W.L. bel t.o. dezelfde en t.w. de Heer van
Reynesteyn. Nog 2m 3h. als voren bel. t.o. Arie Gerridse Borst en t.w. Jan Crijnen Fay. Nog 5 m.
land als voren belast met f 1200,- strekk. uit de lek N.w. tot halve broeyk, bel t.o. de wed. van Peeter
Boomgard en t.w. den selve Vuren. Alles tesamen 17m. 50r. gewaardeerd voor f. 750,19 sept. 1716. Schuldbekentenis van Dirk van Campen won. te Schoonhoven. Is schuldig aan Pieter
van Campen won. te Gouda f. 400,- gehyp. op 5m 5h. land gelegen in W.L. bel. t.o. de Heer van de
Leur en t.w. de wed. van Willem Dirx Hoogendoorn.
19 sept. 1716. Overdracht. Gecomp. Jan van Duyn, won. te Rotterdam draagt over aan Dirk Bel
won. te Schoonhoven een thuyn en somerhuis daarop staande groot 50r. te W.L. strekk. van de
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halver sloot van de kerksteegt tot de halver sloot van Cornelis Verhoef, bel. t.o. Juffr. van Breenen
en t.w. de singel der stad Schoonhoven voor f. 160,11 dec. 1716. Transport. Comp. Hendrik van den Pijl won. te Jaarsveld, draagt over aan Jacobus van
der Wey won. te W.L. een sesdepart in een voorhuys met 13 hont wei, akker en boomgaard te W.L.
strekk. een gedeelte van de halve broedijk z. w. tot de achterwetering toe ende voorts van de
tiendeweg tot den hogendijk. Bel. t.o. Jan Crijnen Faay en t.w. de Weled. Heer van W.L. en nog een
sesdepart in een uyterwaard daarvoren gelegen, zijnde boomgaard en griend, strekk. van de
hogendijk tot in de diepte van d. lek daar t.w. Dhr. van W.L. en t.o. Jan Crijnen Faay, voor f. 150,30 sept. 1717. Transport. Gecomp. Theunis Jansen de Jong won. te W.L. draagt over aan Engel van
Zutphen won. te Zevender een tuintje met zandpad, van de doornen hyning tot de onderkade toe
zijnde 6 voet breed en 1½ voet rol afloopt, daaraan horende 63 voet en 4 duym lants te W.L. strekk.
ter halver wetering van Zevender t.z. tegen de onderkade van voorz. Theunis de Jong. Bel. t.o. de
Willige steegt en t.w. de verkoper zelf. Voor f. 15,16 jan. 1718. Transport. Comp. Lucas Barreman won. te Schoonhoven draagt over aan de Heer
Gijsbertus Koen, commies in de admiraliteit van Vriesland een stuk land van 1H. te W.L. bel. t.n.
Theunis de Jong t.o. de Willigen steegt t.z. Mevr. de wed. Burgem. Koen. t.w. de Lasarus steegt met
een derde part in de kade volgens de lootseel daarvan zijnde ten noorden van de halve wetering
noord-Zevender en t.z. ter halver wetering, zijnde de watergang van de vier gemeenlantsdorpen, t.o.
Theunis Jansen de Jong en t.w. Mevr. Sophia Stootiens wed, van d. heer burg. Koen. De lasten
hierop zijn, 10 st. voor de nonnen van Wijk, nu de Heer van W.L. en 1 st. voor de kerk van W.L.
Koopsom f. 64,22 maart 1718. Transport. Comp. Jan Crynen Fay te W.L. transporteert Jacobus van der Wey te
W.L. een half huis zijnde een afterhuis, bergh en schuur en 2M 5H bepoot en beplant land te W.L.
strekk. van voorhuis n.w. op ten halver veltwetering, bel. t.o. Paulus Straver en t.w. de Weled. heer
van W.L. voor de somma van f. 1199,14 mei 1718. Gecomp. de regenten van het gasthuis te Sch. Burg. Huysman, Dhr. Lowies de Groet,
boekhouder en Dhr. Ballato Woel, Dhr. Wijckerhelt. Na publieke veiling van 16 febr. 1718 werd
koper de heer Leonardus Lasonder, brouwer binnen Schoonhoven voor Juffr. Jacomyna Pietersen,
wed. van Cornelis van der Borgh van 4M land te W.L. strekkende van de halve tiendeweg n.w. op
ten halve wetering van Zuid-Sevender aan de groene weg, bel. t.o. de wed. van Jan van Eck en t.w.
het voorz. gasthuis, voor de somma f. 300. 14 mei 1718. Dezelfde regenten van het gasthuis te Sch. verkocht aan de kinderen van Bartholomeus
Fay won. te W.L. 3M 3H land te W.L. strekk. ten halver sloot van de plaat noorde op ten halver
wetering van Zevender, bel. t.o. de koper en t.w. als voren, voor f 750,28 juli 1719. Transport. Comp. Dirk van Campen won. te Sch. draagt over aan Willem Cornelisse
Schipper, Aart Cornelisse en Jan Cornelisse Schipper, drie broers won. int nedereind van Lopik 3M
5H land te W.L. strekk. van de halve wetering aan de Tiendeweg en t.n. op de halve broeyk. bel. t.o.
de Heer van d. Leur en t.w. de wed. van Willem Dirxe Hoogendoorn voor f 1150,20 juni 1719. Transport. Comp. Juffr. Margrieta de Winter. wed. en boedelhoudster van de heer
Mejoor Hermanus van der Putten won. te Sch. Draagt over aan Jacob Tanens won. te Sch. een tuin
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met zomerhuis groot 50 roeden te W.L. aan de singel van Schoonhoven, strekk. van der halver sloot
van d. Kerksteegt tot over de Tiendeweg. Belend t.o. de wed. van Adriaen van Tuyn en t.w. de
singel der stad Schoonhoven voor f 175,23 juli 1719. Transport. Comp. Monseur Jasper Houck won. te Sch. procuratie hebbende van
Lodewijk van Santen won. te Amsterdam. Draagt over aan Jan Daaleman won. te Rotterdam
eigendom over huis erf en boomgaardje te W.L. omstr. de kerk, strekk. van de straat o. w. tot de
wetering, bel. t.n. de erve van de Vos en t.z. de wed. van Pieter de Vroom. Nog een tuintje, schuur
over het voorz. huis, strekkende van de halve sloot van Wevelinkhoven oost op tot aan de straat. Bel.
t.n. de erve van de kerk t.z. de heer Groeneveld. Is belast met een rente van elf st. ten behoeve van de
Williger kerk.
4 aug. 1719. Transport. Comp. Jacob Groenevelt, buermeester tot Ameyde en Pieter Groenevelt
schepen en vroetschapvan Sch. Verkopen aan Jan Daaleman won. te Rotterdam een huis en erf daar
after staande te W.L. op dorp, strekk. van de straat w. w. ten halver sloot van Wevelinckhoven en
bel. o. w. de voorz. Daaleman en Jan Abeel, zijnde het voorz. huys en erf anders belast als voren
voor f 440,19 jan. 1720. Transport. Comp. Tijs Leenderse Noorthoek mede erfgenamen van Matys van
Claveren, Cornelis de Groot en Leendert Vermeulen won. te Sevenhuisen, als voogden en meesteren
over de kinderen van Arie Leenderse Noorthoek en de kinderen van Pieter Noorthoek, de kinderen
van Trijntje Leenderse Noorthoek tesamen erfgenamen van Matijs van Claveren, transporteren ten
behoeve van Gerrit Blyebeek borger tot Sch. van een boomgaard 1H 50R land met tuynhuysje te
W.L. tussen de kerk, cingel der stad Sch. strekk. van de halve sloot van de Kerksteegt z. w. op tot
over de Leckedijk. Bel. oost Lodewijk van Santen en west de wed. van Govert Aernse Cleyn. Belast
met de Hogedijk en Tiendeweg. f 140,28 jan. 1720. Transport. Comp. Lowies Lasonder, brouwer en juffr. Ursulla van de Borch won. te
Sch. en Gijsbert Verschoor, samen erfgenamen van Juffr. Anna van d. Borch bij publ. veiling te Sch.
verkocht 25 okt. 1719 ten behoeve van Juffr. Pieternella van Eck, wed van Bastiaen Brouwer te Sch.
een tuin met tuinhuis groot 75R te W.L. in de Kerksteegt, strekk. van de halve sloot n.w. op ten
halver sloot van Monseur Evert Buys en o. w. de heer van d. Bos, west de gemeen landtssteegt.
Belast met erfpacht van 16st. t. b. van geest. kantoor te Delft voor f 250,12 febr. 1722. Contract tussen Claas Hooykees en zijn zoons Claas Jansen Hooykees te W.L. in zijn
eerste huwelijk getrouwd met Sijgje de Vos samen 2 kinderen, Jan Claasse Hooykees won. te Lopik
en Cornelis Claasse Hooykees won. te Bodegraven.
20 nov. 1723. Testament van Adrianus Faay, ziek te bed, won. te W.L.
20 nov. 1723. Idem zijn vrouw Johanna Vuren.
8 dec. 1723. Testament Aeltje Fay nu in W.L. ziekelijk te bed leggende. Stelt tot haar erfgenaam
haar broer Adriaen Fay en daarna zijn kinderen.
28 jan 1720. Transport. De procureurs van juffr. Anna van d. Borg ten behoeve van Pieternella van
Eck wed. van Bastiaen Brouwer te Sch. Eigen van tuyn met somerhuys groot 75R land te W.L. in de
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kerksteegt, strekk. van de halver sloot n.w. op ten halver sloot van Evert Buys en o. w. de heer van
den Bos, west de gemene lands steeg, belast met 16st. t. b. van geest. kant. Delft. f. 250,17 febr. 1720. Transport. Comp. Synabram van Vlissingen en sijn huysvrouw Geertruy den Nijs
won. te Sch. Transport aan Arie Paulusse Hogendoorn te W.L. een hofstede van 7M land met
uyterweert aan twee percelen in W.L. eerstelijk een hooyberg met 3M 3H landt een uitterweert
daarvoor gelegen, strekk. uit de leck n.w. op ten halve broeyk bel. t.o. de armen van Schoonhoven en
t.w. de heer van Westerenen en nog 3M 3H land strekk. uit de leck n.w. tot halve broeyk, bel. t.o.
Claes Janse Hooykaes en t.w. de wed. van Willem Dirkse Hogendoorn. Belast met f 600,-ten
behoeve Wel Ed. vrouwe van Reynesteyn en W.L. en f 150,-ten behoeve de diakoniearmen van
W.L. en belast met rente van f 13,-9st. jaerlijks ten behoeve van d. tresorie van Sch.
Maart 1720. Transport. Comp. Hans en Arien Loost won. te W.L. Transport t. b. van wed van
Willem Dirkse Hogendoorn te W.L. 2 akkers omtr. 500R landt te W.L. strekk. van de queldam af
ten halver dwarssloot n.w. ten halver tiendeweg. Bel. t.o. Jan Willemse Boon en w. w.
Cornelis Alblas voor f 150,1 aug. 1720. Comp. Jacob Reyerse Versloot won. te W.L. transp. ten behoeve van de kinderen van
Arie Corsens bakker won. te W.L. 3M 3H land met een half huis en schuur en de halven berg daar
op te W.L. De voorz. 3M 3H in een stuk van seven mergen gemeender voor daer van de andere 3M
3H en thalf huis sijnde competerende de kinderen van Ponse en Albert Cornelisse en Arie Gijsberse
wonende overlek. Strekk. uit de lek n.w. op ten halver wetering. Bel. t.o. de stadslanden van
Schoonhoven en t.w. Willem Wouterse Cruyk en over de tiendeweg Paulus Straver. f 600,2 aug 1720. Transport. Comp. Heer Huysman, bailuw, als volle last en procuratie hebbende der raad
en vroetschap van Sch. transporteert ten behoeve van Hendrik Vurens te W.L. 14M 3H lant met
uitterwaert daar voor leggende in twee percelen te W.L.
1e 11M met uitterwaard, daarop staande een huis, berg en schuur toebehorende de voorn. koper,
strekk. ten eynde ter halver sloot van de plaats van de Weled. vrouw van Reinesteyn en W.L. ten N.
op ter halver Caay wetering van Seventer, bel. t.o. de kinderen van Bartolomeus Faay en t.w. tgasthuis van Sch.
2e 3M 3H gelegen bij de Waal, strekk. uit de leck n.w. op tot de broeyk, bel. t.o. de Weled. Vr. van
W.L. en t.w. Abram van Ameyden. voor f 3000,6 nov. 1720. Transport. Verkoper Monsuer Evert Buys won. te Sch. Koper juffr. Liedea van der
Sprong, wed. van der Regt won. te Sch. Een tuin met tuinhuis 1H 50R te W.L. bel. t.o. Dhr. Woel en
t.w. de voorz. Buys. Koopprijs, f 200,2 dec. 1720. Transport. Verkoper Wouter Evert, borger te Sch. Koper, juffr. Lidea van d. Sprong,
wed. van Mons. van d. Regt te Sch. Tuin met een somerhuis 1H 75R in W.L. in de steegt, strekk.
van d. steege o. w. op de Heer Woel ten halve bel t.n. Claes Overmeer en t.z. juffr. Pieternella van
Eck, wed. van Bastiaen Brouwer. Is belast met 9st. t. b. van geest. kantoor Delft. f 200,5 dec. 1720. Transport. Comp. sign. Jacob Reyerse Versloot won. te W.L. Koper, de kinderen van
Arie Corsen Bakker te W.L. 2M 3H land te W.L. Het voorz. land in een stuk van 5M gemeen met
het andere. Strekk. van de halve veltwetering n.w. op ten halven broeyk bel. t.o. de lande van de stad
Sch. t.w. Willem Wouterse Cruyk. voor f 280,-
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27 apr. 1721. Obligatie voor Leendert Sliederegt, buurmeester te W.L. Schuldbekentenis van
Abraham van Vlissingen te Sch. van f1500,- tegen 3gld 10st. ten honderd. Gehyp. op hofstede, berg
en schuur met 4M 4H alhier te W.L. strekk. van d. uiterwaard n.w. op ten halve broeyk bel. t.o. Dhr.
Blok en t.w. Leendert Sliederegt.
4 mei 1721. Transport. Comp. Pieter van Straaten en Jannigje Isaaks Hogendoorn won. W.L. hebben
verkocht aan Aert Janse Alblas te W.L. een huis, erf en boomgaartje buiten de diepte van d. Lek n.w.
zover het strekt. Bel. t.w. Pieter Boomgaart kinderen en t.o. Jacobus van der Wey, voor f 580,25 sept. 1721. Verkocht door de stad Sch. aan Adrianus Faay te W.L. 5M land, strekk. van de plaat
n.w. op ter halver wetering, bel. t.o. Dhr. Jan van Alen en t.w. de koper voor f 610,14 jan. 1722. Pligtbrief voor Jan Cryne Faay. Wij gecomp. Pieter en corsen Jannetie Arens bakker,
meerderjarige kinderen te W.L. zijn schuldig aan Jan Crijnen Faay f 600,- tegen f 3,-10st. ten 100.
17 febr. 1722. Pligtbrief voor de diaconiearmen van W.L. Comp. Pieter van Straten en Jannettie
Hogendoorn won. te W.L. zijn schuldig ten behoeve van Diaconiearmen W.L. f 100,- tegen 4%.
Gehyp. op een bogaert van 5H te W.L. strekk. van huis n.w. tot den weg, bel. t.o. Jacobus van d.
Wey en t.w. de wed. van Peeter Boomgaert.
2 maart 1722. Gecomp. Bastiaen van Vliet won te W.L. transp. aan juff. Johanna van Rijssen, wed.
van Gerrit Schats won. te Eindhoven een huis en berg staende op 9M land van de voorz. juffr. van
Rijssen gelegen te W.L. bel. t.o. Leendert Sliedrecht en t.w. de armen der stad Sch. voor de somma
van f 120,30 aug. 1730. Testament van Paulus Hoogendoorn en Marie Blom, echtelieden.
9 mei 1738 Testament van Jacob van Vliet en Lijsbet Leenderts won. te W.L.
30 juni 1734. Testament van Cornelis de Pater, ziek te bed leggende en Mijnse Loewel, echtelieden.
19 juni 1738. Testament van Aaldert de Boden en Pleuntie Vermeulen ziek te bed leggende,
echtelieden te W.L.
21 juli 1740 des morgens 6 uur. Testament. Comp. Arie Oosterom en Aaltie Vurens, ziek te bed
leggende, echtelieden te W.L. Voogden Pieter en Cornelis Oosterom en Jan Vurens.
27 jan. 1724. Transport. Gecomp. Anna Maria van d. Sprong te Sch. draagt over aan juffr. Lidia van
d. Sprong wed. van Monsign. van der Regt won. te Sch. een tuin groot 1H 50R te W.L. aan de
stadssingel, bel. t.n. de stadsgracht en t.z. juffr. Geertruy van der Borgh. f 100,6 mei 1723. Transport. Gecomp. Willem en Aart Cornelisse Schippers, broeders en dragen over aan
hun moeder Willemijntie Aerts, wed. van Cornelis Willemse Schippers won. int nedereind van
Lopik twee derde parten van 5M 5H grientland te W.L. strekk. halve Tiendeweg wetering en t.n. op
ten halve broeyk. Bel. t.o. Dhr. van der Leeuw en t.w. Aelbert Willemse Hoogendoorn voor 2/3
parten van een kapitaal van f 800,-daar in specialijk gevestigd t. b. van de voorn. Aelbert Willemse
Hoogendoorn als erfgen. van zijn vader Willem Dirxen Hoogendoorn. Dato 13 nov. 1698 sulx voor
f 533,-6st 8p.
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17 mei 1723. Gecomp. Willem Jacob en Maria Jansen item Adriana van Alblas, erfgenamen van
Claas en Adriaantje Willemsz. Copier overleden in Cabouw dragen over aan Dhr. Johan van Alen
4M land te W.L. strekk. uit de lek ten halve broeyk, bel. t.o. de wed. Annegje Kok en t.w. dezelfde
Annegje Kok. f 680,- Idem transp. aan Jacobus Verwey 3M 3H te W.L. strekk. uit de lek n.w. op tot
halve broeyk, bel. t.o. de wed. Jacob Botter en t.w. de wed. Ary Verschoor. f470,29 sept. 1724. Comp. wed. van Arie Cornelisse Vianen en haar kinderen transporteren t. b. van
Adriaen Faay te W.L. 7M land, strekk. uit de Lek n.w. op tot de broeyk van Seventer, bel. t.o. Anna
Kock en t.w. Dhr. Alexander Coops. f 510,5 maart 1724. Gecomp. Hendrik Vurens in eeuwige erfpacht uitgegeven t. b. van Aert en Bastiaen
Alblas, Willem Cooyman te samen broers en swaagers te W.L. Huis en erve en omtr. 25R land te
W.L. bij de waal. Bel. t.o. de Weled. Mevr. van W.L. en t.w. de weg van d. tiendeweg, noorden
de tiendeweg en t.z. de griend van de voorn. Hendrik Vurens voor f 2,- jaarlijks.
5 maart 1724. Gecomp. Hans Gerrie Loost te W.L. is schuldig aan Hendrik Vurens, gerechts bode
alhier, f 250, tegen 4%. Gehypt. op huis en land strekk. uit de lek n.w. op tot aen de queldam of
dwarssloot van Aelbert Hoogendoorn, bel. t.o. Jan den Boon en t.w. Cornelis Alblas te W.L.
9 mei 1724. Gecomp. juffr. Auganita de Cooningh wed. van Jan van Eck won. te Sch., transporteert
t. b. van Hendricus Wecker te Sch. een hofstede groot 14M 3H benevens een huis daarop staande,
bepotinge enz. te W.L. Strekk. van de halve tiendeweg n.w. op tot de landscheiding van Zuid
Sevender. Bel. t.o. St Jobs gasthuis tot Utrecht en t.w. de Heer Lasonder, brouwer te Sch. Te betalen
jaarlijks de ongelden en tevens jaerlijks het outschilt geld van 3M daarvan eigenaar is Cornelis
Vurens en gelegen voor de voorz. hofstede over de tiendeweg volgens de oude brieven. Koopsom f
1109,-9st.
19 mei 1724. Gecomp. Hendrik Vurens, gerechtsbode van W.L. transp. t. b. van Leendert Sliedrecht
te W.L. 3M te W.L. strekk. uit de lek n.w. op ten halver broeyk, bel. t.o. Pieter Jacobse Vurens en
t.w. Pieter Arense de Groot. f 890,1 juli 1724. Gecomp. juffr. Mondelina van Donge wed. vanAdriaen van Duyn won. te Sch. Transp.
t. b. van Alexander van den Bergh won te Sch. een tuyn met zomerhuis groot 1H 50R te W.L. aan de
Williger kerksteegh strekk. van zuiden ten halver sloot van de kerksteegh en noorde op ten halver
sloot van Dhr. Doctor Peurssum. Bel. t.o. Dhr. van Asperen en t.w. de erfgen. van Dhr Moel.
Jaarlijks 15st. t. b. van de nonnen van Wijck en 2st. aan de Williger kerk. f 250,31 dec. 1724. Gecomp. de kinderen van Arie Corssen Backer, Pieter en Cors Arense Backer,
Joggum Eysbrant, ten huwelijk hebbende Jannigje Arense Backer, Marie Arense Backer, Cornelis
Arense Backer en onmondig Jan en Margie Arense Backer. Transporteren t. b. van Paulus Barten
won. te W.L. een halve hofstee van 6M land met de helft van een uitterweerdinge daarvoor gelegen
met een half huis, schuur en halve berg in W.L. De voorz. hofstede te samen groot 12M land
leggende gemeender voor daer van de andere helft van de voorz. hofstede en 6M land met de helft
van de kinderen van Ponse en Aelbert Cornelisse en Arie Gijsbertse won. overlek. De voorz. lande
strekk. uit de lek n.w. op tot halver broeyk, bel t.o. de stadslanden van Sch. en t.w. Jan de Jong. f
600,-
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7 febr. 1725,-Gecomp. Aberham van Vlissinge en Geertruy de Nijs echteluiden won. te Sch. Transp.
t. b. van Pieter Cornelisse Vermeulen te W.L. een hostee, huys en kockhuys en bergh met 4M 4H
land met een uitterwert voor de voorz. hosste te W.L. Strekk. uit de lek n.w. op ten halver broeyk,
bel. t.o. de heer Burgem. Johan Block en t.w. Arie Leendertse Sliedrecht. f 2350,- Arie Leendertse
Sliedrecht mag zoo veel aarde uit de uitterwaard halen als hij nodig heeft voor zijn dijk. Tevens is de
hoffstee belast met een capitaal van f 500,-tegen 3% t. b. van Leendert Sliedrecht, dit neemt Pieter
Vermeulen tot zijn laste.
15 mei 1725. Gecomp. Jan de Jong en Geertje Ooms, wed. van Gerrit Janse Bart won. te
Nieuwpoort. Transp. t. b. van Leendert Sliedrecht won. te W.L. een hoffstee, huys, bergh en schuur
met 9M 3H land te W.L. strekk. uit de Leck n.w. op ten halver broeyk. Bel. t.o. Paulus Barten en
t.w. juffr. Rijswyck wed. van Adriaen Verschoor. f 2850,7 juni 1725. Testament. Dirck Schansman en Altie Cornelisse de Vos echtelieden won. te W.L.
maken aan elkaar over. Event. kinderen krijgen bij hun mondige dagen elk 2 silver dukatons of ses
gulden en ses stuivers in specie.
3 mei 1725. Transport. Jacob Block won. te Utrecht, Mr. Chirurgijn t. b. van Dhr. Dirk Rombouts,
brouwer te Sch. een tuin of boomgaartje te W.L. gelegen in de Williger steegt, bel. t.o. Cornelis
Vurens en t.w. Jasper Hock 2H 5R. f 325,- Strekk. ter halver sloot van de steegt n.w. op tot aan de
hogendijk. Belast met f 2,-10st. t. b. van de Willigerkerk.
1 mei 1726. Rentebrief voor Paulus Barten. Gecomp. Jannigje Hogendoorn en wed. van Pieter van
Straten won. W.L. is schuldig aan Paulus Barten won. te W.L. f 400,- tegen 4%.
11 maart 1717. Gecomp. de Heer Frederik Tieleman van Schelluinen als curator in de boedel van
wijlen Dhr. oud Burgem. Cornelis Koen en des zelfs huisvrouw Sophia Stockius. Draagt over aan de
heer Jeremias Hoola, secretaris der stad Sch. een huis, erf en omtrent 2M 100R land tselve in 8
akkers, hennepland of boomgaard en een kamp weiland met de annex steegt te W.L. aan de duycker
strekk. w. w. nevens en agter tegen het land van Dhr. Doctor Gijsbert van Peurssum en de tuyn van
wed. Cornelis den Blommert, ten oosten de kerklaan alhier en voorts tot aan de boomgaart van
Gijsbert Koen en de Lopiker-wetering zijnde vrijland. Belast met 10st. op ieder hont dat betaald
moet worden tot Wijk, nu aan de vrouw van W.L. f 1500,9 mei 1727. Gecomp. juffr. Hillegonda van Asperen te Sch. transporteert aan Cornelis Veenbergen
won. te Sch. een tuyn of boomgaart met tuynhuisje bij de stad Sch. onder W.L. in de Willige
Kercksteegt bij de Willige kerk, groot 2½H, strekk. van de halve kerksloot af tot halve dwarssloot
toe oostwaarts van de halve lazerussteegt ende w. w. ter halver sloot van de naastgelegen tuin nu
bezeten bij Alexander van den Bergh. Belast met een rente voor de kerk van W.L. van 2st. ende de
nonnen van Wijk 25st. tot Utrecht. f 300,9 mei 1727. Gecomp. mej. Cathalina Maria Woell en Jacoba Woell, transporteren t. b. van Pieter
Bakker te Sch. een tuyn off boomgaert met een stenen tuynhuys gelegen in de kerksteegt, strekk. ten
halver sloot van de voorz. steegt n.w. op tot aan de verkoopsters. Bel. t.o. Alexander van den Bergh
en t.w. Mevr. van d. Bos. Wordt in erfpacht uitgegeven jaarlijks f 30,-ten behoeve van het manhuys
te Sch. met nog een rente van tMemorie f 1,-10st. Koopsom, f 70,-
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9 mei 1727. Gecomp. Pieter Bakker te Sch. transp. aan Cornelis de Molenaar te W.L. twee tuynen of
boomgaarden met een stenen tuynhuys in de kerksteegt van W.L. strekk. ten halver sloot van de
steegt n.w. op tot de boomgaart van juffr. Woel. Bel. t.o. Alexander van d. Berg en t.w. Mevr. van d.
Bos. Erfpacht f 30,-per jaar en de memorie f 1,- 10st. Koopsom f 70,9 mei 1727. gecomp. Mr. Arnold Bullick als curator van de boedel van juffr. Geertruy van der
Hoeve, in leven wed. van Bernardus van der Borch, draagt over aan Cornelis Ruytevelt won. te Sch.
een tuyn en tuynhuisje gelegen alhier buiten de Lopickerpoort der stad Sch. aan de singel. Strekk.
voor van de zelve uit den westen oost op tot de halve sloot over de steeg agter de selve thuyn. Bel.
t.z. Frans Pel en t.n. de wed. van der Regt. f 120,-door opveiling.
10 juni 1727. Gecomp. de wed. Anna Cornelis Kock won. te Sch. Gaf over aan de Weled. vrouwe
Hillegonda Geertruyd van Berghen, douariere de Casembroot 5M land te W.L. strekk. uit de leck
n.w. op tot de broeyk bel. t.o. de heer Jan van Alen en t.w. Adrianus Faay. f 525,29 juni 1727. Rentebrief. Gecomp. Cornelis Cort won. te W.L. is schuldig aan Cornelis Meertens te
Benschop f 400,-Gehypth. op huis en grond en 2H, staande en gelegen int nedereind van W.L. Bel.
t.o. de Willigen-steegt en t.w. de Lasarussteegt.
25 sept. 1727. Gecomp. Cornelis van Dummelen won. te Trigt, voogd over 3 onmondige kinderen
van Arij Spaen en Evertje de Wit in leven echtelieden te W.L. en Willem de Pater geh. met Maegje
Spaen en een kind genaemt Evertje. Willem de Pater geassisteerd met de buurmeesters van W.L.
transporteren en geven over t. b. van Bastiaen Leendertse Hooglander en Willem de Pater won. W.L.
een huys, schuur en erve met boomgaartje en een koornmolen met toebehoren te W.L. bij de Waal,
strekk. van de buitenvoet van d. dijk of dijksloot tot over de dijk n.w. op aan de scheysloot ter einde
het voorz. boomgaartje. Jaerlijks windgeld aan de Weled. vr. van Reynesteyn en W.L. f 25,-en
tevens een last van f 700,-tegen 4½ % t. b. van Maria van Harte won. te Nieuwpoort en nog f 100,t.b.v. Maria Hendrikx te Sch. a 4%. Nog blijft resterende op de kooppenningen de somma van f
100,- welk blijft ten laste van Willem de Pater t. b. van Jan Ariense Spaen a 4% Totaalbedrag f
1700,Okt. 1727. Gecomp. Dhr. Dirck Rombout won. te Sch. draagt over aan Jodocus van Wijngaarden
won. te Sch. een tuyn of boomgaard met tuyn huisje en brug en poort daarop staande 2H 75R
gelegen aan de kerk steegt te W.L. strekk. ter halver sloot van de steegt tot aan de hogedijk, bel. t.o.
Cornelis Vurens en t.w. Jasper Kock. Belast met 2 gulden 10st. t. b. van de Williger kerk.
1727. Verdelinge en lotinge van een hostee met huis en 12M land en een uitterwaard daarvoor
gelegen in W.L. strekkende uit de lek n.w. op tot de broeyk toe. Belend t.o. de stadslanden van Sch.
en t.w. Leendert Sliedrecht. De voorz. hofste en landen competerende in eigendom van Gijsbert
Arense Ponse, de wed. van Arie Gijsbertse en Aelbert Ouwerkerk, te samen wonende overlek voor
de helft en Paulus Barten won. te W.L. voor de ander helft van de voorz. hofste.
7 maart 1727. Gecomp. Gijsbert Aarense Ponse ende wed. van Arie Gijsbertse en Aelbert
Ouwerkerk te samen en Paulus Barten, hebben verloot in maniere als volgt. De voorz. Gijsbert
Arense Ponse ende wed. van Arie Gijsbertse en Aelbert Ouwerkerk tesamen zullen in eigendom
hebben en behouden het voorhuis met het erf tot aan de rol van de hogendijk met beide westerse
ackers, strekk. uit de lek n.w. op tot de halve voorwetering aan de tiendeweg, bel. t.w. Leendert
Sliedrecht en mede het voorste weyland strekk. van de halve voorwetering tot aan de halve
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achterwetering toe, bel. t.o. de stadslanden van Sch. en t.w. Leendert Sliedrecht. De voorn. tweede
comparant Paulus Barten het afterhuis met de keuken met de oosterse ackers, strekk. uit de lek n.w.
tot de halve voorwetering aan de tiendeweg toe met de afterse kampen of land over de tweede
wetering, strekk. van de halve veltwetering n.w. op tot halve broeyk toe, bel. oost de stadslanden van
Sch. en t.w. Leendert Sliedrecht.
16 maart 1728. Gecomp. Adrianus Fay won. in het nedereind van W.L. bekend schuldig te zijn aan
Monsieur Claes van Duyn borger tot Sch. f 1000,-tegen 3% Gehyph. op een hofstede, berg en schuur
en 15M land int nedereind van W.L. aan de tiendeweg, strekk. van de plaat n.w. op ten halver
kaeywetering, bel. t.o. de heer Jan v Alen en t.w. Hendrik Vurens en nog op 7M bel. oost de wel.
Mevr. van WL en west Alixander Koops en nog 3M 3H bel. t.o. Jan Crijne Faay en t.w. Leendert
Sliedrecht, te samen 25M 3H.
28 apr. 1728. Gecomp. Bastiaen Leenderse Hooglander won. te W.L. is schuldig aan Heer Johannes
Van Geer, koopman in koren tot Krimpen f 600,- a 3gld. 10st. vant honderd. Gehyph. op de halve
korenmolen ent halve huis, schuur en erve en opt huis daar Hooglander in woont dat hij gekocht
heeft van Dhr. Jacobus Groenevelt staande te W.L.
20 mei 1728. Overdracht uit boedel van juffr. Anna van Ameyden won. te Ysselstein. Een hofstede
van 27M 50R te W.L. (verder geen gegevens)
31 mei 1728. De erfgenamen van wijlen Abraham van Ameyden, gewoond hebbende te Sch. Hun
erfportie, een huis, berg en schuur met 7M land strekk. uit de lek n.w. op tot de halve broeyk, bel.
t.o. de weled. vrouwe van W.L. en t.w. Francois van Kempen. En 3M 3H daar het schoolhuis op
staat. Nog 12M 5H land genaemt de oude hoffstee, gelegen bij de Waal daaronder 2M 3H leenland
is en leenroerig aan de heerlijkheid van W.L. het geen de koper tot zijn laste zal moeten verheffen
volgens het leenrecht, strekk. uit de lek n.w. tot de halve broeyk, bel. t.o. de armen van W.L. en t.w.
de voorn. vrouwe van W.L. Nog 3M 4H 50R gelegen aent bovenste schoor aldaer, strekk. uit de Lek
n.w. op ten halver broeyk, bel. t.o. de wed Ary Verschoor en t.w. Paulus Stravers, zijnde tesamen
27M 50R. Nog ten tweede van 3M 3H bestaande in wei en hooiland mitsgaders griend in Bovenberg
int Bagynenland. Vorige eigenaar Mons. Abraham van der Ameiden te Schoonhoven overleden.
Publiek te verkopen door Thomas van Kempen, koopman te Sch.
12 juni 1728. Overdracht. Vorige eigenaar Abraham van Ameide. Koper Leendert Sliedrecht won. te
W.L. 3M 4H 50R. gelegen aant bovenste schoor in W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve broeyk,
bel. oost de wed. van Arie Verschoor en west Paulus Straver. f 220,12 juni 1728. Overdracht. Vorige eigenaar Abraham van Ameide zal. Koper Peter den Boon won.
W.L. f 40,-met erfkooprecht. Een hofstede, huis, berg en schuur met 7M land strekk. uit de Lek n.w.
tot de broeyk, bel. t.o. de Weled. vrouwe van W.L. en t.w. Francois van Kempen. Tussenpersoon
was Thomas van Kempen.
12 juni 1728. Overdracht uit boedel Abraham van Ameide zal. Koper Pieter den Boon won. W.L.
van 3M 3H land daar het schoolhuis op staat doch het boomgaertie en het erf daert schoolhuis op
staat horende aen het schoolhuis in eigendom met recht van uit en opgang, mits te onderhouden de
halve brug gelegen voort school huis over de wetering. Staende op de voorz 3½M een huysie aen de
hogendijk toebehorende Abraham Cuyt die daarvoor jaarlix moet maken den hogendijk, dus dat de
eigenaar vant land de aarde zelf op de dijk moet rijden en de voorz 3½M ten volle verongelde,
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strekk. uit de lek n.w. tot de broeyk, bel. t.o. Hendrik Vurens en t.w. Willem Schippers voor f 14,-als
erfkooprecht. Koopsom f 40,12 juni 1728. Overdracht uit de boedel van Abraham van Ameide. Koper Peter den Boon van 12M
5H genaamt de oude Hofste bij de Waal, daar onder 2M 3H leenroerig aan de Weled. vr. van W.L.
strekk. uit de lek n.w. op tot de broeyk, bel. t.o. de armen van W.L. en t.w. de vrouwe van W.L. met
erfkooprecht.
1728. (ongedateerd) Huurder, Aeldert de Boode. Eigenaar. mevr. Hillegonda Geertruy van
Berghem, duariere de Casembroot, mevr van Reynesteyn en W.L. Een hofstede waar Aeldert de
Bode op woont met huis berg en schuur en 20M 4H land aan de tiendeweg voor 5 jaar.
10 dec. 1728. Rentebrief. Aelbert Hoogendoorn heeft een schuld van f 500,- a 4% aan Lambertus
Hostacker Mr. timmerman te Sch. Verhypoth. op een hofstede, huys, berg en schuur en 6M land,
bel. t.o. Jan Crijnen Faay en t.w. de stadslanden van Sch. en nog 4M land bel t.o. de armen te Sch. en
t.w. Paulus Stravers, idem nog 4M bel. t.o. Willem Schippers en t.w. Jan Crijnen Faay, item nog 6M
t.o. Arie Paulusse en t.w. de kinderen van Hartman, item nog 3½M t.o. de voorn. kinderen en t.w. de
armen van W.L. en nog 5H. Te samen 24M 2H gelegen te W.L.
1 sept. 1729. Eygen voor Willem Schippers won. te Lopik voor f140,-. Vorige eigenaar Arie Janse
de Groot zal. Betr. 5M land int neder eind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de broeyk, bel. t.o.
Peeter den Boon en t.w. de weled. vr. van Reynesteyn. Van de 5M zijn 2M leenland.
1 sept. 1729. Rentebrief voor Hendrik Vurens. Jan Taleman te W.L. bekent schuldig te zijn aan
Hendrik Vurens f 200,- a 4%. Verhypoth. op twee huizen en erve te W.L. Het een huis daar Jan
Taleman in woont, bel. t.n. Judocus van Wijngaarden en t.z. Hendrik de Wecker. Het andere huis
waarin woont Arie Oosterom, staande en gelegen daar de voorz. Taleman woont.
17 mei 1729. Eigen voor Thomas van Kempen. Vorige eigenaar mevr. Maria Brouwer, wed. dhr.
Andries van Kempen zal. Nieuwe eigenaar Thomas van Kempen. Betr. een boomgaard van 3H land
te W.L. bij de Scheelebrugh, bel. t.o. de heer Doctor van Alen en t.w. de stadssingel, voor f 380,17 mei 1729. Overdracht. Vorige eigenaar Jacob Groenevelt, oud burgemeester tot Ameide. Koper
Bastiaen Hooglander won. int voorz. huis en het sekere huys en erve en de bepotinge int nedereind
van W.L. genaamt Kostverloren, strekk. uit de Lek n.w. op tot over de hogendijk aan de halve
dwarssloot aan de queldam, bel. t.o. Cornelis Vurens en t.w. de stadslanden van Sch. De koper of
huurder zal op en uitpad hebben over de steegt naast de acker of den uitgerooide boomgaard van het
voorz. huis tot op den tiendeweg.
17 mei 1729. Vorige eigenaar Jacob Groeneveld oud burg. van Ameide. Nieuwe eig. Lowiecus
Lasonder, brouwer te Sch. Een akker met een steegt daarnaast gelegen 3H te W.L. strekk. ten halve
dwarssloot binnendijks aan de queldam n.w. op tot den halve tiendeweg bel. t.o. Cornelis Vurens en
t.w. de stadslanden te Sch. Dus dat de eigenaar of gebruiker van het pannehuis staande tegen de
hogendijk voor het voorz. land ten eeuwige dagen een vrij uitpad over de steegt naast de voorz.
akker moet hebben van het voorz. huis tot op de tiendeweg. f 50,30 juni 1729. Gecomp. Mr. Arnoldus Bullick te Sch. procuratie hebbende van Dhr. Emanuel Valk
en juffr. Maria Adriana van der Mark, huisvrouwe van voorn. Valk won. te Haerlem. Overgedragen
aan Hendrik Vurens won. te W.L. een hofstede, huis, berg en schuur met 16M land met een
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uitterwaard daar voor gelegen te samen groot 20M te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de halve
broeyk, bel. t.o. de Heer Westrenen en t.w. de erfgenamen van de Heer Doeleman. f 2700,30 juni 1729. Idem. Koper Bastiaen Hooykaas won. te W.L. 4M 1H te W.L. strekk. van de
tiendeweg n.w. tot halve broeyk. f 165,- (belending niet vermeld)
22 sept. 1729. Testament van Cornelia Klaesse Boef, huisvr. van Jan Clomp won. te W.L.
17 nov. 1729. Gecomp. Pieter Groenevelt oud burg. der stad Sch. afgezant van de admiraliteit van
Vrieslandt als last en comp. hebb. van de Heer Gijsbertus Koen, commies in de admiraliteit in
Vrieslandt transp. aan Frederik Dijkman en Jan van Saelen, won. te Sch. sekere tuyn met tuynhuis
en poort daarop staande, groot 1H te W.L. bel. t.n. Cornelis Cort en t.o. de Williger steegt, t.z. de
heer Hoola en t.w. de Lasereght steegt met een derde part in de kade volgens de lotinge daar van
zijnde ten noorden van de halve voorwetering en t.z. ten halver watergang van de vier gemene
dorpen t.o. Cornelis Cort en t.w. Dhr. Hoola. Lasten zijn 10st t. b. van de nonnen van Wijk, nude
weled. vr. van W.L. met nog een rente van 1st voor de kerk te W.L. Koopsom, f 46,28 febr. 1730. Verkoper Coert Daleman won. te Amsterdam, gepasseerd 26 nov. 1729. Koper Arie
Oosterom won. te W.L. Huis en erf groot 50R gelegen te W.L. strekk. ten halver kerkstraat o. w. op
ten halver vliet, bel. t.n. Judocus van Wijngaarden en t.z. Hendrik de Wecker. f 925,28 febr. 1730 idem. Koper Arie Oosterom won. te W.L. Huis en erf en 50R te W.L. strekk. ten halve
kerkstr. w. w. de Heer van Wevelinchoven of erfg. bel. t.n. de erfve van de kerk en t.z. Francois van
Kempen. Het erfje aan de noordzijde van het voorz. huis is belast met een rente van 11 st. t. b. van
de kerk. Koopprijs f 245,15 jan 1731. Rentebrief voor Jacobus van der Wey tot last van Cornelis Oom won. te Papendrecht. f
500,- a 3½% Verhypoth. op 6M land int boveneind van W.L. strekk. uit de lek n.w. op ten halve
broeyk. Bel. t.o. de kinderen van Gijsbert Boomgaard en t.w. de kinderen van Jacob Botter.
(afgelost, 13 apr. 1735).
21 juni 1731. Transport. Vorige eigenaar Pieter Bindervoet en Cunera Jans van d. Heuvel te
Amsterdam. Koper Krijn Vranc van Es won. te W.L. Een hofstede, huys, berg en schuur met 9M 3H
50R land gelegen achter de hofstede met uitterwaard omtr. 3M daarvoor gelegen. Strekk. uit de Lek
n.w. op ten halve broeyk, bel. t.o. de Weled. vr. van W.L. en t.w. Bastiaen van Vliet en 1M 1H land
gelegen int boveneinde van W.L. strekk. uit de halve Tiendeweg after den boog van Hendrik Vurens
n.w. op ten halve veldwetering, bel. t.o. Jacobus van d. Wey en t.w. de eygen van Jacobje . . . de
Voorz. hofstede en landen te samen groot omtr. 13M 4H 50R. f 3415,21 juny 1731. Schuldbekentenis. Crijn Franse van Es en Annigje Cornelisse Verbree, echtelieden
zijn schuldig aan Vrouwe Catharina van Heusden, wed. wijle de Heer Johan Frederik Manuchet f
2600,- a 4½% Als onderpand een hofstede met huis 2 bergen, schuur en 15M 3H land binnendijks
met 3M uitterwaard zijnde omtr. 2M boomgaard en 1M grient liggende in 3 percelen als eerstelijk
huis, berg en schuur met 9M 3H 50R achter de hofstede met uitterwaard van 3M uit de Lek n.w. tot
halve broeyk bel. t.o. de vr. van W.L. en t.w. Bastiaen van Vliet en 1M 1H in het boveneinde, strekk.
halve Tiendeweg achter de boomgaard van Hendrik Vurens n.w. op ten halve veldwetering bel. t.o.
Jacobus van d. Wey en 4M 4H 50R met griendge was in de heerlijkheid van Cabouw achter tegen de
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voorz. hofstede trekk. van de halve kaiwetering z. w. op tot de halve broeyk. Van de voorz. hofstede
bel. t.o. Johan van d. Linde en t.w. de wed. van Hendrik de Vos.
20 aug. 1731. Bastiaen Hooykaas te W.L. is schuldig aan Eerst Oosterom en Adriaan Gouderjaen
wegens Hendrik Koessier, zoon van Jurrie Koessier de somma van f 100,-a 3% Als borg een
hofstede huis en berg en 8M 1H land in 3 percelen, eerstelijk huis, berg en 3H
land, bel t.o. de armen van W.L. en t.w. Jan Crijnen Faay en 3M 3H bel. t.o. Leendert Sliedrecht en
t.w. Arie Paulusse Hogendoorn en nog 4M 1H bel. t.o. Peter den Boon en t.w. Willem Schippers.
Alles te samen 8M 1H te W.L.
25 aug. 1731. Gecomp. de Heer Tonis van Kempen en Jan Groenevelt regenten van het weeshuis te
Sch. en borg over de minderjarige kinderenvan Aart Goverse Klijn, zal. Koper Willem Janse van
Waghom te Sch. Betr. een boomgaartje groot 1H te W.L. aan de Kerksteegt strekk. vande
Kerksteegt z. w. tot over de Tiendeweg, bel. t.o. Judocus van Wijngaarden en t.w. juffr. van Donge.
f 125,25 aug. 1731. Gecomp. Bastiaen Hendrikse Hooghlander won. te W.L. Koper Johannes van der
Geer, koopman in kooren won. tot Krimpen een halve korenmolen met zijn toebehoren daarbij en
het halve huis en schuur en erve en boomgaartje te W.L. bij de waal, strekkvan de buitenvoet van de
hogendijk of dijksloot tot over de dijk n.w. op tot aan de scheysloot ten einde het voorz.
boomgaertie. bel. t.o. Willem Schippers en t.w. de Weled. mevr. van Reynesteyn daar van de andere
helft van de voorz. korenmolen, huis, schuur en erf en boomgaartje zijn competerende Willem de
Pater en de andere helft in huur heeft volgens de huurseel. Windgeld f 25,-sjaars aan de weled. vr.
van Reynesteyn. f 750,26 okt. 1731. Eigen voor Gerrit Aarse de Lange. Vorige eigenaar vr. Helena Besemer. Betr. een
hofstede, berg en schuur met 12M 3H land in 2 percelen, eerstelijk achter de voorz. hofstede 6M met
daar voor een uitterwaard, strekk. uit de Lek n.w. op tot halve broeyk. Bel. t.o. Jacobus van d. Wey
en w. w. de Heer Valck en nog 6M 3H strekk. uit de Lek tot halve broeyk, bel. t.o. Jacobus van d.
Wey en w. w. Judocus van Wijngaarden. De hofstede belast met een rente van jaarlijks 11 gulden en
11st. t. b. van het weeshuis te Sch. met nog een rente van 5 gld. 18st. t. b. van de armen van W.L.
Koopsom f 1150,26 okt 1731. Schuldbekentenis. Gerrit Aerse de Lange en Willemeyntie Brouwer, echtelieden zijn
schuldig aan vrouwe Helena de Wecker wed. van wylen de Heer Arend van der Kars in zijn leven
lid van d. vroedschap van Sch. f 1000,-a 4½% Als borg de voorn. hofstede.
13 febr. 1732. Eigen voor Leendert Sliedrecht. Verkoper Bastiaen Hooykaas. Betreft stuk land van
100R te W.L. strekk. voor van de halve tiendeweg wetering af n.w. op ten halve dwarssloot, bel. t.o.
Adrianus Faay en t.w. en t.n. de koper. Uit en overpad voor de verkoper. Koopsom f 40,29 aug. 1732. Voor ons kwamen Willem de Pater en Ulge Hooghlander, echtelieden en bekenden
schuldig te wezen Johannes Vergeer, koopman in koren tot Krimpen f 500,-ter zake van een
obligatie van Maria den Hartogh en nog een van Maria Hendrikx op huis en korenmolen te W.L. de
een helft van Willem de Pater de andere helft Joh. Vergeer.
12 sept. 1732. Verkoper Dhr. Roeland van Aken in huwelijk hebb. juffr Jacoba Woel won. te
Utrecht. Koper Jacobus van Bruggen won. te Sch. een tuin of boomgaard te W.L. met 2 hofhuizen
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daar op staande, gelegen aan de Lolligersteegt omtrent de stadssingel o. w. op tot het weiland van
Dhr. Doctor Peurssem, t.z. de boogaart of tuin van de voorn. koper zelf en Cornelis de Pater en t.n.
het weiland van de Heer Advocaet van Alen, belast met 32st. t. b. van de memorie heren of kerkelijk
contoir generaal van Holland. Koopsom f 150,11 nov. 1732. Eigen voor Leendert Sliedrecht voor f 280,-. Vorige eigenaar Paulus Barten. Betreft
een half huis, zijnde het achterhuis met 3M 3H land in 2 percelen, 2 akkers binnen de Tiendeweg
gelegen aan de oostzijde met nog een klein uitterwaardje te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve
Tiendewegwetering in 2 percelen gelegen over de wetering wei en bouwland, strekk. van de halve
veldwetering op tot halve dwarssloot vant hooyland, bel. t.o. de stadslanden van Sch. en t.w. de erve
van Arie Ponsse, doch met deze conditie nogtans dat Dirck de Gilde die mede verkoper is van het
voorz. achterhuis en land en daar in woont en zal blijven wonen twintig jaren of zijn nacomelingen
en in gebruik zal hebben het boomgaartje buitendijks en n.w. op tot de queldam zijnde 25R
van het voorz. achterhuis.
11 nov. 1732. Eigen voor Judocus van Wijngaarden won. te Sch. Vorige eigenaar Paulus Barten zal.
Betr. 2M 3H hooiland te W.L. over de veldwetering, strekk. van de halve dwarssloot over de
veldwetering n.w. op ten halve broeyk bel. t.o. de stadslanden van Sch. en t.w. Leendert Sliedrecht.
Koopsom f 490,11 nov. 1732. Eigen voor Leendert Sliedrecht te W.L. Vorige eigenaar Japikse Fasse. Koopsom f
250,- + schulden. Betr. 1M 1H 50R hooiland te W.L. strekk. van de halve Tiendewegsloot
achter de boomgaard van Hendrik Vurens n.w. op ten halve veldwetering. Bel. t.o. Krijn van Es en
t.w. Paulus Straver. Belast met 2 kapitalen van f 300,- met de achterstallige en onbetaalde rente.
11 nov. 1732. In erfpacht Cornelis Janse Vianen. Gecomp. Adrianus Faay geeft in eeuwig erfpacht
uit een stuk land omtr. 3H in W.L. strekk. uit de halve Tiendeweg sloot n.w. op ten halve dwarssloot
toe, bel. t.o. de vr. van W.L. en t.w. de voorn. Adrianus Faay voor f 10,- sjaars.
11 nov. 1732. In erfpacht Tuinis Mourik. Gecomp. Adrianus Faay geeft in erfpacht een stuk land
450R te W.L. van de Tiendeweg sloot z. w. op tot de hogedijksloot binnendijks. Bel. t.o. de vr. van
W.L. en t.w. Adrianus Faay, voor f 8,13 okt. 1733. Eigen voor Thonis Pieterse van den Boogaerdt en Cornelis Gijsbertse van d. Boogaert
te samen. Verkoper de Heer Abraham Arnout van Tolt, predikant te Lopik, weduwnaar van juffr.
Margreta van Oosterom zal. Betr. 7M land int boveneinde van W.L. strekk. uit de Lek n.w. op ten
halve broeyk, bel. t.o. het gasthuisland van Sch. en t.w. het convent van Oudwijk, voor f 450,13 okt. 1733. Eigen voor Thonis Pieterse van d. Boomgaardt te Polsbroek. Verkoper Cornelis
Gijsbertse van d. Boomgaardt. De helft in 7M land zijnde 3M 3H int boveneinde van W.L. strekk.
uit de Lek n.w. ten halve broeyk, bel. t.o. de landen vant Gasthuis tot Sch. en t.w. Convent van
Outwijk voor f 250,13 okt. 1733. Schuldbekentenis van Thonis Pieterse van d. Boomgaardt en Cornelis van d.
Boomgaardt zijn schuldig de Heer Jan Jacob van Westerenen, f 300,- a 4½%
16 dec. 1733. Eigen voor Elsse Hogendoorn te W.L. Verkoper Arie Kooymans en Pieter Willemse
Boogert, won. te Benschop. Betr. een bouwakker 5H met uitterwaard en bogaartje daar voor gelegen
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te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de halve tiendewegwetering. Bel. t.o. Hendrik Vurens en t.w.
de kinderen van Paulus Straver voor f 255,4 jan. 1734. Eigen voor de heer Advocaat Paulus van Alen won. te Utr. Gecomp. Jan Vermeulen te
W.L. als executeur testementair van Jan Crijnen Faay zaliger, overleden 29 juli 1733. Draagt over
een hofstede, huis, schuur en 7M land te W.L. binnendijks en nog een uitterwaard, boomgaard en
griend daar voor gelegen, strekk. uit de lek n.w. op tot halve broeyk, bel t.o. Bastiaen van Vliet en
t.w. Mevr. Block, voor f 1625,4 jan. 1734. Eigen voor de Weled. Mevr. Hillegonda Geertruy van Bergen, vr. van Reynesteyn en
W.L. Verkopers zijn de minderjarige kinderen van Cornelis Jan Maat zal. Betr. 3M land te W.L.
strekk. uit de Lek n.w. ten halve broeyk, bel. t.o. de erfgen. van Jan Crijnen Faay en t.w. Pieter
Jacobse Vuren voor f 560,4 jan. 1734. Eigen voor Gerrit Arense de Lange te W.L. Vorige eigenaar was Jan Crijnen Faay. Betr.
2M 2H land van de voorz. Jan Crijnen Faay en 1M 1H land van de erfgen. van Willem Crijnen
Faay, zaliger te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot halve broeyk, bel. t.o. Bastiaen Hooikaas en t.w.
Adrianus Faay, voor f 166,-10 st.
4 jan. 1734. Eigen voor Jan Arense de Groot te W.L. Vorige eigenaar Jan Crijnen Faay. Betr. een
hofstede, huis, schuur en 2 bergen met 12M 3H land binnendijks met de uitterwaard daar voor
gelegen in twee percelen te W.L. ten eerste achter de hofstede 6M met uitterwaard, strekk. uit de
Lek n.w. op ten halve broeyk, bel. t.o. de Heer Burgem. Crebet en t.w. Hendrikie den Haek en nog
6M 3H binnendijks daar voor gelegen buitendijks een griendinge, strekk. uit de Lek n.w. ten halve
broeyk, bel. t.o. de kinderen van Paulus Straver en t.w. de kinderen van Willem Crijnen Faay. Te
samen binnendijks 12M 3H voor f 1900,4 jan. 1734. Schuldbekentenis van Jan Arense de Groot en Hermijntie van Wijck, echtelieden won.
te W.L. Zijn schuldig aan vrouwe Catharina van Heusden wed. van wijlen Dhr. Jan Frederik
Manuchet Houdringe f 1300,- a 4%
6 juli 1734. Eigen voor Teunis Mourik. Gecomp. Bastiaen Hoeykees en Crijn van Es, armmeesters
van W.L. dragen over 1M 1H 50R land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Tiendeweg, bel. t.o.
de erfgen. van Albert Hogendoorn en t.w. de kinderen van Jan den Boon. Koopprijs f 140,6 juli 1734. Eigen voor Theunis Maurik van een huisje. Gecomp. dezelfde armmeesters van W.L.
droegen over een huisje staande op het voorgaande land voor f 25,6 juli 1734. Eigen voor Frans Rodenburg, grutter. Gecomp. Monseur Evert van den Biessaert en
juffr. Mondelina van Donge, echtelieden, won. te Gouda, droegen over een tuyn met tuynhuis en 1H
50R land te W.L. aan de kerksteegt, strekk. van de halve kerksteegt sloot tot over de Tiendeweg.
Bel. t.o. Willem Janse van Waggom en t.w. Monseur Jacob Danis voor f 300,6 juli 1734. Eigen voor Aart Gerritse de Lange te W.L. Gecomp. Monseur Hendrik Ammerael,
boekhouder vant Gasthuis der stad Sch. Droeg over 4M 3H land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot
de Sevenderwetering. Bel. t.o. de heer Lasonder en t.w. Jasper Hock. Koopsom f 390,-
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6 juli 1734. Eigen voor Hendrik Vurens. Gecomp. Cornelis Janse Vianen en Jan Vermeulen als
armmeesters van de diaconiearmen van W.L. die op het huis en land van Aart Alblas hebben staan
de somma van f 300,- en verscheidene jaren interest. De heer Alblas, overleden int jaar 1733 en zijn
vrouw en 5 onmondige kinderen zijn ten laste van de armen. De wed. Jannigje Kooiman heeft
overgegeven te verkopen de boedel. Het betreft een huis en kookhuis en erve met een uitterwaard en
boomgaard daarop gelegen te W.L. strekk. van noorde van de achtermuur vant voorz. huis t.z. op tot
in de lek bel. t.o. Jacobus van d. Wey en t.w. Elsie Hogendoorn. Op conditie dat de wed. Jannigje
Issacke Hogendoorn haar leven lang int voorz. kookhuis zal mogen blijven wonen zonder iets te
betalen. Koopprijs f 410,6 juli 1734. Eigen voor Willem Schipper, won te Lopik. Verkopers tGasthuis van Sch. (5 nov. 1733)
Betr. 5M land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de broeyk, bel. t.o. Alexander Koops en t.w. St.
Jobs gasthuis voor f 90,7 nov. 1734. Eigen voor Arie Oosterom. Gecomp. de kerkmeesters Cornelis de Groot, Aeldert de
Bode en Huig Lock dragen over aan Arie Oosterom, bakker op W.L. een stuk land genaamd het lege
erf van de kerk, gelegen bij de voorz. kerk, strekk. vant oost van d. kerkstraat en west tot de halve
sloot van de Heer Wevelickhoven. Bel. t.n. het erf van het kerkhof en t.z. voorn. koper, voor f 120,22 sept 1734. Eigen voor juffr. Catharina van Wijk. Gecomp. Dirk Bel won. te Sch. draagt over aan
juffr. Cath. van Wijk, wed. van Frans Bel won. te Sch. een tuin met zomerhuis 50R te W.L. aan de
cingel der stad Sch. Strekk. van de halve sloot van de kerksteeg tot de halve sloot van Corn.
Ruyterveldt, bel. t.o. juffr. van Breenen en t.w. de voorz. cingel voor f 120,22 febr. 1735. Eigen voor Frederik de Groot. Gecomp. Gerrit Janse van Wijk in huwelijk hebb.
Liedtje Botter en Bastiaen Strien geh. met Antje Botter, Dirk de Gilde geh. met Meghel Botter,
Barend Botter en Jan Botter, kinderen van Jacob Botter en Marie Stiltis. Dragen over aan Frederik
de Groot, koopman te Ameide een hostede huis, berg en schuur en timmerij met 15M land
binnendijks met de uitterwaard, boomgaard daar voor gelegen in twee percelen int boveneinde van
W.L. Eerstelijk achter de voorz. hofstede 9M land met een uitterwaard, boomgaardje daarvoor
gelegen, strekk. uit de Lek n.w. tot de halve broeyk, bel. t.o. tconvent van Oudwijk en t.w. de
kinderen van Gijsbert Boomgaerd. En nog 6M binnendijks en een uitterwaard en boomgaard
daarvoor gelegen, strekk. uit de Lek n.w. ten halve broeyk, bel. t.o. Cornelis Ooms en t.w. Jacobus
van d. Wey Koopprijs f 1650,25 maart 1735. Eigen voor Cornelis Bouman. Gecomp. Dirck van Brenen won. te Gouda, draagt
over aan Cornelis Bouman won. te Sch. een tuin met oud tuinhuis 50R te W.L. gelegen aan de
Willige steegt, strekk. ten halve sloot n.w. op ten halve sloot van Cornelis Rijtevelt. Bel. t.o. de
gemenelands steegt en t.w. Catharina van Wijk. Koopprijs f 90,11 maart 1735. Extract. Naar overlijden van Paulus Pancken Straver.
20 apr. 1735, zijn meerderjarige zoon Panck Paulusse Straver en zijn minderjarige broeders en
zusters, Jan, Cornelis, Merrigje en Aantje en voogt Paulus Cornelisse Straver de sedert 1731
gebruikte landerijen en goederen.
1e 2½ M hooiland.
2e 3M 4H 50R hooi en weiland, strekk. van de halve broeyk tot de Lek, bel. t.o. Leendert Sliedrecht
en t.w. Jacobus Verwey.
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3e 5M hooiland.
Panck Paulusse Straver lootte nr. 2 welke hij doorverkocht aan Dhr Fred. de Groot.
13 apr. 1735. Eigen voor Dhr. Fred. de Groot. Kocht het voorn. stuk land van 3M 4H 50R voor f
520,13 apr. 1735. Eigen voor Dhr. Fred. de Groot. Gecomp. Cornelis Ooms won. Papendrecht, droeg
over aan Fred. de Groot te Ameide, 6M land binnendijks met een uitterwaard en boomgaard te W.L.
strekk. uit de Lek tot halve broeyk, bel. t.o. de kinderen van Gijsbert Boomgaard en t.w. de koper
zelf voor f 1000,9 juni 1735. Eigen voor Willem Arentse Straver. Gecomp. Dirk Hoola raaden vroedschap van Sch.
executeur van het testament van dhr. Jeramias Hoola, overl. 13 apr. 1735. Droeg over aan Willem
Arentse Straver te W.L. een hofstede, huis en schuur en 2M 1H land te W.L. gelegen aan de duiker.
strekk. van de voorwetering voor noord Zeventer z. w. op. bel. t.o. Cornelis Corsen en t.w. Dhr.
Peursom. De lasten op het land zijn, 10st op ieder hond, zijnde 6gld. 10st jaarlijks ten behoeve van
de weled. heer van W.L. Koopsom, f 1900,9 juni 1735. Schuldbekentenis. Gecomp. Willem Arense Straver en Elisabeth Meertens van d. Wal,
echtelieden won. te W.L. bekennen schuldig te zijn aan Mej. Maria van Royestein, wed. van wijlen
Dhr. Jac. Jubert brouwster te IJsselstein f 1700,- a 3% Als onderpand een hofstede met 2M 1H land
te W.L. aan de duiker, strekk. van de voorwetering n.w. Seventer en z. w. Dhr. van Alen, bel. t.o.
Cornelis Cort en t.w. Dhr. van Peurson
31 jan 1736. Eigen voor Bastiaan Willemse Cooy. Gecomp. Jan Bastiaanse de Craay enz.
erfgenamen van Elisabeth de Craay, wed. van Abraham van Ameide in leven won. te Sch. Dragen
over aan Bastiaan willemse Cooy, won. tot Clijn Ammerstol een tuintje met oud tuinhuis van 50R te
W.L. aan de stadssingel. Bel. t.o. de moordenaarssteegt en t.w. de stadscingel voor f 180,24 maart 1736. Gecomp. Cornelis Ruytevelt won. te Sch. draagt over aan Cornelis Bouman te Sch.
een tuin met oud tuinhuis 1H land te W.L. aan de stadscingel. Bel. t.o. aan de gemenelands steegt
van W.L. t.n. juffr. van d. Sprongh en t.z. Catarina van Wijck voor f 160,27 aug. 1736. Gecomp. Cornelis Cort, won. te Sch. draagt over aan Pieter de Pater won. te W.L. een
boomgaartje met een huis daarop staan de groot 2H te W.L. gelegen bij de Willige steegt. Strekk.
van noord tot den onderrol van het zandpad zijnde voor den tuin van Engel van Sutven, lang 63 voet
en 4 duim, verder ten halver wetering van Zeventer tot de essebomen van Frederik Dijckman en t.z.
Willem Straver. Bel. t.o. de Williger steegt en t.w. de Laserussteegt. Belast met erfpacht van 1gld. t.
b. van de weled. vr. van W.L. en 2st. voor de Willigerkerk. Koopsom, f 300,25 aug. 1736. Schuldbekentenis. Pieter de Pater bekent schuldig te zijn aan Leendert de Bruyn te
Sch. f 300,- a 3½%
25 aug. 1736. Eigen voor Mijnse de Pater, wed. van Cornelis de Pater. Gecomp. Cornelis Vermeulen
te Sch. Droeg over aan Meynse Loewel wed. van Corn. de Pater te W.L. twee boomgaarden met een
huis daarop gelegen in de kerksteeg van W.L. strekk. ten halve sloot van de voorz. steegt n.w. op tot
de boomgaard van Jacobus van Bruggen. Bel. t.o. Alexander van d. Bergh en t.w. Dhr. van d. Bos
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met een erfpacht jaarlijks van f 30,-10st t. b. van het manhuis te Sch. en f 1,- memoriegeld.
Koopsom, f 350. mei 1737. Eigen voor Peeter Sliedrecht. Gecomp. Ed. vrouwe Hillegonda Geertrui van Bergen,
douariere wijlen de Hoogwelgeboren heer Leonard de Casembrood in leven heer van Reynestein en
W.L. Draagt over aan Peeter Leenderse Sliedrecht te W.L. een hofstede huis, twee bergen en schuur
en 26M 4H land int nedereind van W.L. gelegen in 3 percelen.
1e voor en achter de voorn. hofstede 16M land daar Willem de Pater en Vergeer heeft op staan aan
de hogendijk de korenmolen met huis en schuur en erven met een boomgaartie daar achter en voor
over de dijk een vaarsloot tot in de Lek en daar naast een uitgang om het koren aan de molen te
brengen en mede den hogendijk voor de voorz. molen een boomgaartie zonder daar voor te betalen
ongelden. De voorz. 16M strekk. uit de Lek n.w. op tot de broeyk, bel. t.o. Willem Schippers en t.w.
Peeter de Boon.
2e bij de Waal 5M 4H land strekk. uit de Lek n.w. op ten halve broeyk, bel. t.o. Peeter de Boon en
t.w. Hendrik Vurens.
3e nog 5M land strekk. uit de Lek n.w. op ten halve broeyk, bel t.o. Dhr. Jan van Alen en t.w.
Adrianus Faay. Koopsom f 700,25 sept. 1736. Gecomp Hendrik de Jong te Sch. droeg op en gaf over aan Aart Gerritse de Lange te
W.L. en Affie Vroom, wed. van Hendrik de Wecker te Sch. 4M land int nedereind van W.L. strekk.
over de hogendijk ten halve dijksloot n.w. op tot over de achterweg tot aan de landscheiding van
zuid-zevender, bel. t.o. de landen van het gasthuis te Sch. en t.w. de wed. van Pieter Goverse
Mourick. Koopsom, f 1150,18 mei 1737. Gecomp. Mr. Dirck Helemans, advokaat te Amsterdam in huwelijk hebb. vrouwe
Maria Adriana van d. Marck. Droeg over aan Jan Gerrit de Lange won. te W.L. 4M 3H 25R met
uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve broeyk. Bel. t.o. Gerrit de Lange en t.w.
Jacobus van der Weyden. Koopsom, f 1100,18 mei 1737. Gecomp. Peeter Sliedrecht won te W.L. draagt over aan Willem de Pater te W.L. 1H
land int nedereind van W.L. strekk. voor van de hof van de voorz. de Pater n.w. op tot de halve
Tiendewegwetering. Bel. t.o. Willem Schippers en t.w. de verkoper en dan buitendijks de steegt
omtr. 4 treden breed. Koopsom, f 72,29 apr. 1738. Gecomp. Alexander van den Berg. te Sch. droeg over aan Anthony van d. Kaa een tuin
of boomgaard met tuinhuisje, brug en 1H, 50R land te W.L. aan de Willige kerksteegt, strekk. van
zuiden ter halver sloot van de kerksteegt ten noorden op ten halver slootvan de Heer van Peursen.
Bel. t.o. Cornelis Veensbergen en t.w. de wed van Cornelis de Pater. Lasten 15st. voor de weled. vr.
van W.L. en 2st. voor de kerk van W.L. Koopsom, f 250,29 apr. 1738. Gecomp. Peeter de Boon te W.L. droeg over aan Abraham Kuyt een stukje weiland
van 1H 25R te W.L. strekk. van zuiden van de hogendijk ten halver dijksloot en n.w. op ten halver
dwarssloot voor het hele weer die nu bij de afmetingen van het voorz. land gegraven wordt. Bel. t.o.
de halve sloot van de gemene lands steegt en t.w. ten halver sloot van de voorn. Peter den Boon. f
45,-
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10 sept. 1738. Gecomp. Adriaan Schalkwijk en Cornelis Bijman te Sch. Droegen over aan Jan
Koerten een tuintje van 1H land te W.L. bij de singel te Sch. Bel. t.n. Jacob van Bruggen en t.z. juffr.
de wed. van der Regt voor f 250,- Belast met een rente t. b. van het geestelijk kantoor te Delft.
19 febr. 1739. Gecomp. Peeter Sliedrecht en Geertrui Vermeulen te W.L. zijn schuldig aan de
diaconie-armen van W.L. f 400,- a 3% Als borg een vierdepart in twee hofsteden en 35M 5H 50R
land te W.L. gemeender voor met zijn broeder en susters Cornely Sliedrecht en Mechel Sliedrecht en
Johanna Sliedrecht eerstelijk een vierdepart in de hofstede daar Jan Klomp op woont op een huis,
berg en schuur en 9M 3H land, bel. t.w. Arie Verschoor en nog op 3M 3H bel. t.o. de wed.
Verschoor, nog op 3M 4H 50R bel. de voorn. wed. als mede een vierdepart in de hofstede daar
Cornelis Oosterom op woont. Op een huis, berg en schuur en 5M 2H bel. t.o. de kinderen van Pieter
Vermeulen en nog op &m 5R bel. t.o. Krijn van Es en nog op 10M bel. t.o. van Vuren en nog 3M
t.o. Adr. Faay.
14 dec. 1739. Gecomp. Cornelis Paulisse Straver won. te Lopik. Draagt over aan weled. vr. van
Reynesteyn en W.L. 5M land met een uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve
broeyk bel. t.o. de kinderen van Leendert Sliedrecht en t.w. Jacobus van d. Wey. Het land is Corn.
Paulisse Straver bij akte 31 okt. 1739 aanbedeeld. Koopsom f 1775,- en f 6,-voor de armen van W.L.
27 juni 1740. Gecomp. Weled. Mevr. Hillegonda Geertruy van Bergen, Douaiere wijlen de
Hoogwelgeb. heer Leonard de Casembrood. Draagt over aan Jacobus van d. Wey te W.L. 3M 4H
land te W.L. strekk. van de Tiendeweg n.w. op tot broeyk, bel. t.o. Mevr. Swanida Wijkerhelt, wed.
van Dhr. Burg. Johannis Block en t.w. de kinderen van Pieter Vermeulen en achter het land van de
voorn. Mevr. Block de voorz. 4H. Koopsom, f 525,31 juli 1740. Contract van lotinge tussen Cornelis en Peeter Sliedrecht, broers. Vader Leendert
Sliedrecht en moeder Jantgen Vermaat beide overleden. De 4 kinderen zijn, Cornelis, Peeter,
Johanna en Marcus. Nagelaten goederen te W.L. een huis, daar in woont Dirck de Gilde met 3M 3H
land aan 2 percelen gelegen, strekk. uit de Lek tot de halve Tiendeweg wetering en het andere
perceel over de veldwetering tot de dwarssloot, bel. t.o. juffr. Verschoor en t.w. Gijbert Ponse
volgens de lootceel daarvan. Nog een hofstede met een huis, twee bergen en schuur en 9½ M land,
strekk. uit de Lek n.w. op tot de broeyk. Nog 3M 3H 50R gelegen opt seylschoor, strekk. uit de Lek
n.w. op tot halve broeyk, bel. t.o. juffr. Verschoor en t.w. Fred. de Groot. Nog 1M 1H 50R strekk.
van de halve tiendeweg wetering n.w. op tot halve veldwetering, bel. t.o. Crijn van Es en t.w. de
weled. vr. van W.L. Nog een hofstede, huis en twee bergen en schuur en nog 5M 2H strekk. voor
van de buitendijk sloot af n.w. op tot de halve broeyk, bel. t.o. de kinderen van Pieter Vermeulen en
t.w. de wed. Schals. Nog 9M 3H daar Pieter de Groot in komt met een half mergen en een halve
uitterwaard, strekk. uit de Lek tot de broeyk, bel. t.o. Pieter Vuren en t.w. Burg. Crebet. Nog 3M,
strekk, voor van de dwarssloot van de griend van Bastiaan Hooykees tot aan de halve broeyk, bel.
t.o. Adr. Faay en t.w. Bastiaen Hooykees. Nog een hofstede gelegen op Zuid Zevender, huis en
schuurtje met 8M land, strekk. van de halve kaywetering z. w. op tot de broeyk, bel. t.o. juffr.
Bullick en t.w. Dhr. Hartman. Nog in Tienhoven 2M achter de hofstede van Arie Pieterse. Nog 2
akkers met een griend je bij Ameide. Nog 7H in Ameide. Nog een vierdepart onverdeeld in 4 huizen
of woningen in Ameide in de Peperstr. Alles komt aan Peeter Sliedrecht na verrekening.
15 maart 1740. Gecomp. Jan Ariense de Groot en Hermijntje van Wijk gehuwden te W.L. verklaren
schuldig te zijn aan de weled. heer Jan Jacob van Westerenen f 250,- a 4% Als onderpand een
hofstede, huis en schuur en twee bergen en 12M 3H land met uitterwaard te W.L. gelegen in 2
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percelen, eerstelijk de voorz. hofstede en de timmerye en 6M binnendijks met uitterwaard daar voor
gelegen, strekk. uit de Lek n.w. tot halve broeyk, bel. t.o. Burg. Crebet en t.w. Jan Vermeulen en nog
6M 3H binnendijks en buitendijks een griendinge, strekk. uit de Lek n.w. op tot halve broeyk, bel.
t.o. de kinderen van Paulus Straver en t.w. de weled. vr. van W.L.
29 mei 1741. Gecomp. namens Dhr. Melchior Montagne de Rochefort, Baillui van Lekkerkerk en
Zuidbroek. Draagt over aan Dhr. Judocus van Wijngaarden, heer van Cabouw, schout en secretaris
van W.L. ten behoeve van zijn dochter juffr. Maria van Wijngaarden, 5M land, hooi en weiland
gebruikt door Cornelis Arisz de Groot, gelegen int benedeneind van W.L. bel. t.o. Adrianus Faai en
Willem Schippers. Koopsom, f 200,6 juni 1741. Gecomp. Monsieur Anthony van der Ka, won. te Sch. draagt over aan de heer Jacob
Baart, raad en vroetschap te Sch. een tuin en boomgaard met tuinhuisje, brug en poort 1H 50R te
W.L. aan de Willige kerksteegt, strekk. vant zuiden ter halver sloot van de kerksteegt n.w. op ter
halver sloot van de heer Dr. Peursum, bel t.o. Corn. Veensbergen en t.w. wed. Corn. de Pater. Lasten
15st voor de vr. van W.L. en 2st voor de kerk van W.L. Koopsom, f 300,17 mei 1742. Gecomp. de erfgen. van Ludowina van d. Sprong, dragen over juffr. Anna van d.
Sprong, wed. van Evert Buys won. te Sch. een tuin met tuinhuisje 1H 50R te W.L. aan de steegt.
Bel. t.n. Jan Koerten t.z. Juffr. Pieternella Brouwers voor, f 170,- Lasten zijn 9st. t. b. van
van het geestelijk kantoor te Delft.
17 mei 1742. Overdracht uit de nalatenschap van juffr. Ludowina van d. Sprong, wed. van Joh. van
d. Regt. Koper Monsieur Willem Beeld, impost meester te Sch. Een tuin met tuinhuisje 1H 75R te
W.L. aan de stadscingel van Sch. bel. t.n. en t.w. Cornelis Bouwman. Koopsom, f 55,2 sept. 1742. Gecomp. Peter Leendertse Sliedrecht te W.L. Bekend schuldig te zijn vrouwe
Hillegonda van Bergen f 700,- Spruitende over koop van zeker hofstede, huis, twee bergen en
schuur en 26M 4H land int nedereind van W.L. gelegen in 3 percelen eerstelijk voor en achter de
voorz. hofstede 16M daar Willem de Pater en Vergeer heeft opgestaan. Rente 3% (verder als
transport, Mei 1737. )
28 dec. 1742. Gecomp. Dhr. Pieter Schoonder, gehuwd met Catharina van Wijk won. te Rotterdam.
Draagt over aan Cornelis Bouwman te Sch. een tuintje met een planken poortje of ingang 50R aan
de stadssingel van Sch. strekk. van de halve sloot van de kerksteegt tot de halve sloot van de voorz.
koper. Bel. t.o. denzelfde. Koopsom f 125,22 febr. 1743. Gecomp. Peter Sliedrecht won. te W.L. Draagt over aan Willem de Pater te W.L. 3M
2H land int nedereind van W.L. bij de Waal, strekk. uit de Lek n.w. op ter halver wetering, bel. t.o.
Peter den Boon en t.w. de wed. van Hendrik Vurens. Koopsom, f 150,29 maart 1743. Gecomp. Jan en Merrigje Paulisse Straver, broeder en zuster won. te Lopik,
bekennen schuldig te zijn aan Abraham Middelkoop te Cabouw f 798,- a 3½ % Als borg 2½M hooi
en weiland bel. t.o. Krijn v Nes en t.w. Dhr. Mr. Paulus van Alen. Item nog 7M 3H land hooi, wei,
hennipland met huis, berg en schuur bel. t.o. Johannis Homburg als in huwelijk hebbende Adriana
Hogendoorn en t.w. Jan de Groot. Item 3M hooi en weiland, bel. t.o. Francoys van Kempen en t.w.
Pieter Vurens.
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30 apr. 1742. Gecomp. Willempje Arisdr. wed. en boedelhoudster van Bastiaen Henricus van der
Vliet won. alhier. Is verschuldigd aan juff. Johanna van Reysingen wed. van Dhr. Geraad Schaats of
des zelfs gemachtigde Jan Eycken Dyckmeester van de Lekkendijk benedendams wegens huur en
gebruik van huisinge en hofstede met berg enz. en nog 9M boomgaard, wei en hooiland te W.L. na
aftrek van alle betalinge en verschotten en tgene te korten was tot Petri 1743 f 1713- 15st- 2penn. dat
de comp. uit de huizinge moetende vertrekken en de hofstede en landen ontwaren hadde gemelten
dijkmeester al haren huisraad en inboedel, haaf en vee in mindering van de schuld, 4 koeien, 3
pinken, 1 kalf, 1 paard, hennip, wagen, ploeg, en verder huisraad, melk en bouwgereedschap. Alles
met zodanige afspraak dat zij mag blijven wonen en het vee verzorgen tot alles is verkocht.
24 jan. 1744. Gecomp. Reynier Kasius won. te Sch. als erfgen. van Moeder Cornelia Hoek. Draagt
over aan Aart de Lange te W.L. en Aafje de Wekker te Sch. 3M land te W.L. bel. t.o. voorn. Aart de
Lange en t.w. het Gasthuis te Sch. Strekk. uit de Lek n.w. over de groene weg tot halver sloot van
zuid Zevender. Koopsom, f 500,15 apr. 1744. Gecomp. Bastiaan Willemsz Kooy te Ammerstol, draagt over aan Cornelis Bouwman
te Sch. een tuintje en tuinhuisje 1H te W.L. Bel. t.o. de kerksteegt en t.z. en t.w. de stadssingel.
Koopsom, f 100,15 apr. 1744. Gecomp. Cornelis Stravers won. te Lopik. Draagt over aan Cornelis Sliedrecht te W.L.
2M 3H land te W.L. tussen de Tiendeweg wetering en veldwetering. Bel. t.o. de erfgen. van Ary
Ponsen en t.w. de getransporteerde. Koopsom, f 375,20 mei 1744. Gecomp. juffr. Alida Colonius als testamentair van haar broeder Ds. Martinus
Colonius, pred. Hervan te Sch. Draagt over aan Jenneke van Milligen, huisvr. van Hendrik Mulders,
dienaar der Justitie te Sch. een tuintje 1H gelegen acgter de kerk van W.L. Bel. t.o. de steegt der
voorn. kerk en t.w. het nagenoemde zijnde mede zeker tuintje mede groot 1H en mede gelegen
achter de kerk. Bel. t.o. het eerstgen. en t.w. de gemenelands kerksteegt samen tot een tuin. Lasten, 2
renten ieder 10st. t. b. van weled. heer van W.L. en 2 renten ieder 1 st voor de kerk van W.L.
Koopsom, f 190,1 mei 1745. Gecomp. Jenneke van Millige, wed. van Hendrik Mulders te Sch. draagt over aan
Teeuwis Sjakes te Sch. een tuintje van 1H achter de kerk van W.L. bel. t.o. de steegt van d. kerk en
een tuintje mede groot 1H bel. t.o. het eerst gemelde en t.w. de gemenelands kerksteegt, tot eenen
tuin gebruikt. Belast met 10st voor de heer van W.L. en 2 renten van 1st. voor de kerk. Koopsom, f
134,6 juni 1745. Acte van voogdij van Aaltje Jacobse Hogendoorn. Gecomp. Cornelis Vermeulen Jansz.
oud Burgem. weduwnaar van wijlen Aaltje Jacobs Hogendoorn. (testament 3 aug. 1712). Stelt tot
voogden aan Cornelis en Jan Cornelisse Vermeulen, zonen en Aaldert de Bode, zwager van hem te
W.L.
30 juni 1734. Testament van Cornelis de Pater en Mijnsie Boeyel, echtelieden te W.L. Cornelis de
Pater ziek te bed liggende. Alles op de langst levende.
4 nov. 1745. Testament van Cornelis Smits en Figie Joost de Koolen, echtelieden wonende int
boveneind, de vrouw ziek te bed. Het bestaande test. wordt te niet gedaan.
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11 en 13 dec. 1745. Gecomp. Jan Arissen de Groot en Hermijntje van Wijk, echtelieden dragen over
aan Dhr. Jan Jacob van Westrenen een hofstede met huis en twee bergen, schuur en 12M 3H land
met uitterwaard te W.L. en 6M binnendijks met uitterwaard, strekk. uit de Lek n.w. op ten halve
broeyk. Bel. t.o. Dhr. Burg. Crebet en t.w. Hendrikje den Haak en nog 6M 3H binnendijks met
griend buitendijks, strekk. uit de Lek n.w. tot halve broeyk. Bel. t.o. de kinderen van Paulus Straver
en t.w. de kinderen van Willem Krijnen Faay voor f 1000,- De koper zal ook betalen de onbetaalde
ongelden over, 1742- 1743- 1744- en 1745. Verder bekennen de comparanten te huren de boerderij
voor 1 jaar voor de somma van f 160,- ongelden voor de koper, personele lasten voor de huurder.
4 febr. 1747. Gecomp. Cornelis Bogaert, als erfgenaam van zijn oom Teunis Pietersz. Bogaart,
draagt over aan Dhr. van Westerenen 7M land int boveneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot
de broeyk, bel. t.o. de landen van het gasthuis tot Sch. en t.w. de landen van het convent van
Oudtwijk voor f 300,- Koper dient op zich te nemen de schulden van ongelden over 1744 tot heden
aan de exploiteur Achterberg verschuldigd.
2 mei 1747. Gecomp. Jacoba van Bruggen, wed. Maurits Lankhoorn en Lauris Hage en Jac.
Slingerland als voogden over Maria van Bruggen, minderjarige dochter van Wijlen Agatha Hage,
wed. van Jacobus van Bruggen. Dragen over na veiling int rechthuis te W.L. een boomgaard met
tuinhuis 2½ H te W.L. strekk. voor van sheren weg tot de eigendom van Dhr. van Peursum. Bel. t.n.
Mr. van Alen en t.z. het na gespecificeerde tuintje. Koopsom, f 830,-. Idem dragen over aan Pieter
de Waas een tuin met tuinhuis 1H land te W.L. voor van sheeren weg tot de eigendom van Wed.
Corn. de Pater bel. t.n. de voorz. boomgaard en t.z. Jan Koert. (verhuurd Job van Gelder voor f 16,sjaars). Koopsom, f 380,21 dec. 1745. Gecomp. Willem Beelt en Elisabet Haak, echtelieden won. te Sch. dragen over aan
Monsieur Adrianus van Drunen te Sch. een tuin met tuinhuisje 1H 75R te W.L. aan de stadssingel
van Sch. Bel. t.n. de stadsgracht en t.w. Cornelis Bouman voor f 105,27 jan. /21 maart 1746. Gecomp. Cornelis Blommert te Sch. Draagt over aan Job van Gelderen te
Sch. twee boomgaartjes groot beide 1H te W.L. Bel. t.o. de kerksteegt en t.w. Dhr. Peursum,
strekkende beide van de kerksteegt af w. w. op tot de eigendom van Dhr. van Peursum. Bel. het
zuidelijke perceel t.z. Dhr. Mr. Paulus van Alen en t.n. Hendrik de Jong en het noordelijke perceel,
t.z. de voorgen. Hendrik de Jong en t.n. Willem Straver. Koopsom, f 212,21 maart 1746. Hypotheek brief van Job van Gelderen t. b. van Monsieur Aalbert de Bruyn van f
200,24 maart 1746. Gecomp. Reinier Casius, soldaat. Draagt over aan Dhr. Hendrik Wigman won. te
Sch. een boomgaard te W.L. 2H. strekk. voor van de kerksteeg tot de Lek, bel. t.o. en t.w. Mevr. de
wed. Judocus van Wijngaarden voor f 160,Gecomp. Peter Sliedrecht te W.L. draagt over aan Hooggeb. Vrouwe Hillegonda Geertruid van
Bergen een stuk Griendland van 2M 1H te W.L. over deszelfs achterwetering. Bel. t.o. Willem den
Boon en t.w. Willempje Borst, wed. wijlen Hendrik Vurens en t.z. Willem de Pater en t.n. ter diepte
van de halve broeyk en halve wetering alsmede een stuk hooi, wei, bouw en teelland 5M te W.L.
bel. t.o. de erfgen. van Jan van Alen en t.w. Adr. Faay, strekk. uit de Lek n.w. tot halve broeyk.
Koopsom, f 300,-
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21 juni 1746. Gecomp. Krijn van Nes, won. Zuid Zevender, draagt over aan Mr. Jan Jacob van
Westreenen een viertel hooiland van 1M 1H 50R bel. t.o. Jacobus van d. Wey en t.w. de kinderen
van Leendert Sliedrecht, strekk. van de middelwetering tot de halve voorwetering van W.L. Item
zekere uitterwaard liggende voor de naagemelde hofstede 3M bestaande uit boomgaard, rietveld en
rijsgewas, strekk. uit de Lek tot de hogedijk, mits dat de rol onder dezelfde waard is begrepen. Item
nog zekere hofstede bestaande uit huis, berg en schuur met 10M wei en bouwland, bel. t.o. Pieter
van Vuren en voor de Weled. Vrouwe van Reynestein en W.L. en t.w. de kinderen van Paulus
Straver en voor de wed. Bastiaan van Vliet, strekk. voor van de kant des hogendijks tot de halve
broeyk voor f 2400,2 mei 1747. Gecomp. Jacoba van Bruggen enz. als voogden van de minderjarige Maria van
Bruggen, dochter van Jacobus van Bruggen zal. te Sch. Dragen over aan Monsieur Hendrik Wigman
een boomgaard met tuinhuis 2½ H te W.L. strekk. voor van s, heeren weg tot de eigendom
van Dhr. van Peursum. Bel. t.n. Dhr. Mr. Paulus van Alen en t.z. de koper. Koopsom, f 830,2 mei 1747. Gecomp dezelfde Jacoba van Bruggen, draagt over aan Hendrikus van Waas te Sch. een
tuin met tuinhuis 1H leggende onder W.L. strekk. voor van s, heeren weg tot de eigendom van wed.
Corn. de Pater, bel. t.n. Hendrik Wigman en t.z. Jan Koert, voor f 380,24 mei 1747. Gecomp. gemagtigden van de stad Sch. dragen over aan Frederik de Groot 4M land te
W.L. in huur gebruikt bij Cornelis Boogaart voor, f 315,12 okt. 1747. Schuldbekentenis. Ary Vurens en Johanna Leenderts Sliedrecht, echtelieden won. te
Tienhoven bij Ameide zijn schuldig t. b. van Dhr. Johannis van der Geer f 600,- voor geleverde
granen. Als borg een hofstede bestaande uit huis, berg en schuur en 14M 5H land int boveneinde van
W.L. in twee percelen, als in een huis, berg en schuur en 5M land strekk. van d. buitendijkse tee n.w.
op ten halve broeyk, bel. t.o. de kinderen van Pieter Vermeulen en t.w. de wed. van de Hr. Schats.
Idem 9M 5H land bestaande in hooi, wei, bouw en griendland met een uitterwaard, strekk. uit de
Lek n.w. op ten halve broeyk. Bel. t.o. Pieter (Vurens of Vermeulen) en t.w. Dhr. Crebet.
9 mei 1748. Gecomp. Cornelis Bouman te Sch. draagt over aan Frans Nieuwenhuisen te Sch. een
tuin met tuinhuis 50R te W.L. aan de kerksteegt, strekk. ten halver sloot n.w. op ten halver sloot van
d. comp. Bel. t.o. de gemenelands steegt en t.w. de comparant, voor f 97,19 juni 1748. Gecomp. Markus Sliedrecht won. te Gouda. draagt over aan de kinderen van
Lambertus Dijken te Sch. 3M 1H 50R hooi, griend en zaailand te W.L. bel. t.o. wed. Adr. Faay en
t.w. Bastiaen Hooikaas. Koopsom f 100,- en 2 ducaten.
16 juli 1748. Gecomp. Mijnsje Pieters Louel, wed van Cornelis de Pater en bekent schuldig te zijn
aan Vrouwe Hillegonda Geertrui van Bergen f 500,- a 3% Af te lossen jaarlijks f 50,- Als borg, huis
erf en 2 boomgaarden aan de kerk steegt van W.L. strekk. ten halver sloot van de steegt n.w. op tot
aan de boomgaarden tegenwoordig van Hendrik Wigman. Bel. t.o. Dhr. Mr. Jacob Baart en t.w. Dhr.
oud burgem. van Sch. Dhr. Gerard van d. Bosch.
3 aug. 1748. Gecomp. Aart van Vliet te Benschop, Hendrik van Vliet te W.L. en Teuntje Gijsberts
Bogaart, wed. van Pieter van Vliet te W.L. als moeder over de onmondige kinderen Gijsbert en
Pietertje van Vliet. Dragen over aan Mr. Jan Jacob van Westrenen een akker lands te W.L. 450R,
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bel. t.o. de heer getransporteerde en t.w. Dhr. van Alen strekk. aan weerszijden ter halver sloot en t.z.
voorts aan de hogendijk met zandpad en t.n. op ten halver Tiendeweg sloot. Koopsom, f 150,30 dec. 1748. Gecomp. Pieter van Vuren won. Meerkerksbroek, draagt over aan Willem van Veen
won. te Jaarsveld 3M wei en hooiland te W.L. strekk. van de halve broeyk z. w. op over de
Tiendeweg tot de halve sloot vant land van Weled. vr. van Reynesteyn en W.L. Bel. t.o. gemelde
vrouwe en t.w. Dhr. Mr. Jan Jacob van Westrenen. Koopsom, f 100,12 maart 1749. Gecomp. de voogden over de minderj. erfgenamen van wijlen Willempje Borst, wed.
van Hendrik Vurens. Dragen over aan Pieter Oostrom, bode van W.L. zekere schone en welgelegen
en neringrijke herberg met kookhuis, schuur, berg en erve met 11M wei, hennip en boomgaardland
met uitterwaard van 2M onder W.L. Bel. t.o. de wed. Adriaan Faay en t.w. stadsland voor f 2630,12 maart 1749 Gecomp dezelfde voogden, dragen over aan wed. Corn. Sliedrecht zeker huis en erve
met 5M boomgaart en griendland te W.L. met een uitterwaard van 3H. Bel. t.o. Jacobus van d. Wey
en t.w. Elsje Hogendoorn voor f 500,12 maart 1749. Gecomp. dezelfde voogden, dragen over aan Jan Maurak te Sch. 3M 3H griendland
te W.L. bezijden het schoolhuis met een rietgors waarop 2 erfpachten, de ene f 2,- op het huisje van
Willem Kooyman en Bastiaan van der Waal en de andere f 1,-10st te ontvangen van Abraham Kuyt.
Koopsom, f 1000,12 maart 1749. Gecomp. Pieter van Vuren, draagt over aan Willem de Pater 3M hooi en bouwland
te W.L. belend t.o. Jan Straver en t.w. Coernelis Kok, voor f 190,12 maart 1749. Gecomp. Pieter van Vuren, draagt over aan Ary Paulusse Hoogendoorn, 3M wei,
hooi en boomgaardland te W.L. Bel. t.o. de vrouwe v W.L. en t.w. de armen van Sch. Koopsom f
270,12 maart 1749. Gecomp. Pieter van Vuren, draagt over aan Cornelis de Uyl 3M 3H wei, hooi en
bouwland met uitterwaard te W.L. Bel. t.o. Dhr. Crabet en t.w. Arie Vurens voor f 110,12 maart 1749. Gecomp. Willem de Pater, draagt over aan Cornelis Vergeer 3M hooi en bouwland
te W.L. Bel. t.o. Jan Straver en t.w. Cornelis Kock voor f 275,14 maart 1749. Gecomp. Willem de Pater, draagt over aan Cornelis de Pater en Huig de Jong 3M 2H
wei, griend en hennipland te W.L. bij de grote waal, strekk. van de halve achterweg z. w. op tot de
Lek. Bel. t.o. Willem de Boon en t.w. Jan Maurik voor f 190,- en een ducaat.
24 maart 1749. Gecomp. Bastiaan Hooykaas te W.L. en Jacobus Vurens procuratie hebbende van
Arie Vurens te Ameide en voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan
Vermeulen en Maria Vurens, echtelieden, gewoond hebbende te W.L. en aldaar overleden. Dragen
over aan Hannes de Groot en Teunis Sjakes te Sch. zekere hofstede bestaande uit huis, berg en
schuur met 6M land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve broeyk. Bel. t.o. Mr. Jacob van
Westerenen en t.w. de armen van Sch. f 750,24 maart 1749. Gecomp. Bastiaan Hooykaas te W.L. en Arie Verschoor te Tienhoven en Jacobus
Vurens als voogden voor de kinderen van Jan Vermeulen en Maria Vurens, dragen over aan
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Teeuwis Sjakes en Hannes de Groot te Sch. 2H hennip en bouwland te W.L. Bel. t.o. Dhr. van
Wevelinkhoven en t.w. de armen van W.L. met de halve Tiendeweg voor f 100,24 maart 1749. Gecomp. dezelfde personen, dragen over aan Hannes de Groot en Teeuwis Sjakes te
Sch. 4M wei en hooiland te W.L. Bel. t.o. Willem Schipper en t.w. Gerrit de Lange met de halve
Tiendeweg voor f 230,24 maart 1749. Gecomp. dezelfde personen, dragen over aan dezelfde kopers 4M wei, hooi en
bouwland te W.L. Bel. t.o. de erven van Dhr. Hartman en t.w. de armen van W.L. met de hogendijk
daaraan behorende, voor f 70,24 maart 1749. Voor schout en schepenen van Tienhoven. Arie Vurens en Johanna van Sliedrecht,
echtelieden won. te Tienhoven als voogden over de kinderen zoo van Arie Oostrom als van Jan
Vermeulen. Zij maken magtig Jacobus Vurens, broeder van comp. om uit naam van de erfgenamen
van Hendrik Vurens en Willempje Borst de goederen over te dragen.
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fol. 1. 7 juni 1773. Eigen voor Gerardus Jacobus van d. Bosch. Gecomp. weled. gestr. Gerardus
Jacobus van d. Bosch en Cornelus van de Bosch, de eerste electeur van Sch. en regerend schepen, de
tweede electeur en oud schepen van Sch. beide als executeur van wijlen de weled. gestr. heer
Johannes van Zalen, in leven electeur en oud burgem. van Sch. Dragen over een boomgaard ged.
met els beplant te W.L. 3H bel. t.o. de erven van Paulus van Alen en t.w. de cingel van Sch.
fol. 2. 7 juni 1773. Eigen voor Hendrik Heerens te Sch. Gecomp. weled. geb. heeren Gerardus
Jacobus van d. Bosch en Cornelis van d. Bosch, executeuren van het tastament van weled. gestr.
heer Joh. van Zalen. Dragen over een boomgaard of tuin te W.L. in de Willige steegt van 1H. Bel.
t.n. Pieter de Pater en t.z. Jan Eijmerskamp, belast met 10st. van de nonnen van oudwijk, nu de heer
van W.L. en 1st. voor de kerk. Koopprijs f 75,fol. 3. 7 juni 1773. Eigen voor Dhr. Corn. van d. Bosch. Gecomp. de weled. gestr. heer Corn. G. van
d. Vlist, capitein ten dienste dezer landen, won. te Sch. Procuratie hebb. van de weled. heer Hendrik
de Carpentier, geh. met vrouwe Elizabeth Baert won. te Alkmaar. Draagt over t. b. van weled. gestr.
heer Corn. van d. Bosch electeur en oud schepen van Sch. 2M 3H weiland te W.L. omtr. de kerk.
Strekk. van de tuin op heden aan Johannes Duwel getransporteerd, gedeeltelijk tot in de diepte van
de voorwetering en gedeeltelijk tot de sloot van Jan Eymertskamp. Bel. t.o. dezelfde Jan
Eymertskamp en t.w. de erven Dhr. van Alen met de last en baten van een steegt daar naast gelegen.
Belast met 10st. per hond t. b. van de nonnen van Oudwijk. Item nog een uiterwaardje te W.L. met
de hoge dijk daar aan behorende groot 250R. Koopprijs f 520,fol. 4. 7 juni 1773. Eigen voor Johannes Duwel te Sch. Gecomp. de weled. gestr. heer Cornelis van
d. Vlist te Sch. procuratie hebb. van weled. heer Hendrik Carpentier geh. met vrouwe Elizabeth
Baert te Alkmaar. Draagt over t. b. van Johannes Duwel te Sch. een tuin of boomgaard met
tuinhuisje, brug en poort 1H 50R te W.L. aan de Willige kerksteegt strekk. van de halve sloot van d.
kerksteegt n.w. op tot de halve sloot van het land op heden weled. heer Corn. van d. Bosch. Bel. t.o.
Cornelis Schilpenrode en t.w. de erven wed. Cornelis de Pater. Belast met 15st. t. b. van de nonnen
van Oudwijk en 2st. voor de kerk van W.L. Koopprijs f 330,fol. 5. 7 juni 1773. Schuldbekentenis Johannes Duwel te Sch. Gecomp. Johannes Duwel te Sch.
bekende schuldig te zijn aan het Proveniers-huis te Sch. f300,- a 3%. Verhypoth. op de voorgaande
post. (afgelost 1 okt. 1792)
fol. 6-7-8 Verkoopconditie vorige stukken. 1e perceel hoogst ingezet dhr. Parker de Jong f 930,trekgeld f9,- opgehangen op f 730,- en bij afslag bij dhr. Gerardus van d. Bosch op f 590,- enz.
fol. 11. 19 aug. 1774. Eigen voor Jacobus Oosterling. Gecomp. Waling Gravelaar, draagt over t. b.
van Jacobus Oosterling een tuintje met zandpad van de doornen heyning tot de onderkade zijnde 6
voet breed en 1½ voet rol of loop, lang 63 voet en 4 duim land te W.L. strekk. ter halve wetering van
Zevender af zuid op tegen de onderkade van Pieter de Pater. Bel. t.o. de Willigersteegt en t.w. Pieter
de Pater met een schuurtje daar op. Koopprijs f 20,fol. 12. 20 aug. 1774. Eigen voor Jan van Oostrom te W.L. Gecomp. weled. heer Jacobus van d.
Bosch als boekhouder van het oude mannen huis te Sch. Draagt over t. b. van Jan van Oostrom te
W.L. 6M wei, hooi en bouwland te W.L. bel t.o. het oude mannen en vrouwenhuis en t.w. de stad
Sch. en Johannes van Waas. Koopprijs f 600,-
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fol. 13. 21 maart 1775. Eigen voor Jan van Kampen te W.L. Gecomp. Baaligje Jans de Jong, wed.
van Hannes Juriaanse Loets won. te Zevender, voor de een helft en voor een derdepart in de
wederhelft. Luc de Loup als in huwelijk hebb. Anna Loets te Sch. Gerrit van Wezel, geh. met Elssie
Loets won. te Zevender en Steven Loets won. te W.L. Nagelaten kindern en erfgen. van de voorn
Hannes Juriaanse Loets. Voor de twee overige parten in de gemelde wederhelfte dragen over aan Jan
van Kempen schepen van W.L. 4M 3H wei en hooiland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot zuid
Zevender. Bel. t.o. dhr. Cornelis Lazonder en t.w. de schout Jan van d. Horst. Koopprijs f 500,fol. 16. 21 maart 1775. Eigen voor Jan van d. Horst te W.L. Gecomp. Baligje Jans de Jong en alle
anderen, (zie vorige akten na veiling 29 jan 1775. Dragen over t. b. van Jan van d. Horst schout en
secretaris van W.L. 3M wei, hooi en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot zuidZevender. Bel. t.o. Jan van Kampen en t.w. het gasthuis van Sch. voor f 310,fol. 15. 29 maart 1775. Eigen voor Hendrik van d. Hoven en Arie v Elk. Gecomp. Pieter
Hogendoorn, schepen van W.L. als gemachtigde van weled. gestr. heer Mr. Isaak Ferdinand Godin,
oud ontvanger der Generale middelen slands van Utrecht, draagt over t. b. van Hendrik van den
Hoven en Arie van Elk en vermits het overlijden van Willem van Oostrom zedert dato van koop te
zijne opzichte aan zijn wed. Mergje van Es en zijn kinderen alle te W.L. 14M land met uiterwaard
en huizinge, schuur, berg enz. daarop van ouds o. w. naast geland is geweest Willem Adriaans, nu
Pieter Hogendoorn en w. w. de erfgen. de heer van Cabouw, nu Jan de Lange, strekk. uit de Lek n.w.
tot de Broeyk voor f 960,fol. 19. 29 maart 1775. Verdeling voorgaande percelen. Gecomp. Hendrik van de Hoven, Mergje
Van Es, wed. van Willem Oostrom en Arie van Elk, verklaren dat van de voorgaande koop in
eigendom gekomen is aan Hendrik van d. Hoven de huizinge, schuur en berg en 10M land, strekk.
ter halve buitendijkse sloot ter breedte van de gehele veertien mergen n.w. op tot de halve
dwarssloot binnen de Queldam en verder aan de westzijde met 3 akkers en de steegt binnen de
Tiendeweg en over de Tiendeweg op de halve scheisloot tussen dit en het volgende perceel aan wed.
en kinderen van Willem van Oostrom te beurt gevallen af tot de halve Broeyk toe en aan de o. z. van
de halve dwarssloot van de Broeyk of n.w. mede tot de halve Broeyk toe. Aan de wed. en kinderen
van Willem van Oostrom 4M land, gelegen aan de o. z. strekk. van de halve dwarssloot binnen de
Queldam n.w. op zijnde 2 akkers binnen de Tiendeweg en 2 akkers over de Tiendeweg en verder
wei en hooiland op de halve scheisloot tussen dit en het vorige perceel. Aan Arie van Elk de
uiterwaard gelegen voor de 14M strekk. uit de diepte van de Lek n.w. op tot de halve dwarssloot aan
de buiten tee van de dijk.
fol. 20v. 24 maart 1775. Schuldbek. Hendrik van d. Hoven te W.L. Gecomp. Hendrik van de Hoven
won. te W.L. verklaard schuldig te Zijn aan Monsieur Jan Meelhoofd te Sch. f 300,- a 4%
verhypoth. op zijn voorgaande bezit.
fol. 21v. 11 april 1775. Gecomp. Arie van Elk, gerechtsbode van W.L. als gemachtigde van
Jonkheer Gijsbert Jan Baron van Hardenbroek, heer van Lokhorst, Berkestein als raad en
rentmeester van de domeinen van Utrecht, draagt over t. b. van heren Jan Braet, ballui te Sch.
Carolus Carnier, raad van Sch. en Cornelis van d. Bosch, Cornelis Lasonder en Jan van d. Horst 3M
wei en bouwland liggende achter het schoolhuis, bel. t.o. Jan van Mauwrak en t.w. Hannes Oostrom.
Item 2M 3H hooiland, strekk. van de Achterwetering tot de Broeyk, bel. t.o. de volgende landerijen
en t.w. de heren Carolus Carnier en Cornelis van d. Bosch. Laatstelijk nog 9M 5½ H wei, hooi en
bouwland, strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk, bel. t.o. de armen van W.L. en t.w. Pieter de
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Jong, Huyg de Jong en het hier nagenoemde land, waaronder 2M 3H leenroerig aan de Heerlijkheid
van W.L.
fol. 24v. 19 april 1775. Eigen voor Jan van d. Horst. Gecomp. Johannes van Gelderen als last en
order hebb. van zijn vader Job van Gelderen en zich sterk makende voor zijn enige zuster Aplonia
van Gelderen draagt over aan Jan van d. Horst schout en Secr. van W.L. 2 akkers ieder groot 1H te
W.L. strekk. van de Kerksteegt af w. w. op tot de eigendom van dhr. Cornelis van d. Bosch, bel. het
zuidelijke perceel ten zuiden Hendrik Slingerland en t.n. Bartholomeus van der Spek en het
noordelijke perceel ten z. de voorn. Bartholomeus van d. Spek en t.n. Jan van Kampen. Belast met 1
gld. t. b. van de Nonnen van Oudwijk, nu Dhr. van W.L. Koopprijs f 100,fol. 26v. 19 april 1775. Gecomp. Jan Gerritse de Langen te W.L. bekent schuldig te zijn aan het
burger weeshuis te Sch. f 250,- a 4%, verhypoth. op een hofstede bestaande in huis, berg en schuur
met 6M wei, bouw en boomgaardland te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Ary van
Claren en t.w. de comp. (afgelost 18 dec. 1783)
fol. 27v. 26 april 1775. Eigen voor Willem Moolenaar te W.L. Gecomp. dhr. Govert Schin, not. te
Haastrecht, gemachtigde van Willem Rodenburg won. te Sch. als bij testament van wijlen zijn
moeder juffr. Neeltje Jacobs van der Graaf in haar leven wed. van Frans Rodenburg, draagt over t. b.
van Willem Moolenaar te W.L. een tuin met tuinhuis van 1H 50R te W.L. aan de Kerksteegt. Strekk.
van de halve Kerksteegt sloot aff tot over de Tiendeweg. Bel. t.o. Johannes van Waghen en t.w. mej.
de wed. Jacob Danens voor f 500,fol. 31v. 26 april 1775. Schuldbek. van Willem Moolenaar. Gecomp. Willem Moolenaar, meester
schoenmaker te W.L. bekende schuldig te zijn aan de weled. gestr. heer Nicolaas de Fremerij, raad
en vroedschap en oud burg. van Sch. f 600,- a 4% verhypoth. op het vorige perceel. (bijgeschreven
15 nov. 1775) (wed. en boedelhoudster Machteld van Nieuwenhuizen, wed. van Willem Molenaar
draagt de schuldbrief over aan dhr. Pieter de Groot na hierop betaald te hebben f 396,-) Pieter de
Groot wordt de nieuwe eigenaar.
fol. 33v. 19 juni 1775. Eigen voor Jan van Campen te W.L. Gecomp. Bartholomeus van der Spek te
Sch. Draagt over t. b. van Jan van Campen, schepen van W.L. een huizinge en boomgaard van 1H
gelegen aan de kerksteegt te W.L. strekk. voor van de halve sloot af west aan tot de eigendom van
dhr. Cornelis van d. Bosch. Bel. t.n en t.z. de schout van d. Horst. Belast met 10st. voor de nonnen
van Oudwijk, nu Dhr. van W.L. Koopprijs f 155,fol. 34v. 2 aug. 1775. Eigen voor Cornelis Eikelenboom te W.L. Gecomp. Pieter Hogendoorn,
schepen van W.L. gemachtigde van weled. gestr. heer Mr. Isaac Ferd. Godin, won. te Utrecht.
Draagt over t. b. van Cornelis Eikelenboom te W.L. een hofstede met huis, berg en schuur en 12M
3H land en uiterwaard daar voor gelegen bestaande in 6M land binnendijks met de uiterwaard
daarvoor gelegen strekk. uit de Lek, n.w. op tot de Broeyk, bel. van ouds t.o. dhr. burgem. Crebeth
en t.w. Dirkje den Haak. Voorts in 6M 3H land binnendijks en strekk. uit de Lek n.w. op tot halve
Broeyk daar nu van ouds t.o. de kinderen van Paulus Straver en t.w. de kinderen van Willem Krijnen
Fay naast gelegen zijn, voorheen in huur door Corn. Eikelenboom gebruikt. Koopprijs f 1400,fol. 37v. 20 okt. 1775. Eigen voor Wijbrand Herman van d. Sluys. Gecomp. Pieter de Groot raad en
vroedschap te Sch. en voor dezen Ontv. van dezelve stadslanderijen en Gertrand van Overveldt secr.
van Sch. na gedane veiling 14 juni 1775 over te dragen t. b. van de weled. gestr. heer Wijbrand van
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der Sluys, raad en vroedschap van Sch. 7M wei, hooi en bouwland int boveneinde van W.L. Strekk.
uit de Lek n, w, op tot de Broeyk, bel. t.o. de kerk van W.L. en t.w. Willem van Renswoude en
Cornelis Hendrikse Verveer. Koopprijs f 200,fol. 38v. 20 okt. 1775. Eigen voor Peeter de Hoop. Gecomp. Dhr. Pieter de Groot en Gerbrand van
Overvelt (zie vorige akte) na veiling 14 juni 1775, dragen over t. b. van Peeter den Hoop,
buurmeester van W.L. 6½ M wei, hooi en bouwland gelegen in het boveneinde van W.L. Strekk. uit
de diepte van d. Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. Jan Stigter en t.w. Arie van Elk en de wed.
Corn. Sliedrecht. Koopprijs f 400,fol. 39v. 20 okt. 1775. Eigen voor de weled. gestr. Aarnoud Roels. Gecomp. idem. Na veiling 14
juni 1775. Dragen over t. b. van de weled. gestr. heer Aarnoud Roels Heere van Waarder, raad in de
vroedschap van Sch. 4½ M wei, hooi en bouwland en griendland in het benedeneind van W.L.
Strekk. twee bouwakkers en griend van de halve buitendijkse dwarssloot n.w. op tot de halve
Tiendeweg. Bel. t.o. Jan van Oostrom en t.w. Cornelis Faay en het wei en hooiland beginnende van
de halve middelwetering af n.w. op tot half wegen de Lopikerwetering. Bel. t.o. Jan van Oostrom en
t.w. Cornelis Faay, belast met 4 roeden dijk zijnde van de voorz. 4½ M land. Een hond uitgegeven
op erfpacht aan Cornelis Lok voor f 3,- jaarlijks. Koopprijs f175,fol. 46. 15 nov. 1775. Eigen voor de weled. gestr. Pieter de Groot. Gecomp. Arie van Elk,
gerechtsbode van W.L. procuratie hebb. van Machteld van Nieuwenhuizen, nu won. in Tienhoven,
wed. en Boedelhoudster van wijlen Willem Molenaar. Na veiling 22 aug. 1775 over te dragen t. b.
van de weled. gestr. heer Pieter de Groot, raad en vroetschap te Sch. Een tuin met de betimmeringen
en bepotingen 1H 50R te W.L. aan de Kerksteegt, strekk. van de halve Kerksteegsloot af tot over de
Tiendeweg, bel. t.o. Johannes van Waghen en t.w. Mej. de wed. Jacob Danens. Koopprijs f 405,fol. 46v. 28 dec. 1775. Eigen voor weled. gestr. Gerardus van d. Bosch. Gecomp. Isaak Hooykaas,
boekhouder, Aarnoud Roels, raad en vroedschap van Sch. en Jan Coerten, regent van het armhuis
van Sch. Dragen over t. b. van de weled. gestr. Heer Gerardus Jacobus van d. Bosch 6M wei, hooi,
hennip en bouwland met huis en betimmeringen te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk.
Bel. t.o. de wed. Willem van Oostrom en t.w. Hannis Homburg. Koopprijs f 1030,fol. 47v. 28 dec. 1775. Eigen voor Cornelis Eikelenboom. Gecomp. idem, dragen over na veiling 2
aug. 1775, t. b. van Cornelis Eikelenboom 10M wei, hooi en hennipland te W.L. strekk. uit de Lek
n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter Hogendoorn en t.w. de wed. Pieter Alblas voor f 760,fol. 48v. 28 dec. 1775. Gecomp. idem, dragen over na veiling, 2 aug 1775 t. b. van Geertje Rietveld,
wed. van Jan Straver won. W.L. 7M wei, hooi, hennip of bouwland en uitterwaard met een huis en
betimmering te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. Pieter de Groot en
t.w. Pieter Hogendoorn. voor f 650,fol. 49v. 28 dec. 1775. Sculdbekentenis Geertje Rietveld. Gecomp. Geertje Rietveld, wed. van Jan
Straver bekende schuldig te zijn aan Weled. gestr. Heer Jan Braet, vrijheer van Zevender en Cabouw
en Jan van d. Horst, schout van W.L. f 600,- a 3½ % verhypoth. op haar bezit voorz. en nog op een
hofstede, huis, berg en schuur met 13M land te W.L. aan drie percelen, strekk. uit de Lek n.w. op tot
halve Broeyk. Bel. t.o. van 7M 3H Hannes Homburg en t.w. Cornelis Eykelenboom, van 2M 3H t.o.
Cornelis Eykelenboom en t.w. Bastiaen Hooykaas en nog van 3M t.o. Hannes de Groot en t.w.
Cornelis Vergeer. (helft bet. 29 nov. 1782, andere helft 26 jan. 1785.)
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fol. 54v. 13 maart 1776. Eigen voor Ary van Claren. Gecomp. de weled. gestr. heer Willem van Lil,
raad en vroedschap van Sch. en burgem., proc. hebb. van weled. gestr. heer Wybrand Hermanus van
der Sluis, raad en vroedscap van Sch. draagt over t. b. van Ary van Claren te W.L. 7M wei, hooi en
bouwland int boveneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. de kerk van
W.L. en t.w. Willem van Renswoude en Cornelis Hendrikse Verveer voor f 100,fol. 56v. 3 april 1776. Eigen voor Johannes Eykelenboom. Gecomp. Cornelis van der Stok won.
Lopik, draagt over t. b. van Johannes Eykelenboom 3M 3H land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot
de Broeyk. Bel. t.o. de getransporteerde en t.w. Ary Vuurens. voor f 250,fol. 57v. 3 april 1776. Eigen voor Johannes Bisschop. Gecomp. Dhr. Pieter de Groot, schepen van
Sch. draagt over t. b. van Johannes Bisschop te W.L. 3 akkers bouwland 1½M int benedeneind van
W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve Tiendeweg met de hoge dijk ter breedte van de akkers. Bel.
t.o. en t.w. de verkoper. Koopprijs f 153,- 3st.
fol. 58v. 30 april 1776. Eigen voor Bartholomeus van der Spek. Gecomp. Jacobus Oosterling, draagt
over t. b. van Bartholomeus van der Spek een tuintje met zandpad van de doornen heyning tot de
onderkade 6 voet breed en 1½ voet rol of loop, lang 63 voet en 4 duim te W.L. strekk. ter halve
wetering van Zevender af z. w. op tegen de onderkade van Pieter de Pater. Bel. t.o. de Willige steegt
en t.w. Pieter de Pater voor f 20,fol. 59v. 3 mei 1776. Eigen voor Jan Cornelisse de Groot. Gecomp. Pieter de Groot, schepen van
Sch. draagt over t. b. van Jan Cornelisse de Groot te W.L. een akker bouwland gelegen int
boveneind van W.L. groot 4H. Strekk. van de Tiendeweg z. w. op tot de Lek. Bel. t.o. de heren Braet
en Lazonder en t.w. Johannes Bisschop voor f 97,fol. 60v. 3 mei 1776. Eigen voor Anthony Noordanus. (koornmolen). Gecomp. Willem van der Geer
draagt over t. b. van Anthony Noordanus een windkoornmolen met een huis, schuur en berg, erve en
boomgaardje of tuin te W.L. bij de Waal. Het boomgaartje 1H. bel t.o. Hannes Oostrom en t.w.
Johannes Hazue, plus nog een stel zeilen. Met nog een belasting van f 25,- sjaars betr. wind geld t. b.
van de heer van W.L. Koopprijs f 1200,- betaald met f 900,- en nog een schuldbrief van f 300,(afbetaald 8 mei 1782).
fol. 63. 13 aug. 1776. Eigen voor Ary van Elk. Gecomp. weled. gestr. heer Arnoud Roels, heer van
Waarder, schepen van Sch. Draagt over t. b. van Ary van Elk, gerechtsbode te W.L. 2 akkers
bouwland met een hoekje griend int benedeneind van W.L. Groot 4H. met de hogendijk en
Tiendeweg daar aan behorende. Strekk. de oosterse akker van de halve buitendijkse dwarssloot af
n.w. op tot de halve voorwetering toe en de westerse akker strekk. van de halve binnendijkse
dwarssloot af n.w. op tot de halve Tiendeweg sloot toe. bel. t.o. Jan van Oostrom en t.w. Cornelis
Faay. Koopprijs f 105,fol. 64. 12 mei 1777. Eigen voor Jan van der Horst. Gecomp. Mergje Gijsbertse Neeleman, wed.
Huyg de Jong won. te Bonrepas, draagt over t. b. van Jan van der Horst, schout van W.L. de helft in
3M 2H griendland te W.L. bij de grote Waal, strekk. van de halve achterwetering af z. w. op tot de
Lek. Bel. t.o. Dhr. Cornelis van de Bosch en Cornelis Lasonder en t.w. Jan van Maaurak voor f 330,-
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fol. 65. 6 juni 1777. Eigen voor Peeter de Hoop. Gecomp. Pieter Stigter, Ary Stigter, Cornelis
Hooykaas, geh. met Jannigje Stigter, Cornelis Willem Stigter, Jan Stigter en Pieter Stigter, nog
Pieter en Ary Stigter in qualiteit als voogden over Mergje Koolwijk, nagelaten minderj. dochter van
Ary Koolwijk, geh. met Hendrikje Stigter te samen erfgenamen van wijlen Jan Stigter, dragen na
veiling 9 apr. 1777 over t. b. van Peeter de Hoop een hofstede bestaande uit huis, berg en schuur met
24M land en uiterwaard in het boveneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. bel. t.o.
aan de hofstede met 16M de erven Jacobus van der Weyden en t.w. de koper. En van de overige 8M
ten oosten en ten westen de wed. Cornelis Sliedrecht. Koopprijs f 3500,fol. 66v. 6 juni 1777. Schuldbekentenis Peeter de Hoop. Gecomp. Peeter de Hoop te W.L. bekende
schuldig te zijn aan de weled. gestr. heer Pieter de Groot, schepen te Sch. f 1500,- a 3½ %
verhypoth. op een hofstede met 24M land en uiterwaard int boveneind van W.L. strekk. uit de Lek
n.w. op tot de Broeyk door comp. van wijlen Jan Strigter gekocht. Item een hostede bestaande in een
Heere huyzinge en annex boerenwoning, berg en schuur en 22M land en uiterwaard te W.L. strekk.
uit de Lek n.w. tot de broeyk. Bel. t.o. aan de huyzinge en 15M van de erven Jacobus van der
Weyden en t.w. de erven de Heere van Lauwregt. Van 3M ten oosten de erven van Dhr. van
Lauwregt en t.w. Pieter Hoogendoorn en van 5M t.o. Hendrik Alblas en t.w. de erven Jacobus van
der Weiden. Item nog 6½ M land gelegen als boven strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel.
t.o. de comp. en t.w. Arie van Elk en de wed. Cornelis Sliedrecht. Laatstelijk nog 4M hooi em
boomgaardland strekk. uit de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. de hooggeb. heer de Casembroot en t.w.
Lambert de Ridder.
fol. 68. 14 juni 1777. Eigen voor Jan Verhoek. Gecomp. Jan Cornelisse de Groot won. te W.L.
draagt over aan Jan Verhoek won. Sch. een akker bouwland te W.L. van 4H met betimmering
strekk. van de halve Tiendeweg z. w. tot de Lek. bel. t.o. de heer Bailliu Braet en Cornelis Lasonder
en t.w. Johannis Bisschop voor f 50,fol. 69. 11 aug. 1777. Eigen voor Weled. gestr. Willem Groen. Gecomp. de heer Fransiscus van
Druunen, proc. hebb. van zijn vader Marcellus van Druunen won. Leusden als ook proc. hebb. van
Minne Hesfels, geh. met Neeltje van Druunen en wijders van Frans van Druunen, Jan van Druunen
en Thomas Fauder, geh. met Maria van Druunen, kinderen van Wijlen Jan van Druunen. Alle
erfgen. van Wijlen Adrianus van Druunen, dragen over t. b. van de weled. gestr. heer Willem Groen,
luitenant in dienst van d. staat, een tuin met tuinhuis 1H 75R te W.L. aan de stadscingel, bel. t.n. de
stadsgracht en t.z. Dhr. Gerrit Lazonder. Koopprijs f 190,fol. 72v. 27 okt. 1777. Eigen voor Lodewijk Bouwman. Gecomp. Bastiaan Hooglander won. W.L.
draagt over aan Lodewijk Bouwman te W.L. een huis, erf en land int beneden eind van W.L.
genaamd ‘Kostverloren’. Strekk. uit de Lek n.w. op over de dijk tot de halve dwarssloot aan de
queldam. Bel. t.o. Pieter de Groot en t.w. Jan van Kampen met recht van uitpad over de steegt naast
de akker of de uitgerooide boomgaard. Koopprijs f 300,fol. 73v. 3 dec. 1777. Eigen voor weled. gestr. heer Jan Braet. Gecomp. Hannis Homburg won.
Cabouw, draagt over t. b. van de weled. gestr. heer Jan Braet, vrijheer van Zevender en Cabouw 6M
land te W.L. strekk. van de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. Jan Lameer en t.w. de erven
de heer Abraham Hartman en Theodora Maria Hartman. Item nog 4M te W.L. strekk. uit de Lek
n.w. tot de Broeyk, bel. t.o. Dhr. Gerardus Jacobus van den Bosch en t.w. de erven Jan Straver voor f
900,-
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fol. 74v. 3 dec. 1777. Eigen voor Hendrik Alblas. Gecomp. Ary van Elk, gerechtsbode van W.L.
draagt over aan Hendrik Alblas won. W.L. 6M wei en bouwland int boveneind van W.L. strekk. uit
de Lek n.w. op tot de achterwetering. Bel. t.o. Peeter de Hoop en de wed. Cornelis Sliedrecht en t.w.
de wed. Cornelis Sliedrecht. Koopprijs f 950,- Betaald met f 250,- en een schuldbrief van f 700,fol. 75v. 3 dec. 1777. Schuldbekentenis van Hendrik Alblas t. b. van Arie van Elk f 700,- a 3½ %
verhypoth. op het voorg. land.
fol. 76v. 13 dec. 1777. Eigen voor Jan Verhoek. Gecomp. de heren Cornelis van de Bosch, Jan
Braet, Dhr. Willem van Lil en Mr. Stephanus Jacobus Scheltus als boekhouder en regenten van het
oude mannen en vrouwenhuis te Sch. Dragen over t. b. van Jan Verhoek te Sch. 4M wei en hooiland
int benedeneind van W.L. strekk. van de buitentee van de dijk n.w. op tot zuid-Zevender. Bel. t.o.
Jan van Mauwrak en t.w. Jan van Oostrom. Koopprijs f 725,fol. 77v. 13 dec. 1777. Eigen voor Jan van Oosten. Gecomp. dezelfde heren reg. van het mannen en
vrouwenhuis te Sch. Na veiling 7 okt. 1777 te Sch. over te dragen aan Jan van Oosten 4M wei en
hooiland te W.L. strekk. van de buitentee van de dijk n.w. op tot de zuid-Zevenderkade. Bel. t.o. de
schout Jan van der Horst en t.w. de weled. gestr. heer Pieter de Groot. Koopsom f620,
fol. 78v. 13 dec. 1777. Eigen voor Cornelis Verveer. Gecomp. dezelfde regeerders van het oude
mannen en vrouwenhuis te Sch. dragen over na veiling d.d. 7. 10. 1777. t. b. van Cornelis Verveer te
Jaarsveld, 3½M hooiland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve Broeyk, bel. t.o. Willem van
Renswoude en de koper en t.w. de weled. gestr. heer Jan Jacob Godin. ., voor f 400,fol. 79v. 13 dec. 1777. Schuldbekentenis Jan van Oosten. Gecomp. Jan van Oosten te Sch. bekende
schuldig te zijn aan Cornelis den Hoet, won. Bergambacht f 600,- a 3½ % verhypoth. op 4M land te
W.L. strekk. van de buitentee van de dijk enz. (zie fol 77v) (afgelost 9 aug. 1800)
fol. 81. 24 dec. 1777. Eigen voor weled. gestr. heer Jan Braet. Gecomp. Jan van der Horst, schout
van W.L. proc. hebb. van de weled. heer Abraham Cortebrant te den Haag. In huwelijk hebb.
vrouwe Maria Bredius en van dezelve vrouwe Maria Bredius met haar voorn. man geass. ook voor
haar zuster juffr. Cornelia Bredius als eigenaresse van de helft van de goederen. Dragen over aan
weled. gestr. heer Jan Braet 3M 4H land te W.L. aan de Tiendeweg, strekk. uit de Lek tot de Broeyk.
Bel. t.o. de heer koper en t.w. zekere 7M leenland met huizinge daarop staande meede door voorn.
heere Abraham Cortebrant in gemelde qualiteit aan weled. gestr. heer Jan Braet verkocht. Koopprijs
f 300,fol. 83. 24 dec. 1777. Procuratie t. b. van overdracht. Abraham Cortebrant agent in den Haag geh.
met Maria Bredius en Cornelia Bredius, Adriana Henriette Bredius, de kinderen van Lidia Bredius,
dragen over aan weled. gestr. heer Jan Braet, heer van Zevender en ballui van Sch., een hofstede
best. uit huizinge berg, schuur en 24M land onder zuid-Zevender. Bel. t.o. en t.w. Dhr. Braet. Item
een huis en 10M 4H te W.L. bel. t.o. Hannes Homburg en t.w. Hannes de Groot. Totaal voor f
3600,fol. 88. 16 febr. 1778. Verdeling goederen van wijlen Bastiaan Hooykaas. Gecomp. Cornelis
Hooykaas won. te W.L., Pieter Loendersloot won. W.L. gehuwd geweest met Aaltje Hooykaas, Ary
de Bruyn, geh. met Pietertje Hooykaas won. Lopik, Marcus Middelkoop, geh. met Willempje
Hooykaas won. Tienhoven alle kinderen en erfgen. van wijlen Bastiaan Hooykaas verdelen als
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volgt; Cornelis Hooykaas zal hebben een stuk griendland te W.L. strekk van de eigen van de
diaconie te W.L. n.w. op mej. de wed. Lambert Eijke, bel. t.o. Cornelis Faay en t.w. de volgende 3M
3H. Pieter Loendersloot, geh. geweest met Aaltje Hooykaas zal hebben een huis, erve en 3H bouw
en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Tiendeweg, bel t.o. de diaconie van W.L. en
t.w. Ary van Elk. Item 3M 3H wei, hooi en hennip en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op
tot de Broeyk toe, bel. t.o. mej. de wed. Lambert Eijke en t.w. de wed. Jan Lameer. Item 4M 1H wei
en hooiland te W.L. strekk. van de halve Tiendeweg n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. Pieter
Alblas en t.w. Hannis de Groot. Hij verplicht zich alle lasten der boedel te voldoen en tevens Ary
de Bruyn, geh. met Pietertje Hooykaas en Marcus Middelcoop, geh. met Willempje Hooykaas ieder
f 50,- te betalen.
fol. 89v. 16 febr. 1778. Eigen voor Jan Braet en Cornelis Lazonder. Gecomp. Pieter Loendersloot
won. te W.L. na publ. veiling draagt over aan weled. gestr. heer Jan Braet en Dhr. Cornelis lazonder
won. Sch. 3M 3H wei, hooi, hennip en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk,
bel. t.o. mej. de wed. Lambert Eijken en t.w. de wed. Jan Lameer. Koopprijs f 522,fol. 90v. 21 febr. 1778. Eigen voor Barent Verhoek. Gecomp. Jan van der Horst schout te W.L.
draagt over t. b. van Barent Verhoek te Sch. een stuk weiland 1M 3H int benedeneind van W.L.
Strekk. van de achterwetering n.w. op tot zuid-Zevender. bel. t.o. Jan van Kampen en t.w. Jan van
Oosten voor f 160,fol. 91v. 21 febr. 1778. Gecomp. Baarent Verhoek te Sch. bekende schuldig te zijn aan Monsieur
Arie Kleyn te Sch. f 200,- a 4% op het voorg. perceel. Zijn vader Jan Verhoek staat borg voor hem.
fol. 93. 17 maart 1778. Gecomp. Cornelis de Boode won. W.L., Ary de Boode won. W.L. en
Cornelis Zuydam, geh. met Deliaantje de Boode won. int land van Steyn. Betr. de boedel van wijlen
hun vader Joost de Boode, geh. met Jannetje de Groot. De zoon, Cornelis de Boode welke altijd op
het bedrijf heeft gewerkt zal hebben de hofstede en tevens de lasten welke er op rusten en dient de
overige erfgen. te betalen f 600,fol. 95. 17 maart 1778. Gecomp. Cornelis de Boode won. W.L. bekend schuldig te zijn aan Ary van
Elk, gerechtsbode te W.L. f 600,- a 3½ % verhypoth. op een hofstede, bestaande in huis, berg en
schuur met 6M 2H wei, hooi en bouwland te W.L. bel. t.o. Cornelis Hooykaas en t.w. de kinderen
van Cornelis Pieterse Vermeulen en Ary van Klaren.
fol. 96. 31 juli 1778. Eigen voor mej. Aantje Hoogendoorn. Gecomp. Cornelis Hooykaas, won. W.L.
draagt over t. b. van mej. Aantje Hoogendoorn, wed. van Johannis Lameer won. te Sch. een stuk
griend te W.L. strekk. van de eigen van de diaconie van W.L. af n.w. op tot de eigen van mej. de
wed. Lambert Eijken. Bel. t.o. Cornelis Faay en t.w. de weled. gestr. heer Jan Braet en de heer
Cornelis Lasonder, voor f 121,fol. 97. 28 sept. 1778. Eigen voor Johannes Eykelenboom. Gecomp. de weled. gestr. heer Jan Braet,
draagt over na veiling t. b. van Johannis Eykelenboom, buurman van W.L. 4M wei, hooi, bouw en
griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de halve Broeyk. Bel. t.o. de heer oud burgem.
Gerardus Jacobus van de Bosch en t.w. de erven Jan Straver. Koopprijs f 1000,fol. 98. 28 sept. 1778. Eigen voor Arie van Elk. Gecomp. Cornelis de Boode, schepen van W.L. als
gemachtigde van de hoogedelgeboren Jonkvrouwe Eleonora Geertruyd de Casembroot won.
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Utrecht. Draagt over t. b. van Arie van Elk 5M wei, hooi, bouw en griendland int benedeneind van
W.L. Strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk, bel. t.o. Leendert Slingelandt en t.w. Cornelis Faay.
Item 3½ M wei, hooi en griendland int benedeneind van W.L. strekk. als voren, bel. t.o. Pieter
Loendersloot met de wed. Willem van Oostrom en t.w. voorn. Cornelis Faay. Item 6½ M wei, hooi,
bouw en griendland int boveneind van W.L. meede strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o.
Ary van Klaren en t.w. Peeter de Hoop, voor f 1250,fol. 101. 9 dec. 1778. Eigen voor Arie de Langen. Gecomp. Arie van Elk, gerechtsbode van W.L.
verklaard verkocht te hebben aan Arie de Langen won. te W.L. 3½ M land int benedeneind van
W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter Loendersloot met de wed. Willem van
Oostrom en t.w. Cornelis Faay, voor f 325,fol. 102. 22 febr. 1779. Eigen voor wel. gestr. heer Corn. van d. Bosch. Gecomp. Hannes de Groot,
won. W.L. draagt over t. b. van de weled. gestr heer Cornelis van den Bosch, raad in de vroedschap
van Sch. en oud schepen van Sch. 2M 5H 50R hooi en griendland te W.L. strekk. van de halve
voorwetering af n.w. op tot halve Broeyk. Bel. t.o. Pieter Loendersloot en t.w. de verkoper voor f
500,fol. 103. 9 maart 1779. Schuldbek. Hannis de Groot. Gecomp. Hannis de Groot te W.L. bekende
schuldig te zijn aan Willem Verdoolt won. Stolwijk f 1500,- a 3%, verhypoth. op een hofstede
bestaande in een huis, schuur en twee bergen met 16M wei, bouw en griendland int beneden eind
van W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. Johannes Hazue en t.w. de erven van Jan
Straver. Item 4M land als voren strekk. uit de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. de weled. heer Jan Braet en
t.w. Ary van Elk. Item 2M 2H 50R wei en hooiland te W.L. strekk. van de halve voorwetering af
n.w. op tot de Broeyk, bel. t.o. de heer Cornelis van de Bosch en t.w. de wed. Willem van Oostrom
en nog 3H. griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve Tiendewegsloot, bel. t.o. en t.w.
Ary Vuurens. (Voldaan 22 dec. 1783).
fol. 104v. 9 apr. 1779. Eigen voor Hendrik Alblas. Gecomp. Bastiaen de Kooning geh. met Ariaantje
Vermeulen, Aaltje Vermeulen en Maddeleentie Vermeulen mitsg. Joost Vermeulen en Teunis den
Besten als voogden over Pieternella en Maggeltje Vermeulen, kinderen en erfgen. van wijlen
Cornelis Pieterse Vermeulen, verklaarden na gedane veiling dd 10 febr. 1779 over te dragen t. b. van
Hendrik Alblas te W.L. een hofstede bestaande uit huis, berg en schuur met 4M 4H wei, hooi en
bouwland te W.L. strekk. uit de halve buitendijkse dwarssloot n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o.
Cornelis de Boode en t.w. Ary Vuurens. Koopprijs f 875,fol. 106. 9 apr. 1779. Eigen voor Arie van Elk. Gecomp. Bastiaan de Kooning enz. (zie voren)
erfgen. van Cornelis Pieterse Vermeulen dragen over na veiling dd 10 febr. 1779 aan Arie van Elk,
gerechtsbode 7M 1H wei, hooi, bouw en boomgaard en griendland te W.L. strekk. van de buitendijk
sloot af tot de Broeyk. Bel. t.o. Jan de Langen en t.w. Johannes Eykelenboom. Koopprijs f 1000,fol. 107. 9 apr. 1779. Eigen voor Lambert de Ridder. Gecomp. Jan de Pater Pietersz, Cornelis de
Pater, Leendert de Pater, Louwerens Hoogendijk, geh. met Lena de Pater, Bastiaan van Vliet, geh.
met Jannigje van Schayk, Jan Hendrik Lodewijk Kuunen, geh. met Pietertje van Schayk, Jan de
Pater en Ary van Elk, beide procuratie hebb. van Aart Westerling, geh. met Adriaantje van Schayk
en ook procuratie hebb. van de nagelaten kinderen van Meynsje de Pater geh. met Rijk van Schayk,
alle erfgen. van wijlen Pieter de Pater. Dragen over na publieke veiling dd 25 maart 1779 t. b. van
Lambert de Ridder te W.L. een huizinge en 2H boomgaardland te W.L. strekk. noord af van de
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bovenkade van Bartholomeus van der Spek en z. w. op tot Hendrik Heerens. Bel. t.o. de Kerksteegt
en t.w. de Lazarus steegt. Belast met 10st. t. b. van de nonnen van Oudwijk nu Dhr. van W.L.
Koopprijs f 580,fol. 109v. 4 juni 1779. Eigen voor Jan van der Horst, schout. Gecomp. zie voren. Dragen over t. b.
van Jan van der Horst, schout de helft van 3M 2H griendland te W.L. bij de grote Waal, strekk. van
de halve achterwetering z. w. op tot de Lek. bel. t.o. de heer Cornelis van de Bosch en Cornelis
Lazonder en t.w. Jan van Mauwrak voor f 450,fol. 112. 17 sept. 1779. Eigen voor Ary van Elk. Gecomp. de weled. gestr. heer Carolus Carnier,
raad in de vroedschap van Sch. draagt over t. b. van Ary van Elk, gerechtsbode een vijfdepart in de
hierna gespecificeerde landerijen te W.L. n. l. 3M griendland liggende achter het schoolhuis. Bel.
t.o. Jan van Maurak en t.w. Hannis Oostrom. Item in 2M 3H elsebos, strekk. van de achterwetering
tot de Broeyk, bel. t.o. de volgende landerijen en t.w. de heer transportant en dhr. Cornelis van den
Bosch. Laatstelijk nog in 9M 5½ H zijnde mede elsebos, strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk.
Bel. t.o. de koper en t.w. de schout Jan van der Horst en het hiervoren gemelde land, waaronder
2M3H leenroerig aan de heerlijkheid van W.L. Zijnde gemelde percelen gemeen met de heren Jan
Braet, Cornelis van den Bosch, de erven Cornelis Lasonder en Jan van der Horst die de overige
vier/vijfde parten competeren. Koopprijs van zijn deel f 425,fol. 113. 3 nov. 1779. Schuldbek. van Lambert de Ridder. Gecomp. Lambert de Ridder en Grietje
Kortlever, echtelieden won. W.L. Bekennen schuldig te zijn aan de heer Rijnier van Hondhorst te
Sch f 600,- a 3½ % verhypoth. op een huyzinge en 2H boomgaard int beneden eind van W.L.
Strekk. n.w. af van de bovenkade van Bartholomeus van der Spek z. w. op tot Hendrik Heerens. Bel.
t.o. de Kerksteegt en t.w. de Lazarussteegt. Item nog een hofstede best. uit huis, berg, schuur met
10½ M wei, hooi en bouwland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. Peter de
Hoop en t.w. de erven Jacobus van der Weyden.
fol. 114. 21 jan. 1780. Scheiding landerijen. Wij onderget. Jan Braet, Arie van Elk, als het recht en
de eigendom bij wettig transport van Dr. Carolus Carnier verkregen hebbende, Cornelis van de
Bosch, Magtildis Maria van Es, wed. en boedelhoudster van Cornelis Lasonder en Jan van der
Horst, verklaren met elkander gescheiden en verdeeld te hebben 15M 2H 50R te W.L. als wij op de
11 apr. 1775 bij wettig verlyen en transport van heren Staten van Utrecht verkregen hebben, te
weten; Aan Jan Braet, Arie van Elk, Magtildis van Es voor haar vier/vijfde parten int gemeen. 3M
leggende achter het schoolhuis, bel t.o. Jan van Maurak en t.w. Hannes Oostrom. Item 2M 3H
strekk. van de achterwetering tot de Broeyk, bel t.o. de volgende landerijen en t.w. de heer Carolus
Carnier en Cornelis van de Bosch. Laatstelijk nog de 3 westelijke stukken van 9M 5½H groot, 6M
5H zullende de overige 3M 50R hierna aan Cornelis van de Bosch worden aanbedeeld, strekk. voort
geheel uit de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. Ary van Elk en t.w. Jan van der Horst en het hier voren
gemelde land. Alle de voorz. percelen te verongelden voor 12M 2H. En aan Cornelis van de Bosch,
voor 1/5 part het oostelijke stuk van de gemelde 9M 5½H land, strekk. mede uit de Lek n.w. op tot
de Broeyk, zijnde daarin begrepen 1½M en 1M leenroerig aan de heerlijkheid van W.L. en met
welke 2 lenen Cornelis van de Bosch is verleit geworden.
fol. 116. 17 apr. 1780. Eigen voor Hendrik van der Plaat. Gecomp. de weled. gestr. heer Willem
Groene, luitenant in dienst van de staat, draagt over t. b. van Hendrik van der Plaat te Sch. een tuin
1H 75R te W.L. aan de stadscingel van Sch. strekk. o. w. op tot de halve sloot met een uitpad op de
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steegt. bel. t.n. de stadsgracht en t.z. de Heer Gerrit Lazonder, voor f 250,- (d. i. verkocht met een
schuldbrief van f 250,- a 4% en voldaan 19 dec. 1783).
fol. 118. 10 mei 1780. Eigen voor Stephanus Jacobus Scheltus. Gecomp. de heer Stephanus Hebert,
Commies te Sch. en de weled. gestr. heer Willem van Lil, raad en vroedsch. te Sch. Proc. hebb. van
hun schoonmoeder mej. Hermijn Garda Vos, wed. van de weleerwaarde heer Herman van der Horst
in zijn leven predikant te Sch. Dragen over na veiling t. b. van de weled. gestr. heer Mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, schepen van Sch. een tuin met tuinhuis 1H te W.L. strekk. voor van de herenweg
af tot de eigendom van de erfgen. van de wed. Cornelis de Pater. Bel. t.n. mej. de wed. Govert
Berkman en t.z. Jan Coert voor f 310,fol. 119. 10 mei 1780. Eigen voor Jan van d. Horst en Ary van Elk. Gecomp. Cornelis Schilpevoot te
Sch. draagt over t. b. van Jan van der Horst, schout en Ary van Elk, gerechtsbode een tuin en
tuinhuis te W.L. aan de kerksteegt 2½H land, strekk. van de halve kerksloot af n.w. op tot de halve
dwarssloot toe. Bel. t.o. de Lazarus steegt en t.w. Johannis Duwel. Belast met 2st per jaar voor de
kerk en 25st voor de heer van W.L. Koopprijs f 500,fol. 120. 8 mei 1798. Eigen voor Dirk van de Vendel. Gecomp. de weled. gestr. heer Mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, schepen van Sch. Draagt over t. b. van Dirk van de Vendel te W.L. een tuin met
tuinhuis van 1H land te W.L. strekk. voor van de herenweg tot de eigendom van de erfgen. van de
wed. Cornelis de Pater. Bel. t.n. mej. de wed. Govert Berkman en t.z. Jan Coert, voor 365,- (betaald
met f 15,- kontant en schuldbrief van f 350,- a 3½ %. Voldaan 8 mei 1798).
fol. 122v. 27 dec 1780. Eigen voor Adrianus Faay. Gecomp. Jan van der Horst en Arie van Elk,
hebben verkocht en dragen over t. b. van Adrianus Faay te W.L. een tuin met tuinhuis. (zie fol. 119)
voor f 700,fol. 123v. 9 april 1781. verdelig van goederen. Onderget. Jan de Lange won. W.L. en Fredrik de
Lange te Bergambacht, enige erfgen. van hun broer wijlen Aart de Lange te W.L. hebben verdeeld
de goederen, t.w. aan Jan de Langen; Een achterhuis op de halve schoorsteen af met het erf aan de
oostzijde tot de grippel toe. En aan de westzijde op de halve schoorsteen af tot de hennipakker toe te
W.L. Item een hennipakker als voren, strekk. van de halve sloot af n.w. op tot de halve voorwetering
toe, bel. t.o. de eerst ondertekende en t.w. van ouds de kinderen van Cornelis Pieterse Vermeulen nu
Ary van Elk. Item 2 campen weiland mede gelegen als voren strekk. van de halve voorwetering aff
tot de halve dwarssloot toe, bel. t.o. de erven Hendrik van den Hoven en t.w. van ouds de kinderen
van Cornelis Pieterse Vermeulen, nu Arie van Elk. Laatstelijk nog een camp hooiland te W.L.
strekk. van de halve dwarssloot af n.w. op tot de Broeyk, bel. t.o. de erven Hendrik van de Hoven en
t.w. van ouds de kinderen van Cornelis Pieters Vermeulen, nu Arie van Elk te samen verongeldende
voor 4M 4½H. Aan Frederik de Langen een witte jonge vaars.
fol. 126. 23 sept. 1781. Eigen voor Barthol. Hermannus de Moor. Gecomp. Cornelis Eikelenboom
en Jan van Oostrom, kerkmeesters van W.L. verklaren verkocht te hebben in eigendom aan de
weled. gestr. heer Bartholomeus Hermannus de Moor, heer van W.L. een begraafplaats op het
kerkhof ten noorden van de kerk achter de plaats daar nu in de kerk de bank of gestoelte van de heer
van W.L. staat breed 20 rijnlandse roeden en lang 20R omme te dienen ter begraving van de lijken
van gemelde heer van deze ambachte, zijn huisvrouw en rechtverkrijgende met vrijheid om dezelfde
grond te besluiten binnen een muur te verbinden met twee pilaren van de kerk en tussen de zelven
een deur te maken in de muur van de kerk tot een ingang door de kerk in gemelde begraafplaats,
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alles ten koste van de heere koper, zonder dat omtrent die begraafplaats en ingang benoorden de
predikstoel ter plaatse daar nu de bank van de heer staat, ooijt, ofte ooijt door de verkopers enige
verandering zal mogen worden gemaakt, alware het dat in tijd en wijlen bij verandering aan, of in, of
om de kerk zulks nodig wierde geoordeeld als hebbende wij kerkmeesteren die begraafplaats met dat
recht voor eenen altoos durende eigendom verkocht. De kooppenningen bedragen f 30,fol. 127. 3 jan. 1782. Eigen voor Peter de Hoop. Gecomp. weled. gestr. heer Gerardus Jacobus van
de Bosch, verklaard verkocht te hebben aan Peter de hoop t. b. van Pieter Vermeulen als in huwelijk
hebb. Fijtje de Hoop, kind en mede erfgenaam van de gemelde Peter de Hoop, 6M wei, hooi en
bouwland met een huis en betimmering te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. de
wed. Willem van Oostrom en t.w. Johannes Eijkelenboom, voor f 1200,fol. 128. 3 jan. 1782. Eigen voor Jan Hazue junior. Gecomp. Jan de Langen, schepen van W.L.
verklaard verkocht te hebben aan Jan Hazue junior elf hond hooiland te W.L. strekk. van de eerste
dwarssloot over de achterwetering af n.w. op tot de tweede dwarssloot toe. Bel. t.o. de erven
Hendrik van de Hoven en t.w. Ary van Elk, met recht van uitpad. Koopprijs f 260,fol. 129. 3 jan. 1782. Eigen voor Jan Hazue junior. Gecomp. Jan de Langen, verklaard verkocht te
hebben aan Jan Hazue junoir 7H hooiland te W.L. strekk. van de tweede dwarssloot over de
achterwetering af n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. de erven Hendrik van den Hoven en t.w. Ary van
Elk, met uitpad. Koopprijs f 110,fol. 130. 12 maart 1782. Scheiding van de boedel van Peter de Hoop en Marrigje Cornelisse
Koppelaar. Gecomp. Roel de Hoop, Cornelis de Hoop, Cornelis Jonkers, in huwelijk hebb. Marrigje
de Hoop, Willem van de Berg, getr. met Cornelia de Hoop, Pieter Vermeulen, geh. met Fijtje de
Hoop, Jan Vermeulen, geh. met Antje de Hoop, alle kinderen en erfgen. van Peter Roelen de Hoop
en Marrigje Cornelisse Koppelaar. Betr. scheiding van boedel en land.
Een hofstede, bestaande uit, huis, berg, schuur met 24M wei, hooi en bouwland te W.L. met nog 6M
te W.L. geschat op
f 4350,4M hooi en boomgaardland f 1100,Een hofstede bestaande in een heere huizinge en annex boeren woning, bergen, schuur met 22M
land en uitterw. te W.L.
f 6000,Te samen
f 11450,Een schuld hierop van
f 1500,Wordt totaal
f 9950,Waarin elk zijn portie of 1/6 deel is f 1658,-6st 10 2/3penn. Volgens de comp. in volle vrije
eigendom toe te scheiden aan Cornelis de Hoop, zeker hofstede, best. uit huis, berg, schuur en 14M
land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk, bel. t.o. de hofstede met 16M de erve Jacobus van
de Weyden en t.w. het volgende land ende overige 8M ten oosten en ten westen de wed. Cornelis
Sliedrecht. Item nog 6½M land als voren, strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk, bel. t.o. de
voormelde hofstede en t.w. hendrik Alblas, voor de somma van
f 4350,Af zijn portie
f 1658,-6-10
Met het verschil van f 2691-13-5 zal hij eerstelijk voldoen de portie van Roel de Hoop tot f 1658,-610 en aan Willem van de Berg f 1033,-6-10. Voorts verklaren comp. toe te scheiden aan Cornelis
Jonkers, geh. met Marrigje de Hoop, 4M hooi en boomgaardland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot
de Broeyk daar t.o. de hoog welgeb. jonkvrouwe E. G. de casembrood en t.w. Lambert de Ridder
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naast geland zijn voor f 1100,- en zal de zelve nog ontvangen van Jan Vermeulen een somma van f
558,-6-10
Verder verklaren comp. in eigendom toe te scheiden aan Jan Vermeulen, geh. met Antje de Hoop
een hofstede bestaande in een heere huizinge en annex boerenwoning, berg en schuur, mitsg. 22M
wei, hooi, bouwland en uitterwaard tr W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. aan de huizinge
en 15M land van de erven Jacobus van der Weyden en t.w. de heer van Vuylkoop van de 3M t.o.
Cornelis Eijkelenboom en t.w. Pieter Hogendoorn en van de 4M t.o. Hendrik Alblas en t.w. de erven
jacobus van der Weyden naast gelegen zijn, voor de somma van f 6000,- gaat af zijn part f 1658,-610 rest nog te betalen f 4341,-13-5
Hiervan zal hij betalen aan Cornelia de Hoop f 625,- Aan Margje de Hoop f 558,-6-10 Aan Fijtje
de Hoop f 1658,-6-10. Aan de heer Pieter de Groot, houder van de voorz. hypoth. f 1500, Alles
gepasseerd 12 maart 1782.
fol. 135. 7 mei 1782. Eigen voor Johannes Hazue junior. Gecomp. Bartholomeus Faay, won.
Cabouw, proc. hebb. van mej. Filida Tijkmaker, wed. en boedelh. van wijlen de heer Willem van
Aaken die enig erfgen. was van Catharina Tijkmaker, wed. van de heer Judocus van Wijngaarden,
draagt over na veiling 1 maart 1782 aan Johannes Hazue junior, 5M hooi en bouwland int
benedeneind van W. L, strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk, bel. t.o. de erven Cornelis Faay en
t.w. de weled gestr. heer Jan Braat voor f 575,fol. 137. 7 mei 1782. Gecomp. Johannes Hazue junior won. te W.L. welke bekende schuldig te zijn
t. b. van de heer Michiel Helgers te Sch. f 700,- a 3% verhypoth. op het voorgaande land en op 3M
hooiland te W.L. zie fol 128 en 129. Voldaan 29 juni 1789.
fol. 138. 29 mei 1782. Eigen voor Aaldert den Uyl. Gecomp. Jan de Langen, schepen van W.L.
bekend verkocht te hebben aan Aaldert den Uyl te W.L. een huizinge en 5M 5H land te W.L. strekk.
van de buiten dijksloot af n.w. op tot de eigen van Johannes Hazue junior. bel. t.o. de erven Hendrik
van den Hoven en t.w. Ary van Elk voor f 500,fol. 139. 29 mei 1782. Gecomp. Aaldert den Uyl te W.L. bekend schuldig te zijn aan Aagje Stoud,
wed. van Bastiaan Blommendaal f 500,- a 3½ % (afbetaald 3 jan. 1790. )
fol. 140. 6 aug. 1782. Eigen voor Frans van der Straaten. Gecomp. Johannes van Waas, won. te Sch.
verklaard verkocht te hebben aan Frans van der Straaten te Sch. 2M 3H wei en griendland te W.L.
verongeld voor 1M 3H met de hogendijk daar aan behorende. Strekk. gedeeltelijk over de
Tiendeweg en gedeeltelijk van de halve voorwetering af n.w. op tot de halve achterwetering toe. Bel.
t.o. de wed. Cornelis Faay en t.w. Jan van Oostrum, zijnde het griendland gelegen aan de hogendijk.
Koopprijs f 700,-. Betaald f 200,- en schuldbrief van f 500,- a 3½ %
fol. 142. 30 nov. 1782. Eigen voor Willem de Bouter. Gecomp. Geertje Rietveld, wed. van Jan
Straver, verklaard verkocht te hebben aan Willem de Bouter won. te Sch. 3M hooi, bouw en
griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de halve Broeyk. bel. t.o. Jan van der Horst en Ary
Van Elk en t.w. Hannes de Groot voor f 700,fol. 143. 6 jan 1783. Gecomp. Willem de Bouter, bekend schuldig te zijn Bartha Bol. wed. van
Tieleman (Stroon) f 600,- a 3½ %
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fol. 144. 6 jan. 1783. Eigen voor Jacob van Huuksloot. Gecomp. mevr. Maria Verhaar, wed. weled
gestr. heer Arnoud Roels, heer van Waarder, draagt over aan Jacob van Huuksloot won. te Sch. 3M
5H wei en hooiland int benedeneind van W.L. strekk. van de halve middelwetering af n.w. op tot
half wegen de Lopiker wetering. Bel. t.o. Jan van Oosten en t.w. de erven Cornelis Faay. Zijnde
daarop een hond op erfpacht aan Cornelis Lok voor f 3,- per jaar. Koopprijs f 475,fol. 146. jan 1783. Eigen voor Maria van den Hoven. Gecomp. Gosen Muys, geh. met Anna Alblas,
Huybert van Vianen, geh. met Jannigje Alblas, Willem Eykelenboom, geh. met Huybertje Alblas,
Lena Alblas en Johannis Eykelenboom als voogden over Aartje Alblas. Alle erfgen. van Pieter
Alblas en Elisabeth Randwijk, dragen over na veiling 24 okt. 1782 t. b. van Maria van den Hoven te
W.L. een huis en 5H boomgaard en bouwland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot voorwetering,
bel. t.o. Cornelis Eikelenboom en t.w. Andries (Moeket) en wed. Willem van Oostrom, voor f 524,fol. 147. Jan. 1783. Eigen voor Pieter Damsteeg. Gecomp. dezelfde erfgen. van Pieter Alblas, dragen
over t.b.v. Pieter Damsteeg te W.L. 4M 1H griendland te W.L. strekk. van de voorwetering af n.w.
op tot de Broeyk. Bel. t.o. Cornelis Eykelenboom en t.w. de erfgen. van Pieter Loendersloot voor f
550,fol. 148. Jan. 1783. Schuldbek. van Pieter Damsteeg t. b. van Johannis Wiggers en Johanna Maria
Bol f 400,- a 4% verhypoth. op het voorz. land.
fol. 149. 11 jan. 1783. Eigen voor mej. Magtildis Maria van Es. Gecomp. de weled. gestr. heer Jan
Braet, vrijheer van Zevender en cabouw. Heeft verkocht aan mej. Magtildis Maria van Es, wed.
wijlen de heer Cornelis Lazonder de helft in vijf morgen boomgaard en griendland int beneden eind
van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Jan Hazue junior en t.w. Pieter de Groot en
Jan Verhoek. Item de helft in 3M 3H wei, hooi, hennip en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w.
tot de Broeyk. Bel. t.o. mej. de wed. Lambert Eyken en t.w. de wed. Jan Lameer voor f 1300,fol. 154. 17 jan. 1783. Gecomp. Maria van den Hoven, bekende schuldig te zijn aan Jan van
Oostrom f 400,- a 3½ % verhypoth. op hu (fol. 146) afbetaald 27 jan. 1804.
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fol. 1. 24 april 1783. Eigen voor Gijsbert Capoen. Gecomp. Johannes van Waas te Sch. heeft
verkocht aan Gijbert Capoen te Sch. een tuin of boomgaard te W.L. achter de kerk 2H. Bel. t.o. de
steegt der kerk en t.w. de Lazarussteegt. Belast met f 1,- t. b. van de heer van W.L. en 2st. voor de
kerk. Koopprijs f 500,fol. 2. 25 sept. 1783. Gecomp. Anthony Noordanus, koornmolenaar te W.L. bekend schuldig te zijn
aan Jacob Huuksloot, koornmolenaar te Sch. f 800,- a 3%, verhypoth. op een koornmolen, huis en
boomgaard te W.L. bel. t.o. Hannes Oostrom en t.w. Joh. Hazue. (afgelost 3 aug. 1785).
fol. 3. 18 dec. 1783. Eigen voor Corn. v Klaaren en Corn. Verveer. Gecomp. Pieter Verhey, geh. met
Wije de Lange, Aaldert den Uyl, geh. met Wijntje de Lange, Hannes van der Wal, geh. met Borgje
de Lange en Arie de Lange, alle kinderen en erfgen. van Jan Gerritse de Lange. Dragen over na
veiling 16 okt. 1783 t. b. van Cornelis van Klaaren en Cornelis Verveer won. W.L. een hofstede
best. uit huis schuur en twee bergen met 6M goedenaerts, wei, hooi, bouw en boomgaardland te
W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. de erven Jac. van der Weyden en t.w. de
verkopers. Belast met een rente t. b. van het weeshuis van Sch. f 11,-11-0 en een rente t. b. van de
armen van W.L. f 5,-18-0. Koopprijs f 650,fol. 4. 18 dec. 1783. Eigen voor Cornelis van Klaaren. Gecomp. zie fol. 3, dragen over t. b. van
Cornelis van Klaaren te W.L. 4M 4H 50R wei, hooi en bouwland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot
de Broeyk. Bel. t.o. de verkopers en t.w. de erven Jac. van der Weyden, voor f 1100,fol. 5. 19 dec. 1783. Eigen voor Jan Janse Spek. Gecomp. Johannes Hazue te Sch. verklaart verkocht
te hebben aan Jan Janse Spek won. Streefkerk een hofstede best. uit huis, berg, en schuur met 16M
wei, hooi, bouw, boomgaard en griendland int benedeneind van W.L., strekk. uit de Lek n.w. op tot
de Broeyk. Bel. t.o. het dorpsschoolhuis en Hannes Oosterom en t.w. Hannes de Groot. Koopprijs f
2400,- betaald met f 1400,- en een schuldbekentenis van f 1000,fol. 6. 19 sept. 1792. Gecomp. Jan Janse Spek won. Streefkerk, bekent schuldig te zijn aan Johannes
Hazue f 1000,- a 3% (afgelost 19 sept. 1792).
fol. 7. 19 dec. 1783. Gecomp. Hendrik van der Plant te Sch. verklaarde verkocht te hebben aan
Cornelia Starrenburg, won. te Sch. een tuin van 1H 75R te W.L. aan de stadscingel van Sch. Strekk.
oost op tot de halve sloot, met een uitpad op de steegt, bel. t.n. de stadsgracht en t.z. dhr. Gerrit
Lazonder, voor f 230,fol. 8. 20 dec. 1783. Eigen voor weled. gestr. heer Jan Braat. Gecomp. de weleerw. heer Adriaan
Stolker, predikant van de Remonstrantse gem. te Sch. en de heer Willem de Koning als executeuren
van het testament van wijlen mej. Tilda Tijkmaker, in leven wed. van wijlen de heer Willem van
Aken. Dragen over na veiling 13 okt. 1783 t. b. van de weled. gestr. heer Jan Braet 2M 3H hooi en
griendland int boveneinde van W.L. over de wetering, strekk. van de halve dwarssloot n.w. op tot de
Broeyk. Bel. t.o. Cornelis de Hoop en t.w. de wed. Cornelis Sliedrecht, voor f 440,fol. 9. 20 dec. 1783. Eigen voor Jan van Oosterom. Gecomp. zie fol. 8, dragen over na veiling 13
okt. 1783 t. b. van Jan van Oosterom te W.L. 150R boomgaard, genaamd ‘de lege erven’ te W.L. bij
de kerk. Strekk van de hoek van de huizinge van de koper n.w. op tot de halve kerksloot, bel. t.o. de
Kerkvliet en t.w. de Kerkstraat, voor f 530,-
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fol. 10. 20 dec. 1783. Eigen voor Adriaan Faay. Gecomp. zie fol. 8 en 9, dragen over na veiling 13
okt. 1783 t. b. van Adriaan Faay te W.L. 150R boomgaard genaamd ‘Floren’ te W.L. in de
Kerkelaan. Bel. t.o. mej. de wed. Berkman en t.w. Hannes van Wagehem, belast met een haardstede.
Koopprijs f 260,fol. 11. 20 dec. 1783. Eigen voor Leendert Labberton. Gecomp. zie fol. 8, 9, 10, dragen over na
veiling 13 okt. 1783 t. b. van Leendert Labberton te Sch. 2H 75R boomgaardland met een houten
tuinhuis te W.L. in de Kerklaan. Bel. t.o. Hendrik Haalbos en t.w. wed. Berkman en belast met een
rente t. b. van de kerk 50st. Koopprijs f 685,fol. 12. 22 dec. 1783. Eigen voor Pieter Waterland. Gecomp. Hannis de Groot te W.L. draagt over na
veiling 20 okt. 1783 t. b. van Monsieur Pieter Waterland de jonge, een hofstede best. uit huis, schuur
en twee bergen met 7M land te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Jan Hazue en t.w. de
Heer Leendert Slingeland. Item 4M hooi, hennip en griendland te W.L. strekk. uit de Lek tot de
Broeyk, bel. t.o. dhr. Jan Braet en t.w. de armen en Ary van Elk. Item nog 3H griendland int
boveneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de halve Tiendeweg sloot. Bel. t.o. Ary Vuurens en
t.w. dezelfde en Joh. Eikelenboom. Koopprijs f 855,fol. 13. 22 dec. 1783. Eigen voor Leendert Slingelandt. Gecomp. Hannis de Groot te W.L. draagt
over na veiling 20 okt. 1783 t. b. van Leendert Slingelandt te Sch. 9M wei, hooi, hennip en
griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter Waterland jr. en t.w. Willem
de Bouter. Koopprijs f 1225,fol. 14. 22 dec. 1783. Eigen voor Ary Paulisse Lameer. Gecomp. Hannis de Groot te W.L. draagt
over na veiling 20 okt. 1783 t. b. van Ary Paulisse Lameer te Sch. 3M wei en hooiland te W.L.
strekk. uit de halve Tiendeweg wetering n.w. op tot Broeyk Bel. t.o. dhr. Cornelis van de Bosch en
t.w. de wed. Willem van Oosterom, voor f 300,fol. 15. 30 jan. 1784. Eigen voor Cornelis van Klaaren. Gecomp. Cornelis Verveer te W.L. heeft
verkocht aan Cornelis van Klaaren te W.L. de helft van een hofstede met 6M goedenaarts wei, hooi,
bouw en boomgaardland te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de erven Jacobus van der
Weyden en t.w. de koper. Belast met rente t. b. van het weeshuis te Sch f 11-11-0 en een rente t. b.
van de huisarmen van W.L. f 5-18-0. Koopprijs f 335,fol. 16. 4 sept. 1790. Gecomp. Cornelis Eikelenboom te W.L. verklaart schuldig te zijn de weled.
gestr. heer Jan Braet f 1000,- a 3% met als borg een hofstede best. uit huis, berg en schuur met 12M
3H land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Joh. Eykelenboom en t.w. de wed.
Willem Oosterom. Item nog 10M land te W.L. als voren, bel. t.o. Dirk van Elk en t.w. Pieter
Damsteeg. (afgelost 4 sept. 1790).
fol. 17v. 29 nov. 1784. Eigen voor Maria van den Hoven. Gecomp. weled. gestr. heer Jan Braet,
heeft verkocht t. b. van Maria van den Hoven te W.L. 3M 4H te W.L. aan de Tiendeweg, strekk. uit
de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de 6M hierna gesp. en t.w. zekere 7M leenland met de huizinge
daarop meede door dhr. Braet aan Maria van den Hoven verkocht. Item 6M gelegen als voren, bel.
t.o. wed. Jan Lameer en t.w. het voorgemelde land, zijnde te zamen een huizinge en 16M 4H land in
ene koop begrepen. Koopprijs f 1000,-
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fol. 19. 29 nov. 1784. Maria van den Hoven bek. schuldig te zijn aan de weled. gestr. heer Jan Braet
f 1000,- a 3% met aflossing van f 50,- per jaar. Als borg het land van fol. 17v. (afgelost 16 jan.
1801).
fol. 21. 13 april 1785. Gecomp. Hannis Oosterom won. Zevender verkl. schuldig te zijn aan mej.
Alida Hofman, wed. wijlen dhr. Jan van der Horst te Sch. f 250,- a 3½ % Als borg 5M land te W.L.
int beneden eind van W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de heer Jan Braet en t.w. Jan
Spek en anderen. Zijnde dit land leenroerig aan de staten van Utrecht als burggraven van Montfoort.
(afgelost 6 maart 1799).
fol. 22. Gecomp. Ary Vuurens won. Tienhoven, heeft verkocht aan Klaas Rietveld te W.L. een
hofstede best. uit huis en schuur met 5M land daarachter int boveneind van W.L. strekk. van de
buitenteen van de dijk n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. Hendrik Alblas en t.w. de wed. Pieter Ariense
de Groot, voor f 900,- (vermits de ongereedheid van de comparant ist voorz. transport niet geschied).
fol. 23. 17 febr. 1786. Eigen voor Arie van Elk en Jan de Groot. Gecomp. Monsieur Pieter
Waterland de jonge te Sch. heeft verkocht aan Arie van Elk en Jan Hannisse de Groot, beide te W.L.
3H griendland int boveneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve Tiendewegsloot. Bel. t.o.
Ary Vuurens en t.w. dezelfde en Joh. Eykelenboom, voor f 140,fol. 24. 10 mei 1786. Eigen voor Cornelis Eegdeman. Gecomp. weleerw. heer Willem Kok,
predikant te Papendrecht, heeft verkocht na veiling 16 febr. 1786 t. b. van Cornelis Eegdeman won.
te Lopik 7M griendland int benedeneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot halve Broeyk. Bel. t.o.
Mej. de wed. J. van d. Horst en Arie van Elk en t.w. Leendert Slingelandt, voor f 1000,fol. 25. 26 juli 1786. eigen voor Pieter Timmers. Gecomp. Cornelis Verveer te W.L. heeft verkocht
aan Pieter Timmers won. onder Tienhoven een huis en 4H boomgaardland int boveneind van W.L.
strekk. uit de diepte van de Lek n.w. tot halve Tiendewegsloot. Bel. t.o. Cornelis Goes en t.w. het
navolgende perceel. Item 3M 3H wei en hooiland int boveneinde van W.L. strekk. uit de Lek tot de
Broeyk, bel. t.o. het voorgaande perceel en de erven Willem van Renswoude en t.w. de erfgen. van
de weled. gestr. heer J. J. Godin, voor f 1100,fol. 26. 26 juli 1786. Gecomp. Pieter Timmer won. Tienhoven, bekent schuldig te zijn t. b. van
Cornelis Verhoog te Sch. f 800,- a 3½ % met als borg het voorgaande. (afgelost 4 nov. 1807).
fol. 27v. sept. 1786. Eigen voor Klaas Rietveld. Gecomp. Hendrik Vuurens won. Tienhoven, heeft
verkocht aan Klaas Rietveld te W.L. een hofstede best. uit een huis, schuur en 5M land daar achter
int boveneinde van W.L. Strekk. uit de buitenteen van de dijk tot de Broeyk, voor f 900,fol. 28v. sept. 1786. Eigen voor Cornelis Verveer. Gecomp. Klaas Rietveld te W.L. draagt over aan
Cornelis Verveer de hofstede van fol. 22 en 27van voor f 900,- Betaald met f 700,- en een
schuldbrief.
fol. 29v. sept. 1786. Gecomp. Cornelis Verveer, bekent schuldig te zijn aan Klaas Rietveld te W.L.
(zie fol. 22-27v-28v).
fol. 31. 18 febr. 1787. Eigen voor dhr. Carolus Carnier. Gecomp. Willem Murk als curator over de
goederen van zijn schoonvader Frans Nieuwenhuizen, draagt over na veiling 1 jan. 1787 t. b. van de
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weled. gestr. heer Carolus Carnier, raad en vroedschap van Sch. een tuin met tuinhuis 50R te W.L.
aan de Willige kerksteegt, strekk. van de halve sloot n.w. op tot aan de halve sloot. Bel. t.o. de
gemenelands steegt en t.w. de heer koper. Koopprijs f 190,fol. 35. 16 maart 1787. Eigen voor Mr. Otto Braet. Gecomp. Didrik van Horbag en Adriaan Stolker
als aangestelde executeurs van de testamente van Jan van Mourik zaliger. Dragen over na veiling in
de stadsdoelen van Sch. op 11 okt. 1786 t.b.v. Mr. Otto Braet 3M land te W.L. strekk. van de halve
Tiendeweg wetering tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. van d. Horst en Mr. van d. Bosch en t.w. het
schoolhuis en Arie van Elk. Item twee erfpachten, de ene f 2,- op het huis van Jan Cooyman en de
andere f 1-10-0 te betalen bij Isaac Offerman. Koopprijs f 220,fol. 36v. 16 maart 1787. Eigen voor Willem Cooyman. Gecomp. de voorgen. heeren als executeuren
van Jan van Maurik, dragen over na veiling t. b. van Willem Cooyman te W.L. 3H griendland te
W.L. in de Waal, strekk. van de halve buitendijkse sloot n.w. op tot de Tiendeweg wetering. Bel. t.o.
mej. J. van d. Horst en t.w. Isaac Offerman. Belast met 2 erfpachten t. b. van dhr. Mr. Otto Braet, de
ene groot f 2,- op het huisje van Jan Cooyman en de andere f 1-10-0 te betalen bij Isaac Offeman.
Koopprijs f 55,fol. 38. 22maart 1787. Eigen voor Arie van Elk. Gecomp. Jacobus van de Houdel, geh. met Jacoba
Wolterina Eyken, Jan Trompert, geh. met Cornelia Gerarda Eyken, Reynier van Leeuwen, geh. met
Theodora Eyken, Gijsbert Buys, geh. met Gerarda Eyken, Jan Blauw, geh. met Maria Eyken en
Paulus Byleveld, pastor te Vleuten en Jan Eyken alle erfgen. van wijlen Lambert Eyken en Lucia
Bik. Dragen over na veiling 20 juli 1786 aan Arie van Elk gerechtsbode te W.L. 3M 1H 50R hooi en
griendland te W.L. bel. t.o. de wed. Corn. Faay en t.w. de wed. Cornelis Lazonder. Koopprijs f 330,fol. 39v. 22 maart 1787. Eigen voor Antje Hogendoorn. Gecomp. Arie van Elk heeft verkocht aan
Antje Hogendoorn, wed. van wijlen Johannes Lameer 125R land te W.L. strekk. van de scheiding
van de wed. Joh. Lameer tot aan de halve Tiendeweg sloot, bel. t.o. de wed. Cornelis Faay en t. w
mej. de wed. Cornelis Lazonder. Koopprijs f 45,fol. 42v. 17 apr. 1787. Eigen voor Peeter de Boer. Gecomp. Jacob Loendersloot, Huig van der Snel,
geh. met Lena Loendersloot, Klaas van Vianen, geh. met Lijsje Loendersloot, Klaas Loendersloot,
Peeter de Boer, geh. met Neeltje Loendersloot als kinderen en erfgen. van wijlen Pieter Loendersloot
en Aaltje Hooykaas met hun minderj. broeder en zusters, Antje, Cornelis en Jaantje Loendersloot.
Dragen over na veiling 2 maart 1787 t. b. van meede comp. Peeter de Boer een huis en erf met 3H
land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op ten halve Tiendewegsloot. Bel. t.o. de diaconie van W.L. en
t.w. Ary de Langen, voor f 180,fol. 43v. 17 apr. 1787. Eigen voor Mr. Otto Braet en Joh. Eikelenboom. Gecomp. de voorgaande van
fol. 42v, dragen over t. b. van Mr. Otto Braet, schout en Joh. Eikelenboom, buurmeester van W.L.
4M 1H wei en hooiland te W.L. strekk. van de halve Tiendeweg sloot tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter
Damsteeg en t.w. dhr. Cornelis van de Bosch, voor f 380,Eigen voor Willem Cooyman. Gecomp. Cornelis Eegterman won. Lopik, heeft verkocht aan Willem
Cooyman te W.L. 1½ M griendland int benedeneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de halve
Tiendeweg wetering, bel. t.o. mej. wed. Jan van der Horst en Arie van Elk en t.w. Leendert
Slingerlandt. Koopprijs f 300,-
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fol. 46. 13 juni 1787. Gecomp. Willem Cooyman, bekende schuldig te zijn aan Cornelis Eegdeman
won. te Lopik f 150,- a 3%. (afgelost 13 juni 1798).
fol. 47v. 4 apr. 1788. Eigen voor Jan van Kampen. Gecomp. Joh. Bisschop, won. te Heusden, draagt
over na veiling dd 11 febr. 1788 t. b. van Jan van Kampen te W.L. een huis en 1M 3H land int
benedeneind van W.L. Strekk. uit de Lek n.w. op tot halve Tiendeweg, bel. t.o. Jan Verhoek en t.w.
de wed. van wijlen de heer Pieter de Groot. Koopprijs, f 650,fol. 48v. 22 apr. 1788. Eigen voor Arie van Elk. Gecomp. mej. Alida Hofman, wed wijlen dhr. Jan
van d. Horst. Heeft verkocht aan Arie van Elk, gerechtsbode de helft in 3M griendland int
benedeneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk, bel. t.o. Willem den Bouter en t.w.
voor Willem Cooyman en achter Cornelis Eegdeman, voor f 200,fol. 49v. 22 apr. 1788. Eigen voor Arie Pieterse Oosterom. Gecomp. Arie van Elk te W.L. heeft
verkocht t. b. van Arie Pieterse Oosterom won. te W.L. 4H griendland int benedeneind van W.L.
Strekk. uit de Lek n.w. tot de halve Tiendeweg wetering, bel. t.o. willem den Bouter en t.w. Willem
Cooyman voor f 140,fol. 50v. 30 juni 1788. Eigen voor Willem Cooyman. Gecomp. Monsieur Pieter Waterland de jonge,
heeft verkocht t. b. van Willem Cooyman te W.L. een hostede best. uit een huis, twee schuuren en
twee bergen met 7M land int benedeneind van W.L. Strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk, bel.
t.o. Jan Janse Spek en t.w. Leendert Slingeland. Item 4M land te W.L. genaamd de Rottekruitsakker,
strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk, bel t.o. Maria van de Hoven en t.w. de armen en Dirck
Moolenaar, koopprijs f 1050,- f 150,- kontant en rest op schuldbrief.
fol. 52. 30 juni 1788. Gecomp. Willem Cooyman te W.L. bek. schuldig te zijn t. b. van Pieter
Waterland de jonge f 900,- a 4%. afgelost 4 dec. 1797.
fol. 53v. 24 okt. 1788. Gecomp. Adrianus Zeton en Jannigje Wink, wed. van Barend Verhoek,
echtelieden te Sch. Bekennen schuldig te zijn aan Jan de Pater te W.L. f 200,- betreft de erfpacht uit
de boedel van haar 2 minderj. kinderen uit haar eerste huwelijk van de nalatenschap van hun
grootvader Jan Verhoek, uit te keren bij meerderjariheid ieder f 100,- Als borg 1M 3H land int
benedeneind van W.L. strekk. uit de achterwetering tot de scheiding van Zuid Zevender, bel. t.o. Jan
van Kampen en t.w. Jan van Oosten. (uitgekeerd 20
dec. 1804 f 100,- aan Trijntje Verhoek).
fol. 55v. 27 jan. 1789. Eigen voor Gerrit Lazonder. Gecomp. Willem den Bouter te Sch. heeft
verkocht aan Gerrit Lazonder te Sch. 3M wei, hooi en bouwland int benedeneind van W.L. strekk.
uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. Leendert Slingeland en t.w. Arie van Elk en Arie P.
Oosterom voor f 650,fol. 56v. Rekening, staat en scheiding van de goederen van wijlen mej. Christina de Bes, wed. van
Jacob Danens won. te Sch. overleden 3 jan. 1782. Vaste goederen een tuin met stenen tuinhuis met
50R land te W.L. Aldus opgemaakt 18 apr. 1789.
fol. 58v. 22 mei 1789. Eigen voor Pieter Vermeulen. Gecomp. Arie van Elk, gerechtsbode als
gemachtigde van de weled. geb. heer Mr. Isaak Ferdinand Godin, heer van Vuylcoop en Cockingen.
Draagt over t. b. van Pieter Vermeulen te W.L. een hofstede best. uit een huizinge, berg en schuur
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met omtr. 10M wei en bouwland te W.L. Bel. t.o. Pieter van Vuuren en voor de de vrouwe van
Reynestein en W.L. en t.w. de kinderen van Paulus Straver en voor de wed. van Bastiaan van Vliet.
Strekk. voor van de buitenkant van de dijk n.w. tot de Broeyk. Item de uiterwaard daar voor gelegen
3M, strekk. uit de Lek tot de hogendijk, mits onder de waard begrepen de boomgaard, rietveld en
grasgewas. Nog een viertel hooiland van 1M 1H 50R strekk. van de middelwetering tot de halve
voorwetering van W.L. Bel. t.o. Jacobus van der Wey en t.w. de kinderen en erfgen. van Leendert
Sliedrecht en nog 3M wei en hooiland, bel. t.o. de vrouw van Reynestein en t.w. de bovengenoemde
10M. Koopprijs f 4200,- ( bet f 2000,- en kustingbrief van f 2200,-)
fol. 60. 22 mei 1789. Gecomp. Pieter Vermeulen te W.L. bekende schuldig te zijn aan weled. geb.
gestr. heer Mr. Isaak Ferd. Godin f 2200,- a 3½ % als borg een hofstede als fol. 58van
fol. 62. 2 maart 1790. Eigen voor Hannis van der Wal. Gecomp. Annigje Verveer, wed. van Arie
Gerritse de Lange, won. te Vijfhoeven onder Jaarsveld. Heeft verkocht na veiling 19 nov. 1789 t. b.
van Hannis van de Wal, won. Lekkerkerk 3M 3H wei, hooi en griendland te W.L. strekk. uit de Lek
tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. en erven Willem van Oosterom en t.w. de wed. Corn. Faay.
Koopprijs f 155,fol. 63. 4 sept. 1790. Gecomp. Cornelis Eykelenboom te W.L. bekend schuldig te zijn aan mej.
Jacoba Hofman, wed. van Willem van Loo f 1000,- a 3½ % Als borg een hofstede bestaande uit
huis, berg en schuur met 12M 3H land te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Joh.
Eikelenboom en t.w. Willem Oosterom. Item nog 10M te W.L. strekk. als voren, bel. t.o. Dirk van
Elk en t.w. Pieter Damsteeg.
fol. 64v. 9 nov. 1790. Eigen voor Joh. Eikelenboom. Gecomp. Mr. Otto Braet, heeft verkocht aan
Joh. Eikelenboom te W.L. de helft in 4M 1H wei en hooiland te W.L. strekk. van de halve
Tiendewegsloot tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter Damsteeg en t.w. dhr. Cornelis van de Bosch.
Koopprijs f 170,fol. 65v. 9 nov. 1790. Eigen voor Klaas Rietveld. Gecomp. Hendrik Vuurens won. Tienhoven heeft
verkocht aan Klaas Rietveld te W.L. een hofstede best. uit een huis, schuur en 5M land daarachter
int boveneind van W.L. strekk. uit de buitenteen van de dijk n.w. op tot de Broeyk, bel. t.o. Hendrik
Alblas en t.w. wed. Pieter de Groot voor f 900,fol. 66v. 9 nov. 1790. Eigen voor Cornelis Verveer Hendriksz. Gecomp. Klaas Rietveld te W.L.
heeft verkocht aan Cornelis Verveer Hendriksz. een hofstede als fol. 65van voor f 900,fol. 67v. 22 jan. 1791. Gecomp. Aaldert den Uyl te W.L. verklaarde schuldig te zijn aan Hendrik
Anker te Stolwijk f 550,- a 3%. Als borg een huis met 5M 5H land te W.L. strekk. van de
buitendijkse dwarssloot af n.w. op tot de eigendom van Jan Hazue jr. bel. t.o. de erven Hendrik van
de Hoven en t.w. Ary van Elk.
fol. 68v. 13 dec. 1791. Eigen voor Willem Cooyman. Gecomp. Mr. Otto Braet, schout van W.L.
heeft verkocht aan Willem Cooyman te W.L. 3M bouw en griendland te W.L. bij de Waal. Strekk.
uit de halve Tiendeweg-wetering tot de Broeyk. Bel. t.o. mej. de wed. van de Horst en dhr. Corn.
van de Bosch en t.w. dhr. Jan Braet. Item 2 erfpachten te samen f 3-10-0 staande op een huisje met 2
looikuipen bij de waal in W.L. voor f 200,-
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fol. 69v. 13 dec. 1791. Gecomp. Willem Cooyman te W.L. verklaarde schuldig te zijn de weled.
gestr. heer Mr. Otto Braet f 200, a 3% met als borg de eigendommen van fol. 68v. (voldaan 20 juni
1808).
fol. 71. 3 mei 1792. Eigen voor Gerrit Herlaar en Benjamin Verveer. Gecomp. Anthonie Noordanus,
heeft verkocht aan Gerrit Herlaar en Benjamin Verveer, won. te Jaarsveld een wind-koornmolen met
een huis, schuur, berg, erve en boomgaard of tuin te W.L. bij de Waal. Het boomgaardje is groot 1H.
Bel. t.o. de wed. Hannis Oosterom en t.w. Jan Spek met een belasting van f 25,- jaarlijks t. b. van de
heer van W.L. Koopprijs f 1100,fol. 72. 3 mei 1792. Eigen voor Jan van Oosterom. Gecomp. Lodeweijk Bouwman won. Gouda
draagt over t. b. van Jan van Oosterom te W.L. een huisje met een tuintje daarachter int beneden
eind van W.L. aan de groene hogendijk voor f 250,fol. 73. 8 mei 1792. Eigen voor Anthonie Noordanus. Gecomp. Jan Mankort te Sch. heeft verkocht
aan Anthonie Noordanus won. W.L. een huis en erve met 3H boomgaard te W.L. strekk. uit de Lek
n.w. op tot de halve dwarssloot van de erve Willem van Oosterom. bel. t.o. Maria van de Hoven en
t.w. de armen van W.L. Koopprijs f 250,fol. 74. 8 mei 1792. Eigen voor Jan Kuylenburg. Gecomp. Pieter Jan van Mauwrack te Sch. heeft
verkocht aan Jan Kuylenburg te Sch. 4M wei en bouwland te W.L. strekk. van de buitenteen van de
dijk tot in de scheiding van zuid-Zevender. Bel. t.o. Hendrik de Wekker de Groot en t.w. Barend
Verhoek. Koopprijs f 800,fol. 75. 19 sept. 1792. Gecomp. Jan Janse Spek te W.L. verklaart schuldig te zijn dhr. Leendert
Slingerland f 1000,- a 4%. Als borg een hofstede met 16M wei, hooi, boomgaard, bouwland en
griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. het dorpsschoolhuis en Hannes
Oosterom en t.w. Willem Cooyman. (afgelost 21 april 1798).
fol. 76. 1 okt. 1792. Eigen voor Hermanus de Gits. Gecomp. Florentina Lowisa Aerzenbach, wed.
van Johannis Duwel te Sch. Heeft verkocht aan Hermanus de Gits te Sch. een tuin of boomgaard
met tuinhuisje, brug en poort 1H 50R te W.L. aan de Willige Kerksteegt. Bel. t.o. Adriaan Faay en
t.w. Jan de Pater. Koopprijs f 280,fol. 79. 16 febr. 1793. Verdeling van goederen van wijlen Adriana Hoogendoorn, wed. van Johannes
Lameer. Aan Commerina Lameer, geh. met Frederik van Houten een stuk land met griend daar voor
3½ M te W.L. bel. t.o. mej. de wed. Cornelis Lazonder en t.w. Maria van de Hoven, gekocht van Jan
Hogendoorn.
fol. 81. 20 aug. 1793. Eigen voor Aris van Wagehem. Gecomp. Pieter Waterland te Sch. en Willem
van Wagehem bij testamente van wijlen Anna Schalkwijk, wed. van Johannis van Wagehem,
hebben verkocht aan Aris van Wagehem een boomgaardje van 1H te W.L. in de Willige of
Kerksteegt. Bel. t.w. de erven van dhr. Pieter de Groot en t.o. Adriaan Faay, voor f 300,fol. 82. 20 aug. 1793. Eigen voor Pieter Waterland. Gecomp. als voren verklaarde dat na veiling 17
apr. 1793 verkocht te hebben aan Pieter waterland 2½ H hooiland te W.L. in de Willige steegt voor f
212,-
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fol. 83. 1 okt. 1793. Eigen voor Isak Nederberg. Gecomp. Bartholomeus van der Spek te Sch. heeft
verkocht aan Isak Nederberg een tuintje met zandpad van de doorneheyning tot de onderkade, zijnde
zes voet breed en anderhalf voet rol of loops daar aan horende, lang 63 voet en 4 duimen te W.L.
Strekk. ter halve wetering van Zevender af en ten zuiden tegen de onderkade van Lambert de
Ridder. Bel. t.o. de Willige steegt en t.w. de voorn. Lambert de Ridder, voor f 20,fol. 84. 13 jan. 1798. Gecomp. Jan Hazue junior te Sch. verklaarde schuldig te zijn t. b. van Hendrik
van den Oever f 500,- a 4% Als borg 5M wei, hooi en bouwland int benedeneind van W.L. strekk.
uit de Lek n.w. tot de Broeyk, bel. t.o. de wed. Corn. Faay en t.w. de wed. Cornelis Lazonder. Item
nog 3M wei en hooiland int boveneind van W.L. strekk. van de eerste dwarssloot over de
achterwetering tot de Broeyk. Bel. t.o. Jacob den Boer en t.w. Arie van Elk. (afgelost 13 jan. 1798).
fol. 85. 7 febr. 1794. Eigen voor Cornelis de Hoop. Gecomp. de weled. gestr. heer Jan Braet, vrijheer
van Zevender en Cabouw, heeft verkocht aan Cornelis de Hoop te W.L. 2M 3H hooi en griendland
int boveneind van W.L. over de wetering, strekk. van de halve dwarssloot n.w. tot de Broeyk. Bel.
t.o. de koper en t.w. de wed. Cornelis Sliedrecht, voor f 650,fol. 86. 7 febr. 1794. Eigen voor Bastiaen de Hoop. Gecomp. Arie van Elk te W.L. heeft verkocht
aan Bastiaen de Hoop, won. te Jaarsveld 6½ M wei, hooi, bouw en griendland te W.L. strekk. uit de
Lek n.w. op tot halve Broeyk. Bel. t.o. de erven Jacobus van de Weyden en t.w. Cornelis Jonkers,
voor f 1100,fol. 87. 20 maart 1794. Gecomp. Mensje Meelhoofd, ongehuwd, Neeltje Meelhoofd geh., Josijntje
Meelhoofd geh., hebben verkocht aan de heer Mr. Andries van der Laar, koopman te Rotterdam een
hypotheekbrief, gepasseerd bij Hendrik van de Hoven te W.L. van 24 maart 1775 f 300,- waarop f
50,- is afgelost t. b. van de vader Jan Meelhoofd, gevestigd op een hofstede best. uit huis, schuur,
berg en 10M land te W.L. strekk. ter halve buitendijkse dwarssloot n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o.
Pieter Hogendoorn en t.w. Aaldert den Uyl. Betaald de kooppenn. f 250,fol. 88. 28 apr. 1794. Eigen voor dhr. Ernst Willem Geerling. Gecomp. Monsieur Aris van
Wagehem te Sch. heeft verkocht aan de heer Ernst Willem Geerling te Sch. een tuin met tuinhuisje
1H. te W.L. in de Willige steegt. Bel. t.o. Adriaan Faay en t.w. de wed. Pieter de Groot, voor f 550,Betaald met f 200,- en een schuldbrief van f 300,- a 4%
fol. 90. 13 juni 1794. Eigen voor Lambertus Engelen. Gecomp. Gerrit Herlaar en Benjamin Verveer
won. te Jaarsveld. Hebben verkocht aan Lambertus Engelen won. te Breukelen een windkoornmolen
met een huis, schuur, erve en boomgaardje of tuin te W.L. bij de Waal, het boomgaardje 1H, bel. t.o.
de wed. Hannes Oosterom en t.w. Jan Spek. Belasting hierop f 25,-. Koopprijs f 2050,- Betaald f
600,- en een schuldbrief van f1450, a 4%
fol. 92. 13 juni 1794. Eigen voor Bastiaan de Hoop. Gecomp. Aagje Vuurens, wed. van Cornelis
Sliedrecht, heeft verkocht aan Bastiaan de Hoop won. te Jaarsveld een hofstede best. uit huis, berg
en schuur met 15M 2H wei, hooi, bouw en boomgaardland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de
Broeyk. Bel. t.o. en t.w. Cornelis de Hoop. Item 4M wei, hooi en griendland als voren strekk. van de
Lek tot de Broeyk, bel. t.o. Cornelis de Hoop en t.w. Cornelis Goes, voor f 2100,- Betaald f 900,kontant en een schuldbrief van f 1200,- a 4%
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fol. 94. 13 juni 1794. Gecomp. Bastiaan de Hoop te W.L. verklaarde schuldig te zijn Monsieur
Pieter Waterland te Sch. f 1000,- a 4% als borg een hofstede met 15M land te W.L. als voren. Item
4M land als voren. Item 6½M wei, hooi, bouw en griendland, strekk. uit de Lek tot de Broeyk, bel.
t.o. de erven Jacobus van de Wijden en t.w. Cornelis Jonkers. Comp. mede Klaas de Hoop won.
Tienhoven en Benjamin Verveer won. te Jaarsveld als borgen.
fol. 95. 2 okt. 1794. Gecomp. Jan de Pater te W.L. heeft in eeuwige erfpacht uitgegeven t. b. van
Jacobus Oosterling te W.L. een stukje erf of grond omtrent 5R land te W.L. in de Willige steegt, bel.
t.o. Jan de Pater en t.w. de weled. gestr. heer Cornelis van de Bosch. f 14,- jaarlijks ingaande 1 mei
1794. Onder conditie dat Jacobus Oosterling op dit hoekje land mag bouwen een woonhuisje en
behoorlijk zal moeten afheinen met een planke schutting te minste 6 voeten hoog.
fol. 96v. 13 okt. 1794. Eigen voor Hendrik Alblas. Gecomp. Claas Rietveld, won. sHeeraartsberg als
gemachtigde van zijn schoonmoeder Aagje Vuurens wed. Cornelis Sliedrecht won. sHeeraartsberg,
draagt over t. b. van Hendrik Alblas te W.L. een huisje met 2M hooi en griendland te W.L. strekk.
uit de Lek n.w. op tot de tweede wetering. Bel. t.o. Pieter Vermeulen en Cornelis van Claaren en t.w.
Jan Vermeulen, voor f 800,fol. 98v. Gecomp. Jacobus Oosterling te W.L. bekende schuldig te Zijn aan Casparus de Vos won.
Ouderkerk op de IJssel f 1200,- a 4% met als borg een stukje erfgrond 5R met een woonhuis te W.L.
in de Willige steegt, bel. t.o. Jan de Pater en t.w. Cornelis van de Bosch, belast met erfpacht van f
14,- t. b. van Jan de Pater.
fol. 100. 31 dec. 1795. Eigen voor Johannis in der Maur. Gecomp. Willem de Koning en Nicolaas
Koerten, bijde te Sch. als executeuren van het testament van wijlen Gijsbert Capoen, verkl. verkocht
te hebben t. b. van Johannis in der Maur te Sch. een tuin of boomgaardje met een stenen tuinhuis
daar op te W.L. achter de kerk, groot 2H. Bel. t.o. de kerk en t.w. de Lazarus steegt, belast met een
gulden t. b. van de heer van W.L. en 2st. t. b. van de Kerk. Koopprijs f 325,- Betaald met schuldbrief
van f 325,- a 3½ %
fol. 102v. 18 febr. 1796. Eigen voor Pieter Vermeulen. Gecomp. Arie van Elk te W.L. heeft
verkocht aan Pieter Vermeulen te W.L. 4M wei, hooi, bouw en boomgaardland te W.L. strekk. van
de buitendijkse dwarssloot aan de hogendijk n.w. op tot de achterwetering. Bel. t.o. Aaldert den Uyl
en t.w. Johannes Eikelenboom voor f 900,fol. 103v. 10 juli 1796. Eigen voor Cornelis Verveer. Gecomp. Hendrik Vuurens te Tienhoven heeft
verkocht t. b. van Cornelis Verveer 10M wei, hooi, bouw en griendland te W.L. van de Lek tot de
Broeyk. Bel. t.o. en t.w. Johannes Eikelenboom. Koopprijs f 1050,fol. 104v. 22 sept. 1796. Eigen voor tGemene land van Holland. Gecomp. Cornelis van de Bosch te
Sch. heeft verkocht aan tGemene land van Holland bij het Committe Militair 15 maart 1796 4H
weiland te W.L. aan het Gat met zodanige conditien dat de verkoper voor zijn rekening blijft houden
ongelden en dijkgelden voort voorz. land. koopprijs f 500,fol. 105v. 15 maart 1796. Het tweede jaar der Bataafse vrijheid. Door de controleur generaal van
slands fortificatie is na voorgaande deliberatie goedgevonden het voorgestelde te approbeeren en bij
deze te deereteren de 4H uitgegraven land geemployeerd zijnde tot het formeren van het
opgeworpen emplacement onder Langerak behorende aan C. van d. Bosch volgens accoord met
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slands geauthoriseerden bepaald op f 500,- mits de ongelden en betalingen van de Hogendijk zullen
blijven voor rekening van de voorz. eigenaar.
fol. 106. 8 dec. 1796. Eigen voor Gerrit van Blonck. Gecomp. Isak Nederberg heeft verkocht aan
Gerrit van Blonck won. Capelle op de IJssel, zeker tuintje met zandpad van de doornheyning tot de
onderkade, zijnde 6 voet breed en 1½ voet rol of loop daaraan horende, lang 63 voet en 4 duim
breed te W.L. strekk. ter halver wetering van Zevender af en ten zuiden tegen de onderkade van
Lambert de Ridder. Bel. t.o. de Willige steegt en t.w. Lambert de Ridder, voor f 20,fol. 107. 8 dec. 1796. Eigen voor Hak Leederberg. Gecomp. Gerrit van Blonk won. Capelle op de
IJssel heeft verkocht aan Hak Leederberg won. Zevender het pand van fol. 106, voor f 20,fol. 108. 13 dec. 1796. Gecomp. Hak Lederberg won. te Zevender heeft verkocht aan Arnoldus van
Lieshout het pand van fol. 106 en fol. 107, voor f 20,fol. 109. 19 dec. 1796. Eigen voor Jacob Boere. Gecomp. Dirk Molenaar te Sch. heeft verkocht aan
Jacob Boere won. te Zevender 3M 3H weiland te W.L. strekk. van de tweede wetering van de
Tiendeweg tot de Broeyk. Bel. t.o. Willem Cooyman en t.w. Cornelis van de Bosch, zonder uitpad
voor f 250,fol. 110. 28 dec. 1796. Gecomp. Johannes van de Wall won. Lekkerkerk, verklaart schuldig te
wezen aan Paulus Straver te W.L. f 300,- a 4% met als borg 3M 3H wei, hooi, bouw en griendland
te W.L. Bel. t.o. Hannes van Wijngaarden en t.w. de wed. Cornelis Faay. (afgelost 10 mei 1798).
fol. 111. 7 febr. 1797. Eigen voor Johannes van de Sluys. Gecomp. Jan Frederik Pierson, klerk van
de Hove provinciaal van Utrecht als gemachtigde van Mr. Willem Gerd van Hes en Willem Hendrik
van Byleveld en Mr. Paulus Willem Bosch en Theodoris Gerardus Bosch in huwelijk hebb. juffr.
Cornelie van Byleveld uit wien geboren willem Hendrik van Byleveld en Cornelie van Byleveld te
zamen gerechtigd tot de nalatenschap van wijlen derzelver broeder de weleerwaarde heer Paulus van
Byleveld in leven Rooms priester te Vleuten. Dragen over en verkopen t. b. van Johannis van de
Sluys 3M weiland te W.L. aan de cingel van Sch. strekk. uit de Lopikerwetering z. w. op tot de
halve sloot van de hof van de erfgen. van de heer predikant Vergeer. Bel. t.o. mej. de wed. Cornelis
Botter en t.w. de heer G. J. van d. Bosch met de halve steegt w. w. van de voorz. land. Belast met
een rente van f 8,-13-0 t. b. van de memorie van Sch. of wel het geestelijk comptoir te Delft.
Koopprijs f 1620,fol. 112v. 30 dec. 1796. Eigen voor Cornelis Goes. Gecomp. Dirk van Elk, gerechtsbode van W.L.
als proc. hebb. van de erfgen. van wijlen de heer Niklaas Ferdinand Godin in leven heer van
Vuylcoop en Cockengen. Draagt over t. b. van Cornelis Goes 7M land int boveneind van W.L.
waarvan 3M met griendhout bepoot is en het overige wei en bouwland, strekk. uit de Lek n.w. tot de
Broeyk. Bel. t.o. het Gasthuis van Sch. en t.w. het Convent van Oudwijk voor f 510,- (f 400,kustingbrief a 4%)
fol. 116. 14 apr. 1797. Eigen voor Cornelis Goes. Gecomp. Klaas van Renswoude, Zwaantje van
Renswoude, gehuwd met Jul van Wijk, Pieter Oosterom, proc. hebb. van Jacob van Renswoude,
Dirk van Renswoude en Jan van Renswoude, alle kinderen en erfgen. van Willem van Renswoude
en Mergje Stigter in leven echtelieden. Dragen over na veiling 23 maart 1797 t. b. van Cornelis Goes
te W.L. een huis, schuur en 3M wei, hooi en boomgaard int boveneind van W.L. strekk. van de
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halve sloot over de Tiendeweg tot de Broeyk. Bel. t.o. de koper en t.w. Pieter Timmer. Koopprijs f
655,fol. 118. 14 apr. 1797. Eigen voor Arie Ockhuysen. Gecomp. Pieter Waterland te Sch. heeft
verkocht aan Arie Ockhuysen te Sch. 2½H land te W.L. in de Willige steegt voor f 350,fol. 119. 8 mei 1797. Eigen voor Arnold Milius junior. Gecomp. Maria van de Hoven te W.L. heeft
verkocht aan de schout van W.L. Arnold Milius junior 4M 3H wei en bouwland te W.L. strekk. van
de Tiendeweg n.w. tot de Broeyk, bel. t.o. Paulus Lameer en t.w. Maria van de Hoven, voor f 270,fol. 120. 8 mei 1797. Eigen voor Hendrik en Lijsje Cooyman. Gecomp. Arnold Milius, heeft
verkocht aan Hendrik Cooyman en zijn zuster Lijsje Cooyman won. W.L. 3M 4½H wei en
bouwland te W.L. strekk. van de Tiendeweg tot de Broeyk. Bel. t.o. Arie Paulus Lameer en t.w.
Maria van de Hoven, voor f 250,fol. 121. 23 mei 1797. Eigen voor Arie Paulus Lameer. Gecomp. Fredrik van Houten won. te Gouda,
heeft verkocht aan Arie Paulus Lameer won. Sch. 3M 3H wei en griendland te W.L. strekk. van de
Lek tot de Broeyk. bel. t.o. mej. de wed. Cornelis Lazonder en t.w. Maria van de Hoven, voor f 800,fol. 122. 20 juli 1797. Gecomp. Jacob Huuksloot te Sch. bekende schuldig te zijn t. b. van Jacobus
Straver te W.L. f 500,- a 4% Als borg 3M 5H wei en hooiland te W.L. bel. t.o. Jan van Oosterom en
t.w. de wed. Cornelis Faay.
fol. 123. 16 nov. 1797. Eigen voor Paulus Schrouders. Gecomp. Jacobus Oosterling won. Sch. heeft
verkocht t. b. van Paulus Schrouders won. W.L. een huis met 5 roeden land int benedeneind van
W.L. Bel. t.o. Jan de Pater en t.w. Cornelis van de Bosch. Belast met erfpacht van 14 gld. sjaars t. b.
van Jan de Pater. Koopprijs f 1300,- waarvan f 300,- kontant en f 1000,- schuldbrief a 4% op naam
van Casparus de Vos te Ouderkerk o/d. IJssel.
fol. 125v. 4 dec. 1797. Eigen voor Arie Paulus Lameer. Gecomp. Arnold Milius junior, heeft
verkocht aan Arie paulus Lameer te Sch. 4½ H bouwland te W.L. strekk. voor uit de halve
Tiendeweg-wetering tot achter in de middelwetering. Bel. t.o. de koper en t.w. Hendrik Cooyman,
voor f 250,fol. 126v. 13 jan. 1798. Gecomp. Joh. Hazue te Sch. bekende schuldig te zijn aan Not. Verdool te
Stolwijk f 1400,- a 6%. Als borg 5M weiland te W.L. bel. t.o. de wed. Corn. Faay en t.w. de wed.
Cornelis Lazonder. Item nog 3M hooiland als voren, bel. t.o. Jacob de Boer en t.w. Arie van Elk.
fol. 127v. 18 jan 1798. Gecomp. Willem Cooyman, bekende schuldig te zijn aan Gerrit Rietveld te
Tienhoven f 400,- a 4½ %. Als borg een hofstede best. uit huis, twee schuren, berg en 12M 3H wei,
hooi en bouwland te W.L. Bel. t.o. Jan Spek en t.w. Leendert Slingeland. Item 1½ M als voren, bel.
t.o. Arie Pieterse Oosterom en t.w. Leendert Slingelander. (afgelost 22 juni 1808).
fol. 128v. 18 jan. 1798. Gecomp. Cornelis Hooykaas, bekende schuldig te zijn Gerrit Rietveld te
Tienhoven f 600,- a 4½ %. Als borg een hofstede best. uit huis, schuur, berg en 7M wei, hooi en
bouwland te W.L. Bel. t.o. Pieter vermeulen en t.w. Theymen Bos. (afgelost 2 maart 1799).
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fol. 129v. 21 april 1798. Eigen voor Pank Faay. Gecomp. Jan Janse Spek te W.L. heeft verkocht aan
Pank Faay te W.L. een hofstede bestaande in huis, kookhuisje en een berg met 16M wei en hooiland
te W.L. strekk. van de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. Hannes Oosterom en t.w. Willem
Cooyman. Kooppris f 3500,fol. 130v. 21 april 1798. Gecomp. Pank Faay te W.L. welke verklaarde in eeuwige erfpacht te
hebben uitgegeven t. b. van Jan Verwaal te W.L. een huisje met 50 roeden land te W.L. strekk. van
het waaltje ten noorden tot aan de kant van de Tiendeweg. Bel. t.o. Lambertus Engelen en t.w. Pank
Faay voor f 5,- jaarlijks.
fol. 131v. 8 mei 1798. Eigen voor Lambertus Engelen. Gecomp. Dirk van de Vendel te W.L.
verklaarde verkocht te hebben aan Lambertus Engelen te W.L. een tuin met een huis daarop staande,
groot 1H land te W.L. strekk. voor van de herenweg af tot de eigendom van Jan de Pater. Bel. t.n. de
wed. G. Berkman en t.z. Nicolaas Coerten. Bel. t.o. Jan de Pater. Belast met een rente van 12st. van
het geestelijk comptoir te Delft. Koopprijs f 800,fol. 133v. 10 mei 1798. Eigen voor Paulus Straver. Gecomp. Borgje Jansdr. de Lange, wed. van
wijlen Johannes Lammertsz van der Wal, die benevens weduwnaar was van wijlen Lijntje Melisdr.
de Blauw, heeft verkocht aan Paulus Straver te W.L. 3M 3H wei, hooi en griendland te W.L. strekk.
uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. en erven Willem van Oostrom en t.w. de wed. Cornelis
Faay, voor f 400,fol. 134v. 31 juli 1798. gecomp. Ernst Willem Geerling en Clara Gerarda Kunig, echtelieden te Sch.
bekennen schuldig te zijn C. H. M. van Wolff Ransdorff, koopman te Rotterdam f 600,- voor
koopmanschappen a 5% Als borg een tuin met tuinhuis 1H te W.L. in de kerksteegt, bel. t.o. Adriaan
Faay en t.w. de wed. Pieter de Groot. (afgelost 8 febr. 1802).
fol. 135v. 31 aug. 1798. Eigen voor Cornelis van Klaren. Gecomp. Dirk van Elk, gerechtsbode van
W.L. als gevolmachtigde van Provan best. van Utrecht, draagt over in eigendom aan Cornelis van
Klaren te W.L. 8M twee en driejarige elsen, strekk. uit de Lek tot de Cabouwse landscheiding. Bel.
t.o. Cornelis Goes. Koopprijs f 950,fol. 136v. 21 febr. 1799. Eigen voor Corn. Kuypers. Gecomp. Adrianus Faay de oude, heeft
verkocht aan Corn. Kuypers te Sch. een stukje land 1½ H te W.L. in de kerksteegt, strekk. voor van
de kerksteegt af z. w. op tot over de hogendijk. Bel. t.o. de wed. Berkman en t.w. Ernst Willem
Geerling voor f 200,fol. 137v. 6 maart 1799. Eigen voor Johannis Hazue. Gecomp. Johannis Oosterom won. Crimpen op
de Lek, proc. hebb. van zijn moeder Marigje den Uyl, wed. Hannis Oosterom. Heeft verkocht aan
Johannis Hazue te Sch. 5M wei, hooi en griendland int benedeneind van W.L. strekk. uit de Lek tot
de Broeyk. Bel. t.o. Jan Braet en Arie van Elk en t.w. Pank Faay, waarvan 2M leenroerig aan de
staten van Utrecht als burggraven van Montfoort. Koopprijs f 700,fol. 138v. 6 mei 1799. Eigen voor Jan van Oosterom. Gecomp. Hendrik de Wekker de Groot te Sch.
heeft verkocht aan Jan van Oosterom te W.L. een stukje land van 50R te W.L. strekk. op de
westzijde van het zelfde erf tot in de halve sloot van Arie Ockhuyzen zuiden tot aan de teen van de
hogendijk, oost het voorn. erf van de wed. Pieter de Groot en Jan van Oosterom en noorden tot de
vlieren heining van voorn. jan van Oosterom. Koopprijs f 35,-
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fol. 139v. 21 nov. 1799. Eigen voor Leonard de Casembroot. Gecomp. Willem Dop, notaris te Utr.
als gemachtigde van jonkvr. Elionora Geertruid de Casembroot, draagt over t. b. van de heer
Leonard de Casembroot een uiterwaard te W.L. best. in 3 percelen, als een perceel ten oosten belent
het gewest van Holland en ten westen de kinderen van Pieter Vermeulen, met nog elf hond hooiland
liggende als voren, strekk. van de halve achterwetering af n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Jacobus
Verwey en t.w. de erven van de vrouw van W.L. Een perceel van 4M en een perceel strekk. van de
halve dijksloot af z. w. op tot de Lek, bel t.o. en t.w. de zo even genoemde percelen. Deze percelen
waren haar eigendom geworden resp. 12 dec. 1749, 11 mei 1758 en 18 sept. 1763. Koopprijs f
3300,fol. 140v. 19 dec. 1799. Eigen voor Cornelis Goes. Gecomp. Cornelis van Klaren te W.L. heeft
verkocht aan Cornelis Goes te W.L. de helft in 8M griendland te W.L. strekk. uit de Lek tot de
landscheiding van Cabouw. Bel. t.o. en t.w. Cornelis Goes. Koopprijs f 100,fol. 141v. 27 mei 1800. Eigen voor Jan de Groot Hannesz. Gecomp. Arie van Elk te W.L. heeft
verkocht aan Jan de Groot Hannesz. te W.L. de helft van 3H griend, boomgaard en buitenland die zij
tezamen in eigendom hebben te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de halve Tiendewegsloot. Bel.
t.o. Cornelis Verveer en t.w. Joh. Eikelenboom en Corn. Verveer, voor f 100,fol. 142v. 30 mei 1800. Eigen voor Arie van Elk. Gecomp. Dirk van Elk, gerechtsbode van W.L. als
gevolmachtigde van heer Leonard de Casembrood, draagt over aan Arie van Elk te W.L. een
uiterwaard in 3 percelen te W.L. (als fol. 139v) voor f 3300,- Betaald met f 1000,- kontant en een
schuldbrief van f 2300,- t. b. van de heer Leonard de Casembroot.
fol. 144. 30 mei 1800. Schuldbekentenis van voorg. transport. De rente bedraagt 4% (afgelost 4 febr.
1803)
fol. 145. 10 juni 1800. Eigen voor Arie Paulus Lameer. Gecomp. Maria van de Hoven te W.L.
draagt over aan Arie Paulus Lameer te Sch. 4½ H hooiland te W.L. strekk. van de Teen van de dijk,
de bomen die daar op staan er onder begrepen tot de halve Tiendewegsloot. Bel. t.o. de koper en t.w.
de verkoopster. Koopprijs f 100,fol. 146. 10 juni 1800. Eigen voor Arie Paulus Lameer. Gecomp. Hendrik en Lijsje Cooiman te
W.L. hebben verkocht aan Arie Paulus Lameer te Sch. de Tiendeweg leggende in W.L. tussen het
land van de koper, bel. t.o. de koper en t.w. de verkoper, voor f 10,fol. 147. 10 juni 1800. Eigen voor Hendrik van de Hoven. Gecomp. maria van de Hoven te W.L.
draagt over t. b. van Hendrik van de Hoven te W.L. 2H 25R hooiland te W.L. strekk. van de halve
dwarssloot tot de halve Tiendewegsloot. Bel. t.o. Arie Paulus Lameer en t.w. de verkoopster, voor f
50,fol. 148. 6 aug. 1800. Eigen voor Bastiaan de Hoop. Gecomp. Jacob den Boer en Hermijntje
Mauriek, echtelieden te W.L. Hebben verkocht aan Bastiaan de Hoop te W.L. een huis en schuur
met 10M wei, hooi, bouw en boomgaardland te W.L. strekk. van de Broeyk z. w. op tot buitendijks
aan de halve dwarssloot. Bel. t.o. Pieter Hogendoorn en Johannis van Wijngaarden en t.w. Aaldert
den Uyl en Johannis Hazue, voor f 1200,-
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fol. 149. 6 aug. 1800. Eigen voor Adriaan Alblas. Gecomp. Jan de Groot won. Langerak bezuiden de
Lek en Sander de Groot te W.L. hebben verkocht aan Adriaan Alblas te W.L. een hofstede
bestaande uit een huis en schuur en 9M wei, hooi, bouw en boomgaardland te W.L. strekk. van de
buitenteen van de dijk n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. Cornelis Verveer en t.w. Paulus Straver, voor f
1800,fol. 150. 6 aug. 1800. Eigen voor Adriaan Alblas. Gecomp. Bastiaan de Hoop te W.L. heeft verkocht
aan Adriaan Alblas te W.L. een huis en schuur met 10M wei, hooi, bouw en boomgaardland te W.L.
strekk. van de Broeyk z. w. op tot de buitendijkse dwarssloot. Bel. t.o. Pieter Hogendoorn en Joh.
van Wijngaarden en t.w. Aaldert den Uyl en Joh. Hazue, voor f 1300,fol. 151. 9 aug. 1800. Eigen voor Jan Wernard Fijting. Gecomp. Jan van Oosten te Sch. heeft
verkocht t. b. van Jan Wernard Fijting te Sch. 4M wei en hooiland te W.L. strekk. van de hogendijk
af tot achter aan de Broeyk. Bel. t.o. Barend Verhoek en t.w. de Wekker de Groot, voor f 1000,fol. 152. 22 okt. 1800. Gecomp. Cornelis Hooykaas te W.L. bekende schuldig te zijn aan Gerrit
Rietveld te Tienhoven f 300,- a 6% Als borg een hofstede best. uit een huis, schuur en berg en 7M
wei, hooi, bouw en boomgaardland te W.L. bel. t.o. Pieter Vermeulen en t. w Hijmen Bos. (afgelost
20 nov. 1802).
fol. 153. 27 okt. 1800. Gecomp. Jan de Groot te W.L. verklaarde schuldig te zijn t. b. van Gerrit
Rietveld te Tienhoven f 300,- a 5% Als borg 3H griend en boomgaardland te W.L. strekk. uit de Lek
n.w. op tot de halve Tiendewegsloot, bel. t.o. Cornelis Verveer en t.w. Joh. Eikelenboom en Cornelis
Verveer.
fol 154. 16 dec. 1800. Eigen voor Jan Labberton. Gecomp. Teuntje de Jong, wed. van Leendert
Labberton, heeft verkocht aan haar zoon Jan Labberton te Sch. 2H 75R boomgaardland met een
houten tuinhuis te W.L. in de Kerklaan. Bel. t.o. Hendrik Haalbos en t.w. de wed. Berkman, voor f
150,fol. 155. 29 dec. 1800. Eigen voor Adrianus van Wingerden. Gecomp. Frans van d. Straaten te Sch.
heeft verkocht aan Adrianus van Wingerden te Sch. 2M 59R wei en griendland te W.L. verongelde
voor 1M 3H met de hogendijk daar aan behorende, strekkende gedeeltelijk over de Tiendeweg en
ged. van de halve voorwetering af n.w. op tot de achterwetering. Bel. t.o. de wed. Cornelis Faay en
t.w. Jan van Oosterom. Leggende het griendland aan de hogendijk. Koopprijs f 1150,fol. 156. 29 dec. 1800. Eigen voor Cornelis van Klaren. Gecomp. Arie van Elk te W.L. heeft
verkocht na veiling 27 Aug. 1800 aan Cornelis van Klaren te W.L. 1M 5H hooiland te W.L. strekk.
van de achterwetering tot de Broeyk. Bel. t.o. de erven Jacobus van de Weyden en t.w. Jan
Vermeulen, voor f 470,fol. 157. 29 dec. 1800. Eigen voor Pieter Vermeulen. Gecomp. Cornelis Verveer te W.L. draagt over
aan Pieter Vermeulen te W.L. 3M weiland te W.L. strekk. van de Tiendewegsloot met de
Tiendeweg n.w. op tot de achterwetering. bel. t.o. en t.w. Joh. Eikelenboom. Koopprijs f 700,fol. 158. 23 maart 1801. Eigen voor Jacobus Bronkhorst. Gecomp. Baldijntje de Wit, wed. van
Ysaak Offerman, heeft na veiling 10 maart 1801 verkocht aan Jacobus Bronkhorst te Sch. een
huizinge met 3 looykuipen, welke looykuipen belast zijn met een erfpacht van 1 gulden 10 st. per
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jaar t. b. van Willem Cooyman en twee boomgaartjes en een stukje griendland van 2H 50R te W.L.
Strekk. z. w. over de hoge dijk en o. w. de halve sloot naast de gemeenelands steegt en n.w. de
Tiendeweg met een slaagje hogendijk, daar de aarde wanneer die vereist wordt moet gestoken en
bijgebracht worden door de eigenaars welken dat land toe komt gelegen achter het schoolhuis.
Koopprijs f 260,fol. 159. 26 maart 1801. Eigen voor Klaas Bovenberg. Gecomp. Gerardus Jacobus van d. Bosch,
boekhouder, Jan Braet, Dr. Carolus Carnier en Mr. Otto Braet, regenten van het oude mannen en
vrouwenhuis te Sch. dragen na veiling 4 febr. 1801 op aan Klaas Bovenberg te W.L. 4½ M wei en
bouwland verongeldende voor 4M 4H te W.L. strekk. een eind uit de Lopikse wetering z. w. op tot
buitendijks op de paal van no 288 recht op tot de halve dwarssloot van Ary van Elk. Bel. t.o. Ary
van Elk en t.w. de langesteegt, belast met hogedijk van paal 288 tot 287. Koopprijs f 1555,fol. 160. 26 maart 1801. Eigen voor Johannis van Wijngaarden. Gecomp. dezelfde van fol. 159,
hebben verkocht aan Johannis van Wijngaarden en zijn huisvrouw Marigje van Es te W.L. de
gasthuiswaard, zijnde hooi en griendland te W.L. buitendijks ongeveer 3M strekk. uit de oude
dijksloot z. w. op tot de Lek. Bel. t.o. de wed. Jan van de Horst en t.w. de wed. Cornelis Faay.
Koopprijs f 550,fol. 161. 26 maart 1801. Eigen voor Arie van Elk. Gecomp. de voorgaande regenten, hebben
verkocht na veiling 4 febr 1801 t. b. van Arie van Elk te W.L. een waard of rietgors te W.L.
buitendijks omstr. 2H strekk. van de hogendijk z. w. op tot aan de plaat van het gemene land, bel.
t.o. Cornelis van de Bosch en t.w. de steeg of pad naar de plaat van het gemene land. Belast met de
hogedijk van paal 289 tot 290. Koopprijs f 50,fol. 162. 17 juni 1801. Eigen voor Ary Paulus Lameer. Gecomp. Maria van de Hoven te W.L. heeft
verkocht aan Ary Paulus Lameer te Sch. een hofstede met schuur en 7M wei, hooi en bouwland te
W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. de verkoopster en t.w. Willem Cooyman, zijnde
leenroerig aan de staten van Utrecht als burggraven van Montfoort. Item nog 3M 3H hooi, wei en
bouwland als voren, strekk. uit de Lek tot de Broeyk bel. t.o. de verkoopster, Hendrik van de Hoven
en Hendrik Cooyman en t.w. de koper. Koopprijs f 1600,fol. 163. 17 juni 1801. Gecomp. Arie Paulus Lameer te Sch. bekende schuldig te zijn aan Jan van
Oosterom te W.L. f 2000,- a 4% Als borg het voorg. fol. 162. Item nog 3M 3H wei en griendland,
strekk. van de Lek tot de broeyk, bel. t.o. de wed. Cornelis Lazonder en t.w. de comparant en
Hendrik en Lijsje Cooyman. Item nog 1½ M wei en hooiland strekk. voor van de teen van de dijk tot
de achterwetering. Bel. t.o. de comparant en t.w. Maria van de Hoven en Hendrik Cooyman.
(afgelost 12 dec. 1807).
fol. 164v. 16 aug. 1801. Eigen voor Klaas Bovenberg en Neeltje van Kempen. Gecomp. Jan van
Kempen en Geertruy van Wijk, echtelieden te W.L. Bekennen aan hun schoonzoon Klaas
Bovenberg en hun dochter Neeltje van Kempen te schenken de volle vrije eigendom van 4M 3H
wei, hooi en griendland te W.L. strekk. uit de Lek tot de achterdijk. Bel. t.o. mej. Cornelis Lazonder
en t.w. Adrianus Seton en mej. de wed. Jan van de Horst, begroot op f 900,-. Item een huis en 1M
3H wei, bouw en griendland als voren strekk. uit de Lek n.w. op tot de Tiendeweg, bel. t.o. de erve
Jan Verhoek en t.w. mevr. de wed. Pieter de Groot, begroot op f 300,-. Item een huis en 1H tuinland
als voren, bel. t.z. en t.n. mej. de wed. Jan van de Horst en t.o. de Lange kerksteeg en t.w. Cornelis
van de Bosch, begroot op f 100,-. Item een hofstede best. uit een huis, schuur en berg en 2M 2H wei
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en griendland als voren, strekk. van de scheisloot n.w. op tot in de diepte van de kaaiwetering. Bel.
t.o. Lambert de Ridder en de Lange kerksteegt en t.w. Cornelis van de Bosch, begroot op f600,
fol. 166v. 8 febr. 1802. Eigen voor C. H. M. van Wolflansdorp. Gecomp. Johan Goudriaan te Sch.
als gemachtigde van Ernst Willem Geerling en Clara Gerarda Cunig, draagt over aan C. H. M. va
Wolflansdorp te Rotterdam een tuin en tuinhuis 1H gelegen aan de oostzijde van de Willige
kerksteegt. Bel. t.o. Cornelis Kuypers en t.w. de wed. Pieter de Groot, voor f 600,fol. 169. 6 april 1802. Gecomp. Mr. Otto Braet te Sch. als gevolmachtigde van Mr. Carel Frederik
Brand en vrouwe Bartholomea Hermanna Braet, echtelieden won. den Haag en bekende schuldig te
zijn t. b. van de heer Ary Goudriaan Jansz. won. Hardinsveld, f 8000,- terug te betalen 26 maart
1803 a 6% Als borg de ambachtsheerlijkheid van Willige-Langerak met alle eigendommen hier aan
verbonden, niets uitgezonderd. (afgelost 16 mei 1806).
fol. 170v. 27 aug. 1802. Eigen voor Hendrik de Ridder. Gecomp. Lambert de Ridder te W.L. heeft
verkocht aan zijn zoon Hendrik de Ridder won. te Jaarsveld een hofstede best. uit een huis, schuur
en berg met 10M 3H wei, hooi en bouwland int boveneinde van W.L. strekk. uit de Lek tot de
Broeyk. Bel. t.o. Cornelis Jonkers en t.w. de erven Jacobus van de Weiden, voor f 1700,Betaald f 200,- kontant en een schuldbrief van f 1500,- a 4% (afgelost 23 apr. 1804).
fol. 172v. 20 nov. 1802. Gecomp. Cornelis Hooykaas te W.L. bekende schuldig te zijn aan Cornelis
van Klaren f 600,- a 6%. Als borg een hofstede best. uit een huis, schuur en berg en 7M wei, hooi en
bouw en boomgaardland te W.L. bel. t.o. Pieter Vermeulen en t.w. Hymen Bos.
fol. 173v. 19 april 1803. Eigen voor Arie van Elk. Gecomp. Mr. Otto Braet en Dr. Fredericus
Augustius Honsdorff Block, executeuren van de testamente van wijlen de heer Jan Braet vrijheer
van Cabouw en Zevender, dragen over na veiling 20 dec. 1802 aan Arie van Elk, schepen alhier een
vierdepart in 12M 2H griendland gelegen int beneden einde van W.L. welke overige drie vierde
parten behoren aan mej. de wed. de heer Cornelis Lazonder, Alida Hofman en thans huisvrouw van
de heer Abraham Bruining en Arie van Elk voornoend. Koopprijs f 440,fol. 174v. 11 mei 1803. Eigen voor Willem de Koning. Gecomp. de gerechtsbode Dirck van Elk,
proc. hebb. van de heer C. H. N. v Wolfhous Dorf, koopman te Rotterdam, draagt over t. b. van de
heer Willem de Koning te Sch. een tuin en tuinhuis 1H land te W.L. aan de oostzijde van de Willige
kerksteegt. Bel. t.o. Cornelis Kuypers en t.w. de wed. Pieter de Groot, voor f 350,fol. 176v. 17 febr. 1804. Eigen voor Roelof de Hoop pz. Gecomp. Benjamin Verveer, Cornelis de
Groot en Dirk van Elk als executeuren van de testamente van wijlen Cornelis Verveer, dragen over t.
b. van Roelof de Hoop Pz. won. onder Jaarsveld een hofstede met 5M wei, hooi, bouw en
boomgaardland te W.L. strekk. van de buitenteen van de dijk n.w. op tot de Broeyk. bel. t.o. Hendrik
Alblas en t.w. Adriaan Alblas, voor f 1885,fol. 178v. 17 febr. 1804. Eigen voor Klaas Oosterom. Gecomp. de voorg. comp. dragen over t. b.
van Klaas Oosterom te W.L. 1M bouwland te W.L. strekk. van de Tiendewegsloot z. w. op tot over
de buitenteen van de dijk. Bel. t.o. Joh. Eikelenboom en t.w. Jan de Groot en Joh. Eikelenboom.
Koopprijs f 600,-

120

Inv.nr. 2311
fol. 179v. 17 febr. 1804. Eigen voor Cornelis de Groot. Gecomp. de voorg. Comp. dragen over t. b.
van Cornelis de Groot, een uiterwaard te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot aan de buitenteen van de
dijk, bel. t.o. Joh. Eikelenboom en t.w. Jan de Groot. Koopprijs f 970,fol. 180. 23 apr. 1804. Eigen voor Cornelis Jonkers. Gecomp. Hendrik de Ridder te W.L. heeft
verkocht aan Cornelis Jonkers won. Graafland een hofstede best. in een huis, schuur en berg met
10M 3H wei, hooi en bouwland int boveneind van W.L. Strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk.
Bel. t.o. de koper en t.w. de erven Jacobus van de Weiden, voor 2200,-
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fol. 1. 6 okt. 1804. Gecomp. Cornelis Hooykaas te W.L. verklaart schuldig te zijn aan Benjamin
Verveer te Jaarsveld, f 300,- a 5%. Als borg een hofstede best. uit huis, berg, schuur met 7M land te
W.L. bel. t.o. Pieter Vermeulen en t.w. Hymen Bos.
fol. 2. 29 apr. 1805. Eigen voor Leendert de Mik. Gecomp. Arie van Elk, heeft verkocht aan
Leendert de Mik te W.L. een huisje gelegen int benedeneind van W.L. aan de hogendijk, met de
berm daarbij gelegen. Strekk. van de binnenteen van de dijk n.w. op tot aan de buitenkant van de
berm. Bel. t.o. Daniel Slingerland en t.w. Adrianus Faay, voor f 250,fol. 3 11 juli 1805. Eigen voor Cornelis de Hoop roelofz. Gecomp. Willem Cooiman, heeft verkocht
aan Cornelis de Hoop Roelofz. te W.L. 3H griendland te W.L. strekk. van de buitendijkse dijksloot
tot de Tiendeweg. Bel. t.o. de wed. Ysak Offeman en t.w. de wed. Jan van de Horst, belast met 2
erfpachten groot f 3,- 10 st. als een van f 2,- staande op het huisje toebehorende de erfgen. van Jan
Cooiman en staande op de looikuipen van de wed. Ysaak Offeman, groot f 1-10-0. Koopprijs 45,fol. 4. 12 juli 1805. Eigen voor Willem Cooiman. Gecomp. Cornelis de Hoop Roelofz. heeft
verkocht aan Willem Cooiman te W.L. 1M 3H weiland te W.L. strekk. van de achterwetering tot de
Broeyk. Bel. t.o. Hendrik Cooiman en t.w. Arie Paulus Lameer met een uitpad. Koopprijs f 75,fol. 5. (geen datum). Eigen voor Cornelis de Hoop. Gecomp. Louw Cooiman, Hendrik Cooiman,
Bastiaan Cooiman en Huybert Boer, geh. met . . . . . Cooiman, hebben verkocht aan Cornelis de
Hoop te W.L. een huisje int benedeneind van W.L. bij het Gat. Bel. t.z. de Gemenelands steeg en t.n.
mej. Alide Hofman, thans huisvrouw van dhr. Abraham Broning(?). Koopprijs f 75,fol. 6. 12 juli 1805. Eigen voor Ary Paulus Lameer. Gecomp. Hendrik Cooiman en Cornelis de
Hoop verklaarden verkocht te hebben aan dhr. Ary Paulus Lameer te Sch. 2M 1H 50R wei en
hooiland int beneden eind van W.L. strekk. van de Tiendeweg tot de Broeyk. Bel. t.o. de koper en
Willem Cooiman en t.w. de Koper. Koopprijs f 300,fol. 7. 12 juli 1805. Eigen voor Ary Paulus Lameer. Gecomp. Willem Cooiman te W.L. heeft
verkocht aan dhr. Ary Paulus Lameer te Sch. 12 M weiland int beneden eind van W.L. strekk. van
de achterwetering tot de Broeyk. Bel. t.o. en t.w. de koper. Koopprijs f 150,fol. 8. 16 juli 1805. Eigen voor Cornelis Coorevaar. Gecomp. Johannis der Maar won. Sch. heeft
verkocht aan Cornelis Coorevaar te Bonrepas een tuin of boomgaard met stenen tuinhuis te W.L.
achter de kerk, groot 2H. Bel. t.o. de kerk en t.w. de Lazarus steegt. Belast met rente f 1,- t. b. van de
heer van W.L. en nog 2 st. voor de kerk. Koopprijs f 325,fol. 9. 25 juli 1805. Eigen voor Leopoldus Peletier. Gecomp. Beletje Duyker te Rotterdam, heeft
verkocht aan dhr. Leopoldus Peletier won. Sch. een tuin en tuinhuis groot 12 H te W.L. aan de
steeg of Halve Maan. Bel. t.n. Nicolaas Koerten en t.z. Jan van Milligen. Belast met een haardstede
en een rente van 9 st. t. b. van Geestelijk kantoor te Delft. Koopprijs f 240,fol. 10. 11 okt. 1805. Gecomp. Jan van Milligen en Maria Kruyk, echtelieden te Sch. Verklaren
schuldig te zijn t. b. van dhr. Mr. Otto Braet en Hendrik van Geelen als voogden over de
minderjarige kinderen van Pieter Waterland f 400,- a 52 % Als borg een tuin en tuinhuis te W.L. in
de Kerksteegt. Bel. t.o. Cornelis van de Bosch en t.w. de Moordenaarssteegt.
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fol. 11v. 21 jan. 1806. Eigen voor Willem Engelen. Gecomp. Lambertus Engelen te W.L. heeft
verkocht aan Willem Engelen een huisje met 1H land te W.L. bij de Halve Maan. Bel. t.o. Nicolaas
Coerten en t.w. de wed. Berkman, voor f 100,fol. 12. 4 febr. 1806. Eigen voor Jan Vermeulen. Gecomp. Pank Faay te W.L. heeft verkocht aan Jan
Vermeulen te W.L. een hofstede bestaande in huis en berg met 16M wei, hooi, bouw en
boomgaardland int benedeneind van W.L. strekk. van de Broeyk tot de Lek. Bel. t.o. Jan Hazue, Jan
Verwaal, Lambertus Engelen en t.w. Willem Cooiman, voor f 3000,fol. 13. 9 mei 1806. Eigen voor Cornelis van Zetten. Gecomp. dhr. Casparus de Vos won. Ouderkerk
a/d IJssel, heeft verkocht na veiling 24 jan. 1806 aan Cornelis van Zetten te W.L. een huis en erve
met 5 roede land int beneden eind van W.L. in de Kerksteegt. Bel. t.o. Jan de Pater en t.w. dhr.
Cornelis van de Bosch. Staande op erfpacht van f 14,- jaarlijks t. b. van Jan de Pater. Koopprijs f
425,fol. 14. 11 juli 1806. Eigen voor Bastiaen de Hoop. Gecomp. Dirk van Elk als executeur van het
testament van wijlen Hendrik Alblas, heeft verkocht aan Bastiaen de Hoop won. Tienhoven, 6M
wei, bouw, boomgaard en rietland int boveneind van W.L. Strekk. uit de Lek n.w. tot de tweede
wetering, bel. t. o de koper en Cornelis de Hoop en t.w. de koper. Koopprijs f 2100,fol. 15. 23 juli 1806. Gecomp. Maria van Klaren, wed. van wijlen Cornelis Goes te W.L. bekend
schuldig te zijn aan dhr. Nicolaas Ravee te Utrecht f 4000,- a 6% . Als borg een hofstede best. in een
huis, schuur en drie bergen en 33M wei, hooi, bouw en boomgaard en griendland int boveneinde van
W.L. Bel. t.o. haar zelve en t.w. Cornelis van Klaaren. Item 7M bouw en griendland als voren, bel.
t.o. Cornelis de Groot en t.w. haar zelve. Item 7M hooi, bouw en boomgaardland als voren, bel. t.o.
Benjamin Verveer en t.w. Cornelis de Groot.
fol. 16v. 28 aug. 1806. Eigen voor Jan van Wijk. Gecomp. dhr. Mr. Otto Braet proc. hebb. van Jan
Hazue te Sch. heeft overgedragen t. b. van Jan van Wijk te Sch. 5M weiland int beneden eind van
W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de erven Corn. Faay en t.w. de erven mej. de wed.
Cornelis Lazonder. Koopprijs f 1500,fol. 17v. 22 aug. 1806. Eigen voor Adriaan Alblas. Gecomp. dhr. Mr. Otto Braet, proc. hebb. van
Jan Hazue te Sch. draagt over na veiling t. b. van Adriaan Alblas te W.L. 3M hooiland int
benedeneind van W.L. strekk. uit de dwarssloot van Aaldert den Uyl tot de Broeyk. Bel. t.o. de
koper en t.w. Arie van Elk. Koopprijs f 500,fol. 18v. 18 febr. 1806. Gecomp. voor notaris Penning te Sch. Jan Hazue, mr. Zadelmaker te Sch.
heeft gepasseert de 13e jan 1798 te W.L. t. b. van Mels Verdool te Stolwijk een hypotheek brief van
f 1400,- a 6% . Als borg 5M land te W.L. bel. t.o. Cornelis Faay en t.w. de wed. Cornelis Lazonder.
Item nog 3M hooiland als voren, bel. t.o. Jacob de Boer en t.w. Arie van Elk. Item nog een
hypotheek brief f 900,- a 6% met als borg 2 huizen en erven naast elkaar binnen Sch. aan de noordzijde van het Schoenmakers-straatje, bel. t.o. de Korte Weistraat en t. w de erve Joh. Jager alsmede 4
huizen in de Molenstr. enz. Wegens verschuldigde rente geeft hij opdracht diverse percelen te
verkopen.
fol. 21. 15 sept. 1806. Eigen voor Willem Eikelenboom. Gecomp. Dirk van Elk en Bastiaen de Hoop
als executeuren van het testament van wijlen Hendrik Alblas dragen over na veiling 24 juni 1806 t.
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b. van Willem Eykelenboom te W.L. een hofstede best. in een huis, schuur en berg met 4M 4H wei,
hooi, bouw, boomgaard en griendland int boveneind van W.L. Strekk. uit de buitendijkse dwarssloot
tot de Broeyk. Bel. t.o. Hijmen Bos en t.w. Roelof de Hoop, voor f 2570,- waarvan f 1570,- kontant
en een hypotheekbrief van f 1000,- t. b. van Lena Alblas te W.L.
fol. 22v. 15 sept. 1806. Gecomp. Willem Eikelenboom te W.L. bekend schuldig te zijn t. b. van
Lena Alblas f 1000,- a 5% betr. vorige akte, met als borg het voorg. perceel.
fol. 23v. 15 sept. 1806. Eigen voor Pieter Damsteeg. Gecomp. Dirk van Elk en Bastiaan de Hoop als
executeuren van het testament van wijlen Hendrik Alblas, dragen over na veiling juni 1806 t. b. van
Pieter Damsteeg een huis met 1M 3H boomgaard en een hoekje buitenland te W.L. strekk. uit de
Lek n.w. over de Tiendeweg tot de halve wetering. Bel. t.o. Cornelis van Klaren en t.w. Jan
Vermeulen, voor f 1180,fol. 24v. 15 sept. 1806. Gecomp. Pieter Damsteeg te W.L. bekende schuldig te zijn aan dhr. Gerrit
van Tienhoven won Ameide f 800,- a 6% met als borg het gekochte huis met land van fol. 23v
fol. 26. 15 sept. 1806. Eigen voor Cornelis Jonkers. Gecomp. Dirk van Elk en Bastiaan de Hoop als
executeuren van het testament van wijlen Hendrik Alblas, dragen over na veiling 24 juni 1806 t. b.
van Cornelis Jonkers 1M 1H hooi en bouwland te W.L. strekk. uit de voorwetering n.w. op tot de
achterwetering. Bel. t.o. Pieter Vermeulen en t.w. Jan Vermeulen, voor f 580,fol. 27. 22 okt. 1806. Gecomp. Jacob van Huuksloot te Sch. verklaarde schuldig te zijn t. b. van Jan
Wernard Fijting te Sch. f 500,- a 6% . Als borg 3M 5H wei en hooiland te W.L. Bel. t.o. Jan van
Oosterom en t.w. Adrianus Faay.
fol. 28. 9 dec. 1806. Eigen voor Hendrik Cooyman, Adrianus Faay en Pieter Faay. Gecomp.
Johannes Buurman en Arnoldus Stekelenburg als executeuren van het testament van wijlen mej.
Magtilius Maria van Es, bevorens wed. van wijlen de heer Cornelis Hellegens en thans van wijlen de
heer Cornelis Lazonder, dragen over na veiling 3 okt. 1806 t. b. van Hendrik Cooyman, Adrianus
Faay en Pieter Faay won. W.L. 9M 2H griendland. Te weten Hendrik Cooyman voor 4M 4H,
Adrianus Faay en Pieter Faay ieder voor 2M 2H, gelegen int boveneind van W.L. achter de Waal,
strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. dhr. Cornelis van de Bosch en het gemene land van
Holland en t.w. mej. Alida Hoffman wed. van dhr. Abraham Bruning en de heer Cornelis van de
Bosch. Koopprijs f 2100,fol. 29v. 9 dec. 1806. Eigen voor Cornelis de Groot. Gecomp. Joh. Buurman en Arnoldus
Stekelenburg als executeuren van wijlen mej. Magtildus Maria van Es, dragen op na veiling 3 okt.
1806 t. b. van Cornelis de Groot te Tienhoven, 3M griendland int boveneind van W.L. achter het
schoolhuis. Strekk. van de halve dwarssloot achter het schoolhuis tot en met de Tiendeweg. Bel. t.o.
Willem Cooyman en t.w. Jan Hazue, voor f 1135,fol. 32v. 9 dec. 1806. Gecomp. Cornelis de Groot, verklaarde schuldig te zijn t. b. van dhr. Ceelis
Duybus te Ameide f 1000,- a 6% met als borg 4M 1H wei, hooi en boomgaardland te W.L. strekk.
uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. en t.w. de wed. Cornelis Goes. Item 3M griendland als voren
strekk. van de Tiendeweg n.w. tot de Broeyk, bel. t.o. Willem Cooyman en t.w. Jan Hazue. Item een
buitenwaard strekk. van de Hogendijk tot de Lek, bel. t.o. Joh. Eykelenboom en t.w. Jan de Groot.
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fol. 35. 18 dec. 1806. Eigen voor Benjamin Verveer. Gecomp. Johannes Buurman en Arnoldus
Stekelenburg als executeuren van wijlen mej. Magtildis Maria van Es, dragen over na veiling 3 okt.
1806 t. b. van Benjamin Verveer te Jaarsveld 5M wei, hooi, bouw en boomgaardland int
benedeneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Jan van Wijk en t.w. de erven
Jan Verhoek en dhr. T de Groot, voor f 800,fol. 36v. 18 dec. 1806. Eigen voor Paulus Straver. Gecomp. de voorg. comp. dragen over na veiling
3 okt. 1806 t. b. van Paulus Straver te W.L. 3M 3H wei, hooi, hennip, bouw en griendland te W.L.
strekk. uit de Lek tot de Broeyk. bel. t.o. Ary Paulus Lameer en Arie van Elk en t.w. Ary Paulus
Lameer. Koopprijs f 453,fol. 38. Eigen voor Aart Schep. Gecomp. de voorg. comp. dragen over na veiling 3 okt. 1806 t. b.
van Aart Schep te Ammers Graveland 4M 3H wei en griendland met de steegt binnen de Tiendeweg
te W.L. strekk. van de binnendijkse dwarssloot n.w. tot de landscheiding van Aart Mulder. Bel. t.o.
de erven dhr. Pieter de Groot en t.w. Jan van Kampen. Belast met 10 st. t. b. van het Proveniershuis
te Sch. Koopprijs f 1330,fol. 39v. 3 jan. 1807. Eigen voor Peter Vermeulen. Gecomp. Arnold Milius, proc. hebb. van Jan
Hazue te Sch. Draagt over na veiling 1 dec. 1806 t. b. van Peter Vermeulen bouwman te W.L. 5M
wei, hooi en griendland te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter Vermeulen en t.w.
het schoolhuis. Koopprijs f 1350,fol. 42. 3 jan. 1807. Eigen voor Cornelis Vermeulen. Gecomp. F. de Groot en mej. Alida de Groot,
dragen over na veiling 3 okt. 1806 t. b. van Cornelis Vermeulen te W.L. een hofstede bestaande in
een huis, schuur en berg met 11M 3H wei, hooi en bouwland int boveneinde van W.L. strekk. van
de Tiendeweg n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. dhr. F. de Groot en t.w. de wed. de heer Corn. Lazonder.
Item 2M 3H hooiland als voren, strekk. van het weiland van de heer F. de Groot n.w. tot de Broeyk.
Bel. t.o. de erve mej. de wed. de heer Corn. Lazonder en t.w. F. de Groot. Belast met het oudschild
van 3M boomgaard van mej. A. de Groot of wel met zodanige belasting als het gemelde oudschild
zal vervangen. Koopprijs f 4000,- betaald met f 2000,- kontant en een schuldbrief t. b. van mej.
Alida de Groot.
fol. 43v. 3 jan 1807. Schuldbekentenis van Corn. Vermeulen t. b. van mej. Alida de Groot van f
2000,- a 5%
fol. 45. 12 jan. 1807. Eigen voor Arie van Elk. Gecomp. Cornelis van de Bosch te Sch. heeft
verkocht aan Arie van Elk te W.L. een uiterwaardje van 5H int benedeneind van W.L. buitendijks,
strekk. van de dwarssloot van de plaat n.w. op tot de buitenteen van de dijk. Bel. t.o. Arie van Elk en
Klaas Bovenberg en t.w. Arie van Elk. Koopprijs f 600,fol. 46. 4 febr. 1807. Gecomp. Pieter Damsteeg te W.L. bekent schuldig te zijn t. b. van Gerrit van
Tienhoven te Ameide f 400,- a 6% Als borg 4M 1H wei, hooi en bouwland te W.L. strekk. van de
voorwetering tot de Broeyk, bel. t.o. Cornelis Eikelenboom en t.w. Joh. Eikelenboom.
fol. 47v. 1 febr. 1807. Eigen voor Adriaan Alblas. Gecomp. Maria van de Hoven te W.L. heeft
verkocht t. b. van Adriaan Alblas een huis met 5H bouw en tuinland te W.L. strekk. uit de Lek tot de
wetering van de Tiendweg. Bel. t.o. Cornelis Eikelenboom en t.w. Johannes van Wijngaarden en
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Anthony Noordanis. De verkoopster behoud aan zich het recht het huis te bewonen en de tuin te
betelen en de vruchten te trekken. Bij haar overlijden vervalt dit recht. Koopprijs f 450,fol. 48v. 28 maart 1807. Eigen voor Willem Eikelenboom. Gecomp. Cornelis Hooykaas te W.L.
heeft verkocht t. b. van Willem Eikelenboom te W.L. 5M4H wei en hooiland int boveneind van
W.L. strekk. van de Broeyk tot de Tiendewegsloot. Bel. t.o. Paulus Straver en t.w. Hymen Bos, voor
f 1400,fol. 49v. 21 apr. 1807. Gecomp. Cornelis Hooykaas bekent schuldig te zijn aan Leonora Hooykaas
wed. van Pieter Visser won. Beyerse onder Stolwijk f 550,- a 3% Als borg een huis, berg en schuur
met 1M 2H wei en bouwland int boveneind van W.L. bel. t.o. Pieter Vermeulen en t.w. Hymen Bos.
fol. 50v. 21 apr. 1807. Gecomp. Cornelis van de Bosch, bekende schuldig te zijn mej. Catharina
Vreede te Utrecht f 1000,- a 5%. Als Borg 3M weiland te W.L. strekk. van de Tiendeweg tot de
Broeyk. Bel. t.o. Dirk Molenaar en Jacob Boeren en t.w. Adrianus Faay. Item 3M hooiland als voren
strekk. van de Tiendeweg tot de Broeyk, bel. t.o. Joh. Eikelenboom en t.w. Ary Paulus Lameer.
Item 2M 2H hooiland van de middelwetering tot de Broeyk, bel t.o. Adr. Faay en t.w. Willem
Kooyman. (afgelost 9 mei 1807).
fol. 51v. 15 aug. 1807. Gecomp. Cornelis Hooykaas, bekende schuldig te zijn t. b. van Cornelis van
Klaaren f 550,- a 3% . Als borg een huis en berg en schuur en 2M 2H wei en bouwland int
boveneind van W.L. Bel. t.o. Pieter Vermeulen en t.w. Hymen Bos.
fol. 52v. 7 dec. 1807. Eigen voor Hendrik Cooiman. Gecomp. Ary Paulus Lameer te Sch. heeft
verkocht aan Hendrik Cooiman te W.L. een hofstede best. in een huis en schuur en 10M 3H wei,
hooi en bouwland te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Ary Paulus Lameer, Maria van
de Hoven en Hendrik van de Hoven en t.w. Willem Cooiman voor f 2000,fol. 53v. 9 dec. 1807. Gecomp. Maria van Klaaren, wed. van Cornelis Goes verklaarde schuldig te
Zijn aan Jacobus van Vuuren te Sch. f 600,- a 6% met als borg een hofstede best. uit huis, schuur en
3 bergen en 33M land int boveneind van W.L. Bel. t.o. haar zelve en t.w. Cornelis van Klaaren. Item
7M land als voren, bel. t.o. Cornelis de Groot en t.w. haar zelven. Item 7M land bel. t.o. Benjamin
Verveer en t.w. Cornelis de Groot.
fol. 54v. Gecomp. Cornelis van de Bosch, bekende schuldig te zijn aan de heer Joh. van Leeuwen te
Sch. f 600,- a 7% met als borg 22 M weiland te W.L. strekk. van de Lopikse wetering tot tegen de
tuin van Adr. Faay. Bel. t.o. Jan van Kampen en t.w. Jan Versluys.
fol. 55v. 20 mei 1808. Eigen voor Benjamin Verveer. Gecomp. Aaldert Oosterom en Adr. Alblas als
kerkmeesters van W.L. dragen over na veiling 18 maart 1808 t. b. van Benjamin Verveer te
Jaarsveld 1M 1H bouwland int boveneind van W.L. van ouds genaamd de Krakelakker met de
steegt, strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. de koper en t.w. de wed. Corn. Goes, voor f 700,fol. 56v. 27 mei 1808. Eigen voor Cornelis Jonkers. Gecomp. Arie van Elk te W.L. heeft verkocht
aan Cornelis Jonkers 3M 1H hooi en griendland te W.L. strekk. uit de achterwetering tot de Broeyk.
Bel. t.o. Aaldert den Uyl en Adriaan Alblas en t.w. Johannes Eykelenboom, voor f 500,-
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fol. 57v. 18 juni 1808. Gecomp. Willem Cooyman te W.L. verklaarde schuldig te zijn t. b. van dhr.
Marceelis Duybus te Ameide f 1000,- a 6% met als borg een hofstede best. uit een huis, twee
schuren, berg en 12M 3H wei, hooi en bouwland te W.L. Bel. t.o. Jan Vermeulen en t.w. Leendert
Slingeland. Item 12 M als voren, bel. t.o. Arie Pieterse Oosterom en t.w. Leendert Slingeland. Item
12 M als voren, bel. t.o. Hendrik Cooiman en t.w. Arie Paulus Lameer.
fol. 59. 27 juli 1808. Eigen voor de stad Schoonhoven. Gecomp. Cornelia den Braber heeft verkocht
t. b. van Frans van de Straaten en Jan van Limbeer als gecommitteerden uit de raad der stad
Schoonhoven een gedeelte van een tuin met daarop staande tuinhuis te W.L. 75R land liggende
tussen de Kerksteegt en sniepje, de stadssingel en Halve Maan, voor f 290,fol. 60. 5 sept. 1808. Eigen voor Gerrit Hendrik Suur. Gecomp. Willem Engelen te W.L. heeft
verkocht aan Gerrit Hendrik Suur te Sch. een tuin met een huis, groot omtr. 1H land te W.L. Strekk.
voor van de heeren weg af tot de eigendom van Jan de Pater. Bel. t.n. de wed. G. Berkman en t.z.
Nicolaas Coerten, belast met een rente van 12 st. t. b. van het geestelijk kantoor te Delft. Koopprijs f
250,fol. 61. Verkoping van het departement Holland. Betr. een uiterwaard genaamt het Staten waardje te
W.L. in pacht bij Cornelis de Groot, groot 1M 393R hooiland, bel. t.n. de Lekdijk t.o. Pieter
Vermeulen t.w. Arie van Elk. Gemeynd bij Wernardus Verhagen op f 980,fol. 63v. 9 jan. 1810. Opdracht om te verkopen t. b. van mej. Elisabeth de Jager, wed. van de heer
Louis Lazonder te Sch. 3M wei, hooi en griendland te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel.
t.o. Leendert Engelen en t.w. Arie van Elk.
fol. 65v. 19 jan. 1810. Gecomp. voor Corn. Penning Notaris te Sch. Mej. Anne Lots, wed. van Gerrit
Lazonder te Sch. geeft Mr. Otto Braet volmacht te verkopen een tuin en boomgaard met tuinhuis
groot 1H te W.L. strekk. voor van de cingel o. w. op tot de halve sloot over de steegt achter de
voorn. tuin gelegen. Bel. t.n. mej. Cornelia Hendrica Starrenburg en t.z. de heer Dr. Carolus Carnier.
fol. 67. nov. 1810. Liquidatie mitsgaders korten staat, schifting scheiding en verdeling van de boedel
en goederen van eerst Cornelis Goes en vervolgens zijn wed. Maria van Klaren te W.L. en 7 apr.
1810 overleden. In schrift gesteld bij Cornelis Lexmond, geh. met Baartje Goes, Cornelis Tukker,
gehuwd met Jannigje Goes, Jacobus Vergeer geh. met Maria Goes, Hendrik van Vliet geh. met
Aantje Goes en jan Goes. Voorts Gerrit de Groot weduwnaar van Adriana Goes, voorts nog bij
voorn. ; Baartje Goes, Jannigje Goes, Aantje Goes en Jan Goes, wijders bij Jan Gerritse Goes en
Willem van Klaren. 1e Dat aan haar zoon Jan Goes of aan zijn kinderen gegeven dient te worden de
hofstede best. in een huizinge, 3 schuren en twee bergen mitsgaders 44M wei, hooi, bouw, griend en
boomgaard als uiterwaardland te W.L. waarvan omtr. 40M daar de betimmering op staat is strekk.
uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Cornelis de Groot en t.w. Cornelis van Klaren. De overige 4M
strekk. als voren, bel. t.o. Bastiaan de Hoop en t.w. Cornelis van Klaren. Alles voor de somma van f
13000,fol. 73v. 1 nov. 1810. Liquidatie, schifting, scheiding boedel en goederen nagelaten bij mej. Lijntje
Danes, wed. dhr. Govert Berkman te Sch. overleden 12 apr. 1810. Moet verdeeld worden in 3
percelen als volgt
1/3 voor Jan Berkman
1/3 Jan Godfried van Hogenheim, geh. met Christina Berkman.
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1/3 Lucretia , lijntje en Jan Govert Rozenburg, nagelaten kinderen van wijlen dhr. Dirk Rozenburg,
verwekt bij wijlen Gerbregta Berkman.
Art. 2 12 H moesland te W.L. bel. t.o. Jan Labberton en t.w. Cornelis Kuypers.
Art. 5 nog een boomgaard en tuinhuisje groot 22 H te W.L. strekk. voor van de weg tot achter aan
C. van d. Bosch, bel. t.n. Jan Versluis en t.z. de korenmolenaar van W.L.
Dus komt de heer jan Berkman 2 portie van de percelen te W.L. Jan Godfried Hogen heim de helft
van boomgaard en tuinhuis en 1/3 van het moesland.
De kinderen van Gerbregta Berkman en Dirk Rozenburg 1/3 deel van het moesland.
fol. 76. Liquidatie en verdeling van de boedel van Cornelis Goes en Maria van Klaren. t/m fol. 80.
daarna boek niet beschreven.
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16 juli 1749. Scheiding en verdeling nalatenschap wijlen Pieter de Pater.
Ontvang contante penningen
f
39-12-06
verkochte huisraad
259-17-00
ontvang kooppenn. Lambert de Ridder van een huizinge
en 2 hond boomgaardland
580-00-00
ontvang. van schout Jan van d. Horst de kooppenn. van de
helft van 3M 2H griend bij de grote waal
950-00-00
Ontv. pachtpenn. houtgewas
115-00-00
, , , , elsgewas
6-00-00
, , Dhr. Lasonder 600 stekken
1-09-00
, , Hannes Oostrom de helft 29 bos rode teen
1-11-00
, , Arie Slootjes de helft visserij in de waal
1-10-00
, , Jan de Pater vaarskoe
57-07-08
, , , , 300 pintjes zoete melk
6-11-09
, , per reste van het hoepmaken
5-06-10
, , van den thuislegger
3-00-00
, , van Joh. de Gidts voor 65 kolen en 2 manden peren
3-09-10
Uitgaven graf
f
, , doodskist
, , wed. Ponsioen winkelwaren begrafenis
, , Jan van Oostrom, brood en beschuit
, , bier enz.
, , de dokter
, , Jan van Kampen voor genever
, , Meinsje de Pater arbeitsloon in de boedel
, , de kosten van d. kerk voor een stoof
, , 3 schepel paarde bonen
, , 26 lijnkoeken
, , Jan de Pater voor rundvlees geleverd 1777
, , , , 152 pont rundvlees 1778
, , Cornelis de Ridder voor 4 weken weiden 1 koe
, , Ds. Willem Kok voor een jaar huur 12 M land
, , Hendrik Heerens 1 jaar huur van een tuintje
, , wed. Teunis Blanken hout en arbeitsloon
, , Dirk Teunisse Blanken , , , ,
, , Joh. de Gids , , , ,
, , bet. aan Joost Vermeulen loon in het griendland
, , bet. aan Jan Hazue voor rijden van zand
, , bet. Jan Cornelis en Leendert de Pater arbeitsloon in het griendland
Verdeling boedel;
Jan de Pater Pietersz. 1/5 part
f
Cornelis de Pater , ,
Leendert de Pater , ,
Louwerens Hoogendijk gehuwd met Lena de Pater
Bastiaen van Vliet geh. Jannigje van Schaik

9-00-00
6-00-00
7-00-09
10-13-14
22-18-10
0-12-00
1-00-00
7-09-00
0-06-00
3-03-00
1-17-00
9-00-00
19-00-00
3-02-00
30-00-00
2-03-00
18-02-00
25-19-00
12-06-00
1-01-00
1-06-00
12-15-00

214,214,214,214,-

129

Inv.nr. 2316
Jan Lodewijk Kuunen geh. Pietertje van Schaik
Aart Westerling geh. Ariaantje van Schaik
Gerrigje en Willempje van Schaik, alle nagelaten kinderen van
Meynsje de Pater in huw. verwkt bij Rijk van Schaik
214,pag. 2
2 juli 1749. Staat en inventaris boedel Willem Straver en Lijsbeth Maartense.
Int voorhuis;
een etenstafel, 3 kannen borden met 26 kannen, 6 hele en 5 halve pintjes, 1 triktrakbord, een rak met
5 blauwe schotels en 6 borden, 13 kolven.
4 bedden en 4 hoofdkussens, 2 katoenen dekens, 5 wollen dekens,
10 lakens, 5 slopen.
Opt benedenste opkamertje;
9 schilderijen, een koperen hangblaker, een rakje met een trekpot, 2 porceleinen spoelkommem, 24
kopjes en 25 bakjes, een rakje met een aarde trekpot, 17 porc. Japanse kopjes en 18 bakjes, 6 blauwe
porc. borden voor de schoorsteen, een blauwe aarde bord, een geblomde schoorsteenkleed, een
eyken tafel, een geverfd tafeltje, 6 stoelen, 2 banken.
Opt bovenste opkamertje;
9 schilderijen, 2 spiegeltjes, 1 eiken tafel, 6 stoelen, 1 paar groenen gordijnen en rabat voor de
bedstee, 1 geverfd kabinet met een blauwe aarde stel van 5 stukken daarop, daarin bevonden aan
geld f 49-02-08, een bloed corale ketting met een goude boot, een tas met zilveren beugel en haak,
een paar zilvan schoengespen, een gele sitze mantel, een groene katoenen mantel, 2 gestikte rokken,
1 rijglijf, 1 tafellaken, 9 servetten, 2 feyteltjes, een lo? vlas, een vrouwe hemd, een kussensloop, een
swarte zye kap, 17 kindermutsjes, 2 borst hemdetjes, 1 paar wandjes, 4 stroppen, enige rekeningen
en quitantien, verder wat rommeling door de oudste dochter aan geld van de voogden overgenomen
f 14,- en een paar oorbelletjes.
In de voorkamer;
6 schilderijen, 1 schoorsteenkleed, 1 koperen handblaker, 1 etenstafel, 1 schabel, 2 lange tafels, 6
banken, 1 stoel.
In de kookkeuken;
1 etenstafel, 6 stoelen, 1 rak met 6 blauw aarde schotels en 18 borden, 1 rak met 6 dito schotels en 9
dito borden, 1 rak idem,
5 blauwe aarde schotels voor de schoorsteen, 1 schoorsteenkleed, 1 snaphaan, 1 koperen kandelaar 5
houten kandelaars, 1 paar rode gordijnen en een rabat voor de bedstede, 1 rakje met vier alsen
roemers, 1 spiegel, 1 tafelring, 1 schaafje, 2 theeblaadjes, 1 koperen koffieketels, 1 koffiemolen, 1
koperen theebus, 2 tinnen trekpotten, 2 trommeltjes, 2 porc. kopjes en 5 schoteltjes, 4 aarden kopjes
en 3 bakjes, 1 melkpotje, 9 porc. kopjes en bakjes, 1 tinnekast met 3 aarden mannetjes daar op.
Daarin bevonden ,
1 koperen doofpot, 2 koperen ketels, 1 koperen koffiekan, 6 koperen comfoortjes, 1 koperen borstel,
1 koperen asschep en tang, 1 koperen kandelaar, 2 tinnen schotels, 14 tinnen borden, 3 half pintjes, 3
tinnen kommetjes, 4 tinnen kandelaars, 8 tinnen borden, 4 blauwe aarde schotels, 1 goudwigje.
pag. 3
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Onder in de kast;
2 katoenen mantels, 2 vrouwe hemden, 1 paar boordmouwen, 1 kroplap, 1 tafellaken, 1 servet, 1
kussensloop, 6 stropjes, 1 blauw gestreepte hemdrok.
Aan de muur;
2 paar koperen schalen, 1 koperen trechter, 1 koperen lamp, 1 koperen blaker, 1 strijkijzer, 1 koperen
raspje, 1 blikken trommel, 1 melkbak, 3 aarde kommetjes, 1 botermand, 1 hengselmandje, 1
regtbank, 1 hangijzer, 1 maatje quartiertje, en half quartiertje, 1 treeft, 1 haak, 2 tangen, 1 asschop, 1
blaaspijp, 2 stukken spek, 1 wring tobbetje, 1 koperen schep, 1 voetenbank.
Int achterhuis
3 tafels, 3 stoelen, 1 koperen ketel, 1 koperen vierpan, 2 koperen pannetjes, 1 koperen schuimspaan,
2 emmers met koperen hoepen, 4 ijzeren potjes, 1 ijzeren haal, 1 tiktakbord, 3 witte aarde borden, 3
stoven met koperen hengsel, 1 kleerbak, 1 vuurmand, 1 rooster, 1 tang, 1 haakmes, 1 rakje met 6
tinnen lepels, 1 paar houten emmers, 1 kruiwagen, 1 rak met 9 aarde schotels, 1 rak met 4 aarde
borden, 1 witte aarde vergiettest, 1 koperen ketel, 2 ijzeren komfoorten, 1 gieter, 1 spoelbak, 1
ijzeren vuurwagen, 1 partij glazen, 1 nommerbord, partij rommeling op de til.
Op de zolder;
4 manshemden, 1 blauwe kammisool, 1 vleeskuip, 1 oude eiken kan, 5 visschakels, 1 pookstok, 1
botervlootje, 2 kapstokken, 1 kakstoel, 2 spinnewielen, 1 mand met roemers, 1 wringstoel, 1 bank, 1
kinderwagentje, verder rommeling.
In de schuur;
1 gebeterde koe, 1 gebeterde oude vaars, 1 gebeterde jonge vaars, 2 ongebeterde melkkoeien, 1 kuis
en een stierkalf, 1 hek, 1 partij turf en wat takken, 2 jukken, 1 pookstok, 3 vorken.
Opt erf;
2 grote en 2 kleine tonnetjes, 1 steg, 1 kuip met ijzeren hoepen, 3 water emmers, 1 ijzeren aspot, 1
ladder, 7 tinnen lepels, 1 tinnen schotel, 4 witte aarde kommetjes en 8 borden, een gedeelte van een
schelf hooi, ee partij mest, 1 schouw.
Verder nog lasten en lusten der boedel.
Mr. Paulus van Alen wegens landhuur, schuld f 89-14-00
2 juni 1749. Staat en inventaris van de boedel de baten en lasten nagelaten bij Willem Straver en
Lijsbet Maartense van d. Wal te W.L. voor de minderjarige kinderen en erfgenamen.
Betreft een huis, schuur, kolfbaan, boomgaard en weiland groot 2M
1H te W.L. belent t.o. Pieter de Pater en t.w. de heer Gijbert van Peursem.
Inventaris; (losse akte huwelijkse voorwaarden van Janus Willemse pag. 4
Straver en Catharine Corn. den Burger 23 sept. 1713 met losse akte koopkonditie 10 jan. 1725)
(Jeremias Hoola heeft gekocht van Frederik Tieleman van Schelluine als curator van de boedel van
wijlen oud burg. Corn. Koen en zijn vrouw Sophia Stockius zeker huis en erve met 2M 1H land met
de annexe steegt mitsg. thuin en een tuinhuisje te samen onder W.L. voor f 1500,-)
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4 dec. 1749. Scheiding en verdeling nalatenschap van wijlen Willemtje Borst, in leven wed. van
Hendrik Vuurens.
Verkocht meubilair f 187,- De erfgenamen hebben onder malkanderen verkocht goud, zilver en
klederen, o. a. aan Jan Vermeulen in huwelijk hebb. Maria Vuurens voor f 33-13-00
Ontvangen van Pieter Oostrom over de koop van een herberg met kookhuis, schuur, berg en erve
met 11 mergen wei, hooi, hennip en boomgaardland waarvoor een uiterwaard groot omtr. 2M
gelegen te W.L. voor f 2630,Nog ontvangen van Jan Mourak voor de koop van 3M 3H grientland onder W.L. voor f 1000,Verder was nog geleend door Jan Vermeulen f 430,Ontvangen van de wed. Cornelis Sliedrecht de kooppenningen van een huis en erve met 5H
boomgaard en grientland te W.L. f 500,Ontvangen van Bastiaan Saypen de rest van huur van een hofstede met 11M lND F 112,Nog Ontv. van Corn. Oostrom de rest van 3 jaar huur van hostede en landerijen mei 1748 f 58,- 12st.
Nog Ontv. huur hofstede mei 1749 f 100,Nog Ontv. wed. Corn. Sliedrecht 4 jaar huur van een huis en boomgaard f 83,- 11st.
Betaald aan de kinderen om op de begrafenis int zakje te geven f 1,21 juli 1762. Gecomp. Pieter van Oostrom, Hendrik van Oostrom, Willem van Oostrom, Cornelis
van Oostrom en Willempje van Oostrom ter eenre, mitsgaders Jan van Oostrom ter andere zijde,
kinderen en erfgen. van Ary van Oostrom en Aaltje Vuurens alhier gewoond hebb. en overleden.
Verklaarden dat zal hebben Jan van Oostrom in volle eigendom een huis en erve gelegen te W.L. bij
de kerk aldaar. Bel. t.n. de wed. Judocus van Wijngaarden en t.z. Pieter de Groot. Belast met
hypotheek van f 900,- gepass. t. b. van de erfgen. van wijlen de heer Johannis van der Geer van date
31 maart 1750.
Item nog een huisje met schuur, berg en boomgaard groot 1H, gelegen als voren, bel. t.n. het kerkhof
en t.z. de heer Andries de Bruyn. En verder alle roerende goederen, koebeesten enz.
16 juni 1762. Idem, hierin wordt vermeld dat het huis is geapproprieert tot een bakkerij.
19 aug. 1764. Contract van uitkoop tussen Dilliaantje de Boode, wed. en boedelhoudster van wijlen
Pieter van Oostrom ende Aaldert de Boode en Willem van Oostrom testamentaire voogden over de
vier minderjarige kinderen van wijlen Pieter van Oostrom.
pag. 5
9 jan. 1765. Acte van scheiding tussen de kinderen van wijlen Adriaan Faay en Johanna van Vuuren.
Een hofstede best. uit huis, 2 bergen, schuur en 25M 3H wei, hooi en bouwland gelegen te W.L.
waarvan 3H land in erfpacht is uitgegeven aan Cornelis Jansz. Vianen.
De hofstede zal komen na verrekening op Cornelis Faay.
6 juni 1772. Nagelaten boedel van Ary Koolwijk en Jannigje de Groot te W.L.
13 aug. 1772. Scheiding der boedel van wijlen Jan Klaasen Stigter.
Kontante gelden f 255-19-06, meubilair f 110-01-00, zilver f39,Ontvangen van Cornelis Verveer kooppenningen van huis, erve en boomgaard voor 4H te W.L. f
445,Ontv. van Willem van Renswoude voor 2M 5H land te W.L. f 35,Ontv. van Jan Lakerveld kooppenn. van fruit gepagt f 30,-
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Betaald voor een graf in de kerk alsmede het begraven f 14,-14st
Doodskist f 13,Bet. aan Joh. Lameer voor winkelwaren f 4-15-00, item Hendrik Verveer f 1-15-08, item Huybert de
Heer voor een zalm f 3-18. 00
Jan van Oostrom voor beschuit f 3-18-00, Willem van Renswoude
boter en melk f 2-01-00, Chirurgeyn c. Reyne f 2-02-00.
Betaald Arie van Elk verteringen bij veiling int rechthuis,
f 8-04-00. Dit is gespecificeerd 16 bottels witte wijn f 8,2 kannen bier 4st.
24 maart 1775. Gecomp. Hendrik van d. Hoven, Mergje van Es, wed. en boedelhoudster van Willem
van Oostrom. Zo voor haar zelven als voor haar nagelaten kinderen en erfgenamen van de zelven
Willem van Oostrom en Arie van Elk.
Hebben verdeeld zodanige huizinge, schuur, berg en 14M land onder W.L. strekk. uit de Lek n.w.
tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter Hogendoorn en t.w. buitendijks Jonkvrouwe E. G. de Casembroot en
binnendijks Jan de Langen. ‘Als wij op den 10e Jan. 1775 van de weled. geb. gestr. heer Mr. Isaack
Ferdinand Godin in gemeenschap gekocht en op heden bij wettig transportin eigendom bekomen
hebben’.
Dat aan Hendrik van de Hoven te beurt is gevallen de huizinge, schuur, berg en 10M land, strekk. ter
halve buitendijkse dijksloot ter breedte van de gehele 14M af n.w. op tot de halve dwarssloot binnen
de queldam. En verder aan de westzijde met 3 akkers en de steegt binnen de Tiendeweg en over de
Tiendeweg op de halve scheisloot tussen dit en het volgende perceel.
Aan de wed. en kinderen van Willem van Oostrom te beurt gevallen af tot den halve Broeyk toe en
aan de oostzijde van de halve dwarssloot van de Broeykskamp af n.w. op mede tot de halve Broeyk
toe.
Dat aan wed. en kinderen van Willem van Oostrom te beurt gevallen is 4M land gelegen aan de
oostzijde, strekk. van de halve dwarssloot binnen de queldam n.w. op zijnde 2 akkers binnen de
Tiendeweg en 2 akkers over de Tiendeweg en verder wei en hooiland op de halve scheysloot tussen
dit en het vorige perceel aan Hendrik van pag. 6
de Hoven te beurt gevallen af tot de halve dwarssloot van de Broeykkamp toe.
En dat aan Arie van Elk is te beurt gevallen de uitterwaard gelegen voor de voorz. 14M land, strekk.
uit de Lek n.w. op tot de halve dwarssloot aan de buitenteen van de Lekdijk toe.
En dat met zodanige op en overpad als aan de zelfde landerijen behoren.
24 april 1777. Bij overlijden van Hendrik van den Hoven, getr. geweest met Marrigje van Baaren.
Erfgenamen, Arie, Neeltje, Marrigje en Maria van d. Hoven.
1778. Bij overlijden van Bastiaan Hooykaas.
Cornelis Hooykaas krijgt of houd een stuk griendland te W.L. strekk. van de eigen van de
diakoniearmen van W.L. af n.w. tot de eigen van mej. de wed. Lambert Eijken. Bel. t.o. Cornelis
Faay en t.w. de volgende 3M 3H land.
Pieter Loendersloot zal hebben en behouden een huis, erve en 3H bouw en griendland te W.L.
strekk. uit de Lek n.w. tot halve Tiendeweg. Bel. t.o. de diaconiearmen van W.L. en t.w. Ary van
Elk. Item 3M 3H wei, hooi, hennip en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel.
t.o. mej. de wed. Lambert Eyken en t.w. de wed. Jan Lameer. Item nog 4M 1H wei en hooiland te
W.L. strekk. van halve Tiendeweg n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. Pieter Alblas en t.w. Hannis
de Groot. De andere comparanten, Arie de Bruyn en Marcus Middelcoop worden betaald.
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13 nov. 1781. Acte van uitkoop bij Grietje Kreukniet, wed. van Cornelis de Bode en de voogden
over de minderj. kinderen Jannetje 4 jaar en Stijntje 2 jaar.
Betr. hofstede bestaande uit huis, schuur, berg en 6M 2H wei, hooi en bouwland te W.L. strekk. uit
de dijk n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Cornelis Hooikaas en t.w. Hendrik Alblas en Arie van Claaren
f 900,1 paard, 5 koeien, 2 jonge varkens, 2 pinken en 3 varkens, te samen,
f 405,Een partij hooi, hennip en hennipzaad
f 276,de bouwgereedschappen
f 290,in schulden,
f 90,te samen
f 1861,waarvan moet worden afgetrokken een hypotheekbrief t. b. van Arie van Elk met rente
f 617-10-00
ongelden, consumptielasten, koorn en diensbode
f 239-08-00
De zuivere boedel bedraagt derhalve
f 806-02-00
12 maart 1782. Scheiding voor de nagelaten kinderen van wijlen Peter Roelen de Hoop en Marrigje
Vornelisdr. Koppelaar.
Gecomp. Roel de Hoop, Cornelis de Hoop, Cornelis Jonkers, geh. met Marrigje de Hoop, Willem
van de Berg, geh. met Cornelia de Hoop, Pieter Vermeulen, geh. met Fijtje de Hoop, Jan
Vermeulen, geh. met Antje de Hoop.
1e De hofstede best. uit een huis, berg en schuur met 24M wei, hooi en bouwland onder W.L. Idem
nog 6M land onder W.L.
pag. 7
geschat op
f 4350,2e De 4M hooi en boomgaardland als voren
f 1100,3e De hofstede best. uit een heere huyzinge en annexe boeren woning, bergen, schuur met 22M wei,
hooi en bouwland en uitterwaard gelegen te W.L.
f 6000,Makende de somma van
f 11450,Waarvan afgetrokken moet worden f 1500,- op alle goederen gevestigd pleyte den 6 juni 1777
gepasseerd
f 1500,Blijvende
f 9950,Voor ieder de portie van f 1658-06-10
Toe te schrijven in volle eigendom aan Cornelis de Hoop zekere hofstede best. uit huis, berg en
schuur en 24M land te W.L. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. aan de hofstede met 16M de
erven Jacobus van d. Weyden en t.w. het volgende land en de overige 8M, t.o. en t.w. de wed.
Cornelis Sliedrecht.
Item nog 62 M land als voren strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. de voorgemelde
hofstede en t.w. Hendrik Alblas, voor de somma van f 4350,- min zijn portie is f 2691-13-05
Uit welke meerdere hij zal voldoen de portie van Roel de Hoop tot
f 1658-06-10 en aan Willem van d. Berg in mindering van zijn aandeel f 1033-06-10
Voorts wordt toegekend in volle eigendom aan Cornelis Jonkers, getr. met Marrigje de Hoop, 4M
hooi en boomgaardland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. de hoog geb.
Jonkvrouwe E. G. de Casembrood en t.w. Lambert de Ridder voor f1100,En zal dezelve ontvangen tot suppletie van Jan Vermeulen f 55806-10. Voorts wordt toegekend aan Jan Vermeulen, geh. met Antje de Hoop, een hofstede bestaande
in een heere huyzinge en annexe boerenwoning, berg en schuur met 22M wei, hooi, bouwland en
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uitterwaard te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. aan de huizinge en 15M land van
de erven Jacobus van der Weyden en t.w. den heer van Vuylkoop, van de 3M t.o. Cornelis
Eykelenboom en t.w. Pieter Hogendoorn en van de 4M t.o. Hendrik Alblas en t.w. de erven Jacobus
van d. Weyden naast gelegen zijn en zulks voor de somma van f 6000,Meerder bedragende als zijn zesde part tot f 1658-06-10. een somma van f 4341-13-5.
Hij zal betalen aan Cornelis de Hoop f
623,aan Marrigje de Hoop
558-06-19
aan Feytje de Hoop
1658-06-10
aan Pieter de Groot voor gehypothequeerde kapitaal f 1500,- alles te betalen binnen 6 weken.
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Lijst van schout en schepenen
Inv.nr. 2307
Schouten
Pieter de Kneeckere, gesubstitueerd schout 1630.
, , , , , , 1631.
Adriaen Adams Oom schout 1632-1641.
Schepenen
Wouter Pietersz. 1630, 1631, 1633, 1634, 1635.
Adriaen Lambertsz. Vuyren 1630, 1632, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 1641
Pauwels Jacobsz. 1630, 1631, 1632, 1633, 1636, 1637, 1638
Cornelis Sebastiaebsz. 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1638
Jacob Jacobsz. Vuyren 1630, 1632
Jan Jacobsz. Vuyren 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638
Adriaen Goossen 1632, 1633, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639
Cornelis Jacobsz. 1633, 1634, 1635
Leendert Lambertsz. Vuyren 1633, 1634, 1639
Jacob Jans Verschoor 1636
Pieter Pietersz. Backer 1639, 1640
Dingman Jacobsz. 1639
Willem Anthonisz. Boon 1639
Reynier Giellisz. 1639
Paulus Jacobz. Hogendoorn 1639, 1640, 1641.
Inv.nr. 2308
Schouten
Adriaen Ooms 1670.
Sabijn Ooms 20 okt. 1670 t/m 1686.
Willem van Zijl 1687 t/m 1695, representerend schout 1697 t/m 1707.
Mr. Johannes Ooms na 10 juni 1695 t/m juli 1700.
Judocus van Wijngaarden 1708 t/m 1712 en verder.
Schepenen
Jacob Willems Vuyrens 1670 t/m 1680.
Jan Bastiaensz. Vuyren 1670.
Cornelis Faay 1670.
Anthonis van Abeel 1670 t/m 1672.
Maerten (Markus) Ottens 1670/71.
Bartholomeus Cornelis Fay 1670 t/m 1683.
Cornelis Pieters Heyn 1671, 1675, 1676, 1681, 1682, 1684, 1686/90.
Wouter Adriaens Cruyck 1672.
Willem Dircxz. 1675.
Arien Bastiaensz. Vuyren 1676, 1679, 1681, 1684, 1688, 1690/93, 1695/1704
Peter Willemsz. Boon 1677/78, 1680/83, 1685/86.
Jacob Reyersz. Versloot 1678, 1682, 1684/85, 1687/93, 1695/1708.
Gerrit Jacobs van d. Wey 1679, 1683, 1686/88, 1691, 1693, 1695/97, 1699/1701, 1705/07.
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Cornelis Jansz. Boeff 1682/87, 1691, 1693, 1695, 1697/1701.
Jacob Jansz. Hoogendoorn 1685, 1688, 1693, 1695/97, 1701, 1704/05.
Willem Wouters Cruyck 1690/91, 1695, 1700, 1702.
Jan Willemsz. Boon 1691, 1693, 1696/1702, 1704/05, 1707/08.
Frederik Jansz. Brouwer 1702/03, 1705/08, 1710.
Arie Leenderse Sliedrecht 1705/1711.
Jacob Botter 1706, 1711.
Cornelis Alleblest (Alblas) 1709/12.
Cornelis Jansz. Vermeulen 1710/11.
Gijsbert Boogert 1710.
Jacob Pieters Schansman 1712.
Inv.nr. 2309.
Schouten
Judocus van Wijngaarden 1712/1745.
Bastiaan Hooykaas representatief schout 1745.
Jan Braet 1746/47.
Schepenen
Leendert Sliedrecht 1719, 29, 30, 31, 32, 40.
Cornelis Vermeulen 1719, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Paulus Hogendoorn 1719, 33, 34, 35.
Cornelis de Groot 1720, 29, 33, 34, 35, 42, 46.
Hendrik de Ridder 1720.
Arie Paulusse Hogendoorn 1729, 31, 32.
Adrianus Faay 1729.
Gerrit de Lange 1729, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Cornelis Janmaat 1729.
Bastiaan Hooykaas 1730, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43.
Jacobus van d. Wey 1731.
Arie Arentse de Groot 1734, 43, 46, 47, 48, 49.
Aaldert de Bode 1736, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
Cornelis Smits 1737, 40, 44, 45.
Krijn van Es 1740.
Cornelis Sliedrecht 1744, 45.
Jan Vermeulen 1745.
Joost Vermeulen 1749.
Inv.nr. 2310.
Schouten
Jan van der Horst 1773/1783.
Jan van Kampen representatief schout 1774.
Schepenen
Hannis de Groot 1773/75.
Willem van Oostrom 1773.

137

Lijst van schout en schepenen
Johannis Eykelenboom 1773/83.
Jan de Langen 1775, 1782.
Peeter de Hoop 1775/81.
Pieter Vermeulen 1775, 1777, 1782.
Pieter Hogendoorn 1775/76, 1780, 1782/83.
Cornelis de Boode 1777/79.
Jan van Oostrom 1780, 1782/83.
Inv.nr. 2311.
Schouten
Mr. Otto Braet, april 1783/93.
Arnold Milius junior 1794/1804.
Schepenen
Johannis Eikelenboom 1783/86, 1788/94, 1803.
Pieter Hogendoorn 1783/94.
Jan van Oosterom 1787/88, 1790/92, 1795/1802.
Jan van Kampen 1787, 1803/04.
Pieter Vermeulen 1790, 1804.
Cornelis Faay 1795/97.
Lambert de Ridder 1795/96, 1800/01.
Cornelis van Claren 1796/97, 1800.
Hijmen Bos 1796/98, 1800.
Paulus Straver 1797/1802.
Adriaan Faay 1797/1803.
Hendrik Cooyman 1797.
Arie van Elk 1804.
Adriaan Alblas 1804.
Inv.nr. 2312.
Schouten
Arnold Milius 1805/08.
Schepenen
Joh. Eikelenboom 1805/07.
Adrianus Faay 1805/08.
Arie van Elk 1805/08.
Jan van Kampen 1805/08.
Cornelis van Klaren 1806/07.
Adriaan Alblas 1806/08.
Pieter Vermeulen 1806/07.
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Aantekeningen uit ONA Schoonhoven
Als extra is hier nog aan toegevoegd stukken uit het notarieel archief van Schoonhoven welke
betrekking hebben op Willige-Langerak en wel in het bijzonder de periode van notaris Lambrecht
van Elk. Datering van deze stukken tussen 1706 en 1831.
ONA Schoonhoven 7217, 7236, 7283, 7284, 7285,
ONA Schoonhoven 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7334, 7335, 7354, 7355.
ONA 7217
1 jan 1706. Testament van Hugo Bort Wesel en Anna Catharina van der Linden won. te Zevender.
De bezittingen vervallen aan de langstlevende. Als Catharina van d. Linden eerst overlijden zal moet
Hugo Bort aan Aaltje van d. Linden testatrice’s zuster uitrijken alle clederen van linnen, wollen en
een bed met toebehoren. (Hugo Bort tekent met een vloeiende handtekening zijn vrouw met
Kruisje).
12 nov. 1707. Op de navolgende conditien soo hebben ende bekennen Willem Jans den Boon won.
te W.L. als toekomende bruydegom geassisteert met Jan Willems den Boon zijn vader ter eenre ende
Aafje Cornelis Boeff wed. mede wonende in W.L. als toekomende bruyt geassisteert met Peter
Vermaat haren zwager ter andere zijde. De bruydegom zal inbrengen anderhalf mergen land gelegen
in Langerak over Lek mitsgaders de bruyd elf mergen land te W.L.
12 nov. 1707. Voogdij. Aafje Cornelis Boeff wed. van Joost Aarts de Coole won. te W.L. ter eenre
ende Gerrit Aarts de Lange won. te W.L. en Leendert Jans Strengh won. te Lopik als voogden over
de drie nagelaten kinderen van de voorn. Joost Aarts de Coole. te weten Barbara 12jaar, Pieternella 6
jaar en Sijtje 5 jaar.
Aug 1710. Compareerde Pieter van Dongen pachter van d. impost op het gemaal van de dorpe
Jaarsveld over gedaan t. b. van Hendrik Vuyrens won. te W.L. voor f 520,- van 1 aug. 1710 tot Juli
1711. Item overgedaan aan Hendrik Vuyrens zelfde termijn op de impost op het gemaal derde en
tiende verhoging Bergambacht en Ammerstol.
ONA 7236
4 maart 1751. Schuldbekentenis f 350,- van Mijnsje Louwel, wed. van wijlen Cornelis de Pater aan
haar zoon Jan Cornelisse de Pater ter zake van 5 jaar verlopen dienstloon tot 70 gld. sjaars ende dat
sedert mei 1746 tot mei 1751. Te voldoen na het overlijden van de weduwe uit de opbrengst van de
boedel. Voorts verklaard zij dat alle koebeesten nevens het hooi en melkgoederen haar zoon in volle
eygendom toebehoord.
16 febr. 1753. Weyntje Vuerens, wed. en boedelhoudster van wijlen Jan van Dam wonende in
Willige-Langerak. Medevoogd over de kinderen zijn Jacobus Vuerens te Sch. en Pieter van Oostrum
te W.L.
ONA 7283
febr 1806. Schuldbekentenis van Jan Hazue Mr. Zadelmaker aan Mels Verdool won. te Stolwijk f
1400,- Als borg 5 M weiland te W.L. bel. t.o. Cornelis Faay wn t.w. wed. Cornelis Lazonder.
Item 3 M hooiland bel. t.o. Jacob den Boer en t.w. Arie van Elk.
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9 mei 1806. Cornelis van Zetten te W.L. is schuldig f 400,- aan Cornelis Faay te Lopik a 5%.
20 nov. 1806. Jan Hazue Mr. zadelmaker te Sch. verkoopt 5M weiland te W.L.
30 dec. 1806. Testament van Pieter Waterland en Marrigje Smaling won. te Sch.
1e Een hypotheekbrief betr. Bastiaan de Hoop te W.L. gevestigd op de hofstede met huis, berg en
schuur en 25½ M land staande en gelegen in W.L. en onder borgtogt van Klaas de Hoop won. te
Tienhoven en Benjamin Verveer won. te Jaarsveld f 1000,- a 4%
2e Hypotheekbrief betr. Jan van Milligen won. te Sch. f 400,- betr een tuin en tuinhuis te W.L. in de
kerksteeg, bel. t.o. dhr. Cornelis van d. Bosch en t.w. de Moordenaarssteeg.
16 apr. 1807. Overdracht na verkoping. Verkoper Lambertus Engelen korenmolenaar te W.L. zegt te
willen verkopen zijn windkorenmolen te W.L. aan de buitenkant van de hogendijk bij het Gat.
26 apr. 1807. Jan van Oostrom te W.L. getrouwd met Hester de Groot vraagt opheffing van alle
procedures vanwege het hof van Holland tegen hem.
10 dec. 1807. Testament van Dhr. Lambert van Elk, procureur te Sch. en Mej. Lena Voorsluys,
echtelieden wonende te Sch. Aanwezig waren de beide ouders t.w. Dirk van Elk en Engeltje de
Ridder, en Gerrit Voorsluys en Machteltje van Santen won. te Will. Lang. en Schoonhoven.
ONA 7284
12 febr. 1808. Testament. Comp. heer Arnold Milius Schout en Secr. van W.L. als mede Schout van
Langerak bezuiden de Lek en lid van de raad dezer stad. Weduwnaar van mej. Hendrika Edeling en
mej Maayke Hoogwinkel (zijn huidige vrouw).
28 juni 1808. Acte van scheiding bij overlijden van dhr. Bartholomeus Hermanus de Moor, heer van
Willige-Langerak en Weled. Vrouwe Johanna Braet. (verdeling waardepapieren).
portie A Alida Jacoba Braet.
, , B Adriana Braet.
, , C Pieter Braet.
23 juli 1808. Acte van cautie van Christina Hiensch, huisvrouw van Gijsbert Otten, onderwijzer en
gaarder van de onbeschreven middelen te W.L. won. te W.L.
23 juli 1808. Acte van Cautie. Arie van Elk te W.L. stelt zich als borg voor Gijsbert Otten als
gaarder van de onbeschreven middelen.
12 mei 1809. Testament van Aaltje van Es huisvrouw van Willem Kooiman won. te W.L.
12 mei 1809. Testament Willem Kooiman te W.L. ziek en zwak, aan zijn vrouw Aaltje van Es.
3 juli 1809. Acte van acquit en decharge van Pieter Waterland te Sch. van wijlen zijn vader Pieter
Waterland voor de nagelaten minderjarige kinderen. Betr. een hypotheek brief voor schout en
schepenen van W.L. door Bastiaan de Hoop te W.L. op een hofstede met huis, berg en schuur en
25½ M land te W.L.
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ONA 7285
no. 1. 26 jan. 1810. Jacobus van Vuuren te Sch. heeft een hypotheek of schepenbrief ten laste van
Maria van Klaaren, wed. Cornelis Goes te W.L. data 9 dec. 1807.
no 4. 19 febr. 1810. Procuratie. Mej. Elisabeth de Jager wed. van Louis Lasonder te Schoonhoven.
Publiek te verkopen o. a. 3M wei, hooi en griendland te W.L. strekk. uit de diepte van d. Lek n.w. op
tot de halve Broeyk. Bel. t.o. Leendert Slingerland en t.w. Arie van Elk.
no 12. 19 febr. 1810. Procuratie ad Negotia. Arie Okhuizen won. te Sch. wil verkopen een tuin en
tuinhuis onder W.L. in de nabijheid van de kerk.
no 19. 21 maart 1811. Acte van bewijs. Voor mij kwamen Aaltje van Es, wed. van Willem Kooiman
won. te W.L. ter eenre en Peeter Vermeulen als besturend voogd over de kinderen van wijlen
Willem Kooiman.
no 21. 11 apr. 1810. Huwelijkse voorwaarden. Herman Lakerveld, bruidegom te W.L. en Aaltje van
Es, wed. van Willem Kooiman.
no 69. 28 dec. 1810. Heden kwam voor mij Peter Vermeulen Jansz, weduwnaar van wijlen Merrigje
Vermeulen te W.L. bekende schuldig te zijn t.b.v. Jan Vermeulen en Cornelis Vermeulen, beide
won. te W.L. als voogden van de nagelaten minderj. kinderen van wijlen Merrigje Vermeulen in
huwelijk verwekt met Peter Vermeulen Jansz. de somma van f 404, 40 van uitkoop-penningen.
no 70. 28 dec. 1810. Acte van uitkoop. Peter Vermeulen Jansz. zijn vrouw Merrigje Vermeulen,
overleden 22 sept. 1810 met achterlating van 3 minderjarige kinderen, Jan, Fijgje en Pieter. Tot
voogden zijn benoemd Jan Vermeulen, grootvader en Cornelis Vermeulen, oom.
ONA 7328
no 61. 17 okt. 1811. Nalatenschap wijlen Roelof de Hoop, overleden 29 juli 1811 te W.L. ten
verzoeke van de wed. Ariaantje Klein en de kinderen Peter, Maria, Cornelis, Hendrik en Mergje
Roelofs de Hoop.
no 75. nov. 1811. Overdracht van land, verkoper Aart Schep, bouwman te Ammers-Graveland.
Koper, Cornelis Vermeulen bouwman te W.L. 3ha, 85 5/7 a = 4M 3H weiland oude Holl. maat te
W.L. strekk. voor van de eigendom van Jan van Oosterom. Noordwaarts op met de achterwetering
tot de halve sloot van het land van Aart Mulder, belend t.o. de comp. en t.w. Jan van Kempen.
Koopprijs f 1500,29 nov. 1811. Ter verzoeke van Adriaantje Klein, wed. van wijlen Roelof de Hoop verkoping te
houden van roerende goederen.
ONA 7328 (2e gedeelte)
no 31. 6 mei 1812. testament weleerw. heer Ds. Willem Greven, predikant te W.L. won. te
Schoonhoven westzijde van d. Haven no 249, gehuwd met Margaretha Verboom.
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no 73. 10 juli 1812. Testament Aaldert de Uyl te W.L. gehuwd met Wijntje de Lange.
no 5. 19 febr. 1812. Verkoop van inventaris door Johannes Eikelenboom gehuwd met Barbera van d.
Linden aan zijn zoon Gerrit Eikelenboom. Betreft o. a. 18 melkkoeien, 2 melkvaarzen, 3 paarden, 3
boerenwagens, 1 kar, 1 schouw, alle bouw en melkgereedschap, enz. Dit alles voor een totaalbedrag
van f 2676,no 88. 14 sept 1812. Jan Vermeulen, bouwman won. te W.L. is schuldig aan de heer Adam Rudolf
Carel von Uberfeldt, rentenier te Schoonhoven f 5000,- tegen 5 %. Tot zekerheid:
Een hofstede best. uit huis no 9/25 schuur en hooiberg met 11 ha. 92 a 21 ca.
Een uiterwaard 1 ha 70a 32ca strekk. uit de Lek tot de Broeyk, belend t.o. de wed. Corn. van Klaren
en t.w. Pieter Vermeulen.
4ha 25a 79ca. t.o. Pieter Damsteeg t.w. wed. van Klaren.
2ha 55a 40ca t.o. Aaldert van Oosterom t.w. Dirk van Elk.
ONA 7329
no. 15. Jacobus Bronkhorst, winkelier te Sch. verkoopt aan Gijsbert Otten, onderwijzer te W.L. een
stuk land met huis, no 45, 35 ares 49 centiares of 250 roeden bouwland. Bel. t.o. de steegt ten westen
Pieter Vermeulen t.z. de Lek t.n. de Tiendweg, voor f 300,no. 32. Adr. Faay bouwman te W.L. en Pieter Faay bouwman te Lopik hebben verkocht aan Hendrik
Kooiman bouwman te W.L. 3 ha 97 a 41 cm griendland in W.L. Strekk. uit de Lek n.w. tot de
Broeyk. Bel. t.o. Warnardus Verhagen t.w. Alida Hoffman, wed. van Abraham Bruining, koopprijs f
500,no. 43, 1 apr. 1813. Joh. Eikelenboom bouwman en Barbara van d. Linden zijn huisvrouw won. te
W.L. no 36 hebben verkocht aan hun zoon Gerrit Eykelenboom bouwman bij zijn ouders
inwonende. Een hofstede best. in een huis no 36 met twee schuren en twee hooibergen met 19 ha 6
ca wei, hooi, bouw en griendland, de uitterwaard daar onder begrepen gelegen te W.L. uit de Lek
n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter Vermeulen en Cornelis Jonkers en t.w. Klaas Oosterom, Pieter
Vermeulen en Goris van Dijk.
3 ha 40 a 63 ca wei, hooi, bouw en boomgaardland gelegen en strekk. als het voorgaande, bel. t.o.
Klaas Oosterom, Pieter Vermeulen en Goris van Dijk en t.w. Aaldert van Oosterom.
3 ha 40 a 63 ca wei, hooi, bouw, boomgaard en griendland als het voorgaande bel. t.o. Pieter
Vermeulen en t.w. Paulus Straver.
3 ha 54 a 82 ca wei en hooiland, strekk. van de halve Tiendewegsloot tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter
Damsteeg en t.w. Warnardus Verhage.
Koopsom f 5000,- te betalen binnen 3 maanden of tegen rente van 3½ %
no. 54. 23 apr. 1813. Beligje den Uyl, wed. van Cornelis van Klaaren landbouwster te W.L. no 6/22
verklaard schuldig te zijn mej. Maria van d. Storm, wed. van Egbert van Zijll, negociant te
Haastrecht f 2000,- van geleend geld.
Als borg een hofstede best. in een huis no 6/22 twee schuren en twee hooibergen met 10ha 21a 90ca
belend t.o. Cornelis Jonkers en t.w. de wed. van Klaaren.
5ha 96a 10ca t.o. Jan Goes t.w. Cornelis de Hoop.
3ha 40a 63ca t.o. Jan Goes t.w. Bastiaan de Hoop.
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5ha 96a 10ca t.o. wed. van Klaaren t.w. van voren Willem Eikelenboom en van achteren Pieter
Vermeulen en wed. van Klaaren.
4ha 25a 79ca t.o. Jan Vermeulen t.w. Jan Vermeulen.
2ha 55a 47ca t.o. Hymen Bos t.w. W. Eikelenboom.
56a 78ca hooiland t.o. Cornelis Hooikaas t.w. vorige perceel.
4ha 82a 57ca te Cabouw van de Lopikse wetering tot de Broeyk, bel. t.o. wed. Cornelis Stigter t.w.
wed. Jan Snoek.
Huis en erf met 8ha 51a 58ca te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk, bel. ten O en W wed. van
Klaaren.
no. 57. Zelfde Beligje den Uyl, wed van Cornelis van Klaren is schuldig aan mej. Sara Agatha
Croiset, won. op de Haven te Sch. f 700,- als borg dezelfde percelen als voorgaand, rente 5%
no 63. 12 mei 1813. Testament Hendrik Kooiman, bouwman te W.L. no 13, aan zijn vrouw Adriana
den Hooglander.
no 64. Idem van Adriana den Hooglander, echtgen. van Hendrik Kooiman.
no 78. Verkoping van grasgewas ten huize van Arie van Elk, herbergier te W.L. (publiek).
ONA 7330
no. 18. maart 1814. Ary Paulus Vermeer, winkelier te Sch. heeft verhuurd aan Hermanus Lakerveld,
bouwman te W.L. 11mg 150r. wei en hooiland te W.L. verdeeld in 2 perc.
1e 2½ mg. van de voorwetering tot aan de dwarssloot over de achterwetering, bel. t.o. Wernardus
Verhagen en t.w. Aaldert Oosterom.
2e 8 mg. 450r. strekt met de bovenste 3½ mg. uit de diepte van de Lek en met de drie daaropvolg.
mergen van de dwarssloot aan de dijk en het overige van de halve Tiendeweg sloot alles tot aan de
Broeyk. Bel. t.o. Paulus Straver en t.w. Hendrik Kooiman.
per jaar f 200,- verhuurd voor 8 jaar.
no 25. 8 maart 1814. Hermanus Lakerveld, bouwman te W.L. en Aaltje van Es zijn huisvrouw
verkopen aan Johannes Eikelenboom Willemsz, bouwman te W.L. een hofstede bestaande uit huis,
hooiberg en twee schuurtjes met 21 mergen wei en hooiland te W.L. Koopprijs drie duizend gulden.
no 26. 8 maart 1814. Cornelis de Hoop Petersz en Aaltje Liefhebber zijn vrouw won. te W.L. zijn
schuldig aan Cornelis Christianus Coets, rentenier te Schoonhoven f 5000,- tegen 5%. Als borg een
hofstede, huis, schuur en twee bergen met 32½ mergen land met uiterwaard. Tevens is borg Joh.
Eikelenboom te W.L. met een hostede met 21 mergen land.
no 31. 16 maart 1814. Jan van Oosterom te W.L. verkoopt aan Johannes Coets won. te W.L. een
huis en erf met 40 roede tuinland uit de diepte van de Lek tot de halve dwarssloot van Cornelis
Vermeulen. Bel. t.o. Frederik de Groot en t.w. Jan van Kampen. Koopprijs f 220,no 33. 23 maart 1814. Bastiaan de Hoop, bouwman te W.L. verkoopt aan Frank Kooiman, bouwman
te W.L. een huis no 12, met schuurtje en 3 hond griendland te W.L. strekk. halve Tiendeweg
wetering zuidw. op tot de dwarssloot over de Hogedijk, bel. t.o. Mej de wed. Abraham Bruining en
t.w. de steegt of rijweg. Koopprijs f 100,-
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no 44. 29 apr. 1814. Testament van Adrianus Faay, inwonende van zijn neef Adr. Faay te W.L. aan
zijn 4 neven.
no 70/82/89. aug. 1814. Verkoop huis, schuur en erf met 10 mergen land te W.L. uit de nalatenschap
van Maria van Klaren, wed. van Cornelis Goes en van Adriana Goes in leven huisvrouw van Gerrit
de Groot.
no 71. 28 juli 1814. verkoop van fruit en hennepgewas te W.L.
no 72. 1 aug. 1814. Verkoop van grove, smalle en krijtende tienden te W.L. lopend tot juli 1815 in
opdracht van Weled. gel. Heer Carel Frederik Brand, vrijheer van W.L. won. te den Haag.
no 77. nov. 1814. Inventaris van Cornelis de Hoop Roelofszoon weduwnaar van Grietje Stigter,
won. te Zevender.
no 99. nov. 1814. Testament van Aaltje Liefhebber, huisvrouw van Cornelis de Hoop Petersz.
bouwman te W.L. Aan haar man en haar 2 dochters Merrigje en Aaltje. De hofstede bestaande uit
huis, schuur en 2 bergen met 32½ mergen land te W.L. zulks voor een somma van f 4000,Aaltje moet bij het scheiden van de boedel f 2350,- betalen
no 100. Verkoop van rijsch en houtgewas te W.L.
no 109. Jan Goes, bouwman te W.L. en Gerrigje den Uyl zijn schuldig aan Cornelis Christianus
Coets te Schoonhoven f 1000,-. Als borg een hofstede bestaande uit huis met 3 schuuren en 3
hooibergen met 44 mergen land te W.L. Hierop rust nog een hypotheek van f 9000,no 124. 14 febr. 1815. Testament van Cornelis de Hoop Petersz bouwman te W.L. gehuwd met
Aaltje Liefhebber. Dochter Aaltje mag de bezittingen overnemen (de voornoemde boerderij met
32½ mergen land) voor een somma van f 4700,-. Zij moet dan betalen f 2350,no 125. 6 maart 1815. Publieke verkoop. Jan Ooms, bouwman te W.L. geh. met Aaltje den Uyl en
Cornelis den Uyl, boerenknecht won. te Bergambacht geven te kennen te willen verkopen het huis
en erf met 5 mg. 5h. land te W.L. Voorn. Aaltje den Uyl en Cornelis den Uyl zijn eigenaars
geworden als erfgenamen van grootouders Aaldert den Uyl en Wijntje de Lange te W.L. Deze
Aaldert den Uyl had het verkregen door koop den 24 mei 1782. Het is gekocht door Jacobus
Bronkhorst, winkelier te Schoonhoven voor f 1625,no 132. 1815. Verkoop van defensie landen bij Schoonhoven richting Bergambacht. Hier wordt bij
de belendingen genoemd Adrianus Eikelenboom.
no 143. 10 mei 1815. Hendrik Anker, rentenier te Stolwijk verklaard dat vrij van hypotheek is
Aaldert den Uyl te W.L. Dit rustte op een huis met 5 mergen land te W.L. (gepasseerd 22 jan 1791).
no 151. 1815. Jacobus Bronkhorst geh. met Neeltje Loendersloot, winkelier te Schoonhoven
verkoopt aan Jan Ooms, bouwman te W.L. een huis en erf met 3 hond land te W.L. Strekk. uit de
Lek n.w. tot de Tiendewegsloot. Bel. t.o. de diaconie armen van W.L. en t.w. Paulus Straver. Het
voorn. huis en erve en land is aan voorn. Neeltje Loendersloot aangekomen uit de nalatenschap van
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Wijlen haar vorige man Pieter de Boer welke de eigendom heeft verkregen bij acte van 17 apr. 1787.
Koopprijs f 300,no 174. 25 juli 1815. Publ. verkoop hennep en fruitgewas te W.L. Eig. Peter Vermeulen Jansz. Het
hennepgewas van een akker in het benedeneinde t.o. en t.w. de verpachter.
Idem een akker in het benedeneinde tussen de Tiendweg ende achterwetering t.o. Jan Vermeulen
t.w. Johannes Eikelenboom, gepacht door Jan van Duuren, arbeider uit Bergambacht.
Idem eem akker gelegen naast de voorgaande, aan de westzijde bel. ten oosten den voorgaande
akker en ten westen Jan Vermeulen waarbij nog een klein akkertje naast het schoolhuis. Gepacht
door Klaas Oosterom arbeider te W.L. voor f 55,- enz. enz.
25 juli 1815. Publ. verkoop grove, smalle en kreytende tienden. Het betreft hier zomer en
winterkoren. De krijtende tiende lopende van st Jacob 1815 tot st Jacob 1816 gekocht bij Cornelis
Oosterom Aaldertsz voor f 82,no 185. 18 aug. 1815. Hypotheek. Pieter Molenaar, Mr. schoenmaker te Sch. is schuldig aan Aalbert
Molenaar, rentenier te Sch. f 450,- Als borg 1½ mg. weiland te W.L. strekk. Tiendeweg tot de
achterwetering. Bel. t.o. Joh. Eikelenboom en t.w. Dhr. Wernardus Verhagen.
no 195/122. 28 dec. 1815. Verkoop een stuk griendland met houtgewas 400 roeden gelegen bij de
Post te W.L. strekk. van de Tiendewegsloot zuidwaarts op tot zover het strekt. Verkoper Jan Gerhard
Blaauw, kapitein der Genie in garnisoen te Gorinchem namens de directie der fortificaties. Koper
Hermanus van Solingen Casperz. Mr. koekebacker te Sch. voor f 150,no 207. 16 nov. 1815. Publ. verkoop houtgewas te W.L.
1e Verkoper Daniel Slingerland rentenier te Sch. 2 hont 4 jarig houtgewas. Gekocht Hermanus van
Solingen Casperz Mr broodbakker te Sch. voor f 58,2e Het zwaar rijsgewas van een partij stoven buitendijks voor de 9 morgen. Gekocht Dhr. Arnold
Milius burgem. te Sch f 16,3e Het houtgewas van de halve breedte van de steeg naast het land agter de kerk. Gekocht Arie
Pieterse Oosterom bouman te W.L. voor f 20,4e Rijsgewas van de stoven op de Tiendeweg bij de Waal, gekocht Dirk Hogendoorn voor f 12,5e de stikteen van 1 mg. land het ene perc. aan de agterwetering naast het land van Dhr Feyting en
het andere perc. in de Kerksteeg naast het huisje van Jan van Kampen. Gekocht Izak Kuif den oude,
koopman te Lopik f 16,- 10st.
Eigenaar Arie van Elk, herbergier te W.L.
1e 1 mg. vierjarig rijs strekk. van de Tiendeweg tot de Achterwetering gel. een end boven de Waal,
bel. t.o. Adr. Faay en t.w. Paulus Straver. Koper Hermanus van Solingen, Casperz. f 187,2e De stikteen van 7 hont griendland genaamd het armenbosch bij de Waal te W.L. Item van een
half mergen griend gel. achter Joost de Boode. Gekocht door Hermanus van Lakerveld te W.L. f
17,-15st.
3e De rijs van de stoven tussen het armenbosch en de Hogendijk, idem van de stoven bij het huis
van Joost de Bode, zullende den koper moeten leveren 30 poten. Gekocht Pieter Hooykaas f 40,no 215. 13 dec. 1815. Huurcontract. Eigenaar Pieter Molenaar Mr. schoenmaker te Sch. Huurder
Teunis van As bouwman te W.L. Betr. 1½ mg. weiland te W.L. strekk. van de Tiendeweg tot de
Achterwetering, bel. t.o. Joh. Eikelenboom t.w. Wernardus Verhagen, voor 3 jaren a 68,-
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219. 20 dec. 1815. Koopcontract van een tuyn of boomgaardje met een stenen tuinhuis te W.L.
achter de kerk groot 2 hont. Bel. t.o. de kerk en t.w. de Lazarussteegt. Verkoper dhr Cornelis
Koorevaar. burgem. van het polderbestuur van en won. te Bonrepas.
Koopster mej. Neeltje Meulenbeek, wed. van Johan Andreas Göring, rentenierster te Sch.
ONA 7331
no 2. 3 jan. 1816. Gores van Dijk bouwman te W.L. Proces verbaal van publ. verkoop huis en erve
met 9 mg. land.
1e Een nieuw huis en erve met 2½ mg. wei, hooi en bouwland onder Jaarsveld in de wiel.
2e 6 Mergen land te W.L. strekk. van de achterwetering n.w. op tot den Broeyk, bel. t.o. en t.w.
Gerrit Eykelenboom.
3e Een stuk bouw en griendland te W.L. van 2 hont strekk. van de Tiendeweg z. w. op tot den eigen
van Lena Alblas, laatst wed. van Cornelis de Bruin. Bel t.o. Adriaan Alblas en t.w. de armen van
W.L.
Goris van Dijk heeft de eigendommen verkregen;
1e Huis en erve en landerijen te Jaarsveld 1805.
2e en 3e Publieke veiling 1812.
Perceel 1 is niet verkocht geworden
, , 2 6 mg. weiland te W.L. gekocht door Peeter Vermeulen Pietersz te W.L. f 1250,Perceel 3 2 hond te W.L. gekocht door Pieter Vermeulen Jansz te W.L. f 550,no 15. 9 febr. 1816. Hypotheek. Arie Pieterse van Oosterom, winkelier te W.L. Obligatie van
hypotheek f 250,- Hypotheek gever Paulus Straver bouman te W.L.
Als borg huis en erve met 4 hond boomgaard en griendland te W.L.
van de Tiendeweg z. w. op tot de Hogedijk bel. t.o. Gerrit Voorsluys en t.w. Johannes Eykelenboom.
no 23/47. 22 febr. 1816. Testament van Pieter Vermeulen rentenier te W.L. gezond van lichaam en
geest aan zijn vrouw Fijgje de Hoop het vruchtgebruik. Verdere erfgen. mijne drie zoons, Cornelis,
Peter en Jan Vermeulen ieder voor een gelijk vierdepart ende nagelaten kinderen van wijlen mijns
dochter Merrigje Vermeulen.
no 31. 9 maart 1816. Testament van Jan Vermeulen Pietersz bouwman te W.L. gezond van lichaam
voor zijn vrouw Janna Schep.
no 38/39. 19 maart 1816. Testament van Jan Vermeulen bouwman te W.L. aan zijn zoon Peter
Vermeulen klederen goud en zilver. Aan mijn kleindochter Fijgje, in huwelijk verwekt bij mijn
voorn. zoon Peter Vermeulen en wijlen Merrigje Vermeulen indertijd echtelieden de somma van f
100,-. Aan mijn vrouw Annigje de Hoop het vruchtgebruik. Algemene erfgenamen Peter Vermeulen
en Merrigje Vermeulen. Aan de zoon de hofstede bestaande uit huis no 25, schuur, hooiberg en erve
met 22 mergen land met uiterwaard in het boveneinde van W.L. voor de somma van f 8000,no 43. 25 maart 1816. Koopcontract onroerend goed f 8000,-. Pieter Vermeulen aan zijn zoon Jan
Vermeulen bouwman te W.L. Een hofstede bestaande in een huis no 26 schuur en twee bergen met
18 mergen wei. hooi, bouw, boomgaard en grientland staande en gelegen de hofstede met 13 mergen
150 roeden te W.L. ende overige 4 mergen 450 roeden onder Cabouw strekk. uit de Lek tot in de
Lopikse wetering bel. t.o. Jan Vermeulen en Gerrit Homburg en t.w. Paulus Straver en Jan de Vos.
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Item nog 1 mg. 150 r. hooiland onder W.L. strekk. uit de Tiendewegsloot tot de middelwetering bel.
t.o. de wed. van Klaren en t.w. Cornelis Jonkers.
no 44. 25 maart 1816. Koopcontract onroerend goed f 7000,-. Pieter Vermeulen, rentenier en Fijgje
de Hoop, echtelieden won. te W.L. verkopen aan hun zoon Peter Vermeulen bouwman te W.L. een
hofstede best. uit een huis no 39, een schuur en twee bergen met 12 mergen land strekk. uit de Lek
tot de Broeyk. Bel. t.o. Aaldert Oosterom en t.w. Gerrit Eykelenboom. Verder nog 7 mergen wei en
hooiland.
no 45. 29 maart 1816. Testament Hendrik Kooiman bouwman te W.L. aan zijn vrouw Hendrika
Verveer.
no 49. 2 april 1816. Koopcontract onroerend goed f 1350,-. Peter Vermeulen Jansz bouwman te
W.L. verkoopt aan zijn schoonbroeder Cornelis de Rie te Lopik 5 morgen wei, hooi en griendland
aan het beneden einde van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Cornelis de Groot,
het schoolhuis van W.L. en Gijsbert Otten en t.w. Jan Vermeulen en Mathijs Demper.
no 50. 2 april 1816. Koopcontract onroerend goed f 3500,-. Jan Vermeulen bouwman en Annigje de
Hoop te W.L. verkopen aan hun schoonzoon Cornelis de Rie bouwman te Lopik een hofstede best.
uit een huis no 9 erve, schuur en hooiberg met 16 mergen wei, hooi, bouw, boomgaard en
griendland int benedeneinde van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Peter
Vermeulen jansz en Johannes Eikelenboom den oude en t.w. Johannes Eykelenboom de jonge.
no 51. 2 april 1816. Koopcontract onroerend goed f 8000,-. Jan Vermeulen bouwman en Annigje de
Hoop te W.L. verkopen aan hun zoon Peter Vermeulen bouwman te W.L. een hofstede best. uit een
huis no 25 erve, twee schuren en hooiberg met 14 mergen wei, bouw, hooi en boomgaardland met
uiterwaard leggende voor hetzelfde huis in het boveneinde van W.L. strekk. uit de diepte van de Lek
n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. van Klaaren en t.w. Jan Vermeulen Pietersz. Item 5 M. wei,
hooi, bouw en boomgaardland gelegen als het voorgaande uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Pieter
Damsteegt, Cornelis Jonkers en de wed. van Klaaren en t.w. de wed. van Klaaren. Item 3 M. land in
het benedeneind van W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. Aaldert Oosterom en t.w. de
erven Dirk van Elk.
2 april 1816. Testament van Jan Vermeulen bouwman te W.L. aan zijn zoon Peter Vermeulen
klederen, goud en zilver. Aan zijn kleindochter Fijgje uit het huwelijk van Peter Vermeulen en
wijlen Merrigje Vermeulen f 100,-. Aan zijn kleindochter Annigje uit het huwelijk van mijn dochter
Merrigje en Cornelis de Rie f 100,no 60. 7 mei 1816. Testament van Paulus Straver bouwman te W.L. aan zijn vrouw Helena Stolwijk
en zijn broeder Jacobus Straver.
no 64. 28 mei 1816. Testament van Jacobus Straver bouwman te W.L. aan zijn 2 neven te
Hekendorp, geheten Hogenboom en aan zijn broer Paulus Straver.
no 83. 26 sept. 1816. Koopcontract onroerend goed f 300,-. Johannes Eykelenboom den oude
rentenier te W.L. heeft verkocht aan Pieter Eykelenboom, boerenknecht bij Gerrit Eykelenboom
mede won. te W.L. een huis en erve met omtr. 1 hond bouw en weiland gelegen in het beneden eind
van W.L. strekk. van de Tiendeweg tot het dwarsslootje aan de Hogendijk. Bel. t.o. Jacob Dirk van
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Huiksloot en de wed. Langeweg en t.w. Cornelis de Rie. Dit huis was aan Joh. Eykelenboom
gekomen 16 mei 1809.
no 93. 19 nov. 1816. Verkoop houtgewas. Koper van een perceel vierjarig houtgewas Huibert
Damsteeg, zalmvisser te W.L. voor f 30,- borgen pieter Damsteeg zalmvisser te W.L. en Adr.
Stuivenberg, dijkwerker onder Jaarsveld.
no 102. 23 dec. 1816. Goris van Dijk bouwman te W.L. is schuldig aan Jan Wernard Fijting, Mr.
Grutter te Sch. f 1200,- tegen 5 %. Als borg een hofstede best. uit een huis no 14/30 met schuur en
5 M. land te W.L. strekk. van de buitenste van de Dijk n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Willem
Eykelenboom en t.w. Adriaan Alblas.
no 14. 11 maart 1817. Koopcontract. Verkoopster Mej. Neeltje Meulenbeek, wed. van Johan
Andreas Göring rentenierster te Sch. Koper Bastiaan Verhemel arbeider te W.L. Een thuyn of
boomgaardje met een stenen tuinhuis daarop, gelegen onder W.L. achter de kerk, groot 2 hond land,
bel. t.o. de kerk en t.w. de Lazarus steegt voor f 200,no 19. 25 maart 1817. Koopcontract f 600,-. Verkoper Klaas Bovenberg bouwman en Neeltje van
Kampen echtelieden te W.L. Koper is hun zoon Jan Bovenberg mede de bouwerij exercerende en
inwonende. Betr. een huis no 62 en erve, schuur en hooiberg met 2½ M. wei en grientland gelegen te
W.L. strekk. voor van de wetering z. w. op tot de halve dwarssloot van het land van de Heeren
Zoellner en Hoogwinkel. Bel. t.o. de wed. Lambert de Ridder en de Lange of Kerksteegt en t.w. de
voorn. heer Zoellner. Idem een huis no 59 erve en stukje bouwland groot te samen omtr. 100 roeden
gelegen in de Lange of Kerksteegt te W.L. strekk. w. w. op tot het land van heer Zoellner. Bel. t.n.
en t.z. heer Hoogwinkel.
no 25. 5 april 1817. Koopcontract f 500,-. Verkoper Pieter Molenaar, Mr. Schoenmaker te Sch.
Kopers Hermanus van Soolingen Casperz Mr. koekebakker en Arnoldus van Dijk koopman te Sch.
Betr. 1½ M. weiland te W.L. van de Tiendeweg tot achterwetering. Bel. t.o. Joh. Eykelenboom en
t.w. Wernardus Verhagen.
no 26. 8 april 1817. Publieke verkoping van have en vee ten verzoeke van Jan Vermeulen, bouwman
en Peter Vermeulen jansz mede bouwman te W.L. en Cornelis de Rie en Merrigje Vermeulen,
echtelieden onder Lopik ter woonstede van Jan Vermeulen int boveneind van W.L. Betr. 18 koeien,
2 kalveren, 4 paarden en wat gereedschap tesamen opbrengende f 1515, 85. Een aftands grauw
merripaard wordt gekocht door Jan Vermeulen de jonge voor f 215,- (dit is bijna 3 x de waarde van
een ander paard).
no 30. 16 apr. 1817. Publieke verhuring voor 4 jaren a f 107,- per jaar van een huis, erve en schuur
en boomgaardje met 3 akkers daar achter en gelegen in het benedeneind van W.L. aan de Dijk,
strekk. uit de Lek n.w. tot de wetering over de Tiendeweg. Bel. t.o. Peter Vermeulen Jansz en de
wed. de Bruin en t.w. Jan Ooms, het boomgaardje en de 3 akkers niet onder de verhuring begrepen.
Hoogste bod bij Frank van Elk, bode van het polderbestuur van en won. te W.L. f 107,ten overstaan van de armenmeesteren der kerk Peter Vermeulen jansz en Jan Vermeulen Pietersz.
no 51. 25 juli 1817. hier is genoemd wed. van Elk, herbergierster te W.L.
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no 57. 1 sept. 1817. Opheffing der hypotheek van 12 okt. 1812 ten laste van Jan Vermeulen
bouwman te W.L. Hypotheek gever, de Weled. Heer Adam Rudolf von Uberfeldt, rentenier te Sch.
Ten laste van een hofstede best. uit een huis no 9/25 met schuur en hooiberg met 14 M land met
uiterwaard van 2 M te W.L. strekk. uit de Lek tot de Broeyk. Bel. t.o. Corn. van Klaaren en t.w.
Pieter Vermeulen. En nog 5 M. land bel. t.o. Pieter Damsteeg en t.w. wed. van Klaaren. En nog 3 M.
land bel. t.o. Aaldert van Oosterom en t.w. Dirk van Elk.
no 58. 2 sept. 1817. Kwitantie. Jan Vermeulen bouwman te W.L. verklaart ontvangen te hebben van
zijn zoon Peter Vermeulen bouwman te W.L. f 2000,- van een hofstede met 22M land te W.L.
no 59. 2 sept. 1917. Kwitantie. Jan Vermeulen bouwman te W.L. verklaart ontvangen te hebben van
zijn schoonzoon Cornelis de Rie, bouwman te Lopik f 3500,- van een hofstede met 16 M land te
W.L.
no 71. 17 okt. 1817. Publieke verkoping f 730,-. Diaconie van Willige-Langerak, armmeesters Peter
Vermeulen Jansz, Jan Vermeulen Pietersz. en Willem Jonkers verkopen een huis, erve, schuur en
boomgaardje met griendje en drie akkers daar achter aan het beneden einde van W.L. aan de Dijk.
Strekk. uit de Lek tot de halve wetering over de Tiendeweg. Bel. t.o. Peter Vermeulen Jansz. en de
wed. de Bruin en t.w. Jan Ooms. Koper Paulus Straver bouwman te W.L. voor f 730,no 71. 11 nov. 1817. Inventaris. Boedelbeschrijving van wijlen Cornelis Hooykaas overleden 22
febr. 1817 te W.L. Inventaris bedraagt f 10,40. Eigendomsbewijs van 28 dec. 1763 van een huis met
7 M land te W.L. waarvan door overl. is verkocht 5 M 4 H. Strekk. van buitenste van d. Dijk tot
halve Tiendeweg sloot. Bel. t.o. Pieter Vermeulen en t.w. Hijmen Bosch. Verhuurd aan Hendrik
Blokland voor 12 jaren eindigende 1 febr. 1827 voor f 44,- per jaar.
no 74. 20 nov. 1817. Publieke verkoping onr. goed f 3185,-. Eigenaar Klaas Bovenberg bouwman en
Neeltje van Kampen echtgen. te W.L.
no 1 een huis en erve met 1½ M land int beneden einde van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de halve
Tiendeweg. Bel. t.o. de erven Jan Verhoek en t.w. Mej. Aafje de Groot. Koper Wel. Heer Johan
Jacob Soellner te Sch. voor f 650,no 2 4½ M hooi en griendland strekk. uit de Lek n.w. tot de achterdijk. bel. t.o. Cornelis Vermeulen
en t.w. Adr. Saton. koper Jan Coerten, Mr. Grutter te Sch. voor f 900,no 3 4 M 4H wei en bouwland strekk. van de dwarssloot buitendijks van de erven Ary van Elk n.w.
op tot de Zevenderse kade, bel. t.o. de erven Ary van Elk en t.w. de Lange Steegt. (dit wordt aan de
zoon Jan verkocht op 27 jan. 1818, no 6)
no 4 Huis en erve met 2 hond land bouw en boomgaard onder Noord Zevender strekk. uit de
Lopiker wetering n.w. op tot Klaas Bovenberg, bel. t.o. Jan Labberton en t.w. Klaas Bovenberg.
Koper Leendert Rietveld arbeider te W.L. voor f 400,no 5 3½ M weiland uit de Lopiker Wetering n.w. tot de dwarssloot van Jac. van Bergh, bel. t.o. Jan
Labberton en t.w. Jacobus van d. Bergh. Koper Gerrit Hoogwinkel, winkelier te Sch. voor f 1635,no 6 3 M hooiland in Boenrepas. (niet geveild, later verkocht aan zijn zoon Jan)
no 7 2 M hooiland te Bergambacht. (niet geveild, later verkocht aan zoon Jan).
ONA 7332
no 6. 27 jan. 1818. Koopcontr. Verkoper Klaas Bovenberg en Neeltje van Kampen. Koper hun zoon
Jan Bovenberg bouwman te W.L. no 62. Betr 4M 4H wei en bouwland aan het ben. eind van W.L.
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strekk. van de dwarssloot buitendijks van de erve van Ary van Elk af n.w. op langs de westzijde van
de grote essenboom, toebeh. aan de erve Ary van Elk tot de Zevender kade. Bel. t.o. de erve Ary van
Elk en t.w. de kerksteegt. Een huis en erve met 1H bouw en boomgaardland onder Noord Zevender
en 3M land te Bonrepas en nog 2M land te Bergambacht . Totaal voor f 2500,no 7. 27 jan. 1818. Koopcontract roerend goed van verkoper Klaas Bovenberg. Koper is zijn zoon
Jan Bovenberg voor f 600,-. Betr. bedden en lakens, 3 kabinetten, eikenkast, 9 stoelen, kast met
boeken, 8 koeien, 3 pinken, 1 paard, kast met tin, kast met porcelein, wagen, mestkar, kruiwagen,
ijsslee, twee karnen met schijven, kopere wringaker, wringtob, 5 roomstaren, 8 melkemmers, 3
melkjukken, 9 kaasvaten, 10 roompotten, 4 koperen ketels, 3 koffieketeltjes, 3 tabakscomfoorden, 3
ijzeren potten, 1 ijzeren doofpot, 2 spiegels, 7 tafels, 12 stoelen, 3 vuurstoven, 2 met koperen
hensels, 1 ijzeren haal, een ketting, 1 hoek buffetje, 2 schragen met 3 kaasplanken, 1 vriese klok,
enige schilderijen, een krib met behangsel, 2 blikken trommels, 1 theebus, en enig rommeling en
gereedschap. Totaal voor f 600,no 8. 20 jan. 1818. Hypotheek. nemer Jan Bovenberg bouwman te W.L. hypotheekgever Jan
Wernard Fijting Mr. grutter te Sch. f 1500,no 14. 3 maart 1818. Obligatie met borgtocht f 122,-. Jan Goes bouwman te W.L. is schuldig aan
Dhr. Jan Wernard Fijting, Mr grutter te Sch. Borg, Beligje den Uyl, wed. van Cornelis van Klaaren
bouwvrouw te W.L.
no 20. 28 maart 1818. Contract van levens onderhoud f 4000,-. Peter Vermeulen Jansz. bouwman en
Hendrina Rietveld, echtelieden verklaren Jan Vermeulen, rentenier en inwonende bij voorz. echtpaar
zijn leven lang te zullen verzorgen, kleden, voeden enz.
no 29. 24 apr. 1818. Publieke verkoop roerend goed f 1059,20 voor Pieter van d. Goes te W.L. Betr.
15 koeien, 4 pinken, 2 kalveren, 2 varkens, partij stro en hooi, 3 kaasvaten.
no 37. 19 juni 1818. Testament Pieter Damsteegt, zalmvisser in het boveneinde van W.L. aan zijn
vrouw Barbara Alblas en zijn zoons Huibert en Hendrik Damsteeg en kleinzoon Pieter van
Renswoude. Ieder een derde deel van zijn zalmschuit met netten, wand en verdere toebehoren.
no 54. 29 juli 1818. Huurcontract voor 5 jaren a f 1090,- per jaar. Eigenaar Jan Goes bouwman te
W.L. Huurder Leendert Verhoek, bouwman te W.L. Betr. een hofstede met 3 hooibergen, 3
schuuren, 29 M wei, bouw en boomgaardland te W.L. uit de Lek tot de Broeyk. Bel t.o. Jan Goes en
de wed. van Klaaren en t.w. de wed. van Klaaren. 4 M bouw en weiland uit de Lek tot de
achterwetering, bel. t.o. Cornelis de Groot en t.w. Jan Goes en wed. van Klaaren.
no 73. 9 nov. 1818. Koopcontract f 200,-. Verkoper Leendert de Mik arbeider te W.L. Koper
Martinus Straver arbeider won. te Utrecht buiten de Tolsteegpoort. Betr. een huis, tuintje en berm
met beplanting in het beneden eind van W.L. aan de Hogendijk, strekk. van den buitenste der
Hogendijk n.w. op tot aan de buitenkant van d. berm. Bel. t.o. Daniel Slingerland en t.w. Adrianus
Faay.
no 74. 10 nov. 1818. Koopcontract. f 1100,-. Verkoper Edel. Heer Johan Jacob Zoellner. Koper
Leendert de Mik bouwman te W.L. Betr. een huis en erve met een halve mergen wei, bouw en

150

Aantekeningen uit ONA Schoonhoven
boomgaardland gelegen in het beneden einde van W.L. uit de Lek n.w. tot de halve Tiendeweg. Bel.
t.o. de erven Jan Verhoek en t.w. de erven mej. Aafje de Groot.
no 88. 31 dec. 1818. Kwitantie van kooppenn. f 730,-. Verkoper Peter Vermeulen Jansz., Jan
Vermeulen Pietersz en Willem Jonkers namens de diakonie der kerk te W.L. Koper Paulus Straver
bouwman te W.L. f 730,- Betr. een huis, erve, schuur en boomgaardje met griend en 3 akkers daar
achter te W.L. (no 71. 1817).
no 4. 7 jan. 1819. Testament Christina Cornelia Bot, huisvrouw van Pieter Eykelenboom, arbeider,
won. beneden einde W.L. ziek van lichaam, gezond van geest. Voor haar man Pieter Eykelenboom.
Tot voogd benoemd behuwd oom Gerrit Eykelenboom te W.L.
no 7. 14 jan. 1819. Koopcontract onr. goed. Verkoper Heer Johan Jacob Zoellner. Koper Gerrit
Molenaar Mr. Vleeshouwer te Sch. Betr. 2½ M weiland te W.L. strekk. van de tuin van Hendrikus
de Vos, gedeeltelijk tot in de diepte van de voorzevender en gedeeltelijk tot de sloot of eigen van Jan
Bovenberg, bel. t.o. Jan Bovenberg en t.w. Jan van d. Sluis. Het land is aan de verkoper gekomen 14
jan 1813.
no 20. 22 febr. 1819. Testament Maria Benschop huisvr. van Peter Vermeulen Pietersz bouwman te
W.L. Ziek van lichaam, aan haar man als erfgenaam.
no 27. 19 apr. 1819. Publieke verkoop t. b. van Aaltje Liefhebber te W.L. wed. van Cornelis de
Hoop landbouwster te W.L. van haaf, vee, bouw en melkgereedschappen. 10 koeien f 80,- 1 stier f
30,- 1 vaars f 62,- 2 pinken a f 30,-, 1 zog f 28,- 1 zwart merriepaard f 275,- 1 zw. merriepaard met
veulen f 312,- 1 vos bles veulen dragend f 230,- 1 jaarling henst f 100,- 1 merrie f 127,boerenwagen f 28,-, Totaal opbrengst f 2268, 60
7 juli 1819. Inventaris van Pieter Eikelenboom, arbeider te W.L. gehuwt geweest met wijlen
Christina Cornelia Bot. Voogd over zijn minderjarig kind Willem Eikelenboom ½ jaar oud.
Goederen f 149, 30 waaronder f 10,- contante gelden. Schulden f 94, 25
no 54. 21 juli 1819. Publieke verkoop Tienden W.L. f 294,no 55. 24 juli 1819. Verkoop fruit, hennep en etwei, 5 hond hennep f 241,- rest fruit en weide.
no 66. 8 sept. 1819. Testament van Arie van Oosterom, koopman te Jaarsveld aan zijn vrouw Aafje
Eykelenboom.
no 84. 12 okt. 1819. Inventaris Peeter Vermeulen Pietersz. bouwman te W.L. bij overlijden van zijn
vrouw Maria Benschop. Voor zijn 4 kinderen, Pieter 7 jaar, Fijgje 5 jaar, Merrigje 4 jaar, Pietje 2
jaar.
no 85. 13 okt. 1819. Acte van voogdij. Jan Vermeulen, broer van Peeter Vermeulen over de
kinderen van Peeter Vermeulen.
no 92. 6 nov. 1819. Publieke verkoop. Verkoper Klaas Hooykaas, arbeider te Schoonhoven.
Een huis en erve met 1M 2H boomgaard, wei en bouwland te W.L. strekk. van de buitenste van d.
dijk noorden op tot de Tiendeweg sloot. Bel. t.o. Jan Vermeulen en t.w. Hijmen Bos. Het heeft
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behoord aan Cornelis Hooykaas, overl. 22 febr. 1817 te W.L. Koper Bastiaan de Hoop bouwman te
W.L. f 390,no 11. 28 febr. 1820. Testament van Peter Vermeulen Pietersz. bouwman te W.L. aan zijn vrouw
Geertruida Vogel.
no 28. 22 maart 1820. Huurcontract. Verhuurster Beligje den Uyl, wed. van Cornelis van Klaren
landbouwster te W.L. voor 2 jaar. Huurder Daniel Blokland bouwman en Johanna Donk echtelieden
te Meerkerk. Betr. een hofstede met 16 mergen land te W.L. voor f 448,- per jaar.
no 32 en 85. 30 maart 1820. Publieke verkoop van onroerend goed. Pieter Eikelenboom arbeider te
W.L. als voogd voor zijn minderj. zoon Willem Eikelenboom verwekt bij Christina Cornelia Bot.
Een huis en erve met 1 hond land gelegen int beneden eind van W.L. van de Tiendeweg tot het
dwarsslootje aan de Hogendijk. Bel. t.o. Jacob Dirk van Huiksloot en t.w. Cornelis de Rie.
Koper Pieter Kortenhoeven, arbeider te W.L. f 130,- (gedwongen verkoop).
no 38. 23 maart 1820. Inventaris bij overlijden Hendrikus Wekker de Groot te Sch. Heeft o. a. als
eigendom 4M land int beneden eind van W.L. strekk. van de Hogendijk tot de halve dijksloot noord
op tot over de achterweg tot aan de landscheiding van Zuid Zevender.
idem nog 4 mergen te W.L.
idem nog 10 mergen te W.L.
no 56. 14 juni 1820. Testament Hermanus Lakerveld, bouwman te W.L. voor zijn vrouw Aaltje van
Es.
no 69. 22 juli 1820. Verkoop van tienden
Leendert Verhoek
Peter van d. Goor arbeider
,, ,,
,, ,,
Gerrit Eykelenboom
Peter Vermeulen Pietersz.
Pieter Loendersloot arbeider
Huibert Damsteeg kribwerkersbaas te W.L.

f 307,f 64,- koren.
f 64,- koren.
f 23,- koren.
f 48,- koren.
f 45,- koren.
f 12,- koren.
f 21,- koren.
f 10,- koren.

no 89. sept. 1820. Publieke verkoop onroerend goed.
no 1 Een tuin en tuinhuis no 80 van 150 roeden onder W.L. in de Kerksteegt strekk. voor van de
halve Kerkesteegsloot af tot over de Tiendeweg. Bel. t.o. de Heer Willem de Koning en t.w. de
Weleerw. Heer Abraham Losgert.
no 2 4M land int ben. eind van W.L. van het buitenste van d. Hogendijk n.w. op over de achterweg
tot de landscheiding van Zevender. Bel. t.o. Jan Wernard Fijting en t.w. Teunis Oosterling.
no 3 2 kampen weiland 5M 350R strekk. uit de Tiendeweg n.w. op tot het land van Cornelis
Vermeulen. Bel. t.o. Mathijs Demper en t.w. Cornelis Vermeulen.
no 4 een kamp hooiland 3M gelegen als voren ten westen van de achterkamp van het vorige perceel
strekk. van de achterwetering tot de Broeyk. Bel. t.o. het vorige perceel en t.w. Cornelis Vermeulen.
no 5 een perceel bouwland best. uit 5 naast elkaar gelegen akkers, 3M groot totaal met een daarvoor
gelegen uiterwaardje als voren uit de Lek n.w. tot de Tiendeweg. Bel. t.o. Leendert de Mik en t.w.
Cornelis Vermeulen.
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Verkocht. 1e perceel f 585,- Johan Jacob Zoellner te Sch.
2e , , f 1950,- Jan Wijnand Fijting te Sch.
3e , , f 2870,- Cornelis Verhagen bierbrouwer Sch.
4e , , f 1250,- Gerrit Hoogwinkel Jansz winkelier.
het bouwland is gesplitst,
1e perceel 1M 150R Jan Cornelis van Limbeek, raadslid te Sch. f 660
2e , , 1M , , , ,
f 550
3e , , 450R Jan den Burger bouwman te Nieuwpoort f 500,Totaal f 8375,no 90. 1 nov. 1820. Koopcontract. Verkoper Jan Koerten, Mr. grutter te Sch. Koper weled. Heer
Sebastiaan van Nooten Seb. z. Schout en Secretaris van en wonende te Lopik. Betr. 4½ M. wei en
hooiland en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de achterdijk. Bel. t.o. Cornelis
Vermeulen en t.w. Adrianus Seton voor f 1100,no 92. 2 nov. 1820. Obligatie van hypotheek f 2000,-. Hypotheeknemer Peter Vermeulen geh. met
Hendrina Rietveld bouwman te W.L. Hypotheek gever Cornelia Braet, wed. van wijlen de weled.
Heer Frederikus Augustinus Hondorff Block, rentenierster te Sch. Als borg een hofstede best. uit een
huis no 25, erve met 2 schuren en hooiberg met 14M land in het boveneinde van W.L. strekk. uit de
Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. de wed. Corn. van Klaren en t.w. Jan Vermeulen Pietersz.
Idem 5M land als voren bel t.o. de erven Pieter Damsteeg, Corn. Jonkers en de wed. Corn. van
Klaren en t.w. wed. Corn. van Klaren. Idem 3M land als voren. Bel. t.o. Aaldert Oosterom en t.w.
Jan Vermeulen Pietersz. Idem een uiterwaard groot 6M strekk. van d. Hogendijk voor de bovengen.
hofstede z. w. op tot de Lek. Bel. t.o. wed. Corn. van Klaren en t.w. Jan Vermeulen Pietersz.
Idem een uiterwaard 1M van de hogendijk van de voorz. 5M z. w. op tot de Lek. Bel. t.o. de erven
Pieter Damsteeg en t.w. voorn. wed. van Klaaren. Idem nog een uiterwaard zijnde hooiland 4M
gelegen als voren strekk. van de dwarssloot buitendijks af z. w. op tot de Lek. Bel. t.o. Ary van Elk
en t.w. Gerrit Eykelenboom
no 97. 23 nov. 1820. Verkoop van houtgewas f 672,-. Hierin wordt genoemd als borg Huibert
Damsteeg, aannemer van publieke werken te W.L.
no 98. 27 nov. 1820. Koopcontract onroerend goed f 250,-. Verkoopster Willemijntje Waterland
meerderj. ongeh. dienstbode te Sch. Koper Abraham van Zon, rentenier te Sch. Betr. een tuin met
een zomerhuis te W.L. aan de Kerksteegt, strekk. voor van de Kerksteeg tot achter aan de Heer
Leopoldus Peletier. Bel. t.o. Abraham van Son en t.w. de zogenaamde Moordenaarssteeg.
Aan de verkoopster gekomen bij acte 2 jan. 1813.
no 103. 20 dec. 1820. Koopcontract onr. goed f 100,-. Verkoper Willem Morgan, land eigenaar te
Jaarsveld. Koper Sebastiaan van Nooten Seb. z. Notaris te Lopik. Betr. een stukje uiterwaard 87
roeden te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot over de Hogedijk sloot. Bel. t.o. en t.w. de voorn.
koper.
ONA 7334
no 14. 5 maart 1821. Procuratie Aaltje van Oosterom minderj. dochter van Arie Pieterse van
Oosterom, overleden en Aartje Alblas, hertrouwd. (Aaltje is kleindochter van wijlen Pieter van
Oosterom te W.L. ). Betreft de nalatenschap van wijlen haar oudoom Jan van Oosterom.
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no 19. 21 maart 1821. Obligatie f 400,- Gerrit Speksnijder te Zuid Polsbroek. Geldgever Paulus
Straver te W.L.
no 22. 26 maart 1821. Proces verbaal van verkoop paarden, koeien, hooi enz. van Bastiaan de Hoop
bouwman te W.L.
1 zwarte koe f 72,- 1 zwartbonte koe f 76,- 1 zwartbonte koe f 76,- 1 zwartbonte schot f 65,- 1
roodbont halfvaars f 44,- 1 zwartbont halfvaars f30,- 1 guisten vaars f 24,- i idem f 32,1 stierpink f 16,- 1 roodbont stierpink f 15,- 1 pink f 12,1 zw. bonte kalfkoe f 70,- 1 zw. bonte koe f 60,- 1 zw. merrie paard oud 6 jaar f 103,no 24. 4 apr. 1821. Koopcontract onr. goed f 212,-. Verkopers Adr. Faay, bouwman te W.L.,
Cornelis Faay winkelier, Pank Faay, bouwman te Lopik en Gijsbert Verhaal, bouwman te Zevender.
Koper Dirk de Pater, bouwman te W.L. Betr. een huis (tuinhuis) en tuin te W.L. aan de kerksteeg
met 35 R 48 ellen, 250 roeden oudemaat, strekk. van de halve kerksloot n.w. op tot de halve
dwarssloot. Bel. t.o. de Lazarussteegt en t.w. Hendrikus de Mos. (is verkocht uit de boedel van
wijlen hun oom Adrianus Faay te W.L. ).
no 25. apr. 1821. Inventaris van wijlen Jan van Oosterom, rentenier te W.L. overleden 20 aug. 1818.
Ten verzoeke van Aaldert van Oosterom, bouwman te W.L. en Cornelis Oosterling, arbeider te W.L.
no 27/65/77. 16 apr. 1821. Publieke verkoop onr. goed f 4150,- uit de boedel van Jan van Oosterom,
rentenier te W.L. Verkoper Pieter Moolenaar Mr. schoenmaker te Sch.
no 1 een huis no 55 en 56, erve, tuin en boomgaard int beneden eind van W.L. strekk. voor van de
Kerklaan o. w. op tot achter de gemenelands vliet. Bel. t.z. de erven de Heer Antonie de Groot en
t.n. de kerk van W.L. Koper Frank van Elk, bode te W.L. f 925,no 2 een huis no 57 stal, erve, tuin en boomgaard staande en gelegen als voren. Strekk. voor van de
Kerklaan w. w. op tot achter aan de erven van Aart Verhey. Bel. t.z. de binnenteen van de Hogendijk
en t.n. de kerk van W.L. Koper Frank van Elk f 475,no 3 5 bunders en circa 11 roeden( 6mergen oude maat) wei, hooi, bouw en griendland gelegen als
voren, strekk. van de buiten teen van d. Hogendijk tot aan de Lopikerwetering. Bel. t.o. Antonie
Santelaar en t.w. Dhr. Gerrit Hoogwinkel, Adr. van Wingerden en Jan Wernard Fijting. Koper
weled. Heer Govert Maximiliaan van Leeuwen Berkman, wijnkoper te Sch. f 2750,- ten behoeve
van Arie van Elk bouwman en herbergier te W.L.
no 32. 1821. Koopcontract onr. goed f 200,-. Verkoper Hermanus van Solinge Casperz. Mr.
koekebakker te Sch. Koper Arnoldus Antonie van Dijk koopman te Sch. Betr. de helft in 1bunder 27
roeden 37 ellen 38 palmen of 1½ mergen oude maat weiland gelegen onder W.L. strekk. van de
Tiendeweg tot de achterwetering. Bel. t.o. Joh. Eikelenboom en t.w. Wernardus Verhagen.
no 46. 1821. Acte van voogdij. Annigje Bos wed. van Ernst Oosterom won. te W.L. ziek van
lichaam benoemd als voogd over de minderjarige kinderen haar behuwd oom Klaas Oosterom te
W.L.
no 60. 1 aug. 1821. Koopcontract onr. goed f 40,-. Verkoper Adr. Faay, bouwman te W.L. Koper
Pieter van d. Stok. Betr. stukje grond te W.L. strekk. van d. Hogendijk zuiden op tot aan de Lek ter
breedte van 3 rijnl. roeden oudemaat. Bel. t.o. Dhr. Sebastiaan van Nooten en t.w. de verkoper.
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no 63. 1821. Proces verbaal van publ. verkoop van koorn, bonen, haver en gerstgewas.
no 71. 19 sept. 1821. Koopcontract onr. goed f 1300,-. Verkoper Hijmen Bos, bouwman te W.L.
Koper Jan Vermeulen Pietersz. bouwman te W.L. Betr. 3 bunders 36 roeden 64 ellen te W.L. strekk.
uit de Tiendewegsloot tot de tweede dwarssloot over de wetering. Bel. t.o. Willem Eikelenboom en
t.w. de wed. Cornelis van Klaaren.
no 72. 22 sept. 1821. Inventaris Johanna de Gilde wed. van Arnoldus van Lieshout, herbergierster te
Zevender.
no 76. 9 okt. 1821. Opveiling Leendert Verhoek bouwman te W.L. Te verkopen een hofstede
bestaande uit bouwmanswoning, drie schuren en drie hooibergen met 30 bunders en 65 roeden en 69
ellen wei, bouw en hooiland met uiterwaard staande en gelegen in het boveneinde van W.L. Strekk.
uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Cornelis de Groot en de wed. Cornelis van Klaaren en t.w.
wed. Corn. van Klaaren. Koper Heer Abraham Hartog van Gelderen, koopman te Sch. voor f 7100,no 78. 12 okt. 1821. Koopcontract onr. goed f 2100,-. Verkoper Peter Vermeulen Jansz. bouwman te
W.L. Koper Cornelis Jonkers bouwman te W.L. Betr. een uiterwaard zijnde hooiland groot 3 bunder
40 roeden 64 ellen te W.L. strekk. van de dwarssloot buitendijks af z. w. op tot in de diepte van de
Lek. Belend t.o. Arie van Elk en t.w. Gerrit Eikelenboom.
no 80. 20 okt. 1821. Rekening, staat en scheiding van bezittingen van wijlen Jan van Oosterom te
W.L.
no 95. 23 dec. 1821. Testament van Dirk Korevaar bouwman te W.L. gezond van lichaam aan zijn
vrouw Maagje de Hoop.
no 97. 27 dec. 1821. Obligatie. Belia den Uil, wed. van Corn. van Klaaren, landbouwster te W.L. is
schuldig f 450,- aan Cornelis Jonkers bouwman te W.L.
no 98. 27 dec. 1821. Publ. verkoop onr. goed van eigenaresse Johanna de Gilde wed. van Arnoldus
van Lieshout, herbergierster te Zevender en 4 dochters. Betr. huis, erve en schuur staande en gelegen
onder Zevender zijnde het regthuis en herberg van ouds genaamd ‘Het eiland Sint Helena’, thans het
huis der gemeente van Zevender en een tuintje met een zandpad van de doorne heining tot de
onderkade gelegen onder W.L. Strekk. ter halve wetering van Zevender af en t.z. tegen de onderkade
van Lambert de Ridder. Bel. t.o. de Will. steegt en t.w. Lambert de Ridder. Het perceel is in
eigendom verkregen 8 dec. 1796. Koper Mathijs Hoefnagel werkman won. te Lopik. voor f 950,no 2. 7 jan. 1822. Koopcontract onr. goed f 150,-. Verkoper Frank Kooiman, bouwman te W.L.
Koper Arnoldus Antonie van Dijk koopman te Sch. Betr. een huis no 12 schuurtje, erve en 42
roeden 57 ellen 78 palmen te W.L. strekk. voor van de halve Tiendeweg wetering z. w. op tot de
waardsloot over de Hogendijk. Bel. t.o. de Heer Gijsbert Otten en t.w. de steegt of rijweg.
no 5. 11 jan. 1822. Inventaris ten verzoeke van Aaltje van Es, wed. van Hermanus Lakerveld
landbouwster te W.L. en Teunis van As bouwman te W.L. De bezittingen bedragen f 641, 75
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no 6. 12 jan. 1822. Scheiding van goederen. Belia den Uil, wed. van Cornelis van Klaren
landbouwster te W.L. en Arie van Klaren landbouwer won. te Haastrecht als toeziend voogd over
Arie en Teunis van Klaren 19 en 17 jaar oud en kinderen van Belia den Uil en Corn. van Klaren.
A; Hofstede huis 5/22 twee schuren 2 hooibergen 10 bunders land + 40 roeden strekk. van de buiten
kruin van d. Hogendijk n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Corn. Jonkers en t.w. wijlen Corn. van Klaren,
met een waarde van f 5000,B: 6 bunders en 80 roeden land strekk. van d. buitenkruin van d. Hogedijk n.w. op tot de Broeyk.
Bel. t.o. wijlen Corn. van Klaren en t.w. de wed. Damsteeg, Jan Vermeulen Pietersz en wijlen Corn.
van Klaren, met een waarde van f 2200,- (dit verkregen 12 aug. 1806 van zijn vader).
C: 6 bunders en 80 roeden land uit de Lek tot de Broeyk. Bel t.o. en t.w. Leendert Verhoek, waarde f
1500,- (in eigendom verkr. op koopcontr. 5 aug. 1797).
D: 1 bunder 67 roeden hooiland strekk. van de achterwetering tot de Broeyk. Bel. t.o. wijlen Corn.
van Klaren en t.w. Peter Vermeulen Jansz. met een waarde van f 550,- (verkregen bij acte van
transport 29 dec. 1800).
E: Een uiterwaard 4 bunder en 20 roeden strekk. uit de Lek n.w. op tot de buitenkruin van d. Dijk.
Bel. t.o. Corn. Jonkers en t.w. Peter Vermeulen Jansz en wed. Pieter Damsteeg, waarde f 1200,Roerende goederen:
f
9 melkkoeien
1164,2 zoggen
20,2 hengstpaarden, 3 merriepaarden, 1 merrieveulen
785,koren, stroo, brandhout
30,1 boerenwagen, 1 mestkar, 1 ijsslee, 1 ploeg, 4 eggen enz. 129,50
gereedschap
23,6 kuipen, 5 staren, 12 melkemmers, 2 wringtobben, 2 melkjukken,
2 kaasvloten, 18 kaasvaten, 2 botermanden, 2 karnen, 2 botervloten 1 pekelbak
86,55
1 wastobbe, 3 wateremmers, 4 koperen ketels, zeildoek
17,beddegoed
92,50
12797,55
Kavel nr twee.
A: een hofstede best. uit een huis no 6/23 met 9 bunders 34 roeden 15 ellen te W.L. strekk. van d.
buitenkruin van d. Hogendijk n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. en t.w. wijlen Cornelis van Klaren.
(eigendom is verkregen 18 dec. 1783). geschatte waarde f 3300,B: 6 bunders 80 roeden land met uiterwaard te W.L. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o.
Leendert Verhoek en t.w. wed. Corn. de Hoop. Waarde f 2100,C: 3 bunders 40 roeden land strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. en t.w. Bastiaan de Hoop.
Waarde f 1000,D: 4 bunders 25 roeden land strekk. uit de dijk n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. en t.w. Peter
Vermeulen Jansz.
E: 2 bunders 98 roeden land, strekk. uit de Tiendeweg wetering n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Hijmen
Bos en Willem Eikelenboom en t.w. voorn. Willem Eikelenboom. Waarde f 900,F: 4 bunders 30 roeden 25 ellen land onder Cabouw strekk. van de Broeyk tot aan de kade wetering
van Lopik. Bel. t.o. wed. Cornelis Stigter en t.w. de erven de wed. Jan Snoek. Waarde f 2400,De kavels B, C, D, E, F verkregen door scheiding van de boedel van zijn ouders Arie van Klaren en
Adriaantje van d. Eng op 12 aug. 1806.
Roerende goederen;
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7 melkkoeien, 4 kalvere, 6 varkens, 6 schapen
f 634,2 merriepaarden, 3 jaarlingen
408,hooi, stroo, brandhout
130,1 chais, 2 boerenwagens, 1 paar wagentuigen en chaistuig 91,50
bouw en melkgereedschap, huisraad, inboedel, goud en zilver,
kleren enz.
586,05
Kavel nr 2 wordt toegewezen aan Belia de Uil, wed. van Corn. van Klaren.
Kavel nr 1 aan de twee minderjarige kinderen.
no 7. 12 jan 1822. Obligatie met hypotheek f 4283,50 Belia den Uil, wed. van Corn. van Klaren.
Hypotheekgevers;
Wouter Boef rentenier te Zevender
f 1500,Dhr. Warnardus Verhagen
f 1000,Dhr. Hartog Abraham van Gelder, koopman te Sch.
f 250,Dhr. Diederik van Halteren, koopman te Sch.
f 262,Cornelis Jonkers bouwman te W.L.
f 450,Jan Wernard Fijting rentenier
f 821,no 8 en 19. 12 jan. 1822. Memorie van lasten idem.
no 12. 21 jan. 1822. Koopcontract onr. goed f 250,-. Verkoper Peter Vermeulen Jansz bouwman te
W.L. Koper Paulus Straver bouwman te W.L. Betr. 28 roeden 38 ellen bouwland te W.L. strekk. van
het dwarsslootje van de van ouds genaamde kweldam n.w. op tot de halve Tiendeweg sloot. Bel. t.o.
Adriaan Alblas en t.w. de koper.
no 13. 21 jan. 1822. Contract van ruiling van onr. goederen. Paulus Straver bouwman te W.L. en
Peter Vermeulen Jansz bouwman te W.L. Paulus Straver heeft afgestaan en overgegeven 2 bunders
12 roeden 89 ellen en 16 palmen wei en hooiland te W.L. strekk. van de Tiendeweg sloot n.w. op tot
de Broeyk Bel. t.o. Jan Vermeulen Pietersz en t.w. Willem Eikelenboom, verkregen uit nalatenschap
van zijn ouders Jan Straver en Geertje Rietveld. In ruiling geeft Peter Vermeulen Jansz 2 bunder 55
roeden 47 ellen 99 palmen hooi en boomgaardland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de Broeyk,
bel. t.o. Aaldert Oosterom en t.w. Jan Vermeulen Pietersz, aangekomen door de ouders Jan
Vermeulen en Annigje de Hoop op 2 apr. 1816.
no 17 en 21. 25 jan. 1822. Memorie van lasten. Leendert Verhoek bouwman te W.L. laat veilen de
volgende goederen. Een hofstede best. uit bouwmanswoning, 3 schuren, 3 hooibergen, 30 bunders
65 roeden 69 ellen (36 morgen) wei, bouw, griend en uiterwaard gelegen int boveneind van W.L.
strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Cornelis de Groot en de wed. Cornelis van Klaren en
t.w. de wed. van Klaren. De goederen zijn hem aangekomen in vrijen eigendom 3 juni 1820.
Idem proces verbaal van publieke verkoop f 6700,-. Verkocht aan Heer Hendrik van Lunteren ten
behoeve van vrouwe Johanna Petronella van der Hagen te Utrecht.
no 28. 4 maart 1822. Publieke verkoop roerend goed f 385,15. Van Daniel Blokland te W.L. betr.
vee, huisraad, gereedschap, kaasmakersspullen enz.
no 34. 28 maart 1822. Koopcontract onr. goed f 100,-. Verkoper Martinus Straver, arbeider te
Utrecht. Koper, Peter van der Goor, arbeider te W.L. Betr. een huis, tuintje en berm gelegen in het
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beneden eind van W.L. aan de dijk, strekk. van de buitenste der hogendijk n.w. op tot de buitenkant
van de berm. Bel. t.o. Daniel Slingerland en t.w. Adr. Faay. (vorige transport 9 nov. 1818 te
Montfoort).
no 35. 2 april 1822. Proces verbaal van publ. verkoop onr. goed. Verkoopster Aaltje van Es, wed.
van Hermanus Lakerveld te W.L. voor f 135,- Betr. 28 roeden 30 ellen 52 palmen bouwland te W.L.
strekk. van de Tiendeweg tot de dwarssloot van de diaconiearmen van W.L. Bel. t.o. Paulus Straver
en t.w. Adrianus Faay. 2e 1bunder 26 roeden 47 ellen 37 palmen te W.L. strekk. uit de Tiendeweg z.
w. op tot de Hogendijk. Bel. t.o. Hendrik van d. Hoven en Cornelis de Bruin en t.w. Paulus Straver.
Koper Arnoldus Antonie van Dijk, koopman te Sch.
no 42. 10 april 1822. Obligatie f 100,-. Peter van der Goor, arbeider te W.L. heeft geleend f 100,van Adrianus Faay te W.L.
no 47. 24 april 1822. Proces verbaal publ. verkoop roerend goed f 824, 30 van Belia den Uil, wed.
van Cornelis van Klaren te W.L. 1 zw. koe f 40,- nog 1 zw. koe f 40,- nog 1 zw. koe f 29,- no 1
zwarte koe f 28,- nog 1 zw. koe f 42,- 1 rood bonte pink f 7,75, 1 zw. bonte pink f 7,- nog 1
roodbonte pink f 8,75 nog 1 rood bonte pink f 8,50, nog 1 zw. bonte pink f 10,-, nog 1 zw. bonte
pink f 8,50, nog 1 zw. bonte pink f 13,- nog 1 zw. bonte pink f 8,50, 1 zw. blaar stierpink f 14,50,
nog 1 dito f 6,50, nog 1 dito f 6,50, 1 bruin kolpaard met veulen f 52,- 1 geel bles paard veulen
dragend f 28,- 1 zw. kol 2j. ruin f 43,- 1 schimmel bles f 30,- 1 bruin 2j. ruin f 42,- 1 boerenwagen f
34,- 1 chais met tuig f 25,-, 5 varkens f 36,- verder beddegoed en huisraad, geen kaasgereedschap.
no 59. 6 juni 1822. Publieke verkoop grasgewas en raapzaad.
o. a. 2 morgen raapzaad boveneinde W.L. f 54,- rest grasland.
no 66. 8 juli 1822. Verkoop tienden Salomon Rijnders en Bisdom van Vliet. .
no 68. 15 juli 1822. Verkoop Fruit, haver, bonen, erwten, en etwei f 812,no 70. 24 juli 1822. Verkoop van tienden Mr. C. F. Brand, heer van W.L. f 104,no 86. Proces verbaal, opveiling. Verkoper Adriaan Alblas, bouwman te W.L.
1e Huis en erve no 34 met 7 bunders 67 roeden wei, hooi en bouwland te W.L. strekk. van d.
Hogendijk n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Goris van Dijk en t.w. Paulus Straver.
2e Huis en erve met 71 roeden tuin en bouwland te W.L. Strekk. uit de Lek n.w. op tot de
Tiendeweg wetering. Bel. t.o. Aaldert Oosterom en t.w. Paulus Straver.
1e perceel aangekomen 6 aug. 1800 te W.L.
2e perceel . . , , 1 febr. 1807 , ,
geboden door Benjamin Verhoeff, chirurgijn te Sch. f 1250,- niet verkocht geworden.
no 101. 29 nov. 1822. Inventaris Hendrik Kooiman, bouwman te W.L. na overlijden van zijn vrouw
Adriana den Hooglander voor zijn 5 minderjarige kinderen.
8 melkkoeien
f 400,3 vaarsen
75,1 paard
75,3 varkens
90,1 boerenwagen
40,-
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kaasgereedschap;
6 staren
6 emmers
6 kaasvaten
1 wringtobbe
50 kazen

14,6,3,2,50
50,-

no 105. 27 dec. 1822. Testament Cornelis Jonkers junior, zonder beroep inwonende bij zijn vader
Cornelis Jonkers. Ziek van lichaam gezond van geest. Vermaakt zijn bezit aan zijn vader.
ONA 7335
no 5. 5 jan. 1823. Testament Johannes Loes, arbeider te W.L. Vermaakt aan Adrianus Faay te W.L.
en Gerrit Mulder te Zevender.
no 30. 18 april 1823. Proces verbaal publieke verkoop onr. goed f 285,- Verkoper Huibert Loes,
arbeider voor hem en zijn zusters o. a. Maria Loes, wed van Arie Verhoef won. te Dijkveld.
Een huis, erve en griendland te W.L. aan de Groenendijk, strekk. uit de Lek n.w. over de dijk tot de
akker van Cornelis Vermeulen. Bel. t.o. buitendijks de heer Berkinau. Binnendijks Jan den Burger
en t.w. Sebastiaan van Nooten. Dit eigendom is hun aangekomen uit nalatenschap van hun broer
Johannes Loes te W.L. (transport 16 maart 1814). Koper Sebastiaan van Nooten schout en Notaris te
Lopik voor f 285,no 48. 17 juni 1823. Verkoop van grasgewas te W.L. f 1088,50
no 56. 23 juli 1823. Verpachting van tienden behorende Mr. Carel Fr. Brand. (opbrengst f 65,-)
idem van tienden Salamon Rijnders Bisdom van Vliet. (opbrengst f 91,-).
no 61. 3 aug. 1823. Koopcontract onr. goed f 500,-. Verkoper Abraham Hartog van Gelder,
koopman te Sch. en Willem Jonkers bouwman te W.L. Koper Bastiaan de Hoop, bouwman te W.L.
van 2 bunders wei en hooiland te W.L. strekk. uit de Tiendeweg wetering n.w. tot de Broeyk. Bel.
t.o. Hijmen Bos en Willem Eikelenboom en t.w. W. Eikelenboom.
ONA. 7335
no 10. 20 febr. 1824. Obligatie van hypotheek f 2000,-. Arie van Klaren landbouwer en zijn moeder
Belia den Uil verklaren schuldig te zijn aan Gijsbert Verhaal te Zevender f 2000,no. 22. 12 maart 1824. Kwitantie van kooppenningen f 1120,-. Verkoopster Belia den Uil. Koper
Peter Vermeulen Jansz. bouwman te W.L. voor 4 bunders 25 roeden land gekocht 31 jan. 1822.
no 24. 12 maart 1824. Koopcontract onr. goed f 800,-. Verkoper Peter Vermeulen Jansz. bouwman
te W.L. Koper Dirk van Halteren koopman te Sch. Betr. 4 bunders 25 roeden wei, hooi en bouwland
te W.L. strekk. van de buiten kruin van de Hogendijk n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. en t.w. de
verkoper.
no 31. 24 april 1824. Proces verbaal van publieke verkoop van onr. goed f 3800,-. Verkoper Aaldert
Oosterom te W.L. weduwnaar van Cornelia Eikelenboom.
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1e een hofstede best. uit een bouw of woonhuis, schuur, berg met 5 bunder 10 roeden 94 ellen land
met uiterwaard te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. Gerrit Eikelenboom en t.w.
Peter Vermeulen Pz.
2e 5 bunder 53 roeden 52 ellen land als voren belend t.o. Paulus Straver en t.w. Peter Vermeulen Pz.
3e 8 bunder 51 roeden 57 ellen land als voren belend t.o. Jan Vermeulen Pz. en t.w. Adriaan Alblas
en de erven Pieter Damsteeg.
4e 3 bunders 40 roeden 63 ellen land als voren strekk. van de Tiendeweg sloot tot de Broeyk. Bel.
t.o. Hendrik Kooiman en t.w. Paulus Straver.
Deze goederen hem aangekomen uit de boedel en nalatenschap van wijlen zijne behuwd ouders
Cornelis Eykelenboom en Willemijntje de Lange te W.L. De percelen zijn verhuurd aan Cornelis
Oosterom voor de somma van f 500,- per jaar van af 1822. 1 maart.
Kopers zijn;
1e perceel Govert Maximiliaan van Leeuwen Berkman voor f 975,2e perceel, Benjamin Verhoeff f 1000,3e perceel, Govert van Leeuwen Berkman f 1000,4e perceel, Benjamin Verhoeff f 625,na afmijning alle percelen gekocht f 3800,- door Gerrit Eykelenboom, bouwman te W.L.
Kinderen welke mede geerfde zijn;
Cornelia Oosterom huisvrouw van Mathijs Huygen, arbeider te Lekkerkerk.
Aaltje Oosterom huisvrouw van Wouter van Vliet arbeider te Bergambacht.
De kinderen van wijlen Pietertje Oosterom.
Aaldert Rietveld kleinzoon van Cornelia Eykelenboom.
no 32. 28 apr. 1824. Koopcontract van onr. goed f 800,-. Verkoper Benjamin van Sonsbeek,
broodbakker te Sch. Koper Arie Rietveld bouwman te W.L. betr. 3 bunder 83 roeden 21 ellen land
in W.L. strekk. uit de halve Tiendeweg wetering n.w. op tot de Broeyk. Bel. t.o. en t.w. Hendrik
Kooiman.
no 35. 7 mei 1824. Koopcontract van onr. goed f 700,-. Verkoper Frans Kok winkelier en Aartje
Alblas wed. van Arie Pietersz Oosterom, echtelieden te Bergambacht. Koper Hendrik v Oosterom
daggelder te W.L. Betr. een huis en erve no 6 met 56 roeden 77 ellen 11 palmen boomgaard en
griendland gelegen int beneden eind van W.L. Strekk. uit de Lek n.w. op tot de Tiendeweg wetering,
bel. t.o. Wessel van Santen Voorsluys en t.w. Joh. Eykelenboom Willemz.
no 41. juli 1824. Obligatie met hypotheek f 4000,-. Gerrit Eijkelenboom, bouwman te W.L. en
Adriaantje Dekker bekennen schuldig te zijn aan Cornelis Faay, winkelier int beneden eind van
Lopik de somma van f 4000,no 60. 23 sept. 1824. Obligatie van hypotheek f 4000,- Gerrit Eikelenboom.
no 60. 23 sept. 1824. Testament van Aaltje Liefhebber, wed. van Cornelis de Hoop Petersz.
rentenierster te W.L. (overl. 27 jan. 1827). Aan mijn kleindochter Lena Eykelenboom bij mij
inwonende of bij overlijden van haar aan hare broeders en zusters de somma van
f 500,- alsmede al mijn goud en zilver en ook mijn bruine eykekast staande in het voorhuis naast de
tinnekast en mijn beste bed met lakens en dekens. Al het overige aan mijn twee dochters, Merrigje
de Hoop huisvrouw van Joh. Eykelenboom en Aaltje de Hoop huisvrouw van Hendrik Timmer,
ieder voor een gelijke helft.
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no 64. 6 okt. 1824. Koopcontract onr. goed f 45,-. Verkoopster Maria van d. Hoven ongeh.
arbeidster te W.L. Koper Frederik Plieger arbeider te W.L. Een huisje of zogenaamde hut nr 45 met
46 roeden 12 ellen 65 palmen bouw en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot het land van de
diaconie armen. Bel. t.o. Arnoldus van Dijk en t.w. Hendrik Kooiman.
no 2. 12 jan. 1825. Koopcontract onr. goed f 300,-. Verkoopster Grietje Kortlever, wed. van Lambert
de Ridder zonder beroep won. te W.L. Koper Peter de Ridder, timmerman te Zevender.
Een oud huisje no 74 met 28 roeden 38 ellen boomgaardland te W.L. strekk. noord af van de
bovenkade van Mathijs Hoefnagel z. w. op tot Hendrik Heerens. Bel. t.o. de kerkesteegt en t.w. de
Lazarus steegt.
no 5. 2 febr. 1825. koopcontract onr. goed f 190,-. Verkoper Paulus Straver te W.L. Koper Arie
Rietveld bouwman te W.L. Betreft een arbeiders woning en verder getimmerte no 30 met 14 roeden
19 ellen 28 palmen boomgaardland te W.L. strekk. uit de binnenkruin van de Lekdijk n.w. op tot aan
de halve dwarssloot achter den zelve boomgaard tot naast de erve van Paulus Hoogendoorn. Bel. t.o.
Adriaan Alblas en t.w. wed. Pieter Hoogendoorn en blz. 32 de erven Paulus Hoogendoorn.
no 13. 11 april 1825. Obligatie van hypotheek f 1000,-. Hypotheeknemer Jan Bovenberg bouwman
te W.L. Hypotheek gever Mathijs Frederik Hoffman koopman te Sch.
no 27. 3 aug. 1825. Koopcontract van onr. goed. f 600,-. Verkoper Hijmen Bos, bouwman te W.L.
Koper Teunis van As bouwman te W.L. Betr. een oud bouwvallig huis en erve nr 26 met 1 bunder
98 roeden 70 ellen bouw en boomgaard en weiland te W.L. Strekk. van de buitenteen van de
Hogendijk n.w. op met 2 akkers tot halve Tiendewegsloot en met de derde akker tot halve
Tiendeweg wetering. Bel. t.o. Bastiaan de Hoop en t.w. Willem Eykelenboom Johz.
no 62. 26 maart 1826. Koopcontract onr. goed f 650,-. Verkoper Leendert de Mik arbeider en
Merrigje Boer echtelieden te W.L. Koper Arie de Mik boerenknecht te W.L. Een huis en erve met 1
bunder 27 roeden 74 ellen land aan het benedeneind v W.L. Strekk. uit de Lek n.w. op tot de halve
Tiendeweg. Bel t.o. de erven Jan Verhoek en t.w. Dhr. Govert Max. van Leeuwen Berkman.
no 63. 29 april 1826. Huurcontract voor 2 jaar a f 600,- sjaars. Verhuurder Gerrit Eykelenboom
bouwman te W.L. Huurder Cornelis Oosterom bouwman te W.L. verklaart in huur te accepteren een
hofstede best. een huis, hooiberg en twee schuren met 22 bunders 57 roeden 65 ellen wei, hooi en
bouwland te W.L.
ONA 7354
no 22. 28 maart 1827. Publieke verkoop onr. goed f 2020,-. Verkoper Jacob van Vliet, kledermaker
te Nieuwpoort geh. met Lena Verhoek. Betr. een huis no 5 en erve met 56 roeden 80 ellen bouwland
int beneden eind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot halve Tiendeweg. Bel. t.o. Mathijs Demper en
t.w. Leendert de Mik.
2e 3 bunders en 42 roeden wei en hooiland gelegen als voren strekk. van de buitenteen van den
Hogendijk n.w. op over den Achterweg tot de landscheiding van Zuid Zevender. Bel. t.o. Teunis
Oosterling en t.w. Arie van Elk.
Kopers zijn:
1e Cornelis de Pater, bouwman te W.L. f 620,-.
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2e Mathijs Lagerwerf Burgemeester van en won. te W.L. en Henrikus Elisa Groeneveld van d. Kop
rentenier won. te Sch. voor f 1400,no 60. 2 jan. 1828. Publieke verkoping uit de nalatenschap van Wel Ed gestrenge Heer Doctor
Carolus Carnier te Sch. Een tuin en boomgaard met tuinhuis te W.L. Bel. t.z. en t.w. de singel der
stad Sch. t.n. de kade van de Voor Zevender en t.o. de erve Jan van d. Sluis. (aangekomen 14 jan.
1813 publ. verkoop). Is gekocht door de Heer Willem Nicolaas Roldanus Pred. te Willige-Langerak
won. te Sch. voor f 310,no 99. 13 aug. 1828. Koopcontract onr. goed f 700,-. Verkoper Adrianus Stuurman rentenier en
Hermanus Verschoor koopman beide won. te Ammerstol. Koper Jan Vermeulen Pietersz. bouwman
te W.L. en Dirk Verlek bouwman te Ammers. Betrft 5 bunders 10 roeden 94 ellen te Vlist.
ONA 7355
no 149. 12 juni 1829. Koopcontract onr. goed f 700,-. Verkoper Gijsbert Otten onderwijzer der
jeugd won. te Bennekom. Koper Hendrik Rijneveld onderwijzer der jeugd te W.L. Betreft 2 bunders
83 roeden 86 ellen bouw, wei en griendland te W.L. bij de Waal, strekk. uit de buitenste van de dijk
tot aan de Achterwetering. Bel. t.o. Hendrik Kooiman en t.w. Joh. Eikelenboom en de wed. van
Dijk. Idem nog 35 roeden en ruim 48 ellen bouwland onder W.L. bel. ten noorden de Tiendeweg en
t.z. de Lek, ten oosten de Gemenelandssteegt en t.w. Cornelis de Rie.
no 152. 29 juli 1829. Obligatie met hypotheek f 1000,- a 5 %. Gever Jan Vermeulen Pietersz.
bouwman te W.L. Hypotheeknemer Arie van Klaren bouwman te W.L. Als borg een hofstede nr
5/22 met 2 schuren, 2 hooibergen met 10 bunders 40 roeden land. Bel. t.o. Cornelis Jonkers en t.w.
Teunis van Klaren.
no 230. 26 april 1831. Obligatie van hypotheek. f 1000,-. Gever Jan Wernaer Fijting rentenier te
Sch. Hypotheeknemer Jan Bovenberg, bouwman te W.L.
no 247. 20 aug. 1831. Proces verbaal van opveiling. Verkoper Ds Willem Nicolaas Roldanus pred.
van W.L. Betr. een tuin met een stenen koepel te W.L. strekk. van de halve sloot van de Kerksteeg
tot aan de halve sloot van de tuin van de heer Goevaer. Bel. t.o. de Gemenelands steeg en t.w. de
singel van Sch. (niet verkocht).
ONA. 7282
30 maart 1805. Insinuatie. Ten name van Bart van Elk minderjarig met zijn vader Dirk van Elk won.
te W.L. Wordt verdacht Hendrijntje Herens te hebben zwanger gemaakt hetwelk door haar wordt
door verteld en hem ten laste wordt gelegd. Hij vraagt van haar vergiffenis en terug trekking van
haar woorden.
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Enkele zaken die voorkomen in het Oud archief Schoonhoven betreffende Willige-Langerak.
1546, RAS 3217, Pastoor van Willigen Gerrit Alertzoon, betreft lening op zijn huis 26 car. gld.
1658, 14 aug. OAS 15. f. 12. Ian Pietersz. Camelaer (Cameraer) burgemeester van Willige-Langerak
maakt bekend dat er vergadering wordt gehouden over de molen te Willige-Langerak. De molen
moet geinspecteerd worden en bekeken of hij gerepareerd of vernieuwd moet worden. Men stelt
voor om de molen te repareren.
1660. 11. okt. OAS 20. f. 11. Verpachting van de wijn.
Goossen Ariens tot Willige-Langerak 54 kannen wijn van Pieter van d. Burgh.
Daem Jacopsz. Maes in Zevender 22 ½ kannen wijn van Olivier Pamburg.
Joost Herbertsz. te Willige 12 ½ kan van Olivier Pamburg.
Vrouwe van Ledenberg vrouwe van Willige-Langerak 5 ½ kan van Olivier Pamburg.
,, ,, ,,
,,
,, 7½ ,,
,, ,,
1665, 27 okt. OAS 1. Over kosten van nieuwe zijl in Willige-Langerak gelgd anno 1660.
1670, 28 sept. OAS 1. f. 87v. Burg. consenteren dat van de ommeslagen van de nieuwe molen van
Willige-Langerak bij de huerman sullen worden gekort 2/3 deel, het resterende ½ blijft tot last van
de huerman.
1707, 27. aug. OAS 2. f. 21. Na inspectie van enkele huisjes in Willige-Langerak op het land van de
Alg. armen is besloten deze huisjes op te knappen zodat er 2 huisgezinnen kunnen wonen.
1740, 11 jan. OAS 83. Burg. dragen voor het verzoek van de Vrouwe van Willige-Langerak welke
wegens het distrueren van haar zalmvisserije op de slaapwerf door nieuw aangelegde kribben bij het
dijk college van de Lopikerwaard in de rivier de Leck, voornemens was de voorn. Visserije nader
aan de stad te brengen en dat haar ED. tot facilitering der zelve verzocht een kade en vrije passagie
over het voorland van de algemeene armen, leggende in de Leck te mogen maken terwijl haar Ed. de
consenten van de heer burg. Crabeth en Mevr. wed. Block als naast gelegen eigenaars reede zoude
hebben verkregen tot het leggen van een gelijke kade op haar lieder voorland. (wordt in handen van
de burgemeesteren gegeven).
1752, 25 sept. OAS 87. Wegens de zware inundatie in het jaar 1751 nevens de Holl. dorpen in de
Lopikerwaard wordt verzocht aan de heren van G.R. om remissie van de ord. Verpondingen voor de
waard voor 4 jaren en de extra ord. Verpondingen voor 2 jaar, Jaarsveld uitgezonderd, dat alles
gelijk ook in 1726 is geschied.
1833, dec. NAS 7356/356.
Openbare verkoop boedel Arie van Elk overleden gehuwd met Antonia van Hattem, 1e
bouwmanswoning ca. te Willige-Langerak tevens het huis der gemeente, kad. A560 t/m 563 (voorts
nog land) geen koper vermeld.
1834, mei 26. NAS 7356/383. Kwitantie 2860 gld. Hendrika Antonia van Hattem wed. Arie van Elk,
logementhoudster, wegens verkochte bouwmans woning genaamd het huis der gemeente WilligeLangerak.
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1864, juni 19. NOS 32.72/21. Openbare verkoop nalatenschap Lijntje C. A. A. Berkman overleden
6.1.1864 in het nieuwe koffiehuis van Lammert van Zessen o. a. de hofstede nr. 70 zijnde tevens het
gemeentehuis van Willige-Langerak, bestaande in een woon en bouwhuis met annexe veestalling,
hooiberg, schuur en verdere betimmering, erf, dijkgrond en boomgaard in het beneden einde van
Willige-Langerak noord Cornelis Hakkesteegt en west Adrianus Koster kad. 560, 561, 562, en 563
groot 70 roe 60 el en de noordelijke helft van 95 bis Tiendweg. Koper werd Jan Kooiman te WilligeLangerak.
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