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Inleiding
De hier volgende verzameling van stukken betreffende de Krimpenerwaard in het provinciaal
utrechtse archief kon ik, dank zij het feit dat een gedeelte van dat archief tijdelijk op het
Algemeen Rijksarchief (nu: Nationaal Archief) te Den Haag gedeponeerd was, bijeen sprokkelen.
Daar dat dit archief slechts een jaar aldaar gedeponeerd was, heb ik mij moeten beperken tot die
stukken welke volgens de inventarissen een indicatie gaven naar de Krimpenerwaard. Het hier
volgende is dus slechts een gedeelte van wat in het Utrechtse archief t.b.v. de Krimpenerwaard
aanwezig is. Daar voor mij de in het Latijn geschreven akten (o.a. de kapittel rekeningen) een
gesloten boek zijn, heb ik die akten niet kunnen overnemen. Ook zou voor mij de tijd ontbroken
hebben om die akten te verwerken. Rest mij nog het personeel van het Utrechtsarchief, de heer
drs. L.M. van der Hoeven en diversen anderen personen te bedanken.
Met voorstaande beperkingen heb ik volgende archiefbestanden kunnen overnemen:
naam .................................................................................................................. acten nummers
domkapittel te dom........................................................................................................ 1 t/m 434
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waterschap ‘de hoge boezem’ achter haastrecht..................................................................... 521
kloosters in het gemeente archief van leiden............................................................. 522 t/m 536
metroliaan kapittel van utrecht in de rk. kerk der oud bisschoppelijke
clerazie, nu vermeld als ‘Verzameling oud katholieke kerk nederland’ ................... 537 t/m 542
notarieel archief ijsselstein ....................................................................................................... --notarieel archief oudewater (zie volgende bladzijde voor een specificatie)............ 543 t/m 1307
huis beverweerd..................................................................................................... 1308 t/m 1350
huisarchief zuilen .................................................................................................. 1351 t/m 1361
verzameling van winssen....................................................................................... 1362 t/m 1377
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archief van het waterschap lopikerkapel en zevenhoven ...................................... 1387 t/m 1403
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leenhof.................................................................................................................................. 1409
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collectie rijsenburg ................................................................................................ 1419 t/m 1420
heerlijkheidsarchief hoenkoop .............................................................................. 1421 t/m 1422
hoogheemraadsschap archief van de lekdijk bovendams ..................................................... 1423
diverse gevens uit de meest uiteenlopende archieven ........................................... 1424 t/m 1432
familiearchief beaufort .......................................................................................... 1433 t/m 1434
Bewerkt door: C.C.J. Lans (juni 1995); overgezet van WP naar Word en opnieuw ingedeeld door
B. de Keijzer (voorjaar 2007/2011). Bij het omzetten van de teksten is de oorpronkelijke lay-out
zoveel mogelijk gehandhaafd. Bij twijfel over de inhoud van een oorkonde, acte of rekening
wordt geadviseerd het origineel te raadplegen.
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Archief domkapittel te utrecht
=====================
365-11 fo 1
1
Manuael van de pachtgoeden van mijn heeren van den doe tot utrecht roerende den cleynecaoer daer
van ontfangt gehadt heeft jan gerrit stempels. zoe bier nae volcht.

2

3

Berchamboecht
Reyer ariensz. ende tijs cornelisz.
solvit reyer ariensz. in septeabri anno 70
solvit tijs cornelisz. den 12-3-71
solvit tijs cornelisz. in sept.
solvit reyer ariensz. in sept.

LX kgl
XVI kgl.
XVI kgl.
IIII kgl.
IIII kgl.

Vlist
Euwout willensz. elbertsz.
solvit den 23e decemb.
solvit jan elbertsz. den 29 aug. anno 71
solvit emont willemsz. den 29. octobris
solvit emont willemsz. den 7. feb. 72
solvit jan elbertsz. den 7. feb.

Ic XCIII kgl.
XXI kgl.
XXIIII k(gl.).
XXVII kgl.
XV kgl III stv.
VIII kgl.

fo 1v
Sarit arentsz. (?)
solvit 9 marty
solvit den lesten octob. anno 71

XLVIII kgl.
VI kgl.
XVIII kgl.

Marritgen cornelis jansz. weduwe
solvit den 1-9-71
solvit den 7 nov.
solvit den XXIX 1 jan. 72

XXII kgl.
IX kgl.
III kgl.
II kgl. XIIII stv.

Gerrit cornelisz. de vetten
solvit dn XVI marty anno 71

XXVI kgl.
XIII kgl.

Neel meesz.
solvit den 1 marty anno 71
solvit 29 octob anno voorscr.

XXXVI kgl. X stv.
XVIII kgl V stv.
VI kgl. V stv.

Jan dircks danielsz. wede

VIIc L caes

Gysbert aertsz. schijff
solvit den X sept.

XLVI kgl.
XXIII kgl.

fo 2
Haestre(cht?)
Willem jacobsz.
solvit den 2 dec. anno 70
solvit den leesten ini.

Ic XII kgl.
XXXVI kgl.
XXXVI kgl.

Gerrit cornelisz.
solvit 16-3-71
solvit 22 aug.

LXXX kgl.
XL kgl.
XIII kgl. VII stv.

Goessen Jacobsz.

XL kgl.

3

4

5

6

7

solvit
solvit 29 july

XX kgl.
XX kgl.

Willem claesz. weduwe
solvit den 23 dec. 70
solvit den II aug. 71

Vc LXXXVI L caes
XI kgl. X stv.
VII kg1. III stv.

Aert cornelisz.
solvit 2 sep.
solvit den 9 sept. 71

LXXXVIII kgl. XIII stv. VI hol. p.
XLVII kgl.
XIII kgl.

Hoencoop
Cornelis willens.

Ic kgl.

Papencoop
Aechte claes
solvit XIIII aug.
solvit IIII sept.

XVI kgl.
VIII kgl.
VIII kgl.

Cornelis lambrechtsz.

XLVIII kgl.

fo 2v
Berchamboecht
pacht goeden bij nievelt gepacht.
Maritgen gerrit cornelisz. weduwe op den burch
solvit 12 mar. 71 mits cortende van de vliet XX stv.

XX kgl. III stv.
XII kgl. III stv.

Jan cornelisz. den hertoch
solvit den XII mart anno 71
den IIII aug. ontf. noch

XL kgl.
XII kgl.
XIIII kgl. XIIII stv.

Trijn jacobdr. die gruyter
solvit op reeckeninge
solvit op reeckeninge

XXIIII kgl. V stv. 1 blanck
XII kgl.
IIII kgl.

Cornelis joostensz.
solvit 2 aug. anno 71
solvit 14 aug. anno 71

LXXVIII kgl. VII stv. 1 blanck
XII kgl.
XXVIII kgl.

Cornelis cornelisz. luyt schout kuyten wede
solvit

IIII kgl. V stv.
II kgl. XVII min 1 deyt

Claes aertsz. Ic LII kgl. VII stv. daer hij affcort van
den dijck LXX kgl. blijft

LXXXII kgl. VII stv.

fo 3
Floris gijsbertsz.
solvit in oct. anno 71
solvit noch den 29 febr.

XXXII kgl. XIIII stv.
XIIII kgl.
VIII kgl.

Adriaen jansz. hille
solvit den 2 mar anno 71
solvit den 4 aug. anno 72

XXVII kgl. XIIII stv.
VIII kgl.
X kgl. IX stv.

Cornelis florisz.

XVIII kgl. XII stv.
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8

solvit
solvit

IIII kgl. XIX stv. 1 blanck
V kgl. 1 obitgen

Lou willemsz
solvit

XVI kgl. XIIII stv.
IX kgl. XV stv.

Gerrit louwensz.
solvit den 23 novemb.

XV kgl. VI stv.
X kgl. IIII stv.

Claes ciaesz. t jonge (?) hoff
solvit den 20 novemb.

XXV kgl. XIII stv.
XVII kgl. II stv.

Marichge jan coenen
solvit den IIIIe augi

VII kgl. IIII stv.
IIII kgl. XVI stv.

fo 3v
Daem ariensz.
solvit

X kgl. I stv. 1 blanck
VI kgl.

Cornelis willens westfalnick

XV kgl. I stv.

Dirck dircxsz. necken
solvit

VII kgl. III stv.
IIII kgl. XVII stv.

Arie aertsz. aen de kayck
solvit

VI kgl.
IIII kgl.

Dirck jansz. raemaecker
solvit 22 sep.

III kgl. III stv.
II kgl. II stv.

Arien geritsz
solvit II aug.
solvit IIII aug. noch

VII kgl. IIII stv. VI penn. holl.
IIII kgl. XII stv. 1 oertgen
IIII stv.

Geertte jans weduwe van jan jansz. tut
solvit den IIII aug.
solvit in volle hetalinge van haer pacht

V kgl. VIII stv. 1 blanck
II kgl. XVI stv.
II kgl. XII stv. 1 blanck

Claes ariensz. ende baerent wiggersz.
II kgl. IX stv.
hebben betaelt IX ½ stv. mits restende pantgelt van t jaer to (?)
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fo 4
Bals ariensz., bastiaen willemsz. benedenkerck
solvit
solvit

VI kgl. XIIII stv. 1 oertgen
II kgl. XII stv.
I kgl. XV stv.

Willem jansz. cappeteyn
solvit

XIII kgl. VII stv.
IX kgl.

Tijs aelb.
Ontvangen bij de handen van de dochter van tijs
voorscr. ende sijbrant fredircxsz dese XXVI july

V kgl. I stv.
3 kgl. X stv.

Lenaert pouwelsz.

VIII kgl. VIII stv.

5

Tonis adriaensz. weduwe

VI kgl.

Anthonis lambrechtsz.

VIII kgl. VIII stv.

Cornelis jacobsz. prouensz.
solvit de 4 aug.

III kgl. III stv.
II kgl. II stv.

Jacob aertsz.
solvit den 3 novembri

IX kgl. 1 stv.
IX kgl II stv.

Compt den ontvanger van deto in als ter somme van VIIc LII kgl. III stv.

10

11

fo 4v
Uetgeven
Idem den X marty anno 71 betaalt in handen van denheer tresorier d somme van IIc kgl.
betaelt den Xl july in handen van de selve IIc kgl.
betaelt noch den XV september in handen als voren Ic kgl.
betaelt in handen van claes aertsz. voor t maecken van den dijck volgende de bestedinge bij hem
gemaect Ic XXV kgl. VIII ½ stv.
betaelt d selve van t schaftgelt van die aerde daer de dijck mede gemect is XVI kgl. XII stv.
betaelt noch van den ommeslacht van zeven op de margen beroerende de hulpgat gemaeckt vande
inbreeck IIII kgl XIX stv. 1 blanck.
noch coept den ontvanger voor zijn weddens van dit tegenwoordige jaer LVII kgl. X stv.
noch betaelt die schout van papencoop van dat bij cornelis lambertsz. lant ontwaert heeft ende in t
openbaer te huer geboden VII stv. De rentmeester te geleidedage van de verhuringe verteert met
schuythuur X stv., t samen XVII stv.
betaelt voor een mandement om claes claesz. tot berchambacht te dachvaerden den procureur robijn VI
stv. van een missive in de vorstaen mijn gesonden bij jan roy IIII stv. ende noch drie anderen missiven
tot diverse stonden III stv., t samen XIII stv.
fo 5
Den IX may anno 72 gereyst tot aertsberge bij mijnhere beschreven op t beschaeden van de dijckaige
gegeven een man die met mijn gereijst ende van schuyt huer in t wederkeren XV stv. Gereyst an die vlist
ende aldaer die pachters gepant den 29 juny anno 72, gegeven van pantgelt den schout X stv.
Compt den wtgeeff van desen in als ter somme van VIIIc VII kgl. V stv. 1 oertge.
Den wtgeven van den geliquideert tegens de ontfanck voorscr. comende ter somme van VIIc VII kgl.
VIII ½ stv.
Compt meer wtgegeven dan ontfangen die somme van LIIII kgl. XVI stv. 1 blanck.
fo 5v
blanco

12

fo 6
1571 Manuale van de pachtgoeden van mijn e. heeren van t capittel van den dom t Utrecht.
Berchambacht
Reijer ariensz. ende tijs cornelisz.
solvit tijs cornelisz. in sept. anno 71
solvit reyer ariensz in sep. anno 71

LX kgl.
XV kgl.
XV kgl.

d oude vlist
Emont willeesz. ende jan elbertsz.

Ic XIIIII kgl.

6

13

solvit emont willemsz. den V mey anno 72
solvit den 15 mey
solvit jan elbertsz. den 20 mey

XXXV kgl.
XIII kgl.
XVI kgl. I stv.

Gerrit ernsten aen de vlist
solvit den 24 mei anno 72 over dese enden
die reste van syn voorgaande pacht de anno 71

XLVIII kgl.

Marichgen cornelis jansz. knechtgens weduwe
solvit

XXII kgl.
XIII kgl.

Neel meesen

XXXVI kgl. X stv.

Jan dirck dane weduwe

VII lb. caes

Gijsbert aertsz. schijff
solvit 2 marty

XLVI kgl.
XXIII kgl.

fo 6v
Haestrecht
Willem jacobsz. boven haestrecht
solvit den XIX janu. anno 72

Ic XII kgl.
XXXV kgl. V stv.

Gerrit cornelisz. de vetten
solvit 26 marty

LXXX kgl.
XL kgl.

XXIX kgl.

Goesen jacobsz.
XL kgl.
solvit den 1 feb. anno 72 over die helft van zijn pacht
verschene martie ende petri voorscr. mits cortende van
de helft vande Ic penninck 91. VI stv. 1 blanck de
somme van
XVI kgl. XIII stv. 1 oertgen.
Soe t de selve voor mijn rantsoen van sijn
nyeuwe pacht
III kgl. IX stv.

14

15

Willem claesz. weduwe in rosendael
solvit den 4 april anno 72

XXVIII kgl.
XIIII kgl.

Aert cornelisz bouwensz. schijff
solvit den lesten aprilis anno 72

LXXXVIII kgl. XIII stv. III duit
XIII kgl.

Hoencoop
Claes jansz. in hoencoop

Ic kgl.

fo 7
Papecop
Aegtte claes gerrit pietersz. weduwe

XVI kgl.

Cornelis lambrechtsz. bruyckt een hoeve lants ende
overmits zijn quade betalinge ter ordonnantie van
mijnheeren t lant hem ontwaren ende bij gebreck van
hueyrluyde in t voorscr. lant onverbuert gebleven
ende was verhuert om XL kgl.
16

Berchambocht
1 maritgen gerrit cornelisz. weduwe op den burch

XX kgl. IIIIl stv.

7

2 jan cornelisz. den hartoch
3 trijn jansdr. de gruyter
4 cornelis Joesten
5 schout luyten weduwe
6 claes aertsz. Ic LII kgl. VII stv. daer van hij cort
voor t maecken van den dyck LXX kgl. VII stv.
7 floer ghijsen
8 adriaen jansz. billen
9 cornelis florisz.
10 louw willemsz.
solvit louwe willemsz. den 21 juni 71

17

18

19

fo 7v
11 gerrit louwen
12 claes claesz. t jonge hoff
13 marichgen jan coens
14 daem arisz.
15 cornelis willeesz westfalnick
nu gerrit jansz. benedenberch.
16 dirck dirck nelen
17 arien aertsz. aen de kayck bruyckt jan
dircxsz. colick
18 dirck jansz. raeymaker
19 adriaen geritsz.
20 claes ariensz. ende beernt wiggersz
21 geerte jansdr. weduwe van jan jacobsz. tits
solvit den 16 januario 72 op reeckeninge
solvit noch den 3 mey 72

XL kgl.
XXIIII kgl. V stv. 1 blanck
LXXVIII kgl. VII stv. 1 blanck
IIII kgl. V stv.
LXXXII kgl. VII stv.
XXXII kgl. XIIII stv.
XXVII kgl XIIII stv.
XVIII kgl. XII stv.
XVI kgl. XIIII stv.
XI kgl.

XV kgl.Vl stv.
VII kgl. III stv.
VII kgl. III stv.
IX kgl. I stv. L blanck
XV kgl. I stv.
VII kgl. III stv.
VI kgl.
III kgl. III stv.
VII kgl. IIII stv. III deyts
II kgl. IX stv.
V kgl VIII stv. 1 blanck
XXXI stv. 1 blanck
II kgl. 1 blanck

fo 8
22 bals artentz. ende bastiaen willens. benedenkrek VI kgl. IIII stv. 1 oertge
23 willem jansz. capetein
VIII kgl. VI stv.
24 tijsaelbrechtsz.
V kgl. I stv.
25 lenaert pouwelsz.
VIII kgl. VIII stv.
26 jannichgen donic adriaensz. weduwe
VI kgl.
27 cornelis jansz. provens
III kgl. III stv.
solvit 29 febr. anno 72
III kgl. III stv.
29 anthonis lambrechtsz.
VIII kgl. VIII stv.
29 jacob aertsz.
IX kgl. II stv.
Comt in als den ontfanck van deten ter somse van IIIc LVII kgl. III stv. 1 blanck
fo 8v
Uitgeven
betaalt in handen van mijnheer de tresorier in martio anno 72 IIc kgl.
noch betaalt voor t maecken van den dijck bij mijn heer de commissaris van den dom aen besaeyt claes
aertsz. in berchambacht d somme van
LXXII kgl. XVI stv.
noch compt den ontvanger voor sijn weddens van
dit tegenwoordige jaar
LVII kgl. X stv.
noch brengt de rentmeester alhier in reeckening als meer bij hem wtgegeyen ontvangen volgende t slot
van zijn reeckening anno 70
LIIII kgl. XV stv. 1 blanck
Compt den wtgeeff van dese ter somme van IIIc LXXXV kgl. II stv. 1 blanck.
De wtgeeft van desen geliquideert tegen de ontvange voorscr. comende ter somme van IIIc LVII kgl. III
stv. 1 blanck compt meer wtgegeven dan ontvangen d somme van XXVII kgl. XIX stv.
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fo 9 t/m l0v
blanco

20

fo 11
de anno XVc LXXII
de domheren

Extract

Ander ontfanck van de restanten den heeren van den dom tot utrechts lantpacht ende goeden van den
jare LXXII bij den rendant in zijn voorgaande reeckening bij verhaal wtgegeven gebracht.
Vlist ende Bonrepas
van cornelis jansz. knechtgen weduwe op reeckening van t restant van XXIII lb. XVI stv. van IIII
mergen lants als in de voorgaande reeckening fo LXIIII verso bij verbaas in wtgeven gebracht d somme
van
III stv.
van cornelis meeusz. endt op rekening van XXXV pond van de pacht van vijf mergen als in voorgaende
reeckening fo XXIII et LXIIII
XVIII pond Xl stv.
van neeltgen jan dircx daenen weduwe op reckening van de seven kaesen die sij t jaers schuldich is van
ses mergen lants als in de voorgaande reeckening fo XXIII
VI pond II stv. verso.
prima sommaa XXVII pond XIII stv. 1 d.
21

22

In haestrecht
van claes rocken weduwe t restant van vier mergen lant als in de voorgaande reeckening fo XXIII verso
et LXIIII verso
VII pond XIX stv. VII duit 1 blanck
II-e somma pse.
fo 11v
In berchambocht
van cornelis flooren op reckening van XXI pond LIII stv. (!) van een kennipwerff by hem gebruyct als
in de voorscr. reeckening fo XXIIII verso
XXXXVI stv.
van claes claesz t jongehoff op reckening van XV pond XV stv. IX duit als reste van de pacht van
zeecker kennepland bij hem gebruyct volgende de voorgaande reckening fo XXIIII verso et LXIIII
verso
II pond.
van gerit jansz. op reeckening van XXIIII pond LI stv. IX d. bij den rendant in de voorscr. reeckening fo
LXIIII verso bij verhael in wtgeeff gebracht van pacht van een kennipwerff bij hem gebruyckt als in de
zelve reeckening fo XXV
X pond.
van dirck dirck neelen vuer t reste van de pacht van een kennipwerff de anno 72 voorscr., groot CXLVI
½ roeden bij verhael in wtgeeff gebracht alsvooren belopende
VI pond IX stv. III d.
van alle de andere restanten van jare
fo 12
XVc LXXII bij desen rendant in zijn voorgaande reeckening fo LXIIII verso bij verhael in wtgeven
gebracht en is bij hem nyet meer ontfange dan bier vooren verantwoort en is ende hier
me(orie)
III-de somma XX pond V stv. III d.
II-e somma LV pond XVIII stv. IIII duit 1 obit.

23

fo 12v
de anno XV LXXIII

9

sw somheeren.

Ander extract.

Ander ontvanck van de goederen en de incoemen vande heeren dom tot utrecht gevallen in den jare XVc
LXXIII voor soe veel dese rendant ter goede reeckening van dien.
Vlist ende bonrepas.
Eymont willemsz ende jan egbertsz. bruycken XXIIII mergen lants t jaers om CXLIIII pond
ontfangen op reeckening
LXXVIII pond
gerit cornelisz. de vette bruyckt IIII mergen lant t jaers om XXVI pond hier over t jaer 73
XXVI pond
ensbrecht aertsz. schijff bruyckt VI mergen lants t jaers om XLVI pond,
ontfangen op reeckening
XXIIII pond.
prima somma CXXVIII pond.
24

Haestrecht
willem jacobsz. bruyckt van de voorscr. domheeren XV mergen lants t jaers om CXII pond,
ontfangen op reeckening
XIVI pond III stv.
van gerrit cornelisz. de vette op reeckening van pacht van 10 ½ mergen die hij om LXXX pond 5 jaers
bruyckt
XLV pond VIII stv.
fo 13
van claes cocks weduwe op reeckening van IIII mergen die hij bruyckt voor XXVIII pond t jaers,
ontfangen
III pond Xl stv. 1 duit.
van claes goisensz. op reeckening van zijn pacht

III pond

IIe somma XCVIII pond II stv. 1 duit.
25

Berchambocht
van maritgen gerrits weduwe off cornelis gerritsz. louwaert op reeckening van ... (open gelaten een
ruimte van omtrent 4 regels) den pacht van twe campen lants bij heur gebruyckt t jaers om XX pond III
stv. ontfangen
XIIII pond II stv. VI d.
van jan cornelisz. hartoch op reeckening van II ½ mergen by hem gebruyckt t jaers om XL pond,
ontfangen
XXXIII pond XIII stv. 1 d.
trijn de gruyter bruyckt omtrent anderhalff mergen de hoop t sjaers om XXIIII pond IIII stv. IX d. hier
over t iaer 73
XXIIII pond IIII stv. IX d.
fo 13v
van cornelis joosten kinderen op reeckening van ontrent IX ½ mergen bij heur gebruyckt voor LXXVIII
pond VII stv. t jaers ontvangen
XXXI pond XIX stv.
van floer gyssen over do pacht van drie mergen lants de anno 73
32 pond XIIII stv.
van adriaen jansz. hillen op reeckening van omtrent II ½ margen bij hem gebruyckt t jaers om XXVII
pond XIIII stv. ontfangen
XVII pond I stv. 1 d.
van gerrit lauwen over de pacht van twee kennip ackeren bij hee gebruyckt om
XV pond VI stv.

10

van daem adriaensz. op reeckening van IX pond I stv. IX d. ende den pacht van een kennipwerff bij hem
gebruyckt
IIII pond.
van dirck dirck nelen die een kennipwerff bruyckt t jaers om VII pond III stv. ontfangen ter goeder
reckeninge anno 73
IIII pond V stv. IX penn.
fo 14
van dircke jansz. raeymaecker die een kennipwerff gebruyckt heeft groot LXIX ½ roeden t jaers voor III
pond III stv. ontfangen
XX stv.
van adriaen gerritsz. weduwe die een kenniperff gebruyckt heeft groot CXCVI roeden t jaers voor VII
pond IIII stv. IIII d. op rekening
IIII pand VIII stv.
van cornelis berntsz. over den pacht (volgt een opening van een 4 regels) van een kennipwerff die voor
den jaer 72 gebruyckt es geweest bij balen adriaensz. ende bastiaen willemsz. t jaers om VI pond III stv.
III d. van desen rendant ontvangen heeft VIII pond II stv. compt over de pacht 73 voorscr.
VI pond IIII stv. III d.
van jacob aertsz. de herick die gebruyckt heeft omtrent twe margen voor IX pond II stv., ontvangen op
reekening
VII pond
van tijs cornelisz. ende reyer adriaensz. die gebruyckt hebben zes mergen lants t jaers voor LX pond,
ontfangen
XXIII pond.
IIIe somma IIc XVIII pond 19 stv. III d.
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fo 14v
In polsbroeck
van jan pietersz. verhoeff van zijn erfpacht de anno 73 VII pond XV stv. 10 d 1 b.
van bouwen dircksz. op zijn pacht van t dom van een mergen IIII hont XXXVII ½ roede anno 73
IIIIe somma XVII pond XV stv. X d. obite.
IIe somma IIIIc LXII pond XVII stv. II d. obit.
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fo 15
de annis XVc XXIIII
Ander extract
de domheeren t utrecht goederen eerst in vlist ende bonrepas
van gerrit cornelisz. vetten vier mergen lants bruyckt des t jaars voor XXVI pond.
Ontvangen ter goede reeckeninge van pacht LXXIIII XIIII pond
In berchambocht
van tryn de gruyter bij haer t over betaelt op ten pacht van 73 de somme van II pond V stv. III d. aen de
pacht van omtrent anderhalff mergen lants is ingepacht bij jan de gruyter voor IIII pond X stv., dus hier
d selve
II pond V stv. III d.
van floer gijben die van nieus in gepacht heeft drie mergen lants des ‘s jaars voor XV pond, ontfangen
op reeckening
II pond II stv.
rest XII pond XVIII stv.
van gerrit louwes op reeckening van pacht van twee kennip ackers bij hem van nieus ingepacht t jaers
voor X pond, ontfangen
IIII pond XIIII stv.
rest V pond VI stv.
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fo 15v
van gerrit petersz. over de pacht van zeeckere kennipwerff die voor t jaar 73 bij dirck dirck nelen
gebruyckt es
VI pond
van cornelis barentsz. bij hem t over betaalt op ten pacht van zeeckere kennipwerf de anno 73 als hier
volren fo ...
XXXVII stv. IX d.
IIe somma XXX pond XIX stv.
Op de rugge staat: berchambacht ende leckerkerck no. XXXVI
nr. 604 Exbibitum XVIII
29
octohris 1568
Compareerde heere johan apelius domheer van wegen den heeren doedeecken ende caplo. der kercke
ten doem binnen utrecht ende verclaerde hoe dat d zelfde heeren ten achteren maeren aen willem van
zuijle van nijevelt den somme van thienbondert gl. t stuck van XX stv. vuijt saecke van den ontfang
ende administratie loy gehadt hadde van der voorschreve heeren goederen gelegen in berchambacht,
haestrecht , aende vlist, hoencoep, papencoep ende daer omtrent volgende sijne reversael brieve,
waerinne begrepen es zeeckere commissie dien loy van de voorscreven heeren ontfangen hadde,
wesende d zelfde brieve van date 1563 den 25 dage in novembri. Ende dat d voorn. van nyevelt als
wetende geene raadt omme den voorscreven heere van den voorseyde somme te consenteren tot
heur(luyden) behoeff opgedrage ende over gegeven hadde een hoeff lantz leengoet van den domproest t
utrecht, geldende jaerlicx zes ende t zestich gl., met conditie dat hij ofte sijne nacomelingen vuyt handen
van de voorscr. heere souden ontvangen ende genyeten t gunt d voorseyde pachten jaerlicx meerder
bedragende waere dan LXII gl. X stv. des d voirscreve levere van dit surplus souden moege corte alle
heeregewaede, wedde ende salaris dien sij luyden ter cause van dese transport (also vijf oude schilden
maeckende t samen t boven (?) g1. thien stv. betaelt hadde ofte naemaels souden moeten betaelen.
Dat oock d voorn. van nyevelt ofte sijnen nacomelingen den voorseyde hoeve lants souden moegen
vrijen, lossen ende afcoopen mettie somme van thienbondert gl. voorscreven, all blijckende bij den
brieve van transport gedateert 1567 op ten XVIII-en dage van februario ende van quyting ofte extract
vuyten manuale vanden ontfanck gehouden bij den officiaell van de voorscreve domproost geteykent bij
lamzweerde notaris van den selve domproost.
Verclaren mede d voorn. comparanten in den name als boven, dat de voorn. heeren bij den voorscreven
van nyevelt neffens t voorseyde transport gelevert t sijn den huyercedulle van den voorseijde goederen
dien loij van nyevelt gemaect ende onderteyket hadde met gijsbert thoenisz. van velpen, jegenwoordige
huyerman ende gebruycker van den selve goederen die oeck den voorscreve heere een jaer pachte
verschenen martini ende t zestich ende petri ad cathedram LXVIII lestlede betaelt heeft. Van welcke
voorseyde drie brieve d voorn. comparant gelevert heeft auctentycs copie, geteyckent bij gouda
substituut greffier van de hove van utrecht voorseyde extract geteykent als boven, alle t samen gehecht
ende gesigneert met letter A
Voorts verciaerde de voorn. comparanten dat die prinche van oraengie van den voorscr. heeren in
erfpachte heeft den heerlickheyde van der lecke, den vysscherye met alle t gene daeraen behoort,
jaerlicx om XXVI oude schilden naerder blijckende bij extracte vuyten registeren van de groote camere
der voorscreven kercke, mitsgaders bij copie van de erfpachtbrieve van wijlen rene de chalen des
voorseyde princhen voorsaet beyde alhier overgeleyt onder C
Item dat adrigen de weall van de voorseyde heeren te leene gehouden heeft zeeckere lant gerrit den
steenweert vermoegens den leenbrieve oock bij copie hierbij verthoont ende geteykent D
etc.
nr. 604 9-2-1566 na gemeen schrijven
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In manieren hier na beschreven heeft willem van zuijlen van nyevelt verhuyert gijsbert tonisz. van
velpen alsulcke boulant ende weylant gelegen tot derthuijsen (*) als hij van zalige(r) johan van nyevelt
gebruyckt heeft zeven jaeren ...... (is niet van belang voor de krimpenerwaard).
De acte was getekend door willem van zuylen van nyevelt en gijsbert thonis van velpen.
(*) Een voormalige ridder hofstad in het overkwartier van de provincie utrecht, zie onder 'darthuizen'
kanton rhenen.
PS: in deze omslag liggen nog enige anderen acten welke voor de krimpenerwaard niet van belang zijn.

1033-1 fo --31
Tienden onder bergasbacht
PS: allen t gedeelte van de Krimpenerwaard gedaan.
verpacht 30-7-1816
nr. 1 en 2
het 1-e en 2-de blok beginnende van jacob van leenen tot den hense steeg en van de hense steeg tot aan
de broeksteeg 1 m kennip f 8,trekgeld f 0-12-0
Ing.
f 8,verhoogd
f 7,f 15,1 stv.
0-15-0
¼ dito
0-3-12
Koper is aalbert van wijngaarden
15-19-12
Borgen: jan besemer en klaas de man.
NB: het 3e blok begint van de broeksteeg tot de ameerselaan
5 hond hennip f 2,Ing.
verh.
1 st.penn.
¼ dito

f 4,f 3,f 7,0-7- 0
0-1-12
7-8-12

Koper is johannes de vos
Borgen: jan besemer en pieter de vries.
nr. 4 het 4e blok begint van de ammerse laan met den donck incluys.
1 m. kennip f 6,ing.
verh.
1 stv.
¼e dito

f 10,f 1,f 11,0-11-0
0-2-12
11-13-12

Koper is jan van drunen
Borgen cs. dubbeldam den ouden en johns. de vos
nr. 5 blok begint van den donk tot de bergambachtsedijklaan
4 m. kennip f 25,ing.
verh.
1 stv.
¼ dito

f 30,f 4,f 1-14-0
0-8-8
36-2-9

Koper is jan besemer
Borgen klaas de man en piter de vries.
32

nr. 6 het 6de blok begint van de bergambachtse dijklaan af over de nieuwe wetering tot de hoekse
molens toe.
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1 m. kennip f 5,- ; ing. f 5,- en verh. met f 5,-. Verder de 1 stv. en ¼ dito. Te samen f 10-12-9
Koper arie burggraaf
Borgen frans langeraek en jan besemer
nr. 7 het 7de blok begint van den dijklaan af aan de noordzijde van de nieuwe wetering en ten
wederzijde van de graeve kerkweg tot aan de puttervlied.
3 hond kennip f 3,-; ing. f 4,- en verh. ---. Verder de 1 stv. en ¼ dito. Te samen f 4-5-0.
Koper piter van zoelen
Borgen: jan besemer en piter de vries
nr. 8 het 8e blok begint van de putterslaan westwaarts tot de bergambachtse vliet, te meten de
noordzijde van de nieuwe wetering en ten wederzijde van de groene kerkweg.
1 ½ hond kennip f l,-; ing. f l,- en verh. ---. Verder de 1 stv. en ¼ dito. Te samen f 1-1-4.
Koper claas de man
Borgen ---nr. 9 de koren/havertiende van jacob leeuwen tot de bergambachtse dijklaan zo t van ons verpacht is.
1m 4h haver f 5,-; ing. f 10,- en verh. F 4,- Verder de 1 stv. en ¼de dito, te samen f 17,-.
Koper cs. dubbeldam
Borgen jan dubbeldam oud en jong
nr. 1 Het eerste blok begint bij de hoeksesluis west aan tot jacob slingerland. Strekt van de dijk tot de
zuidbroeksekade.
16 m. kennip f 50,-; ing. f 90,- en verh. met f 17,-. Verder de 1 stv. en ¼de dito, te samen f 102-1-4.
Koper wouter molenaar
Borgen: jan dekker en willem oskam
nr. 2 Het 2de blok begint van jacob slingerland west aan tot de bosemkade.
16 m kennip f 50,-; ing. f 75,- en verh. f 30,-. Verder de 1 sts en ¼de dito, te samen f 111-11-4.
Koper inge vonk
Borgen arie en cornelis broere
33

Tienden onder lekkerkerk verpacht 30-7-1816
nr. 3 Het 3de blok begint van de weduwe van jan oskam west aan tot jan berkouwer en strekt als voren.
11 m. hennip f 40,-; ing. f 70,- en verh. f 22,-. Verder de 1 stv. en ¼de dito, te samen f 97-15-0.
Koper arie van vuuren
Borgen: thijs de jager en cs. boon
nr. 4 Het 4de blok begint van jan berkouwer westaan tot bouwens kaadje en strekt als voren.
8 m. hennip f 40,-; ing. f 90,- en verh. f 20,-. Verder de 1 stv. en ¼de dito. Te samen f 114-15-0.
Koper thijs de jager
Borgen arie van vuuren (?) en cs. de boon
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Tienden onder lekkerkerk verpacht 30-7-1816
nr. 5 Het 5de blok begint van t bouwens kaadje westaan tot de kerkweg. Strekt mede als voren.
13 m hennip f 60,- Ing. f 145,-, verh. f 20,-. Verder de 1 stv. en ¼de dito, te samen f 175-6-8.
Koper is: aart zwijnenburg en borgen: wouter molenaar en bastiaen zwijnenburg.
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nr. 6 Het 6de blok begint van de kerkweg west aan tot jan de graaff. Strekt mede als voren.
10 m hennip f 25,- Ing. 45,- verh. f 15,-. Verder de 1 stv. en 1.4de dito , te samen f 63-15-0
Koper is: thijs de jager en de borgen: als voren.
nr. 7 Het 7de blok begint van jan de graaff west aan tot de weduwe leendert den harder.
5 ½ m hennip f 11,- Ing. f 20,- verh. f 9-2-0 Verder de 1 stv. en ¼de dito, te samen f 30-16-4
Koper is: arie van vuuren en borgen: als voren.
nr. 8 Het 8e blok begint van de weduwe leendert den harder west aan tot het kampje land van arie
berkouwer binnen de tiendweg agter de bakkerse waal. Strekt als voren.
8 m hennip f 16,- Ing. f 50,- verh. f 8-0-0. Verder de 1 stv. en ¼de verhoogd, te samen f 61-12-8.
Koper is: klaas van ark en borgen: klaas van ark en borgen: bastiaen de waal en aart zwijnenburg.
nr. 9 Het 9e blok begint met t voorn. kampje land van arie berkouwer west aan de krimpense
landscheiding en strekt als voren.
7 m hennip f 25,- Ing. f 30,-, verh. f 26,- Verder de 1 stv. en ¼de verh. te samen f 50-10-0
Koper is: thijs de jager en borgen: als voren.
nr. 10 alle de koren- en havertienden in voorn. ambacht of polder gelegen.
2 hond rogge f 4,- en 1 morgen haver f 6,- Ing. f 15,- verh. f ---, Verder de 1 stv. en ¼de dito Te
samen 15-18-12.
Koper is: jacob milde en borgen wouter molenaer en klaas de boon.
nr. 1196 13-11-1370 (charter met uithangend gaaf zegel)
35
De dekens en het capitel ten dom t utrecht verhuren en geven in erfpacht met deze brief claes oom van
haestenberch johanszoon van zairen al t land als hierna beschreven staat, dat ons en onze kerke te
dom voorscr. met vollen rechte toe behoort.
Eerts een hoeve land gelegen in hoencoep in heren gerrits ghoirckte van de vliet ende in het kerspel
van oudeweer daar die hoenscoep naast geland is aan de oostzijde ende johan hoghe broec naast geland
is aan die westzijde. Welke hoeve land voorscr. verhuurd en in pachte gegeven is aan dirk van riede
tot zijnen leve.
Verder 12 morgen land gelegen bij hoencopersluis in de lande van haastrecht en in des heren gerechte
van arkel, daar wij met onze ende onzen kerkelande voorscr. naast geland zijn aan die oostzijde en
daar peter zijbrechts woonde en wijne harmanszoon aan die westzijde.
Verder 8 morgen land gelegen boven hoencopersluis aan den dijk in het kerspel van haastrecht in des
heren gerecht van arkel. Daar naast geland zijn pieter johanszoon aan de oostzijde en willem
nannenzoon’s kinderen en de ramp ghibonzoon an die westzijde. Alle jaars om 5 marc goets, puers ende
rijns zilvers van gewichte der stad van utrecht ofte die waarde daar van aan payemente. Dit te geven
in de tijd der betalingen daar ons claas vernoemd en zijn nakomelingen na zijne dood daar deze
erfpacht van de lande voorscr. opkomen zal binnen onze kerke ten dom voorscr., jaarlijks vrij en
ammerloos zonder enige kortinge ofte verminderingen ons voorscr.
Hierna volgen de voorwaarden van het onderhoud van de waterwerken aldaar.
Betalen de helft op st. merijnsmisse in de winter ende wederhelft op st. petersmisse ad cathedram
daarna koemende of binnen een maand.
Is bezegeld met onze capitelzegel. Gegeven 1370 des woensdag na st. symons en juden dacht t
vryer aposteles.
PS: Deze acte geeft verder de indruk dat deze verpachting een soort leen verpachting is.
nr. 1196 1 en 4 nov. 1393
36
Wouter koevoet knape die ic ontvangen hebben van eersamen heeren deken ende capitel van de dom t
utrecht enen erfpacht aen een deel lands jaerlix om sulken pacht, manieren ende voo(r)waerden also die
brief begrepen heeft d een si mi daer op ghegheven hebben, sprekende van woerde te woerde in deser
manieren.
Allen luden die desen brief sellen sien of horen lesen, wij deken ende capiteel ten dom t utrecht
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maken cond dat wij verhuer ende in eenen erffpachte ghegeven hebben ende gheven mit desen brieve
wouter koevoet alsulc land als hiernae bescreven staet die ons ende onser kerken ten doem weisen mit
vollen rechte.
In den eersten een hele hoeve lands gheleghen in hoencoep in gherijts gherechte van den vliere ende
in den kerspel van oudwater daer dirc heinscoep aen die oestzide ende die heren van sinte pieters t
utrecht aen die westzide naest ghelant sijn.
Voert twalef merghe lands gheleghen bi hoencopersluze in den lande van haestrecht ende in des heren
gherechte van arckel, daer wi aen die oistzide ende pater zijbrechtssoen ende wyric hermanssoen aen
die westside naeste gelant sijn.
Voert achte merghen lande ghelegen boven hoencopersluze aen den dijc in den kerspel van oudwater in
den heren gerechte van arkel. Dier ocker willams soen aen die oestside ende florens janssoen aen die
westside. Elx jaers om vijf mare goets puers ende fijne zilvers van gewichte der stad van utrecht
ofte die waerde daervoer aen paijmente die geheughe ende gave is in der tijt der bernhughen dach ons
waren voorseit ende sine nacomelinghe na sijnne doot daer deze erfpacht van den lande voorscr.
opcommen sel bynnen onse kerken ten doem voor ses jaerlix vrij ende commerloes ... (diverse
aftrekposten worden uitgesloten). De ene helft moet betaald worden met meertmisse in de winter en de
werderhelft met st. peters misse ad cathedram, dit alles binnen 1 maand.
Volgen nog een aantal bepalingen. De erfgenamen moeten binnen een half jaar na wouter’s dood aan ons
verzoeken en nemen van ons een nieuwe brief. Als die erfgen. enige punten voornoemd verbraken, dan
vervallen al hun rechten.
Deze brief is bezegeld met ons kapittel zegel, gegeven 1393 des woensdags na st. symons en judendach
t niyer apostele.
Wouter koevoet aanvaard alle voorn. punten en bezegelde daarom mede deze brief. Hij zegeld tevens
voor pouwels van haestrecht op 1393 op alre heyligendag.
In dorso staat:

1393
recognieu wouter koevoet
d eterier lande in de terris in hoencoep in parodia (?) de oudewater
I hoeve
__
XII mergen
hedocateu.
VIII mergen

PS: de andere 2 charters omvatten latijnse tekst
nr. 1268 dd. 23-4-1429
Copie
37
Wij engelbrecht greve tot nassau ende tot vyanden, heere tot lecke ende tot breda ende aelbrecht van
naeldwijck, doen condt alle luyden ende bekennen met desen openen brieve dat wij onder ons beyden
overdragen ende eens worden sijn, als dat wij engelbrecht greve voirscr. den voern. aelbrecht over
gegeven hebben onsen wert gelegen in onsen lande van der leck die geheyten is crimpenrewaert mit allen
heerlicheyden, renten, visscherijen, forfeyten, vervallen ende met allen sijnen toe behoorten, gelijck
wij ende onze voorvaderen, heeren ter leck den voorscr. wert bezeten hebben. Vuytgenomen dat wij tot
ons wort behouden die hoge heerlicheyt te leckerkerck ende alle die manschappen die in den vorscr.
waert gelegen zijn ende men sculdich van ons te houden.
Des soe sal ick aelbrecht weder vuy(t) reycken ende betalen alle den last, commer, pacht ende thijns
die men vuyten vorscr. waert mitten visscherijen ende zijnen toebehoeren sculdich is te gelden, het
zij den hoeve van den doem t utrecht off anderen.
Item waer t sake dat die van der stede van scoonhoven off andere steden off luiden minne heren
joncheer den grave vorscr. oft sijnen nacomelingen namaels eenige aensprake doen woude van eenigen
gelde dat zij voer hem vuytgeleecht mochten hebben, het ware van dijckaydsen oft anders, daer aff sal
ic aelbrecht voerg(enoemd) ende mijn nacoemelingen mijnen lieven joncheer voerg(enoemd) ende sijnen
nacoemelinge ontheffen ende in sijn staet daer aff staen.
Item sal ic aelbrecht voirscr. alle mijn vervangen doen ende daer om vuyt wesen dat mijn vorscr. here
joncheere weder gecrijge alsulke brieve als hij van der visscherijen in den mont van die leck
lestwerven gegeven heeft den heeren van den doem t utrecht. Oeck is t voerwaerde, soe wanneer mijn
joncheere ofte zijnen nacomelingen gelieft den vorscr. waert weder te hebben, dat hij oft sijn
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nacomelingen dan mij oft mijnen nacoemelingh weder geven sall alsulcke somme gelts als ic oft mijn
nacomelingen daer van vuytgeleecht zullen hebben met goeder bescheydenre rekeninge ende bethoone hem
dit te bewijsen, zonder argelist. Ende dan sal ic aelbrecht off mijn nacomelingen den vorscr. mijnen
lieven joncheere off sijnen naecomelingen terstont ende zonder vertreck den vorscr. wert met allen
sijnen toebehoorten als voirscr. is goetlick weder overgeven.
Ende in deser maten als vorscr. staet hebben wij engelbrecht greve vorscr. de vorscr. aelbrecht den
voergen(oemden) wert t eens erfleen gemaect ende hij hevet van ons ontfangen met hulden ende eeden als
daer toe behoort. Alzoe dat hij ende sijn nacomelingen van ons ende onsen nacomelingen tot eenen
rechten erfleen houden ende ontfangen zullen ende te verheergewaden alzoe dick als t valt met XIII
gouden cronen, tot aen der tijt tot dat wij, oft onse nacomelingen, den vorscr. waert weder alzoe als
boven verclaert is geweest, gelost zullen hebben. Alle fraude ende arglist van gescheyden.
Ende omdat wij engelbrecht greve voern. ende aelbert vorscr. willen dat dese saken wie boven
gescreven staet vast ene waer(d)e gehouden werden, soe hebben wij desen brieve twe van worde gelijck
doen maken, daer elck van onse sijnen zegel. Oerckonde der waerheyt en heeft doen hangen ende eenen
brieff te hem waert heeft. Gegeven up ten drie ende twintichsten dach in aprille in t jaer ons heeren
duysent vier hondert negen ende twintich.
Getogen vuyten register des graven van nassouwen van sijnen leenen in hollant ende
west vrieslant gelegen ende daer gegeven, gecollationeert bij mij jan bollens
gezworen clerck van den selven leenen ende accordeert van woerde te woerden.
(wg) j. bollens.
In dorso staat: Copye van opdracht gedaen bij engelbert grave van nassouwen aen aelbrecht van
naeltwijck van de visserye der lecke.
nr. 1269 18-11-1496 met een uithangend gaaf zegel.
38
Wij burgemeesters, scepenen ende raide der stede van schoonhoven doen condt ende vertisicoren enen
ygelick aen dese onse lettere getoont zell werden, dat up te dach van indendate van desen voir ons in
prope persone gecomen zijn ghorijs gijsbertsz out zijnde t seventich jaaren, huych jansz. die cort out
zijnde twe ende sestich jaren, adriaen goodtscalxz out virtich jaren wonende the leckerkerck ende
aelbert jan snellertsz. out zijnde vijff ende t seventich jaeren ende hebben then versoecke van heer
reyner spade priester, die in den name van den heere van den dom t utrecht hem luyden voirnt. hier
rechtelijcke toe brachte, elx bijsonder nae wetenscap van hair vijff zinnen bij haren eete den zij
volcomelick ende volstaenes eedts dair toe deden, geliyckt ende geseit als dat die visscherije van den
ouden (m)ont nederwart in altijts bevynchet ende tot froon dair of bewairt is geweest in den name van
aelbert van naeltwijck of zimen naecomelingen die de selve visscherye vore in pachte the
houden plagen van mijn heere van breda nu ter tijt grave van nassouwe ende die voorn. persoonen
affirmerenden bij haren ede als boven na dat hem luijden voorscr. kenlicken is, dat zij haren ouders
nye hebben horen zeggen ther contrarie, noch dat die selve visscherije nye bevischt offt froon bewairt
ende geweest in den name van den heeren t oude munster t utrecht.
Ende want aldus soe voirscr. staet voir ons getuijcht is ende men den wairheyt getuych sculdich is
the geven sonderlinge als men des versocht wordt. Soe hebben wij burgemeesteren, scepenen ende raide
des versocht huyden desen brieff mitten vorscr. stede zegel then saecken open ende vuthangende
besegeld in t jair ons heeren dusent vierhondert zess ende negentich op ten achtiensten dach in
novembri.
PS: het hierbij behorende tweede charter is geschreven in t latijn.
nr. 1270 14-4-1498
39
Onsen willighe dienst altijt tot uwart bereit eerwaerdighe vader meester anthonis pot, u belieft te
weten hoe dat die gere(chte?). van oude munster op osn naersteliken vervolghen in den haghe om ons
onse fronen of te winnen ende saken suptyle van den om ons daer wt te brenghen. In den eersten soe sal
di weten als dat si twe raetsheren wt den hove tot leckerkerck souden s(t)ellen op een maendach nu
naest comende om aldaer enen raet te verscre. op dat si ons daer wt dat scre(v)en brenghen mochten
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waer wt guedo. raet toe behooren. Alden soe bidden wi u dat ghi ons behulpeliken wilt wesen op alle
dat wi wederom om uwen willen doen moghen ende gheeftet den heren van den dum (= dom) te kennen ende
wilt hem bidden doer ons dat si ons onser (?) scriven willen wat si daer in denk(k)en te doen wat wi
al ons betrouwen op hem gheheel ende al op hem setten ende (ende) noch soe bidden wi hem dat si ons
recht hier of bewaren willen op onsen kost na scrivinghe dat mijn heer van nassouwen aen hem
ghescreven heeft in voer gheleden tiden ende laet ons antwoort. So zullen mit desen selven bode wat so
hier in dencklic te doen op dat wi mochten weten wat wi daerin diende mochten wesen niet meer op dese
tijt dan god spaer u altijt in ghesonde.
Ghescreven mitt(en) haest tot breda den viertienste daeg in den april lestleden anno acht en t
neghentich, bi ons jonfrouwe agnies van nederveen ende jonfrouwe adriaen van nyeuvelt beide
ghesusteren te samen kinderen van den gheslachte van naeldwijck ghevoren.
In dorso staat nog:

aen de eerbaren wisen notabelen
meester anthonis pot wonende
tot utrecht.

nr. 1271 6-9-1505 met 3 uithangende gaven zegels.
40
Wij henrick grave tot nassouw tot catzenelboge tot vyanden ende tot dietze, heere tot breda, ter leck
etc. doen condt alle luyden, dat op ten dach dat men desen voir ons ende in tegenwoirdicheyt van
zekeren onsen mannen van leen, hierna genoemt, is gecomen in propere persone onse neve ende getrouwe
neve fredrick van nyvelt. Ende heeft achtervolgens seker contracten ende vorwairden gemaict tusschen
ons ter eendersijden ende den selve fredrick ter andere sijde ons opgedragen, over gegeven ende
volcomelick quyt geschonden (geschonken?) alle alsulken recht, acten ende aenspraken als hij hadde
oft hebben mochte in oft aen de vysscherye in den mont van die leck, mit alle manschappen, heerlicheyden, gerichten ende garden alsoo die gargen sijn ende mit allen sijnnen toebehoirten. In allen die
manieren als de voorscr. fredrick ende sijne voir vaderen die van ons ende onsen voorvaderen tot noch
toe gehouden hebben om alser die selve visscherije mit allen haeren toebehoirten bij ons ende onsen
nacomelingen te houden ende te gebruijcken, gelijckerwijs onse voirvaders, heeren van der leck die
plegen te houden ende te gebruycken voor den jare XIIIIc ende neghen ende twhintich,
Ende voir die opdracht ende verleeninghe wijlen aelbrecht van naeldwijck des voirhaende fredircxs
over ouden vader gedain. Ende heeft alsoo die voirscr. fredrick voir hem ende voir synen naconelingen
dair op volcomiclick ende behoirlick vertogen. Alsoe dat na recht behoirde tot onser ende onser
nacomelingen behoef alsoe onse mannen wijsen dat na recht schuldich was te geschien. Ende des t
orconden hebben wij grave voorgenaamd onser zeghel aen desen brief doen hangen. Ende mede verzocht
ende bevolen onsen lieven ende getrouwen mannen van horne die hier mede bij ende aen waren. Te weten
sedert van nyspen ende daniel van vlyet dat sy hun zegelen mede aen hebben gehangen ende want ic
daniel van vlyet voirscr. selve gheen zeghel en hebbe, soe hebbe ic gebeden janne van bruheze dat hij
desen brief voir mij ende in mijnen name besegelen wille, d welck hij gheern gedaen heeft ende hieft
sijnen zeghel hyer mede aen gehangen op te sesten dach in septembri in t jaer ons heeren dusent
vijfhondert ende vive.
nr. 1271 15-2-1505 met drie uithangende zegels (1e verloren, 2de beschadigd en 3de gaaf)
41
Wij jan van outhyesden, tielman van dullekom leenmannen ons liefs heeren des graven van nassouw ende
dierck van bovem leenmannen des graven van hollant, doe condt allen luyden, hoe dat up huyden dat wij
desen voir ons in zijnen properen persoene gecommen ende gecompreert is meester jacob goudt ende heeft
over gegeven ende voir ons leenmannen voirscr. getransporteert in handen fredericx van nyevelt alle
alsulck leenbrieven ende s briefs recht vandien als deselve meester jacob goudt hadde. Roerende
hondert rijnsgulden t jaers losrenten mit allen t gunt datter ancleeft ende die dezelve meester jacob
goudt (h)anden luyden gecocht ende vertoogen hadde van hem rijck dunst van houte ende spreckende
waeren te ontfangen ende up te bueren vuijten heerlicheyden van leckerkerck, crimpen en zuytbrouck
mitten visscherijen ende anders hoeren toebehoeren te leen gehouden van den grave van nassouwen voren
gelijck die leenbrieve houden in tijden hiervan gemaect dat breeder inhouden ende verclaeren.
Ende de zelve meester jacob goudt reniemchierde ende ghinck te buyten voir him ende zijnen erven ende
nacomelingen. Alle recht, actie ende toeseggen, dat hij ten dage za. van handen aende voirscr. hondert
rijnsgulden ende dien voirscr. hypotheke vandien, mits al dat dair ancleeft hebben mochte. Ende
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bekende hun/hem (?) de selve meester jacob goudt van desen transporte, heerlicheyden ende goeden boven
genoemt van den voirscr. frederick van nyevelt al voldaen ende wel betaelt te zijn, den lesten
penninck mitten eersten, nae volgende den appointemente dair van gemaect tusschen den voirscr.
fredrick van nijevelt ende meester jacob goudt bij acte dair off gepasseert voor de hove van hollant
in date den VII-e dag van februari anno XVc ende vijff nae screyven s hoofd van hollant. Sceldende de
selve meester jacob goudt voir him ende zijnen erven den voirscr. frederick ende zijn erven ende
anders dies impetrant behoven volcomelicken quyte.
Ende was de voirscr. meester jacob goudt voirscr. aen ons leenmannen boven gescreeven begerende ende
versouckende dit aldus over hem te willen bezegelen. Ende welcke wij jan tielman ende dierc leenmannen
boven genoemt, ter beeden van den selven meester jacob goudt gaerne alzoe gedaen. Ende in kennisse van
desen elcx onse zegelen hier onder aen gehangen hebben up ten XV-en dach van februario in t jair ons
heeren duysent vijfhondert ende vijff nae schrijven des hoofts van hollant.
Op de omslag staat: hier wordt beweese jan bollant gezworen clerck van den leen des camer van
nassau.
(wg) bollansz.
nr. 1272 (omvat 4 stukken waarvan 2 in t frans en de andere 2 vertalingen daarvan zijn, welke laatste twee
42
hier volgen in verkorte vorm).
20-5-1515
Copie.
Wilhem bij den gratie gouds, prince van oraenge, grave tot nassou etc. saluut. Stelt bij
auctorizatie ende consente van willem grave tot nassou tot vyanden, catzenelleboge etc. onze vader
ende van heer johan heer tot merode ende glande de bouton, heere tot corbaron, ridderen onze voogden
bij de keizerlijke mat. ons gedecerneert hebben, gecomen ende ontfangen in een euwige erfpacht
overscheiden an een erfgenaam te blijven van het kapittel ten doem t utrecht, die visserij en t recht
te vissche in de rivier van de lek, genaamd die visserij in de mond van de leck (voornoemde doem toe
behorende) met alle den heerlijkheden, nutschappen, gerechten ende goeden alzo die daar gelegen zijn
ende ons toebehoord. Dit om 26 ouden vrankrijkse schilden per jaar. Dit zoals eerder henrick grave van
nassau etc. zijn zoon (onze oom en neef) het gehouden heeft dd. 20-5-1545.
In deze acte is geinserneert een brief waarmede het capittel ten doem aan willem prinse van orangien,
grave tot nassau etc. met deze visserij etc. beleend werd tegen een pacht van de vernoemde 26 oude
vrankrijkse schilden/jaar. Volgen een aantal bepalingen. Deze acte dateerd 20-5-1545.
De 2de vertalingsacte begint met: Wij joost grave van bronehorst heer tot barkeloe etc. mombaer etc.
en betreft de goederen te knijfkerc bij emmerick, dus niet van belang voor de krimpenerwaard.
nr. 1273 dd. 1568
43
Eis gedaan voor het hof van utrecht door het capittel ten doem tegen de procureur generaal van dat
hof in opdracht van de prins van orange verweerder.
- Stelt dat zij in 1545 de prins in erfpacht gegeven hebben de visserij in de mond van de lek, met
alle manschappen, heerlijkheden, gerechten en goeden, zoals die daar gelegen zijn en ten doem toebehoren.
- dit voor 26 ouden vrankrijksen schilden/jaar
- te betalen jaarlijks zonder aftrek, aan de cameraar ten tijden van st. martens avond translationus
of binnen een maand.
- bij geen goede betaling is de boete 8 ouden vrankrijkse schilden.
- wordt de pachtsom en de boeten niet voor de volgende st. maartensavond translatio betaald, dan
vervalt t leen zonder meer.
Gaat zo met een twintigtal punten verder.
Die de goederen vrij en gelost aan de eisers kerk zullen komen en door hen gebruikt mogen worden.
Hierbij nog een minuutacte aanwezig, betreffende de zelfde zaak van de eisers.
nr. 1276 Aan de decan en capittelairen ten dom te utrecht.
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44

... (1747)
Geeft te kennen willem hendrik grave van nassauw la lecq here van de leq etc. dat hij voor zich zelf
en voor zijn broers en zusters van ten dom in erfpacht heeft de voorscr. heerkijheid van de lek met
alle toebehoen, zoals wijle zijn voorouders dit hadden. Dat ofschoon niemand t recht heeft hen daarin
te hinderen. in t maintien van de regalien aan de voorscr. heerlijkheid van de lek behorende, heeft
men hem in een gerechtelijke proceduren betrokken voor t hof van holland. Daarin heeft hij suppleant
reeds in de zaak ten possesoer heeft getriumfeerd, doch de zaak is nu ten petitoir moet worden
geprosiqueerd. Ivm. daarmede heeft hij suppleant nodig diverse copieen van instrumenten in het
capittel berustende waartoe u edele ook reeds hadden geconsenteerd en die den heer secretaris van
drakenburgh ook al de goedheid heeft gehad van bij de anderen te zoeken om den suppleant het effect
van uw resolutie op zijn verzoek genomen te doen erlangen. Dan heeft de suppleant de voorscr. copieen
nog niet kunnen machtig worden door de aanhoudende indispositie van voorscr. van de vern. secretaris.
En nadat suppleant dagelijks door zijn practisijns wordt aangezegd om de exhibitie van de voorscr.
instrumenten die eerstdaags op pane van verstek moeten worden geproduceert en u ook er veel aan
gelegen is de recognitien van vermelde heerlijkheid worden geconserveert, zo verzoekt de suppleant de
stukken bij of wegens hem onder behoorlijke cautie mogen worden gelegd voor zodanig peremploiren tijd
als u zult gelieven te presigeren ofte anders dat aan den suppleant ten zijner kosten..
(wg) Dam.
In dorso staat o.a. ‘1747’.
Hierbij een dubbel blad met een opgave van de overlegde stukken beginnende met een acte dd. 1321 en
eindigende met 1746.

nr. 1276 dd. 1321- 1746
45
Begint met een schrijven aan de decan en capittulen ten dom te utrecht door willem hendrik grave van
nassau la lecq, heere van de lecq etc. dat hij zelf en zijn broers en zusters in erfpacht hebben
de heerlijkheid de lecq met alle dependenten ... etc. De inhoud van deze stukken omvat weinig
intresants voor de krimpenerwaard en daarom niet verder genoteerd.
nr. 1279 26-1-1406
46
Alle die ghene die dese jeghenwoerdieghen brief sullen sien of horen lesen, oerconden wi jacob hanic
prochghipaep van haestrecht, gheraerd goudensoen scoute van haestrecht, andries helsch ende heynirc
die snider, scepen in der voerghenoemder stede, dat gheen bolnijnssoen verco(c)ht hevet XI morghen
lants met hoir timmertinghe alsoe si gheleghen es uver dijc ende is t lant rusken aelbaren roedijucs
in die overside ende rolof die mersman in die nederside enen aachreghen (?) manne ende enen wisen
heren diederic dan cruven canonic van den doem to(e)t uuttrecht om ene summe van pennicghen die hem al
betaelt sijn.
Van desen voer ghenoemden erve hevet hi enen vrien eyghendoem ghegheven voer den rechter ende voer
die bure voer hem ende voer sijnen erfnaem desen voer ghenoemden heren dieric met allen rechte dat
recht es. Voert soe hevet gheen voer ghenoemt clais die duvel ende gheraerd cedensoen ghelovet met
ghesamenderhant die erve dat voir ghenoemt is te waren etc.
Waer dese sake dat hoven of ghewonnen haerde met alle rechte, soe souden si drie voer ghenoemt dat
ghelt weder gheven. Omme dat voer waerde ghestaede ende te vasten bliven sullen, soe heb wije wi vier
voer ghenoemt versz. ghelt met onsen zeghelen doen bede gheen volingus soen in de jaer ons heren der
vijrhondert ende sesse des manendaeghes voer onser vrouwen lichtmisse.
In dorso: ick de vaderen ... (slecht leesbaar) dd. ‘1306’.
nr. 1280 10-2-1307 (met 2 gaven uithangende zegels)
47
Alle den ghenen d(i)e desen brief zellen zien of horen lesen. Wi claes de dijvel scoute, gherard de
ghenin, gherart teden zone, ghene bollemans zone, gerard block, albertie roding, ghisebrecht voren (?)
dydewi zone ende rolof kamerlic scepene, doen cont ende orconden in desen brieff, dat vor ons quam in
t gherecht te haestrecht ermegart hugebroechs weduwe met horen ghecoren mombaer ende gaf op enen
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eyghendome van enen viertel lan(t)s rolof camerlinc scepen vornoempt tot des capitels behoef ten dome
t utrecht ende vorrect daer op alsoen als recht ende mont is. Oic sel hem vorwenden dat de vorghenoemde erve ware in den lande besitten sal ewelice van erve t erve, ja(e)rs om virtich conninge
tornoyse. Te betalen half sinte martinsmisse ende de ander helft sente petersmisse als men pacht
placht te betalen viertien daghe voor of na onbegrepen.
Alsoe waer dat zake dat de vorghenoemde ermogent oft hoer erfname den pacht niet en betaelde ten
voornoomden tiden ende daechen doe verloer sij al recht dat zij hadde an den vorghenoemden vierte(e)l,
die ghelegen es in des proefsrecht halvacote van sente t utrecht binnen den recht van haestrecht.
Tusschen dierc vorspraken ermegarde lant, op de overside, de ende coman claissone van henegouwen,
pater cor goude op de lagher zijde ende den pacht sel zij of hoer erfnamen t utrecht betalen op haren
cost.
In orconde van dese sacke zoe heb wi scoute ende scepen van haestrecht voernoempt desen brieff doen
bezeghelen met allone rodings ende rolof kanilius zeghele scepen vornoempt. Want ons porte noch ver
hem vuplick ende heeft. Ghegheven in den jaer ons here dusent drie honderth ende zeven des vridaghes
na sente aghaten daghe.
In dorso staat enige tekst in het latijn.
nr. 1285 25-11-1374
48
Ic pouwels ridder heer van haestrecht, doe kont alle lieden mit desen brieve dat ic vercoft hebbe
ghisebrecht jacobssoen ende ijsbrant floriuszoen een stuc lants onghemeten voor vijftien merghen,
gheleghen in den lande van haestrecht an de vlist ende beleghen hebben mit erve heer jan van den steyn
mit den lande van der cappellen zuytw(aarts) ende die buere van der westside der vlist wt vorschenpoel
ende uter westseyde mit eenre waterscap westwi ende die vlist der voorspreckende ende den wech mit
horen opstal daer die voirscreven erve in wateren sal, op hem selven te win ende niet te verliesen
sonder sinen cost ende yemens wedersegghen. Ende vri legghen sel van allen bouwerc ende koren die daer
scout of hiemraders op legghen of scouwen moghen. Wtghenomen den wech te scouwen als woonlicke is
daer ic in t of betaelt lige den eersten pennic mit den lesten van elcker merghen seven pont groet
neghendalve scellinc groet een ouden vrancschen scilt gherekent over acht ende vijftich groet of een
brabans dubbel montoen over drie scilde ende alle paiment daer tyeghens gherekent ende van elcken pont
groet een plagghe te risoen (= rantsoen?).
Ende ghegheven hebbe ghijsbrecht ende ijsbrant voor t enen vrien eyghendom van desen voorscr. lande
ende love dat te waren tot ewighen daghen voor nu ende voor mijn nacomelinghen op mijn goet ende
mijner nacomelinghe goet ghijsbert ende ijsbrant voor hem, hoer nacomelingen van allen den ghenen die
die voorscr. erve becommeren mochten of aenspreken mochten mit enighen recht, het waer van hen ghoede
of van manscip of van enighen punten toe komende eer si den vrien eyghendom ontfanghen van mijner
hant. Om dat dit waer is, so heb ic heer pouwels voorscr. desen brief bezeghelt mit minen zeghel.
Ghegheven op sint katrinendach in t jaer ons heren op CCC vier ende t seventich.
nr. 1286 26-9-1394 (met 1 uithangend beschadigd zegel).
49
Alle den ghenen die desen brief zelle zien of horen lesen, dat wi lanctum men duer ende ghemene
bruedere van den duitschenhuis t utrecht ende kenlic dat wi machtich ghemaect hebben ende machtichen
mit desen jegenwordighen brieve, ghijsbert gherwarts zoen enen vrijen eyghendom te gheven XIIII
merghen ende vijf hont* lande, littel min of meer also als wi dat leggende hebben in den lande van
haestert en die vlist. Ende is geheten dat leen. In kennissen hier af hebbe wi desen brief bezeghelt
mit ons convenci zeghel. Ghegheven in den jaer ons heren MCCC vier ende neghentich des zaterdages na
zente matteus dach des heyliche apostele ende die a.rchlic (?).
* vlg’s de inventaris 2 hont.
In dorso: machtbrief van de duytschenhuijs den XIIII mergen in haestrecht.
nr. 1287 28-9-1394 (met een uithangend zegel)
50
Wi dirc van slingheland baelju ende willam florens soen, heijman van den eynde, dirc die bout ende
jan makel hiemraders ende buerlude in den lande van haestrecht, doen kont allen luden dat voir ons
quam h. jan gherdijn deken van gorinchem mit sinen ghecoren voecht na onsen lantrecht. Ende gaf jan
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den visscher tot behoef des dekens ende capittels van den doem t utrecht enen vrien eyghendom van enen
stucke landes ghelegen in den lande van haestrecht ende gheheten t leen, alsoe groet ende alsoe cleen
als t daer gheleghen is na hoefslagen ende in alre manieren als die brieve daer af houden, die h.
pauwels van haestrecht, heere tot leen in voirtiden daer af ghegheven heeft ende van zeven mergen
landen min 1 hont bij den hoefslaghe ghelegen ende vlisten tusschen erven here pouwels van haestrecht
voirscr. an die zuutside ende jan robbijns an die noertside.
Ende loefde dat ewelic te waren na den lantrecht ende allen voircommer af te doen. Ende want wij
hyemraders ende buerlude voirscr. op dese tijt selve ghenen zeghel en hebben, soe hebben wij ghebede
dirc van slinghelant onsen balju voirscr. desen brief over ons te bezeghele ende ic dirc van slinghelant balju voirscr. hebbe doir bede de hyemrads ende de buerlude voirscr. dese brief open bezeghelt
mit minne zeghel. Ghegeven in t jaer ons heren anno XXX vier ende t neghentich des manendags op sinte
michiels avont.
PS: de dorsale aantekening kan ik niet lezen.
nr. 1288 21-5-1461 (met een gaaf uithangend zegel)
51
Allen den genen die desen brief sullen sien off hoeren lesen, doe ick verstaen folpen boerchgrave tot
montfoirde ende heere tot purmereyn, alsoe in voirtijden overmits twist ende gheschille wesende
tusschen der clerosie ende stadt van utrecht aen die een zijde ende heren johan borchgrave mijn oude
vader, den god genadich sij, ter andere zijde der kercke ten doem t utrecht thien hont lants gelegen
te haestrecht aafhendich gemaict sijn ende daernae voldedingt (= voldingen) is geweest dat mijn heere
boringh/voringh dese voirscr. tyen hont lants des kercke ten doem voirscr. weder werven ten lenen
soude, t welke als ick verstaen tot noch nyet geschyet en es dair die eerbare deken ende capittell ten
dom voirscr. jaerlijks daarvan 4 ouden vrankise schilden bij de schade gehadt hebben, die men hem
jairlicx dair voir onthouden ende van hoeren pacht aff gecort heeft ende nyet redelick en wair en t
die kercke dair bij vercort off belast wair.
Zo beloof ik t dom de vern. 10 hond land binnen horen cost bynnen een jair naestcomende van ons te
doen lenen, hebben en gebruiken. Moet binnen 14 dagen de 4 oude vrankense schilden betalen te utrecht.
Bezegeld met mijn zegel up 1461 des naasten donredagh voir pyncxen.
nr. 1289 2-3-1668 oude stijl.
52
Op conditien ende voorwaerden nabes. hebben wij heeren wite domdeken ende capl. ten dom t utrecht in
eenen vaste erfkoop vercoght aen en tbv. de heere emilius cool burgemeester van gouda die ook voor hem
ende zijne erven ende nakomelingen in koop aanneemt zekere 4 m land hem eender voor in 16 m gelegen in
rosendaal en tgenwoordig in huur gebruikt wordt door jacob andriesz. voor 3600 kgl. groot 20 stv./gl.,
te betalen gereed bij t transport. Alles vrij geld zo van de 10de, 20ste, 300ste en 40ste min of meer
penningen alrede op de verkochte landen gestelt of die namaals daarop gesteld mochten worden. Ook van
de onkosten van t transport schrijven van brieven en anders.
Is ook bepaald dat de heer koper de momentele bruikers voor alle pretentien van huur of anders haar
ed. zal afhouden. Belovende de heere verkopers de 4 m land te vrijen ende te waren als erfkoop recht
is na costumen van de landen. Als onderpand wordt hun persoon en goederen gesteld voor de hove van
holland en utrecht etc. Er zijn 2 eensluidende koopcedullen gemaakt en door mij secretaris van de cap.
ende de koper ondertekend op 2-3-1668 oude stijl.
(wg) emilius cool en willem van weede.
nr. 1290 Omvat 3 charters waarvan twee met latijnse tekst. Het derde charters luidt als volgt:
53
14-3-1414 (met uithangend gaaf zegel).
De eerste 4 regels staan in t latijn , dan volgt ... deken en capittel ten doem t utrecht doen konde
etc. en geven in erfpacht aan jacob roelofsz. een hoeve land gelegen in de landen van haastrecht in de
parochie van oudewater. Daar boven johan die lewe jansz. en benede katherijn die johan dirc claesz.
wijf placht te wesen, naast geland zijn. Alles zo groot als t ons toebehoort. Elk jaar om 2 pond 2
schelling, enen goeden ouden gouden vrancricx schild voor 3 pont gerekend, die ons jacob voorscr. en
zijn erfgenamen jaerlijks zullen betalen te den doem, zonder enige korting.
De helft met mertijnsdag in de winter a.s. en de rest op st. petersdag ad cathedram daar aan
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volgende. Een maand is onbegrepen. Volgen de boeten verklaringen en het event. verliezen van deze
pacht. Is bezegeld met het officiaets zegel van utrecht. In kennis der waarheid is dit gegeven in 1414
woesdags na st. gregoriusdach.
Dit charters eindigd met een latijnse zin.
(wg) m.h. van der laen ...
In dorso wat latijnse tekst.
nr. 1292 2-4-1342 (met een gaaf uithangend zegel)
54
Alle degenen die desen brief zullen sien oft horen, doe ic willaem van beckanvort in kennessen der
waerheyt al sulc goet als heer dirc van arkel weduwe ende ic ghepacht had van heeren van santa mertijn
en dra(a)cht ten doem dat gheleghen is in de lande van haestrecht, so waer t ghelegen is dat ic daer
niet an en hebbe ende schuld dat quiet tot haran (= heren) dircs van hoef van soreven. In orconde
desen brief bezeghelt met minen zeghel ghegheven in t jaer ons heeren dusent drie hondert ende twe
ende viertich des anders daghes in apriel.
In dorso staat: recog. wil bij de beckenvort ... (volgt enige latijnse tekst).
nr. 1293 24-9-1389 (met uithangend gaaf zegel)
55
Saluut. Wij deken en capittel ten doem t utrecht verkondigen dat wij verhuurd en in erfpacht gegeven
hebben aan de heer pouwels van haestrecht heer van loon, 58 morgen land waarvan
- 18 m gelegen zijn te haastrecht welke wintravens zijn wijf en zijn kinderen gebruiken.
- 4 m land binnen haastrecht daar heer dirk van arkel boven naast is met zijn eigen land en beneden
naast gelegen met land die hij van gherrit van den vliete te leen gehad heeft.
- 12 m in polsbroek die florens herwich gebruikt.
- 24 m in die parochie polsbroek aan de vlist welke willems van der alme bruikt.
Dit om 47 oude vrankise schilden/jaar of payement overeenkomstig die waarde. Dit alles vrij geld en
kommerloos. Moet op zijn kosten dit betalen binnen onze kerke te utrecht en wel de ½ op st.
maerijnsdag in de winter a.s. en de wederhelft op st. petersdag ad cathedram (1 maand onbegrepen).
Bij niet tijdige betaling vervalt dit recht. Volgen nog enige voorwaarden. De acte is bezegeld met t
capittelzegel en dd. vrijdag’s na st. mathijsdag apostel 1389.
nr. 1294 10-7-1389 (met een uithangend zegel)
56
De eerste 12 regels staan in t latijn, daarna volgt de geinserneerde acte:
Ick willem van haestrecht maak bekend dat ik nu verbonden heb in handen van mijn liefsheren otto
heere van arkel en beloofd heb voor zijn mannen en zijn schepenen van gorcum, op een boete van 500
ouden schilden, te houden alzulke zeggen als hij zeggen zal tussen heer pouwels van
haestrecht heer tot loon, mijn oom, en nu in de persoen of over geseit heeft dat ik houden zal, ten
eeuwige dagen, alzulke gescheyt als mijn lieve heer jan heer van arckel in voortijden gesceyden heeft
tussen mijn vader heer pauwels en mij (ten eeuwige dagen) als daarop gemaakt is en mijn lieve heren
heer jan heer van arkel vernoemd bezegeld heeft.
Zo beken ik dat heer otto van arckel overzet heeft, dat ik binnen 1 maand na dat ik veilig ‘s nachts
komen mag zonder arch voor het capittel ten doem en zeggen de klacht als ik aldaar gedaan had over
heer pouwels (mijn oom) als van pachtgoede dat hij heeft van t capittel ten doem, dat gelegen is in
het land van haastrecht. Dat ik die onrecht gedaan heb en ik wel bevonden hebben, bij goeder
informatie en brieven daarvan zijnde, dat ik geen recht op die vern. pachtgoederen heb, indien mijn
vader die niet aangedeeld waren, die heer jan heer van arkel zaliger toen mijn vader die scheiden van
mijn oomem en moijen en ik gelove bij mijn trouwen en zekerheid dit op de boete voornoemd.
Bezegeld op manendag na st. meertijnsdag tuslacois. 1389.
Wij otto heer van arckel maken bekend dat voor ons gekomen zijn heer pouwels van haastrecht heer tot
loen en willem van haastrecht jansz. onze neven en hebben ons aangebracht en getoond alzulke punten
van geschillen die zij tot heden onderling hadden. Waarop zij hen beiden verbonden hebben aan onze
hand etc. en onze mannen als goeswijn eghensz en jan die blonden en voor ons schepenen van gorcum als
jan den blonden voorscr. en henric den bloeten, elk op een peyne van 500 ouden schilden te houden en
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te voldoen, zulks zeggende als wij hen beiden daar af zeggen willen. Zo dat wij bij goede beraden van
onze vrienden, here pouwels en willem voorscr. alinge verlijd van alle geschillen (tot nu toe), dat is
te weten dat willem v haestrecht en zijn nakomelingen hun handen zullen aftrekken van alle pachtgoederen als heer pouwels in pacht van de heren van st. mertijn te utrecht hebben en laten here pouwels
en zijn erven die vernoemde pachtgoederen, rustelijk gebruiken.
Verder heeft ons willam vernoemd over gegeven de helft van dat veer tot haastrecht en wij hebben heer
pouwels vernoemd dat weder tot een erfleen verlijd. Verder is willam vernoemd heer pauwels man
geworden en heeft hem hulde gedaan voor ons en onze mannen, alzo henric van den min, goeswijn
egbertsz. en phillips scillinc zijn ledige man te wesen ter tijd toe dat hij heer pouwels koopt in
berchambacht 2 morgen land van gelijke waarden na dat land geven ende die zal hem heer pouwels dan
verlenen tot een erfleen en zal ongemaand blijven van heer pouwels en zijn erven. Otto heer van
arkel is het met voorstaande eens. Het zegel is op 10-7-1389 aan deze brief gehangen.
Volgen nog een 5 regels latijnse tekst. Het onderschrift is eveneens in t latijn.
nr. 1294 PS: de 2de acte onder dit nummer staat in het latijn.
nr. 1294 De derde acte onder dit nummer dd. 28-2-1390 is voorzien van 3 uithangende zegels.
57
Wij jan alrasch willemsz. als rechter, dirc die bont ende gheen janssoen als rechtsluden tot
haestrecht maken cond allen luden die desen brief sullen sien of horen lesen dat voor ons quam willem
van haestrecht jansz. en de scout qunt mit sinen vrieen wille die alinghe pacht goede die heer dirc
van arkel zijn oude vader, dien god ghenadich si, plach te houden ende herm pauwels van haestrecht
heer tot loon noch houdende is van den heren van den doem t utrecht. So waer die gheleghen sijn in den
lande van haestrecht ende willam voerscr. verteegh op die alinghe pacht goed voornoemt tot behoef
heren pauwels voorscr. ende sinen erven ende nacomelinghe, so dat vonnis wijsde dat willam voerscr.
die quit scheldingh ende vertichte ghedaen hadde als recht was ende stade ende acht houden souden tot
ewighen daghen. In kennis der waerheit wi desen brief open bezeghelt mit onsen seghelen. Ghegheven in
t jaer ons heeren dusen driehondert ende t negentich op ten lesten dach der maent zulle omtrent
vespertijt.
nr. 1295 12-5-1408 (met 2 uithangende zegels)
58
Roelof van haestrecht (knape) zegt dat heer pouwels van haestrecht, heer tot loon (zijn vader
zaliger) in der tijd in erfpacht had gekregen van de deken en capittel ten doem t utrecht 108 morgen
land te haastrecht en ‘s heeraerntsberge, op zulke verzuimenisse als die erfpacht inhoude. Dit om 107
goede oude vrancise schilden/jaar (vrij geld). Te betalen binnen 1 maand na elke termijn onbegrepen.
Zijn vader had indertijd borgen gesteld tot 20 jaar lang, als heer splijnter van loenresloet, heer
robert van rijnswoude, heer van everenbroec, heer gheryt van egmonde, heer gherijt van de vliet
ridders ende hughe van loenresloot knape, ie met hem geloeft hebben tot maninghe der here voughen in
te camer ende leystinghe behouden binnen utrecht bij gebreken van betalingen.
Moet nu anderen goeden borgen aanstellen, daar hij een gerecht erfgenaam en leenvolger is. De heren
loenresloet en van de vliet zijn eveneens overleden. Zo gelove ic roelof van haestrecht voornoemd dat
hij als borgen (voor 2 jaar) vernoemde borgen zal stellen. De betaling moet plaats vinden op st.
mertijsdag in de winter a.s. en de wederhelft op st. petersdag ad cathedram daarna. Bij niet betalen
zal ik florens zegersz. van kijfhoec en mijn borge (welke ik heb aangesteld) op maninge des dekens en
capittels vernoemd te utrecht komen in een herberg welke men ons aanwijst (op eigen kosten) tot dat ik
(of mijn borgen) betaald hebben etc. Gezegeld op st. pancraciusdag 1408.
nr. 1295 12-5-1390 (met 1 uithangend zegel)
59
Eerst ruim 3 regels latijn, dan: saluut, wij deken en capittel ten doem t utrecht maken bekend
verhuurd en in erfpacht gegeven te hebben aan heer pouwels van haestrecht ridder 108 morgen land:
- 18 m gelegen in de kerspel van haestrecht in boven haestrecht daar gheryt enggheveen berkelssoen
boven en symon claessoen beneden naast geland zijn.
- 31 m aan de vlist daar engbrecht reynaerssoen boven en huijghesoen benden naast geland zijn.
- 4 m daar floijer janssoen boven ende die heren van oude munster t utrecht beneden naast geland zijn.
- 4 m daar die abdisse van rijnsborch boven ende willam gherijtssoen beneden naast geland zijn.
- 29 m en 3 hond land in de kerspel van ‘s heerenaerntsberge in den eersten een alinge hoeve lands
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gelegen aan de westzijde van de berghe, strekkende van der leck tot aan de nieuwe kade daar de greve
van holland boven en heer willem de buzer beneden naast geland zijn.
- 14 m zijnde een halve hoeve land gelegen aan de oostzijde van de bergh. Strekkende van de lek tot
aan de nyeu kadijk. Daar boven is de dijkweg en beneden die grave van holland naast gelegen zijn.
- een viertel land houdende 6m 3h in de tussenlanen in een halve hoeve met heer oudenhoeven, op de
westeren kant merten nesensoeneweer sciet ende van de lecken tot aan de nyenkade.
Dit voor 107 goede oude gulden vrankrijkse schilden per jaar, of zoveel geld als men daarvoor kopen
kan op de betaaldagen. Dit te betalen door heer pouwels of zijn nakomelingen. De helft te betalen op
st. mertijnsdag in de winter en de wederhelft op st. petersdag ad cathedram daarna volgende, een
maand onbegrepen. Bij niet betaling vervalt deze verhuurbrief etc. Gegeven 12-5-1390.
nr. 1296 24-6-1391 (zegel verloren)
60
Ic pouwels van haestrecht ridder van loen doet cont allen luden dat ic dien erfpacht die heer dirc
van arkel mijn vader zaliger voor mij van de deken en capittel van den doem in erfpacht had, daarvan
afziet, doch neemt deze 58 morgen met nog 50 morgen (gelegen in de parochie van ‘s heeraertsberge in
erfpacht voor 107 oude vrankische schilden. D.d. st. jansdach bavesta 1391.
nr. 1297 8-2-1391 (met uithangend zegel)
61
Wij egbrecht reijerssoen scout, coppaert dircxs soen, ludolp jans soen, dirc aelberts soen ende jan
dircssoen heemraders ende buerlude aen der vlist en orconden dat voer ons quam heren jan gherdun
priester ende gaf hughen florys soen tot behoef dat heren van den doem t utrecht enen erven eyghendoem
van ses merghen lants. Ghelegen aen die westside van der vlist, ghemeen mit ses merghen lants die here
pouwels van haestert heere tot loen in erfpacht houdende is van de heren van oude munster t utrecht.
Daer boven naest ghelant godewert jans soen ende beneden die heren van oude munster voerscr. ende here
jan gherdun voerscr. lovende dee voerscr. ses mergen lants ewelijck te waren ende van allen commer te
vrijen die tot desen daghe toe daer op ghecomen mochte wesen, in ewygher manieren. Ende want wij
heemraders ende buerlude voerscr. ghene zeghele en hebben, soe hebben wij ghebeden egbrecht reyers
soen scout voerscr desen brief over ons te bezeghelen. Ende ic egbrecht voern. hebbe doer bede der
heemraders ende buerlude voerscr. ende in kennissen der waerheyt als een richter van deser sake desen
brief goed bezeghelt mit minen zeghel. Ghegheven in t jair ons heren MCCC een ende t neghentich op
onser vrouwe avont conceptionis.
nr. 1298 6-4-1392 (met een uithangend zegel)
62
Ic herman claeszoen scout in den nedereinde van stolwic doe cont allen lieden, dat voer me comen is
here jan gheryt dyn cureyt van heer arntsberge ghemachtucht mit enen open brieve eens eersams mans
here willams busets priester van t remunde en gaf de deken ende den ghemenen capittel van den doem t
utrecht enen vrijen eyghen van enen stuc lants gheleghen in t nederende van stolwijc. Houdende omtrent
vijftalf merghen luttel meer of min. Daer boven naest ghelant is willem die lacher ende beneden
gherrats ghisebrechts ende haer kinder. Rnde dit is ghesaet (!) mit recht ende mit vonness voer die
ghesworen heemrader’s van den ambacht voerscr. soe dat si die voorseide heren van den doem in hoeren
vonnessen ghekennet hebben in den lesten staden eyghen van den lande voerscr. In oirconden der
waerheit hebbe ic desen brief open bezeghelt mit minen zeghel. Ghegheven in t jaer ons heren dusent
driehondert twe ende t neghentich op den palmavont.
nr. 1299 31-1-1390 (met uithangend zegel)
63
Saluut. Het capittel den dom maakt bekend dat zij in erfpacht gegeven hebben aan heer johan gheerdyn
priester 6 m land aan de westzijde van de vlist. Gemeen met 6 m land die heer pouwels van haestrecht
here tot loen in erfpacht heeft van die van oud munster te utrecht. Daar boven naast geland is
bodevaert janssoen en beneden de heren van oud munster voorn. Voort een stuk land gelegen in t neder
einde van stolwijck, houdende omtrent 4 ½ m. Daar boven naast geland is willem die lachere en
beneden gheerarms ghijsbrechtsz. en hoer kinder. Dit jaarlijks om 10 goede ouden vrankrijkse schilden.
Heer johan vernoemd en zijn nakomelingen, welken deze erfpacht zal opkomen, moeten zonder enige
korting, betalen te utrecht de helft op st. meertijnsdag in de winter en de wederhelft op st.
petersdag ad cathedram daar aan volgende. Een maand is onbegrepen. Bij niet betaling vervalt het weer
aan t capittel ten doem.
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nr. 1300 12-3-1395 (met een uithangend zegel)
64
Wij jan aelbrasch rechter, heijnman van den eynde, willam van den eynde, peter van scouwen ende ude
van alem jansz. heemraad en buurluiden van de landen van haastrecht, oirconde dat gekomen was godent
nyclaes soen ende gaf willam berkenoerd peter soen tbv. de dom te utrecht een vrij eigen van 5 m land
gelegen in de lande voorscr. aan de oostzijde van de vlist. Daar boven naast geland zijn de heren van
de regulieren t utrecht en beneden florys van alcmade en danel van everdinghen. Ende godent voirscr.
beloofd dit land te vrijen etc. De heemraad en buren hebben geen zegel en verzochten daarom jan
aelrasch voor hun te willen zegelen. Is open bezegeld.
nr. 1301 3-4-1395 (met een uithangend zegel)
65
Saluut. Het capittel ten doem verhuurd en geeft in erfpacht aan heer jan gheraerduyn priester 14 m.
en 5 hond land gelegen in de landen van haastrecht aan de vlist en genaamd ‘t leen. Zuidwaarts naast
gelegen de capellen erve en die geburen van de westzijde van de vlistenveen vorschenpoel en uter
wijsheyt met een waterschap. Westwaarts strekkende tot de opstal van de vlist. Dat land behoord aan
de domkerk. Dit om 20 goeden ouden gulden vrankrijkse schilden. Heer jan en zijn nakomelingen (welke
deze erfpacht zullen opkomen moeten in de dom t utrecht de pacht (vrijgeld) komen betalen. Volgen
diverse bepalingen. De oude brief is door de tegenwoordige brief gestoken. Bezegeld op palmavond 1395.
nr. 1301 3-4-1395 (met een uithangend zegel)
66
Het kapittel ten dom verhuurd en geeft in erfpacht aan heer jan gherarddyn priester 6 morgen 5 hond
land (bij de hoefslag) gelegen in de landen van haastrecht aan de vlist, tussen de erven van heer
pouwels van haestrecht aan de zuidzijde en jan robbijns aan de noordzijde. Verder 5 morgen land
gelegen aan de oostzijde van de vlist, daarboven naast geland zijn de heren van de regulieren t
utrecht en beneden florens van alcmade en daniel van everdinghen (dit land behoord aan de doem). Dit
jaarlijks om 13 goeden ouden guldene vranckrijkse schilden wat te utrecht betaald moet worden als
vrij geld. De betaaldagen zijn voor de helft op kersdag a.s. en de wederhelft op paasdag. Een maand
onbegrepen. Volgen enige bepalingen. Bezegeld op palmavond 1395.
nr. 1302 1402 (met 2 uithangende zegels waarvan een verloren)
67
Johan gerardijn deken tot gorcum doet cond allen luden dat ik aan de deken en capittel ten doem te
utrecht in een eeuwige erfpacht gegeven had al zulk land als hier beschreven staat:
- te haastrecht een stuk land genaamd ‘t leen dat hout 15 morgen
- te haastrecht 6 morgen 5 hond land gelegen aan de westzijde van de vlist en 5 morgen gelegen aan de
oostzijde van de vlist
- achter ammers 3 morgen land
- in lekkerland omtrent 9 morgen 2 hond land
- aan de nyenkadijk 5 morgen welke toebehoren st. willeboerts altaar in den doem verscr.
- in lekkerland 7 gberden houdende omtrent 8 morgen
- in zuutbroec 8 morgen
- in zuutbroec 7 morgen die toebehoren st. blasius altaar in de doem vernoemd.
- in screveland 3 stukken land houdende in de hoefslag 21 morgen
- in beneden haastrecht aan de ijssel 6 morgen huurland, dat ik tot 10 jaren heb van de heren vernoemd
in pacht, van welk land vern. ik de heren deken en capittel mijn erfpachtrecht en de ander pandrecht
te goede ghesconden hebbe hun vrije wille daarmede te doen.
Is bezegeld.
nr. 1303 30-9-1403 (uithangend bezegeld)
68
Ic willam van haestrecht doe cont, dat ik mijn handen trekt van een stuk land in de parochie van
haastrecht, genaamd t leen, dat heer jan gherits dijn van de heren van de doem te utrecht in pacht had
en gelove de here voorn. geen hinder aan dat land te doen en aan diens bruikers.
Bezegeld dit met ene ghijsbrecht jansz. op de zondag na st. michielsdag 1403.
nr. 1304 25-6-1414 (met een uithangend zegel)
69
Ik kerstaen johan van renesse en van everingen ridder, heb in eeuwige erfpacht ontvangen van de
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eerbare heren van de doem te utrecht 129 morgen land in de landen van haastrecht aan de vlist ende tot
heeraerntsberge. Op zulke voorwaarden vlg’s de brief welke ik ontvangen (bezegeld met t kapittelzegel)
heb, behalve waarin gesproken wordt als volgt:
Wij deken etc. in den doem geven in een euwige erfpacht aan johan van renesse en van everingen ridder
129 morgen land in de landen van haestrecht in boven haastrecht. Daar boven emme jan gherijtsz. en
beneden aelbrecht claes meeuszoen’s zoen.
- item 32 morgen land aan de vlist daar boven dirc bruins soene erfnamen en beneden gherijt claesz.
- item aan de vlist 4 morgen land, daar boven gherijt claesz. en beneden die heeren van oudmunster te
utrecht.
- item aan de vlist 4 morgen land, daar boven die abdisse van reynsburch en beneden ghijsbrecht
scoenken.
- item tot herenaerntsberge een hoeve land aan de westzijde en houdt omtrent derrichste halve morgen.
Daar boven die grave van holland en beneden wij deken en capittel voornoemd.
- item tot heeraerntsberge 3 viertel land geheten beckeboerte en houdt omtrent 21 morgen land. Daar
boven wij zelve en beneden wouter koevoet van boevendael.
- item een halve hoeve gelegen aan de oostzijde van heeraerntsberge, benaamd godenaerte halve hoeve en
houdt omtrent 14 morgen land. Daar boven leyt die gemene dijksweg en beneden die grave van holland.
- item een veertelland en houdt omtrent 6 ½ morgen, gelegen tussen lanen in een halve hoeve, genaamd
coudenhoeven. Op de westerkant aan mertijns nyesensz. weer dat nu bezit evert jacobsz.
Ende dit land gelegen in de landen van ‘s heeraerntsberge strekt mitten in zuuteinde tot in de
diepte van de lek en mitten noordeinde aan een gemene weg genaamd de nijwenkadijk.
Dit alles jaarlijks voor 100 goeden en gouden vrancise schilden, goeden en gerechte munten van de
koning van vrankrijk welke voor deze brief geslagen zijn. De te betalen pacht is vrij geld en moet in
de kerke betaald worden, de helft op de heilige kerstdag a.s. en de wederhelft op st. johansdag te
einder zomer daar aan volgende. Een maand is onbegrepen. Volgen de voorwaarden o.a. dat deze erfpacht
niet gescheiden of verzet mag worden.
Als heer johan van renesse overlijd dan zal deze erfpacht in het geheel over gaan op raesen van
haemstede ende van krunningen zijn zuster, terwijl bij voorlijden van hun het overgaat op johan’s
oudsten, naasten en witachtigen erfgenaam (de man gaande voor het wijf).
Daterende: des andere dages na st. johansdag 1414.
nr. 1304 29-6-1414 (met 4 uithangende zegels)
70
Saluut. Ik johan van renesse en van everinge ridder beloof met deze brief de heren deken en capittel
te utrecht 5 jaar lang, aanstaande, jaarlijks 100 gouden vrancrixe schilden te geven ivm. de erfpacht
van de 129 morgen land (zie voorstaande acte). Borgen zijn raes van haemstede en da. kruiningen mijn
zuster (zij als principaal), zacwoude heer jan heer te vliet ende willam van montfoerde. hen.
henrixsz. knape als borgen.
Bezegeld op st. pieters en st. pouwelsavond 1414.
nr. 1305 28-7-1426 ( met 6 uithangende zegels)
71
Wij johan die bastert van langerak, dijkgraaf van de landen van haastrecht, gerijt claesz., jan van
leeuwen, daniel derijxz., jan dericxz. ende jan jacobsz. hogendijkheemraden in de vern. landen, maken
bekend dat voor ons kwamen heyman willemsz. en derijck die backer met hun medewerkers en begeerden
rechte en beleggens als van hun verdiend loon van t dijken en hem heer johan als elswert op st.
mertijns t utrecht beloofd had van ‘s heren wegen van st. mertijns vernoemd, daar die som of belope
van hun verdiend loon 52 ½ beyerse gulden. Dat moet nog steeds betaald worden.
Zo heeft floris van kijfhoek als een rechter en baljuw van de vrouwe van holland over gegeven van
bourgondien, van beieren, gravinne van henegouwen, van holland ende vrouwe van vriesland die vernoemde
som welke zij op dijkrecht uitlegde en betaalde. En wij heemraden voorn. hebben naar ons dijkrecht
ende bij vermaan jan die bastaard onze dijkgraaf met recht gewijst dat florys zijn geld verhalen zal
aan des heren goederen in de landen van haastrecht met 2 schat aan gelden en 4 schat aan panden van de
heer floris vern. O.a. aan de 15 morgen land te haastrecht, daar boven naast geland is emme jan gerts
en beneden hein ronye ende des hebben wij dijkgrave en heemraden voornoemd de somme geld’s met recht
gepant aan die 15 morgen. Elke morgen werd geschat op 10 pond na de voorkennis.
Bezegeld op zondag na st. jansdag 1426.
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nr. 1306 december 1435 (met 2 uithangende beschadigden zegels)
72
Ik ghijsbrecht van loen doe cont dat ik geloofd hebbe met deze brieve dat ingeval florijs van
kijfhoec overleed zonder broeders na te laten, dat dan zijn rechte erfgenaam zal worden (binnen een
½ jaar na zijn dood) de heren van de dom te utrecht op alzulke voorwaarden als florys mijn broeder
bij brieve gedaan heeft. Betreft t land ivn het kerspel van haastrecht, genaamd t leen, welk florijs
voornoemd mijn broeder van heer ghijsbrecht in erfpacht heeft om 5 ouden vranckisse schilden/jaar. Dit
vlg’s zijn getuigenisse.
Bezegeld op vrouwenavond d grepcio in december 1435.
PS: hierin de bepaling opgenomen als in de hier volgende acte vermeld staat.
nr. 1306 december 1435 (met een uithangend zegel)
73
Ik edewairt bastaard van holland ridder heere tot hoichtwoude doet condt dat ic gelooft hebbe en
gelove met deze brief, wairt zake dat florys van kijfhoeck ghebraec ende dat in zijn rechte erfgen.
woerde van mijns wijfs wegen vrouwe jutten van kijfhoeck vrouwe van hoichtwoude zijne dochter, dat ik
dan binnen een ½ jaar na zijn dood de heren van den doem tussen alsulke voorwaerden geloefmis ende
brieve doen zal (zie ook de voorstaande acte).
Bezegeld op onze vrouwenavond icepcio in december 1435.
nr. 1308 14-3-1465 (het uithangend zegeld is verloren)
74
Voor claes andriesz. schout van steyn, johan emondsz., claes dirksz. en olivier claesz. geburen van
de lande van steyn kwam dirck dircksz. die stelde van t kapittel te dom ontvangen te hebben in een
eeuwige erfpacht een viertel land groot 5 morgen gelegen in het kerspel van haastrecht in de lande van
steyn, genaamd is t molenviertel. Zal hiervoor betalen 2 gouden overlantse rijnsgulden vrij geld.
In deze brief is geinserneerd de kapittelbrief. Ten oosten boven wordt t land begrensd door dirck
dircksz. voornoemd en ten westen beneden door jan alartsz. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram
a.s. etc. Volgen de voorwaarden. De kapittelbrief dd. 10-3-1465 en deze brief is door de schout
bezegeld op 14-3-1465.
nr. 1308 20-1-1486 sc. (met uithangend zegel)
75
Voor jacob voppensz. schout in de landen van steyn en wij ellert jansz. bansz. en gerrit harmansz.
buurluiden in de lande van steyn is gekomen dirck dircxsz. die verklaarde ontvangen te hebben van de
dom in een eeuwige erfpacht een viertel land van 5 morgen gelegen in het kerspel van haastrecht in de
landen van steyn en genaamd t molenviertel. Belend boven ten oosten katrijn dirk dirksz. weduwe met
haar kinderen en beneden ten westen ellert jansz. Dit voor 2 gouden overlandse rijnse gulden/jaar.
Volgen de voorwaarden. Gezegeld door t kapittel op 10-6-1486 en door de schout op 20-1-1486 sc.
nr. 1308 maart 1486 sc. (het uithangend zegel is verloren)
76
Het kapittel ten dom geeft in een eeuwige erfpacht een viertel land groot 5 morgen gelegen in het
kerspel van haastrecht in de landen van steyn en is genaamd t molenviertel. Belend boven ten oosten
--- (verloren) met haar kinderen en beneden ten westen jan alartsz. (hierboven staat geschreven: alert
jansz.). Te betalen ... (verloren) /jaar vrij geld. Volgen de voorwaarden.
PS: deze acte is beschadigd en verduisterd.
nr. 1308 18-2-1563 sc. (met een uithangend zegel)
77
Cornelis claesz. hoechtwout baljuw en schout en vrijheer van de landen van steyn, jan adriaensz. en
dirck pietersz. gezworenen van de lande van steyn stellen dat voor hun verschenen is alijdt cornelis
bons met florys jacobsz. minne hueren man en voogd en stellen in een eeuwige erfpacht van de dom
gekregen te hebben een viertel land (genaamd t molenweer) groot 5 morgen in het kerspel van haastrecht
in de lande van steyn. Belend oostwaarts boven de weduwe van jan ghijsbertsz. met haar kinderen en
westwaarts beneden ghijsbert jacobsz. kievit. Dit jaarlijks voor 2 gouden overlandse rijns gulden.
Volgen de voorwaarden. Bezegeld 18-2-1563 stilo curie.
nr. 1308 14-2-1527 (met een uithangend zegel)
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Ik jan jacobsz. schout van de landen van steyn, cornelis willem jacobsz. en dirck ariensz. gezworenen
aldaar doen condt dat voor ons kwamen wendelmoet dirck dircksdr. met cornelis jansz. bosshoren
(geechte man en vrouw} gerechte voogd en bekenden in een eeuwige erfpacht te hebben aangenomen van
het kapittel ten dom een viertel land (het molenviertel) groot 5 morgen, gelegen in dit kerspel van
hastrecht in de landen van steyn. Belend oostwaarts boven gheertruydt dirck dircxsz. weduwe met haar
kinderen en westwaarts beneden cornelis alias stollickgen. Dit voor 2 gouden overlandse rijnse
gulden/jaar vrij geld. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram a.s. (14 dagen onbegrepen). Volgen
de voorwaarden. Bezegeld op st. valesteynsdag 1527.

nr. 1308 19-7-1588 (met uithangend zegel)
79
Voor jan pieter feysz. baljuw en schout, jan dirksz. van schouwen en leendert willemsz. gezworenen
van het land van steyn is gekomen gerrit ghijsbertsz. die verklaarde in erfpacht te hebben ontvangen
van t kapittel ten dom een viertel land (genaamd het molenviertel) groot 5 morgen gelegen in het
kerspel van haastrecht in de lande van steyn. Dit vlg’s de geinserneerde brief. Belend ten oosten
boven de weduwe van jan ghijsbertsz. en beneden ten westen ghijsbert jacobsz. Hiervoor betaald hij
2 gouden overlantse rijnsgulden/jaar. De betaaldagen zijn st. petersdag ad cathedram. Volgen de
voorwaarden. Het kapittel had hun brief gezegeld op 5-7-1588. Deze brief is bezegeld op 19-7-1588.
nr. 1308 8-6-1629 (met uithangend zegel)
80
Ghijsbert henricksz. antwerpen burgemeester van gouda als schout, willem leendertsz. ophoven en jan
meesz. gezworenen van steyn kennen dat voor hun kwam cornelis sijmonsz. (wonende in t land van steyn)
welke stelde dat t kapittel ten dom hem in erfpacht had gegeven het (molen)viertel groot 5 morgen,
gelegen in het kerspel van haastrecht in de lande van steyn. Dit alles vlg’s de geinserneerde brief
van het kapittel ten dom door transport van agen gisbertsdr. met handen van gijsbert fransz. haar
gekoren voogd. Belend ten oosten boven de weduwe van jan gijsbertsz. met haar kinderen en ten westen
beneden gijsbert jacobsz. Dit voor 2 gouden overlantse rijnse gulden/jaar, te betalen op st. petersdag
ad cathedram a.s. etc. De kapittel brief is bezegeld op 8-6-1629 en deze brief door de schout eveneens
op 8-6-1629.
nr. 1308 25-6-1633 (met uithangend zegel)
81
Voor johan ghijsbertsz. zas beljuw en schout van de landen van steyn. jan meesz. en symon ariensz.
gezworens van die zelfde landen is gekomen gijsbert sijmontsz. (won. in t land van steyn) en zegt in
een eeuwige erfpacht te hebben ontvangen van het kapttel ten dom een viertel (genaamd t meulenviertel)
land van 5 morgen gelegen in het kerspel van haastrecht in de lande van steyn. De voorwaarden staan
vermeld in de hier geinserneerde brief van dat kapittel. Belend boven ten oosten de weduwe van jan
gijsbertsz. met haar kinderen en beneden ten westen gijsbert jacobsz. Dit voor 2 gouden overlandse
rijnse gulden/jaar vrij geld. Volgen de voorwaarden. De kapttelbrief dd. 27-5-1633 en deze brief
bezegeld door de schout dd. 25-6-1633. De brief is getekend door jan meeusz.
nr. 1308 29-8-1637 (met een uithangend zegel)
82
Voor pieter woutersz. crabets (baljuw, dijkgraaf en schout van de landen van steyn), mees cornelisz.
eln jan reyniersz. de swaen (gezworenen aldaar) is gekomen cornelis sijmonsz. (won. in t land van
steyn) welke bekende van t kapittel ten dom in erfpacht gehad te hebben een viertel land in het
kerspel van haastrecht in de lande van steyn. Dit vlg’s de voorwaarden vermeld in de hier geinserneerde kapittelbrief. Dit viertel is genaamd t meulenviertel. Belend boven ten oosten de weduwe van
han ghijsbertsz. met haar kinderen en beneden ten westen ghijsbert jacobsz. Hiervoor betaald hij
2 gouden overlandse rijnsgulden/jaar. Volgen de voorwaarden. De betaaldagen zijn st. petersdag ad
catherdram te utrecht. De kapittelbrief dd. van 5-6-1637 en deze bezegelde brief dd. 29-8-1637.
nr. 1308 30-4-1654 (met een uithangend zegel)
83
Albert martensz. houtman presiderende burgemeester van gouda, nu ter tijd bedienende t baljuwschap,
dijkgraafschap en t sub schoutambachtschap van de heerlijkheid en lande van steyn, jan brouser ende
dirck gant schepenen stellen dat voor hun is gekomen simon lenartsz. cool die bekende van t kapittel
ten dom in een eeuwige erfpacht te hebben ontvangen een viertel land groot 5 morgen gelegen in t
kerspel van haastrecht in de lande van steyn. Dit vlg’s de hierin geinserneerde kapittelbrief.
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Daarin staat o.a. dat zij verleend hebben aan vern. cool (bij dode van zijn vader lenart simonsz.
cool) en dezelve aanbestorven van diens broer cornelis simonsz. cool en dit binnen t jaar geerfd had,
in een eeuwige erfpacht dat viertel genaamd het molenviertel. Belend ten oosten boven de weduwe van
jan ghijsbertsz met haar kinderen en ten westen beneden ghijsbart jacobsz. Moet hiervoor betalen
2 gouden overlantse rijnse gulden/jaar. De betaaldag is st.petersdag ad cathedram. Volgen de voorwaarden. Bezegeld door de schout en schepenen van steyn en hier bezegeld door a.m. houtman op
30-4-1654.
nr. 1308 4-10-1664 (met een uithangend zegel)
84
Mr. nicolaas van der graaff heere van hoogeveen, presiderende burgemeester van gouda, mettertijd
bediende de officien van t baljuwschap, dijkgraafschap en schoutambacht van de wereldlijke lande van
steyn, willens en cort haerlem, dirck jongkint en willem van suijren schepenen in de zelfde landen,
oorkonden dat sr. aert cool (koopman wonende te amsterdam) bekend heeft van t kapittel ten dom in een
eeuwige erfpacht gekregen te hebben een viertel land (genaamd t meulenviertel) groot 5 morgen gelegen
in t kerspel van haastrecht in de landen van steyn, welk verder omschreven is in de erfpachtbrief.
Deze brief is hier in deze acte geinserneerd, waarin o.a. staat dat aert cool dat viertel was aanbestorven bij dode van zijn vader symon leendertsz. Het wordt belend ten oosten boven door de weduwe van
jan gijsbertsz. met haar kinderen en ten westen beneden door gijsbert jacobsz. Dit voor 2 gouden
overlandse rijnsegulden/jaar vrij geld. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram. Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 5-9-1664 en deze brief op 4-10-1664 welke is getekend door dirck
jongkint.
nr. 1308 23-6-1679
85
Voor t gerecht van de landen van steyn onder t kerspel van haastrecht zijn gecompareerd symon cool
als gemachtigde van do. hendricks kiest (predikant te amsterdam), de heer dirck pauber (?) als momber
en voogden, vermogens de brieve verleend door de dom, en geven in erfpacht het meulenviertel gelegen
in t kerspel van haastrecht in de lande van steyn. Dit op verzoek van symon cool (vermits het
overlijden van aart sijmonsz).
PS: deze acte is slecht leesbaar zie daarom dan ook de volgende acte.
nr. 1308 9-11-1679 (met uithangend zegel)
86
Wij adriaen vereijck presiderende burgemeester van gouda, nu ter tijd diende het baljuwschap en
dijkgraafschap in het schoutambacht van de landen van steyn, willens, corthaarlem, van houff en
calverenbrouck etc. gouda toebehorende, boudewijn jongkin en mr. jacob trist schepenen van die zelfde
landen kennen dat op heden gecompareerd zijn sr. pieter cool iov. de heren henricus kieff (procureur
te amsterdam) en dirck pietersz. als momboirs en voogden van sijmon cool nagelaten zoon van aert
sijmonsz. cool (de procuratie is gepasseerd voor dirck van der groe notaris te amsterdam dd.
23-9-1679) en bekende de vermelde sijmon cool van het dom kapittel in een eeuwige erfpacht gehad te
hebben een viertel land (genaamd t molenviertel groot 5 morgen) van t kapittel ten dom. Het ligt in
het kerspel van haastrecht in de lande van steyn. Dit vlg’s de erfpachtbrief welke hier ingeserneerd
is. Belend ten oosten de weduwe van jan gijsbertsz. met haar kinderen en ten westen gijsbert jacobsz.
De pachtsom is 2 gouden overlandse rijnsgulden/jaar vrij geld. De betaaldagen zijn st. petersdag ad
cathedram (14 dagen onebegrepen). Volgen de voorwaarden. De kapittelbrief is bezegeld op 23-6-1679 en
deze brief door de baljuw op 9-11-1670.
nr. 1308 18-10-1695 (met een opgedrukt lakzegel)
87
De regenten van het oudemannen huis binnen gouda bekennen van t kapittel ten dom in een eeuwige
erfpacht gehad te hebben een viertel land (genaamd t molenviertel) groot 5 morgen gelegen in t karspel
van haastrecht in de landen van steyn en bepaald door de oude brieven. Hierin is geinserneerd de
kapittelacte. Gezien de vrijwillige afstand van de heren willem versluijs en cornelis van der meer
notarisse ‘s hof’s van holland en als gemachtigden van de erfgenamen van de heer dirck cooll zaliger,
vermogens de procuratie gepasseerd voor notaris adriaen de vos te alkmaar in augustus 1693 nieuwe
stijl. Dit viertel belend ten oosten boven de weduwe van jan gijsbertsz met haar kinderen en ten
westen beneden gijsbert jacobsz. Dit alles zoals dit land t laatst bij pieter cool en daarvoor door de

30

heer dirck cooll zaliger van ouds in erfpacht werd gehouden. De pachtsom is 2 gouden overlantse rijns
gulden/jaar vrij geld. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Hierna
volgende de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 7-10-1695 en deze brief op 18-10-1695 en tevens getekend door
s. j. sceperus.
nr. 1308 2-4-1460 (met een uithangend zegel)
88
Voor joest hugensz. schout, heyman willemsz. van eynde, dirck aerntsz en dirck goeyersz. geburen in
de landen van haastrecht zegt ghijsbrecht willamsz. van eynde dat hij van het kapittel ten dom
ontvangen heeft in erfpacht een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder honairt
op de voorwaarden zoals die in de hier geinserneerde brief vermeld staan. Belend boven ghijsbrecht
voornoemd en beneden met een viertel gebruikt door lambert dircksz. en van t kapittel ten dom in pacht
heeft. De pachtsom is 12 ouden boddens/jaar. De kapittelbrief dd. dinsdag na st. katherinadag 1459 en
de brief van de schout is bezegeld op de anderen dag in april 1460.
nr. 1308 15-2-1477 (met een uithangeld zegel)
89
Voor joost hugezoon schout tot haastrecht, huge borijtsz en peter gerijtsz. geburen van de landen van
haastrecht kwam jan gherijtsz. welke bekende van t kapittel ten dom in een eeuwige erfpacht gehad te
hebben een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder honairt. Belend ten oosten
boven beryt emontsz. en ten westen beneden ons kerkland dat nu ter tijd gebruikt de vernoemde beryt
emontsz. Zal daarvoor betalen 12 ouden boddragers/jaar. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram
(14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden. De kapittelbrief is bezegeld op 15-1-1574 en deze brief
door de schout op 15-2-1477.
nr. 1308 23-4-1484 (het uithangende zegel is beschadigd)
90
Voor joest hughensz. schout van haastrecht en gheryt emondsz., arien gherritsz. en arien huyghensz.
buurluiden van de landen van haastrecht kwam beryt gerytsz. ter gouda en bekende van t kapittel ten
dom in een eeuwig durende ergfpacht gehad te hebben een viertel land gelegen boven de kerk van
haastrecht in de polder honairt. Belend ten oosten boven katrijn gherijt fredericxsz. weduwe en ten
westen beneden het kerkland dat nu gebruikt wordt door daniel willemsz. tot haastrecht. Dit voor 12
ouden bodendragers/jaar. De kapittelbrief is hier geinserneerd, waarin de voorwaarden staan.
De kapittelbrief is bezegeld op 23-4-1484 en deze brief is bezegeld door de schout in 1484.
nr. 1308 25-10-1502 (met een uithangend zegel)
91
Voor joost hugensz. schout, ghijsbert aertsz. en dirck jansz. geburen in de lande van haastrecht kwam
anna anthonis willemsz. dochter welke stelde van t kapittel ten dom te hebben ontvangen het recht van
erfpacht van een viertelland gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder honaert. Hiervoor
betaald zij 12 ouden boddragers/jaar. De kapittelbrief is hier in geinserneerd. Het viertel belend ten
oosten dat kapittel met een viertel land (de 12 vicarien, in onze kerke genaamd de none opere) en ten
westen eveneens door dit kapittel met 3 viertelen land welke mechtelt weduwe van huge gerritsz.
gebruikt. Strekt ten zuidwaarts van de ijssel tot noordwaarts de gheren toe. Verder volgen dan nog de
voorwaarden. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). De kapittelbrief is
bezegeld op 12-8-1502 en deze brief door de schout op 25-10-1502.
nr. 1308 26-7-1474 (met een uithangend zegel)
92
Voor pieter ghijsbertsz. van eynde schout van haastrecht, joest hughesz., emont dircxz. en dirc
heymensz. gebuurluiden in de landen van haastrecht kwam: jacop dirc govertsz. welke stelde van t
kapittel ten dom in erfpacht te hebben gehad een viertel land gelegen in boven haastrecht in de polder
rosendaal, waarvoor hij zal betalen 2 pond en 10 schilling/jaar (daar de 3 pond ene ouden vranckische
schilt maken). Dit alles vrij geld. De kapittelbrief is hier in geinserneerd. Het viertel wordt belend
ten oosten boven door heynric aelbertsz en ten westen beneden door gheertruidt dirc goyertsz. weduwe
en kinderen. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Verder volgen nog de
voorwaarden. De kapittel brief is bezegeld op de anderen dag in junio 1474 en de schout zegelde deze
brief op 26-7-1474.
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nr. 1308 17-3-1502 (met een uithangend zegel)
93
Jan dirksz. van haastrecht zegt in een eeuwige erfpacht ontvangen te hebben van t kapittel ten dom
een viertel land gelegen in boven haastrecht in de polder rosendaal waarvoor hij zal betalen 2 pond
en 10 schilling/jaar daar 3 pond enen ouden gouden vrankiesche schild maken. In deze brief is geinserneerd de kapittelbrief. Het viertel wordt begrends ten oosten boven door gijsbert schijne en ten
westen beneden door dirck jansz. Volgen de voorwaarden. De kapittelbrief is bezegeld op 17-3-1502 en
jan dirksz. zegelde deze brief op 17-3-1502.
nr. 1308 16-4-1504 (met een uithangend beschadigd zegel)
94
Het kapittel ten dom stelt in erfpacht te hebben gegeven aan gerijt hey gerritsz. een viertel land
gelegen boven de kerk te haastrecht ... etc. (wg) mich. keyen de vreda notaris.
Zie verder de volgende acte.
nr. 1308 6-5-1504 (het uithangend zegel is verloren)
95
Voor huych joostsa. schout, gerit emontsz., ghijsbert schijff en emont geritsz. buurluiden in de
lande van haastrecht kwam gerit hey geritsz. welke stelde van t kapittel ten dom te hebben ontvangen
te hebben in erfpacht een viertel land gelegen boven haastrecht in de polder rosendaal, waarvoor hij
1 gouden hollandse wilhelmus schild/jaar zal betalen. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram
(14 dagen onbegrepen). Volgt de kapittelbrief welke hierin geinserneerd is (zie ook de voorstaande
acte waarin ook de voorwaarden staan). Het viertel begrensd ten oosten gerrit petersz. en ten westen
peter willemsz. met 2 viertelen land welke hij van t kapittel ten dom in pacht heeft. Strekt van de
hogendijk tot de vlist toe. Dit had eerder gerit dirck jacobsz. de vader van gerit het geritsz., van
t kapittel in pacht. Volgen de voorwaarden. De kapittelbrief is bezegeld op 16-4-1504 en deze brief op
6-5-1504.
nr. 1308 6-5-1504 (met een uithangend zegel)
96
Deze brief is overeenkomstig aan de voorstaande acte.
nr. 1308 8-2-1529 (met een uithangend zegel)
97
Het kapittel ten dom stelt in erfpacht te hebben uitgegeven aan geerit geeritsz. bregaart een viertel
land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder rosendaal. Belend ten oosten ypolit symonsz. en
ten westen neel florysz gemeender veur met 2 viertelen land, welke hij van ons in pacht heeft. Strekt
van de hogendijk tot de vlist toe. Had eerder in pacht wijle gerrit hey geritsz. des voorscr. geerit
geeritsz. boegaert oude vader. Zal hiervoor betalen 1 gouden hollandse wilhelmus schild/jaar. De
betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden. Deze brief is
door t kapittel bezegeld op 8-2-1529.
nr. 1308 12-8-1541 (met 3 uithangende - een schadigd- zegels)
98
Voor jacob jansz. schout, jan louwensz en meus dammesz. gezworenen van t gerecht van haastrecht kwam
willem jansz. welke stelde in een eeuwig durende erfpacht van t kapittel ten dom ontvangen te hebben
een viertel land gelegen boven haastrecht in de polder rosendaal en dat vlg’s de voorwaarden zoals die
vermeld staan in de hier geinserneerde acte van dat kapittel. Het viertel is belend met henrick
aelbertsz. aan de oostzijde in de geer en dirk goevertsz. weduwe met haar kinderen aan de westzijde,
beiden indertijd naast geland. De pachtprijs is 2 pond 10 schelling/jaar (daar die 3 pond een
ouden vrankische schild maakt). De betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen).
Volgen de voorwaarden. De kapittelbrief is bezegeld op 12-8-1541 en deze brief bezegeld op 12-8-1541.
nr. 1308 16-2-1547
99
Is een aangetaste voor mij niet goed leesbare acte. In dorso staat: theodorus nicolas reyniersz. van
erfpacht van een viertel land gelegen boven haastrecht in de polder rosendaal.
nr. 1308 12-4-1484 (met een uithanged zegel)
100
Voor joest hughensz. schout in de lande van haastrecht en wij gheryt emontsz., arien gherijtsz en
arien huyghensz buurlieden aldaar kwam clays woutersz. en stelde van t kapittel ten dom in een eeuwige
erfpacht te hebben gehad 11 morgen land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder coelvaert
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(= keulenvaart) voor 1 gouden halve engelse nobel/ jaar vrij geld. De betaaldag is st. petersdag ad
cathedram. De kapittelbrief is hier ingeserneerd waarin o.a. staat dat harmen jansz. als momboir en
geecht man van diewer ghijsbrechtsdr. van eijnde (zijn vrouw) waarbij hij geechte kinderen heeft, voor
hem zelf en ook als gemachtigde van evert voppensz. als momboir en geechte man van aeve ghijsbrechtsdr
van eijnde waarbij evert ook echte kinderen heeft, dat hij opdroeg aan t kapittel alle t recht dat hij
had in de erfpacht van die 11 morgen land. Na die opdracht had ‘t kapittel de erfpacht gegeven aan
claes woutersz. Dit land is begrensd ten oosten boven door aelbert martijnsz en ten westen beneden met
huyghe gherytsz. Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 7-4-1484 en deze brief met het zegel van de schout op 12-4-1484.
nr. 1308 10-12-1494 (met een uithangend zegel)
101
PS: dit charter is beschadigd en de tekst deels verloren).
Voor joost hugensz. schout, dirck jansz. en gerit elinxsz. buren en gerecht van haastrecht kwam aleyt
claesdr. van den goude en bekende met haar gekoren momboirshand, dat zij van t kapittel ten dom in een
eeuwige erfpacht heeft gehad 11 morgen land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder
coelvaart. Zij betaald daarvoor 1 gouden halve engelse nobel/jaar. Volgt de geinserneerde kapittel
brief. Het land is belend ten oosten boven albert maertijnsz en ten westen beneden huge geritsz.
Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 12-8-1494 en deze brief door de schout op 10-12-1494.
nr. 1308 12-12-1514 (met 3 uithangede zegels)
102
Voor feys jansz. schout in de landen van haastrecht, gijsbert aerntsz. schijff en dirck jansz.
heemraden en geburen aldaar kwam met recht jonge dirck gerrit ellincxsz. en stelde dat hij van t
kapittel ten dom in erfpacht had gekregen 11 morgen land gelegen boven de kerk van haastrecht in de
polder coelweert. Belend ten oosten boven floris gheerlofsz. en westwaarts beneden anthonis damisz.
Volgen de pachtvoorwaarden in de hierin geinserneerde kapittel brief. Deze pacht had eerder aleyt
claesdr. ter gouda. De pachtsom is 1 gouden halve engelse nobel (vrij geld) en de betaaldag is st.
petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen).
De kapittelbrief is bezegeld op 11-8-1514 en deze brief op 12-12-1514.
nr. 1308 1-9-1535 (met 3 uithangende zegels)
103
Voor jan cornelisz. schout, aernt symonsz. en govaert jansz. gezworenen en schepenen tot haastrecht
kwamen floris cornelisz. met hanneman florysz. en anthonis danielsz. (zijn natuurlijke voogden en
gekoren monboirts) die bekende dat hij van t kapittel ten dom in een eeuwige erfpacht ontvangen had
een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder ceulvaart, liggende gemeender veur
met 2 viertelen land welke voornoemde floris heeft. Belend ten oosten boven ypolitus symontsz. en ten
westen beneden mechtelt willem petersdr. met haar kinderen. Strekt van de halve ijssel tot de vlist.
Volgt de geinserneerde kapittelbrief met de voorwaarden. De pachtsom is 1 gouden wilhelmus schild/jaar
De kapittelbrief dd. 20-8-1535 en deze brief dd. 1-9-1535.
nr. 1308 12-1-1547 (met een uithangend zegel)
104
De eerste 5 regels staan in het latijn, dan volgt de geinserneerde kapittel brief van de dom welke
vermeld dat zij in een eeuwige erfpacht hadden gegeven aan jan polen (bij opdracht en gifte van florys
cornelisz. tot haastrecht) een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder
coelvaert, gemengderveur met 2 viertelen land welke vernoemde jan toebehoren. Belend oostwaarts
boven ypolitus symonsz. en ten westen beneden mechtelt willems pietersz. met haar kinderen. Strekt van
de halve ijssel tot aan de vliet die cornelis florysz. en florys cornelisz. nu van ons in erfpacht
houden en laatst gebruikt hebben. De pachtsom is 1 gouden hollandse wilhelmus schild/jaar en de
betaaldag st. petersdag ad cathedram. Volgen de voorwaarden. De kapittelbrief dd. 10-1-1547. Hierna
weer een regel latijnse tekst met de datum.
nr. 1308 7-3-1559 (met een uithangend zegel)
105
Voor bastiaen willemsz. schout, dirck meusz. en wouter aentsz. gezworenen in haastrecht kwam daen
polen welke stelde van t kapittel ten dom in een eeuwige erfpacht gekregen te hebben, en dat bij
opdracht van jan polen, een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder coelvaert.
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Dat vlg’s de voorwaarden vermeld in de hierin geinserneerde kapittelbrief. Dit land ligt gemengder
veur met 2 viertelen land welke vernoemde jan toebehoren. Belend ten oosten boven ypolitus symonsz. en
ten westen beneden mechtelt willem pietersz. met haar kinderen. Strekt van de ijssel tot aan de vliet,
welke cornelis florisz. en florys cornelisz voor en jan polen nu van t kapittel in erfpacht hadden en
laatst gebruikt hebben. De pachtsom is 1 gouden hollandse wilhelmus schild en de betaaldag st.
petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 3-3-1559 en deze brief bezegeld op 7-3-1559.
nr. 1308 24-11-1435 (met een uithangend zegel)
106
Florys van kijfhoeck (knape) stelt in een eeuwige erfpacht te hebben ontvangen van het kapittel ten
dom een hunner kerkgoederen, genaamd t leen, gelegen in het kerspel van haastrecht en dat voor 5 ouden
vrankische schilden/jaar, vrij geld. Te betalen de helft op st. martijnsdag in de winter en de
wederhelft op st. petersdag ad cathedram. Volgen de voorwaarden. De geinserneerde kapittelbrief is
bezegeld met het kapittelzegel op st. katherijns avond 1435. Deze brief is bezegeld door f. v.
kijfhoeck op st. katrinsavond 1435.
nr. 1308 18-12-1448 (met een uithangend zegel)
107
Na een 6 ½ regel latijnse tekst staat: dat het kapittel ten dom mededeeld dat zij in een eeuwige
erfpacht gegeven hebben aan florys van kijfhoeck florijsz. knape hun kerkegoed genaam t leen gelegen
in het kerspel van haastrecht. De pachtsom is 5 ouden gouden vrankische schilden/jaar. Te betalen de
helft op st. maartensdag in de winter en de andere helft op st. petersdag ad cathedram. Dan volgen de
voorwaarden. Het kapittel zegelde deze brief op manendags na st. luciendag 1448.
nr. 1308 24-5-1438 (het uithangende zegel is verloren).
108
Ik willem jansz heb in een eeuwige erfpacht ontvangen van ‘t kapittel ten dom 3 morgen land in de
landen van haastrecht voor 20 dortse plakken/jaar vrij geld. Volgt de geinserneerde kapittelbrief.
Belend ten oosten boven jan gheerlofsz en ten westen beneden vrederix woutersz. Te betalen de helft op
st. martijnsdag in de winter en de helft op st. petersdag cathedram. Volgen de voorwaarden.
Deze kapittelbrief is bezegeld op de zaterdag na ons hemelvaartsdag 1438
nr. 1308 3-12-1453 (met een uithangend zegel)
109
Henric aeriensz. poorter van schoonhoven zegt in erfpacht gehad te hebben van het kapittel ten dom
2 viertelen land, gelegen in de landen in beneden haastrecht welk is gekomen van samsson welke herbert
ende sampson claes ysbrantsz.(gebroeders) gebruikten van t kapittel ten dom. Dit voor 7 ouden
vrankische schilden/jaar. Volgen de voorwaarden. In de geinserneerde dombrief staan de voorwaarden.
De kapittelbrief dd. st. barbaraavond 1453 en deze transportbrief dd. st. barbaraavond 1453.
nr. 1308 13-4-1485 (met een uithangend zegel)
110
Daen dircxsz. stelt in een eeuwige erfpacht ontvangen te hebben van t kapittel ten dom een viertel
land gelegen in beneden haastrecht in 3 viertelen land gemeender veur met nelle eline weduwe en haar
kinderen. De pachtsom is 35 engelse schilling/jaar. Te betalen de helft op st. martijnsdag in de
winter en de helft op st. petersdag ad cathedram. De kapittelbrief is hier in geinserneerd en omvat
tevens de voorwaarden. De kapittelbrief is bezegeld op 13-4-1485 en deze brief door de zwager van
daen dircksz. nl. door jonghe aernt scijff op 13-4-1485.
nr. 1308 14-4-1529 (het uithangend zegel is verloren)
111
Het kapittel ten dom maakt bekend dat zij op heden gegeven hebben (had geerit geeritsz. boegert) in
een eeuwige erfpacht aan cornelis florisz. (tot haastrecht) een viertel land die wijle geerit heye
geeritsz. de vernoemde geerit geeritsz. boegert oude vader in zijn leven voor en nu gerit geertsz.
boegert van ons in erfpacht gebruikten. De pachtsom is 1 gouden hollandse wilhelmus schild/jaar welke
vernoemde cornelis florisz. en zijn nakomelingen ons zullen betalen op eigen kosten. Volgen de
voorwaarden. Is gezegeld door de schout van haastrecht op 14-4-1529.
PS: in de voorwaarden staat o.a. dat wanneer cornelis florysz. overlijd dat deze erfpacht dan in haar
geheel zal komen op een van zijn oudsten naasten witachtigen erfgenamen (een man gaat voor t
wijf).
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nr. 1308 19-3-1485 (met een uithangend zegel)
112
Het kapittel ten dom geeft in erfpacht aan daniel dircksz., overmits de overgifte van cornelis geert
dircxsz. aan ons gedaan, een viertel land gelegen in beneden haastrecht in 3 viertelen land, gemeender
veur met daniel dircxsz. vernoemd. De pachtsom is 35 engelse schillingen/jaar (60 schilling voor
1 ouden vrankische schild). De betaaldagen zijn voor de helft op st. maertensdag in de winter en de
rest op st. petersdag ad cathedram (een maand onbegrepen). Volgen de voorwaarden. Het kapittel zegelde
deze brief op 19-3-1485.
nr. 1309 29-12-1402 (met 3 uithangende zegels)
113
Dirck heinricxsz., jan van der kerc en jan ysbrantsz schepenen te schoonhoven bekenen dat voor ons
gerecht kwan godenaert jansz. welke overgaf aan carstans gherit tbv. van t karittel ten doem de vrije
eigen van zijn 3 huizen en erven staande in schoonhoven op t oosteinde van de haven. Strekkende van de
haven tot ter twijstraat toe tussen jacop van oestwijcs ende herman trieste huizinge en erven. Dat
andere huis en erf staat in de twistraat en strekt voor van de twijstraat after tot ‘zoenen’ daartoe
tussen floyer jansz. en steven henricxsz huizinge en erve. Ende dat 3de huis en erf staat op t gemeent
tussen des ‘gaschwe huus’ en erf ende der ‘zoevendaer’, op alzulke tijns als onze lieve heerschap van
holland daar uit heeft.
Bezegeld op vrijdag’s na alrekinderendag 1402.
nr. 1310 10-12-1478 (met 3 uithangende zegels)
114
Voor jan claesz., ariaen van der gouwe henricxsz. en gijsbert van loon lourensz. schepenen van
schoonhoven kwam meisen jacop meisen do heilige schrifture, ootmoedelijk peter van de carmelieten
binnen schoonhoven en gaf over met zijn voogdshand gijsbert petersz. aan t kapittel ten dom de eigen
van een erf gelegen in de (t)wystraat, zuidwaarts van claes alaertsz. huis ende erf en nonneland van
de dom. Het huis en erf ende meister jacob vernoemd met zijn voogdshand dit zoals het gelegen is. Hij
vrijt hen. Bezegeld op 10-12-1478.
nr. 1311 4-10-1421 (met een uithangend zegel)
115
Burgemeesters, schepenen en raden van schoonhoven stellen tbv. t kapittel ten dom (onze vrienden)
dat voor ons kwam in de rekenkamer geertruidt claes meymert koens weduwe (met haar kinderen welke zij
heeft bij claes vernoemd en met haar vrienden en magen, en met consent van de burgemeesters (en) gaf
over aan claes godenaert jansz. al t recht welke zij had op diens erfpacht zo wel op de huizinge en t
land wat zij heeft van t kapittel ten dom, als een eeuwige erfpacht gelijk die brieve dit inhouden,
welke claes godenaertszoen nu aldaar heeft.
Bezegeld met het stedezegel op zaterdag ba st. bavendag 1421.
nr. 1312 9-8-1427 (met 2 uithangende zegels)
116
Lodich bastert te holland, heere tot scandener van vlissingen ridder deelt mede in een eeuwige
erfpacht ontvangen te hebben van t kapittel ten dom 3 huizinge en erven gelegen binnen schoonhoven en
7 morgen land gelegen in langerak in heren staeskens gerecht van brekel elk jaar 12 engelse nobel.
Geinserneerd is hier de kapittelbrief. De huizen en erven zijn gelegen binnen schoonhoven aan de
oostzijde van de haven. Strekt van de haven tot achter de twijstraat toe tussen frederic van der
zevender en herman croeseshuis en erf. Dat andere huis en erf staande in die twijstraat, strekt voor
in de twistraat tot achter ter zevender toe tussen florys janszoen en steven henricksz. huizinge en
erve. Het 3de huis en erf staat op t gemeent tussen des gasthuis huis en erf tot de zevender toe.
Verder nog 7 morgen land in langerak in heren staefkens gerecht van brakel toe tussen heren peters
wijmbislande pieters aan de ene zijde en florens dircsoensland ter anderen zijde. Dit om 12 gouden
engelse nobelen/jaar. Te betalen op onze vrouwendag te lichtmisse (14 dagen onbegrepen).
De kapittelbrief is bezegeld op st. laurensavond 1427 en deze brief heeft lodich bastert laten
bezegelen (stedezegel) op st. laurensavond 1427.
nr. 1312 20-11-1451 (met een uithangend zegel)
117
Claes monnyck heeft in een eeuwige erfpacht gekregen van het kapittel ten dom 3 huizinge en hofsteden
binnen schoonhoven aan de oostzijde van de haven met alle toebehoren en nog 7 morgen land in langerak
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buiten schoonhoven. Hier is geinserneerd de kapittelbrief met de volgende nadere gegevens. De vernoemde huizingen heeft aelbert brueder tot naeldwijk van ons in erfpacht. Strekt voor van de haven
oostwaarts over de zevender tot aan des gasthuis bouhuis toe. Belegen aan de zuidzijde willem
schoenmansz erfgenamen en henric jan kompigensz. met huizinge en erve en aan de noordzijde die oude
vrederix van der zevenders kinderen en ghijsberts erfgenamen van merloe met huizinge en erve. Het erf
onder zevender heeft belegen des gasthuis bouhuis aan de oostzijde en die zevender aan de westzijde.
Strekt van de meente zuidwaarts tot zevender toe met zijn toebehoren. Item nog 7 morgen land die
aelbert brueder tot naaldwijk bruikt. Gelegen in langerak buiten schoonhoven. Belend boven aan de
oostzijde aernt ygrantsz. erfgenamen en beneden ten westen hawijck martijnsz. met zijn land. Strekt
van de lek noordwaarts tot aan zevenderland toe. Dit alles voor 8 gouden engelse nobelen/jaar (1 nobel
weegt 4 ½ engelse vol). De betalen op de heilige paasdagen.
De kapittelbrief is bezegeld op 20-11-1451 en deze brief op 20-11-1451.
nr. 1312 17-11-1552 (met een uithangend zegel)
118
De eerste 4 regels staan in het latijn, daarna staat: ten dom heeft verhuurd in een eeuwige erfpacht
aan peter florisz. onze kerken alinge 3 huizingen en hofsteden binnen schoonhoven aan de oostzijde van
de haven met alle toebehoren, welke huizinge floris peter gijsbertsz. zijn vader zaliger in erfpacht
had. Strekt van de haven oostwaarts tot sevender toe. Daar zuidwaarts is gelegen van ouds floris
zegersz. en joost ariaensz. en nu cornelis tonisz. die schoenmaker en willem willemsz. van antworpen
met huizinge en erve. En aan de noordzijdew van ouds dirck claesz. en claes aerntsz., mr. aernt van
overrijn willemsz. en ariaen beerntsz. Strekt met huis en erf tot zevender toe.
Item nog 7 morgen land die dezelfde floris voornoemd ook gebruikt en is gelegen in langerak buiten
schoonhoven. Daarboven aan de oostzijde belend van ouds door aernt ygeantsz. erfgenamen nu ariaen
corsz. en beneden aan de westzijde van ouds peter van gheer en nu henwichgen herman jansz. weduwe met
lande. Strekt van de lek noordwaarts tot aan zevenderland toe. Welk huis, erf en land uitgeven zoals
het daar ligt en dat om 32 gouden karolische gulden (van 20 brabants t stuk). Volgen de voorwaarden.
De betaaldag is op heilige pasen 1554 etc.
De kapittelbrief is bezegeld op 5-11-1552 en deze brief op 17-11-1552 en getekend door langweerde.
nr. 1312 20-1-1487 (met een beschadigd uithangend zegel)
119
Gijsbert petersz. poorter te schoonhoven stelt in een eeuwige erfpacht van t kapittel ten dom
ontvangen te hebben 3 huizingen en hofsteden gelegen binnen schoonhoven en nog 7 morgen land in
langerak buiten schoonhoven. Hierin is geinserneerd de kapittelbrief welke vermeld dat de huizen
gelegen zijn binnen schoonhoven aan de oostzijde van de haven, Strekt van de haven oostwaarts tot
zevender, daar zuidwaarts ligt floris segersz. en joost aerntsz met huizinge en erve en ten westen
dirck claesz. en claes aerntsz. Strekt met huis en erf tot zevender toe. Verder nog 7 morgen land
welke claes monickborgh ook placht te gebruiken en is gelegen in langerak buiten schoonhoven. Daar
boven aan de oostzijde belend aernt ygnantsz. erfgenamen en beneden ten westen peter van gheer doch nu
harwich martijns met zijn land. Strekt van de lek noordwaarts tot aan zevenderland. Het eerste jaar
van de 10 jaren begint op 29-1-1484. Dit alles om 8 engelse henrick nobelen (vrij geld). Volgen de
voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 19-1-1487 en gijsbert pietersz. zegelde op 20-1-1487.
nr. 1312 11-10-1421 (met een uithangend zegel)
120
De eerste 5 ½ regels staan in het latijn, daarna volgt de geinserneerde brief van t kapittel ten
dom. Daarin staat dat dit kapittel in een eeuwige erfpacht heeft gegeven aan claes goedevaertsz. hun
3 huizen en erven te schoonhoven. Het ene huis staat op de oostzijde van de haven en strekt van de
haven tot de twijstraat toe tussen jacobs van eesterwijck en herman croests huizingen en erven. Het
andere huis en erf staat in de twijstraat en strekt van de twijstraat tot zevender en ligt tussen
florys jansz. en steven henricxsz. huizingen. Het derde huis staat op t ghemeent tussen des gasthuis
huis en erf en der zevender. Item 7 morgen land in langerak in heer straefkens gerechte van brackel
tussen heer peter wymnbt (?) zoons land priesters aan die ene zijde en florens dircxsz. land aan de
andere zijde. Dit alles om 12 gouden engelse nobelen. De betaaldagen zijn op onze vrouwendag te
lichtmisse (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Het kapittel zegelde hun brief op de eerste dag na st. petersdag 1421. Deze brief sluit af met een
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regel latijnse tekst en is ondertekend door h. van der laen.
nr. 1312 20-11-1451 (het uithangend zegel is verloren)
121
Deze kapittelbrief waarbij claes monnyck 3 huizen en hofstede te schoonhoven etc. in pacht krijgt is
reeds verwerkt in de hiervoor staande brief onder nr. 1312 van gelijke datum. Zie dus aldaar, 4 acten
terug.
nr. 1312 9-4-1445 (met een uithangend zegel)
122
Aelbrecht brueder tot naeldwijk zegt in een eeuwige erfpacht te hebben ontvangen van het kapittel ten
dom 3 huizingen en hofsteden gelegen binnen schoonhoven aan de oostzijde van de haven met alle
toebehoren en 7 morgen land gelegen buiten schoonhoven in langerak. Dit voor 8 gouden engelse
nobelen/jaar (wegende 4 ½ vol). De kapittelbrief is hier ingeserneerd. Daarin staat vermeld dat het
strekt van de haven oostwaarts over die sevender tot aan het gasthuis bouhuis toe. Belend aan de
zuidzijde willam scoenmansz. erf en henrix jan kempsigensoen met huizinge en erf en aan de noordzijde
die oude vrederycx van der sevendersz. kinderen en gijsberens erfgenamen van mertoe met huis en erf.
Ende dat erve over de sevender heeft belegen dat gasthuis bouhuis aan die oostzijde en die sevender
aan die westzijde. Strekkende van de meente zuidwaarts totter zevender toe met zijn toebehoren.
Verder 7 morgen land die godenaert jansz. voornoemd van ons gebruikt en gelegen in langerak buiten
schoonhoven. Belend boven aan de oostzijde aernt ymonsz. erfgenamen en kinderen en ten westen herwick
mertunsz. met zijn land. Strekt van de lek noordwaarts tot aan t zevenderland. De betaaldag is heilige
paasdag (14 dagen onbegrepen).
Het kapittel zegelde hun brief op donnersdag na beloken pasen 1445 en aelbrecht zegelde deze brief op
vrijdag na belokenpasen 1445.
nr. 1413-28 26-9-1753
123
Op heden hebben de heren van t kapittel ten dom te utrecht de volgende verhuringen op de hierna
staande voorwaarden (welke ik hier niet heb over genomen) gedaan:
Landen gelegen in haastrecht:
- 16 m zo wei-, hooi- en hennipland land genaamd schoonrewoert waar op het getimmerden staat van jan
van spanjen, strekkende uit de igel tot de polsbroekerkade toe. Belend boven oostwaarts ... (niet
vermeld) en beneden zuidwaarts ... (niet vermeld) laatst bij dezelfde j.v.s. gebruikt. Nu aan dito
verhuurd voor 6 jaar ingaande petri ad cathedram 1754 voor 32 kapoenen en 88 gls./jaar.
D.d. 26-9-1753.
j.v.s tekend met een + In de mage staat: 1 leges f 12,- 8 m land beneden haastrecht strekkende van uit de diepte van den ijssel tot aan de bulwijker af
stolwijkerkafe toe. Belend ten oosten... (niet vermeld) en ten westen (niet vermeld) laatst bij de
heer bastiaen molenaersters weduwe gebruikt. Verhuurd aan dirk cornelisz. van nes voor 6 jaren
ingaande petri ad cathetram 1754 om 16 kapoenen en 14 gl./jaar Actum 26-9-1753
(wg) dirck van es.
- 1 m uiterdijk laatst bij kristoffel slier gebruikt. Verhuurd aan dito voor 6 jaar ingaande petri ad
cathedram 1754 voor f 18,- mits hij onderhoud de kade en het zandpad en de dijk dd. 26-9-1753.
(wg) krisser slier.
- 5 m hooiland gelegen boven haastrecht en honaart, beneden de hoenkopersluis . De belendingen zijn
niet ingevuld. Laatst gebruikt bij willem den houdijker en aart de boer. Verhuurd aan willem de
houdijker en aert de boer voor 6 jaar ingaande petri ad cathedram 1754 om 25 gl. D.d. 18-10-1754.
(wg) aart boer en houdijker met een merk.
- ruim 5 een half morgen hooiland gelegen boven haastrecht in honaart beneden de hoenkopersluis.
Strekt van de tiendweg tot de geer. De belendingen zijn niet vermeld. Laatst gebruikt bij arien buis
verhuurd aan arien en willem buis voor 6 jaar, ingaande p. ad c. 1754 voor 11 kapoenen en 4 gl./jaar
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dd. 22-10-1753.
getekend met + door willem buijs
124

Aan de vlist.
- 5m op de oostzijde van de vlist gemeen met 5 m van jacob de ridder. Strekt uit de vlist tot de
polsbroekerkade, laatst bij dito gebruikt. Verhuurd voor 6 jaar aan dito (welke tekend) dd 26-9-1753.
- 4m aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de vlist tot de bergambachtse opslag. Laatst
gebruikt bij hendrik arentsz. van wel en nu verhuurd aan dito voor 6 jaar ingaande p. ad. c. 1754 om
12 gl./jaar.
tekend met een +
- 4m aan de westzijde van de vlist, strekkende uit het bergwater tot aan de vlistdijk. Betaande in een
kennipwerf, belend een derdedeel weiland en twee derdedelen hooiland. Laatst gebruikt bij engel arkel
en nu verhuurd aan boudeweijn van de leek voor 6 jaar ingaande p. ad c.1754. Dit om 8 kapoenen en
7 gl./jaar. Acte dd. 26-9-1753.
(wg) boudewijn an de lecq.
- 8 m aan de westzijde van de vlist waar t getimmerde van dirck klaasz. boef op staat. Strekt uit de
vlist tot het bergwater toe. Belend ten noorden de heren verhuurders en ten zuiden ... (niet ingevuld), laatst door dito d.k.b. gebruikt. Nu verhuurd aan dito voor 6 jaaren ingaande p.a.c. 1754 voor
34 gl. en 16 kapoenen/jaar dd. 26-9-1754.
(wg) dirk boef.
- 16 m aan de westzijde van de vlist, zijnde een hennipwerf, 2 derden delen weiland en 1/3de deel
hooiland. Strekt uit de vlist tot het bergwater. Belend ten oosten de heren verhuurders en ten westen
--- (niet vermeld). Laatst begruikt door dirk klaasz. boef. Nu verhuurd aan dito voor 6 jaar vanaf
p. ad c. 1754 om 31 kapoenen en 78 gl./jaar. D.d. 26-9-1754.
(wg) dirck boef.
- 8m aan de westzijde van de vlist, betaande in 2/3de delen weiland en 1/3de deel hooiland. Strekt uit
de vlist tot het bergwater. Belend ten zuiden de heren verhuurders met 8m en noordwaarts dirk van
vliet. Laatst gebruikt bij leendert van dam en nu verhuurd aan dito voor 6 jaar ingaande p.a.ac. 1754
om 16 kapoenen en 64 gl. dd. 26-9-1753.
(wg) leendert van dam.
- een derde van 20 m aan de westzijde van de vlist, waarvan de anderen 2/3de delen behoren aan willem
schouten. Strekt uit de vlist tot het bergwater toe. Belend ten zuiden d heren verhuurders en ten
noorden dezelve willem schouten. Nu verhuurd aan jacob jansz. baas voor 6 jaren vanaf p.a.c. 1754 om
12 kapoenen en 24 gl./jaar Actum 8-10-1753.
(wg) jacob janse baas.
- de zuiderhelft van 12 morgen aan de westzijde van de vlist, waar van de noorderhelft behoord aan de
heer johan maas weduwe te oudewater. Bestaande in 2 kennipwerven, de helft weiland en de helft hooiland. Strekt uit de vlist tot bergwater. Laatst gebruikt bij bastiaen van der werf nu verhuurd aan
leendert van der neut voor 6 jaar vanaf p.a.c. 1754 voor 12 kapoenen en 24 gl./jaar dd. 8-10-1753.
(wg) met eem + door leendert vsn der neut.
- 13 m aan de westzijde van de vlist, genaamt het leen, bestaande uit een hennipwerf nl. 3 ½ m weiland en de rest hooiland. Strekt van de vlist tot t bergwater. Belend boven de vlist en beneden ...
(niet ingevuld), laatst gebruikt door jan willemsz. van vianen. Verhuurd aan dito voor 6 jaar ingaande
p.a.c. 1754 om 26 kapoenen en 54 gl./jaar. D.d. 26-9-1753.
(wg) met \/ zijnde t merk vsn j.w.v. vianen.
PS: verder in dit register geen verpachting van onroerend goed gelegen in de krimpenerwaard vermeld.
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nr. 1413-29
125
- 16 m wei-, hooi- en hennipland genaamd schoonrewoerd, waarop staat de huizinge van jan van spanjen.
Strekt uit de ijssel tot de polsbroekerkade. Belend ten oosten eertijds huijg van arkel en nu ...
(niet ingevuld) en ten westen eertijds manus bouwman en nu ... (niet ingevuld). Laatst gehuurd bij
voorn. j.v.s. Nu gehuurd door dito voor 6 jaar ingaande p.a.c. 1762 voor 32 kaponen en 88 gl./jaar.
D.d. 6-10-1762. tekend met een kruisje.
- 8m land beneden haastrecht, strekkende uit de diepte van de ijssel tot t bilwijkerwater of de
stolwijkerkade. Belend ten oosten eertijds de kinderen van geerlof dirck danielsz. en nu ... en ten
westen jan willemsz. nu ... Laatst bij heer bastiaen molenwater gebruikt. Nu gehuurd door dirk
cornelisz. van es voor 6 jaar vanaf p.a.c. 1762 voor 16 kapoenen en 14 gl./jaar. D.d. 6-10-1762 en was
getekend met dirck van es.
- 1m uiterdijk gelegen boven haastrecht in honaart. De belendingen zijn niet vermeld. Laatst gebruikt
door christoffel slier. Gehuurd door dito voor 6 jaar vanaf p.a.c.1762. jaarlijks voor 2 kapoenen en
zestien gulden. D.d. 6-10-1762 ende pachter tekend.
- 5m hooiland gelegen boven haastrecht in honaart beneden de hoenkopersluis. Strekt van de ijsseldijk
tot de tiendweg. Laatst gebruikt door willem van houdijker en nu gehuurd door willem den houdijker en
evert hol voor 6 jaar vanaf p.a.c. 1762 om 10 kapoenen en 15 gl./jaar dd. 6-10-1762.
Houdijker zet een merk en hol tekend met ‘eeuwit hol’.
- 6m hooiland gelegen boven haastrecht in honaert beneden de hoenkopersluis. Strekt van de tiendweg
tot de geer. Laatst gebruikt bij nanne hogenes nu gehuurd door dirk spek en pieter tempel voor 5 jaar
vanaf p.a.c. 1763 om 12 kapoenen 12 gl./jaar dd. 6-10-1762 en getekend met een kruisje door dirk spek.
- 5m land op de oostzijde van de vlist, gemeen met nog 5m competerende gerrit van der zijde aan de
andere zijde. Strekt uit de vlist tot de polsbroekerkade. Belend ten zuiden eertijds herman
pietersz.en nu ... en ten noorden eertijds krijn kornelisz. de ridder en nu ... gebruikt bij
dezelfde g.v.d. zijde. Nu gehuurd door dito voor 6 jaren vanaf p.a.c. 1762 voor 10 kapoenen en 40
gl./jaar. D.d. 6-10-1762 en get. door g. van der zijde en b. vande lecq !
- 4m land aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de vlist tot de bergambachter opslag. Belend
zuidwaarts ... ende noordwaarts eertijds kornelis den ouwerkerker en nu ... Laatst gebruikt bij
hendrik ariensz. van wel. Nu gehuurd door dito voor 6 jaar ingaande p.a.c.1762, om 8 kapoenen en
4 gl./jaars dd. 6-10-1762 en door h.a.v.w. getekend met een kruisje.
- 4m land aan de westzijde van de vlist strekkende uit t bergwater tot aan de vlistdijk zijnde een
kennipwerf, 1/3de deel weiland en 2/3de delen hooiland. Belend noordwaarts eertijds de heer donker nu
---= en zuidwaarts eertijds pleun ouwerkerk en nu ... en laatst gebruikt bij boudewijn van de lek.
Nu gehuurd door dezelve voor 6 jaren vanaf p.a.c.1762, jaarlijks voor acht kapoenen en 7 gl.
- 8m land aan de westzijde van de vlist waar t getimmerde van dirck klaasz. boef op staat. Belend
noordwaarts de heren verhuurders met 1/3 van 20 m en zuidwaarts oostzijde klaas geritsz. boef en nu
-----. Is laatst door dito d.c.boef gebruikt. Gerhuurd door ... (niet vermeld) voor 6 jaar ingaande
p.a.c. 1762 voor 16 kapoenen en 34 gl./jaar. Gedaan 6-10-1762 en wg, dirck boef.
- 16m land aan de westzijde van de vlist, strekt uit de vlist tot het bergwater, zijnde een hennipwerf, 2/3de delen weiland en 1/3de deel hooiland. Belend ten zuiden eertijds willem kornelisz. en
nu ... en ten noorden de heren verhuurders met 8 m land bij dirk klaasz. boef gebruikt. Gehuurd
bij ... (niet ingevuld) voor 6 jaren vanaf p.a.c. 1762 en jaarlijks voor 32 kapoenen en 78 gl.,
dd. 6-10-1762. (wg) dirk boef.
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- 8m land aan de westzijde van de vlist strekt vanaf bergwater tot de vlist. Bestaande in 1/3de deel
hooiland en 2/3de delen weiland. Belend ten zuiden de heren verhuurders met 16 morgen en ten noorden
eertijds de kinderen van aart gijsen nu met ... Laatst gebruikt bij leendert van dam. Nu gehuurd
door dito voor 6 jaren ingaande p.a.c. 1762 en voor 16 kapoenen en 64 gl./jaar dd. 6-10-1762 en wg.
leendert van dam.
- 1/3de deel vn 20 m aan de westzijde van de vlist gemeen met jacob jansz. baars. Strekkende uit de
vlist tot het bergwater. Belende noordwaarts eertijds willem schouten en nu ... en zuidwaarts de heren
verhuurders met 8 m bij kornelis de wit gebruikt. Gehuurd bij jacob jansz. baers vanaf p.a.c.1762 voor
12 kapoenen en 24 gl./jaar dd. 6-10-1762.
(wg) jacob janse baas.
-de zuiderhelft van 12 m waarvan de noorderhelft met de daarop staande huizinge leendert van derneut
compareerd. Gelegen aan wederzijden van de vlist. Belend ten noorden de gehele 12 morgen eertijds
mattheus kornelisz. de ridder en nu ... en ten zuiden eertijds pieter aertsz. en nu ... Laatst
gebruit bij leendert van der neut nu door dito gehuurd voor 6 jaren vanaf p.a.c. 1762 voor 12 kapoenen en 24 gl./jaar. De huurder tekend met een ‘ + ‘.
- 13 m land genaamd het leen aan de westzijde van de vlist. Strekt van de vlist tot het bergwater.
Belend boven de vlist en beneden ... zijnde een hennipwerf 3 ½m weiland en de rest hooiland,
laatst door jan willemsz. van vianen gebruikt. Nu gehuurd door maria ... weduwe van adrianus
thijnenberg voor 6 jaat ingaande p.a.c. 1762 en jaarlijks om 26 kapoenen en 54 gl. dd. 6-10-1762.
(wg) marya tujnenburg.
PS: de rest van dit register niet doorgebladerd doch zeer waarschijnlijk indentiek met voorstaande
register, dus niets betreff. de krimpenrwaard.
nr. 1940 2 charters dd. 26 en 30 juli 1306 Bijden staan in het latijn.
nr. 1941 1 charter dd. 21-2-1319 staat in het latijn.
126
3-2-1325 (met een uithangend beschadigd zegel)
Allen den ghenen die desen bryf souden zyn en of horen lesen soic sueder vi voirne canoyc ten doeme
outrtecht cont ende voirscrieve dat ic hebbe voirhuert eine vi(e)rtelle lants die gheleghen is in die
prochghie van haestrecht tus(s)chen willame bielen lande op die oest(s)ijde ende wouter viers. lande
ane westzide der voirzeiden wouter voet omme der tijt eennen tornois te vijf jairen, In orconden van
desen hebbe ic minen zeghel anne desen bryf ghehangen. Ghegheven in t jaire onse heeren dusent
driehondert ende neghentien in zynt(e) petersdaghe in den lenten.
nr. 1942 1 charter dd. 30-7-1306 staat in het latijn.
nr. 1942 13-11-1434 (met een uithangend los zegel)
127
Het kapittel ten dom deelt mede dat zij in pacht geven aan jan van haestrecht hennixz. tot zijn lijf
zo lang t ons dunckt, t leen gelegen in het karspel van haastrecht om 4 ouden vrancise schilden, vrij
geld. Volgen de voorwaarden. Betaaldagen zijn de helft op st. martijnsdag in de winter en de andere
helft op st. petersdag ad cathedram.
Het kapittel zegelde deze brief op st. virctiaeledag 1434.
nr. 1942 8-4-1495 (met een uithangend zegel)
128
Mechtelt huge geritsdr. stelt dat zij voor 10 jaren in erfpacht heeft ontvangen van t kapittel ten
dom (ingaande st. petersdag ad cathedram 1496 a.s.) 12 morgen land in het kerspel van haastrecht voor
18 beyerse gulden/jaar (tot 28 groot vlaams). In deze brief is geinserneerd de kapittelbrief. Het land
begresd boven t kerspel van haastrecht en beneden henrick aerntsz. van broichuysen. Te betalen de
helft op st. martijnsdag in de winter en de wederhelft op st. petersdag ad cathedram, 14 dagen
onbegrepen. Volgen de voorwaarden.
Het kapittel zegel van gerit henrixsz. rentmeester vernoemd (?) op verzoek van mechtelt op 8-4-1495.
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nr. 1942 23-3-1548 (met 3 uithangenden zegels)
129
Voor gerrit jansz., aert govertsz. vogel en ghijsbert jansz. de leeu, schepenen te schoonhoven kwam
jacop dirksz. (wonende boven haastrecht) en stelde gehuurd te hebben voor 10 jaren van t kapittel ten
dom een hoef land geheten ‘scoudeweert’ en had het het laatst gebruikt. Belend ten oosten boven mees
saernsz. en ten westen beneden jacop dircksz. De pachtsom is 71 kar. gulden/jaar, vrij geld, behalve
bij open oorlogen, nieuwe molens uit de grond, nieuwe sluizen uit die putte en open walen zodat t land
niet gebruikt kan worden. Dan mag gekort worden zoals de buren ook mogen korten. De betaaldagen (elk
voor de helft) zijn st. martiensdag a.s. en st. petersdag ad cathedram, steeds 14 dagen onbegrepen.
Volgen de voorwaarden. De brief is bezegeld op 23-3-1548.
nr. 1942 30-1-1521 (met 2 uithangende zegels)
130
Het kapittel ten dom geeft in een jaarlijkse erfpacht, en wel voor 10 jaren, aan adriaen jacobsz. in
haastrecht 7 morgen land gelegen boven de kerk van haastrecht, genaamd het ‘scouwensland’, welke dirck
hughensz. laatst gebruikte. Belend ten oosten boven dirck daen elsnexsz. en ten westen beneden willem
ghoesensz. Strekt van de ijssel tot de bilwijckertiendweg toe. De pacht gaat in op st. petersdag ad
cathedram 1521 en bedraagd 9 gouden keurvorster schilden/jaar. Volgen de voorwaarden.
Feys jansz. als schout en wij jacop dircksz., jan aernsz. (heeft geen zegel) en jan aerntsz. als
schepenen van haastrecht hebben deze brief bezegeld op 30-1-1521 sc.
nr. 1942 26-11-1558 (met 2 uithangende zegels)
131
Voor govert fransz. en aerl claesz. schepenen binnen schoonhoven kwam goessen jacopsz. en stelde dat
die van het kapittel ten dom hem in een jaarlijkse pacht hadden gegeven 7 morgen land, gelegen beneden
haastrecht, welk land hij gebruikt. Volgt de geinserneerde brief van t kapittel ten dom. Belend (ten
oosten?) bouwen dirck danielsz. en ten westen willem goessensz. Strekt van uit de ijssel tot billick.
Dit voor 6 jaren ingaande st. petersdag ad cathedram 1558. De pachtsom is 36 kar. gulden/jaar. De
betaaldagen zijn, elk voor de helft, st. maertinsdag in de winter en st. petersdag ad cathedram,
14 dagen onbegrepen. Volgen de voorwaarden. De brief is bezegeld op 26-11-1558.
nr. 1942 2-12-1559 (met 2 uithangende zegels waarvan een beschadigd)
132
Voor arien bouwensz. en egbert jaspersz. schepenen te schoonhoven kwam willem jacopsz. (wonende te
haastrecht) die bekende van het kapittel ten dom in een jaarlijkse pacht te hebben ontvangen 15 morgen
land gelegen boven haastrecht. Hij belooft hiervan de helft te gebruiken en daarvoor te betalen. Volgt
de geinserneerde kapittelbrief. Het belend ten oosten boven jan meeusz. en ten westen beneden jacop
dircxsz. Strekt van uit de ijssel tot de polsbroederkay toe. Dit voor 6 jaren ingaande st. petersdag
ad cathedram 1558 voor 12 kar. gulden/jaar. De helft te betalen op st. meertensdag in de winter en de
anderen helft op st. petersdag ad cathedram, 14 dagen onbegrepen. Volgen de voorwaarden. Deze acte is
bezegeld op 2-12-1559.
nr. 1942 28-5-1564 (met 3 uithangende zegels waarvan 2 zijn verloren)
133
Voor cornelis willemsz. schout, jan cornelisz. en peter jacopsz. gezworenen te haastrecht kwam willem
jacopsz. welke stelde van het kapittel ten dom in een jaarlijkse pacht te hebben gehad een hoeve land
te haastrecht. In de geinserneerde kapittelbrief staat nog o.a.: Belend ten oosten boven jan mertensz.
eertijds jan meeusz. en ten westen beneden willem jacopsz. eertijds jacob dircksz. Het strekt van de
ijssel tot de polsbroekerkae. Dit voor 7 jaren welke ingaan met st. petersdag ad cathedram 1564 en hij
zal voor iedere morgen 7 gulden van 20 stv, betalen. Volgen de verdere voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 28-4-1564 en deze brief op 28-5-1564.
nr. 1942 23-4-1548 (met 3 uithangende zegels)
134
Voor gerrit jansz. schout, aert govertsz. vogel en ghijsbert jansz. de leeu schepenen te schoonhoven
kwam goessen jacopsz. die stelde van het kapittel ten dom gepacht te hebben 7 morgen land in beneden
haastrecht. Belend ten oosten boven dirck danielsz. en ten westen willem goessz. Dit voor 10 jaren om
23 kar. gl./jaar, vrij geld (behalve nieuwe sluizen uit de putte en nieuwe molens uit de grond zoals
de buren dan mogen korten). Volgen de verdere voorwaarden. Te betalen de helft op st. mertini in de
winter en de andere helft op st. petersdag ad cathedram, 14 dagen onbegrepen. De pacht gaat in op st.
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petersdag ad cathedram 1548. Geeft een rantsoen van 7 kar. gulden.
Deze brief is bezegeld op 23-4-1548.
nr. 1942 28-5-1564 (met een uithangend zegel)
135
Voor cornelis willemsz. schout, jan cornelisz. en peter jacopsz. gezworenen te haastrecht kwam
goessen jacobsz. (wonende tot haastrecht) en stelt in een jaarlijkse pacht (voor 6 jaren) van het
kapittel ten dom ontvangen te hebben 7 morgen land gelegen in het gerecht van haastrecht. De geinserneerde brief van het kapittel ten dom vermeld nog dat dit land strekt van de ijssel tot aan de stolkerkade. Belend boven de erfgenamen van dirck danen en beneden de erfgenamen van willem goyersz. Deze
pacht gaat in op st. petersdag ad cathedram 1564 voor 40 gulden/jaar, vrijgeld. Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 28-4-1564 en deze brief op 28-4-1564.
nr. 1942 15-3-1523 (met een uithangend zegel)
136
Het kapittel ten dom geeft in een jaarpacht aan goesen jacobsz. in haastrecht 7 morgen land gelegen
beneden de kerk van haastrecht en genaamd het jan van scouwensland, wat dyerck hugensz. laatst
gebruikte. Belend ten oosten boven dyerck daen elyncksz. en ten westen beneden willem goessensz.
Strekt van de ijssel tot de billicker tiendweg toe. Deze pacht is maximaal 16 jaar lang en ging in met
st. petersdag ad cathedram 1522. Dit om 9 gouden keurvorster rijnsgulden/jaar (28 brabantse stv. per
keurvorster gulden). De betaaldagen zijn voor de helft op st. martensdag in de winter 1522 en
de wederhelft op st. petersdag ad cathedram. Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 15-3-1523.
nr. 1942 7-12-1566 (met 2 uithangende zegels, waarvan een los)
137
Voor jacob clementsz en dirck jansz. lonck/louck schepenen te gouda kwamen gerrit cornelisz. en jan
cornelisz. (broers) en stellen dat zij resp. de langstlevende van hen van het kapittel ten dom gehuurd
hebben 12 morgen land gelegen in boven haastrecht wat zij t laatst gebruikt hebben. Strekt uit de
diepte van de ijssel tot die geyn toe. Belend ten oosten boven jacob willemsz. en ten westen beneden
pieter gijsbertsz. Dit voor 9 jaar ingaande st. petersdag ad cathedram 1566. De pachtsom is 80 kar.
gulden en de betaaldagen (half- half) st. jansdag in de zomer en st. matheeusdag, 14 dagen onbegrepen.
Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 7-12-1566.
nr. 1942 8-2-1500 (met een uithangend zegel)
138
Floris peter willemsz. zegt in een jaarlijkse pacht te hebben gehad van het kapittel ten dom 7 morgen
land gelegen in de parochie van haastrecht voor 10 jaren, om een pachtsom van 4 ½ gouden beyerse
gulden/jaar. Hierin geinserneerd de kapittelbrief. Deze pacht gaat in met st. petersdag ad cathedram
a.s. Belend boven jacop aertsz. en beneden peter jacobsz. met zijn broers. Dit land strekt van de
ijssel tot de billische tienden toe. Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 8-2-1500 en deze brief op 8-2-1500.
nr. 1942 24-10-1542 (met 2 uithangende zegels)
139
Voor jacop jansz schout, jan louwensz. en mees dammisz. gezworenen van haastrecht kwam gherrit
cornelisz. die stelde van het kapittel ten dom gehuurd te hebben 12 morgen land in beneden hoennecopersluis. Belend ten oosten jan dircxsz. en ten westen peter gijsbertsz. De pachtsom is 36 kar.
gulden (van 40 groot vlaams). De pacht gaat in met st. petersdag ad cathedram en moet te schoonhoven
betaald worden bij de rentmeester van dat kapittel op mertijnsdag in de winter (14 dagen onbegrepen).
Volgen enige voorwaarden.
De brief is bezegeld op 24-10-1542.
nr. 1942 12-3-1549 (met 3 uithangende zegels)
140
Voor lambert gerritsz., adriaen dircksz. en anthonis cornelisz. die man, schepenen te schoonhoven
kwam gerrit cornelisz. wonende in boven haastrecht, welke stelde gehuurd te hebben voor 10 jaren van
het kapittel ten dom 12 morgen land. Belend ten oosten boven jan dircksz. en ten westen pieter
gijsbertsz. Strekt uit de diepte van de ijssel tot het hoencoperland. De pachtsom is 52 kar.gl./jaar.
Volgen de voorwaarden. De brief is bezegeld op 12-3-1549.
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nr. 1942 24-10-1542 (met 3 uithangende zegels)
141
Voor jacop jansz. schout, jan louwensz., mees dammisz. gezworenen van de stede en lande van haastrecht kwam jacop dirck jansz. welke stelde van t kapittel ten dom gehuurd te hebben (voor 10 jaren)
een hoeve land gelegen boven die kerk van haastrecht en genaamd scoudeweert. Belend ten oosten mees
sandersz. en ten westen jacob dircxsz. Dit voor 52 kar. gl. 10 stv./jaar (van 40 groten vlaams).
Gaat in st. petersdag ad cathedram 1538. Moet betaald worden te schoonhoven aan de rentmeester van de
dom. De betaaldagen zijn martijns in de winter en st. petersdag ad cathedram telkens de halve
pachtsom. Volgen enige voorwaarden. Is bezegeld op 24-10-1542.
nr. 1942 22-10-1542 (met 3 uithangende zegels)
142
Voor jacop jansz. schout, jan louwensz en mees dammisz. gezworenen van haastrecht kwam goessen
jacopsz. welke stelde van t kapittel ten dom gehuurd te hebben voor 10 jaren 7 morgen land buiten
haastrecht. Belend ten oosten dirck danielsz. en ten westen willem goessen. De pachtsom is 18 kar.
gl./jaar (groot 40 vlaems). Het eerste jaar ging in st. petri ad cathedram 1538. De pacht moet
betaald worden te schoonhoven bij de rentmeester van t kapittel. De betaaldagen zijn gelijk aan die in
de voorstaande acte. De brief is bezegeld op 24-10-1542.
nr. 1942 29-3-1564 (met een uithangend zegel)
143
Het kapittel ten dom geeft in pacht aan willem claesz. (won. tot haastrecht, in rosendaal) 4 morgen
land. Strekt van hoencop tot de ijsseldijk en ligt gemengder veur in 16 morgen, waar af die 4 morgen
toebehoord aan willem claesz. zelver en die andere 8 morgen aan jacop jacopsz. (wonende tot
oudewater). Boven die 16 morgen belend dirck aertsz. (wonende in rosendaal) en beneden het oude
convent binnen oudewater. Dit had thuentgen weduwe van claes jansz. cock 6 jaar lang gebruikt. De
pacht gaat in met st. peter ad cathedram 1564. De pachtsom is 586 pond nieuwe melkenkese meysch
goed/jaar. Volgen de voorwaarden en dat de pachtsom vrij geld is behalve bij open oorlogen, nieuwe
molens, open wade en nieuwe sluizen. De brief is gezegeld op 29-3-1564 en (wg) lamzweerdt.
nr. 1943 13/15-9-1424 (met een uithangend zegel)
144
De eerste 11 regels staan in het latijn. Vervolgens staat er: peter van den heene proost van oud
munster te utrecht deelt mede dat heer jan die wael, heer andryes van stoecle proost van vriesland en
heer ghusbrecht heerman canunnick ten dom te utrecht (gemachtigd door hun kerken etc.) ter eenre en
heer jan van rynesse ende van everingen ridder ter andere zijde zijn overeen gekomen een scheiding te
maken, waarmede alle geschillen die partijen hebben worden afgedaan. Het betreft de 129 morgen land
welke het kapitteten dom heeft liggen tussen de ijssel en de lek, welke partij ten anderen van het
kapittel ten dom in pacht heeft. Zijn volgende overeen gekomen (op een peine van 1000 vrankische
schilden):
1 jan van renesse geeft aan ten dom de achterstalligen pacht voor alle onraad en schade welke dat
kapittel aan hem betekenen mag tot heden, zijnde 600 beyerse gulden. Te betalen tot 12 jaren, elk
jaar 50 beyerse gulden. Hiervoor zal jan borgen stellen voor st. mertijnsdage in de winter
aanstaande.
2 als ter enige tijd dijkstoringe kwam, zodat het land niet gebruikt kan worden, dan behoeft de pacht
niet betaald te worden.
3 Jan zal dat land weder aanvaarden en dat bewaren van alle banwerk binnenlands en zal de hoofddijk
houden en doen maken als gewoonlijk is op zijn kosten. Daar jan grote schade en last van die landen
heeft gehad en nog eventueel staat te lijden, zo zal op de eerste pachtdag van de lande te weten
van de 100 schilden/jaar en ook die eerste dag van de ‘sessehondert’ beyers gulden wezen nu tot
kersmisse a.s. over een jaar en hier voor zal jan borgen stellen.
4 Zo wanneer en tot wat tijden jan getuigen kan met 2 of 3 goeden mannen en willen brieven nemen ende
genen daar die kerk en kapittel vernoemd mogelijk mede bezwaard zullen wezen, zo zal jan kwijt zijn
van alle loeften die hij in brieve of anders belooft had, behoudelijk of hij enige afterstedigen
pacht schuldig was, dat hij die betalen zal tot zulke dagen vlg’s de brieve daar op gegeven ende
jan zal t kapittel brieve geven, waarin hij zal beloven t kapittel voordacht te wesen alzo bij den
heren ende andere pachten gezet heeft. Verder zullen alle boven hier voor aan beiden zijden
gegeven/genomen blijven van kracht.
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De laatste 12 regels en het onderschrift staan in het latijn.
nr. 1944 10-2-1507
145
Copie.
Allen den ghenen die desen onsen brieff sellen sien off horen lesen doen wij verstaen aert
aeriaensz., ghijsbert schijne aertsz. willem huygensz. ende cornelis diricxsz. soe wij aert
ghijsbertsz ende willem mit wijlen dirick jansz. mijns cornelis diricxsz. vader die cortelinge
gestorven es, saliger gedachten, t anderen tijden van den weerdigen ende eersamen heren domdeken ende
capittel der kercken ten doem t utrecht gehuert ende in jaerlicxen pacht ontfangen hebben gehadt huer
kercken goeden ende landen hier nae bescreven ende bepaelt tien jaeren lanck duerende doen nae st.
mertens die noch niet omgeckomen en zijn. Ende ick cornelis diricxsz. in mijn saliger vaders stede bij
den voorgaende heuren(?) consenten ende wille die voorscr. huere aen genomen hebbe. Soe bekennen wy
aert aeiaemsz., ghijsbert schijne, willem huygensz. ende cornelis dircxsz. ende elck van ons bijsonder
dat de voirgen. heren doemdeken ende capittel ons die voorscr. huere ende pacht van nu sinte
pietersdach ad cathedram naestcomende tot twaelff jaeren naest comende verlengt hebben ende wij alsoe
ende elcx van ons bijsonder als principael van den selven heren domdeken ende capittel gehuert ende in
jaerlicxen pacht ontfangen hebben twaelff jaren lanck van nu sinte pieters dach naestcomende duerende
huere kercken lande ende goede te weten:
- heer goedevaerts halve hoeve ende dat hoppelant inhoudende t samen achtien mergen lants. Dair boven
dat hoppelant voorscr. ende aert ariensz. met zijne mede werckers ende beneden here godenaerts halve
hoeve die graefflicheyt van hollandt off heer jan van naeltwijck naest gelant sijn.
- item conden/couden hoeve dair boven reyer willem gerrytsz ende beneden jacob jacobsz. naest gelant
sijn.
- item berckenoerts drie viertelen mit vier en twintich margen lants dair naest drie viertelen mit
vier en twintich margen lants dair naest leggende geheten berckenoerts hoeven, dair boven heer jan
van naeldwijck off die graefflicheyt voerscr. ende beneden wigger willemsz. mit zijn mede werckers
naestgelant sijn.
- Item noch twee hoeven gelegen aen die vlist die dode ende ghijsbert willemsz. plegen te gebruicken.
Dair boven peter billix ende beneden ghijsbert van eynden naestgelant zyn.
- Item noch vier mergen die aert byndop te bruycken plach. Dair boven kors nijs ende beneden die
regulieren in den HEM naestgelant sijn.
fo 1v
- Item noch vier mergen lants die jan die huse te bruycken plach, dair boven die proost van oude
munster t utrecht ende beneden kors nijs voorscr. naestgelant zijn.
- Item noch ses mergen die willem huygensz. te bruycken plach daer boven geertruyt van schouwen ende
beneden die proost van oudemunster naest gelant zijn.
- Item noch vijff mergen lants an die vlyst, die gheen te gebruijcken plach, dair boven die regulieren
t utrecht ende beneden aelbert mertensz ter soude naestgelant sijn.
- Item noch een hove lants gelegen boven haestrecht geheyten schoudeweert. Dair bove dirick hermensz.
ende beneden jan hermensz. gemeen naest gelant zijn.
- Item noch vijff oude schilde des jairs van vijftien mergen geheten t leen, gelegen in den lande van
haestrecht. Dair boven goessen claesz. ende beneden ellinck gerrit aertsz. ende borch goessen
petersz. naestgelant mit zijn. Alsoe groot ende cleyne als t wij aert ariaensz., ghijsbert schyne,
willem huygensz.ende wylen dirick jansz. laest van den gen. heeren gebruyct hebben, elcx jairs om
drie ende dertich goude beyersche gulden ende vijf en dertich oude goude vranckrycksche schilden.
- Item noch een viertel lants gelegen te ammers dair dat tolhuys op plach te staen, die jacob evertsz.
laest vande heren in huere ende pacht gebruyct ende wy mit consente des selven jacobs op onse huere
overgenomen hebben.
Alsoe groot ende cleyne als dat lant ende alle d ander landen soe zij voorbepaelt staende, gelegen
sijn ende den voorgn. heeren ende huere kercke mit recht toebehoeren ende nyet meer. Elicx jairs om
twee goude utrechtsche davits gulden al te samen goet van goude ende van volre gewichten ende
gerechten munten voor datum s brieffs geslagen ende gemunt wesende off die weerde daer voor an goede
andere payemente als die ecclesie van utrecht gemeenlick van horen plachte voor den ouden schilde
beyerssche ende davits gulden ontfangen ende nemen sal in elcker tyt der betalinge die wij aert,
ghijsbert, willem ende cornelis voorgenoemd ende elcx van ons bijsonder den voorgen. heren domdeken
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ende capittel jairlicx vrij ende commerloes betalen sullen sondere eenige affcortinge ofte verminringe
fo 2
des voorscr. pachts overmits enige schade last ofte ongeval die op dit voorscr. lant mochten comen,
het wair van die ijsel te graven off anders nyewercke off enigerhande bede van heren off van yemant
anders die op t voorscr. lant worden gezet. Oec van saicken dattet toe g(e)naem ten waere alleen dat
die dyck inbraicke off dattet open oorlogen worden tusschen die graefflicheyt van hollandt ende den
gesticht van utrecht oft van anderen lants heren als dat wij dit voorscr. lant kenlycken nyet bruycken
en mochten ende alsdan sellen wij dat yerste jaer van den oorloge oft waternoot dat voorscr. lant
houden buyten der heeren schade voorgn. ende den pacht dair van betalen alsoe verre als redelijcken
wesen sal.
Ende waert saicke dattet open oorloge ofte waternoot bleve ende wij dese lamdem nyet gebruycken en
mochten eensdeels off al, soe sellen wij die pacht dair aff betalen als redelijcken wesen sal ende
mede boven ende beneden doet op ons selffs cost, ancxt ende arbeyt binnen der kercken ten doem t
utrecht voorscr. als die helfte van den gelde op sinte martynsdach in den winter naest comende ende
die ander helft op sinte peterszdach ad cathedram dair naest volgende off binnen der maent van meerte
den alingen pacht onbegrepen. Ende alsoe voort jairlicx van jaere tot jaere ten t dese twaelff jaeren
omgecomen zijn. Mit sulcke voorwaerde waer t saicke dat wij den heeren voorgenoemd off horen camerair
inen tijt wesende den voorsc. pacht vol ende all nyet en betaelden tot sulcken termijnen ende in allen
manyeren als voorscr. es soe vielen wij claerlicke van allen recht ende toe seggen dat wij hadden
ofte hebben mochten aen die verpachtingen des lants voorscr. Ende soe quaem dat voorscr. lant weer
vrij ende loss ande voorscr. domdeken ende capittel der kercke ten doem voorscr. horen vrijen wille
dair mede te doen alsoe verre als zij dat versuym aennemen wouden ende anders nyet.
Behoudelycken den heren voorscr. nochtans den afterstadigen plach die dan onbetaelt waer die soude
wij nochtant hemluiden mede betalen sonder wederseggen
Noch synt voorwaerden waert dat men binnen den twaelff jaren als binnen den laisten jaeren enige
fo 2v
groete nye wercke ofte grote sluysen maicken soude den gemeene lande aengaende, dat sellen wij den
heeren ter goeder tijt te vooren te kennen geven ende dair sellen zij dan enige vuyt horen capittel
oft anders bij scicken dair men sulcke wercke bij verdingen maecken ende vuytsetten sal.
Ende off wij dan dair merckelijcke toe gegouwen hadden off te gelden souden ende ons dit voorscr.
lant nae desen twaelff jaer nyet weder verpacht en worde, soe sullen die voorgen. heren twee heeren
vuyt hoeren capittel dair toe schicken ende wij sellen oick dan dair twee goede mannen toe scicken
ende kiesen.
Ende wes dese vier dair aff dan eendrachtelicken sluyten ende seggen dat sellen die heeren voorscr.
ons dair van affcorten van den alinge pacht van den laesten drie jaren ende alsdan selve die heren
horen vryen wille mogen doen mitten voorscr. lande sons ons off yemant anders van onsen wegen enich
weder seggen dair op te mogen doen, ten waer saicke dat sy dit voorscr. lant t ende dese twaelff
jaeren ons weder verpachten ende alsdan en souden sy ons nyet offcorten van enige oncosten die in
enige wys voor geschiet mochten sijn van wat saicke dattet oick toegecomen waere.
Voort synt voorwaerden dat wij betalen selen buyten den heren cost, anxt ende arbeyt die verstoringen
van allen costen ende arbeyt van die grijndinge des lants die voor dese tijt als voor datum des
brieffs van dirick aelwijn ende roeloff off van yemant anders gemaict zijn in den soeslach tusschen
den hoge dijck ende dat affgedijcte ackerlant oft anders wair dair die grijndinge des lants voorscr.
gelegen sijn.
Ithem sijn noch voorwaerden dat wij aert ghijsbert, willem ende cornelis alle alsulcke omelant dat
vuytgedyct ende noch onbegijnt es ende voor alle t lant dat dese twaelff toecomende jaeren noch
vuytgedyct sal worden tot grijndinge maken ende mit grynt besteke selle op onsen cost, anxt ende
arbeyts binnen desen twaelff jaeren naes(t) comende souden den heere off huere kercken ten doem
voorscr. yet dair van een corten off te tysschen soe dat tenden den twaelff jaeren voorscr. alle die
fo 3
omgedijcte landen wel besteken ende begrijnt sullen wesen als die ander omme ende vuytgedijcte landen
sijn die mit grijn besteecken ende wel begrijnt sijn.
Noch zijn t voorwaerden dat wij geen van alle die voorscr. grijndingen en sellen mogen huyren,
snijden ofte houden dan van drie jaeren toe als dese twaelff jaeren duerende sellen ende intlaeste van
dese twaelff jaeren als die pachtinge der jaeren voorscr. vuytgaen sal soe stellen wij hem luyden op
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alle die grijndinge voorscr. lenen drie jarige risende vande alle noch ende lijt. Mit welcke drie
jaryge rijsende die heeren voorscr. alsdan horen vrijen wille sullen mogen doen sonder enich
wederseggen van ons off yemant anders van onsen wegen.
Voort sijn t voorwaerden dat wij en sellen noch en mogen dat pachtrecht van den lande voorscr.
scheyden noch deylen noch vercopen, noch versetten, noch versellen, noch an yemant anders brengen noch
in geender hande manyeren quijt werden buyten die voorgn. heeren wille ende consente om(m)e die pene
van vervallinge.
Ende waert saicke dat enich van ons vieren offlivich worde eer dese twaelff jaeren ongecomen waeren
zoe sal die pachtinge van den lande voorscr. mit ons anderen die dan noch levende sellen wesen
algeheel ende ongescheyden comen op eenen den outste, naesten, wittaftigen erfnaem van den ghenen die
dan van ons gestorven ware van manshoeft nairre te wesen dan een wijsthoeft dair sij beyde enen nae
waren om alsulcke pacht ende in alle manieren, voorwaerden, verbanden ende penen als voorscr. staen
ende die voorscr. erffnaem sal bynnen ende halven jare nae des genen doot die dan gestorven waere,
die voorscr. pachtinge van den lande voorghanden heren versoecken ende nemen van hem nue bryeven van
den jaere die dan afterstadich sullen wesen vanden twaeff jaeren voorscr. ende genen den heeren weden
brieven alleens spreeckende op onsen cost.
Ende waert saicke dat onse erffgenaem dat nyet en dede off enich van den punten in desen onsen
jegenwordige brieve begrepen verbrake ende nyet en hielde ofte voldede, zoe viel hij van alle recht
ende toeseggen dat hij hadde ofte hebben mochte an die panchtinge des lants voorscr. sonder enich
weersegge.
Ende voort soe hebben wij aert, ghijsbert, willem ende cornelis voorgen. voor ons ende voor onsen
erffgen. ende nacomelingen bekent ende belydt, bekennen ende belijden mit desen onsen brieve dat wij
fo 3v
gheen recht noch toeseggen en hebben an enige van desen landen voorscr. ende bysondere an die
voorscr. hoeve lants gelegen boven der kercken tot haestrecht anders dan alleen sulcke pachtinge ende
huerwaeren als dese onse brieff begrepen heeft up allen voorwaerden, verbanden ende penen als voorscr.
staen.
Voorts zijn t voorwaerden dat wij alle dese voorscr. landen ende erven den heeren der kercken ten
doem voorscr. toebehoerende mitten rechten ende anders tot allen plaetsen verantwoerden allen op onsen
cost ende arbeyt van allen den ghenen die nu off hiernamaels dair op te seggen mochten hebben alsoe
lange als wij hoir pachters van den landen wesen sellen.
Voort zijn t voorwaerden dat wij den heren voorscr. alle dese voorwaerden gelooften belatingen punten
voor ende na in dese onse jegenwoirdige brieve begrepen volcomelicken houden ende geheelicken voldoen
ende wairborgen ende verwissen sellen mit goede mannen binnen der stadt van utrecht wonende dair den
heren mogelicken aen ge(n)negen sal dese twaelff jaeren lanck gehuerende ende nyet langer.
Ende wairt saicke dat wij enich van den geloften ende voorwaerden voorscr. tot enigen verbraken ende
die volcomelick nyet en hielden, dat god verhueden moet, soe souden wij aert, ghijsbert, willem ende
cornelis ende wij aeriaen jansz. schout inden oostveen ende pouwels jansz. burgers t utrecht als
borgen als aert, ghijsbert, willem ende cornelis ons hier op met heuren geset hebben tot vermaende der
heren voorscr. off hoer cameraers in den tijt wesende oft hoeren gewaerden bode incomen leysten sonder
wederseggen in een eersame herberge binnen utrecht dair men ons ende onsen borgen voorgen. in wijsen
sal. Te weten van aert, ghijsbert, willem ende cornelis voorgen. mit viel peerden ende mit drie
knechten ende wij ariaen jansz. ende pouwels jansz. borgen voorscr. elck mit eenen knecht ende twee
peerden aldair des dages zecker maeltijd te eeren ende keysinge te doen nae goeder mannensede ende ons
selven te vrijen ende te quyten anden waerdt ende wt die keysringe nyet te scheyden die heren voorn.
ghehoeren camerair in den tijt en waeren van den voorscr. onbetaelde pacht wel betaelt ende vernuecht
mitte cost die sij dan gedaen mochten hebben om ons aert, ghijsbert, willem ende cornelis ende ons
ariaen jansz. ende pouwels jansz. voorscr. in te manen ende te vervolgen. Ende
fo 4
soe wie dan van ons lage in enige keystinge van ander schult off selven nijet comen keysen en mochte
die sal voor hem inde keystinge senden eenen anden goeden gelijcken eersamen man enen costelick in
sijn stede. Ende waert saecke dat artiaen jansz. ende pouwels jansz. onse borge voorscr. off enich
van hem offlivich worde off storven soe sullen wij binnen drie maenden dair naest volgende eenen anden
goeden gelycken eersamen man te borge setten in des doden stede, dair den heeren voorgen. mogelijck
aengennegen sal off wij sellen alsdan ter scout selver mit ses peerden ende vijff knechten dair voor
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in comen keysen tot vermaninge ende in alle manyeren voorscr. es alsoe lange t(r)ent wy eenen goeden
anden borge in des doden stede geset sellen hebben.
Ende alle dese punten ende voorwaerden voorscr. hebben wij aert, gijsbert, willem ende cornelis als
principale saick wouden samentlick ende elck voor al bijsonder ende wij aeriaen jansz. ende pouwels
jansz. als borgen voorscr. oick samentlick ende elck voor al ende ingescheyden voor ons ende onsen
erffgenamen in goeden trouwen gelooft, vast ende stede ten houden ende te voldoen sonder eenich
wederseggen ende vertyen mede van dien dat men den principalen saick wouden yerst mitte recht verwinnen, sal eer innen die borgen manen ofte aenspreken sal ende alle andere were ende excepcien die wij
ofte yemant anders van onsen wegen tegen desen onse brieff off tegen dese voorscr. leystinge doen ofte
vinden mogen mit geestelicken off weerlicken rechten off mit enige nyevonden off cloetheyt tegen dese
voorscr. punten, voorwaerden ende gelooften dragende in eingerwijs ofte manyeren. Alle arch ende
liste vuyt gescheyden.
In kenesse der wairheyt soe hebben wij aert ariaensz. ende ghijsbert schijve desen brieff mit onsen
segelen besegelt over ons selven, ende want wij willem huygensz ende cornelis dirick jansz. selve
gheen segelen en hebben soe hebben wij gebeden aert ende ghijsbert voorscr. desen brieff mede over ons
te besegelen. T welck wij aert ende ghijsbert geerne om hoiren beden willen gedaen hebben. Ende ick
fo 5v
aeriaen jansz. voorgenoemd over mij selven ende mede over my pouwels jansz. mijnen broeder ende mede
borch voorscr. zoe hij selffs geen zegel en heeft tot zijnen begeerte ende bede willen oick mede
desen brieff mit mijn segel besegelt hebbe.
Gegeven in t jair ons heeren duysent vijffhondert ende seven den thienden dach in februario.
Gecollectioneert jegens die originele brieve besegelt mit drie groene vuythangende zegelen
bij consent van jan willemsz. procureur van paertije adverse (= tegen partij) bevonden
accorderende mitte selve. Bij mij
(wg) sanderlijz.
nr. 1944 10-2-1507 (het uithangend zegel is verloren)
146
Dit charter is het orgineel van het voorstaande copie.
nr. 1944 28-6-1504 (met 3 uithangende zegels)
147
Aert ariaensz., ghijsbert schijne aertsz., dirck jansz. en willem hugensz. hebben ten anderen tijden
gehad in een jaarlijkse erfpacht van het kapittel ten dom de kerkenlanden en goederen voor 10 jaren
welke pacht uit is met st. petri ad cathedram 1505 a.s. en de huur nog 3 jaar loopt !. Voor die
goederen en de voorwaarden zie de hiervoor staande 2de acte. Zij bekennen dat zij van de dom die pacht
nog 7 jaar mogen hebben. Erkennen die pacht voor 10 jaar vanaf st. petri ad cathedram aanvaard te
hebben. Bezegeld 28-6-1504.
nr. 1944 13-5-1472 (met 2 uithangende zegels)
148
Aelbrecht snellert stelt van het kapittel ten dom in een jaarlijkse pacht te hebben gehad (50 jaar
lang):
- de heer godevairts halve hoeve en t hoppenland, daar boven begrensd de grave van holland en
beneden de dom.
- de coudenhoeve daar boven begrensd reyner willem geritsz. en beneden jacop
jacopsz.
- de berckenouts drie viertel met 24 morgen land daar naast gelegen, geheten
berkenoutshoeve. Daar boven begrensd met de heren van de dom en beneden cornelis jan schorensz.
- 2 hoeven gelegen aan de vlist die dode ende gijsbrecht willemsz. plegen te gebruiken. Belend
daar boven peter bulix en beneden gijsbrecht van gouda.
- 4 morgen land die jan hazethe bucken placht te gebruiken. Belend boven de proost van oud munster en
beneden cors nijs.
- 4 morgen land die arnt byndepth/bydopth gebruikt. Belend boven cors nijs voorscr. en beneden de
regulieren in de HEM.
- 6 morgen die willem hugensz gebruikt. Belend boven geertruyt van schouwen en beneden de proost van
oudmunster.
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- 5 morgen land aan de vlist welke gheen kye gebruikt. Belend boven die regulieren te utrecht en
beneden aelbert mertensz ter gouda.
- een hoeve land gelegen boven haastrecht en genaamd ‘schoudweert’. Boven belend door dirck heymansz.
en beneden jan heymansz. en dirck jansz. gemeen.
- 5 ouden schilden/jaar van 15 morgen land genaamd t leen, gelegen in de landen van haastrecht.
Belend boven goesse claesz. en beneden ellinck gerit aertsz. en boven (!) goessen petersz.
Dit om 33 gouden beyerssen gulden en 30 gouden halve ouden vranricxse schilden, vrij geld behoudens
enige uitzonderingen. De betaaldagen zijn ½ op st. mertijnsdag in de winter en ½ st. petridag ad
cathedram. Volgen vele voorwaarden overeenkomstig de acte van 1507 (zie terug).
Is bezegeld op 13-5-1472 door aelbrecht snellert en goessen petersz.
nr. 1944 4-5-1515 (met een uithangend zegel)
149
Het kapittel ten dom stelt dat zij verhuurd hebben in een jaarlijkse pacht aan aernt adriaensz.,
gijsbert schijne, willem huygensz. en cornelis jan dirksz. te samen en elk apart voor 10 jaren
(ingaande st. petridag ad cathedram 1518) onze kerkgoederen. Zie voor deze goederen en de voorwaarden
de 4de voorstaande acte dd. 10-2-1507. Deze kapittelbrief is bezegeld op 4-5-1515.
PS: aan dit charter is gehecht een strook perkament met een beschadigd zegel en dd. 27-5-1515.
Hierin stelt arijaen ariensz. dat het domkapittel hem verleend heeft bij dode van aernt
arijaensz. (zijn vader) de opvolging in die pacht hiervoor beschreven.
nr. 1945 7-6-1486 (met een uithangend zegel)
150
Aelbert snellert stelt met deze mijne kwitantie dat ik in pacht heb gehad van t kapittel ten dom
zekere landen gelegen tot ‘s heeraerntsberg tot haastrecht ende aan de vlist. Dit volgens zekere
brieve welke hij van de heren ten dom gehad heeft en nu weer aan die heren geleverd heeft. Hij doet
hun kvijtschelding van die brieve op de hoeve land vernoemd (!) en hij totheden in pacht bezat. Geeft
dit nu over aan florens van kijfhoeck en zijn voogden. Volgen nog enige bepalingen.
De brief is bezegeld op 7-6-1486.
nr. 1946 22/10 en 22/11-1501 (met een uithangend beschadigd zegel)
151
Gezien het proces voor het hof van holland, in cas van reformatie, hangende tussen het kapittel ten
dom als eisers contra jacob baertsz van haestrecht als verweerder.
Eisers zeggen goederen te hebben in beneden haastrecht, nl. 7 morgen land welke ten anderen tijden
een genoemde jacob van scouwen in huur gebruikt had. In ‘87 j.l. hadden eisers dat land verhuurd aan
henrijck de backer en wel voor 12 jaren. In die periode is h. backer overleden, zodat verweerder (als
getrouwd hebbende de dochter van vernoemde backer) het had over genomen. Toen die 12 jaren voorbij
waren had h. backer om geen nieuwe huur verzocht, waarop het kapittel het verhuurd had aan floris
pietersz. Ondanks dit bleef h. backer het land gebruiken etc. etc.
T hof bepaald: de verweerder moet zijn handen van dat land aftrekken. De brief is bezegeld op
22-10-1501.
Hier is aangehecht een strook perkament met een uithangend beschadigd zegel en dd. 22-1-1501.
De graaf van egmond stuurt een deurwaarder ivm. het voorstaande.
nr. 1947 26-2-1502 (met een uithangend zegel)
152
Voor burgemeesters, schepenen en rade van gouda kwam aelbrecht maertensz. onze mede poorter (zijnde
boven de 60 jaar oud) en beloofde onder eede (zoals t behoord) dat hij met recht gebracht werd van
gherijt henricxsz. als gemachtigde van de heren van utrecht. Hij, aelbrecht ‘s, verklaard dat hij land
heeft te haastrecht, gelegen bij het land van de vernoemde heren van utrecht. Dat land ligt in 2
viertelen min 1 morgen en zijn land ligt ook voor die 2 viertelen, welke gebruikt worden door jacob
aertsz. om 14 ½ beyerse gulden/jaar. Hiervan gaat jaarlijks af het mergengeld van 3 stv, per
viertel (of daar omtrent) behalve ‘het jaar dat van eenen is’.
Men geeft voor elk viertel aan morgengeld 8 plakken. Deze brief is bezegeld met het stadszegel welk
men dagelijks gebruikt op 26-2-1502 te utrecht.
nr. 1948 1-4-1502 (met een uithangend zegel)
153
Het perkament is donkerbruin geworden zodat de tekst slecht leesbaar is.
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nr. 1949 14-11-1566 (met 2 uithangende zegels)
154
Voor mr. hendrick joostensz. en jacob clementsz. (schepenen van gouda) kwam gijsbert aertsz. schijff
(wonende aan de vlist) die stelde gehuurd te hebben (voor 9 jaren) van het kapittel ten dom de
‘halfscheidinge’ van 12 morgen, gelegen aan de westzijde van de vlist. De ‘ander half scheydinge’
behoord gijsbert voornoemd (waar zijn huis op staat en hij nu bewoond). Belend ten noorden jannigje
dirck daenens erfgenamen en ten zuiden de proost van oudmunster. Speciale conditie is dat die van de
dom hun ‘egge’ leggende aan de zuidzijde van die 12 morgen en niet aan de noordzijde waar zijn huis
staat. De huur gaat in met petri ad cathedram ‘67 en de pachtsom is 46 kar. gl./jaar (van 40 groten t
stuk). De betaaldagen zijn ½ st. jacob en ½ st. matheusdag, 14 dagen onbegrepen. Volgen de
voorwaarden. De brief is bezegeld op 14-11-1566.
nr. 1949 2-1-1566 (met een uithangend zegel)
155
De eerste 4 regels zijn latijn. Dan volgt de geinserneerde brief waarin staat dat het kapittel ten
dom in een jaarlijkse pacht gegeven (voor 7 jaren) heeft aan cornelis bartholomeusz. 5 morgen weiland
gemeender veur met cornelis meeusz. (voorscr.) daar diens huizinge en getimmerden op staan. Het land
strekt van de vlist tot de polsbroekerkade. Daar boven belend met de weduwe van claes gijsbertsz. en
beneden de erfgenamen van henrick amelisz. Had hij laatst gebruikt. Deze pacht ging in met st. petri
ad cathedram 1565 en de pachtsom is 7 ½ gulden/morgen/jaar (de gulden groot 20 stv. hollands).
Deze brief is bezegeld op 11-4-1565.
nr. 1949 11-3-1569 sc. (met een uithangend zegel)
156
Voor rijck evert van vollenhoven schout van haastrecht, dirck meessz en gherit cornelisz. gezworenen
van haastrecht kwam aert cornelis bouwensz. (van haastrecht) welke stelde gehuurd (9 jaren) te hebben
van t kapittel ten dom 12 morgen 4 hond en 3 roe land gelegen te haastrecht aan de vlist en genaamd t
leen. Belend ten oosten boven t waterschap van de vlist en ten westen beneden peter dirck danensz.
Strekt van de vlist tot cors danenland. Aert cornelisz. gebruikte dit t laatst. Deze huur gaat in st.
petri ad cathedram 1570 en de pachtsom is f 7,-/jaar/morgen (de gulden van 20 stv.). De betaaldagen
zijn st. petri ad cathedram en st. marthen (half- half). Volgen de voorwaarden. De schout zegelde deze
brief op 11-3-1569 sc.
nr. 1949 4-5-1542 (met 3 uithangende zegels)
157
Voor willem wallisz. schout, meeus jacopsz en kors danielsz. gezworenen in de landen van de vlist en
bonrepas kwam jan dirck danielsz. welke bekende van t kapittel ten dom gehuurd te hebben 6 morgen land
op de westzijde van de vlist, gemeender veur in 20 morgen. De andere 14 morgen behoren aan de heren
van oud munster. Belend ten zuiden aert schijf ghijsbertsz. en ten noorden de voornoemde heren zelf
met aert gijsbrechtsz. voorscr. De pachtsom is 21 kar. gl./jaar (van 40 groot vlaams). Het eerste jaar
ging in met st. petri ad cathedram 1538. Te betalen te schoonhoven aan de rentmeester van dit
kapittel. Volgen de voorwaarden. Deze brief is bezegeld op 4-5-1542.
nr. 1949 4-5-1542 (met 3 uithangende zegels)
158
Voor willem willemsz. schout, meeus jacopsz en kors damisz. gezworenen van de vlist en bonrepas kwam
cornelis cornelisz. alias vetten en stelde van t kapittel ten dom gehuurd te hebben een viertel land
van 4 morgen, gelegen aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden het kapittel van oud munster en
ten noorden nijs korsz. Dit voor 14 kar. gl./jaar (van 40 groot vlaams). De pacht ging in st. petri ad
cathedram 1538. Te betalen te schoonhoven aan de rentmeester van t kapittel. De betaaldag is st.
mertijns in de winter (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 4-5-1452.
nr. 1949 4-5-1542 (met 3 uithangende zegels)
159
Voor willem willemsz. schout, meeus jacopsz en kors damisz. gezworenen van de vlist en bonrepas kwam
aert dirksz. en stelde van t kapittel ten dom gehuurd te hebben (voor 10 jaren) een viertel land van
4 morgen aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden jan allertsz. en ten noorden t convent de
HEM buiten schoonhoven. Dit voor 14 kar. gl./jaar (van 40 groten). Het eerste jaar ging in st. petri
ad cathedram 1538. Te betalen aan de rentmeester van dit kapittel te schoonhoven. Volgen de voorwaar-
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den.
Deze brief is bezegeld op 4-5-1452.
nr. 1949 24-10-1542 (met 3 uithangende zegels)
160
Voor jacop jansz., jan louwensz. en mees dammisz. gezworenen in de landen van haastrecht kwam aernt
gijsbertsz. schijff, welke bekende gehuurd te hebben (voor 10 jaren) een stuk land op hoechbillic daar
de vlistermolen op staat en genaamd t leen. Belend ten zuiden kars daemmesz en ten westen noordwaards
goessen jacopsz. Strekt aan de vlist. De pachtsom is 42 kar. gl./jaar (van 40 groten). Ging in met st.
petri ad cathedram 1538. Te betalen te schoonhoven aan de rentmeester van t kapittel. Volgen de
voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 24-10-1542.
nr. 1949 4-5-1542 (met 3 uithangende zegels)
161
Voor willem wilemsz. schout, meeus jacopsz. en kors damnisz. schepenen te vlist en bonrepas kwamen
zwaentgen sist hobbesz. vrouw en kinderen welke stelden dat haar man zaliger, de kinderen en voogd
gepacht hadden van t kapittel ten dom een halve hoeve land van 8 morgen aan de westzijde van de vlist.
Belend ten zuiden de vernoemde heren en ten noorden aert frans willemsz. De pachtsom is 28 kar. gl./
jaar (van 40 groten). Het eerste jaar ging in st. petri ad cathedram 1538. Te betalen bij de
rentmeester van dit kapttel te schoonhoven. Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 4-5-1542.
nr. 1949 4-5-1542 (met 3 uithangende zegels)
162
Voor willem wilemsz. schout, meeus jacopsz. en kors damnisz. schepenen te vlist en bonrepas kwam
eemondt willemsz. welke stelde van t dom kapittel gehuurd te hebben een hoeve land van 24 morgen
gelegen aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden eeuwout voornoemd en ten noorden t kapittel
ten dom. De pachtsom is 84 kar. gl./jaar (van 40 groten). Het eerste jaar ging in op st. petri ad
cathedram. De betaaldag is st. mertijnsdag in de winter (14 dagen onbegrepen).
Deze brief is bezegeld op 4-5-1542.
nr. 1949 4-5-1542 (met 3 uithangende zegels)
163
Voor willem wilemsz. schout, meeus jacopsz. en kors damnisz. schepenen te vlist en bonrepas kwam aert
ghijsbertsz schijff en stelt van t kapittel ten dom te hebben gehuurd (10 jaar lang) de helft van
12 morgen land gelegen aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden de vernoemde a.g. schijff zelf
en t kapittel van oud munster en ten noorden cornelis dirck damisz. met zijn moeder. De pachtsom is
18 kar. gl./jaar (van 40 groot). De pacht gaat in met st. petri ad cathedram en moet te schoonhoven
bij de rentmeester betaald worden.
Deze brief is bezegeld op 4-5-1542.
nr. 1949 4-5-1542 (met 3 uithangende zegels)
164
Voor willem wilemsz. schout, meeus jacopsz. en kors damnisz. schepenen te vlist en bonrepas kwam
cornelis meeusz. die stelde van t kapittel ten dom gehuurd te hebben (10 jaar lang) 5 morgen land
gelegen aan de oostzijde van de vlist in een weer van 10 morgen (gemengder veur) met vernoemde
cornelis meeusz. Belend ten zuiden goeletgen henrijckx petersdr. en ten noorden de erfgenamen van
claes ghijsbertsz. De pachtsom is 17 ½ beyerse gulden/jaar (van 40 groot). Het eerste jaar ging in
st. petri ad cathedram 1538. Moet te schoonhoven bij de rentmeester betaald worden. Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 4-5-1542.
nr. 1949 10-4-1548 (met 3 uithangende zegels)
165
Voor gerrit jansz., aert govertsz. vogel en gijsbert jansz. de leeu schepenen binnen schoonhoven
kwamen swaentgen eerst hobbes weduwe en gekoren voogd jan willemsz. scruven (?) wonende aan de
westzijde van de vlist en zegt gehuurd te hebben (voor 10 jaren) van t kapittel ten dom een halve
hoeve land welke zij het laatst gebruikte. Belend ten zuiden de dom en ten noorden huich oude
willemsz. De pachtsom is 24 kar. gl./jaar. De helft te betalen op st. martini in de winter en de
helft op st. petri ad cathedram. Volgen de voorwaarden.
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Deze brief is bezegeld op 10-4-1548.
nr. 1949 10-4-1548 (met 3 uithangende zegels)
166
Voor gerrit jansz., aert govertsz. vogel en gijsbert jansz. de leeu schepenen binnen schoonhoven kwam
emont willemsz. (wonende aan de westzijde van de vlist), welke stelde gehuurd te hebben (voor 10
jaren) van t kapittel ten dom een halve hoeve land welke hij het laatste gebruikte. Belend ten zuiden
thijsjen jonge willemsz. met haar kinderen met 8 morgen land en ten noorden t kapittel ten dom met 8
morgen land welk swaentgen eerst hobben weduwe bruikt van de dom. De pacht ging in met st. petri ad
cathedram 1548 en de pachtsom is groot 100 kar. gl./jaar. De betaaldagen zijn half st. martini in de
winter en half st. petri ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 10-4-1548.
nr. 1949 12-3-1549 (met 3 uithangende zegels)
167
Voor lambert gerritsz., adriaen dircksz. en anthonis cornelisz. de man schepenen te schoonhoven kwam
cornelis cornelisz. de vette die stelde gehuurd te hebben, voor 10 jaren, van t kapittel ten dom
4 morgen land. Belend ten zuiden de proost van oudmunster en ten noorden cors nijsz. Dit voor 18 kar.
gl./jaar vrij geld met bepaalde uitzonderingen. De betaaldagen zijn half st. martini in de winter en
half st. petri ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 12-3-1549.
nr. 1949 24-3-1549 (met 3 uithangende zegels)
168
Voor lambert gerritsz., adriaen dircksz. en anthonis cornelisz. de man schepenen te schoonhoven kwam
frans jonge willemsz. welke stelde gehuurd te hebben (voor 10 jaren) van t kapittel ten dom 8 morgen
land gelegen aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden t kapittel ten dom met 16 morgen land
welke emont willemsz. bruikt en ten noorden ook het kapittel ten dom met 8 morgen welke swaentge eerst
hobbens weduwe gebruikt. Deze pacht gaat in met st. petri ad cathedram 1548 en is groot 33 kar. gl.
6 stv. en 5 deuts/jaar. De betaaldagen zijn half st. martini in de winter en half st. petri ad
cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 24-4-1549.
nr. 1949 31-10-1548 (met 3 uithangende zegels)
169
Voor gerrit jansz., aert govertsz. vogel en ghijsbert jansz. de leeu schepenen te schoonhoven kwamen
claes jacopsz. en ghijsbert aertsz. scijff als voogden van het weeskind van cornelis bouwensz. en
stellen gehuurd te hebben (voor 10 jaren) van t kapittel ten dom een hoeve land gelegen voor 15 morgen
land. Belend ten westen de vlist (waar die molen van de westzijde staat) en geheten t leen. De
pachtsom is 66 kar. gl./jaar vrij geld (met enige uitzonderingen). De betaal dagen zijn half st.
mertini in de winter en half st. petri ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Deze pacht ging in met st.
petri ad cathedram 1548. Het rantsoen is 15 kar. gl.
Deze brief is bezegeld op 31-10-1548.
nr. 1949 23-3-1549 (met 3 uithangende zegels)
170
Voor lambert gerritsz., adriaen dircxsz. en anthonis cornelisz. de man schepenen te schoonhoven kwam
emont willemsz. (wonende aan de westzijde van de vlist) welke stelde gehuurd (voor 10 jaren) te hebben
van t kapittel ten dom 16 morgen land aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden emont willemsz.
met zijn moeder en ten noorden de heren van t kapittel van de dom met 8 morgen land die frans jonge
willemsz gebruikt. De pacht ging in met st. petri ad cathedram 1548 en de pachtsom is 66 kar. gl.
13 stv. 3 duit. De betaaldagen zijn half st. martuy in de winter en half st. petri ad cathedram
(onbegrepen 14 dagen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 23-3-1549.
nr. 1949 2-10-1409 (met een uithangend zegel)
171
Eerst een 4 ½ regel latijnse tekst, dan: t kapittel ten dom verhuurd in een jaarlijkse pacht aan
jacob willemsz. voor 10 jaren, 5 morgen land gelegen aan de vlist bij onze brouwer brugghe. Daar boven
belend met de regulieren te utrecht en beneden florens van alcmade. De pachtsom is 3 ouden vrancische
schilden/jaar. De betaaldagen zijn half st. meertijnsdag in de winter en half st. petri ad cathedram
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(onbegrepen 1 maand). Volgen de voorwaarden.
Het kapittel bezegelde de brief op st. michielsavond 1409.
nr. 1949 17-3-1529 (met een uithangend zegel)
172
Het kapittel ten dom verhuurd voor 10 jaren in een jaarlijkse erfpacht aan jacop dirksz. een hoeve
land binnen haastrecht en genaamd het sconderweert. Belend boven ten oosten meeus sarisz. en beneden
ten westen jacop dircxsz. Strekt uit de ijssel tot de polsbroukerkay. De pachtsom is 34 gouden kar.
gl. en 12 stv. De pacht ging in met st. petri ad cathedram 1529. Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 17-3-1529.
nr. 1949 17-3-1529 (met een uithangend zegel)
173
Het kapittel ten dom verhuurd (in een jaar pacht voor 10 jaren) aan cornelis jansz. 4 morgen land in
het gerecht van de vlist (aan de westzijde). Belend ten zuiden de proost van oud munster en ten
noorden nyes korsz. Strekt van de westzijde van de vlist tot de bergambachtse opslag toe. De pacht
ging in st. petri ad cathedram 1569. De pachtsom is 8 kar. gl. 8 stv./jaar hollands (van 40 groot).
De betaaldagen zijn half st. meertensdag in de winter en half st. petri ad cathedram (14 dagen
onbegrepen). Volgen de voorwaarden. De acte is bezegeld op 17-3-1529.
nr. 1949 17-3-1529 (met een verloren uithangend zegel)
174
Het kapittel ten dom geeft in een jaarlijkse pacht voor 10 jaren aan meeus geeritsz. 5 morgen land
gelegen in de gerechte van de vlist aan de oostzijde. Belend ten zuiden de regulieren te utrecht met
henrick danielsdr. (!) (te oudewater) en ten noorden claes gijsbertsz. Het land strekt van de
oostzijde van de vlist tot de polsbrouckerkaij toe. Deze pacht ging in met st. petri ad cathedram
1529. De pachtsom is 12 kar. gl. 5 stv. hollands/jaar (van 40 groot). Volgen de voorwaarden.
De acte is bezegeld op 17-3-1529.
nr. 1949 17-3-1529 (met een uithangend zegel)
175
Het kapittel ten dom geeft in een jaarlijkse pacht (voor 10 jaren) aan aert dircxsz. 4 morgen land
gelegen in de gerechte aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden jan elbertsz. en ten noorden
de regulieren in de HEM buiten schoonhoven. Strekt van de vlist tot aan de berchambachter opslag toe.
De pachtsom is 8 kar. gl./jaar (van 40 groot vlaams). De betaaldagen zijn half st. meertensdag in de
winter en half st. petri ad cathedram (14 dagen onberekend). Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 17-3-1529.
nr. 1949 8-2-1559 (met 2 uithangende zegels)
176
Voor gerrit jansz. van couwenhove en joris pietersz schepenen te schoonhoven kwam willem cornelisz.
(wonende aan de vlist) welke stelde van het kapittel ten dom in pacht te hebben gehad (voor 6 jaren)
4 morgen land gelegen aan de vlist. De dombrief is hier geinserneerd. Willem cornelisz. gebruikte dit
t laatst. Belend boven jan leuwensz. en beneden willem jansz. Deze pacht ging in met st. petri ad
cathedram 1558. De pachtsom is 24 kar. gulden/jaar. De betaaldagen zijn half st. meertensdag in de
winter en half st. petridag ad cathedram. Volgen de voorwaarden. Eene jan thomasz. heeft nog recht op
een bepaalde huur tijd.
De brief is bezegeld op 8-2-1559.
nr. 1949 20-5-1568 (met 2 uithangende zegels)
177
Voor jan beywersz. ende gerrit gerrit bouwensz. schepenen te gouda kwam marritgen cornelis jansz.
knechtgens weduwe met haar gekoren voogd (wonende aan de vlist) welke zegt gehuurd te hebben van t
kapittel ten dom 4 morgen land (die zij laatst gebruikte) aan de zuidzijde van de vlist, daar claes
jacobsz. aan de zuidzijde en de regulieren van de HEM geland zijn. Dit voor 10 jaren ingaande met st.
petri ad cathedram j.l. De pachtsom is 22 kar. gl. (van 40 groot vlaams). De betaaldagen zijn half st.
maerten in de winter en half kersmis. Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 20-5-1568.
nr. 1949 6-4-1563 (met 2 uithangende zegels waarvan een verloren)
178
Voor gerrit huijghensz. hopcoper en dirick andriesz. schepenen te gouda kwam cornelis jansz. knechgen
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(wonende aan de vlist) en stelt van t kapittel ten dom gepacht te hebben (voor 8 jaren) 4 morgen land
gelegen aan de zuidzijde van de vlist. Geinserneerd is hierin de dom brief. Dit land werd t laatst
gebruikt door anthonis cornelisz. Belend ten noorden de regulieren van de HEM en ten zuiden claes
jacobsz. Deze pacht ging in met st. petri ad cathedram 1558. De pachtsom is 5 ½ gl./morgen/jaar. De
betaaldagen zijn voor de helft op st. maertensdag in de winter en de wederhelft op st. petri ad
cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden. Borg is: adriaen dircksz. (wonende aan de
vlist).
Deze brief is bezegeld op 6-4-1563.
nr. 1949 19-11-1558 (met 2 uithangende zegels)
179
Voor dirck aertsz. en joris pietersz. schepenen te schoonhoven kwam cornelis meeusz. (wonende aan de
vlist) die stelde van t kapittel ten dom in een jaarlijkse pacht (voor 7 jaren) gehad te hebben de
half scheyden van 10 morgen land gemeender veur. Gelegen aan de vlist. Volgt de geinserneerde dom
brief. Dit land is gemeen met de vernoemde heren van t kapittel van die hij het laatst het gebruikt
heeft. Belend ten noorden gerrit claes gijsbertsz. weduwe en ten zuiden de erfgenamen van heynric
amelz (te oudewater). Deze pacht ging in met st. petri ad cathedram 1558. De pachtsom is 7 gl./jaar.
Te betalen de helft met st. meertemsdag in de winter en de wederhelft met st. petri ad cathedram.
Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 19-11-1558.
nr. 1949 19-11-1558 (met 2 uithangende zegels)
180
Voor dirck aerstensz. en joris pietersz. schepenen te schoonhoven kwamen emont willemsz. en frans
willemsz. die van t kapittel ten dom gepacht hebben (voor 5 jaren) 24 morgen land gelegen aan de vlist
welke zij t laatste gebruikten. Volgt de geinserneerde kapittelbrief. Belend ten noorden 16 morgen van
de dom en ten zuiden lijsgen jonge willems met haar kinderen. En naast die 8 morgen zijn ten zuiden
geland de vernoemde heren. Deze pacht ging in st. petri ad cathedram ‘58. De pachtsom is 5 kar.
gl./morgen/jaar. De betaald dagen zijn voor de helft st. meertensz. in de winter en de helft op st.
petri ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 19-11-1558.
nr. 1949 1-3-1559 (met 2 uithangende zegels)
181
Voor gerrit jansz. van couwenhoven en adriaen dircxsz. schepenen te schoonhoven kwam gijsbert aertsz.
sc(h)ijff als voogd van cornelis bouwensz. weeskind welke van t kapittel ten dom in een jaarlijkse
pacht (voor 6 jaren) had gekregen ‘t leen’ groot 12 morgen 4 hond 3 roe, gelegen te haastrecht. Volgt
de geinserneerde dombrief. Belend ten oosten het waterschap van de vlist en ten westen pieter dirksz.
danen. Deze pacht ging in met st. pieter ad cathedram 1558. De betaaldagen zijn de helft op st.
meertensdag in de winter en de wederhelft op st. petri ad cathedram. Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 1-3-1559.
nr. 1949 4-9-1537 (met 1 uithangend zegel)
182
Het kapittel ten dom geeft in een jaarlijkse erfpacht aan eernst/eerst hobbensz een halve hoeve land
in het gerecht van de vlist aan de westzijde. Belend ten oosten de dom heren en 1 ½ hoeve en ten
noorden huijch willemsz. Strekt van de westzijde van de vlist tot de bergambachtse opslag. Deze pacht
is voor 10 jaren en gaat in met st. petri ad cathedram 1538. De pachtsom is 28 kar. gulden/jaar (van
40 groten vlaams). De betaaldagen zijn half met st. martijnsdag in de winter en half met st. petridag
ad cathedram. Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 4-9-1537.
nr. 1949 20-1-1550 (met 3 uithangende zegels)
183
Voor adriaen barentsz. van hoeff, gerrit dircksz. van der moten en ghijsbert jansz. de leeu schepenen
te schoonhoven kwam ghijsbert aertsz. sc(h)ijff (is gehuwd) en stelde van t kapittel ten dom in pacht
gehad te hebben de gerechte half scheidinge van 12 morgen land, gelegen aan de westzijde van de vlist.
De andere halfscheidinge behoord gijsbert aertsz. scijff zelf waar zijn huis op staat en hij nu
woond. Belend ten noorden jannichghe dirck damesz. weduwe met haar kinderen en ten zuiden de proost
van oud munster. Speciale conditie is dat de heren van de dom hun ‘eggen’ leyt aan de zuidzijde van

53

deze 12 morgen en niet aan de noordzijden waar zijn huis staat. Deze huur duurd 10 jaren en niet
langer. Deze pacht gaat in met st. petri ad cathedam 1548. De pachtsom is 27 kar. gl./jaar. De
betaaldagen zijn st. mertuy in de winter en st. petridag ad cathedram (half- half). 14 dagen zijn
onbegrepen.
De brief is bezegeld op 20-1-1550.
nr. 1949 1-3-1559 (met 2 uithangende zegels)
184
Voor gerrit jansz. van couwenhoven en arien dircxsz. schepenen te schoonhoven kwam gijsbert aertsz.
sc(h)ijff welke stelde jaarlijks gepacht (voor 9 jaren) te hebben van het kapittel ten dom 6 morgen
land gelegen aan de vlist. Volgt de geinserneerde kapittel brief. Deze 6 morgen had hij het laatst
gebruikt. Belend ten noorden gijsbert aertsz. voornoemd en ten zuiden pieter dircksz. Deze pacht gaat
in met st. petridag ad cathedram 1558. De pachtsom is 42 kar. gl./jaar (van 20 stv.). De betaaldagen
zijn st. meertensdag in de winter en st. petridag ad cathedram, 14 dagen onbegrepen. Volgen de
voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 1-3-1559.
nr. 1949 24-3-1564 (met 2 uithangende zegels)
185
Voor jan thomasz. schout, bastiaen jansz. vueren en pieter dircxsz. (deze heeft geen zegel)
gezworenen aan de vlist kwam gerrit ernstsz. welke stelde van het kapittel ten dom in een jaarlijkse
erfpacht ontvangen te hebben (voor 6 jaren) een halve hoeve land gelegen aan de westzijde van de
vlist. De dombrief is hier geinserneerd. Belend boven t kapittel van de dom en beneden de erfgenamen
van frans willemsz. Deze pacht ging in met st. pieterdag ad cathedram. De pachtsom is f 6,/morgen/jaar (de gulden is 20 stv.). De betaaldagen zijn martijnsdag in de winter en st. petridag ad
cathedram. Volgen de voorwaarden. De kapittelbrief was bezegeld op 24-3-1564 en deze brief ... 156.
(niet nader aangeduid).
nr. 1949 21-4-1564 (met 2 uithangende zegels waarvan een verloren)
186
Voor jan thomaes schout, bastiaen jansz. vueren en pieter dircxsz. (deze heeft geen zegel) gezworenen
aan de vlist kwam emont willemsz. en willem fransz. die stelden van het kapittel ten dom in een jaarlijkse pacht te hebben gehad (voor 6 jaren) 1 ½ hoeve of 24 morgen land, gelegen aan de westzijde
van de vlist. Volgt de geinserneerde kapittel brief. Het land was t laatst gebruikt door vernoemde
pachters. De pacht ging in met st. petri ad cathedram 1564. De pachtsom is f 6,-/morgen/jaar of 24
pond groot vlaams voor de hoop. De betaaldagen zijn st.martijnsavond in de winter en st. petriavond
ad cathedram (14 dagen onbegrepen).
De kapittelbrief is bezegeld op 21-4-1564 en deze brief is bezegeld op ... (niet vermeld).
nr. 1949 25-4-1565 (met een uithangend zegel van de schout)
187
Voor cornelis willemsz. schout, claes thonisz., jacop dircxsz. gezworenen van haastrecht kwam aert
cornelis bouwensz die stelde van t kapittel ten dom in een jaarlijkse erfpacht te hebben ontvangen
(voor 6 jaren) 12 morgen 4 hond 3 roeden land gelegen te haastrecht en genaamd het leen. Volgt de
geinserneerde kapittel brief. Belend ten oosten boven het waterschap van de vlist en ten westen
beneden peter dirk danen. Strekt van de vlist tot aan cors danen land toe. Werd t laatst gebruikt door
cornelis bouwensz. Deze pacht ging in met st. petri ad cathedram 1564. De pacht is f 7,-/morgen (de
gulden van 20 stv.). De betaaldagen zijn st. mertensavond in de winter en st. petriavond ad cathedram,
half- half (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 10-3-1564 en deze brief op 25-4-1565.
nr. 1950 19-8-1544 (met 3 uithangende zegels)
188
Voor adriaen meeusz. schout, ghijsbert claesz. en kors danes. gezworenen van de vlist kwam zwaentgen
hulst hobbes weduwe met haar gekoren voogd en heeft verwillekeurd dat zo wanneer de huur uit zal
zijn dat zij dan het halve huis op de halve hoeve (welke zij van t kapittel ten dom gebruikt) zal
ruimen. Volgen de voorwaarden.
Deze brief (die slecht leesbaar is) is bezegeld op 19-8-1544.
nr. 1951 21-3-1391 (met de rest van een uithangend zegel) __
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189

Voor voppe heynricksoen schout, aernt gherritsz. hma (herman?) vos, gherit ghijsbr(echt)soen ende
raden snellensoen schepenen binnen ammers kwam bde. (= boudewijm?) van alem jansz. gemachtigd met de
brieve van ons genadigde heren van holland en gaf aan claes van der molen tot behoef van de heren van
het kapittel ten dom een vrijen eigen van 10 hond land gelegen in onze vrijheid van ammers. Ligt
gemeen met 8 hond land. Strekkende buiten onze vrijheid voorscr. in t scheyghericht van arkel die
plonis willemsz. houdt van onze genadigde heere van holland vernoemd tot een erfleen. Boven belend met
peter plonisz. en beneden dirc jan blanckensz. en aellert ockersz. Daar de schepenen geen zegel hebben
zo hebben zij de schout verzocht deze brief over hem en hun te bezegelen.
Bezegeld op dinxdaghs na palmdag 1391.

nr. 1952 5-12-1500 (met een uithangend zegel)
190
Jacob evertsz. schout van ammers stelt in huur te hebben ontvangen van t kapittel ten dom een
huiswerf, waar hij nu ter tijd in woont, met 2 kampen land houdende omtrent 2 ½ morgen. Strekt van
de afterweg tot de kerkweg toe van de barch. Belend boven jan geritsz. met 10 hond en benevens claes
evertsz. met 3 ½ morgen naast geland. De pacht is 2 gouden davits gulden/jaar, vrij geld en duurd 10
jaren. Deze pacht ging in met st. petri in sulle 1500. De schout verzoekt baernt jansz. van hooff deze
voorwaarden voor mij te bezegelen, wat gedaan is op st. nyclaesavond 1500.
nr. 1952 2-1-1522
191
Begint met een 4 ½ regel franse tekst ... dat hij heeft gersineert, over gegeven en vrij verkocht
aan aernt harmansz alzulke erfpacht (met alle voorwaarden) als dezelve jacop evertsz. heeft gehad in
erfpacht en nog heeft van het kapittel ten dom. Dit zoals hij en zijn voorzaten dat in erfpacht
gebruikte. Is gelegen binnen ammerstol. Strekt uit de diepte van de lek tot de kerkweg, daar nu ter
tijd is naast gelegen met een erf arien woutersz. die vormer en jaep evertsz. met zijn medewerkers en
beneden arien harmansz. met zijn pleghers. Dit alles vlg’s het register van de dom en vlg’s de brieve
welke hij heeft gehad en bij brande of heynich gemaakt zijn. Volgen omtrent een 5 regels in het frans.
De onderschriften zijn eveneens in het frans gesteld.
nr. 1953 17-2-1390 (met 2 uithangende zegels)
192
pauwels van haestrecht heer tot loen geeft aan heer jan gherydyn, mijne nevem cureyt tot herenaertsberge een vrijen eigendom van land hierna beschreven tbv. de heren van de dom:
- van een alingher hoeven land gelegen aan de westzijde van de kerken(?) daar boven naast geland is
met eigen mijn geduchte heer van holland en beneden mr. willem buser proost van ruermunde.
- verder van een halve hoeve land gelegen aan de oostzijde van de berghe ende heer ghoevevaerts halve
hoeve. Daar boven naast geland is die dijkweg en beneden mijn geduchte heer van holland voorscr.
- verder een viertel land gelegen tussen twien (?) in een halve hoeven heer coudenhoven op de
westerkant aan mercijn mesen soons weer.
Al dit land strekt van de lek tot aan de nyeukade. Hij beloofd dat land goed te gebruiken.
Dit is geschiet voor pouwels pouwelsz schout en voor huijgh claesz., gherit snellenzoon, wonar
egbrechtsz. en jacob jacobsz. heemraden in bergambacht. Deze brief is open bezegeld op donderdag’s
lastice 1390 dinsdag na scolastie vic.
PS: de laatste 2 vermelden heemraden hadden geen zegel.
nr. 1954 23-3-1391 (met een uithangend zegel)
193
Voor hma. (= herman??) claesz. schout, hughe claesz., gherit suchanz., wouter egbertsz. en jacob
jacobsz. heemraden van bergambacht kwam ude jansz. van t kapittel ten dom gemachtigde ...
PS: dit charter is sterk verbleekt.
Vlg’s de inventaris omvat deze acte het eigendomsbewijs van 8 hond land gelegen in bergambacht
en gemeen liggende met 10 hond, welke strekken in de vrijheid van (klein) ammers.
nr. 1955 15-10-1487 (met een uithangend zegel)
194
Voor jan die bastert van vliet schout in bergambacht en de heemraden aldaar als huijch woutersz.,
willem jansz., willem gherytsz. en jan egbertsz. kwam aeriaen aerntsz welke bekende verwillekoert te
hebben dat hij gelevert heeft aan het kapittel ten dom 10 hond land in een kamp genaamd de hoefkamp.
Belend ten oosten het dorp van bergambacht en ten westen t kapittel ten dom. Dit land heeft adriaen
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aerntsz. vernoemd te vrijen van alle kommer en aantaal, vlg’s de rechten van de landen.
Bezegeld op 15-10-1487. (PS: de heemraden hadden geen zegel).
nr. 1955 7-9-1443 (meet een uithangend zegel)
195
Voor gherit van lis (schout van bergambacht van mijnen heere zuster wegen beatris vrouwe van de
vliet en van bergambacht) en de heemraden nl. florys floer joghemsz, dirc jan blanckertsz., reyner
dammaesz., ghijsbrecht baerntsz., marten veerlinc ende willem hoesser kwam heynric die bastart van
montfoirde gemachtigde met suys hen. (=hendrik ??) brienen van montfoorde, voor de vierschaar in
bergambacht en klaagde tegen t kapittel ten dom en oud munster om een som geld.
Nadat hij de klacht had gedaan en de heren verschreven hoir goet verdaghet was doe bedaighede heynric
die bastert vern. met ons een vonnis ofte yemant enig weet hebben zou daer t vonnis of ghellust wort
dat zij een weet zouden hebben om hun schade te schutten. Gherrit plonusz. zou die weet doen (om geld)
etc. Voor de kosten wordt gepand een kamp land, genaamd den hoefcamp gelegen aan de noordzijde van de
kerkweg. Strekt noordwaards tot sunre summen toe in de zelfde kamp voorscr. Boven naastgelegen de berg
en beneden de heren voornoemd. Deze kamp is geschat op 24 bergoense schilden.
Deze brief is door de schout bezegeld op onze lieve vrouwen avond natitatis 1443.
nr. 1955 1-10-1442 (met een uithangend zegel)
196
Voor gherijt van lis (schout van bergambacht van mijnen heere zuster wegen beatris vrouwe van de
vliet en van bergambacht) en de heemraden jan pietersz., jan reynersz., gherrit ghenensz., heynric
claesz., florys jacopsz., mertem gheerlofsz. en aernt willem gorysz. kwam heynric die bastaard van
montfoort gemachtigd met zijn heren brieve van montfoort in de vierschaar van bergambacht en klaagd
overeenkomstig de voorstaande acte dd. 7-9-1443.
Deze brief is bezegeld op st. bavendag 1442.
nr. 1856 21-5-1540 (met 2 uithangende zegels)
197
Voor michiell claesz., jan damisz., arien willemsz., arien jacopsz. en michyel willemsz. heemraden
van bergambacht kwamen herman claesz. en ariaen claes evertsz. kinderen en beloofden het kapittel ten
dom te vrijen en schadeloos te houden (als van banwerken etc.) behorene aan een viertel land gelegen
bij ammerstol in het gerecht van bergambacht. Belend boven arien vrancsz. c.s. en beneden arien
jacobsz. weduwe c.s. Dit viertel had vernoemde hermen claesz. en arien claes evertsz. van het kapittel
ten dom gekocht en dat zelfde hebben zij veronderpand en verwaarborgt op dit viertel en op hun verdere
goederen.
Deze brief is bezegeld op 21-5-1540.
nr. 1957 31-8-1435 (met een uithangend zegel)
198
Edewaert die bastaard van holland, ridder tot hochtwoude deelt mede dat hij als voogd van vrouwe
jutten van kijfhoeck (mijn vrouw) beloofd hebben in goede trouwe dat waar het zake dat florens van
kijfhoeck (haar vader) stierf en mijn vrouw de gerechte erfgename was, dat ik dan binnen een half jaar
daarna tbv. het kapittel van st. mertijns te utrecht goede borgen zal zetten tbv. de landen die
gelegen zijn in ‘s heeraerntsberge en aan de vlist, welke landen vern. florens van het kapittel
gepacht heeft.
Deze brief is bezegeld op 31-8-1435.
nr. 1957 31-8-1435 (met een uithangend zegel)
199
Ghijsbrecht van loen deelt mede dat hij beloofd had na het overlijden van florens van kijfhoeck (mijn
broer) tbv. st. mertijn t utrecht binnen een half jaar goede borgen zou stellen tbv. de landen als in
voorstaande acte staat.
Deze brief heeft hij bezegeld op 31-8-1435.
nr. 1958 8-7-1529 (met een uithangend beschadigd zegel)
200
Voor gheerijd gijsbrechtsz. schout in bergambacht, van wegen johannis van woerden heer ten vliet,
aernt hermansz., gielis woutersz., reynier gheerijtsz., jacop woutersz. en claes claesz. de jonckhoff
schepenen binnen het schependom van ‘s heeraerntsberg in bergambacht kwam dierck jansz. backer. Volgt
de geinserneerde brief van het kapittel ten dom welke zeggen verhuurd te hebben in een jaarlijkse
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erfpacht aan dierck jansz. backer vernoemd (tot bergambacht) ons kerkegoed en land genaamd heeren
godewaers halve hoeve en dat hoppeland daar die dijklaan tussen beiden ligt. Te samen groot 18 morgen.
Belend boven ten oosten mr. ariaen aertsz. met ‘het leen’ en beneden westwaarts frederick van nyevelt.
Verder de coudehoeve inhoudende 18 morgen en 24 morgen daar bezijden aan geheten barcken voirts
hoeve. Belend daar boven oostwaarts frederick van nijevelt voornoemd en beneden westwaarts peeter floren
met zijn medewerkers. Strekken beiden deze percelen uit de lek tot de kayck toe. De pacht is voor 10 jaren
en gaat in op st. petri ad cathedram 1529. De pacht is 82 kar. gl./jaar (van 40 groten) vrijgeld (met
enige uitzonderingen). De pachtdagen zijn half st. maertensdag in de winter en half st. petri ad
cathedram (14 dagen onbegrepen).
De kapittelbrief is bezegeld op 17-3-1529 en deze brief door de schout op 8-7-1529.
nr. 1958 19-12-1533 (met een uithangend zegel)
201
Voor gerijdt gisbertsz. schout van wegen geerlof van woerden tot vliet en wij jacob gherijdtsz.,
gijsbert jansz., koenraet jansz., gerijdt herbertsz., reyger gerijtsz., gerijdt cornelisz. en adriaen
gerijdtsz. schepenen binnen het schependom van ‘s heersaerntsberg in bergambacht, kwam met voogdhand
neelgen claes claesz. weduwe alias t jong hoff. Bekende dat zij gehuurd had van willem henricxsz. thin
van wegen en gemachtigd van de heren van het kapittel ten dom, 7 morgen land gelegen aan de huisweg
tussen kaycken. Daar boven naast geland de heren van t kapittel van de dom en beneden merten florisz.
tot 1 morgen gelegen aan de kaydijck. Daar boven en beneden de kerk van het kapittel ten dom. Dit voor
10 jaren ingaande nieuwjaarsdag 1539 a.s. De pachtsom is 3 gouden gulden (28 stv. per gouden gulden).
De betaaldagen zijn half st. merten en half kersmis (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 19-12-1553.
nr. 1958 ---- 1542 (met een uithangend zegel)
202
Voor adriaen cornelisz. schout van ‘s heren)aerntsambacht van wegen geerlof van woerden en tot de
vliet ende reijer ariensz., dirck jansz. backer, pieter gijsbrechtsz. en boudewijn henricusz heemraden
aldaar kwam reijer ariensz. vernoemd en stelde gehuurd te hebben in een jaarlijkse pacht van het
kapittel ten dom een viertel land groot 6 ½ morgen gelegen in de tussenlanen westwaarts van arien
jansz. huis. Strekt uit de diepte van de lek tot de kadijk toe. Belend daar boven het convent van st.
cicilien te utrecht en beneden arien jansz c.s. Dit voor 10 jaren en ingaande st. petridag ad cathedram 1538. De pachtsom is 29 kar. gl. (van 40 groot). De betaaldagen zijn half st. martijnsdag en half
st. petridag ad cathedram. Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op ---- 1542.
nr. 1958 22-12-1547 (met 4 uithangende zegels)
203
Voor gherrit jansz., aert govertsz vogel en ghijsbert jansz. de leuwe schepenen binnen schoonhoven
kwamen claes aert hermensz. en wouter louw jansz. die stelden gehuurd te hebben van het capittel ten
dom de heer goedenaertshoeve, geraamd voor 16 morgen 43 roeden. Verder de coudenhovens en berckenoertshoeve geraamd voor 51 morgen en verder alle percelen van griendingen als anders zoe t dirck
jansz. backer t laatste gebruikt heeft. Uitgezonderd de hophoeve welke de kapittelheren aan zich
behouden. De pachtperiode is 10 jaar en gaat in met st. petri ad cathedram 1548. De pachtsom is
325 kar. gl./jaar. De betaaldagen zijn half op st. martine en half op st. petri ad cathedram (14 dagen
onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 22-12-1547.
Aan voorstaande brief is gehecht de hier volgende acte:
Voor adriaen florisz. schout, fop cornelisz, merten herbertsz., ariaen ockersz., pieter woutersz.,
ariaen willemsz. gezworenen in ammers graafland en de landen van liesveld kwam wigger laurensz. en
stelde dat wigger vernoemd borg is voor het vermelde in de voorstaande acte.
Is bezegeld op 28-12-1547 (het uithangende zegel is beschadigd).
Nog is aangehecht de hier volgende acte:
Voor adriaen woutersz. schout in langerak, peter symonsz. en jan jacopsz. schepenen aldaar kwam
ghijsbert woutersz. welke zei voldaan te hebben aan de voorstaande huurcedulle waar dit transfix is
doorstoken. Stelt als onderpand 5 morgen eigen land met het daarop staande huis, berg en schuur.
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Belend boven thoenis jacopsz. en beneden heyndrick zeghersz. Dit onderpand is alleen belast met
7 duits/jaar. Dit is bezegeld op aller kinderendag 1547 met vier zegels.
Tenslotte is hier nog aangehecht de volgende acte:
Voor ariaen cornelisz. en willem jansz. heemraden van bergambacht kwam willem louwerisz. en heeft
voldaan aan de voorstaande huurcedulle waaraan dit transfix is gehecht. Verbind hiervoor 7 morgen land
gelegen in bergambacht waarvan 3 morgen zijn gelegen op het einde van de kerkweg. Belend boven ten
oosten direck jansz. backer en ten westen arien bouwensz. cs. Verder nog 2 ½ morgen land gelegen
binnen bergambacht, daar huijch woutersz. op woont. Belend boven gherijt claesz. en beneden joest
hendricxsz. hofstede. Verder nog 1 ½ morgen land in wouter cornelisz. hofstede. Belend boven beernt
claesz. en beneden merten sijmonsz. c.s. Dit is bezegeld met een verloren uithangend zegel op
26-12-1547.
nr. 1958 16-11-1558 (met 2 uithangende zegels)
204
Voor govert fransz., caerl claesz. schepenen te schoonhoven kwamen claes aertsz. (wonende binnen
bergambacht) welke stelde van het kapittel ten dom in een jaarlijkse pacht gepacht te hebben de
oosterse-, westerse- en godenaertshoeve te bergambacht. Volgt de geinserneerde kapittelbrief. Pacht
14 morgen ½ hond en 8 roe land in het gerecht van bergambacht en genaamd de oosterhoeve. Daar boven
oostwaarts is belend willem van nyevelt en dirck jansz. backer en ten westen wij zelve. Strekt van de
kaedijck tot in de diepte van de lek. Is gepacht voor 6 jaren en ging in petri ad cathedram 1558. De
pachtsom is f 7,-/morgen/jaar (groot 20 stv. brabants). Verder nog 15 morgen land daar mr. gijslain
zegers molen, bij ons censent, opgezet is. Voor de molenwerf zal hij mogen korten 1 hond land. Verder
nog de westerhoeve of coudenhoeve gelegen te bergambacht daar wij zelf oost- en westwaarts zijn
belend. Strekt als boven van de kaedijk tot in de lek. Is gepacht voor 6 jaren. De pachtsom is
f 5 ½/morgen/jaar (van 20 stv. brabants de gulden). Verder nog 12 morgen 5 ½ hond 9 roe land te
bergambacht en genaamd de godenaershoeve. Belend ten oosten de dijklaan van de lekkendijk tot de
kerkweg en van de kerkweg tot de huisweg met de weduwe van willem louwen en het batteland van ysbrants
fransz. ende arijaen jansz. en van de huisweg tot de kaedijk tot gerrit willemsz. en ten westen willem
van nyevelt naastgeland. Strekt uitten noorden van de kaedijk zuidwaarts tot in de diepte van de lek.
Hij en zijn vennoten gebruiken het de laatste 6 jaren ook. Deze pacht gaat in met st. petri ad
cathedram 1558. De pachtsom is f 4,-/morgen/jaar. De betaaldagen zijn half st. maertensdag in de
winter en half st. petridag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Moet betaald worden aan de cameraar te
utrecht of aan de rentmeester. Dit alles vrijgeld met enige uitzonderingen. Volgen de voorwaarden.
Het kapittel bezegelde hun brief op 16-11-1558 en deze brief werd bezegeld op 16-11-1558.
nr. 1958 3-12-1558 (met 2 uithangende zegels)
205
Voor gerrit van vouwenhoven jansz. en gerrit van de moelen dirksz. schepenen te schoonhoven kwamen
reger/utger (?) ariensz. en tijs cornelisz. wonende in bergambacht, welke stelden dat zij van het
kapittel ten dom in een jaarlijkse pacht hebben gehad 6 morgen land te bergambacht. Volgt de geinserneerde kapittel brief. Dit land gebruikte laatst wouter geerlofsz. en strekt van de kaedijk tot de
lek. Belend boven t convent van st. ceciliten en beneden tijs cornelisz. c.s. De pachtduur is 9 jaren,
ging in op st. petri ad cathedram (14 dagen onbegrepen) en de pachtsom is 10 kar. gl./morgen/jaar.
Volgen de voorwaarden. De brief is bezegeld op 3-12-1558.
nr. 1958 28-1-1559 (met 3 uithangende zegels)
206
Voor gerrit van couwenhoven jansz., dirc aerstensz. en joris pietersz. schepenen kwamen dirck
woutersz en cornelis joestensz won. te aerntsberge welke stelden van het kapittel ten dom in een
jaarlijkse pacht te hebben gehad een viertel land genaamd 3 viertelen en vorsenpoel groot 2 ½ morgen
½ hond 8 roeden en gelegen te bergambacht. Volgt de geinserneerde kapittelbrief. Het land strekt
van de kaijck tot de dijk. Belend boven de kapittelheren zelf en beneden brant gijsbertsz. en weijn
merten floren met haar kinderen en aert ariaensz. Strekt van de kerk tot de dijk. Het werd het laatst
gebruikt door claes aertsz. en wouter louwensz. De pachttijd is 6 jaar en gaat in met st. petri ad
cathedram 1558. De pachtsom is 7 kar. gl./morgen/jaar (van 40 groot vlaams). De betaaldagen zijn half
st. mertijns in de winter en half st. petri ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Is over gegeven door dirck woutersz en wouter gielensz (!) op 7-11-1559 voor gerrit van couwenhoven
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jansz. en joris pietersz. bij cornelis joestensz. voor dirck aertensz. en joris pietersz, op
19-11-1558 en louris ariensz. op 28-1-1559 voor gerrit vouwenhoven en dirck aertsen (schepenen).
nr. 1958 4-11-1563 (met een uithangend zegel)
207
Willem van nyevelt stelt dat het kapittel ten dom hem in een jaarlijkse pacht heeft gegeven al hun
percelen die de dom heeft te bergambacht. Volgt de geinserneerde kapittelbrief waarin de volgende
percelen staan vermeld:
- 13 morgen 1 hond 7 roe land genaamd de godenaershoeve. Belend ten oosten de dijcklaan van de lekdijk
tot de kerkweg en van de kerkweg tot de huisweg en frerick jansz. genaamd het batteland en van de
huisweg tot de kaydijk toe. En het land in kwestie is groot 3 morgen 1 hond 44 roeden ende die
erfgenamen van dirck jacob backer dit nog houdende zijn en daarover een proces hangt. En westwaarts
willem van nyevelt vernoemd zelf naast geland is. Strekt uit het noorden van de kaydijk zuidwaarts
tot in de diepte van de lek.
- een stuk land groot 14 morgen 4 hond 14 roe genaamd die oesterhoeve. Daar boven oostwaarts willem
van nyevelt vernoemd zelf en die erfgenamen van dirck jansz. backer voornoemd en westwaarts wij
zelven. Strekt van de kaedijk tot in de diepte van de lek.
- 14 morgen 5 hond land genaamd die westerhoeve of coudenhoeven, daar wij zelf boven en beneden naast
geland zijn. Strekt als boven. Werd het laatst gebruikt door claes aertsz.
- 2 ½ morgen ½ hond 8 roe land genaamd die 3 viertelen en de vorsenpoel. Strekt van de kaedijk
vernoemd tot in de diepte van de lek. Belend oostwaarts boven wij zelven en westwaarts aernt
ariansz., daem ariaensz., merten floren en brant gijsen. Laatst gebruikt door dirck woutersz.
Verwijst naar een charter gemaakt door cornelis van den berck gezworen landmeter dd. 12-5-1563 en
door die landmeter getekend.
- Nog hebben wij verhuurd en in pacht gegeven aan willem van nijevelt de hop(pen)hoeve met een kleine
griendinge daaraan gelegen, groot te samen 2 morgen 2 hond 27 roe voor 19 jaren met ingang van st.
petri ad cathedram 1564.
Dit alles te samen voor 515 gulden een braspenning/ jaar (de gulden van 20 stv.). De betaaldagen zijn
half met st. mertendag in de winter en half st. petridag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de
voorwaarden.
De kapittelbrief dd. 30-11-1563 en deze brief is bezegeld met mijn eigen zegel op 4-11-1563 en w.g.
met willem van zuylen van nijevelt.
nr. 1958 10-5-1564 (met 2 uithangende zegels waarvan een beschadigd)
208
Voor jan calue, aelbert gerritsz. en claes gerritsz. zeggen de heren van het kapittel ten dom, dat
zij de pacht hebben ontvangen van de gehele dijk die zij leggende hebben in het gerecht aan
ber(g)schoer, groot en lang 85 ½ roeden en dit voor 15 jaren. Volgt de geinserneerde brief dat het
kapittel ten dom dit verpacht heeft in een jaarlijkse pacht aan vernoemde jan calue etc. te samen, en
ieder apart, deze dijk te bergambacht (zowel de schoordijk als anders) met ingang van st. petri ad
cathedram ‘63 j.l. De pachtsom is 1 kar. gl./roe/jaar (de gulden van 20 stv.) plus 200 tonnen
turf/jaar van de beste of drie groot vlaams per ton. Volgen de voorwaarden. Dit alles vrij geld.
Volgen de voorwaarden, ook over de turf.
De kapittelbrief is bezegeld op 25-7-1563 en deze brief op 10-5-1564 en getekend door jacob deel en
jan van leeuwen op verzoek van de pachters.
nr. 1958 2-12-1567 (met een uithangend zegel)
209
Voor dirck woutersz. schout in bergambacht en arien dirksz. en wouter cornelisz. gezworenen aldaar
kwamen reyer ariensz. en mathijs cornelisz. en stelden gehuurd te hebben voor 9 jaren van het kapittel
ten dom 6 morgen land gelegen te bergambacht, welke reyer ariensz. het laatste gebruikten. Strekt van
de kaedijk tot de lek. Belend boven het convent van st. cecilien en beneden mathijs cornelisz. cs. De
pacht gaat in met st. petri ad cathedram 1567, de pachtsom is 10 kar. gl./morgen/jaar en de
betaaldagen zijn half st. jacobs en half st. matheusdag (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden,
De schout bezegelde deze brief op 2-12-1567.
nr. 1959 een bundel stukken.
210
dd. na 1538
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Frans van geertsberge procureur van het kapittel ten dom stelt o.a. dat de impetranten adriaen
adriaensz, cs. nooit het eigendom of possessie heeft gehad van de landen in kwestie en dat de
gedaagde die landen zo’n 10 tot 50 jaar gebruikt als eigen goed.
Dit land genaamd t hoppeland met nog een perceel genaamd t godevaerts halve hoeve (welke aan elkander
zijn gelegen) zijn te samen groot 18 norgen en liggen in bergambacht. Het wordt nu al meer dan 40
jaren verhuurd en de pachtsommen zijn ontvangen t/m 1538.
De impetranten hebben geen smaldelingen of vervreemdingen gedaan en tussen t hoppeland en de
godevaertshoeve ligt de dijklaan, laatst verhuurd in 1529 aan dirck jansz. backer met de gedaagden
alhier voor 10 jaren (eindigende in 1538).
211

20-2-1525 copie
Ik meus goesensz schout in bergambacht van wegen johans van woerde heere ten vliet en wij aert
geritsz. en adriaen willemsz. heemraden van bergambacht en wij vrienden en magen van mr. ariaen
aertsz. en aert aertsz. (gebroeders). Te weten mr. cornelis jacopsz. pastoor te bergambacht, heer
jacop maertensz., aert bouwensz., hendrik ockersz., cornelia aertsdr., aert hermansz., willem jansz.,
gerrit adriaensz. de backer (des voornoemde dirck jansz. vader) kennen en lijden dat voor ons kwam
mr. ariaen aertsz. en aert aertsz. (broers) bij de vrinden, magen en gezworenen vernoemd en zijn van
elkander gescheiden en gegrondloot voor 10 jaren. Dat is te weten dat mr. adriaen aertsz. zal hebben
de helft van een weer land groot in het geheel 14 morgen, waarvan aert jacopsz. de andere helft heeft
en daar nu ter tijd op woont. Strekt van de kampsloot of van de oesterwael tot in de diepte van de
lek. Belend boven dirck jansz. stoel met zijn medewerkers en beneden aert jacopsz.
Nog een hennipwerf gelegen aan de dijklaan op de nie(uwe) wetering. Strekt zuidwaarts aan alzo groot
die hennipwerf daar gelegen is en nu ter tijd door adriaen gerritsz. gebruikt wordt. Ende de voorscr.
helft van het gehele weer zal mr. adriaen aertsz. vrij hebben. Zo heeft mr. adriaen aertsz. de pacht
van een half weer en van de hennipwerf voornoemd vanaf te jaar ‘24. Dit zal aert aertsz. de vernoemde
mr. adriaen aertsz. verwaarborgen met 6 morgen land in het pieter willemsz. huisweer. Belend boven
pieter willemsz. en beneden alijt jan adriaenszdr.
Verder nog op 2 morgen in reyner sijmontsz huisweer gemeen liggende met die ‘satroysen’ en nog 3
morgen land genaamd het engbertsweer, belend boven aert aertsz. en beneden pieter van den dam en
verder op al zijn goed.
Dat zo zal dirck jansz. met cornelia aert ariaensdr., mr. ariaen aertsz. zijn zwager vrijwaren van
pachtinge van de dom op haar land portie en deel van 6 morgen, waar nu woont aen gijsen. Belend boven
dirck voppensz. en beneden mr. herman gerritsz. en jan van couwenhoven en verder al haar goed indien
mr. adriaen aertsz. ter eniger tijd schade van pachtinge van de dom van renten, schulden of willecoren, dan zal mr. ariaen aertsz. dit met recht innen en verhalen. Ende als hij het verloren heeft,
zo mag mr. adriaen aertsz. zijn goed niet verzetten of verkopen dan met consent van mr. cornelis
jacopsz. pastoor, aert bouwensz., ariaen bouwensz. en willem jansz.
Indien er enige kwestie’s zouden vallen in willem lauwensz. en pouwels reynaertsz. dijck welke nu
pieter ghijsbrechtsz heeft doch ten lasten van commer van langen, ariaen aertsz. ket of zijn
nakomelingen. Dit zullen zij contribueren mergen-mergens gelijk.
De orginele brief is bezegeld op 20-2-1525.
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------ (geen datum)
De sententie definitief van de grave van holland etc. is ten voordele van mr. ... (verloren)
adriaensz. (wonende te bergambacht), adriaen aertsz. timmerman, jacop diericxsz. weeskind cs. (mede
wonende aldaar) gedaagden in raeu actie zijnde tot plunderie van willem thin (rentmeester van het
kapittel ten dom) impetrant. Dat de impt. met kwade zaken de gedaagden voor dit hof heeft doen roepen
om hun handen af te trekken van de landen en met hen een nieuwe huur te maken etc. etc.
Deze acte is niet gedateerd.
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------ (geen datum)
Addicien gemaakt en aan het hof van holland gegeven door mr. adriaen aertsz. c.s. (won. te bergambacht) gedaagde in raeu actie contra zekere onwaarachtige middelen en feiten. Omvat 35 artikelen.
Dit stuk is niet gedateerd.
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16-9-1530
Voor het bestuur van gouda kwamen op heden aert harmansz. (oud 72 jaar), gerrit herpersz. (oud 88
jaar), jacop gerritsz. (oud 70 jaar), jan harmansz. (oud 65 jaar), en claes brantsz. (oud 90 jaar)
welke verklaarden ten verzoeke van adriaen aertsz. (tevens gemachtigde van gerrit harpersz. cs.) onder
eede, dat het hopland te bergambacht, daar kwestie over is, en ligt tussen het bezit van t kapittel
ten dom en de ingelanden van bergambacht. Dat hopland strekt van de kerkweg tot de dijk. Belend boven
ariaen aertsz. en gerrat (!) willemsz. en beneden de heerwech genaamd de dijklaan.
Verklaren verder dat de werf gelegen bij de brugge, groot 3/4 hond toebehoord heeft aan enen tielman
machielsz. (oud geweest zijnde omtrent 60 jaren), het als vrij eigen goed gebruikte voor 7 stv./hond/
jaar. Nademaal is deze tielman overleden en ging het over op zijn dochter’s zoon koenraet jansz., die
de werf rustelijk gebruikte tot heden toe. Dit om 7 stv./hond/jaar.
Ten anderen zeggen dat daar aan, ten zuiden, een worf is groot 3/4 hond welke toebehoorde aan ariaen
garbrantsz. (oud 70 jaar) welke dat rustelijk bezat vele jaren voor 7 stv./hond/jaar. Deze werf
gebruikte ariaen gerbrantsz. welke het verkocht had aan gerrit herpensz. Deze gebruikte het een 40
jaren ook voor 7 stv./hond/jaar. Deze vernoemde gerrit herpertsz. had die werf gegeven aan zijn
dochter marytgen voor de vernoemde pachtsom.
Verklaard verder dat de derde werf zuidwaarts groot is 1 ½ hond en heeft toebehoord aan pieter
jansz. welke dood geweest is omtrent 50 jaren, welke de werf rustelijk gebruikte. Deze werf werd
naderhand gekocht door aert ariaensz. (die oude schout) die het vele jaren gebruikte. Na diens
overlijden is deze werf aangekomen door vererving aan zijn kinderen genaamd ariaen aertsz., argine
aertsdr. en aert aertsz. Deze bezitten dat goed nu nog tegen een pachtsom van 7 stv./hond/jaar.
De 4de werf zuidwaarts heeft toebehoord aan floris louwerisz. en is groot 1 hond, welke het vele
jaren rustig gebruikte. Na zijn overlijden werd het geerfd door zijn kinderen en werd verkocht door
jan florisz. aan jacop willemsz. die deze werf gebruikte voor de eerder vermelde rente. Verkocht het
later aan maerten maertensz. welke de werf nu nog gebruikt.
Hij verklaard verder dat er nog een werfje daar bezijden naast ligt, groot 1 hond wat toebehoorde
mathheus dirksz. (oud 70 jaar) welke die werf gebruikte in zijn tijd menige jaren. Later heeft hij die
werf voor de helft verkocht aan dirck zijbrantsz. welke het nu zo’n 32 jaren gebruikt tegen de voor
vermelde rente. De wederhelft was verkocht aan de erfgenamen van aert aeriaensz. welke het tot heden
nog gebruiken.
De 5de werf daar aan, groot 1 hond, behoord aan aeffge claes gerritsz. (oud omtrent 70 jaren) en
gebruikte deze werf een menigte van jaren, voor de pachtsom van 7 stv./hond/jaar. Na haar overlijden
is deze werf gekomen aan gerichgen zijbrantsdr. (haar dochter). Deze verkocht de werf later aan aert
adriaensz. die t gebruikte als vrij eigen goed. Na diens overlijden kwam het aan aert adriaensz. en
werd later geerfd door aert adriaensz. voorscr. die het nu nog gebruikt en betaald de vernoemde
pachtsom.
De 6de werf, groot 2 hond, behoorde aan jacop molenaer, die overleden is in de ouderdom van omtrent
50 jaren (gebruikte die werf vele jaren) en overleed in de ouderdom van tussen de 50 en 60 jaren. Na
dat overlijden is de werf geerfd door zijn erfgenamen, welke de werf verkochten aan aert ariensz. Deze
gebruikte die werf vele jaren voor zich zelf. Na a.a’s overlijden had jacop garbrant als gemachtigde
en voogd van aert ariensz. kinderen die werf verkocht aan koenraet jansz. welke het nu nog gebruikt.
De 7de werf, groot 2 hond, heeft toebehoord aan pieter stam en was oud eer hij stierf omtrent LXX...
(verloren) en dood geweest bij de tijd van vijftig jaren, en gebruikte die werf als eigen goed vele
jaren. Dit voor de pachtsom van 7 stv./hond/jaar. De werf is geerfd door zijn dochter marijtgen
pieters stam (de vrouw van cornelis willem jansz.) welke laatste de werf verkocht aan claes claesz.
jonge hoff, welke laatste de werf weer verkocht aan jacop willemsz., die het weer verkocht aan jacop
dirksz. en cornelis jacobsz. Deze gebruiken het voor de voornoemde pacht nog tot heden. Jacob dirksz.
is overleden en zijn deel is geerfd door zijn weeskind.
De 8ste werf is groot 2 hond en heeft toebehoord aan tielman michielsz. oud omtrent 100 jaar of meer
eer hij stierf. Hij gebruikte de werf vele jaren. Naderhand had hij die werf gegeven aan zijn zoon
michiel tielmansz. (in huwelijkse voorwaarden) alzo dat michiel tielmansz of zijn vader het gebruikt
hebben de tijd van 60 jaren voor de vernoemde rente van 7 stv./hond/jaar. Michiel tielmansz verkocht
de werf aan aert ariensz. welke later de helft verkocht aan ariaen aertsz. Hij zelf gebruikte de werf
24 of 25 jaren. De wederhelft heeft ariaen aertsz. gekocht van de gemachtigde en voogden van aert
ariaensz. kinderen en heeft dat bezeten een 20 jaren.
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Verklaard verder dat van de nieuwe wetering tot de dijk toe groot is omtrent tussen 6 en 7 hond en
heeft gebruikt en behoord toe jacop molenaar en was oud tussen de 50 en 60 jaren en is dood geweest
bij de tijd van 50 jaren en gebruikte het als vrij eigen goed voor een pacht van 7 stv./hond/jaar. Na
zijn dood hebben de erfgenamen dit verkocht aan aert arieaensz. Na diens dood is het gekomen aan de
erfgenamen van aert arieaensz. genoemd mr. ariaen aertsz. en marichgen aertsdr. welke het tot heden
nog bezitten voor de vern. pachtsom van 7 stv./hond/jaar van de 50 jaar achterwaarts.
Verklaard nog dat ariaen aertsz. (de vader van de vernoemde aert ariaensz.) nooit bij enige memorie
van mensen enige eigen in t voorscr. hopland heeft gehad, dat hij gehuurd heeft t hereland met de
rente van t hopland, te weten 7 stv./hond/jaar en met nog 2 ouden gulden die stonden op ammerstol
gaande uit 4 morgen land welke jaap evertsz. placht te gebruiken, overmits dat die heren u...
(verloren) eene man mane (?) en wilde anders en mochte te adriaen aertsz. geen huur van het verscr.
land gekregen ten ware dat hij vernoemde rente tot zijne laste genomen hadde.
Verklaarde verder dat hij nooit bij enige memorie van mensen vernomen had dat de pacht meer was dan
7 stv./hond/jaar en dat arieaen aertsz. die rente van het hoppeland en t herenland gehuurd had en ook
voor die tijd van aelbert snel rentmeester van t kapittel ten dom. Verklaard ook nog dat de vernoemde
comparanten dat de eigenaar en ingelanden van t hopland met die 7 stv./hond/jaar gevrijdt zouden zijn
van t morgengeld en alle onkosten van alle ongelden welke op dat land vallen.
Voorts leggen nog aan de oostzijde van t hoppeland nog 2 werven, de een genaamd t leen en het anderen
t s heereland, t welk zulks mede uitgegeven is als t hoppeland, nl. voor 7 stv./hond/jaar.
De orginele brief is bezegeld op 26-9-1532.
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----- (geen datum)
Dit is t hoppeland gelegen aan de dijklaan, geheten t battelant en wordt betaald van elke hond 7 stv.:
mr. Arien
2 hond
arien aertsz. timmerman 2 hond
jacop dircxsz. weeskind 1 hond PS: boven de naam staat nog ... jansz.
neeltge jacop egbertsz.
koen jansz.

1 hond
2 hond

aert aertsz., arien aertsz. en neel joostens te samen 1 ½ hond
dirck zijbrantsz.
1 hond
meerten meertensz.
1 hond
geerijt herbertsz.
1 ½ hond (veranderd in 1 hond ende een vierendeel van een hond).
Dit stuk is niet gedateerd.
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28-2-1528
Het kapittel ten dom geeft bekend dat zij machtig hebben gemaakt willem thin, johan thin (burgers ter
schoonhoven), mr. frans van geertsberge, cornelis van der capelle procureurs postulerende voor t hof
van holland ivm. het proces tegen ariaen aertsz. cs. ivm. t hoppeland gelegen in bergambacht.

217

24-4-2450 na pasen.
De deurwaarder krijgt de opdracht om vincent aertsz. en aernt ariaensz. erfgenamen van adriaen
aertsz. timmerman, koen jansz., cornelis joostensz., dirck sijbrantsz., hubrecht maertsz. voor hem
zelve zijn moeders zusters en broeder, erfgenamen van maerten maertensz. en dirck jansz. voor hem
zelve en vervangende cornelis pietersz. van breen als man en voogd van aechte weduwe van adriaen
aertsz. en aertgen (!) ariaensz. haar zoon, als gedaagde in het proces voor de raad van holland en
tegen het kapittel ten dom, naar de grote raad te mechelen te komen.
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----Wordt vermeld dat daem ariaensz., vincent aertsz., arent ariaensz. erfgenamen van adriaen aertsz.
timmerman met cs. dat zij van het kapittel ten dom (welke in bergambacht en ‘s heeraartsberg vele
goederen hebben liggen o.a. het hopland dat vele jaren geleden als een onvruchtbaar en uitgedolven
land was uitgegeven) en dat voor een tijns van 7 stv./hond/jaar uitgaven.
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nr. 1959 charters
nr. 1959 21-4-1539 (niet bezegeld)
219
Op heden kwam voor t hof van holland mr. frans van geertsberge als procureur van willem thin (baljuw
van beloys en rentmeester van t kapittel ten dom) impetrant en had gedagvaard mr. adriaen (wonende te
bergambacht), ariaen aertsz. timmerman, wouter jansz. voor jacob dirksz. weeskind, koen jansz., neel
joostens., dirck zijbrantsz., maerten maertensz., geryt herbertsz., neeltgen jacob egbertsz., aert
aertsz. en adriaen maertensz. alle wonende in bergambacht, gedaagden, dat zij hun handen zouden
aftrekken van de hierna vermelde landen (7 werven te samen groot 9 hond).
(wg) j. de jongh.
nr. 1959 31-7-1542 (is een lias van 9 stroken perkament zonder zegels)
220
Op heden wordt voor t hof van holland behandeld de zaak tussen mr. frans van geertsberge (zie vorige
acte) contra jan willemsz. procureur van mr. adriaen aertsz. c.s. etc. De andere data zijn: 20/1
15/2, 11/3 en 23/11/1549, 13-12-1541, 30-1-1532, 23-11-1542 en 23-7-1544. De inhoud van deze stukken
is niet intressant.
nr. 1959 een lias met 3 bredere stroken perkament zonder zegels.
221
Dagvaardingen door frans van geertsbergen aan de diverse gedaagden dd. 10/9, 5/10 en 4-11-1546.
nr. 1959 19-7-1546 (met een uithangend beschadigd zegel)
222
De heer van praet etc. stadhouder generaal van de k. mt. en de rade van holland ontbied de gedaagden.
De deurwaarder krijgt opdracht de gedaagden te ontbieden op 33-7-1546.
nr. 1959 14-5-1540 (met een sterk beschadigd afhangend zegel).
223
Keiser karel ... etc. Betreft de zaak tussen willem thin (baljuw van beloys contra mr. adriaen
adriaensz. c.s. Wordt een volmacht gegeven.
nr. 1959 13-11-1540
224
mr. adriaen aertsz. (wonende te bergambacht) eiser en gerequireerde bij willem thin rentmeester van
het kapittel ten dom verklaarde wat en mr. frans van geertsberge op 20-7-1540. Het betreft een
koopbrief doch niet intressant.
nr. 1959 13-6-1540
225
Op heden compareerde voor t hof van holland de procureur van adriaen aertsz. c.s. (wonende te
bergambacht) welke dag had om te antwoorden op het rekest van willem thin.
nr. 1959 17-8-1542 (met aanhangend zegel grotendeels verloren)
226
De prins van orange etc. Betreft de zaak tussen het kapittel ten dom en aernt aertsz. cs. Kunnen
procederen voor het hof van holland. Met een aanhangend zegel van de procureur van aernt aertsz. te
weten frans van geersberge (dd. 12-7-1542).
nr. 1959 17-8-1542 (met aanhangend opgedrukt zegel)
227
De prins van orange etc. Betreft de zaak tussen het kapittel ten dom en aernt aertsz. cs. De
deurwaarder wordt naar het kapttel ten dom gestuurd om mede te delen dat er geprocedeerd kan worden.
nr. 1959 16-5-1545 (met aanhangend verloren zegel)
228
De heer praet stadhouder generaal, exploitier van de kamer van de rade in holland laat de heren van
het kapittel ten dom dagvaarden.
Hieraan gehecht een stuk papier (zie de voorstaande acte) waarmede de gedaagden worden gedagvaard.
(niet gedateerd).
nr. 1960 14-4-1548 (met een uithangend zegel)
229
Het gehele beschreven vlak is donker bruin en derhalve slecht leesbaar.

63

nr. 1961 een portefeuile met diverse stukken betreff. dierick jansz. backer.
nr. 1961-1 na 1539
230
Eis van de domdeken en gemeen capittel te utrecht het gerecht van bergambacht overgeleverd contra
dierick jansz. backer (inwoner van bergambacht) verweerder. Stellen:
- dat hun toebehoren zekere percelen land te bergambacht en o.a. t perceel genaamd godenaerts halve
hoeve (groot 1 morgen) wat gelegen is in 2 naast elkander gelegen weren, gescheiden zijnde boven
zuidwaards van een met een laan, genaamd die dijklaan of bergstoep tot aan de kerkweg en van daar
tot de huisweg en van daar tot aan de kadedijk, al met een grave of sloef.
- de limieten in het zuiden is de lekdijk, in het noorden de coedijk. Beneden in het westen zeker land
behorende de erfgenamen van willem van nyevelt en boven in het oosten een zeker weer land hebbende
de zelfde limiten in het zuiden en noorden en geheten t leen.
- welk weer ons in leen gegeven was van de heer van bergambacht.
- wordt geposideert bij gerrit willemsz., welke laatst verlijd was bij wijle jan van vliet (in leven
ambachtsheer van bergambacht).
- in die verlijbrief wordt verklaard dat de heren van de dom beneden het vernoemde weer land zo het
zelve strekkende is van de lekdijk tot aan de kaedijk toe gelegen is.
- bij de halve hoeve is ook inbegrepen 2 percelen land als o.a. t hoppeland met nog 3 morgen
- deze 3 morgen zijn gelegen in het bovenste weer aan de zuidzijde van de huisweg. Strekkende van die
weg tot de vernoemde kaedijk.
- hierover is kwestie.
- geeft toe dat voor lange tijden de domheren dit en andere landen aldaar (te bergambacht, de vlist en
haastrecht) verhuurden.
- Op 6-6-1486 hebben adriaen aerentsz., ghijsbrecht schipper, dirck jansz. en willem hugesz o.a. de
vernoemde 2 percelen als godenaerts halve hoeve en t hoppeland gehuurd voor 12 jaar (ingaande in dat
jaar) om een zekere erfpacht.
- toen werd ook verklaard dat land beleend te hebben boven enen adriaen aertsz. met zijn medewerkers
die bezittende waren t vernoemde weer van 12 morgen, leengoed wezende, en beneden heer jan van
naeltwijk ende erfgenamen van willem van nyegvelt.
- de halve hoeve (t hoppeland daar in begrepen) heeft in t zuiden en noorden de bekende limiten en
gezamelijk strekkende van de lekkendijk zuid op tot de kaedijk in het noorden.
- tegen t einde van die pacht zo had aernt zoon van de vernoemde adriaen aertsz. (die een van de
eerste huurluiden was) en de anderen buurluiden in 1497 de vernoemde landen gehuurd van de
impetranten voor 10 jaren.
- hieronder waren ook die 3 morgen (toebehorende aan die hoeve) welke door hun gebruikt werd.
- hierna is in 1507 de huur vernieuwd aan de vernoemde aerdt ariaensz. en de anderen oude huurlieden
behalve aan dirck jansz. in wiens plaats is gekomen cornelis zijn zoon. Dit alles voor de gelijke
jaarlijkse pacht.
- het werd geprolongeerd t/m 1528
- onder die huurluiden was mede de gedaagde als een van de principaalste, welke ook alzulke de verscr.
landen in de jaren 1519 t/m 1528 alleen gehad heeft.
- in 1529 had alleen de vern. gedaagde gehuurd die hoeve en dat hoppeland, daar de dijkkaye tusssen
beiden ligt, voor 10 jaren. De begrensingen waren: boven noordwaarts meerten ariaen aertsz. genaamd
t leen en t leen (!) en beneden westwaarts geland zijn ... (niet vermeld).
- dit ‘leen’ strekt uit de diepte van de lek, te weten van de lekdijk af tot de kadedijk toe
- de gedaagde gebruikte in die zelfde pacht periode de vernoemde 3 morgen land in kwestie en dit alles
vlg’s t contract.
- t contract en het navolgende expireerde petri ad cathedram 1549 tot nog toe.
- waarom de eisers genoodzaakt waren in 1539 na de expiratie van de oude (pacht) te dagvaarden de
verweerders en gebruikers van het hoppeland.
Gaat verder met diverse details o.a. hoe het gegaan is met de landmeter.
nr. 1961-2 --- (geen datum)
231
Antwoord van de schepenen van bergambacht overgegeven van wegen dirck jansz. verweerder wonende in
bergambacht tegen de eis die dezelfde schepenen zijn over gegeven van wegen de domheren en t kapittel
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te utrecht eisers. Stelt dat de eisers geen titel hebben op die landen.
nr. 1961-3 --- (geen datum)
232
Een invenatris van de overlegde stukken:
- Repliek van de schepenen van bergambacht overgegeven van wegen de domdeken en capittel ten dom te
utrecht eisers contra het antwoord van dirk jansz.
- Adcicien den gerechte van bergambacht overgegeven van wegen de domheren en capittel ten dom te
utrecht impt. contra dirck jansz. backer gedaagde.
- Dupliek van de schepenen van bergambacht over genomen van wegen dirck jansz. (wonende te
bergambacht contra zeker repliek dit gerecht overgegeven van wegen de domheren en capittel ten dom
te utrecht eisers.
- Responderende op die dupliek van dirk jansz. backer.
- Repliek op de exceptie overgegeven bij dirk jansz. backer gedaagde.
- Silutie gedaan uitreiken van wegen dirck jansz. en de gerechte van bergambacht, overgegeven op en
jegens zeker geschrift bij de impetrant genaamd additien den zelfde gerechte overgegeven van wegen
den dom en capittel te utrecht eisers.
- reprochen gedaan aan het gerecht van bergambacht, overgegeven van wegen dirk jansz. in bergambacht
verweerder en impetrant van rekest civile contra de certificatie en minumenten geproduceerd van
wegen de dom en capittulanen te utrecht eisers.
- informatie.
nr. 1961-4 14-4-1558
233
Na zekere apostille commissoriael van het hof van holland dd. 28-3-1557 sc. gesteld in de marge van
zeker rekest (hier geinserneerd):
Andries lambrechtsz (won. te schoonhoven oud omtrent 66 jaar) onder eede gehoord op de inhoud van
zekere acte of instrument van attestatie gepasseerd bij wijle aert hermensz. en jan hermansz (broers
in leven won. te bergambacht) voor mr. govert van hoef jansz. als notaris (won. te schoonhoven) hem
deposant en rutgers gijsbrechtsz. als getuigen, beginnende: dat op heden 19-4-1548 (en recollatie dd.
29-5-‘55) gezegd heeft op de voorstaande acte dat zekere jaren geleden hij met rutgert gijsbrechtsz.
gerequreert was bij wijle willem henricxsz. thin als rentmeester van de heren van de dom. Heeft
verklaard dat de dijklaan en de kerkstoep behoorden aan de heren van de dom.
Een 3 jaren geleden was hij deposant met rutger gijsbrechtsz. ontboden van mr. aert bouwensz. (in
diens leven poorter te schoonhoven) etc. etc.
nr. 1961-5 ---- (geen datum)
234
dirck jansz. backer (won. tot bergambacht) dat hij als gedaagde en verweerder in het proces voor het
gerecht van bergambacht tegens t capittel ten dom impt. en eisers en dat ivm. 3 morgen land die hij
heeft liggen te bergambacht, hem aangekomen bij overlijden van zijn vrouw’s ouders. Is nu zover
geprocedeerd ... etc.
nr. 1961-6 14-4-1556 (na pasen)
235
Phillips koning van castillien etc. etc. en heren van holland etc. dat het gerecht van bergambacht,
onder ons gesloten, met ons contra zegel t rekest civile gepresenteerd door dirck jansz. verweerder
contra t capittel ten dom (eisers) en bevelen hierbij dat hun procureurs zullen verschijnen etc.
nr. 1961-7 ---- (geen datum)
236
Debat voor het gerecht van bergambacht overgegeven van wegen de dom impt. contra zeker rekest civiel
geexhibeert bij dirk jansz. backer verweerder.
nr. 1961-8 ---- (geen datum)
237
Inventaris van de overgeleverde acten door dirk jansz. (won. te bergambacht)
nr. 1961-9 ---- (geen datum)
238
inventaris van de overgeleverde acten door het gerecht van aerntsberge ivm. de kwestie tegen dirck
jansz. backer.
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nr. 1961-10 ---- (geen datum)
239
inventaris van de overgeleverde acten door die van de dom in de kwestie contra dirk jansz. backer
nr. 1961-11 ---- (geen datum)
240
memorie roerende de heren van de dom contra dirck jansz. backer.
nr. 1961-12 --- ...nije (15)58 (tekst deels verloren)
241
ik lourens willemsz. had gehuurd van claes aertsz. ende wouter lourisz. dat rietveld buiten en boven
bergstoep voor de tijd van 10 jaren, ingaande ‘48 incluis, en wel voor 6-10-0/jaar. Het is waarachtig
dat ik lourens willemsz nooit enig profijt of genot daarvan heb gehad. Nog van gelijke claes aertsz.
of wouter arisz. dan alleen dirck jansz. backer, welke het jaarlijkse profijt daarvan had.
nr. 1961-13 volgen een aantal voor deze verzameling oninteressanten stukken.
nr. 1961-14 28-11-1550
242
Wij jan jansz., meester frans jacopsz. en geryt cornelisz. van de groenevelde schepenen te ‘s
heeraartsberge doen kont, dat voor ons kwamen geryt gerijtsz. (oud 66 jaar), arien jansz. (56 jaar)
pieter dirksz. (60 jaar), jan damisz. (52 jaar), jan cornelisz. (52 jaar), mathijs aelbertsz. (52
jaar), cornelis eghertsz. (53 jaar). cornelis dricxsz. (42 jaar), gijsbert jansz. (45 jaar), dirck
matheusz. (42 jaar), dirk reijersz. (42 jaar), wigger geritsz. (35 jaar) en reyer reyersz. (60 jaar)
allen gelijk rechtelicken op verzoek van dirck jansz. backer.
Verklaren dat t weer genaamd t hopland strekt van de halve kerkweg tot de dijk. Daar boven naast
geland is t leen en westwaarts de dijklaan en nog een weerland genaamd dat leen voornoemd. Strekt van
de halve kerkweg tot de dijk tot boven die duitseheren en beneden t hopland voornoemd. Verder nog een
weer land genaamd t heerenland, ook strekkende van de halve kerkweg tot de dijk toe. Boven zijbertsweer en beneden t leen. Verklaren verder dat deze 3 weren van eenderen natuur zijn wat zij weten bij
memorie dat van elke hond land jaarlijks uitgaat 7 stv. en nooit meer zoverre zij dit weten.
De schout en schepenen hebben dit (hier niet) uithangend bezegeld op 28-11-1550. Hier ondertekend
door ghosen gheritsz.
nr. 1961-15 17-3-1497
243
Saluut. Aert adriaensz, gijsbert schijne aerntsz, dirck jansz en willem hugensz dat zij als principaal van de heeren domdeken en capittel van de dom t utrecht in jaarlijkse erfpacht ontvangen hebben
(voor 10 jaar ingaande petry ad cathedran 1498) heren godenairts halve hoeve en dat hopland, te samen
groot 18 morgen. Boven t hoppenland aert ariaensz. met zijn werkers en beneden heren godewaerts halve
hoeve, die de graaflijkheid van holland of heer johan van naeldwijk naast geland zijn.
Verder de coudenhoeven daar boven reyner willem gerritsz. en beneden jacop jacopsz. naast geland
zijn.
Nog berckenoirts drie viertel met 24 morgen land daar naast leggende geheten berckenoirts
hoeven. Daar boven heer johan van naeltwijck of die graaflijkheid voorscr. en beneden wigger willemsz.
met zijn mede werkers naast geland.
Nog 2 hoeven gelegen aan die vlist die dode (!) en gijsbert willemsz. bruiken. Daar boven pieter
billix en beneden gijsbrecht van eynde naast geland zijn.
Item nog 4 morgen die jan van hase placht te gebruiken. Daar boven die proost van oud munster te
utrecht en beneden cors nijs naast geland zijn.
Item 4 morgen die aert bijndop bruikt. Daar boven cors nijs voorn. en beneden die regulieren in de
HEM naast geland zijn.
Item 6 morgen die willem hugensz bruikt. Daar boven geertruyt van schouwen en beneden die proost van
oud munster naast geland zijn.
Item 5 morgen aan de vlist die geen (!) gebruikt. Daar boven de reguliers te utrecht en beneden
aelbert meertensz ter soude (gouda?) naast geland zijn.
Item een hoeve land gelegen in boven haastrecht, genoemd scoudweert. Daar boven dirck hermansz. en
beneden jan hermansz. gemeen naast geland.
Item 5 oude schilden t jaar van 15 morgen land geheten t leen, gelegen in de lande van haastrecht.
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Boven goossen claesz. en beneden ellinck gerit aerntsz. ende borg goossen pietersz. naast geland zijn.
Dit alles behoord de dom te utrecht en niets meer. Dit alles voor 33 beyerse gulden en 35 gouden
vrankische schilden welke voor de datum van deze brief geslagen zijn. Volgen een aantal bepalingen en
uitsluitingen o.a. van watersnood en oorlog. De betaaldagen zijn st. meertensdag in de winter ‘98 en
st. petersdag ad cathedram daarna (een maand onbegrepen) en zo jaarlijks etc. etc.
PS: deze acte is 8 blz. lang.
mr. 1961-16 ... 15.. (in dorso staat ‘1507, bergambacht’)
244
Het domkapittel te utrecht stelt dat zij ten anderen tijden aan ... (voor de namen zie voorstaande
acte) gegeven hebben onze kerklanden en goed voor de tijd van 10 jaren. Deze 10 jaren zijn nog niet
voorbij, doch vernoemde jan dirksz. is overleden en zijn oudste zoon cornelis jan dirksz. heeft ons
verzocht hem die pacht te verlenen. Het kapittel geeft nu die zoon die pacht voor 12 jaren (met ingang
van st. petri ad cathedram). Volgt de omschrijving van de stukken land als in voorstaande acte
vermeld.
PS: deze acte is 5 ½ blz. lang.
nr. 1961-17 10-2-1507
245
Saluut. Doen wij verstaan aert ariensz., ghijsbert schijne aertsz., willem hugensz en cornelis
dircxsz. dat zo wij aert, ghijsbert en willem met wijle dirk jansz. mijns cornelis dirksz. vader ...
(zie verder de voorstaande acte).
PS: deze acte is 6 blz. lang.
nr. 1961-18 7-3-1535
246
Wij aert hermensz., jacob aertsz., gillis woutersz van jansz., gijsen jan damisz. en dirck hertbensz.
schepenen binnen het schependom van ‘s heeraartsberg, certificeren hiermede onze tegenwoordige brieve,
dat op heden voor ons gekomen zijn gerijdt herbertsz. en claes brantsz. (beiden oud omtrent 80 jaar
of meer) en aert hermensz, render (?) gerijdtsz (beide oud omtrent 70 jaar en getuigen bij eede (dit
op rechtelijk verzoek) op verzoek van dirk jansz. backer (won. te bergambacht) dat het weer genaamd t
hoppeland (strekkende van de kerkweg tot de dijk) dat dat land door de domheren van utrecht is uitgegeven voor 7 stv./hond/jaar en zover zij weten niemand meer gegeven heeft.
nr. 1961-19 4-9-1537
copie
247
Ten dom verpacht (voor 10 jaar) dirk jansz. backer (te bergambacht) het kerkeland in bergambacht.
Volgt de opsomming van de diverse stukken land als hier eerder vermeld. Volgen de diverse bepalingen.
nr. 1961-20 20-8-1544
248
Een aanbestedingsbrief doch in een lastig handschrift. Gezien dat dit stuk weinig nieuwe gegevens kan
bevatten, heb ik het niet gedaan.
nr. 1961-21 1-3-1550
249
Wij officiaal ‘s bisschopshof van utrecht laat voor onze openbare notaris adriaen buser stellen dat
op ons speciaal bevel en commissie gekomen zijn willem lobe (schout van de dom te utrecht) ... Voor
de krimpenerwaard is deze acte niet intressant.
nr. 1961-22 24-6-1552
250
Herman claesz., herman louwensz., arijen joostensz, hendrik aertsz schepenen der stede van ammerstol
geven bekend dat op heden voor hun zijn gekomen (dit op verzoek van aert bouwensz. als gemachtigde van
dyrck jansz. backer): hendrik gijsbertsz. onze mede poorter en buurman (oud omtrent 90 jaar). D. j. b.
wordt vertoond een copie van een certificaat (bezegeld door de schout en schepenen van langerak)
zijnde een getuigen verklaring uit langerak, betreffende de griendingen bij bergstoep. Staat uitvoerig vermeld.
nr. 1962 omslag
251
22-9-1558
De gezworen landmeter van de stad utrecht, jan willemsz. en ik gherijt jansz. gezworen bode en
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landmeter hebben gemeten de oesterhoef en westerhoef welke claes aertsz bruikt. Deze zijn te samen
29 morgen 58 roeden 4 voeten groot. Verder nog de 3 viertelen welke cornelis jost en dirck woutersz.
gehuurd hebben, zijnde groot 21 ½ morgen 58 roeden.
252

4-6-(15)51
Een copie van het schrijven aan de ed. mogende heren van de rade.
Dierick jansz. backer (wonende te bergambacht) als gedaagde in het proces tegen het kapittel ten dom
wat voor dat hof hangt. Oppositie tegen de rechts handelingen van de procureur van den dom, nl.
willem thin.
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3-12-1558 (met een aanhangend beschadigd zegel)
Voor de raad van de koning van spanje vertoond het kapittel ten dom dat tussen hun en dirck jansz.
backer (won. te aerntsberge) als verweerder en impetrant van relief voor het gerecht aldaar een
kwestie was geresen over zeker land. Het gerecht aldaar had daarop een vonnis gewesen ten hunne
nadeel. Willen nu deze kwestie voor vermelde raad brengen.
Hieraan is gehecht het relaas van de deurwaarder welke het kapittel ten dom dagvaard om op 19-1-1558
sc. te komen aan de persoon en ter woomstede van dirck jansz backer goedtijds, om aldaar t vonnis door
van de dom vermeld te zien annuleren of reformeren naar rechter.
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4-11-1558
Het schijnt dat voorbedoeld proces ook als is behandeld voor het gerecht van schoonhoven.

255

---- (niet gedateerd)
De aanheft is: de erfgenamen van dirck jansz. backer gedaagden contra die van het kapittel ten dom te
utrecht. Die van de dom ontkennen dat gedaagden enig recht heeft op de landen waarover sprake is.
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---- (niet gedateerd)
In de brief van florenty koeffhouck dd. 1435 staat aldus:
de heren goddenairts halve hoeve hebbende land belend daar boven beckevoirt willemsz. en beneden
aelbert van naeltwijck.
Verder in de machtigingsbrief van willem palsgraef bij rijn gepasseerd in date 1411 (met een rood
zegel) staat aldus 12 morgen land gelegen in onze landen van zuid holland tot herenaertsberge.
Oostwaard aan de huize ten berge ende wij belegen met erve beneden dat men van ons te leen houdt ende
die gemeen weg boven.
In de marge staat: ‘dese schijnen te spreken van godenaertshalve hoeve’.
Item in de brief van kwijtscheldinge van t leen gedaan bij de vernoemde palsgrave on ene anderen
brief doch anno ----.
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13-12-‘60
copie
Op heden compareerde voor t hof van holland dirck van weert als procureur van aert dircksz. en bouwen
dircksz. (in bergambacht) voor hun zelve en speciaal vervangende adriaen gerritsz. (gehuwd met
lijntgen dircksdr.) mitsgaders dirck aelbertsz. gehuwd met anna dircksdr., en claes willemsz. als
voogd van de weeskinderen van de vernoemde anna verwekt door wijle michiel jansz. en adriaen dircksz.
en vernoemde aert dircksz. als voogden van de weeskinderen van wijle jan govertsz. verwekt bij
niesgen dircksdr. en nog als voogd van de weeskinderen van jacob dircksz. en vervangende de weduwe van
dezelve jacob. Alle erfgenamen van wijle dirck jansz. backer verweerder jegens wien gepresenteerd was
van wegen de dom, eisers in raeu actie omme te antwoorden en houdende alhier voor verhaald die
middelen van de rekeste civile bij vernoemde dirck jansz. in dezen geimpeteerd en protesterende vlg’s
voorgaande apponmtemente ... etc. (vermeld verder geen nieuws).
Hierbij is nog een blad met o.a.:
Het kapittel ten dom impetrant contra dirck jansz. backer (wonende te bergambacht) gedaagde, eis
doende. In state 14 dagen. 4 maart om eis te doen, concluderen in scriptie waarop binnen 14 dagen te
antwoorden en wel op 20 juni ‘59 op peine van verstek. Antwoord of ecceptie 3-10-‘59 bij mij te
repliceren. T hof volgende voorgaande remachiatie doet te niette t vonnis, admitteert den impetrant
eis te doen mits dat die requeste civile bij de gedaagde ter lager vierschaar geemployeert strekken
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zal in deze zake, behoudende mijn debat.
258

----- (geen datum) Schrifture
De heren van t kapittel ten dom eisers in raeu actie contra de erfgenamen van dirck jabnsz. backer
(in bergambacht) als aangenomen hebbende de arnementen van de processe bij de eisers tegen vern. dirck
,verweerders.
De prins van orange stelt dat bij uwer sententie voor recht uitgesproken zal worden tot profijt van
t kapittel ten dom eisers in raeu actie en prejudictie, hinder, schade en afterdeel van de erfgenamen
van wijle dirck jansz. backer (te bergambacht) als aangenomen hebbende t proces van de dom tegen vern.
dirck backer.
De dom heeft eis gedaan en concludeerd tot ontruiminge van de 3 morgen land met de dijklaan in
kwestie en tot restitutie van dien en nog in de plaats van de afgehouwen willige bomen andere
vruchtbare willige bomen te poten en te zetten en ook te refunderen de schaden als hierna breder volgt
en de verweerders met kwalijke zaken zich tegen hun verweerd hebben.
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4-5-‘62 Copie
De gezworenen van bergambacht blijven bij t vonnis bij hun gemaakt, alzo verre wouter geerlofsz of
enige van de gemachtigden van de heren van de dom rechts vorderinge niet en vervorderden ofte
versinnelick zijn in hun recht, hangende voor t hof van holland tegen enen willem van nijevelt en dat
doen blijkende bij de gezworenen voornoemd, dat dirck jansz. backer gehouden zal zijn heden over 14
dagen ofte naasters rechtdag te antwoorden van het principaal gezworens wouter jacopsz., jacop
woutersz., claes aertsz., gerrit cornelisz. de groenevelde, cornelis egbertsz. en beernt gijsbertsz.

nr. 1962 charters
260
8-12-1548 (met verloren aanhangend zegel)
Het perkament is ter plaatse van de tekst donkerbruin zodat het stuk slecht leesbaar is.
nr. 1962 28/1 en 26/2-1549 sc. (het aanhangende zegel is verloren)
261
De heren van beveren van de vere, vlissinge etc. etc. gezworen exploictier van de raden van holland
verzocht. Het kapittel ten dom gaf te kennen dat hun behoorden zekere percelen land te bergambacht,
nl.: die dijcklane geheten bergstoep. Strekt van de diepte van de ijssel tot de kerkweg. Verder een
stuk land groot 3 morgen, strekt van de huisweg tot de kaedijk toe. Van welke vernoemde percelen de
suppleanten zijn geweest in goede possesie die naaste 10 tot 50 jaren en het verhuurd hadden in
jaarlijkse pachten en de huur daarvan genoten.
De gedaagde dirck jansz backer gebruikte nu dat land tegen de wil van het kapittel ten dom en zonder
het gehuurd te hebben. Erger is het dat die dirck backer het belieft had willem thin (wonende te
schoonhoven, hun rentmeester) toen deze aldaar gekomen was om hun dijkage te bezien en enige poeten,
stoven en rijsen tbv. de dom af te doen houwen, met een ijzeren hoeivork naar zijn lijf stak en zeide
‘ouwen dieff’ etc.
Deze brief is bezegeld op de 28-1-1549 sc. hollandia.
Hieraan is gehecht het relaas van de deurwaarder dd. 26-2-1549 sc.
nr. 1962 22-11-1549 (met een uithangend zegel)
262
Voor henrick van dobbe schout in langerak in het gerecht van joffrou cornelia van wye weduwe van
steets van brouchuysen en wij jan claesz., henrick jacobsz. en jan cortsz. schepenen aldaar, kwamen
claes aertsz. (omtrent 63 jaar), wouter louwen (omtrent 40 jaren), cornelis jansz. (omtrent 33 jaren),
pieter jansz. (omtrent 30 jaren) en ingen willemsz. (omtrent 38 jaren) gerechtelijke gedaagden, dit op
verzoek van willem fobe van osteinde (schout van het kapittel ten dom). Zij getuigen (bij eede) dat
zij op dinsdag 4 nov. j.l. op de dijklaan (genaamd bergstoep) waren en zagen dat dirck jansz. backer
daar ook gekomen was (ongeroepen) welke in zijn hand een grote ijzeren hooivork had. En zonder dat zij
of willem thin iets zeiden, heeft dirck naar thin met zijn vork gestoken en geraakt door zijn kleren
en zei gij oude dief. Dan is dirck bij ene wouter geerlofsz gehouden en te tugge getogen geweest, die
hem zeide dirck gij mag zo niet toegaan. Hierop protesteerde dirck etc.
Deze acte is bezegeld op 22-11-1549.

69

nr. 1962 1-3-1550 (met een uithangend beschadigd zegel)
263
Voor de rechter van het kapittel ten dom kwam adriaen buser, openbaar notaris en schrijver en met
speciaal bevel gecompareerd willem lobe (schout van de dom) en willem thonisz. gezworen landmeter van
utrecht, als getuigen, op verzoek van mr. cornelis voorborch, als syndicus van het kapittel ten dom
bij enen zekere gezworen curseer en is rechtelijk gedagvaard om te getuigen op zekere artikelen welke
mr. cornelis voorburch voor ons gedaan heeft.
Artikelen van wegen de dom over gegeven waarop zij begeren dat men hen wil horen:
1 twee getuigen, nl. willem thinsz. (gezworen landmeter van t land van utrecht) en willem lobe
(schout van t kapittel ten dom) in manieren van certificatie. Ten dom zegt dat zij in ‘47 (in
augustus j.l.) omtrent baertholomeus hen gestuurd hebben naar aerntsberge ten huize van dirck
jansz. backer, om t land aldaar wat het kapittel toebehoord te meten. Dat land had dirck jansz.
vernoemd enige tijd gebruikt en gebruikt het nog.
2 zo is dirck jansz. vernoemd ter zelver tijd gegaan om aanwijzingen te doen waar die metinge
aanleggen zouden. En zijn gekomen op een dijk genaamd die kaijck, gelegen in het noorden van
aertsberge. Komende aldaar ter plaatse daar t heerenland begint en heeft dirck jansz. vernoemd
gezegd leg hier die maat aan ende neem alhier die breedte, ik zal u wijzen hoe verre die gaat,
zoals ik dat van de ‘heeln’ gebruik hebbe. De breedte was daar 24 ½ roede ronde.
3 zo heeft dirck jansz. verder gezegd, meet nu voert aen deze kaijcke zuidwaarts tot de huisweg (is
150 roeden) en de breedte ook aldaar aan de huisweg (is 25 ½ roeden).
4 komende nu aan of over de huisweg, toen zei dirck jacobsz. verscr. hier zult gij niet verder meten
de breedte dan tot de helft van de brede van 6 morgen vernoemd, die andere helft is genoemd dat
butteland, de heren niet toekomende. De meter heeft op die aanwijzingen gemeten zijnde 12 ½
roeden.
5 De lengte van de huisweg t/m de kerkweg is 175 roeden en de breedte aan de kerkweg is evenals aan
de huisweg 12 ½ roeden.
Op deze artikelen verklaren de getuigen hun inzichten (zeer wijdlopig beschreven).
Deze brief is bezegeld op 1-3-1550.
nr. 1962 23-9-1556 Aan voorstaande acte is een strook perkament gehecht met een zegel.
264
Wij gijsbert jansz. van arckel en dierck reijersz. schepen van ‘s heeraertsberge doet kondt dat voor
ons kwam willem van lobe (schout van het kapittel ten dom) en willem thonijsz, (landmeter) zijn
rechtelijk gerequireerd van jacop vien (procureur en gemachtigde van t kapittel ten dom) hebben bij
eede de voorstaande acte bekrachtigd.
Bezegeld op 23-9-‘56.
nr. 1962 1-4-1551 (met een uithangend beschadigd zegel)
265
Hendrik cornelisz. van dobben (schout van langerak in het gerecht van jofken cornelia van wijle
weduwe van jacob van brinckhuysen) ende wij ocker van wijngaerden hendriksz. en arien willemsz.
schepenen in de zelfde gerechte vernoemd, certificeren dat voor ons kwamen maerten hugensz. (oud
omtrent 90 jaar) en heyn dirck ghijsbertsz. (omtrent 90 jaar) welken attesteren rechtelijk van wegen
willem thijn hendriksz. indertijd rentmeester van het kapittel ten dom, om getuigenis der waarheid na
dat ze geexamineerd zijn geweest.
Weten dat aelbert snell zaliger (eertijds wonende binnen schoonhoven) rentmeester was van het
kapittel ten dom en heeft dyoniss aellertsz tot diverse stonden (als rentmeester) die hophoven,
griendingen voornoemd, leggende aan de oostzijde van de dijklaan of bergstoep en ook zeker land
liggende aan de westzijde van de vernoemde dijklaan of bergstoep verhuurd van wegen t kapittel (in t
geheel of in delen) zo als dat gelegen kwam en die al lang te voren al eer arien aertsz. (die grote
vader was van dirck jansz. backer’s wijf) huurman of pachter worden van de werf hophoven, griendingen,
werven, zeiden zij deposanten dat zullen gronen (groten?) willich staande buiten dijks op t eynde van
het kapittel ten dom voorscr. herendijk zij deposanten zelf daar in die aarde gestoken hebben en dat
die vernoemde dijklaan en die stoep den dijk altoos gemaakt is geweest met rijsen gewassen op de
voorscr. laan ende die aarde gehaald werd uit die heren voornoemde land.
Deze brief is bezegeld op 1-4-1551.
nr. 1962 5-10-1551 (niet bezegeld, wel ondertekend)
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266

Op heden compareerde voor t hof van holland mr. frans van geertsbergen als procureur van mr. willem
thin hendriksz. (rentmeester van t kapittel ten dom) eiser in conventie en verweerder in reconventie.
Had dag om te antwoorden. Veel geschrijf met weinig inhoud.
Het hof houdt de kwestie dd. 17-3-1549 voor bekend en stelt dat de verweerders te namptiseren zullen
in handen van de vernoemde impetrant 80 kar. gl. welke uit krachte van de huurcedulle verschenen zijn.
Gedaan op 5-10-1551.

nr. 1962 11-9-1563 (omvat een lias van 2 stukken, van beiden is het aanhangend zegel verloren gegaan)
267
De prins van orange ... etc. stuurd op het verzoek van de heren van het kapittel ten dom (als eisers)
een deurwaarder om het vonnis te horen.
Op de zelfde dag maakt de prins van orange bekend dat ivm. het proces tussen het kapittel ten dom
contra de erfgenamen van dirck jansz. backer verweerders, dat de stukken overlegd moeten worden.
nr. 1962 30-8-1554 (met een uithangend beschadigd zegel)
268
Die van het kapittel ten dom machtigden jacob tseen (?) (geboren tot schoonhoven) om uit hun naam te
gaan voor het gerecht van bergambacht contra dirck jansz. backer etc. om in onze kerkzaken te ageren
etc.
nr. 1962 14-7-1559 (met een beschadigd aanhangend zegel)
269
Philips koning van castillien etc. stuurt de deurwaarder naar het kapittel ten dom welke in 1552
procedeerde contra dirck jansz. c.s. voor onze raad alhier te mechelen te komen, om de sententie van
de raad dd. 16-5-1551 te verklaren executoire. Dagvaard dirck jansz. c.s. ivm. dit verzoek.
nr. 1962 29-7-1562 (2 aan elkander gehechte stukken, beiden met een aanhangend verloren zegel)
270
De grave van nassau etc. stuurd de deurwaarder op verzoek van het kapittel ten dom naar de in het
aangehechte stuk vermelde verweerders, om getuigenisse der waarheid af te leggen ivm. de verklaringen
van het kapittel.
Uit het aangehechte stuk (van de zelfde datum) blijkt dat het gaat om het proces tussen t kapittel
ten dom contra dirck jansz. backer cs. (verweerders). Verweerders moeten hun getuigenis der waarheid
af komen leggen.
nr. 1962 5-2-1567 sc. (het aanhangende zegel is verloren)
271
De deurwaarder gaat ivm. de zaak tussen het kapittel ten dom contra aernt dirksz. etc. naar de
verweerders. Deelt mede dat zij hun handen moeten aftrekken van het vernoemde land etc.
nr. 1962 7-3-1567 (is gehecht aan het voorstaande stuk)
272
Vervolgende uwer mijner heren opene brieven (bedoeld de hier aan gehechte acte), zo ben ik christiaen
die wees (deurwaarder van de hove van holland) op verzoek van het kapittel ten dom gegaan naar aernt
dirksz. (vervangende de weeskinderen van jan gerritsz. in rosendael), naar adriaen dirksz., bouwen
dirksz. en lijsken dirksdr. zijnde de erfgenamen van dirck jansz. backer gegaan en heb hun in mijn
opdracht mede gedeeld dat zij voor dit hof in den haag op 5 april a.s. moeten komen ivm. voorscr.
proces. Men heeft het exploit aangenomen, tevens vervangen zij claes willemsz als voogd van de
weeskinderen van michiel willem jansz. en ook onze broeder jacob dirksz. (wonende in mijnsherenland).
nr. 1963 1-12-1558 (met een aanhangend beschadigd zegel)
273
De raad van hoilland geeft hun deurwaarder opdracht te gaan naar dirck woutersz. (in bergambacht)
welke volgens jan thin (wonende tot schoonhoven, rentmeester van het kapittel ten dom) een perceel
land te bergambacht van het kapittel heeft gehuurd en moet nog steeds de huur en het rantsoen betalen.
Huurders borg is zijn vader wouter gielisz. (dit vlg’s de obligatie).
Deze brief is bezegeld op 1-12-1558.
274

Aan de voorstaande brief is gehecht een acte dd. 17-12-1558.
Vlg’s de brieve van de hoge edele mogende zeer wijze heren op ene brieve van mandament in de marge
van dewelke deze mijne relaas is gehecht, zo ben ik deurwaarder ordinaris van t hof van holland, op
verzoek van jan thin (tot schoonhoven) als rentmeester van het kapittel ten dom op 17-12-1558 geweest
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bij dirck woutersz. en wouter gielisz. (zijn vader, schout van zuidbroek) en heb ik deze in opdracht
van de kon. mat. bevolen (ivm. zijn gebreken in voorstaande acte vermeld) om de verschenen pacht te
betalen. Bij oppositie te dagvaarden om voor het hof te komen.
nr. 1964 31-3-1559 (het uithangend zegel is verloren)
275
De heren van het kapittel ten dom doen kondt dat zij machtig hebben gemaakt jan thin om te compareren
contra een iegelijk die zou ageren ivm. het huisje dat gezet is, zonder ons consent, op ons land
genaamd govenaerts halve hoeve, gelegen in het gerecht van bergambacht. Degene die in dat huisje wonen
zijn ook in die warninge met de uitterste rechten in onze naam tegen al den genen die des noot zijn,
totten sententie en executie van het gerecht van bergambacht en elders te vervolgen, brieven te
exhiberende en dienen in supplement van probatie. De verdere tekst is niet van belang.
De brief is bezegeld op 31-2-1559.
nr. 1965 1-12-(15)61
276
Op heden 1-12-‘61 compareerde willem van zuijlen van nijevelt voor het gerecht van bergambacht en
verklaarde op verzoek van jan thin, als rentmeester van de heren van de dom te utrecht, hoe dat hij
comparant geen actie heeft aan de grond of land in goedevaershoeff en aldaar 2 huisjes opstaande zijn
en nog bewoond worden van claes ariensz. en goris arientsz. Gereserveert nyevelt comparant voornoemd.
zijn actie van zeker hoendergeld uit de boedel van aert arientsz., competerende gezworens gerrit
cornelisz. de groenevelde, arien aertsz. en merten wistersz.
Geextraheert uit t gezworen register en accordeerd bij mij jacob baerntsz. absentie
secretaris goesen gerritsz. dit is ondertekend door jacop baertsz.
nr. 1966 2-5-1549 (het uithangende zegel is verloren)
277
De heren van het kapittel ten dom doen kondt dat wij vertrouwende in die dage ende rechtvaardigheid
bij ons in de eerbare heer willem thin ondervonden, dat wij hem tot onze ontvanger en rentmeester van
onze kerkelijke goederen gelegen in bergambacht, aan de vlist, haastrecht en generaallijk onder het
baljuwschap van beloys en verder in de landen van montfoort bij oudewater, woerden en woerden (!),
hoencoop, bodegraven en daar omtrent hebben aangesteld. Hij zal de pachten, renten en erfpachten van
die landen mogen manen en heffen etc. Zijn betaaldagen aan ons zijn kerstmisse, pasen en bamisse (elk
voor 1/3de part).
Bezegeld op 2-5-1549.
nr. 1967 15-10-1566 (met 2 uithangende zegels)
278
Voor t gerecht van gouda compareerde jan willemsz. thin (inwonende burger aldaar) welke stelde van de
heren van het kapittel ten dom ontvangen te hebben brieve van commissie (zie de voorstaande acte). Hij
neemt dat ambt aan.
Deze brief is bezegeld door gerrit huijgensz hopcoeper en dirck jansz. lonck (burgers en schepenen
van schoonhoven) op 15-10-1566.
nr. 1967 28-12-1558 (met 2 uithangende beschadigde zegels)
279
Dito als voorstaande acte. Borg is ghijsbert jansz. leuwe.
Deze brief is bezegeld door lambert gerritsz. en jacob jansz. schepenen te schoonhoven.
nr. 1968 Anno 1566
PS: de marginale aantekeningen zijn in een afwijkend handschrift.
280
fo 1
Blaffaert der domheren lantpachtes in berchambocht, die vlist, haestrecht, hancop
ende papencop verschijnende martini LXVI ad petri LXVII in ponden, schelling van XL
groten vlaems t pont.
Anno XVc LXVI
fo 1 v
blanco
fo 2
Dyse onderschreven perthije zijn bij nyevelt verpacht op den verschijndage jacobi
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en corsinis anno XVc LXVI in ponden, schellinge van XL grote vlaems t pont.
- cornelis geritsz. is schuldich XXV pond meytse keesen met noch jaerlix
te pachte die somme van
XX pond III stv.
- t lant dat neeltgen gerits plach te bruijken heeft voor desen jare
in pacht dirck woutersz den mergen XIIII pond XV stv., compt
het jaersgelt
XLIII pond XIII stv.
63 pond 16 stv.
fo 2v
- trijn jan die gruyters weduwe heeft van de twe deelen van eenen
mergen IIIIc XXXIII roede IX pond XI stv. en noch van een camp
XIIII pond XIIII stv. XII penninck met XV pond meytse keesen,
compt sonder die keesen
- adriaen dircksz. bruijckt voer dit jaer de twe deelen van
XIc ende VIII roeden lants met nuevelt mede, de mergen voor
X ½ gulden, compt aen gelt ontv.
- adriaen jansz. hillen van weyland ende henniplant t samen
64 pond 16 stv. 12 penn.
fo 3
- claes aertsz. heeft t samen van twe perceels van mergentalen
met ½ ene gulden voor die keesen
- floris ghijsberts geeft jaerlic
185 pond 1 stv.
fo 3v
- jacop aertsz. heeft van twe campen met den dom heeren gemeen,
nye nelis deel off getogen, VI pond XVI stv. Item noch II pond
XVI stv. VIII penn. van kenniplant, compt t samen
In de marge staat: Nye nelis deel 3 pond 8 stv.
- anthonis lamberts schuldich
- lenert pouwelsz schuldich
- lou(wen) willemsz. schuldich
42 pond 12 stv.
fo 4
- cornelis joosten schoenmaker
- schout luyt t samen

XXIII pond V stv. XII penn.

XII pond XVIII stv.
XXVII pond XIII stv.

Ic LII pond VII stv.
XXXII pond XIII stv.

IX pond II stv.
VIII pond VIII stv.
VIII pond VIII stv.
XVI pond XIIII stv.

XXVII pond XIII stv. XII d.
LIIII pond XIX stv.

Kennipland
- jan jacopsz fut
V pond VIII stv. XII d.
In de marge staat: wouter aersz. dit mit die werff (dit is door gestreept)
Verhuyrt.
88 pond 1 stv. ½.
fo 4v
- cornelis flores schuldich
In de marge staat: verhuyrt.
- mey pouwels met baernt wiggers
In de marge staat: VI jair II gl. toenis aerts huyrt nu het.
- geryt lsmberts
In de marge staat: jacob gerrits t om acht gulden
- claes t hoff t samen
In de marge staat: arien claesz. t hoff om XII gl.
62 pond

XVIII pond XII stv.
II pond IX stv.
XV pond VI stv.
XXV pond XIII stv.
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fo 5
- dirck woutersz schout
XIII pond VI stv.
In de marge staat: wouter ariensz. om VI gl.
Verhuyrt.
- thijs aelbertsz. erffgenamen
V pond I stv.
In de marge staat: cleef om III gl.
Verhuyrd.
- adrieaen fredrixsz.
VI pond IIII stv. VII d.
In de marge staat: arien vredricx om IIII jaers.
- cornelis westphalnix erffgn.
XV pond I stv.
In de marge staat: geertruyt gerrit jansz. weduwe om acht jaers.
Stellen, ordineren ende acte van dondemnatie
tot X jaers.
39 pond 12 stv. ½
fo 5v
- daim adriansz.
IX pond I stv. VIII d.
In de marge staat: jacob gerritsz. om III ½ gl.
- tuenis adriaensz. eens gelt
VI pond
In de marge staat: mr. willem cleeff van rest te verhuyren III gl.
- adriaen geritsz.
VII pond IIII 1 stv.
In de marge staat: jan jacobsz. om IIII ca. gl. voor h. lenart oosaelensz.
- dirck dircksz.
VII pond III stv.
In de marge staat: huybert cornelisz. om II gl. X stv. comt jacob gerritsz.
- marichgen jan koenen
VII pond III stv.
In de marge staat: joest jansz. om IIII ca. gl. borch cornelis fransz.
36 pond 12 stv.
fo 6
- dirck jans raijmaker
III pond III stv.
In de marge staat: jacob gerritsz. om XXX schilt van huybert cornelisz.
govert jansz., jacob aertsz. om II ca. gl.
- adriaen aertsz. aen de cayck
VI pond
In de marge staat: pieter gerritsz. nu stijnten sonier om III ca. gl.
Reste verhuurd. Cornelis cornelisz. luyt verhuyert.
- cornelis jansz. provius
III pond III stv.
In de marge staat: huijbert cornelisz. om II ca. gl. borch
jacob gerritsz. ende cornelis fransz.
12 stv. so(mma).
281

Maytse keesen.
cornelis gerritsz.
trijn schonis
adriaen jansz.
floor ghijsz.
lou willemsz.
schout luijt

XXV lb. betaelt XXIII pont
XVIII lb.
XXV lb. __
XLV lb. betaelt ende halff pr. douw (?)
XXV lb.
LXXV lb.

Somma IIc XV lb.
t pont VII duits compt hier VIII pond XIX stv. VIII penn.
fo 6v
Kennipsaat.
jaep aertsz

II spunt ende ¼ spynts
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adriaen jansz.
cornelis joosten
schout luyt
jan fut
neel floors
mey pouwels
gerit lauwen
claes t hoff
dirck woutersz
thijs aelberts
adriaen fredricksz.
cornelis weschs erffgen.
daem adriaenss
adriaen gerritsz
dirck dircksz.
marich jan kornr

II schep. een half spynt
II schep. I spynt
III spynt
I schepel
II ½ schep. ½ spynt
½ schepel
II schep. III spynt
IIII ½ schepel
II sch. ½ spynt
I spynt nau
I schep. ½ spynt
III schep. ½ spynt
I schep. III spynt
II schepel nau
I ½ schepel
I schepel II ½ spynt

fo 7
dirck jansz. raijmaker
adriaen aertsz.
provens

III spynt
I schepel
II schepel

Summa facit
VIII mudde II ½ schepel saets t mudde tot XLII stv.
compt omme XVIII pond II stv. IIII penn.
Item t jaer saedzes XLV lb.
Summa totael zekeren VIc LXVII pond.
Item den rijshout van houpen dit jaer ingebracht bij raminge
ter somme van XXXV lb.
Compt hier totael VIIc II pond van XL groten vlaes t pond.
Treckt daer aff Vc XV pond I stv. III duits die den domheeren voor haren
pacht jaerlix compt, schiet ergo hier over 186 pond 19 stv.
Dom heere Vc XV pond I stv. III d.
verto
fo 7v
1566 Ander pachts
marti 66
ende pari 67.
Reyer adriaensz met thijs cornel LX pond
282

Vlist
emondt willemsz. met zijn vermet (= o.a. plechtige verzekering)
gerijt oersten
252 pond
fo 8
cornelis jansz. wenchtges erfgen.
jan thomasz off willem cornelisz. weduwe
cornelis meeusz.
jan dirck damen erfgen.
In een ander handschrift: VIIc pont ke(e)sen jaerlicxs.
119 pond 10 stv.
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Haestrecht
dirk cornelis bouwensz

Ic XLIIII pond
XL VIII pond

XXII pond
XXVI pond
XXXVI pond X stv.
XXXV pond

LXXXVIII pond XIII stv. III d.
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willem jacops
ghijsbert aerts schijff

Ic XII pond
XLII pond

Hancop
anthonis pietersz
XC pond
willem claesz in haestrecht
XXIX pond II stv.
In de marge staat: dit is vier mergen Vc LXXXVI pond ke(e)ssen jarlixs van willem
claesz. leghten gemeen in een hofsteede van sestien mergen daer aerien
cornelisz up woont in rosendael ende begeert die aerien cornelisz. wel
gebruycken.
161 pond 15 stv. 3 d.
284

fo 9
gerrit cornelisz beneden honcopsluys
cornelis lambertsz. in papencop
geryt pietersz alias aechte claes weduwe (sic) in papencop
gosen jacops in haestrecht, woont in stolwijk
178 pond.

LXXIIII pond
XLVIII pond
XVI pond
XL pond

Summa totalis van den geheelen ontfanck die ick moet responderen d een
derdendeel midt vasten anno LXVII, d anden derdedeel sint jansmis ende
t leste derdendeel bamis anno LXVII, belopende t samen
XIIIIc XXVI pond VI ½ stv.
Doch hiervan gaen ge(?) in minderinge XLV pond, compt dan te
responderen XIIIc LXXXI pond VI ½ stv. Compt elk 4de jaers IIIIc LX
pond VIII stv. X penn.
285

fo 9v
Gaat verder met een ander handschrift:
Den grooten rade camer deze naebescreven pachters tot
- aeft jan ponsz XII mergen X jaer gehuyrt ingaende anno LIX jaerlics LX gulden
- jan jaspertsz, baltaser jaspersz. XXIIII mergen ingaende LIX oick X jaer,
jaerlixs CXVI gulden. (PS: moet zijn ‘XCVI’
Summa facit Ic LVI gulden
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fo 10
De gedeylde goederen coemen deze naebescreven pachters:
maerten winsz (!) t oudewaeter
XVI merge X jaer ingaende LIX jaerlixs om Ic IIII gulden.
adriaen jaspersz.
8 mergen
XLVI gulden.
jan lambertsz.
8 mergen voor XL gulden.
jan isbrantsz
8 mergen
XXXXVIII gulden.
oick X jaer huyrs ingaende LIX
Somma facit VVc XXVIII gulden.
fo 10v
blanco
fo 11
half blad, blanco
fo 11v
willem claesz. in haestr(echt) vijff hondert LXXXVI pont kesen zeege ter goede gelt, aen
geld nijvelt gerekent XXV gl. XII stv. I bot ende mamael houdt (sic) XXIX g. II stv.
Jan dirck daemen VIIc pont ke(e)ssen, daer voir te rekening gebracht XXXVI pond X st.
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nr. 1969 Manuael van jan thin voor de jare 1567.
287
fo 1
Dit zal wezen mijn ontfanck de anno 1567.
Bergambacht
Willem van nijevelt 515 gl. 1 stv. 3 duit
* dit heb ofte ontf’s in bergambacht.
Reyer ariaensz., thijs cornelisz 60 gl.
* bet. bij reyer 36 gl.,te volle betaald.
288

Vlyst
Emont willemsz.
mit willem * emont heeft betaelt 30 gl./ van willem frans erfgenamen 32 ½ gl. Emont noch betaelt
43 gl. te volle bet. Rest 6 stv./ te volle betaelt.
Gerrit ernsten 48 gl.
* bet. 14 gl. Noch 6 gl., noch 4 gl., noch 18 gl., te volle betaelt.
fo 1v
Cornelis lambertsz. (door gestreept en veranderd in ‘jansz’) kuergp, weduwe 32 gl.
* 10 gl. betaelt. Te volle betaelt.
Cornelis de vetten kinder 26 gl.
* te volle betaald.
Cornelis meeusz. 36 gl. 10 stv.
* heeft ten volle betaelt.
Jan dirck daemsz. 700 pont kaes
* t hondert 4 gl. facit 28 stv.
* betaelt op rekening 15 gl. 13 stv., noch bet. hij 7 stv.
* te volle bet. tot 4 gl. t hondert, te volle betaelt.
Gijsbert airtsz. schijff 46 gl.
* ontv. 22 gl. 15 stv., noch 23 gl. 5 stv., te volle betaelt.
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fo 2
Haestrecht
Aert cornelis bouwensz. 88 gl. 13 stv. 3d
* ontfangen den 4de december 47 gl., noch 41 gl. 13 stv. 3 duit. Te volle betaelt.
Willem jacobsz. 112 gl.
* ontf. 40 gl., noch den 24 nov. Noch 16 gl., noch 46 gl. de 8 maart, te volle bet.
Gerrit cornelisz. 80 gl.
* betaelt 40 gl. Noch 40 gl., te volle betaelt.
Goesen jacobsz. 40 gl.
* 20 gl. bet., te volle bet.
fo 2v
Willem claesz. in rosendael 586 pont kaes
* t hondert 4 gl. facit 23 gl. 8 stv. 3 duit.
* ontf. 16 gl. 15 stv. Te volle bet., rest is bet.
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Cleyne camer
anthonis pietersz. zwager cornelis ‘thonisz.’ (is door gestreept) wijsz. In hoencop 90 gl.
* staet heel openen.
* ontfangen op rekening den 29e july - 25 gl. 18 (stv.?)
noch den 8 oct. 30 gl. Ten volle betaald.
Cornelis lambertsz. in papencop 48 gl.
* dit hebben de heren aan hoir gerekent met cornelis lambertsz. met andere voorgaende restanten. Ergo
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en zal rek. dat jaer ‘67 dit nyet ontfangen ofte oick ende cameraer betaelen.
Gerrit pietersz. als aecht claes weduwe in papecop 16 gl.
* bij ons ontv. den 4 sept. 12 ½ gl., noch 3 ½ gl., te volle.
fo 3
Grote ammers
t/m einde met samenvatting, voor de krimpenerwaard onbelangrijk.
* deze teksten staan in een afwijkend handschrift.
nr. 1970 Omvat een bundel stukken welke slechts ten delen hier zijn vermeld. Of de stukken in een correcte
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volgorde liggen is onzeker.
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fo 1
Kennipwerven toebehorende de Dom.
dd. 1573/1574
In bergambacht.
nihil
Eerst den kennipwerf anno 74 gebruikt bij cornelis floren voor 8 gl.
nihil
Noch een kennipwerf groot 62 roe anno 74 gebruikt bij jacob aertsz. den henck/heuck voor 2 pond
--Noch 1 morgen 422 roeden anno ‘74 bij cornelis sijbrantsz voor 7 pond 10 stv.
--Noch omtrent 1 ½ morgen anno ‘74 bij bouwen dirricx.
--Noch 2 kennipakkers anno ‘74 bij gherit louwen voor 10 pond.
nihil
Noch 1 worfje groot 112 ½ roe anno ‘74 bij pieter willemsz voor 4 pond.
--Noch 1 kennipwerf groot omtrent 13 hondt anno ‘74 bij de weduwe en kynder van claes claesz. t
jonge hoff.
--Noch een kennipwerff anno voornoemd bij jan jansz. coenen voor 7 pond 3 stv.
--Noch een werff anno ‘74 bij daem ariensz. voor 10 pond.
--Noch een werff anno ‘74 bij gherit jansz. voor 10 pond.
fo 1v
-----------

Noch een kennipwerff anno ‘74 bij geerit pietersz voor 6 pond.
Noch een kennipwerff anno ‘74 bij bouwen cornelisz. voor 4 pond.
Noch een werfken anno ‘74 bij cornelis gheritsz. voor 3 pond 4 stv.
Noch een kennipwerf anno ‘74 bij de weduwe en kinderen van adriaen gheritsz. decker ---Noch een streepken kennipland anno ‘74 bij baerent wiggers en anthonis aertsz. voor
2 pond 9 stv.
--Noch een kennipwerf anno ‘74 bij gerit pietersz voor 5 pond.
--Noch een kennipwerf laatst bij willem jansz. capiten ----Noch een kennipwerf groot 173 roe anno ‘74 bij cornelis baerntsz voor 4 pond.
--Noch een kennipwerf anno ‘74 bij jacop cornelisz. voor 3 pond 5 stv.
--Noch een camp land aan de caeyck groot 1 morgen 416 roe anno ‘74 bij jacob cornelisz. voor
5 pond.
--Noch twee campkens, lest bij anthonis baerntsz. gebruyckt ----Noch een kennipwerf anno ‘74 bij gherit neel floren voor 3 pond 10 stv.
--Noch een worf groot 274 roe anno ‘74 bij cornelis baerntsz. voor 4 pond.
--Noch 238 roeden anno ‘75 bij wouter adriaensz. voor 6 pond.
--Noch een kennipwerf groot omtrent 3 hondt anno ‘74 bij jan diercx ----Noch een kennipwerf anno ‘74 bij wouter ariensz. voor 2 pond 14 stv.
Aert ariensz. molenair heeft ghehuyrt een clein werfken bij de corenmolen dat daem ariensz. gebruikt
heeft. Heeft dit anno ‘75 dezelfde aert gehuyrt voor 20 stv.

fo 2
Dair zijn noch diverse kennipwerven oft dat ghijse begheert, ic zal ze mede wttrekken.
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Polsbrouck.

78

8 morgen toecomende de corale in de dom anno ‘74 bij cornelis claesz.
8 morgen de zelfde heeft gebruikt de weduwe en kinderen van jan thijssen.
4 morgen de zelfde coralen bruijckt pieter jansz.
4 morgen toecomende een vicarie in den dom gebruyct bij rutger aertsz. van de r...maer (?).
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Landen competerende de heren van de dom t utrecht.
Eerst aan de vlist ende boenrepas.
6 morgen anno ‘74 gebruikt bij ghijsbert aertsz. schijff
24 morgen anno ‘74 gebruijt bij eeuwout willemsz en jan elberts
8 morgen anno ‘74 bij gherit aertsz.
4 morgen anno ‘74 bij de weduwe van cornelis jansz. knechtgen
6 morgen anno ‘74 bij de weduwe van jan diericx danen
4 morgen anno ‘74 bij gherit cornelisz. vetten
5 morgen anno ‘74 bij cornelis meeusz.

296

Haestrecht
4 morgen anno ‘74 bij claes cocken weduwe
15 morgen anno ‘74 bij willem jacobsz.
fo 2v
10 ½ morgen anno ‘74 bij gherit cornelisz. vette
6 morgen anno ‘74 bij goossen jacobsz.
12 morgen anno ‘74 bij aert cornelis bouwensz.
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Berchambacht
6 morgen anno ‘74 bij reijer ariensz. ende thijs cornelisz.
2 ½ morgen 67 roe in heer godenaertshoeve anno ‘74 bij cornelis gherits lombaertsz.
2 morgen 575 roeden anno ‘74 bij jan cornelisz. hertooch
1 morgen 424 roeden anno ‘74 bij jan jansz. de gruyter
9 ½ morgen anno ‘74 bij jacob cornelisz schoenmaker
een kennipwerff bij jan jansz. de gruyter
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Berchambacht
twee campken bij de molen groot 6 morgen dair off arie diericx de 2 morgen gebruikt heeft.
de ander 3 morgen anno ‘74 bij aert diercx.
4 ½ morgen anno ‘74 bij gherit pietersz.
1 camp mit in velt ghemeen anno ‘74 bij floris ghijssen * 4 morgen
2 morgen 1 ½ hond anno ‘74 bij jacob engelssen (boven dit laatste staat: ‘uijggensz.’)
3 morgen anno ‘74 bij floor ghijsen
2 morgen anno ‘74 bij adriaen jansz. hillen
1 morgen 416 roe anno ‘74 bij jacob cornelisz.
heer secretaris mijn t oeck staet laets gebruyckt bij dese voorn. personen ende de mentie te maken van
het jaer ‘74 maer volcht dattet de anno ‘74 is.
* is later toegevoegd
fo 3
Polsbrouck
cornelis willemsz. 3 morgen
de ‘covalen’ hebben 8 morgen gebruyct bij cornelis claesz.
Jan thijssen oft zijn kynderen 8 morgen van de zelve
een vicarius 4 morgen bij rutger aerts van de muer (?)
cornelis 4 morgen pieter jansz.
Landen toecomende de heeren van de dom t utrecht gebruickt anno 73
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Vlist
ghijsbert aert schijff 6 morgen gebruickt anno 73

79

emondt ofte wout willemsz. anno ‘73 gebruikt 33 morgen
gherit aertsz. 8 morgen
de weduwe van cornelis jansz. knechtgen 4 morgen
neelken dierick damen 6 morgen
jan cornelisz. vetten 4 morgen
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Haestrecht anno 73
claes cocken weduwe 4 morgen
willem jacobsz. 15 morgen
gherit cornelisz vetten 10 ½ morgen
fo 3v
ghoossen jacobs 6 morgen
aert cornelisz bauwens 12 morgen

301

Berchambacht anno 73
reyer ariensz. en mathijs cornelisz 6 morgen
adriaen gherits, dierick jansz., jan coene 3 morgen
Ick meene dattet henniplandt hier niet in gherekent is ergo niet gestelt
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Landen in d oosterhoeven anno 73
adriaen jansz.
claes aertsz.
lenert oauwels
lim willemsz. met claes claesz.
joest cornelisz.

floor ghijsen
trijn de gruyter

In godevaershoeff anno ‘73
cornelis gherit lamberts 2 morgen
jan cornelis hertooch 2 morgen
trijn de gruyter 1 morgen
joos cornelisz 9 ½ morgen
schout luijten weduwe 1 hennipwerf noch 12 morgen
adriaen diericx 6 morgen
gherit pietersz cs. 2 morgen 1 hond noch een camp mit nivelt floor ghijssen
jacob engelssen 2 morgen 1 ½ hond
floor ghijssen 3 morgen
adriaen jansz bruyct henniplant dair zijn noch ander hennipwerffen.
Dyt zijn naemelick de werven die anden dijcklaen leggen tot heeraertsberch, geheten battelant, toe
behorende de heren van den dom tot utrecht.
Ithem de 1. werf bruikt koen jaspersz, is gecomen de oversetting van nelman op den berch *
* bij deze en de volgende aantekeningen staat steeds de opmerking (met varianten) ‘hoe is hij er aan
gekomen?’
Ithem noch een werf ende gebruikt geryt herbertsz.
Ithem noch een werf bruikt arien blesgen en hij heeft van dirck jansz.
Ithem noch een werf ende bruikt eertsen meertensz mit dirck huijbrantsz.
Ithem hier tussen leyt een ... ende bruickt dirck jansz.
Ithem noch een werf en bruickt koen jaspersz. en hij heeft daer gecoft van de oude steven aertsz.
Ithem noch een werf ende bruikt cornelis jacopsz. en jacop dirksz.
Ithem noch een werf ende bruikt arien aertsz. en is gecoft van de oude scoudt aert.
Ithem noch een werf voorbij de brug over de nieuwe weterynck en jan ariensz. verhaer die bruikse.
Ithem van daen voort 2 stv. (?) gyenlijck(!) tot de dijk toe ende die bruikt dirck jansz.
Ithem moch t eynde dit goet van de kerckweg houdende 3 ½ morgen land t welk legt in t midden van
dese voorscr. percelen.
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7-11-1542 Lijst van de goederen van het kapittel ten dom in haastrecht, papencoep, hoencoep en de vlist.
haastrecht

| reier schoeff van aernt ghijsbertsz schijff
| geryt cornelisz. van ha(estrecht)
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| thoenghen coen in ha(estrecht)
| goessen jacobsz in ha(estrecht)
| jacob dirksz. weduwe
papencoep

| jasper ghijsbertsz. in papenkoop
| jongen jan ponsz. weduwe
| claes petersz en ariaen jaspertsz weduwe
| jan ysbrantsz weduwe
: willeboert daemsz. weduwe
| lambert ghijsz. weduwe
| ariaen lauwensz ende thonie jan gesz (!) weduwe

vlyst

| thonys petersz. in hoencoep
| cornelis meusz. van der vlyst
| arnt scijff ghijsz weduwe
| aernt dyrcksz. weduwe
| cornelis cornelisz. weduwe
| elmont willemsz weduwe
| jan den rolis weduwe
| zwaentgen erst hobbens weduwe

Restant adhyc rever satos thin, johannes backer et adriaen veen vos.
Item willem thin zal de hove leveren een acte dat hij onder den gerechte van bergambacht geeysigneert
7 gl.
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1542
Ithem dit zijn de pachters die gecort hebben de 10de penning de k. mat. geconsenteert bij
de staten ‘s lands van holland anno 1542.
dirck jansz. backer
cort
14 gl. 14 ½ stv.
reyer ariensz
cort
2 gl. 3 ½ stv.
aert scijff en jacop scijff corten 5 gl. 5 stv.
goessen jacopsz
cort
27 stv.
claes jansz. cox
cort
18 stv.
jacop dirksz
cort
3 gl. 16 stv. 1 oortgen
geryt cornelisz
cort
2 gl. 14 stv.
aert dirksz.
cort
20 stv. 5 deuts
cornelis de vette
cort
21 stv.
emont willemsz
cort
4 gl. 4 stv.
eerst hobben
cort
2 gl. 2 stv.
anthonis cornelisz
cort
2 gl. 2 stv.
cornelis meesz
cort
26 ½ stv.
jan dirck damesz
cort
31 ½ stv.
floris pietersz. bynnen schoonhoven cort van de erfpachtt van zijn huizen 1 ½ gl.
Summa beloopt den corting van een jaer 45 kar. gl. 15 stv. 7 deuts.
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30-10-1563
copie
De heren van het kapittel ten dom te utrecht geven een volmacht aan willem van nijevelt dat hij, als
hun rentmeester, de diverse pachten, renten etc. in en buiten schoonhoven, mag innen. De orginele
brief is bezegeld op 30-10-1563.
----- (is niet gedateerd)
Memorie lijst van diverse nog te ontvangen posten, totaal 21 gl.
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7-7-‘65
Kwitantie van het kapittel ten dom dat de erfgenamen van de rentmeester willem thin alle ontvangen
gelden tbv. dat kapittel, aan t kapittel ten dom betaald hebben.
omtrent 1564
fo 1
Deze nabeschreven landen en hennipland heeft willem van nyevelt van de heren van t kapittel ten dom
gepacht voor ... jaren. Het eerste jaar gaat in maart ‘64 peti ‘65 en hij heeft beloofd de dijk te
onderhouden buyten costen van de heren, uitgezonderd nieuwe keuren. Ende moet de heren daar jaarlijks
voor responderen sumers in 3 termijnen, nl. 1/3de deel letare half vasten, sint jansmisse ende bamisse
515 kar. gl. III deuts.
De welke hij wederomme bij specificatie verhuurd heeft als hierna volgt, die de pachters moeten
betalen in 2 termijnen, de helft jacoby in jaerdage ingetreden ende d andere helft corsmisse daeraen
volgende. Al welck van landt, hennipwerffen etc. gelegen ter arentsberge.
fo 1v
blanco
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fo 2
---- Cornelis gerijtsz bruyckt ...
Is schuldig jaarlijks 25 lb. meytse kesen. Noch aan geld 20 pond 3 stv.
t land dat neeltgen gerryts plach te bruiken heeft van dit jaar in pachte dirk woutersz den
morgen 14 pond 15 stv.
1566 Trijn die gruyter’s weduwe van twee delen van 1 morgen 433 roeden 9 pond 11 stv.
ende nog van een kamp 14 pond 14 stv. 12 penn. met 20 lb. kesen, komt sonder die kesen 24 pond
5 stv.
1566 Adriaen dirksz. bruikt voor dit jaar de 2 delen van 1108 roeden land met nuevelt gemeen, de
morgen voor 10 ½ gl., komt aan geld 12 pond 18 stv.
Adriaen jansz. hillens van weylant, hennipland t samen 27 pond 13 stv.
Claes aertsz. geeft t samen van 2 percelen van mergentalen met 7 gl. aan kesen 152 pond 7 stv.
Floris ghijsberts geeft jaarlijks 32 pond 14 stv.
Jacops aertsz. geeft van 2 campen met de domheren gemeen nievelt’s deel aff getogen 6 pond 16
stv. Item nog 2 pond 16 stv. 9 penn. van hennipland. Komt te samen 9 pond 2 stv.
fo 2v
1566
anthonis lambertsz
lenert pouwelsz
lou willemsz
cornelis joesten schoenmaker
schout luijt t samen

8 pond 8 stv.
8 pond 8 stv.
16 pond 14 stv.
27 pond 13 stv. 12 d.
54 pond 19 stv.

Kennipland
jan jacopsz fut
cornelis floeren
meij pauwels baernt wijggersz
gerijt louwen
claes t hoff t samen
dirck woutersz schout
this aellertsz. erfgenamen
adriaen fredricxsz
cornelis nesterhalinx erfgenamen
daem adriaensz
teunis adriaensz ... gelt
adrien gerrytsz

5 pond 8 stv. 12 d.
18 pond 12 stv.
2 pond 9 stv.
15 pond 6 stv.
25 pond 13 stv.
13 pond 6 stv.
5 pond 1 stv.
6 pond 4 stv. 3 d.
15 pond 1 stv.
9 pond 1 stv. 8 d.
6 pond
7 pond 3 stv.
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dirck dircksz.
dirck jansz. raeymaecker
manneken jan koenen
fo 3
adriaen aertsz. aan de cayck
cornelis jansz. promis

7 pond 3 stv.
3 pond 3 stv.
7 pond 3 stv.
6 pond
3 pond 3 stv.
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Meytskesen
cornelis gerrijtsz
25 lb.
trijn schoutten
20 lb.
adriaen jansz
25 lb.
floor ghijsz
45 lb.
louw winsz.
25 lb.
schout luijt
75 lb.
summa 215 lb.
t pont 3 deuts 8 pond 19 stv. 8 penn.
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Kennipsaet
jaep aertsz
2 spijnt ende 4 spynts
adriaen jansz.
2 schepel ½ spynt
cornelis joesten
1 scepel 1 spynt
gherrit luyt
3 spijnt
jan fus
1 scepel
neel floeren
2 ½ scepel 8 spynt
meij pauwels
½ scepel
geryt lauwen
2 scepel 3 spynt
claes thooft
4 ½ scepel
dirck woutersz
2 scepel 1 ½ spynt
thijs aelbertsz.
1 spynt ... (?)
adriaen fredericksz
1 scepel 5 spynt
cornelis nest erffs
5 scepel 5 spynt
daen adriaensz.
1 scepel 3 spynt
fo 3v
adriaen gerrijtsz
2 scepel nae (?)
dirck dircksz.
1 ½ scepel
marichen jan koren
1 scepel 2 ½ spynt
dirck jansz. raeymaecker
3 spynt
adriaen aertsz.
1 scepel
produs
2 scepel
Summa facit 4 mudde 2 ½ scepel saets, t mudde tot 42 stv.
comt in als 18 pond 2 stv. 4 penn.
Totalis 622 pond
t jaer gaedes 45 pond
Totalis zeker 667 pond
Item de rijs van houpen dit jaer bij raede 35 pond.
Compt totalis 702 pond
t recht aff 515 pond 15 stv. 3 d.
den dom haren raden placht 186 pond 9 stv.
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fo 4
Deze naebesreven pachten moet nyvelt mede ontfangen ende den heeren leveren sonder restant ten
zynen costen ende dat al voor de gaegge van 45 gl. bet. martin petry.
reyer adriaensz. met thijs cornelisz. in berchambocht 60 pond.
Vlist.
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Emont wysz. niet ende weet 144 pond
gerryt ernsten 48 pond
cornelis jansz. knechgen 22 s.
jan thomasz. ‘willem cornelisz. weduwe’(??) 26 pond
cornelis meeusz 36 pond 10 stv.
jan dirck daemen erfgen. 35 pond
ghijsbert aertsz s(c)hijff 42 s.
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Haestrecht
wijn claesz. 45 ... (niet vermeld)
aert cornelis bouwensz. 88 pond 8 stv. 3 d.
willem jacopsz. 112 pond
ghisbert aertsz, schijff 42 s. (deze regel is doorgestreept)
gherijt cornelisz. 74 pond
goessen jacopsz. 40 pond
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Hoencoep
anthonis pietersz. 9 pond
Papecoep
cornelis lambertsz 48 pond
gerrijt pietersz, aecht claes 16 pond
fo 4v
Beloept den heelen ontfang die nyvelt moet responderen de anno 1566 1426 pond 6 ½ stv.
Hier aff de gaeyge blijft 1381 pond 6 ½ stv.
Elcke ter(mijn?) 460 pond 8 stv. 10 p.

nr. 1970 ---- (15)73 - (15)78 Extract
fo 1v
de domheren
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Ander extract.
Ontvangen van de goederen en incomen van de dom gevallen in 1573 voor zo veel deze rendant ter
goeder rekening van de ontvang.
Vlist en bonrepas
euwout willemsz. en jan egbertsz. bruiken 24 morgen land om 114 gl./jaar, ontvangen op rekening 78 gl.
gerrit cornelisz de vette bruikt 4 morgen land om 26 gl./jaar, hier over t jaer ‘71 f 26,ghijsbrecht aertsz. schijff bruikt 6 morgen om 46 gl./jaar, ontvangen op rekening f 24,317
Haestrecht
willem jacobsz. bruikt van de dom 15 morgen om f 112,-/jaar, ontvangen op rekening 46-3-0
van gerrit cornelisz. de vetten op rekening van de pacht van 10 ½ morgen die hij bruikt om
f 80,-/jaar, ontvangen 45-8-0
van claes ocken weduwe op rekening 4 morgen die hij bruikt voor f 28,-/jaar ontvangen 3-12-1
van claes goossensz op rekening van zijn pacht f 3,318
Bergambacht
van maritgen gerrits weduwe off cornelis gerritsz lombaert op rekening van zijn (!) die pacht van 2
kampen land bij heur gebruikt om 20-3-0/jaar, ontvangen 14-2-1
van jan cornelisz hertoch op rekening van 2 ½ morgen bij hem gebruikt om f 40,-/jaar, ontvangen
33-13-1
trijn de gruyter omtrent 1 ½ morgen om 24-4-9/jaar over ‘73 24-4-9
fo 2
van cornelis joosten kinderen op rekening van omtrent 9 ½ morgen bij haar gebruikt voor 78-7-9/jaar
ontvangen 31-19-0
van floor ghijssen over de pacht van 3 morgen de anno ‘73 32-14-0
van adriaen jansz. hillen op rekening van omtrent 2 ½ morgen bij hem gebruikt om 27-14-0/jaar.
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Ontvangen 17-1-1.
van gerrit louwen over de pacht van 2 hennip akkers bij hem gebruikt om 15-6-0/jaar.
van daen adriaensz. op rekening van 9-1-9 over de pacht van een kennipwerf bij hem gebruikt, ontvangen
4 kar. gl.
van dirck nelen die een hennipwerf bruikt om 7-4-0/jaar, ontvangen ter goeder rekening de anno ‘73
4-5-1
van dirck jansz. raymaecker een hennipwerf gebruikt heeft groot 69 ½ roe om 3-3-0/jaar, ontvangen
20 stv.
van adriaen gerritsz. weduwe die een hennipwerf gebruikt heeft, groot 116 roeden om 7-4-4/jaar, op
rekening 4-8-0.
van cornelis berntsz. en de pacht van een kennipwerf die voor de jare ‘72 gebruikt is geweest bij
baten adriaensz. en bastiaen willemsz. om 6-4-4/jaar, daar van dezen rendant ontvangen heeft 8-2-0.
Komt over de pacht ‘73 de voorscr. 6-4-4.
van jacob aertsz. de huerk/hnerk die bruikt omtrent 2 morgen om 9-1-0, ontvangen op rekening 7 gl.
van thijs cornelisz, reyer adriaensz. die gebruikt hebben 6 morgen voor f 60,-/jaar, ontvangen f 33,van jan peters verhoeff van erfpacht de anno ‘73 7-15-10
van bouwen dircksz. op zijn pacht van de dom van 1 morgen 4 hond 37 ½ roe de anno ‘73.
fo 2v De cuis ‘74 Ander op te act
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en ‘75 den domheren goederen
Vlist en Bonrepas
van gerrit cornelisz de vetten die 4 morgen land bruikt voor f 26,-/jaar ter goede rekening van pacht
‘74 f 14,Berchambacht
Trijn de gruyter rest ‘74 2-4-2
van sloer ghijsbertsz. die van nyeus in gepacht heeft 3 morgen land voor f 15,-/jaar, ontvangen op
rekening 2-2-0 rest 12-18-0.
gerrit louwen rest van 2 kennipwerf 5-6-0, geeft jaarlijks f 10,gerrit petersz over de pacht van zekere hennipwerf die voor t jaar ‘73 bij dirck dirksz. nelen
gebruikt is om f 6,van cornelis brentsz. bij t jaar betaalt op ten pacht van zekere kennipwerf de anno ‘73 als hier voren
0-37-10.
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fo 1
--- (15)75
Percelen van landen van het kapittel ten dom verhuurd zijn
anno ‘75 bij govaert fransz. eertijds rentmeester van de
geannoteerde goederen in t kwartier van schoonhoven.
Eerst 24 morgen aan de vlist, eertijds gebruikt bij emondt willemsz. anno ‘75 gehuurd bij jan
elbertsz. ende jan emondt voor f 72,- (van 40 groot),
Noch 4 morgen aldaar anno ‘75 gehuurd bij de weduwe van cornelis jansz. knechtgen voor f 10,Noch 4 morgen aldaar heeft geerit cornelisz. vetten anno ‘75 gehuurd voor f 12,Noch 5 morgen bij cornelis meeusz. anno ‘75 gehuurd voor f 12,-.
Item 15 morgen te haastrecht anno ‘75 gehuurd bij de weduwe van willem jacobsz. voor f 50,Item 6 morgen in bergambacht eertijds gebruikt bij reyer ariensz. en mathijs cornelis(z) anno ‘75
gehuurd bij dirk woutersz voor f 20,-.
Noch 2 ½ morgen 67 roe anno ‘74 gehuurd bij cornelis gherits lombsrtyd voor 6-15-0 anno ‘75 de
zelfde voor f 5,fo 1v
Noch 2 morgen 57 ½ roe anno ‘75 heeft jan cornelisz hertooch voor f 12,In de marge staat: ‘bode gehuert’
Noch ontrent 1 morgen 424 roeden anno ‘75 bij jan jansz. de gruyter voor f 3,Noch ontrent 9 ½ morgen in anno ‘75 gehuurd bij joos cornelisz de schoenmaker voor 30 gl.
Noch een kennipwerf in de hophoeven anno ‘75 gehuurd 4 jaar voor f 2,-/jaar.
In de marge staat: verhuurd.
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Item 2 campkens bij de molen groot 6 morgen anno 75, heeft gehuurd gheert cornelisz de groenevelde
voor f 20,Noch den voorpoel groot omtrent 4 ½ morgen anno ‘75 gehuurd baerent maerten butter voor f 10,Noch een camp mit nivelt ghemeen anno ‘75 ghehuyrt bij arie jansz. joncker voor f 10,Noch ontrent 3 morgen anno ‘75 gehuurd bij de weduwe van floor ghijsen voor f 15,In de marge staat: hartoch nae gevoucht.
fo 2
Noch twee (daar boven staat geschreven ‘drie’) mergen mit kenniplandt t samen drie merghen anno 75
gehuurd bij bauwen diercx voor f 20,Noch een kennipwerf anno ‘75 gehuurd 4 jaar bij de weduwe van cornelis floren om f 8,-/jaar.
In de marge staat: zomer toen gehuurd.
Noch een kennipwerff groot 62 roe anno ‘75 bij jan dierix gehuurd t jaar om f 3,Noch 1 morgen 422 roe anno ‘75 gehuurd bij de vrouw van aris jacob arisz. voor f 6,In de marge staat: secretarien gehuurd.
Noch ontrent 1 ½ morgen anno ‘75 gehuurd bij jan de gruyter om 4-15-0.
Noch 2 kennipakkers anno ‘75 gehuurd bij jacob gherits 4 jaar om f 10,-/jaar
Noch een werfken groot 112 ½ roeden anno ‘75 heeft de weduwe van claes claesz. t jongehoff mij daer
om f 4,-/jaar.
In de marge staat: verhuurd.
Noch een kennipwerf groot ontrent 1 ½ hondt anno ‘75 bij de zelve weduwe gehuurd 4 jaar voor
f 7,-/jaar.
In de marge staat: verhuurd.
Noch een hennipwerf anno ‘75 heeft joos jansz. coenen gehuurd 4 jaren om 7-10-0/jaar
In de marge staat: verhuurd
Noch een kennipwerf dat kanneken thonis gebruikt heeft anno ‘75 gherit jansz. gehuurd 4 jaar om
f 4,-/jaar
Noch een hennipwerf bij de voorn. gherit jansz. 4 jaar om f 10,-/jaar
Noch een hennipwerf anno ‘75 heeft de weduwe van dierick diericx 4 jaar om f 7,-/jaar
In de marge staat: verhuurd
fo 2v
Noch een hennipwerf lest gebruikt bij bauwen cornelisz. anno ‘75 gehuurd bij huybert cornelisz. de
blinde 4 jaar om f 3.-/jaar.
In de marge staat: verhuurd
Noch een hennipwerf heeft gehuurd anno ‘75 cornelis gherits lombeert voor 4 jaar om f 3,-/jaar
In de marge staat: verhuurd
Noch een hennipwerf anno ‘75 hebben de kinderen van arie gheritsz. decker 4 jaar om f 5,-/jaar
In de marge staat: verhuurd
Noch een streepken hennipland anno ‘75 gehuurd baerent wiggersz. om 2-9-0
In de marge staat: verhuurd
Noch een hennipwerf groot 173 roe anno ‘75 heeft cornelis baernts gehuurd 4 jaren om f 4.-/jaar
In de marge staat: verhuurd
Noch een hennipwerf anno ‘75 lenert cornelisz. gehuurd voor 4 jaar voor f 4,-/jaar
Noch een camp land aan de cayck groot 1 morgen 416 roe anno ‘75 gehuurd bij lenert cornelisz.
voor f 5,Noch 238 roe hennipland anno ‘75 heeft wouter adriaensz. gehuurd voor 4 jaar voor f 7,-/jaar
In de marge staat: verhuurd
fo 3
Noch een hennipwerfken ontrent ½ hondt anno ‘75 gehuurd bij jan diericx om f 3,-/jaar
Noch een hennipwerfken anno ‘75 bij wouter adriaensz. 4 jaar om f 3,-/jaar.
dd. 1579 of 1580 Specificatie in t cort van de verhuringe van de landen van de eer(waarden)
heren domheren tot utrecht alhier in bergambacht ende omtrent schoonhoven
leggende hebben.
fo 1
Berchambacht
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fo 1v
blanco
fo 2
In de eerste heeft ysbrant jansz. in huur 6 morgen land gelegen tussen lanen, daar oostwaarts naast
geland is d hofstede van reher/rcher ariensz. aan de westen de erfgenamen raen dircksz. Dit voor de
tijd van 7 jaren om 33 kar. gl., wair off t eerste jaer verschenen is corsmis anno 1578.
Die landen hiernae volgende dragen die huur 6 jaar.
pieter gerritsz. somer heeft in huur 3 morgen land, gelegen tussen de huisweg en de kerkweg, daar 2
hennipwerfjens voor aan zijn, groot omtrent 2 hond. Gelegen in goedevaershoef. Ten oosten belend met
t barteland en ten westen met arien jansz. beneden. Dit voor de tijd van 6 jaar om 18 kar. gl./jaar.
T eerste jaar verscheen corsmis anno ‘78.
antonis aertsz. caper heeft in huur een hennipwerf gelegen in govertsz hoef, de tijd als voren,
jaarlijks om 2 kar. gl. Het eerste jaar verschenen als voren.
jacob gerritsz heeft in huur een hennipwerf die eertijds gerrit louwensz gebruikte, voor
8 kar. gl./jaar, verder als voren.
fo 2v
Landen gelegen in berchambacht die verhuyrt zijn 6 jaren ende
versomt als boven.
Item arien claesz. jonge hoff heeft in huur 2 kennip werven om 12 kar. gl./jaar
Item arien vrederick heeft in huur 1 kennipwerf van 12 kar. gl./jaar
Item geertruyt gerrit jansz. heeft in huur die kennipwerven die cornelis westfalingen erfgenamen lest
gebruikt hebben om 8 kar. gl./jaar
Item jacob gerritsz. gebruikt 2 werven gelegen in de 3 viertelen eertijds bij daem ariensz. gebruikt
om 3 kar. gl. 10 stv./jaar
Item jan jacob ellertsz. heeft gehuurd 2 kennipwerven gelegen in t hoppeland die arien gerritsz.
eertijds gebruikt heeft om 4 kar. gl./jaar
Item huijbert cornelisz. de blinde heeft gehuurd een werf die dirck dircksz. plach te gebruiken om
2 kar. gl. 10 stv./jaar
Item jacob jansz. 157 roe hennipland dat merichgen jan coenensz. plach te gebruiken om 4 kar. gl./jaar
fo 3
Landen in berchambacht verhuurd ende verscriven als voren.
Item jacob gerritsz. heeft nog in huur 69 ½ roe kennipland gelegen aan 2 akkers die dirck jansz.
raymaecker plach te gebruiken om 30 stv./jaar
Item jacob vernoemd heeft in huur een werf groot omtrent 1 ½ hond, gelegen aan de huisweg om
20 stv./jaar. Zal van het eerste jaar als van het jaar ‘78 geen huur geven, maar de andere 5 jaren de
volle huur.
Item goudt jansz. secretaris heeft in huur 62 roe kennipland dat jacob aertsz. lest gebruikt heeft om
2 kar. gl./jaar
Item goudt jansz. vernoemd heeft in huur een kennipwerf groot 95 roe zie arie aertsz. aan de cayck
lest gebruikt heeft om 3 kar. gl./jaar
Item cornelis fransz. heeft in huur 2 worfjes groot 2 hond die cornelis pronensz. lest gebruikt heeft
om 2 kar. gl./jaar
Item wouter ariensz. poos heeft in huur 2 werfjes bij dirck woutersz. en jan willemsz. lest gebruikt
om 6 kar. gl. ende nog 2 werfjes lest gebruikt bij jan jacobsz., tijs aelbertsz. om 4 kar. gl./jaar,
te samen 10 kar. gl./jaar
fo 3v
Landen gelegen in berchambacht als vooren.
Item cornelis cornelisz. luyt heeft in huur 78 ½ roe hennipland lest gebruikt bij cornelis luyt om
2 kgl./jaar. Hij zal van t eerste jaar geen pacht betalen doch wel t land uit alle schaden houden.
Item goudt jansz. secretaris huurd een kamp land bij lou willemsz. lest gebruikt, groot 1 morgen 422
roe min ¼ gelegen in de westerhouf om 6 kgl./jaar.
Item cornelis- en jacob ingensz. hebben gehuurd 3 morgen (wei- en hennipland) gelegen tussen de
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huisweg en de cayck, laatst gebruikt bij arien jansz. hillen. Belend ten oosten de erfpacht van
jonkheer willem van nyevelt en ten westen mijne heren zelf. De hoop om 12 kgl. 10 stv./jaar. Gelegen
in de oosterhouf.
Item gerrit pietersz. heeft gehuurd 3 morgen gelegen in de oosterhouf tussen de kerkweg en die nieuwe
wetering. Belend ten oosten nyevelt en ten westen mijne heren vernoemd. Het laatst gebruikt bij
floren ghijssen om 12 kgl./jaar. Behoefd het eerste jaar slechts de halve pacht te betalen.
Item cornelis daniel heeft in huur 4 ½ morgen, daar boven de oisterhouf en ten westen daem
ariensz. erfgenamen. Genaamd t wei of hoiland. Dit om 4 ½ kgl./morgen/jaar. Behoefd voor t eerste
jaar slechts de halve pacht te betalen (= 20-5-0).
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fo 4
Landen in berchambacht verhuurd als voren.
Item jan florensz. heeft in huur een hennipwerf gelegen tussen de huisweg en de kerkweg, groot 119 roe
2 voet, de hoop om 2 kgl./jaar. Van t eerste jaar behoefd geen huur betaald te worden doch wel t land
uit alle schaden houden.
Item gerrit cornelisz bruikt 6 morgen gelegen half in de oisterhoef en half in de westerhoef, tussen
de kerkweg en de huisweg. Dit om 4 kgl. 15 stv./morgen/jaar. Behoefd t eerste jaar maar de halve
pacht te betalen, is 28-10-0.
Item cornelis gerritsz. lombaert heeft in huur 2 ½ morgen 1 ½ hond land gelegen in goudthouff,
strekkende tussen de huisweg achter die werf tot die cayck toe, den hoop om 5 ½ kgl. Behoefd voor t
eerste jaar slechts de halve pacht te betalen.
Item lenert cornelisz. bruikt een kamp land van 5 morgen. strekkende van de halve kerkweg tot de
nieuwe wetering die cornelis luyt en ook cornelis joostensz. eertijts gebruikt hebben met nog een kamp
daar zuid aan gelegen groot omtrent 2 ½ morgen, te samen gelegen in de 3 viertelen, de hoop om
29 kgl./jaar. Behoefd van t eerste jaar slechts de halve pacht te betalen.
fo 4v
Landen gelegen in berchambacht.
Item gerrit pietersz. heeft in huur een kamp van 1 morgen 437 ½ roe, gelegen in de westerhof.
Eerijds gebruikt bij trijn schoutten. Strekt van de werfsloot tot de nieuwe wetering. De hoop om
6 kgl. doch voor t eerste jaar slechts de halve huur te betalen.
Item lenert cornelisz heeft in huur t hennipland met swetgens in de 3 viertelen, groot 223 ½ roe.
Daarvoor moet hij verongelden 5 hond ende cornelis joostenxz. heeft dit eertijds gebruikt, de hoop om
4 kgl./jaar. Voor t eerste jaar behoefd geen pacht betaald te worden.
Item arien willem gerritsz. heeft in huur een kamp land aan die caijck, groot 1 morgen 416 roeden,
wezende heermoesig welk lenert pouwelsz. t eerst gebruikt heeft. Strekt van de huisweg tot de
werfsloot, gelegen in de westerhouf. De hoop om 3 kgl./jaar. Voor t eerste jaar behoefd slechts de
halve pacht betaald te worden.
Item arien claesz. t jongehoff huurd 1 morgen in een kamp van 1 ½ morgen, daarvan die halve morgen
toe komt nyevelt. Ligt in goedevaershouff ende die kerkweg. Strekt van de singel tot de eerste
dwarssloot, om 5 kgl./jaar. Het eerste jaar behoef slechts de halve pacht betaald te worden.
fo 5
Landen in berchambacht gelegen, verhuurd voor 5 jaren waarvan t eerste jaar
pacht zal verschijnen corsmis ‘79.
Item gerrit maertensz. heeft in huur 6 morgen waarvan 2 ½ morgen is gelegen in de oisterhoef. Nog
een kamp van 1 ½ morgen in de westhoef, beide bij claes aertsz. lest gebruikt en nog een kamp van
2 morgen gelegen in de 3 viertelen die cornelis joostensz. lest gebruikte. Dit voor de tijd van 5
jaren die uitgaan om --- (niet vermeld).
Item mijne heren die dijkgraaf jonkheer antonis van nyvelt heeft in huur 2 kampen land gelegen in
godewaertshouf, groot t samen 4 morgen, daarvan willem van nyevelt zoude competeren het derdedeel
‘dan men moeten beter vereissen noch een campgenlant’ gelegen in de oosterhoef over die nieuwe
wetering, groot ½ morgen die antonis lambertsz. laatst gebruikt heeft en nog ½ morgen in de
westerhoef gebruikt bij toenen lambertsz. voorscr. Dit voor de tijd van 7 jaren, elke morgen om
2 kgl. 10 stv. Het eerste jaar pacht verschijnt corsmis anno ‘79.
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Honcop
Item dirk jan egbertsz. heeft in huur een houf land gelegen in honcoop groot 15 morgen. De hoop om
45 kgl./jaar. Het eerste jaar pacht verschijnt corsmis anno ‘79.
fo 5v
Landen tot haastrecht gelegen.
Item arien jansz. heeft in huur 8 morgen. strekkende uit de diepte van de ijssel tot de bilwijcxwater
toe. Belend ten oosten de kinderen van geerloff dirck danesz. en ten noorden arien jansz vernoemd en
claes goessensz, die het het laatst gehuurd had. Dit alles voor de tijd van 7 jaren en voor deze hoop
is de pacht 24 kgl./jaar. Het eerste jaar is verschenen corsmis anno ‘78. Voor t eerste jaar is de
pacht 12 kgl. Het is gelegen in beneden haastrecht.
Item gerrit willemsz. bub (?) heeft gehuurd een houfland groot 16 morgen, gelegen in boven haastrecht
in groot coelevaart. Strekt uit de diepte van de ijssel tot die polsbroekerkade toe welke willem
jacobsz. t laatst gebruikt heeft. Gepacht voor 7 jaren om 4 ½ kgl./morgen/jaar. Belend ten oosten
de weeskinderen van hendrik dircsz. en ten westen jan sijbrantsz. met willem jacobsz. weeskind. Voor
t eerste jaar behoefd slechts de halve pacht betaald te worden.
Item jan cornelisz. vetten bruikt 12 morgen gelegen in boven haastrecht in goenaert en beneden
hoincoopersluis. Strekt van de ijssel tot de geer toe. Daar boven jan goidtsz. erfgenamen en beneden
pieter ghijsbertsz. erfgenamen ende gerrit cornelisz vette laatst gebruikt heeft. Dit voor de tijd
van 7 jaren voor 4 kgl./morgen/jaar. Het eerste jaar pacht zal verschijnen corsmis anno ‘78. Voor t
eerste jaar behoefd slechts de halve pacht betaald te worden.
fo 6
Item steven cornelisz. (wonende in rosendaal) heeft gehuurd 4 morgen gelegen in boven haastrecht,
gemeender veur in 16 morgen, waarvan 4 morgen toekomen willem claesz. erfgenamen en 8 morgen jacob
jacobsz. tot oudewater. Strekt van honcop tot de ijsseldijk daar dirck te wonen plach. Daar boven en
beneden naast gelegen is t oude convent tot oudewater, welke 4 morgen willem claesz. het het laatst
gebruikt heef. Dit voor de tijd van 6 jaren en om 3-10-0 kgl./morgen/jaar. Voor t eerste jaar behoefd
slechts de halve pacht te worden betaald, welke verschijnt corsmis ‘78.
Landen aan de oostzijde van de vlist gelegen.
Item meeus cornelis meeussensz. heeft gehuurd 5 morgen gelegen aan de oostzijde (van de vlist). Strekt
uit de vlist tot polsbrouckerkade toe, die cornelis meeusz. vader laatst gebruikt heeft. Ligt in de
hofstede (!), dit voor de tijd van 7 jaren en om 3 kgl. 14 stv./morgen/jaar. Het eerste jaar pacht
verschijnt corsmisse ‘78 en behoefd slechts voor de helft betaald te worden.
Landen hierna volgende gelegen aan de westzijde van de vlist en zijn bij
mijnen heren verhuurd als hier na volgt.
fo 6v
In den eerste heeft jan emondtsz. gehuurd 8 morgen aan de westzijde van de vlist wat zijn vader emondt
willemsz. het laatste gebruikt heeft. Belend ten zuiden jan emondtsz. cs. en ten noorden mijne heren
zelf. Huurd het voor de tijd van 6 jaren eerst volgende om 2 kgl. 15 stv./morgen/jaar. Het eerste
jaar pacht verschijnt cormis anno ‘79 ende zo die huur nog duurt t jaar van ‘78 zal hij t zelve land
bruiken op de ouden voorwaarden en daarvoor doen als boven en beneden.
Item lenart cornelisz. heeft in huur 16 morgen gelegen als boven welke jan elbertsz. het laatst
gebruikt heeft. Belend ten zuiden en noorden mijne heren zelf. Dit voor de tijd van 6 jaren om 2 kgl.
15 stv./morgen/jaar. Het eerste jaar pacht verschijnt met corsmis anno ‘79. Ende alzo de oude huur
nog duurd dit jaar van ‘78 zo zal hij t land dit jaar bruiken op de ouden voorwaarden en doen als
boven en beneden.
Item hendrick jansz. heeft gehuurd 8 morgen (bij gerrit aerstensz. het laatst gebruikt) belend ten
zuiden de heren en ten noorden willem fransz. Dit voor 7 jaren om 2 kgl. 15 stv./morgen/jaar. Het
eerste jaar pacht verschijn met corsmis ‘78 en hij behoefd van dat eerste jaar geen pacht te betalen.
fo 7
Landen aan de westzijde van de vlist gelegen, verhuurd voor 7 jaar, mits dat
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die huurluiden van het eerste jaar huur geen pach behoeven te betalen. Dat
eerste jaar zal verschijnen corsmis anno ‘78.
Item jan dirksz. heeft in huur 4 morgen welke cornelis jansz. knechtgen t laatste gebruikte. Belend
ten zuiden met claes jacobsz. en ten noorden jonge willem pietersz. Dit voor 2 kgl./morgen/jaar.
Item dirck ariensz. huurd 4 morgen welke willem cornelisz. voorzaad het laatst gebruikte. Boven belend
door willem ridders met 4 morgen. De pacht is als de voorstaande.
Item cornelis ghijsbertsz. scijff bruikt 6 morgen welke ghijn aertsz scijff het laatst gebruikt heeft.
Dit om 2 kgl. 15 stv./morgen/jaar. Op conditie’s als voren.
Item vrederick jansz. heeft in huur het 1/3de deel van 20 morgen gebruikt bij jan dirck danensz.
Strekt uit de vlist tot in berchwater. Belend daar boven de voornoemde heren met ghijs schijff en
beneden de heren van oud munster. De hoop om 16 kgl./jaar en op de conditie’s als voren.
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fo 7v
Landen aan de westzijde van de vlist.
Item meerten dircksz. van scijffven (wonende te gouda) heeft gehuurd t land genaamd het leen, gelegen
aan de westzijde van de vlist, nochtans onder de jurisdictie van haastrecht. Is groot 12 morgen
4 hond en het laatste gebruikt door aert cornelis bouwensz. Is nu verpacht voor 7 jaren en om
2 kgl./morgen/jaar. De pacht van het eerste jaar verschijnt corsmis ‘78 welke niet betaald behoefd te
worden.
Die 7 morgen land gelegen in willige langerak (eertijds gebruikt in erfpacht
door floris pietersz zijn kinderen)
Item jan joostensz. nu cors ariensz., heeft gehuurd de voorn. 7 morgen gelegen op het eerste scoer
aldernaest cors ariensz. voorscr. Dit voor de tijd van 6 jaren en voor 3-15-0/morgen/jaar. Het eerste
jaar pacht is verschenen corsmis anno ‘78 lestleden. Behoefd van dat eerste jaar slecht ¼ deel van
die som te betalen. Dit in het bijwezen van mijne heren mr. jan van schaede.

nr. 1970 dd. ----- (17de eeuws eerste helft).
335
Instructie’s door het kapittel ten dom te utrecht, waarna bernt van hoeff en
jan van hoeff goversz. (secretaris te schoonhoven) zich zullen reguleren in
het bewaren en repareren van de 3 huizen binnen schoonhoven die ene willem
petersz. van der moelen wel eer van het kapittel ten dom in erfpacht heeft
en bij willige opdracht weer aan de heren gekomen zijn.
1. dat degene die van willem petersz onlangs een huis gehuurd had, de huur aan de heren moet betalen.
Bij verkoop van het huis is de huur uit.
2. de twee anderen huizen onder gelijke voorwaarden te verhuren.
3. als het huis, waar de oliemolen in staat boven in het dak doorschoten is (dus ondicht is) moet hij
het dak repareren of stoppen met strooi ofte harddak tot de minste kosten van de heren.
4. de twee andere huizen (indien noodzakelijk) moeten op gelijke wijzen gerepareerd worden.
5. dat hij tot martini a.s., als de straten binnen schoonhoven naar ouder gewoonte geschouwd worden,
dat zij dan de straat voor deze huizen uit de schouw moeten houden.
6. dat hij ook zal bestellen dat die materialen en gereedschappen behorende aan deze huizen, en daar
buiten in regen en wind zouden liggen, op een bekwamen plaats in een van die huizen worden gebracht
7. indien vernoemde willem petersz. of iemand uit zijn naam, iets uit de huizen zou willen breken, dat
nagelvast is, moet hij schriftelijke toestemming vragen.
8. hij mag met de toestemming van de heren de molenstenen verkopen (opgeven de hoogte en breedte
daarvan).
9. dat zij de thijns jaarlijks uit de huizen gaande, geven aan de graafschap van holland, welke met
martini a.s. verschijnt en dat betalen aan wie dat behoord.
10 met de ontvanger van de goederen van de vernoemde heren, gelegen te bergambacht, haastrecht en daar
omtrent, moeten de zaken besproken worden.
Is ondertekend doch geen datum of jaartal vermeld.
nr. 1970 eerste helft 17de eeuw
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Bepaling.
fo 1
Reyer ariensz. weduwe (?) vosch in bergambacht heeft in huur 6 morgen land. Strekt uit de diepte van
de lek tot de kayck toe. Daar boven t convent van cerelie binnen utrecht (?) en beneden raen dirksz.
zaliger kinderen. Had dit gehuurd voor ... jaren om f 10,-/morgen/jaar vrij geld, mits dat hij het de
laatste 2 jaren niet ‘doen’ zal.
Goess jacopsz. te haastrecht bruikt 7 morgen gelegen beneden haastrecht. Strekt uit de ijssel tot
billick toe. Ten oosten ligt bouwen dirckc danielsz. en ten westen willem goessz. Dit voor de tijd van
... jaren, en jaarlijks om ... vrij geld, mits dat hij t land niet doen zal dan er ... (niet
vermeld).
Willem jacopsz. in boven haastrecht huurd 16 morgen genaamd de scoudewaertshoufve en hij ook t
laatste gebruikte. Strekt van de ijssel tot het erf vierendeel toe. Belend boven ten oosten jan
meeusz. en beneden ten westen jacop dirksz. Dit voor de tijd van ... jaren, om f .../jaar.
fo 1v
Gerijt cornelisz. wonende in boven haastrecht bruikt 12 morgen welke hij laatst gebruikte. Strekt van
uit de diepte van de lek tot het hoenkoperland. Belend boven ten oosten jacob willemsz. en beneden ten
westen pieter gijsbertsz. Dit voor de tijd van 4 jaren om f .../jaar, vrij geld.
Vlist
Claes jacopsz. bruikt ‘het leen’ wezende groot 12 morgen 4 hond 3 roe en gelegen aan de westzijde van
de vlist, deze bepaling hebt gij ... (niet verder vermeld)
Emont willemsz. bruikt aan de westzijde van de vlist 16 morgen land, welke hij laatst ook gebruikte.
Strekt van de vlist tot ... (niet vermeld). Belend ten zuiden lijsgen jonge wijs met haar kinderen
en ten noorden de heren zelf met 8 morgen.
fo 2
Nog emont ... met 8 morgen land gelegen aan de westzijde van de vlist. Strekkende van de vlist
tot ... Belend ten zuiden de heren zelf met 16 morgen land en ten noorden ook de heren met 8 morgen.
Dit voor de tijd van ... jaren, en jaarlijks om f ...
Zwaentgen ernst hobbensz. weduwe bruikt 8 morgen land aan de westzijde van de vlist, strekt van de
vlist tot ... De heren zelf aan de noordzijde en aan de westzijde frans wijsz. Dit voor de tijd
van ... jaren, jaarlijks om ...
Cornelis jansz. knechgen bruikt 4 morgen land aan de westzijde van de vlist. Strekkende van de vlist
tot ... Het laatst gebruikt door thonis cornelisz. Belend zuidwaarts claes jacopsz. en ten noorden
die regulieren in de HEM. Dit voor een tijd van ... jaren en jaarlijks om 24 gl.
Gijsbrecht aertsz. scijff gebruikt 6 morgen land aan de westzijde van de vlist, gemeen met de heeren
in een stuk van 12 morgen. Des leyt den heren eigen aan de zuidzijde van zijn huis, daar aan de
zuidzijde naast geland is mr. claes ruijs en ten noorden gijsbrecht zelf. Strekt van de vlist tot de
berchwetering toe. dit voor de tijd van ... jaren en jaarlijks om ...
Cornelis meeusz. bruikt aan de zuidzijde van de vlist de halfscheidingen van 10 morgen land, gemengderveur met de heren welke naast geland zijn. Belend aan de noordzijde griet claes gijsbertysz.
weduwe en aan de zuidzijde de erfgenamen van herm(an) cornelisz. te oudewater. Dit voor ... jaren en
een jaarlijkse pacht van ... Op te leveren t land ...
Bijden heren en de vrint heer secretaris, ick sende U hyer de bepalinge, wilt aen elcke persoen
stellen de jaeren, somme, conditien van weyde ofte saeye t lant.
En verge(e)t mijn nijet te senden de inditie van claes aertsz. ende van dirck woutersz. met cornelis
joestensz.
Voirts sult ghij mijn heere erculens seggen mijn antwoirdt te schrijven op mijn memorije hem
gelaaten, antwoirdt van als bij brengen. Sent mijn oick een blaffaert ofte manuel om des pachters
tegens martine te maenen.

nr. 1970 25-8-1627 Schoonhoven
338
De staten van holland hebben in juli 1627 ivm. de bescherming etc. en verbreiding van hun gebied (om
de vijand afbreuk te doen) geheven een dubbelde 1000 ste penning op alle personen die in het kohier
van de laatste 1000 penn. (van 1627) hebben gecontribueert. Zo wordt hiermede de domheren van utrecht
gesommeerd dat geld te betalen aan daniel van straelen (ontvanger) en wel f 22,-, en wel de helft in
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september en de andere helft in november a.s.
Onder staat geschreven: ‘staet geheel den 21-12-...
d. van straelen 1617 (!!).
nr. 1970 3-9-1693
339
Die van de dom hebben verscheidenen malen aan ons onder geschreven schout en gerecht van de vlist en
bonrepas vertoond dat wegens de navolgende partijen land in onze jurisdictie waren gestelt in ons
kohier van de personele 200 ste penning ter somme van f 22000,- gerekend naar de astimatie en de
waarde van voor het jaar 1672 of voor de oorlog en zulks op ieder termijn in de personele 200 ste
penning, moeten betalen f 110,- .
Bij de resolutie van de staten dd. 29-10-1682 hebben zij verstaan dat voortaan de personele 200 ste
penn. zal worden betaald naar de waarde van de goederen als toen in 1688 en tegenwoordig waardig
zijnde. Verzoeken mitsdien dat de schout en t gerecht voornoemd de gemelde landerijen zouden willen
estimeren en priseren naar de valeurs en waarde zo dezelve in 1688 waardig waren en nog zijn, om
vandaer de 200 ste en 100 ste penning te betalen. Dit heeft t gerecht gedaan.
- een stuk land gebruikt bij crijn cornelisz aan de oostzijde van de vlist, groot 5 morgen op f 1000,- een stuk land gebruikt bij pieter jansz. erckel a/d westzijde v/d vlist, groot 4 morgen op f 800,- een stuk land gebruikt bij arien hendriksz. munnick a/d westzijde v/d vlist, groot 8 m op f 2000,- een stuk land gebruikt bij cornelis ariensz. van ham a/d westzijde v/d vlist, groot 16 m op f 4000,- een stuk land gebruikt bij jacob cornelisz. snoeck a.d westzijde v/d vlist, groot 12 m op f 2500,- een stuk land gebruikt bij kind’n v fredrick nanningsz a/d westzijde v/d vlist, groot 6m op f 2000,- een stuk land gebruikt bij cornelis schijft (!) a/d westzijde van de vllst, groot 6 m
op f 2000,--------totaal f 14200,T gerecht is van mening dat bij een verkoop van die landen t getaxeerde bedrag miet gehaald zou
worden dd. 3-9-1693.
nr. 1970 dd. na 1693
340
Landen in haastrecht en aan de vlist.
Haastrecht
willem theunisz. kapteijn 16 morgen daar zijn getimmerde
op staat puteerd
d’ oude pacht verhuurd

1681

1687

1693

32
170
--202

32
132
--164

32
150
--182

joost van blokhuijsen 8 morgen

16
42
--58

16
14
--30

16
14
--30

peters versloot voor 5/8 ste van 12 morgen 65-12-8
willem cornelisz. blommendaler voor 3/8 ste 39- 7-8
verhuurd om 24 kapoenen en f 82,Verantwoord de leges.
puterende d/ oude pacht.

24
66
--90

24
66
--90

24
81
--105

10
40

10
40

10
45

verantwoord de leges 32 kap(oenen) en 152 gl.

341

Vlist
crijn cornelisz. ridder 5 morgen aan de oostzijde gemeen
met nog 5 morgen
de heren competerende

92

---

---

---

50

50

55

de weduwe van jacob cornelisz. snoek puteerd de oude pacht.
Verantwoord de leges es gedient.

8
32
--40

8
32
--40

8
36
--44

de zelve nog 8 morgen daar des gebruikers getimmerde op staat

16
100
--116

16
92
--108

16
80
--96

1685
-----8
32
--40

1687
-----8
28
--36

1693
-----8
34
--42

16
90
--106

16
64
--80

16
70
--86

32
128
--160

32
118
--150

32
126
--158

gerrit willemsz. een derde van 20 morgen als voogd over het kind
van frederick nannesz.. Hij woont in hoenkoop en het legt gemeen
met de zelve
Verhuurd voor de oude pacht
Verantwoord de leges tot f 6,- gedient.

12
70
--82

12
12
66-13-8 68
-------- --78-13-8 80

gijsbert cornelisz. schijff de helft van 12 morgen en nog 13 morgen

38
114
--152

38
38
104-10-0 123
-------- --142-10-0 161

Verhuurd om de oude pacht des graven den sloot tot wering
van den hermoes,
waar in het kapittel laten sal f 10,De leges is es gedient.

peter jansz. arkel 4 morgen verhuurd om de oude pacht

Verantwoord de leges tot 3 gl. gedient.
arien hendriksz. munnick 8 morgen daar zij getimmerde opstaat,
gedeputeerd de oude pacht.
Verantwoord de leges tot 6 kgl.
Verantwoord goris claasz. de hure over genomen hebbende,
de leges is gedient.
jan arisz. verham 16 morgen puteerd d’ oudepacht , verhuurd voor
128 en kapoen = 160
342

Verantwoord de leges en gedient.

13 morgen boven de vlist en beneden pieter dirksz. damen, nu de kinderen van aert gijsen. Strekkende
van de vlist tot pieter damen, nu de kinderen van aert gijsen.
nr. 1970 dd. 1699
343
Landen in haastrecht en aan de vlist.
Haastrecht
1693

1699

93

willem theunisz. kapteijn 16 morgen daar zijn getimmerde op staat puteerd
d’ oude pacht verhuurd. Belend oostwaarts huyg van arkel en westwaarts
dammis bouwman

-------

-----

32
150
--182

32
152
--184

16
14
--30

16
15-10-(0)
---------31-10-(0)

24
81
--105

24
82
--106

10
45
--55

10
45
--55

Willem arentsz 4 morgen aan de zuidzijde gijs den dubbeldam

1693
------8
36
--44

1694
----8
37
--45

de zelve nog 8 morgen waar zijn getimmerden op staat aan de zuidzijde
van het kapittel met 16 morgen, bruikt verham en ten noorden de kinderen
van aert gijsen.

16
84
--97

16
84
--100

peter jansz. arkel 4 morgen verhuurd om de oude pacht
belend ten noorden de heer doncker en ten zuiden pleun ouwerkerk

8
34
--43

8
34
--42

16
70
--86

16
76
--92

32
126
--158

32
128
--160

joost van blokhuijsen 8 morgen
Heeft 1681 betaald aan pacht en kap(oen) 58-0-0

peters versloot voor 5/8 ste van 12 morgen 65-12-8
willem cornelisz. blommendaler voor 3/8 ste 39- 7-8
verhuurd om 24 kapoenen en f 82,Belend ten oosten de kinderen eyndhoven en ten westen de heer gansenburg
344

Vlist
crijn cornelisz. ridder 5 morgen aan de oostzijde gemeen met nog 5 morgen
de heren competerende
Belend ten zuiden herman pietersz en ten noorden de verhuurder

goris claesz. 8 morgen daar zijn getimmerden opstaat. Belend ten
noorden baelo (??) en ten zuiden de huurders

cornelis verham 16 morgen

Aan verham de huur opgezegd ten einde hij met st. peter 1706 a.s. t land zal laten leggen, maar
wanneer hij het restant van de pacht van 1703 of ons voor alder heilige ende pacht 17-4 voor of op
vrouwen ligtmis komt te betalen binnen utrecht zal men met hem als dan over de huur spreken.
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Belend ten zuiden willem cornelisz. en ten noorden t kapittel en willem arentsz.

de weduwe van gerrit gijsen 1/3de van 20 morgen met haar gemeen

1693
----12
68
-80

crijn cornelisz. en mattheus cornelisz. de ridder 13 morgen
genaamd ’t leen

de heer hendrik van arkel de helft van 12 morgen met hem gemeen

38
123 <
--161

1699
----12
69
-81
_
| 36
| 86
| -| 112
|
| 12
| 57
| -| 69
|_

nr. 1970 23-9-1705
345
Huren der landen in haastrecht en aan de vlist den 23-9-1705 gemaakt.
dd. 1699
Haastrecht
184,- willem thomasz. kapteyn XVI morgen voor 5 jaar ingaande anno 1706. verpacht en kap(oen) 187-0-0
106,- wouter versloot en willem cornelisz. 12 morgen voor 6 jaar, ingaande 1705 om 108-0-0
Aan de vlist
55,- crijn cornelisz. ridder 5 morgen voor 5 jaar ingaande 1706 om 5-0-0
45,- willem arentsz. 4 morgen voor 6 jaar ingaande 1705 om 45-0-0
100,- dezelve nog 8 morgen voor 6 jaar, ingaande 1705 om 100-0-0
42,- pieter jansz. arkel 4 morgen voor 6 jaar, ingaande 1705 om 42-0-0
92,- goris claasz. boeff 7 morgen voor 6 jaren ingaande 1705 om 92-0-0
81,- de weduwe van gerrit gijsen of wel peter aertsz. 11/3de van 20 morgen voor 7 jaren, ingaande
1705 om 81-0-0
112,- crijn cornelisz. ridder 13 morgen voor 6 jaar ingaande 1705 om 112-0-0
Onverhuurde landen
8 morgen beneden haastrecht bij de heer joost blokhuys laatst gebruikt om 31-10-0 dezelve tot
rotterdam wonende niet gevonden en daarom door de secretaris doen schrijven dat voor de meesters 8 gl.
in huur zal moeten worden betaald of anders moet hij het laten leggen.
XVI morgen aan de vlist bij cornelis verham gebruikt om 160-0-0.
Alzo dezelve de pacht van 1703 niet ten volle betaald had en nog schuldig is de gehele pacht over
1704 en ook t land ten delen door anderen had laten gebruiken contrarie de huurcedulle, zo is verham
na dit lopende jaar opgezegd. Doch als hij betaald voor 1-2-1706 te utrecht, dan kan met hem over een
nieuwe huur gesproken worden.
NB: deze 16 morgen liggen in 2 percelen (elk 8 morgen) welke altijd gemakkelijk verhuurd konden
worden aan de bruikers daar aan gelegen.
De helft van de 12 morgen aan de vlist welke bij de heer hendrik van arkel tot schoonhoven gebruikt
wordt om 69-0-0. De vernoemde arkel is in portugael en wordt de pacht voor de hofstede met de gehele
12 morgen met nog 4 ½ morgen aan de oostzijde van de vlist voor ruim f 300,-/jaar. De betaling over
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1705 is gedaan doch t wordt alles zeer traag aan t kapittel betaald. Hebbende de bruiker de pacht over
1702 en 1703 aan de heer cameraar meerman verscoten onder conditie van restitutie in geval die betaling niet geratificeerd wordt. Waarvoor de heren gecommitteerden de huur van de voorscr. helft van de
12 morgen hebben gepresenteerd aan degene die daartoe wel genegen was. Doch alvorens met de vrouw van
de heer van arkel dit te bespreken, hebben zij aangenomen om eerdaags te utrecht te komen om over een
nieuwe huur te spreken voor hem zelf of voor heer v arkel. In het laatste geval wordt hij borg.
nr. 1970 27-9-1741
346
Huren der landen in haastrecht en aan de vlist dd 27-9-1741 gemaakt.
Haastrecht
jan spanjen 16 morgen, 6 jaar, ingaande 1742 om pacht en kapoen
142,- *
hendrik bastiaen molewater 8 morgen, ... jaren, ingaande 1742 om pacht en kapoen
------- *
Claes de vrij weduwe van johannes kys 12 morgen voor 6 jaren, ingaande 1742 om
pacht en kapoen
98-0-0 *
Jacob de ridder 5 morgen voor 6 jaar ingaande 1742 om pacht en kapoen
40-0-0 *
In de marge staat ‘verhuurt aan uts.’
Leenders de bruijn 4 morgen voor 6 jaar, ingaande 1742 om pacht en kapoen 20,- of 28,-*
In de marge staat: verhuurd aan geertje cornelis ivens weduwe van gijsbert de pruijn.
Engel arkel 4 morgen voor 6 jaar ingaande 1742 om pacht en kennip
27-0-0 *
In de marge staat: verhuurd aan uts.
Claas goversz. boeff 8 morgen voor 6 jaar ingaande 1742 om pacht en kapoen
67-0-0 *
In de marge staat: verhuurd aan dirck claesz. boeff.
Dezelve 16 morgen voor 6 jaar, ingaande 1742 om pacht en kapoen
In de marge staat: verhuurd aan uts.
Willem van dam 8 morgen voor 6 jaar ingaande 1742 om pacht en kapoen
In de marge staat: aan de zelfde.
Willem schouten 1/3de van 20 morgen, voor 6 jaar, ingaande 1742, om pacht en kapoen
Willem adriaen maes 6 morgen, ... jaar, ingaande 1742 over pacht en kapoen
Jan willemsz. vianen 13 morgen, voor 6 jaar, ingaande 1742 om pacht en kapoen
In de marge staat: verhuurd aan den zelve.

133-0-0 *
88-0-0 *
63-0-0 *
-------- *
80-0-0 *

* hierna volgen de jaren 1710, 1719, 1724,1730, 1732 en 1736 met varieerende bedragen er onder
geschreven.
Nr. 1971
347
fo 1
Rekening van jan van hoeff
fo 1v
blanco
fo 2
Rekening van jan van hoeff van de administratie die hij had van wegen het kapittel
ten dom te utrecht, beginnende febr.’76, eindigende 31-5-1578.
Eerst van zijn ontfang en daarna van zijn uitgaven.
Ontfanck
Op 1-5-‘76 ontf. van weintgen aert govertsz. weduwe van wegen maerten jansz. snouck, haar vader,
6 kgl. 10 stv. over ½ jaar huishuur voor zijn portie van de olymolen eertijds toebehorende of
bruikende bij pieter florisz. en nu toekomende de vernoemde heren. Verschenen meiavond l.l. Was
verhuurd aan baernt van hoeff zijne zaliger neve. Facit 6 kgl. 10 stv.
Op 31-5-‘76 ontf. van sebastiaen willemsz. voorscr. pertie over ½ jaar huur van die oliemolen,

96

verschenen als boven, nl. 3 kgl. 10 stv. en is mede verhuurd geweest bij vernoemde baernt van hoeff
als boven. Facit 3 kgl. 10 stv.
Summa pagina 10 kgl.
fo 2v
Ontfanck
Op 6-7-‘76 ontf. van sebastiaen willemsz. 35 stv. en van vop jansz. 35 stv. op de 4-8-‘76 om 10 weken
huur van de voorscr. oliemolen. ‘S weeks bij jan van hoeff hem luijden verhuurd om 7 stv. Ingaande
meidag tot 10-7-‘76. Facit 3 kgl. 10 stv.
Op 14-8-‘76 ontf. van lenert cornelisz. 35 stv. voor 5 weken huur van de oliemolen a 7 stv./week,
ingaande 11/7 en op heden geexpireert. Hij heeft op heden een nieuwe huur gemaakt om 6 stv./week.
Facit 1 kgl. 15 stv.
Op 19-8-‘76 gerekend met jacob geennensz. dat hij in het clein huisken gewoond heeft op de 14-5-‘76
of 15 weken dat hij gehuurd had om 3 ½ stv./week, belopende 2 kgl. 12 stv. welke hij betaald heeft
en heeft het weder opnieuw gehuurd om 2 blanken/week. Uit te scheiden tot beiden onser optie en
belief. Beloofd goede opzicht tot t grote huis dat leeg staat en die strate te vegen etc. Ontf. 3 kgl.
12 ½ stv.
Summa pagina 7 kgl. 17 ½ stv.
fo 3
Op 27-3-‘77 ontf. van jacob geenensz. 2 kgl. 8 stv. tot betaling van 32 weken huishuur van het kleine
huisje ingaande 14/8 gl. en op heden expireerende ende is dezelfde dag uit t huisje gescheiden en
heeft voorscr. leeg gestaan. Facit 2 kgl. 8 stv.
Ontvangen van lenert cornelisz. 9 kgl 12 (stv.) over 32 weken huur van de oliemolen, ingegaan op
14-8-‘76 en geexpireert 27-3-‘77. De week voor 6 stv., facit 9 kgl. 12 stv. en heeft voorts leeg
gestaan.
Op de 3-10-1577 ontvangen van jan beyer van haven gecommitteerde van mijn heere voorscr. binnen
schoonhoven, 34 goude kronen (het stuk doende alhier 54 stv.) ende 5 halve gouden realen in spatie ‘t
stuk doende 44 stv. Makende t samen aan geld als hier gaat 102 kgl. 16 stv.. Dan wogen alle gouden
cronen te licht als die voorscr. gecommitteerden bij inspectie bevonden hebben, belastende t verlies
van dien te stellen bij geschrifte naar gewoonte alhier. Facit 102 kgl.
Summa pagina 114 kgl. 16 stv.
fo 3v
Op 27-10-‘77 ontvangen van cornelis fransz. 11 kgl. van 2000 hophout. Bij ontvang heeft en gekomen
uit de griendingen van wegen de heeren van de dom, die de arbeidluiden afgehouden hebben tot reparatie
en opmakingen van de neervoet op berchambacht en uit dien houwerijen bij jan van hoeff van diverse
personen gecoft tot behoef als voren. Welke hophout de vernoemde cornelis van mijn gekpcht heeft, t
honderd tot 11 ½ stv. facit 11 kgl. 10 stv.
Op 20-11-‘77 nog ontvangen van cornelis fransz. 13 kgl. 4 ½ stv. van 2300 hophout die de arbeidsluiden gelevert hebben van de griendinge en houwen als voren, zulks wij op heden te samen gerekend
hebben in het bijwezen van 2 arbeiders die hem t hout aangeteld en geleverd hebben. Facit 13 kgl.
4 ½ stv.
Summa pagina 24 kgl. 14 ½ stv.
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fo 4
Ten voornoemde dagen ontvangen van mijne heren bij ergen jansz. boom de som van 80 kgl. die ik tot
dien fijne aan mijne heere met mijn missive gezonden hadde zo ik notelick geld van doen hadde om mit
de arbeiders te rekenen ende te betalen en dat aan enkel stuvers of halve stuvers. Het stuk van de
stuvers geteld tot 11 duits als dit dier tijd alhier gangbaar was ende dit aldaar vermogen. T schijnt
van mijne heeren die domheren ende cameraer mr. jan van den berghe van welke ontvang de vernoemde
ergen jansz. in mijn gegeven heeft zijne recepisse. Facit 8 kgl.
Op 27-1578 ontvangen van mr. jan van de berghe domheer ende cameraer ten dom pelats henricsz. bode,
de somme van 125 kgl. aan geld als het hier in holland gangbaar is en dit volgens schrijven van mijn
heere van de berghe voorscr. Facit 125 kgl.
Noch ontvangen van cornelis fransz. van 1400 hophout dat hij van mijne heeren hout en rijsen gekomen
uit haarluiden griendingen en bergschoor gelegen ontvangen heeft, so nu en dan ende die rijs
verbezicht aan de neervoeten aldaar. Te samen met hem op een gerekent van t 100 voor 11 ½ stv.
Facit 8 kgl. 1 stv.
Summa pagina 213 kgl. 1 stv.
fo 4v
Op 27-5-‘78 ontvangen van mijne heeren mr. jan van schaede en willem van cleeff, gedeputeerden van
mijne heeren vice domdeken ende die van t kapittel ten dom 150 kgl. die gerrit arien lamzweere
huurluiden in het bijwezen van mijn broeder joost govertsz. aangetelt hadde vlg’s zijn kwitantie bij
vern. lamzweerd daar van gaf en dit om hun landen te bewaren uit die schade en d ongelden en de
arbeiders te betalen. Facit 150 kgl.
Nog ontvangen op 30-5-‘78 van jan sijbrantsz 27 kgl. over de helft van 24 kgl. die hij mijne heeren
beloofd heeft te betalen in voldoeningen van zekere landpacht bij mijne heeren nog zouden mogen
schuldig wezen, als breder blijkt bij de contra cedulle daar van gemaakt tussen mijne heeren die
gedeputeerden voorscr. van wegen mijne heeren ten eenre en de vernoemde jan sijbrantsz. ter andere
zijden op 14/5 j.l. daar die voorscr. 27 kgl. achter aan bij mijn opgeschreven betaald staan.
Facit 27 kgl.
Summa pagina 177 kgl.

Summa van al dezen ontvangsten 547-9-0

fo 5 en 5v
blanco
fo 6
Hierna volgt de uitgaven bij vernoemde jan van hoeff gedaan tegen zijne ontvangsten voorscr.
Tot en met fo 13 volgen die uitgaven doch voor de krimpenerwaard van weinig betekenis. De totalen
uitgaven was 398-2-4, zodat t batig saldo is 149-6-2 blank.
fo 13v t/m fo 16v
zijn blanco.
nr. 1972 rode stip (dus materieel in een slechte toestand) zodat het stuk niet kon worden ingezien.
nr. 1973 omvat diverse kwitantie’s en/of kosten betalingen. Voor hier niet van belang.
nr. 1974 dd. 1596
348
Rekening van de verhuurde landen in bergambacht op t jaar ‘96.
fo 1
fo 1v
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blanco
fo 2
Rekening gedaan bij jan van hoeff rentmeester van mijne eerwaarde heren van de dom te
utrecht van de penningen bij mijne heren voornoemd gestelt voor rantsoenen ende wijnkopen en
heurluider verhuur van landen gelegen onder berchambacht en de vlist, geschied op 7 en 8
aug. 1596, wsezende die huur de tijd van 5 jaren. Eerst de ontvangsen en daarna de uitgaven.
Van de landen onder berchambacht gelegen.
In de 1 ste ontv. op 7/8 van jan govertsz. 7 kgl. tot betaling en van rantsoen ende wijnkoop van 1 ½
morgen ende ½ hond kennipland gehuurd om 20 kgl./jaar. Facit 7 kgl.
Op de 8ste ontvangen van arien driksz. van 1 ½ morgen, gehuurd om f 10,- voor t rantsoen ende
wijnkoop van 5 kgl. 10 stv. Fiat 5 kgl. 10 stv.
Op de 9-de ontvangen van herman gerritsz. groenevelde door handen van zijn vader 27 kgl. tot betalingen als boven van 6 morgen gehuurd om 60 kgl. Facit 27 kgl.
Op de 9de vernoemd ontvangen van hendrik jansz. bock dijkgraaf van 11 morgen tot betaling als boven,
als 5 kgl. van t rantsoen ende 6 kgl. van de wijnkoop van 5 morgen gehuurd om 20 kgl. vlg’s t accoord
daar op gemaakt. Facit 21 kgl.
Op de 11de ontvangen van cornelis- en jacob ingensz. 12 kgl. tot betaling als boven van 3 morgen,
gehuurd om 24 kgl. Facit 12 kgl.
Op de 11de voorscr. en op 16 oct. ontvangen van wegen die kinderen van peter gerritsz. 3 kgl over t
transport en wijnkoop van een hennepwerf gehuurd om 8 kgl. Facit 3 kgl.
Op de 14de ontvangen van cornelis gerritsz. lombert 9 kgl. 5 stv. tot betaling als boven van 2 morgen
4 ½ hond gehuurd om 15 kgl. Facit 9 kgl. 5 stv.
Summa pagina 74 kgl. 15 stv.
fo 2v
Op 14 voorn. en 12 oct. ontvangen van gerrit pietersz. en coen cornelisz. 12 kgl. tot betaling van het
rantsoen en de kosten van 3 morgen en 2 werven gehuurd voor 24 kgl. Facit 12 kgl.
Op 14 voorn. en 21 oct. ontvangen van cornelis cornelisz. danne schout 17 kgl. 10 stv. uit zake
voorscr. van 4 ½ morgen gehuurd om 34 kgl. Facit 17-10-0
Op 14 voorn. en hierna ontvangen van peter gerritsz. somer 17 kgl. 15 stv. van rantsoen en wijnkoop
van 3 morgen gehuurd om 31 kgl. Facit 13-15-0.
Op de 21 aug. en 6 nov. ontvangen van arent claesz. t hof en lou gerritsz. 4 kgl. van rantsoen en
wijnkoop van 2 kennipwerven gehuurd om 9 kgl. Facit 4 kgl.
Op 21 aug. en daar na ontvangen van arent claesz. voorscr. en arien gerritsz. 10 kgl. van de pacht en
wijnkoop van 2 hennipwerven gehuurd om 22 kgl. Facit 19 kgl.
Op 24 aug. ontvangen van arien coemansz. 4 kgl. tot betaling als voren van 2 hennipwerven gehuurd om
10 kgl. Facit 4 kgl.
Op 21 sept. van willem hubertsz. 3 kgl. uit zake vernoemd van een hennipwerf gehuurd voor 7 kgl.
Facit 3 kgl.
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Summa pagina 64 kgl. 5 stv.
fo 3
Op 2 oct. ontvangen van jaspar gerritsz. 3 kgl. tot betaling van t rantsoen en wijnkoop gesteld op de
verscr. hennipwerf gehuurd om 5 kgl. Facit 3 kgl.
Op 9 oct. ontvangen van peter gerritsz. somer cs. 12 kgl. tot betaling als boven van huur van hennipland, gehuurd om 25 kgl. Facit 12 kgl.
Op 21 (oct.) ontvangen van cornelis wiggertsz. 4 kgl. uit zake voorscr. van zijn hennipland gehuurd om
12 kgl. Facit 4 kgl.
Op 2 nov. ontvangen van lenert cornelisz. weduwe door handen van jan goutsz. willem huisvrouw 28 kgl.
14 stv. uit zake voorscr. van 7 morgen 5 hond land gehuurd om 52 kgl. Facit 28-14-0.
Op 13 nov. ontvangen van geertruyt gerrit jansz. weduwe 3 kgl. uit zake als voorscr. van haar
hennipwerven gehuurd om 12 kgl. Facit 3 kgl.
Ontvangen van gerrit petersz. 30 stv. uit zake als voren van een hennipwerf, gehuurd voor 2 kgl.
10 stv. Facit 30 stv.
Ontvangen van gerrit voorscr. 5 kgl. 2 ½ stv. uit zake voorscr. van 1 ½ morgen gehuurd om 8 kgl.
10 stv. Facit 5 kgl. 2 ½ stv.
Op 24 dec. ontvangen van jacob meertsz. vosch 24 kgl. 10 stv. over t rantsoen en wijnkoop van
6 morgen, gehuurd om 50 kgl./jaar. Facit 24-10-0
Summa pagina 81 kgl. 16 stv.
fo 3v
Ontvangen van mine heren die domheer cleeff 120 kgl. tot betaling van de wijnkoop over 60 morgen land
gelegen aan de vliet die hij van mijn genadige heere van de dom gehuurd heeft op 2 kgl./morgen. Facit
120 kgl.
En aangaande de verder rantsoenen zal mijn heer cleef als t vierendeel jaars pacht aan mijn heren van
het kapittel zelf responderen.
Summa pagina f 120,-

Summa van de gehele ontvang is 340-16-0

fo 4 t/m 6v
Uitgaven:
Deze posten zijn hier niet van belang en derhalve niet over genomen. De totale uitgaven was 244-2-8 en
het batig saldo is 96-14-0.
Hierna volgen nog een aantal posten met diverse handtekeningen.
nr. 1975 10-12-1565
Copie
349
fo 1
In manieren en voorwaarden hier nae beschreven sal willem van zuylen vabn nyevelt als ghemachtich
vande domheeren t utrecht daer toe gecommitteert, verhuyeren alle dese naebeschreven perchelen van
weylanden ende henniplanden elcxs in sonderheyt op hem selven. Ende dat beijden ghemeten merghen waer
van men die kennipworven meten sal soe voer die gespit woirden. En dit al sonder lasten van dijckaedyen door die selve lande onder ghelegen syn die die domheeren voorscr. selffs doen maecken ende tot
haeren laste onderhouden sullen. Ende dit sal men verhuyeren bij scilden van XXVIII groote vlaems t
stuck al voer datum van desen gemunt, negen jaren lanck aen een geduerende, ingaende petri ad cathedram anno XVc LXIIII stilo curie. Ende soe wye dat huyert sal goede souffizante borghe stellen als
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voer eijghen scult den schout ende gerechte kenlijck genouch sijnde. Ende sullen die gerechte selven
borge mogen worden. Ende den dach van betalinghe sal wesen alle jaers op twe termynen van betalingen,
waer van d eerste anno XVc LXIIII ende d ander termijn korsmisse daer naest an volgende verschenen sal
oft op elcken termijn XIIII daghen daer nae wel betaelt. Ende sullen die huyrluyden soe wel vande
weijlanden als vande kenniplanden eens geven t eene rantsoen een halft jaer pachte waer van zij d een
fo 1v
helft nu korsmis toecomende anno LXIII ende d ander helft kersmis anno LXIIII daer an volgende
opbrengen ende betalen sullen mitte conditien dat se d een helft van de rantsoenen die zij op t
voerscr. termyn opbrengen sullen corten sullen aen den lesten pacht der huyer jaren voerscr. Ende soe
wie t voorscr. rantsoen niet op en brengt als voerscr. is, die sal van sijn huyrlant vervallen weesen,
soe verde willem van nijevelt dat aen hem selven wil houden daer den huyrman sijn keur niet van hebben
sal. Ende voerts oft gebuerde dat die huerluyden off haeren borgen voerscr. ten daghe ende termijnen
als voeren niet en betaelden soe sal willem van nyevelt off zijnen ghemachtichgen dese penningen vande
voorscr. lantpachten mitten voerscr. ranso(e)nen op elcke termijn van betalinghe bij den schout van
berchambacht muegen doen vuyt leggen als recht is waer toe die huerluyden ende borghen voerscr. hem
terstont nae dat zij dit voerscr. lant gehuijrt sellen hebben voer die gherechten alhier verbynden in
overgeven sullen vuytleggens loven. Indien hem die heurluijden mitten borghen souffizant genoich
kenlijcken zijn. Ende sal willen van nyvelt al eenen wel off zijne gemachtighen in cas van quade
betalinge hem tegens den selven huerluyden oft haren borgen tot alre tijt mogen behelpen met panden
ende scatten als verwillecoerde scult tot haren costen op eenen dach alst recht is van t sheren
fo 2
penningen die men alsoe mach inwinnen ende voerts generalicken met wes rechten en rechteren hem alsdan
gelieve sal. Noch sijn t voorwaerden dat nuemant van die voorscr. gehuyrde weylanden meer sal mogen
eeren, brecken ofte sayen dan die leste ende oude huijrluyden van dese voerscr. lande in haer leste
huyrscryeven gegost is gheweest. Ende en sullen t zelve oeck niet moeghen doen sonder willem van
nyevelt off zijnen gemachtigde erst daervan te adverteren ende dies oerloff te bidden anders sullen
sij mogen hoeyen ende weijden t geen men van ons te hoyen ende te weijden plach, mits voerwaerden dat
die voerscr. huyrluyden die voerscr. gebroke lande die drie laeste jaeren dries op sullen leveren
sonder alsdan daer nae t zelve lant te mogen hoeijen, saijen off maijen dan alleenlycken weyden op die
verbuerte van eenen dubbelde pachte. Item noch is t beroertwaert dat eenen yegelijcken syn gehuerde
lant selffs verongelden sal van alle onrade van merghengelt binnens lants van s heren beden ende
scattinge noch oeck van X-e penninck nyt te corten niets daer van uytgesondert ende al vrij gelt te
leveren van alleenlycken oepen oerlogen, oopen way(l)en ende inbraeck van water ende heel nyeu moelens
ende sluysen uute put opgehaelt daer van sal men corten ende doen als sinen boven ende beneden corten
fo 2v
ende doen sal. Item sullen die huyrluyden elcxs voer sijn huyrlant alle jaers sloeten ende dregen ende
haer banwerck maken sulcx dat den heemraet loeft. Item sal voerts t lant gelegen tusschen den huyswech
ende den kerckwech gehouden wesen te maken d een helft vande wegen voerscr. ende sullen voerts d ander
landen zuytwaerts ende noertwaerts daer an gelegen d anderen helft vande voerscr. wegen sculdich wesen
alle jaerss vuijt alle schouwen, ouden ende nieuwen kueren op te rechten ende te maecken tot s heemraets oogschijn ende al tot haeren coste ende amptten. Item en sal nyemant zijn gehuyerde lant aen
niemants anders brengen off oversetten dan bij expresse consent van willem van nyevelt op die verbeurte van eenen dobbelden pacht. Alle dunck sonder arch ofte list. Hier waren bij aen ende over als
dit geschiede cornelis cornelisz. schout van berchambacht, claes aertsz., adriaen aertsz. aen die
cayck beyde als gheswoerens van de selven ambachte. Actum in t jaer ons heeren XVc drie ent sestich
den XV-e dach van december.
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Weylant in heer godenaershoeven, gemeten ter presentie van voerscr. geswoerens bij eenen
gesworen lantmeter.
fo 3
Heeft vut den noerden twe campen lants by dirck gerritsz. gehuijert groet te sunen (= samen) twe
mergen drie hont ende t sestich roeden den mergen voer XI scilden ende over den hoep XXV pont meytse
keesen mit laste te maken den vliet voer d een helft zijn borch dirck matheusz.
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Item twe campen lants ende nieltgen corevaers laest gebruyckt heeft gehuyert bij cornelis floren over
den hoep XL pont meytse keesen, met laste te maken den vliet ... (een stukje open gelaten) voer d
een helft ende is dit lant groet twee mergen vijff hont vijff ende t zeventich roeden, den mergen in
gehuyrt tot vertien scilden zijn borch is zijbrant fredricxsz.
Item een camp lants mit willem van nyevelt gemeen leggende. Ghehuyert bij trijn jan scouten weduwe
haer borch gosen gerritsz. Den mergen voer twaelff scilden ende is t voerscr. lant groet eenen mergrn
IIIIc XXIII roeden met XV pont meijtse keesen op de mergen
fo 3v
Item den camp daer an hout willem van nyevelt aen hem selven. Ende es groet elff hont VIII roeden
IIII voet oeck metten domheeren nijevelt ghemeen, een derden desen camp bij adriaen dircksz. voer een
jaer alleen ghehuijert den merghen tot X gulden X stv.
Item een camp lants ghemeen als voeren, groet eenen mergen ... (een stukje open gelaten). Ende den
zwetten camp zuytwert daer an, groet een mergen ... (een stukje open gelaten) met twe daech men mits
op den dyck niet synen wagen t zijnen costen. Ende heeft gehuyert aert aertsz. thuijskgen.
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Weylant in d oesterhoven.
Item adriaen jansz. hillen gehuyert twe campen lants van twe mergen IIIc XX roeden ende III quartier
den mergen voer acht scilden ende over den hoep XXV pont meytse keesen. Zijn borge adriaen adriaen
lauwensz. mit lasten van te maecken die vliet.
Item claes aert hermansz. gehuyert t lant in d oester hoeve ende in die drie viertelen gelegen
tus(s)chen den huijswech ende den kerckwech, groot wesende t kennip lant ende den moelen worff daer
fo 4
inne nu gecomprehendiert te samen tweleff mergen IIIIc LXVI roeden den mergen tot verthien scilden
ende XV pont meytse keesen op den mergen. Sijn borch is cornelia stapen weduwe mit consent van govert
jansz. huere voecht in dese saecke. Actum voer jan cornelisz. ende man arijs.
Item floor ghijsen gehuyert een campe lants binnen die nyeuwetering, groet drie mergen IIc L roeden
den mergen als voeren ende over den hoepe XLV pont meytse keesen dit hadt eerst gehuyert claes aertsz.
ende is bij consent van nyvelt floer ghijsen over gedaen.
Item twe campen lants over die nyeuweteringe leggende in d oester ende westerhoeven groet vier mergen
XII ½ roede lants, den mergen by claes aertsz. ingehuyert tot zeven scilden, met drie dagen menrims
int jaer t zijne coste, Zijn borge als voeren.
Item anthonis lambertsz. twe campgens westwaerts aen nyvelts koeij gehuyert groet zijnde eenen mergen
IIIc ende X roeden lants den hoep jaelicx tot XII scilden. Dit hem gegost tot mynen weder seggen.
Item lenaert pauwelsz een camp lants aen die kaijck van eenen mergen IIIIc XVI ½ roeden lants met
XVIII pont meytse keesen over den hoep den mergen voerts tot zeven scilden.
Item een camp lants die lou willemsz. bruyct is groet eenen mergen IIIIc XXII roede lants min een
quartier den merghen voer verthien scilden ende over den hoep XXV pont meijtse keesen.
Item den camp daer an wederom ingehuert bij crijn jan schouten weduwe den mergen voer darthijn
schilden, met over den hoep XX pont meystse keesen. Borgen als voeren ende is die voerscr. lant groet
eenen mergen IIIIc acht ende dartich stalven roeden lants.
Item cornelis cornelisz. schout bruijckt vijff mergen een hondt ende III roede lants een quartier, de
mergen tot verthien schilden ende XV pont meytse keesen op de mergen. Zijn borch ... (niet vermeld)

102

Item den camp zuytwaert daer an gehuijert bij cornelis joesten ende is groot twee mergen vijff hondt
fo 4v
LXXVIII roede een quart lants, den mergen voer seven scilden. Desen moet drie dagen in t jaer t zijne
costen aen den dijck minnen off daer voer IIII mannen elcken dach mit werck stellen. Borch ... (niet
vermeld).
Item den selven cornelis joesten gehuyert den swetten camp groet eenen mergen IIIc XLIII roeden III
quartier. Den mergen ingehuyrt voer zeven ende vertich stuvers brabants met eenen dach minnen off
werckluyden jairlicx daer van borch als vooren.
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Kenniplant op elcke hont gna. lycken bedongen een scepel zaets.
Jan jacopsz. fut bruyckt zeven ende t negentich roeden kennip lants. T hont tot acht scilden.
Borch ... (niet vermeld)
Cornelis floren bruyckt IIc LXVI roeden t hont tot thien scilden borch ... (niet vermeld)
Marichen pauwels dochter ende baernt wiggersz. bruyck t samen een streepgen kennip lants mitte
huijsworff groet vijftich roeden t hont tot XLIX stv.
Cornelis jansz. provens bruyckt IIc roeden t hont tot XXXI ½ stuver brabants borch ... (niet
vermeld).
fo 5
Kenniplant in de westerhoven ende in de drie viertelen t zaet als boven.
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Gerrit lauwen bruyckt twee kennipackers hondert LXVIII roeden, t hont acht scilden een quartier.
Borch neel lauwen.
Adriaen jansz. hillen bruyckt IIc XV roeden t hont tot neghen scilden. Borch adriaen lauwen.
Den worff die gerryt jansz. gehuyert hadde bij consent gestelt op claes t hoff ende is groet hondert
XII ½ roeden t hont tot achtalven scilt. Borch willem jansz. alias cappeteyn.
Claes t hoff bruyckt noch den worff daer an groet hondert LXXIII roede, t hont tot acht scilden borge
als voeren.
Dirck woutersz. bruyckt IIc XXXVIII roeden kenniplant, t hont tot acht scilden. Borch willem jansz.
Cornelis joesten t kenniplant daer an mitte swetgens. T hont tot ses scilden ende is groot IIc XXIII
½ roeden. Borch als voeren.
fo 5v
Gerrit lambert daer an bruyckt hondert III ½ roeden kennipslants. T hont tot zeven scilden ende
drie quartier van een scilt. Borch als voeren.
Claes t hoff den kennipworff mettet dwersworffgen groet hondert roeden. T hont tot negen scilden.
Borch als voren.
Thijs aelbertsz. off sybrant fredricxsz. sijn borch is groet hondert ende twintich roeden. T hont tot
ses scilden.
Sdriaen fredericksz mit sijn borch bastiaen willemsz. bruijcken hondert XI roeden kenniplants.
T hont tot acht scilden.
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Cornelis willemsz. bruyckt hondert LI roeden X voeten kenniplants. T hont ses scilden een quartier.
Ende noch een worffen daer sijn huys op staet, groot Ic LX roeden. T hont voer acht(h)alven scilt. als
den worff oestwaerts daer an gelt honts gelijck. Borch ... (niet vermeld).
Daem adriaensz. bruyckt Ic LXXIII roeden. T hont voer achthalven scilt. Borch ... (niet vermeld).
Thuenis adriaensz. bruyckt kenniplant tusschen den huyswech ende den kerckwech, groet Ic XIX roeden
II voet. T hont tot zeven schilden eens jaerlicx gelt sonder saet. Borch ... (niet vermeld).
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Die hophoven hier en bruijckt.
Adriaen gerritsz. Ic XCVI roeden I quartier. T hont vijff scilt ende een ort van een scilt.
Borch ... (niet vermeld).
Dirck dirck nielen Ic XLVI ½ roede. T hont zeven scilden. Borch jan claesz.
Marichgen jan boenen weduwe Ic LVII roeden t grientgen loept binnen t hont VII scilden.
Dirck jansz. rayniers LXIX ½ roeden t hont sevenhalven scilt. Borch ... (niet vermeld).
Aert die huyck LXII roeden t hont sevendalve scilt
Cornelis cornelisz. luijt LXXVIII ½ roeden t hont seven scilden III quartier van een scilt.
Adriaen aertsz. aen die kayckswerff is groot vijff ende t negentich roeden t hont tot negen scilden.
Borch ... (niet vermeld).
fo 6
Nota

355
Item noch wil willem van nyvelt op dien selven voorwaerden ende conditien als hij van den heeren
kenniplanden bedongen heeft ende sulcxs in de voerwaerden daer off begrepen staet, oeck verhuyren dien
seven ackers kennip lants gelegen bij de koij ende laest by geerloff aertsz mit sijn complyken
verpacht is gheweest twaelff jaren aen een gedurende. Ende sal hier voeren den huyrman daer en boven
eens geven voer die boden van willem van nyevelt XLII stv.
Den oesteren acker heeft gehuyert lenart pauwelsz. t hont voer III ½ scilden. Borch cornelis
ockersz is groot een hont ende thien roeden dese acker was lanck XL voeten ende breet II roeden IX
voet.
Den tweden acker heeft gehuyrt joris adriaensz. t hont voor vier scilden. Borch jan jansz. die
gruyter groot zijnde acht en tachtich roeden. Desen acker was lanck XL roeden VIII voet.
Den derden acker heeft verhuyert cornelis ockersz. t hont voer drie scilden een quartier. Borch
leenaert pauwelsz is groet vijff en t negentich roeden. Was lanck XLII roeden II voet, breet II roeden
III voet.
fo 6v
Den vierden worff gehuyrt cornelis ockertsz. t hont voer vier scilden. Borch als voeren. Is groot
hondert vijff roeden VIII voet, lanck XLIII roeden III voet, breet twee roeden vijff voet.
Den vijffden acker gehuert anthonis adriaensz. t hont voer III ½ scilt. Borch daem ariaensz. Is
groet LXXXVIII roeden VIII voet. Was lanck XLIIII roeden ende IIII voet, breet II roeden.
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Het seste parceele gehuyert cornelis baerntsz. t hont drie scilden drie quartier. Borch baernt
claesz. Groot t negentich roeden VI voet was lanck XLV roeden III voet breet II roeden.
Het zevende perceel gehuyrt cornelis ockersz. het hont vijff scilt een quartier. Borch als voeren
ende is groot houden XIIII roeden II voet. Was lanck XLVI roey ende twe voet ende breet II roeden
vijff voet.
Op huijden den thienden december anno XVc vijffentsestich zijn cornelis cornelisz eertijds schout van
berchambacht ende claes aertsz. met adriaen aertsz. aen die cayck als geswoerens vande selven ambacht
geweest ten tijde die verhueringe vande voerscr. pertyen van weylanden ende kennip landen gedaen sijn,
fo 7
gecompareert geassysteert met goesen gerritsz. dien doen oeck secretarius was voer den schout ende
geswoerens van berchambocht hier onder benoempt ende bekenden ter instantie van willem van zuijlen van
nyvelt dat dien bovenscreven parthgijen nae vuijt wijsinge ende inhout der mynute die nyevelt voerscr.
haerluyden verthoont heeft alsulcxs verhuyert, vuytgemeten en gesciet sijn. In kennisse van t welc zij
respectivelijken elcx gebeden hebben deesen openbaren huercedulle in aengeven van haer kennisse bij
hande van govert jansz. secretarius jegenwoordich vande selven ambochte onderteyckent te werden.
T welck ick govert jansz. secretarius voerscr. ter bede als voeren gaerne gedaen hebbe. Dit aldus
gedaen in t jaer ende datum als voeren ter presentie van dirck woute(rsz.) schout ende adriaen jansz.
ende merten willemsz. als gheswoerens jegenwordich vande ambachte van berchambacht mijn present.
Onderstont:
Govert jansz. secretarius in berchambocht
(wg) nellem secrtarius.
nr. 1975 11-5-1578
356
Op heden heeft peter gerritsz. (tek. met een merk) alias zomer gehuurd van t kapittel ten dom een
huizinge met 3 morgen land in bergambacht tussen de huisweg en de kerkweg. Daar vooraan zijn 2
kennipwerven groot omtrent 2 hond. Belend ten oosten t bartenland en ten westen de kinderen en
erfgenamen van arien jan ghijsz. Dit voor 6 jaren om 18 kgl. vrijgeld (met enige uitzonderingen welke
dan gelijk zijn aan die van de buren boven en beneden). Het eerste jaar pacht verschijnt corsmis anno
1578 a.s. Deze acte is getekend op 11-5-1578.
Op t zelfde blad staat nog:
Op 27-5-1585 heeft vernoemde peter gerritsz. zomer het vernoemde huis en de 3 morgen land met de
kennipwerven, zoals hij die t laatst gebruikt heeft, door weder inne gehuurd van mijne heren meesters
jan van de loerghe camelaer, willem van okersz. en van haeten als gecommitteerden van t kapittel ten
dom (op alle ouden conditien) voor 6 jaren, de hoop om 30 kgl. (van 40 groten t stuk). Moet het huis
repareren. Het eerste jaar gaat in petri ad cathedram 1584 a.s. en de eerste pacht verschijnt met
corsmis 1584. Het weiland mag alleen de laatste 2 jaren beweid worden.
nr. 1976 20-4-1699
357
Conditie’s en voorwaarden waarop het kapittel ten dom verhuurd en in een jaarlijks pacht geeft aan
de navolgende personen met wat zij gepacht hebben en dat voor een periode van 6 jaren, ingaande st.
petri ad cathedram 1699. De betaaldagen zijn voor de eerste helft met jacobi wezende 25 juli en de
A andere helft met alle kapoenen (de kapoen om 28 stv.) met corsmisse daar aan volgende. Wel verstaande
dat de huurders martinij en voor corsmisse de kapoenen mogen betalen met 20 stv./stuk. De pachtsom is
vrijgeld uitgezonderd dammen, bruggen, sluizen en schattingen van de staten van holland etc. etc.
16 morgen in boven haastrecht genaamd schoonrewoert. Belend boven jan meertensz. en beneden willem
B jacobsz. erfgenamen. Strekt uit de ijssel tot de polsbroekerkade toe. Is gehuurd door willem theunisz.
kapitein (tek.) om 32 kapoenen en f 152,-. Actum 1 (oud stijl) resp. 11 (nieuwe stijl)-3-1699.
Item 8 morgen in beneden haastrecht. Strekt uit de diepte van de ijssel tot aan de bilwijckerwater of
C aan de stolwijkerkade toe. Belend ten oosten de kinderen van geerloff dirck danielsz. en ten westen
willem jansz.
Item 12 morgen gelegen boven haastrecht in hoennaert beneden de hoencoppersluis. Strekt uit de
ijssel tot de geer toe en boven jan gouts erfgen. en beneden pieter gijsbertsz. erfgenamen naast
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D geland. Hebben gehuurd peter versloot (tek.) en wouter versloot (tek.) voor 5/8ste delen en willem
cornelisz. mede aldaar voor de resternde 3/8ste parten, om 24 kapoenen en f 82,-. Actum 1/11-3-1699.
Item 5 morgen op de oostzijde van de vlist gemeen met andere 5 morgen. Strekt uit de vlist tot de
polsbroekerkade toe. Daar boven de weduwe van claes gijsbertsz. en beneden de erfgenamen van hendrik
E amelisz. zijn belend. Bestaande in een kennipwerf, 3 ½ morgen wey ende 1 ½ morgen hooiland. Is
gehuurd door crijn jansz. ridder (tek.) om f 45,- en 10 pacht kapoenen, op de conditie’s als in de
huurcedulle vervat. Actum 6-7-1698 nieuwe stijl.
Is met de huurder afgesproken dat hij tot weringe van de heermoes een sloot tot zijne kosten zal
graven en krijgt daarvoor eenmalig f 10,-.
Item 4 morgen ibidem daar zuidwaarts aert claes jacobsz. en ten noorden willem petersz. zijn belend.
Strekt uit de vlist tot de bergambachtse opslag. Bestaande uit een kennipwerf van omtrent 1 ½ morgen
F weij(land en 2 ½ morgen hooiland. Gehuurd door stijntje neleman weduwe (tek. met stijnte willemsz.
nelemans) van jacob cornelisz. snoeck om 8 kapoenen en f 37,-. Actum 2-2-1699.
In de marge staat: Ik onderschreven willem jansz. vermeij als man en voogd van stijntje willems
bekend met dezen, met consent van de heren verhuurders van deze huur voor de
resterende huur jaren tbv. willem arentsz. voor de resterende huurjaren ingaande
1701 rekening over genomen te hebben. Actum 15-12-1700.
Dit is ondertekend door: willem jansz. en willem ariensz. (tek. met willem
ariensz. van de graaf).
Item 4 morgen ibidem. Belend boven zuidwaarts de proosdije van oud munster en beneden noortwaarts
G cornelis nijsz. Strekt uit de bergwater tot aan de vlistdijk. Bestaat uit een kennipwerf, een darde
weij- en tweederde hooiland. Is gehuurd door pieter jansz. arkel (tek.) om 8 kapoenen en 34 gl., op de
conditie’s bij de huurcedulle vermeld.
8 morgen aan de westzijde van de vlist, daar zuidwaarts jan emontsz. cs. en noordwaarts de heren
verhuurders naast geland zijn. Strekt uit de vlist tot het bergwater. Bestaat uit een kennipwerf,
H 2/3de weij en 1/3de hooiland. Is gehuurd door arien hendriksz. munnick (zet een merk) om f 76,- en
16 kapoenen, op de conditie hiervoren in de huurcedulle vermeld. Actum 17-11-1698.
In de marge staat: ik arien hendriksz. munnick (zet een merk) verklaard bij deze de huur van deze
8 morgen (met consent van de heren verhuurders) over gedaan te hebben aan goris
claesz. Actum 5-1-1699. Hieronder staat als marginale aantekening:
Ik goris claesz. bekend bij dezen de bovenstaande 8 morgen over genomen te hebben
ingaande 1699 op vernoemde conditie’s. Actum 2-2-1699.
Item 16 morgen ibidem daar zuid en noordwaarts zijn belend de heren verhuurders. Strekkende als hier
voren. Bestaat uit een kennipwerf, 2/3de wey- ende 1/3de hooiland. Gehuurd bij cornelis ariensz.
verham (tek.) om 128 gl. en 32 capoenen en op de conditie’s als vermeld in de huurcedulle.
Actum 6-7-1698 oude stijl.
Item nog 8 morgen ibidem daar boven zuidwaarts de heren verhuurders en noordwaarts willem fransz.
naast geland zijn. Strekt als voren en bestaat uit een kennipwerf, 2/3de wei en 1/3de hooiland. Is
K gehuurd bij stijntje nelemans (tek. met stijntje willemsz. nelemans) weduwe van jacob cornelisz snoeck
om 16 kapoenen en 81 gl. Actum 2-2-1699.
In de marge staat: Ik willem jansz. vermeij (tek.) als man en voogd van stijntje vernoemd beken met
consent van de heren verhuurders voor deze landen voor de resterende huurjaren over gegeven t hebben
aan willem arentsz. (tek. met willem ariensen) welke bekende deze huur over genomen te hebben voor de
restterende 4 jaren, ingaande 1704. Actum 15-11-1700.
Item 1/3de van 20 morgen ibidem gemeen met het kapittel van oud munster. Noordwaarts de erfgen. van
jacob cornelisz. en noordwaarts (!!) de heren verhuurders naast geland. Strekt alsvoren, is gehuurd
L bij gerrit willemsz. (tek.) als voogd ovr de onmondige dochter van frederick nannesz. om 12 kapoenen
en f 68,-. Actum 6-7-1698.
Hier onder staat als marginale aantekening:
Ik gerrit willemsz. (tek.) in kwaliteit als boven bekenne bij deze met consent van de heren
verhuurders van deze huur voor de resterende huurjaren te deficteren. Actum 16-2-1700.
Hieronder staat ook nog: dat cornelis aertsz. (tek.) zowel in prive als tbv. mijn moeder de weduwe
van aert gijsen, ook van mijn broeder en zusters bekenne deze pacht ontvangen te hebben, ingaande
1700. Nu voor 12 kapoenen en f 69,-. Actum ut supra.
Item de helft van 12 morgen alle de zuidzijde der zelve landen daar van de noordzijde met de huizinge
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daar op staande competerende gijsbert cornelisz. schijff nu de heer hendrik van arckel, (tek. met
M (a.v.arckel) daar noordwaarts van de voorscr. 12 morgen de erfgen. van derck daemesz. en zuidwaarts
de proosdije van oud munster gelegen zijn. Strekkende als voren. Bestaande in 2 kennipwerven ende die
eene helfte weij- en de andere helfte hooiland. Heeft gehuurd de heer hendrik van arckel om 12 kapoenen en 57 gl. Actum t utrecht de 10--3-1699.
Mitsgaders nog 13 morgen genaamd t leen. Daar boven de vlist en beneden peter dirck daemen naastgeland. Strekt van de vlist tot peter daemen land toe. Zijnde een kennepwerf, 3 ½ morgen weiland en
N de rest hooiland. Laatst gebruikt door cornelis gijsbertsz. schijff. Nu gehuurd door crijn cornelisz.
de ridder (tek.) en mattheus crijnen den ridder (tek.) onder de renunciatie van de exeeptie van
executie ordinaris en divisie. Dit om 26 kapoenen en f 86,-. De dijk moet uit de schouw gehouden
worden op verhuurders kosten. Actum 15-4-1699.
nr. 1976 dd. 1705
358
Deze katern is overeenkomstig de voorstaande met de volgende aantekeningen:
A zie terug
B overeenkomstig nu, 32 kapoenen en f 154,- ingaande petri ad cathedram 17-2-1706.
C overeenkomstig,nu laatst gebruikt bij heer joost van blockhuijs, verhuurd voor ... jaren aan dezelve
met ingang van 1705 om ...en 30 kapoenen.
In de mage staat: de huurder is overleden en heeft bastiaen van noten deze huur over gegeven voor
12 jaren met ingang van petri ad cathedram 1705 om f 36,- (de kapoenen daaronder
begrepen) mits betalende de leges van eerste 6 jaren huurcedullen. Getekend
22-2-1707.
Onderaan staat nog vermeld:
de erfgenamen van de heer blockhuysen zijn pieter dullert getrouwd met maria blockhuys, bastiaen
molewaerder getrouwd met mechtelt blockhuijs, jutten cornelia blokckhuys meerderjarige dochter en
erfgen. van joost blockhuijsen wonende alle te rotterdam.
D Tevens heeft een willem cornelisz. blommendaelder (tek.) deze acte getekend (mogelijk is het de borg)
Laatst gebruikt bij peter versloot en wouter versloot (tek.). Nu gehuurd bij voornoemde wouter
versloot voor de tijd van 6 jaren, ingaande petri ad cathedram 1705, te weten voor 5/8ste parten en
willem bloemendaler voor 3/8ste parten. Te samen voor 24 kapoenen en f 84,-. Actum 23-9-1705.
E Laatst gebruikt bij crijn cornelisz. de ridder en nu weer aan de vernoemde krijn de ridder (tek.)
voor 5 jaar, ingaande petri ad cathedram 1706 om 10 kapoenen en f 42,-. Actum 23-9-1705.
F Laatst gepacht bij willem arensz. gehuurd van de zelfde domheren voor 6 jaren ingaande petri ad
cathedram 1705 om 8 kapoenen en f 37,-. Actum 23-9-1705.
G Laatst gebruikt bij peter jansz. arkel, nu gehuurd bij vern. peter jansz. arkel (tek.) voor 6 jaren
ingaande petri ad cathedram 1705 om 8 kapoenen en f 34,-. Actum 24-9-1705.
H Laatst gebruikt bij goris claesz. boef en nu gehuurd door dezelve voor 6 jaren ingaande petri ad
cathedram 1705 om 16 kapoenen en f 76,-. Actum 23-9-1705.
J Laatst gebruikt bij cornelis ariensz. verham (tek.) en nu gehuurd door de zelfde voor 6 jaren
ingaande petri ad cathedram 1705 om 32 kapoenen en f 128,-. Actum 13-11-1706.
K Laatst gebruikt bij willem arentsz. en nu gehuurd bij vernoemde willem ariensz. van de graaf voor
6 jaren ingaande petri ad cathedram 1705 om 16 kapoenen en f 84,-. Actum 23-9-1705.
L Laatst gebruikt bij cornelis aertsz. en nu gehuurd door pieter aertsz. (tek) voor 6 jaren ingaande
petri ad cathedram 1705 om 12 kapoenen en f 69,-. Actum 23-9-1705.
M Laatst gebruikt door heer hendrik van arkel en verhuurd aan de zelve heer voor 5 jaren, ingaande
petri ad cathedram 1706 om 12 kapoenen en f 63,-. Welke jaren pacht ik ondergeschreven consenteren
dat cornelis jansz. vooreynt broeder van mijne hofstede uit de jaarlijke pacht aan mij te
verschuldigen of wel de bruiker nu ter tijd deze huurjaren gedurende aan de heren van de dom betalen
zal, welke ik hem in rekening valideren. In oorkonde bij vrouwe agnes johanna de bournonville (tek.).
vrouw van gem. heer hendrick van arkel als speciale commissie hebbende van de gemelde hare man,
vermogens pro. den 10-5-1703 binnen schoonhoven gepasseerd voor notr. huge pijlle, ondertekend
5-10-1705.
Hieronder staat: dat ik cornelis ienscu voorendt.
nr. 1976 dd. 1710
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Deze katern is overeenkomstig de voorstaande met de volgende aantekeningen:
A zie terug
B Laatst gebruikt bij willem theunisz. capteyn (tek) nu verhuurd aan dito voor 6 jaar ingaande petri ad
cathedram 1711 om 32 kapoenen en 168 gl. Actum 8-11-1710.
C Is gehuurd bij heer bastiaen van noten voor 2x 6 jaren, ingaande petri ad cathedram 1705 om 36 gl. de
kapoenen daaronder begrepen. De huurcedulle is getekend over t jaar 1705.
D Laatst gebruikt bij wouter versloot en willem bloemendaler, nu gehuurd door vern. wouter versloot en
pieter versloot (tek.) voor 5/8ste parten en willem blommendaelde voor 3/8ste parten. Dit voor 6 jaar
ingaande petri ad cathedram 1711 om 24 kapoenen en f 96,-. Actum utrecht 22-12-1710.
In de marge staat: nu oostwaarts de kinderen eyndhoven en westwaarts de heer granenburg.
E Laatst gebruikt bij crijn cornelisz. ridder (tek). Nu door hem gehuurd voor 6 jaren ingaande petri ad
cathedram 1711 om 10 kapoenen en f 50,-. Actum 23-9-1710.
Hier onder staat: deze 5 morgen zijn wederom ingehuurd voor 6 jaren, ingaande petri ad cathedram
1718 aan crijn de ridder om 10 kapoenen en f 45,- onder de conditie niets te mogen
korten. Is door cornelis de ridder in naam van zijn vader ondertekend op 2-4-1718.
F Laatst gebruikt bij willem ariensz. van de graeff (tek.). Nu gehuurd bij de zelve om 8 kapoenen en
43 gl. voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1711. Actum 23-9-1710.
In de marge staat: nu zuidwaarts n.n. bruiker gijs den dubbelden en noordwaarts cornelis den
ouwerkerke.
Er onder staat nog vermeld: de voorn. 4 morgen gehuurd bij cornelis aartsz. neleman (tek.) voor 6
jaren ingaande petri ad cathedram 1718 om 46 gl. de kapoenen daaronder begrepen. Indien de huurder
met extra ordinaire sterkte onder zijn melkbeesten gedurende onder de huur gaande bezocht wordt dat
men dan in redelijkheid als boven en beneden zal handelen. Actum 31-3-1718.
4 morgen aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de bergwater tot aan de vlistdijk. Bestaat uit
een kennipwerf, 1/3de wei- en 2/3 hooiland. Belend ten noorden de heer doncker en ten zuiden pleun
ouwerkerk. Laatst gebruikt bij peter jansz. arkel (tek.). Is gehuurd door dezelve voor 6 jaar ingaande
petri ad cathedram 1711 om 8 kapoenen en f 36,-. Actum 23-9-1710.
In de marge staat: joost arckel (tek.)heeft deze 4 m gehuurd voor 2x 6 jaren, ingaande petri ad
cathedram 1718 om 8 kapoenen en f 24,-. Actum 14-3-1718.
Er onder staat: vermits vrijwillige afstand van pieter jansz. arckel van de resterende huurjaren op
de conditien en om de pacht en kapoenen als hier voren vermeld, is het over genomen
bij rogier schieveen (tek.) mits over deze jare 1714 allen zal betalen de ongelden
zonder pacht of kapoenen. Actum maart 1714.
8 morgen aan de westzijde van de vlist daar des b(ruikers?) getimmerde op staat. Belend ten noorden de
heren verhuurders en ten zuiden goris claesz. boeff. Strekt van de vlist tot t bergwater. Bestaat uit
een hennipwerf, 2/3de wei- en 1/3de hooiland. Laatst gebruikt bij claas jorisz. boeff en nu gehuurd
door claes goritsz. boeff (zet een merk) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1711 om 16 kapoenen
en f 84,-. Actum 23-9-1710.
Er onder staat: deze 8 morgen bij de volgende 16 morgen gehuurd bij claes gerisz. boeff voor 6 jaren
ingaande 1718 op petri ad cathedram. De 8 morgen om 16 kapoenen en f 74,- en de 16
morgen om 32 kapoenen en f 133,-. Dit onder conditie dat als in deze huurjaren extra
ordinaire sterfgevallen onder de melkbeesten zou zijn, dat men dan in redelijkheid
(als de buren boven en beneden) korten zal. Actum 10-1-1718.
16 morgen aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden willem cornelisz. en ten noorden de heren
verhuurders. Strekt uit de vlist tot het bergwater, zijnde een kennipwerf, 2/3de wei- en 1/3de
hooiland. Laatst gebruikt bij cornelis verham. Is nu gehuurd door de zelfde (tek.) voor 6 jaren
ingaande petri ad cathedram 1711 om 32 kapoenen en f 43,-. Actum 23-9-1710.
Hier onder staat: vermits cornelis verham van de huur afstand heeft gedaan, heeft claes gorisz. boeff
(tek.) deze 16 morgen in huur genomen voor de restterende jaren, ingaande 1714. Dit
om f 100,- waarin begrepen de kapoenen. Actum 30-4-1714. Bij grote veesterfte mag
gekort worden als de buren boven en beneden.
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8 morgen ibidem belend ten zuiden het kapitel met 16 morgen en ten noorden de kinderen van aert
gijsen. Strekt als voren. Bestaat uit 1/3de deel hooi- en 2/3de deel weiland, laatst gebruikt bij
willem ariensz. van der graeff. Nu verhuurd aan dito (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram
1711 om 16 kapoenen en f 96,-. Actum 23-9-1710.
Hier onder staat: deze 8 morgen gehuurd bij vern. willem ariensz. (tek.) voor 6 jaren ingaande petri
ad cathedram 1718 om f 104,- en 10 kapoenen daaronder begrepen. Bij grote veesterfte mag als de buren gekort worden. Actum 31-3-1718.
1/3de part van 20 morgen ibidem gemeen met pieter aertsz. daar ... (een stukje open gelaten)
waards...(stukje open gelaten) en ... (stukje open gelaten) waards de heren verhuurders naast
geland zijn. Strekt als voren laatst gebruikt bij peter aertsz. Nu verhuurd aan dito en cornelis
aertsz. (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1711 om 8 kapoenen en 78 gl. Actum 23-9-1710.
Hier onder staat: dit 1/3de part gehuurd bij vern. peter aertsz. en cornelis aetsz. (tek. met
cornelis aertsz. reuyter) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1718 om f 83,en 12 kapoenen daaronder begrepen. Bij grote veesterfte mag gekort worden.
de helft van 12 morgen als de zuidzijde van de zelfde landen, daarvan ten noorden met de huisinge
daarop staande competeerd de heer heyndrick van arckel nu cornelis jansz. voornoemd en ten zuiden de
vermelde 12 morgen mattheus cornelisz. de ridder en ten zuiden peter aertsz. Strekt als voren.
Bestaat uit 2 kennipwerven, de ene helft wei- en de andere helft hooiland, laatst gebruikt bij heer
hendrik van arkel. Nu verhuurd aan cornelis jansz. voorendt (tek.) voor 2x 6 jaren, ingaande petri ad
cathedram 1711 om 12 kapoenen en f 66,- mits na expiratie van de eerste 6 jaren weder betaald zal
worden de leges van de huurcedulle. Actum 23-9-1710.
13 morgen land genaamd t leen daar boven de vlist en beneden ... (open gelaten) geland. Strekt van de
vlist tot bergvliet. Is een hennipwerfgen 3 ½ morgen weiland en de rest hooiland. Laatst gebruikt
bij crijn cornelisz. ridder. Nu gehuurd bij cors jansz. voorendt (tek.) voor 2x 6 jaren, ingaande
petri ad cathedram 1711. De eerste 6 jaren om 26 kapoenenn en 89 gl. en de tweede 6 jaren om 26 kapoenen en f 92,-. De huurder moet de dijk uit de schouw houden op zijn kosten, doch t zanden van de
dijk zullen de verhuurders bekostigen, mits na expiratie van de eerste 6 jaren opnieuw de lege voor de
huurcedulle zal worden betaald. Actum 23-9-1710.
nr. 1976 dd. 1719
360
Deze katern is overeenkomstig de voorstaande acte met de volgende aantekeningen:
A zie terug
16 morgen wei-, hooi- en kennipland genaamd schoonrewoerd waarop t getimmerde van de gebruiker staat.
Belend boven ten oosten huijg van arkel en beneden westwaarts dammis bouwman. Strekkende uit de ijssel
tot de polsbroekerkade, laatst bij willem thonis kapteyn (tek.) gebruikt.
1718 bij continuering van de oude pacht van 168 gl. en 32 kapoenen. Bij sterke sterfte onder t rundvee
mag hij overeenkomstig de buren korten. Dit vlg’s de resolutie dd. 15-12-1717.
Gehuurd bij willem theunisz. capteyn voornt. voor 5 jaren ingaande petri ad cathedram 1719 om 32
kapoenen en 128 gl. Bij sterke rundveesterfte mag hij korten gelijk zijn buren. Actum 27-4-1719.
8 morgen in beneden haastrecht. Strekt uit de diepte van de ijssel tot aan de bilwijkerwater ofte
stolwijkerkade. Belend ten oosten de kinderen van geerlof dirck danielsz. en ten westen jan willemsz.
Laatst gehuurd bij heer bastiaen van noten.
1717 en 1718 bij gontinuatie.
12 morgen hooiland gelegen in boven haastrecht in honaert beneden de hoenkopersluis. Strekt uit de
ijssel tot de geer. Belend boven oostwaarts de kinderen van eijnhoven en westwaarts de heer
gansenburg. Laatst gebruikt bij pieter verschoor en willem bloemendael. Nu gehuurd bij pieter versloot
voor 5/8ste en willem bloemendael (tek.) voor 3/8ste part voor 6 jaren ingaande 1718 om 24 kapoenen en
f 96,- zonder bij extra ordinaire sterfte onder t vee iets te mogen korten. Actum 14-3-1718.
Over 1718 hebben de voornoemde huurders dit land te samen gebruikt en is versloot van de verdere huur
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ontslagen, hebbende willem bloemendael de huur alleen aangenomen. Actum 26-9-1719.
5 morgen op de oostzijde van de vlist gemeen met andere 5 morgen, strekt van de vlist tot de polsbroekerkade. Boven belend de weduwe van claas gijsbertsz. en beneden de erfgenamen van hendrik cornelisz.
Laatst gebruikt bij crijn de ridder. Is gehuurd door idem voor 6 jaar ingaande 1718 op petri ad
cathedram om 10 kapoenen en 45 gl.
Is ondertekend door cornelis de ridder uit de naam van zijn vadere krijn ridder.
4 morgen aan de westzijde van de vlist strekkende uit de vlist tot de bergambachter opslag toe. Belend
ten zuiden N.N. bruiker gijs den dubbelden en ten noorden cornelis den ouwerkerker. Is gehuurd bij
cornelis aertsz. neleman (tek. met knelis aersesz. neleman) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram
1718 om 8 kapoenen en 38 gl./jaar. Conditie is dat bij sterkte veesterfte de huurder zal betalen over
eenkomstig zijn buren. Actum 4-4-1718.
Hier onder staat in een ander handschrift: mij present adriaen van lunenburgh.
4 morgen aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de bergwetering tot aan de vlistdijk. Bestaande
uit een hennipwerf, 1/3de deel wei- en 2/3de deel hooiland. Belend ten noorden de heer donker en ten
zuiden theunis ouwerkerk. Laatst gebruikt bij rogier schieveen en nu verhuurd aan joost arkel (tek.)
voor 2 x 6 jaren, ingaande petri ad cathedram 1718 om 8 kgl. en 24 gl. mits dat hij de bisen zo veel
mogelijk zal moeten verwinnen en ten dien einde de middelste kamp mogen en moeten omploegen en
dezelfde sonder daar in koorn te zaaien, behoorlijk misten en zo tot weiland te laten leggen.
Actum 14-3-1718.
PS: is mede ondertekend door adriaen van lunenburgh.
8 morgen aan de westzijde van de vlist daar des bruikers getimmerde op staat. Ten noorden de heren
verhuurders en ten zuiden de huurder. Strekt uit de vlist tot t bergwater toe. Laatst gebruikt door
claes gorisz. boeff en nu gehuurd door dito (tek.) voor 6 jaren, ingaande petri ad cathedram 1718 om
16 kapoenen en f 74,-/jaar. Conditie is dat de huurder in cas van extra ordinaire rundveesterfte mag
korten als zijn buren. Actum 10-1-1718.
PS: is mede ondertekend door adriaen van lunenburgh.
16 morgen aan de westzijde van de vlist. Ten zuiden willem cornelisz. en ten noorden de heren
verhuurders naast geland. Strekt uit de vlist tot het bergwater, zijnde een kennipwerf, 2/3de deel
wei- en 1/3 deel hooiland. Laatst gebruikt bij goris claesz. boeff en nu gehuurd door dezelfden (merk)
voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1718 om 32 kapoenen en f 133,-. Conditie is dat bij extra
veesterfte gekort mag worden als de buren.
PS: is mede ondertekend door adriaen van lunenburgh.
8 morgen ibidem daar zuidwaarts de heren verhuurders met 16 morgen en noordwaarts de kinderen van aert
gijsen geland zijn. Strekt als voren. Bestaat uit 1/3de hooi- en 2/3 weiland, gebruikt bij willem
ariensz. en nu gehuurd door dito (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1718 om 16 kapoenen
en f 88,-. Rundvee conditie als voren. Actum 4-4-1718.
PS: is mede ondertekend door adriaen van lunenburgh.
1/3de van 20 morgen ibidem gemeen met pieter aertsz. en cornelis aertsz. Belend ten noorden de huurders en en ten zuiden de heren verhuurders. Strekt als voren, laatst gebruikt bij peter aertsz. en
cornelis aertsz. Nu verhuurd aan dezelve voor 6 jaren, ingaande petri ad cathedram 1718 om f 70,-en
12 kapoenen/jaar. Voor de rundveesterfte conditie zie als voren. Actum 4-4-1718.
PS: ondertekend door cornelis aertsz. ruyter en is mede ondertekend door adriaen van lunenburgh.
de helft van 12 morgen, te weten de zuidzijde waarvan de noordzijde met de huisinge daarop staande den
bruiker competeerd. Ten noorden van de voornoemde 12 morgen mattheus cornelisz. ridder en ten zuiden
peter aertsz. naast geland zijn. Strekt als voren. Bestaat uit 2 kennipwerven. de ene helft wei- en de
andere helft hooiland. Heeft gehuurd cornelis jansz. voorendt voor 2x 6 jaren ingaande 1711 om 12
kapoenen en f 66,- mits na expiratie van de eerste 6 jaren weder de leges der huurcedulle zal betaald
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worden. De cedulle is getekend over de jare 1711.
13 morgen land genaamd t leen daar boven de vlist en beneden ... (open gelaten) naast geland zijn.
Strekt van de vlist tot het bergwater toe. Is een hennipwerf 3 ½ morgen wei- en de rest hooiland.
Gehuurd door cornelis jansz. voorend voor 2x 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1711. De eerste 6
jaren om 26 kapoenen en f 89,- en de 2de 6 jaren om 26 kapoenen en f 92,-. De huurder moet de dijk uit
de schouw houden tot eigen kosten doch t bezanden van de dijk zullen de verhuurders bekostigen.
Deze huurcedulle is getekend in t jaar 1711.
nr. 1976 dd. 1725
361
Deze katern is overeenkomstig de voorstaande met de volgende aantekeningen:
A zie terug
16 morgen wei-, hooi- en hennipland genaamd scoonrewoert waarop t getimmerde van de gebruiker staat.
Belend boven oostwaarts huijg van arckel en beneden westwaarts dammis bouwman. Strekt uit de ijssel
tot de polsbroeker kade, laatst gebruikt bij willem theunisz. en nu gehuurd door dito (tek. met willem
tonissen cappeteyn). Gehuurd voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1724 om 32 kapoenen en f 128,/jaar. Actum 16-11-1724.
8 morgen land beneden haastrecht strekkende uit de diepte van de ijssel tot aan de bilwijkerwater of
aan de stolwijkerkade toe. Oostwaarts de kinderen van geerloff dirck danielsz. en westwaarts jan
willemsz. naast geland. Laatst gehuurd door de erfgenamen van de heer bastiaen van noten ... (verder
niet vermeld).
12 morgen hooiland gelegen boven haastrecht in honaart beneden de hoenkopersluis. Strekt uit de ijssel
tot de geer toe. Boven oostwaarts belend de kinderen eijndhoven en westwaarts de heer gansenburg.
Laatst gebruikt bij willem bloemendaler (tek.) en nu gehuurd door dito voor 6 jaren ingaande petri ad
cathedram 1724 om 24 kapoenen en f 70,-. Actum 16-11-1724.
5 morgen op de oostzijde van de vlist gemeen met de andere 5 morgen. Strekt uit de vlist tot de
polsbroekerkade. Belend zuidwaarts herman petersz. en ten noorden crijn cornelisz. de ridder. Laatst
gehuurd door de vernoemde crijn cornelisz. ridder en nu gehuurd door cornelis de ridder (tek.) voor
6 jaren ingaande petri ad cathedram 1724 om 10 kapoenen en f 42,-/jaar. Actum 24-9-1725.
4 morgen aan de westzijde van de vlist. Strekt uit de vlist tot de bergambachtse opslag toe. Belend
ten zuiden N.N. bruiker gijs den dubbelden en noordwaarts cornelis den ouwerkerker. Laatst gebruikt
door cornelis aertsz. neleman en nu gehuurd bij dito (tek.) voor 6 jaren, ingaande st. petri ad
cathedram 1724 jaarlijks om 8 kapoenen en 34 gl. Actum 19-10-1724.
4 morgen aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de bergwater tot aan de vlistdijk, bestaande
uit een kennipwerf 1/3de wei- en 2/3de hooiland. Belend ten noorden de heer donker en ten zuiden pleun
ouwerkerk. Is gehuurd door joost arkel voor 2x 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1718 om 8 kapoenen
en 24,- gl. Mits hij de bisen zo veel mogelijk zal moeten verwinnen en ten dien einde de middelste
kamp mogen en moeten omploegen en dezelfde zonder daar in koorn te zaaien, behoorlijk misten en zo tot
weiland te laten leggen. Actum 1718.
8 morgen land aan de westzijde van de vlist waar bruikers getimmerde opstaat. Belend ten noorden de
heren verhuurders en ten zuiden claes gorisz. boeff. Strekt uit de vlist tot het bergwater. Laatst
gebruikt door vernoemde boeff en nu gehuurd bij dito (zet een merk) voor 6 jaren ingaande met dit jaar
petri ad cathedram 1724. Dit om 16 kapoenen en f 66,-/jaar. Actum 19-10-1724.
PS: mede ondertekend door everard drakenborch 1724
16 morgen aan de westzijde van de vlist, belend ten zuiden willem cornelisz. en ten noorden de heren
verhuurders. Strekt uit de vlist tot bergwater toe, zijnde een hennipwerf 2/3de deel wei- en 1/3de
deel hooiland, laatst gehuurd bij claes gorisz. boeff en nu gehuurd bij dito (zet merk) voor 6 jaren
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ingaande petri ad cathedram 1724 om 32 kapoenen en f 117,-/jaar. Actum 19-10-1724.
PS: mede ondertekend door everard drakenborch 1724
8 morgen ibidem zuidwaarts belend door de heren verhuurders met 16 morgen en noordwaarts de kinderen
van aars gijsen. Strekt als voren. Bestaat uit 1/3de hooi- en 2/3de weiland. Laatst gebruikt door
willem ariensz. en nu gehuurd door dito (tek. met willem ariensz. van dam) voor 6 jaar ingaande petri
ad cathedram 1724 om 16 kapoenen en f 80,-/jaar. Actum 19-10-1724.
1/3de part van 20 morgen gemeen met peter aertsz. en cornelis aertsz. Belend ten noorden de beiden
voornoemde personen en ten zuiden de heren verhuurders. Strekt als voren. Laatst gebruikt bij pieter
aartsz. en cornelis aertsz. voornoemd, en nu gehuurd door vernoemde cornelis aertsz. (tek.) voor 6
jaren om 12 kapoenen en f 64,-/jaar. Actum 19-10-1724.
De helft van 12 mergen, ten zuidenzijde waarvan de noordzijde het huis daarop staande de weduwe van
den procureur johan maas tot oudewater competeerd, daar noordwaarts van de vern. 12 morgen matheus
cornelisz. ridder en zuidwaarts peter aartsz. gelegen zijn. Strekt als voren. Bestaat in 2 kennipwerven de ene helft wei- en de andere helft hooiland, laatst gebruikt bij cornelis jansz. voorendt.
Nu verhuurd aan heer adriaen maas. (tek.) voor 2x 6 jaren ingaande 1723 om 12 kapoenen en f 51,- mits
na de expiratie van de eerste 6 jaren wederom de leges van de huurcedulle zal worden betaald. Actum
27-3-1723.
13 morgen land genaamd t leen daar boven de vlist en beneden ... (open gelaten) geland zijn. Strekt
van de vlist tot het bergwater. Zijnde een kennipwerf 3 ½ morgen weiland en de rest hooiland. Laatst
gebruikt bij cornelis jansz. voorendt. Nu gehuurd bij jan willemsz. vianen (tek.) voor 7 jaren,
ingaande petri ad cathedram 1722 om 26 kapoenen en f 78,-/jaar. Conditie is dat de huurder de dijk uit
de schouw zal houden doch het zanden daarvan betalen de verhuurders. Actum 23-3-1722.
PS: mede ondertekend door everard drakenborch 1724
Ik ondergetekende jan willemsz. vianen (zet een merk) bruiker van het hier boven staande perceel neemt
aan de welige aarde van t hennipland en wel voornamelijk van omtrent een half mergen bij mij vlg’s
consent van de heren van den dom dd. 23-10-1724 opnieuw te hennipland aangelegd nooit van t zelve land
te voeren, maar beloven dat wanneer ter enige tijd goedvinden de welige aarde van de kennipwerven af
te rijden dat dan op het wei- of hooiland te brengen en het zelfde land daar mede aanmaken. In
oorkonde getekend op 24-9-1725.
PS: mede ondertekend door everard drakenborch 1725.
nr. 1976 dd. 1730
362
Deze katern is overeenkomstig de voorstaande met de volgende aantekeningen:
A zie terug
In den eerste 16 m zo wei-, hooi- en hennipland genaamd schoonrewoerd waarop het getimmerd de bruiker
competeerd. Belend boven oostwaarts huijg van arkel en beneden westwaarts dammis bouwman. Strekt uit
de ijssel tot de polsbroekerkade. Laatst gebruikt bij willem theunisz. kapteyn (tek.) en nu gehuurd
bij dezelve voor 2 jaren ingaande 1731, jaarlijks om 32 kapoenen en 75 gl. Actum 23-9-1730.
8 morgen land beneden haastrecht, strekt uit de diepte van de ijssel tot de bulwijkerwater of de
stolwijkerkade. Belend ten oosten de kinderen van geerlof dirk danielsz. en ten westen jan willemsz.
Laatst gebruikt bij de erfgenamen van de heer bastiaen van nooten en nu gehuurd door heer bastiaen
molenwater (tek.) voor 2 jaren ingaande 1730. Dit om 24 gl. de kapoenen daarin begrepen.
Actum sept.1730.
12 morgen hooiland gelegen boven haastrecht in honaart beneden de hoenkoppersluis. Strekt uit de
ijssel tot de geer. Belend boven oostwaarts de kinderen eyndhoven en westwaarts de heer gansenburg.
Laatst gebruikt bij bloemendaelder (tek. met willem bloemendaelder, doch zeer slecht geschreven) en nu
gehuurd door dezelve voor 2 jaren ingaande st. petri ad cathedram 1730 om 24 kapoenen en 42 gl.
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Actum 23-9-1730.
5 morgen op de oostzijde van de vliet gemeen met de andere 5 morgen. Strekt uit de vlist tot de
polsbroekerskade. Belend ten zuiden harmen petersz. en ten noorden crijn cornelisz. de ridder. Laatst
gebruikt bij cornelis de ridder en nu gehuurd door jacob crijnen de ridder (tek.) voor 2 jaren
ingaande petri ad cathedram 1730 om 10 kapoenen en 25 gl. Actum 23-9-1730.
4 morgen aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de vlist tot de bergambachtse opslag. Belend
ten zuiden n.n. met als laatste bruiker gijs van dubbelden en ten noorden cornelis den ouwerkerker.
Laatst gebruikt door cornelis ivensz. weduwe en gijsbert de bruijn (tek.) en nu gehuurd door dezelve
voor 2 jaren ingaande st. petri ad cathedram 1730 om 8 kapoenen en 19 gl. Actum 21-9-1730.
4 morgen aan de westzijde van de vlist, strekt uit t berchwater tot aan de vlistdijk. Bestaat uit een
hennipwerf, 1/3de wei- en 2/3de hooiland. Belend ten noorden de heer donker en ten zuiden pleun
ouwerkerk. Laatst gebruikt door joost arkel en nu gehuurd door engel arkel (tek.) voor 2 jaren
ingaande petri ad cathedram 1730, om 8 kapoenen en 16 gl. Actum 23-9-1730.
8 morgen aan de westzijde van de vlist waar gebruikers getimmerde op staat. Belend ten noorden de
heren verhuurders en ten zuiden claes gorisz. boeff. Strekt uit de vlist tot het bergwater toe. Laatst
gebruikt door claes gerisz. boeff en nu gehuurd bij dito (tek.) voor 2 jaren, ingaande petri ad
cathedram 1730 om 16 kapoenen en 39 gl. per jaar. Actum 23-9-1730.
Is mede ondertekend door everard drakenborch.
16 morgen aan de westzijde van de vlist, belend ten zuiden willem cornelisz. en ten noorden de heren
verhuurders. Strekt uit de vlist tot het bergwater toe, zijnde een hennipwerf 2/3 delen weiland en
1/3de deel hooiland, laatst gebruikt door claes gorisz boeff en nu gehuurd door dezelfde (tek.) voor
2 jaren ingaande petri ad cathedram 1730 om 32 kapoenen en 68 gl. Actum 23-9-1730.
Is mede ondertekend door everard drakenborch.
8 morgen ibidem belend ten zuiden de heren verhuurders met 16 morgen en ten noorden de kinderen van
aart gijsen. Strekt als voren en bestaat in 1/3de hooi- en 2/3de weiland. Laatst gebruikt bij willem
ariensz. van dam en nu gehuurd door dezelve (tek.) voor 2 jaren ingaande petri ad cathedram 1730 om
16 kapoenen en 50 gl. per jaar. Actum 23-9-1730.
1/3de part van 20 morgen ibidem gemeen met pieter aertsz. en cornelis aartsz. Belend ten noorden de
vernoemde peter en cornelis aartsz. en ten zuiden de heren verhuurders. Strekt als voren en laatst
door vernoemde cornelis aertsz. gebruikt. Nu gehuurd door de zelfde (tek. met cornelis den ruyter)
voor 2 jaren ingaande petri ad cathedram 1730 om 12 kapoenen en 39 gl. per jaar. Actum 23-9-1730.
de helft van 12 morgen land te weten de zuidzijde waar van de noorzijde met de huizinge daarop
staande de weduwe van de procureur johan maes tot oudewater competeerd. Daar noordwaarts van de
voorscr. 12 morgen matheus cornelisz de ridder en zuidwaarts peter aertsz. naast geland zijn. Strekt
als voren en bestaat in 2 hennipwerven, de ene helft wei- en de andere helft hooiland, gebruikt bij
cornelis jansz. voorend en nu gehuurd door adriaen maes voor 2x 6 jaren ingaande petri ad cathedram
1723 om 12 kapoenen en 51 gl., mits dat na de expiratie van de eerste 6 jaren wederom de leges zal
worden betaald.
De huurcedulle is getekend over de jare 1723.
13 morgen land genaamd t leen daar boven de vlist en benden ... (niet vermeld) naast geland zijn.
Strekt van de vlist tot het bergwater, zijnde een kennipwerf 3 ½ morgen weiland en de rest hooiland.
Laatst gebruikt door jan willemsz. vianen en nu gehuurd door dezelve (tek. met een merk) voor 2 jaren,
ingaande petri ad cathedram 1730 om 26 kapoenen en 54,- gl. per jaar. Actum 23-9-1730.
PS: is mede ondertekend door everard drakenborch.
nr. 1976 dd. 1731
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8 morgen land beneden haastrecht, strekt uit de diepte van de ijssel tot de bilwijkerwater of tot de
stolwijkerkade toe. Belend ten oosten de kinderen van geerloff dirk danielsz. en ten westen jan
willemsz. Laatst gebruikt door de heer bastiaen molenwaeter en nu gehuurd door dito (tek.) voor
4 jaren ingaande petri ad cathedram 1732 voor 28 gl./jaar de kapoenen daaronder begrepen. Actum
23-9-1732.
12 morgen hooiland gelegen boven haastrecht in honaert beneden de hoencoppersluis. Strekt uit de
ijssel tot de geer toe. Boven oostwaarts de kinderen eyndhoven en westwaarts de heer gansenburg
belend. Was laatst gepacht door willem blommendaalder en nu verhuurd aan dito (tek.) voor 4 jaren,
ingaande petri ad cathedram 1732. Actum 24-9-1731.
5 morgen land op de oostzijde van de vlist gemeen met andere 5 morgen. Strekt uit de vlist tot de
polsbroekerkade toe daar zuidwaarts harman peters en noordwaarts crijn cornelisz. de ridder belend
zijn. Laatst gebruikt door jacob crijnen de ridder en nu gehuurd door dito (tek.) voor 4 jaren
ingaande petri ad cathedram 1732. Actum 24-9-1731.
4 morgen aan de westzijde van de vlist. Strekt uit de vlist tot de bergambachteropslag. Belend ten
zuiden N.N. (bruiker gijs de dubbele) en ten noorden cornelis van ouwerkerkerk. Laatst gebruikt bij
geertje (?) corneliss ivens weduwe van ghijsbert de bruijn en nu gehuurd door dezelve voor 4 jaren
ingaande petri ad cathedram 1732 om 8 kapoenen en 20,- gl./jaar. Actum 28-1-1732.
4 morgen land aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de bergwater tot aan de vlist. Strekt uit
de bergwater tot aan de vlistdijk. Bestaande uit een hennipwerf 1/3de wei- en 2/3de hooiland. Belend
ten noorden de heer donker en ten zuiden pluin ouwerkerk. Laatst gebruikt bij engel arkel en nu
gehuurd door dito (tek.) voor 4 jaren ingaande petri ad cathedram 1732. Dit om 8 kapoenen en
19 gl./jaar. Actum 24-9-1731.
8 morgen land aan de westzijde van de vlist waar gebruikers getimmerde opstaat. Belend ten noorden de
heren verhuurders en ten zuiden claes goris boeff. Strekt uit de vlist tot het bergwater en laatst
gebruikt door claes gorisz boeff en nu gehuurd door denzelve (tek). voor 4 jaren, ingaande petri ad
cathedram 1732 om 16 kapoenen en 51 gl./jaar. Actum 24-9-1731.
PS: mede ondertekend door everad drakenborch
16 morgen aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden willem cornelisz en ten noorden de heren
verhuurders. Strekt uit de vlist tot de bergwater. Zijnde een hennipwerf 2/3 weiland en 1/3de
hooiland en laatst gebruikt door claes goris boeff en nu bij dezelve (tek. met een merk) gehuurd voor
4 jaren ingaande petri ad cathedram 1732 om 32 kapoenen en 101 gl./jaar. Actum 24-9-1731.
PS: mede ondertekend door everad drakenborch
8 morgen ibidem belend ten zuiden de heren verhuurders met 16 morgen land, ten noorden de kinderen
van aart gijsen. Strekt als voren en bestaande uit 1/3de hooiland en 2/3de weiland. Laatst gebruikt
door willem ariensz. van dam en nu gehuurd bij dito (tek) voor 4 jaren ingaande petri ad cathedram
1732 jaarlijks om 16 kapoenen en 72,- gl. Actum 24-9-1731.
1/3de part van 20 morgen ibidem gemeen met peter aertsz. en cornelis aertsz. Belend ten noorden
voornoemde peter en cornelis aertsz. en ten zuiden de heren verhuurders. Strekt als voren, laatst
gebruikt bij cormnelis aertsz. en nu gehuurd door dito (tek. met ‘cornelis den ruyter’) voor 4 jaren
ingaande petri ad cathedram 1732 en dit om 12 kapoenen en 51 gl. per jaar. Actum 24-9-1731.
de helft van 12 morgen land te weten de zuidzijde waarvan de noordzijde met de huizinge daarop
staande de weduwe van de procureur johan maes tot oudewater competeerd, daar noordwaarts van de
voornoemde 12 morgen matheus cornelisz de ridder en zuidwaarts peter aertsz. Strekkende als voren en
bestaat uit 2 hennipwerven, de ene helft wei- en de andere helft hooiland. Laatst gebruikt bij
cornelis jansz. voorent en nu verhuurd aan de heer adriaen maes voor 2x 6 jaren ingaande 1723 om 12
kapoenen en 51 gl., mits na de expiratie van de eerste 6 jaren wederom de leges van de huurcedulle zal
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betaald worden.
De huurcedulle is getekend over de jare 1723.
13 morgen land genaamd het leen. Boven de vlist en beneden ... (open gelaten) naast gelegen zijn.
Strekt van de vlist tot het bergwater toe, zijnde een hennipwerf 3 ½ morgen weiland en de rest
hooiland. Laatst gebruikt door jan willemsz. vianen en nu verhuurd aan dito (tek. met een merk) voor
2 jaren ingaande petri ad cathedram 1732 om 26 kapoenen en 54 gl. Actum 1-10-1732.
nr.1976 dd. 1738
364
Deze katern is overeenkomstig de voorstaande met de volgende aantekeningen:
A zie terug
In de eersten 16 morgen zo wei- hooi- als hennipland genaamd schoonrewoerd waar op het getimmerde de
bruiker toegebehoord. Belend boven oostwaarts huijg van arkel en beneden westwaarts dammis bouwman.
Strekt uit de ijssel tot de polsbroekerkade toe. Laatst gebruikt door willem thonisz. capteyn en nu
gehuurd door dito (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1736 om 32 kapoenen en 94 gl.
Actum 26-9-1735.
8 morgen land beneden haastrecht, strekkende uit de diepte van de ijssel tot aan de bulwijkerwater
ofte de stolwijkerkade. Belend ten oosten de kinderen van geerloff dirk danielsz. en ten westen jan
willemsz. Laatst gebruikt door heer bastiaen molenwater en nu verhuurd aan dezelve (tek.) voor 6 jaren
ingaande petri ad cathedram 1736 jaarlijks om 24 gl. de kapoenen daaronder begrepen. Actum 18-9-1738.
12 morgen land gelegen boven haastrcht in honaert beneden de hoencoppersluis. Strekt uit de ijssel
tot de geer. Belend boven oostwaarts de kinderen eyndthoven en ten westen de heer gansenburg. Laatst
gebruikt bij willem blommendaelder. Nu verhuurd aan dito (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad
cathedram 1736 om 24 kapoenen en 62 gl. Actum 26-9-1738.
5 morgen op de oostzijde van de vlist gemeen met de andere 5 morgen. strekt uit de vlist tot de
polsbrouckerkade daar zuidwaarts harman petersz en noordwaarts crijn cornelisz. de ridder naast geland
zijn. Laatst gebruikt bij jacob de ridder en nu gehuurd bij dito (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad
cathedram 1736 om 10 kapoenen en 25 gl. Actum 20-9-1735.
4 morgen land aan de westzijde van de vlist. Strekt uit de vlist tot de bergambachtse opslag. Belend
ten zuiden n.n. (bruiker is gijs den dubbelde) en ten noorden cornelis den ouwerkerker. Laatst
gebruikt bij geertje cornelis ivensz. weduwe van gijsbert de bruijn en nu gehuurd door leendert de
bruijn (tek. met een merk) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1736 om 8 kapoenen en 16 gl.
Actum 26-9-1735.
PS: mede ondertekend door everad drakenborch.
4 morgen aan de westzijde van de vlist, strekkende van de bergwater tot aan de vlistdijk. Bestaande
uit een kennipwerf 1/3de wei- en 2/3de hooiland. Belend ten noorden de heer doncker en ten zuiden
pleun ouwerkerk. Laatst gebruikt door engel arkel en nu gehuurd door dito (tek.) voor 6 jaren ingaande
petri ad cathedram 1736 om 8 kapoenen en 15 gl. Actum 28-9-1735.
8 morgen land aan de westzijde van de vlist daar gebruikers getimmerde op staat. Belend ten noorden
de heren verhuurders en ten zuiden claas goris boeff. Strekt uit de vlist tot het bergwater. Laatst
gebruikt bij de vernoemde claas goris boeff en nu gehuurd door dito (tek.) voor 6 jaren ingaande petri
ad cathedram 1736 om 16 kapoenen en 43 gl. Actum 26-9-1735.
PS: mede ondertekend door everad drakenborch
16 morgen aan de westzijde van de vlist, belend ten zuiden willem cornelisz en ten noorden de heren
verhuurders. Strekt uit de vlist tot het bergwater, zijnde een hennipwerf 2/3de delen weiland en 1/3de
deel hooiland. Laatst gebruikt door claes gorisz. boeff en nu gehuurd door dito (tek. met een merk)
voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1736 om 32 kapoenen en en 84 gl. per jaar. Actum 26-9-1735.
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PS: mede ondertekend door everad drakenborch
8 morgen ibidem ten zuiden de heren verhuurders met 16 morgen en noordwaarts de kinderen van aert
gijsen naast geland. Strekt als voren. Bestaat in 1/3de deel hooi- en 2/3 de weiland. Is t laatst
gebruikt door willem ariensz. van dam en nu gehuurd door dito (tek.) voor 6 jaar ingaande petri ad
cathedram 1736 dit jaarlijks om 16 kapoenen en 60 gl. Actum 26-9-1735.
1/3de part van 20 morgen ibidem gemeen met ... (tekst doorgestreept en gevlekt) daar noordwaarts de
voornoemde ... en zuidwaards de heren verhuurders naast geland zijn. Strekt als voren, laatst
gebruikt bij cornelis den ruijter en nu gehuurd door dezelve (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad
cathedram 1736, om 12 kapoenen en 43 gl. per jaar. Actum 26-9-1735.
de helft van 12 morgen te weten de zuidzijde waarvan de noordzijde (met de huisinge daarop) de weduwe
van de procureur johan maas tot oudewater competeerd. Belend ten noorden de voorscr. 12 morgen matheus
cornelisz. de ridder en ten zuiden peter aertsz. Strekt als voren. Bestaat in 2 hennipwerven, de ene
helft wei- en de andere helft hooiland. Laatst gebruikt door de heer adriaen maas en nu verhuurd aan
de zelve (tek) voor 6 jaar ingaande petri ad cathedram 1736 om jaarlijks 12 kapoenen en 39 gl.
Actum 21-11-1735.
13 morgen land genaamd t leen daar boven de vlist en beneden ... (open gelaten) naast geland zijn.
Strekt van de vlist tot het bergwater toe, zijnde een hennipwerf 3 ½ morgen weiland en de rest
hooiland. Laatst gebruikt bij jan willemsz. vianen. Nu verhuurd aan dito (tek. met een merk) voor 6
jaren ingaande petri ad cathedram 1736 om 26 kapoenen en 42 gl. Conditie is dat de huurder de dijk uit
de schouw moet houden tot zijne kosten, doch t zanden van de dijk is ten lasten van de verhuurders.
Verder zal de huurder op zijne kosten een sloot dwars door de kamp van 3 ½ morgen graven en de aarde
daaruit komende op t voorscr. land brengen naar zijn besten voordeel. Actum 26-9-1735.
PS: mede ondertekend door everad drakenborch.
nr.1976 dd. 1741
365
Deze katern is overeenkomstig de voorstaande met de volgende aantekeningen:
A zie terug
in de eerste 16 morgen wei-, hooi- en hennipland genaamd schoonrewoerd, waarop het getimmerde van de
bruiker op staat. Belend boven oostwaarts huijg van arkel en beneden westwaarts dammas bouwman. Strekt
uit de ijssel tot de polsbroekerkade. Laatst gebruikt bij willem thonisz. kapteyn en nu gehuurd door
jan van spanjen (tek. met een merk) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1742 om 32 kapoenen en
110 gl. Actum 27-9-1741.
PS: mede ondertekend door everad drakenborch.
8 morgen land beneden haastrecht, strekkende uit de diepte van de ijssel tot de bulwijkerwater ofte
aan de stolwijkerkade. Belend ten oosten de kinderen van geerloff dirk danielsz. en ten westen
jan willemsz. Laatst gehuurd door de heer bastiaen molenwater en nu gehuurd bij ... (niets verder
vermeld).
12 morgen hooiland gelegen boven haastrecht in honaart beneden de hoinkoppersluis. Strekt uit de
ijssel tot de geer toe. Belend boven oostwaarts de kinderen van eyndhoven en ten westen de heer
gansenburgh. Laatst gebruikt bij willem blommendaalder en nu verhuurd aan clara de vrij (tek.) weduwe
van johannes kip voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1742 om 24 kapoenen en 74 gl.
Actum 27-9-1741
5 morgen op de oostzijde van de vlist gemeen met de andere 5 morgen. Strekt uit de vlist tot de
polsbroekerkade. Belend ten zuiden herman petersz en ten noorden crijn de ridder. Laatst gebruikt door
jacob de ridder en nu gehuurd door dito (tek). voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1742 om 10
kapoenen en 30 gl. Actum 27-9-1741.
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4 morgen aan de westzijde van de vlist. Strekt uit de vlist tot de bergambachter opslag. Belend ten
zuiden n.n. (bruiker is gijs den dubbelde) en ten noorden cornelis den ouwerkerkerk. Laatst gebruikt
door leendert de bruijn en nu gehuurd door geertje cornelis ivens (tek.) weduwe van gijsbert den
bruijn voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1742 om 8 kapoenen en f 20,-/jaar. Actum 27-9-1741.
4 morgen aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de bergwater tot aan de vlistdijk. Bestaande
in een hennipwerf 1/3de wei- en 2/3de hooiland. Belend ten noorden de heer donker en ten zuiden pleun
ouwerkerk. Laatst gebruikt door engel arckel en nu gehuurd door dito (tek.) voor 6 jaren ingaande
petri ad cathedram 1742 jaarlijks om 8 kapoenen en f 19,-. Actum 27-9-1741.
8 morgen aan de westzijde van de vlist waar bruikers getimmerde op staat. Belend ten noorden de heren
verhuurders en ten zuiden claas goris boeff. Strekt ui de vlist tot het bergwater toe, en laatst
gebruikt door de vernoemde claes gorisz. boef en nu gehuurd door dirk claasz. boeff (tek.) voor
6 jaren ingaande petri ad cathedram 1741. Dit om jaarlijks 16 kapoenen en f 51,-. Actum 27-9-1741.
16 morgen aan de westzijde van de vlist, belend ten zuiden willem cornelisz. en ten noorden de heren
verhuurders. Strekt uit de vlist tot het bergwater, zijnde een hennipwerf 2/3de weiland en 1/3de deel
hooiland. Laatst gebruikt bij claas gorig boeff en nu gehuurd door dirck claesz. boeff (tek.) voor
6 jaren, ingaande petri ad cathedram 1742 jaarlijks om 32 kapoenen en 101 gl. Actum 27-9-1741.
8 morgen ibidem zuidwaarts de heren verhuurders met 16 morgen en noordwaarts de kinderen van aart
gijsen naast geland. Strekt als voren en bestaande in 1/3de hooi- en 2/3de weiland. Laatst gebruikt
door willem ariensz. van dam en nu gehuurd door dito (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram
1742, jaarlijks om 16 kapoenen en 72 gl. Actum 27-9-1741.
1/3de part van 20 morgen gemeen met willem schouten daar noordwaarts de vern. willem schouten en ten
zuiden de heren verhuurders naast geland zijn. Strekt als voren en laatst gebruikt door cornelis de
ruyter en nu gehuurd door willem schouten (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1742
jaarlijks om 12 kapoenen en f 51,-. Actum 27-9-1741.
de helft van 12 morgen te weten de zuidzijde waarvan de noordzijde, met de huizinge daarop staande
van de weduwe van de procureur johan maes tot oudewater competerende, daar noordwaarts van de
voorgaande 12 morgen matheus cornelisz. de ridder en zuidwaarts peter aartsz. naast gelegen zijn.
Strekt als voren en bestaande in twee werven, de ene helfte wei- en de rest hooiland en laatst gehuurd
bij de heer adriaen maas en nu verhuurd aan dito (tek.) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1742
om 12 kapoenen en 29 gl. Actum 27-9-1741.
13 morgen land genaamd t leen daar boven de vlist en beneden ... (open gelaten) zijn naast geland.
Strekt van de vlist tot het bergwater, zijnde een hennipwerf 3 ½ morgen weiland en de rest hooiland.
Laatst gehuurd door jan willemsz. vianen en nu verhuurd aan dito (tek. met een merk) voor 6 jaren
ingaande petri ad cathedram 1742 om jaarlijks 26 kapoenen en 54 gl. Conditie is dat de huurder de dijk
uit de schouwe houdt doch de verhuurders het zanden van de dijk zullen betalen. Actum 27-9-1741.
PS: mede ondertekend door everad drakenborch.
nr.1976 dd. 1748
366
Deze katern is overeenkomstig de voorstaande met de volgende aantekeningen:
A zie terug
In de eerste 16 morgen is wei-. hooi- als hennipland genaamd schoonrewoerd waar op t getimmerde van
de bruiker, competeerd huijg van arkel beneden westwaarts, daar boven oostwaarts dammis bouwman
naastgeland. Strekt uit de ijssel tot de polsbroekerkade. Laatst gebruikt door jan van spangen en nu
gehuurd door dezelve (tek. met een merk) voor 6 jaren ingaande petri ad cathedram 1749, de eerste 2
jaren om 68 gl. en 32 kapoenen en de laatste 4 jaren om 88 gl. en 32 kapoenen. Actum 14-3-1748.
8 morgen land beneden haastrecht, strekkende uit de diepte van de ijssel tot de bilwijkerwater ofte
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aan de stolwijkerkade. Belend ten oosten de kinderen van geerloff dirk danielsz. en ten westen
jan willemsz. Laatst gehuurd door de heer bastiaen molenwater en nu gehuurd bij ... (niets verder
vermeld).
12 morgen hooiland gelegen boven haastrecht in honaart beneden de hoinkoppersluis. Strekt uit de
ijssel tot de geer toe. Belend boven oostwaarts de kinderen van eyndhoven en ten westen de heer
gansenburgh. Laatst gebruikt bij clara de vrij weduwe van johannis kip en nu verhuurd aan willem den
houdijker (tek. met een merk) en aert de boer 5 morgen tusen de dijk en de tiendweg voor 5 jaren
ingaande petri ad cathedram 1749 jaarlijks om eens geld 40 gl. onder de conditie van de tiendweg uit
de schouw te houden en het verdere banwerken te maken. Blijvende tot laste van de heren verhuurders
alle ordinaire en extra ordinaire ongelden. Actum 26-9-1749.
5 morgen op de oostzijde van de vlist gemeen met de andere 5 morgen. Strekt uit de vlist tot de
polsbroekerkade. Belend ten zuiden herman petersz en ten noorden crijn de ridder. Laatst gebruikt door
jacob de ridder en nu gehuurd ... (niet verder vermeld)
4 morgen aan de westzijde van de vlist. Strekt uit de vlist tot de bergambachter opslag. Belend ten
zuiden n.n. (bruiker is gijs den dubbelde) en ten noorden cornelis den ouwerkerkerk. Laatst gebruikt
door geertje cornelis jansdr. weduwe van gijsbert de bruijn nu gehuurd door hendrik ariensz. van wel
(tek. met een merk) voor 2 jaren ingaande petri ad cathedram 1749 jaarlijks voor de ordinaris
ongelden. Actum 26-9-1749.
4 morgen aan de westzijde van de vlist, strekkende uit de bergwater tot aan de vlistdijk. Bestaande
uit een hennipwerf 1/3 de wei- en 2/3de hooiland. Belend ten noorden de heer donker en ten zuiden
pleun ouwerkerk. Laatst gebruikt door engel arckel en nu gehuurd door dito (tek.) voor 2 jaren
ingaande petri ad cathedram 1748 jaarlijks om 8 kapoenen en f 5-10-0. Actum 1-9-1748.
8 morgen aan de westzijde van de vlist waar bruikers getimmerde op staat. Belend ten noorden de heren
verhuurders en ten zuiden claas goris boeff. Strekt uit de vlist tot het bergwater toe, en laatst
gebruikt door de vernoemde claes gorisz. boef en nu gehuurd door dirk claasz. boeff (tek.) voor 6
jaren ingaande petri ad cathedram 1748. Dit om jaarlijks 16 kapoenen en f 51,-. Actum 3-10-1747.
16 morgen aan de westzijde van de vlist, belend ten zuiden willem cornelisz. en ten noorden de heren
verhuurders. Strekt uit de vlist tot het bergwater, zijnde een hennipwerf 2/3de weiland en 1/3de deel
hooiland. Laatst gebruikt bij dirk claasz. boeff en nu gehuurd door dezelve (tek.) voor 6 jaren,
ingaande petri ad cathedram 1748 jaarlijks om 32 kapoenen en 98 gl. Actum 3-10-1747.
8 morgen ibidem zuidwaarts de heren verhuurders met 16 morgen en noordwaarts de kinderen van aart
gijsen naast geland. Strekt als voren en bestaande in 1/3de hooi- en 2/3de weiland. Laatst gebruikt
door willem ariensz. van dam en nu gehuurd door leendert willemsz. van dam (tek.) voor 6 jaren
ingaande petri ad cathedram 1748, jaarlijks om 16 kapoenen en 64 gl. Actum 3-10-1747.
1/3de part van 20 morgen gemeen met willem schouten daar noordwaarts de vern. willem schouten en ten
zuiden de heren verhuurders naast geland zijn. Strekt als voren en laatst gebruikt door willem
schouten en nu gehuurd door dezelfde (tek.) voor 2 jaren ingaande petri ad cathedram 1748 jaarlijks om
12 kapoenen en f 9,-. Actum 3-10-1748.
de helft van 12 morgen te weten de zuidzijde waarvan de noordzijde, met de huizinge daarop staande
de weduwe van de procureur johan maes tot oudewater competeerd daar noordwaarts van de voorgaande 12
morgen matheus cornelisz. de ridder en zuidwaarts peter aartsz. naast gelegen zijn. Strekt als voren
en bestaande uit twee werven, de ene helfte wei- en de rest hooiland en laatst gehuurd bij de heer
adriaen maas en nu verhuurd aan bastiaen van der werff (tek. met een merk) voor 2 jaren ingaande petri
ad cathedram 1750 om 38 gl. Actum 24-1-1750.
13 morgen land genaamd t leen daar boven de vlist en beneden ... (open gelaten) zijn naast geland.
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Strekt van de vlist tot het bergwater, zijnde een hennipwerf 3 ½ morgen weiland en de rest hooiland.
Laatst gehuurd door jan willemsz. vianen en nu verhuurd aan dito (tek. met een merk) voor 6 jaren
ingaande petri ad cathedram 1748 om jaarlijks 26 kapoenen (PS: staat ‘gulden’) en 54 gl. Conditie is
dat de huurder de dijk uit de schouwe houdt doch de verhuurders het zanden van de dijk zullen betalen.
Actum 3-10-1747.
1 morgen uiterdijk gelegen onder haastrecht laatst bij de weduwe kip in huur gebruikt. Nu verhuurd
aan christoffel slier (tek.) voor 5 jaren ingaande 1749 om eens geld van 18 gl. mits onderhoudende de
kaden en het zandpad en de dijk. Actum 19-4-1749.
nr. 2066 dd. omtrent 1631
367
Memorie van de hueren der landen in berchambacht expirerende petri 1631.
hendrick florensz. bruikt 12 morgen boven haastrecht voor den tijt van 5 jaren ingaande anno 1631,
Jaarlijks om 150 pond facit 37 ½ fl. (= florijn ?)
cornelis andriesz. bruikt 4 morgen in rosendaal voor de tijd ende ingegaan als voren jare, XL fl.
facit X fl.
jan de ridder bruikt 8 morgen in haastrecht voor de tijd ende ingaande als boven, jaerlijks LXX fl.
facit XVII fl. 10 stv.
cornelis ingensz. bruikt een kennipwerf groot 198 roeden voor de tijd en ingaande als voren, jaarlijks
XVII fl. 4 fl. 5 stv.
willem hubertsz. ende pauwels laurentsz bruiken een kennipwerf groot 146 roeden, jaarlijks om
12 gulden facit 3 fl.
Nu lenart martensz.
peter cornelisz. van 2 kennipwerven groot 157 roeden resp. 138 roeden voor de tijd en ingaande als
voren, jaarlijks om 20 fl. facit 5 fl.
lenart martensz. bruikt een werf groot 40 roeden voor de tijd ende ingaande als voren, jaarlijks om
30 fl. facit 7 stv. 8 duit.
jonkheer fredrick van suijlen van nijevelt heeft in huur 4 kampen voor de tijd ende ingaande als
voren, jaarlijks 50 fl. facit 12 lf. 10 stv.
peter cornelisz bruikte enn kennipwerf groot 50 roeden voor de tijd ende ingaande als voren, jaarlijks
4 fl. facit 1 fl.
cornelis petersz. somer bruikt 3 morgen met 2 kennepwerven voor de tijd en ingaande als voren
jaarlijks 53 fl. facit 13 fl. 5 stv.
adriaen reyniersz van 2 ½ morgen ende 1 ½ hont voor de tijd en ingaande als voren jaarlijks 22 fl.
facit 5 fl. 10 stv.
herman claesz. en thonis jansz. bruiken 3 morgen ende 2 kennipwerven groot 2 hond voor de tijd ende
ingaande als voren, jaarlijks 54 fl. facit 13 fl. 10 stv.
cornelis ingensz. ende ingen cornelisz bruiken 3 morgen voor de tijd en ingaande als boven jaarlijks
48 fl. facit 12 fl.
cornelis ingensz. ende harman vlaesz (= claesz.?) bruiken 1 morgen 4 hond ende nog 2 ½ morgen in de
westerse hoeve voor de tijd ende ingaande als boven, jaarlijks 42 fl. facit 10 fl. 10 stv.
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goyert jansz. van 1 morgen 422 roeden ende nog 2 kennipwerven groot 62 roe resp. 95 roe. voor de tijd
en ingaande als voren, jaarlijks om 42 fl. facit 10 fl. 10 stv.
cornelis petersz. bruikt 6 morgen voor de tijd en ingaande als voren jaarlijks 100 fl. facit 25 fl.
hendrick cornelisz david bruikt 4 ½ morgen voor de tijd en ingaande als voren Jaarlijks 70 fl.facit
17 fl. 10 stv.
harman claesz. bruikt een kennipwerf groot 119 roeden voor de tijd en ingaande als voren jaarlijks om
5 fl. facit 1 fl. 5 stv.
jan jansz. bruikt 4 ½ hond zijnde 2 kennipwerven, voor de tijd en ingaande als boven, jaarlijks om
20 fl. (facit) 5 fl.
cornelis petersz. somer bruikt 2 kennipwerven groot 405 roe voor de tijd en ingaande als voren,
jaarlijks 37 fl. facit 9 fl 5 stv.
jan gerartsz. bruikt 2 kennipwerven groot 238 roe voor de tijd ende ingaande als boven, jaarlijks om
20 fl. facit 5 fl.
pauwels laurensz. en cornelis laurentsz bruiken 2 kennipwerven groot 3 ½ hond voor de tijd ende
ingaande als boven, jaarlijks 16 fl. facit 4 fl.
reyer jansz. bruikt 6 morgen voor de tijd en ingaande als voren jaarlijks om 75 fl.
facit 18 fl. 15 stv.
jan emontsz en cornelis jansz. bruiken 16 morgen voor de tijd ende ingaande als voren jaarlijks om
192 gulden facit 48 fl.
cornelis lenartsz. mol bruikt 16 morgen voor de tijd ende ingaande als boven, jaarlijks om 160 fl.
(facit) 40 stv.
adriaen reiniertsz van brienen bruikt 8 morgen voor de tijd en ingaande als voren jaarlijks 80 fl.
facit 20 fl.
nannen hendricksz. bruikt het derde deel van 20 morgen voor de tijd van 7 jaren ingaande 1624
jaarlijks 78 fl. facit 19 fl. 10 stv.
cornelis bartholomeus bruikt 5 morgen voor de tijd van 6 jaren ingaande 1625, jaarlijks 64 fl.
facit 16 fl.
de weduwe van cornelis gijsbert schijff en laurens jansz. bruiken 12 morgen 4 hond voor de tijd en
ingaande als boven, jaarlijks 220 fl. facit 55 fl.
de weduwe van adriaen simontsz bruikt 16 morgen tot haastrecht voor de tijd ende ingegaan als boven
jaarlijks 192 fl. facit 48 stv.
splinter goijertsz. bruikt 7 morgen op t eerste schoor in willigen in langerak voor de tijd en
ingaande als boven, jaarlijks 32 fl. facit 8 fl.
Nu jacob leenartsz.
Item wordt alhier gebracht den jaarrenten van de heeren staten van holland verschenen 15-12-1629
8 fl. 2 stv.
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PS: hierna volgen de landen gelegen in veuren en in diverse plaatsen aldaar, welke hier niet zijn
over genomen. Ook deze landen expireren petri 1631.
nr. 2237 Betreft de tienden van o.a. bergambacht en lekkerkerk 1817
368
Vrij achteraan in dit chahier staat vermeld:
1817 Tienden onder bergambacht verpacht op 8-8-1817.
nr. 1 en 2 Het eerste en tweede blok beginnende van jacob van leenens tot de hensesteeg van de henck
steeg tot aan de broeksteeg (1 hond hennip). Koper laurens de vries. Borgen zijn: aalten van
wijngaarden en pieter prins.
PS: de diverse vermelde bedragen zijn hier en verder weggelaten.
nr. 3 het 3de blok begint van de broeksteeg tot de ammerselaan. Nihil.
Koper en borgen niet vermeld.
nr. 4 het 4de blok begint van de ammerselaan met den donck incluis. Nihil
Koper en borgen niet vermeld.
nr. 5 het 5de blok begint van den donck tot de bergambachtse dijklaan. 1 morgen 34 roeden. Koper jan
besemer, borgen: franc langerack en aalbert van wijngaarden.
nr. 6 het 6de blok begint van de bergambachtse dijklaan af over de nieuwe wetering tot de hoekse
molens toe. 2 hond 50 stv. kennip aalbrecht van wijngaarden. Koper: franc langeraeck. Borgen:
Pieter besemer en aalbrecht van wijngaerden.
nr. 7 het 7de blok begint van de dijklaan af aan de noordzijde van de nieuwe wetering ter wederzijde
van de groenen kerkweg tot aan de puttevliet. 1 hond 50 roe kennip Koper jan besemer en borg:
als voren.
nr. 8 het 8ste blok begint van de puttervliet westwaarts op tot de bergambachtse vliet te weten de
noordzijde van de nieuwe wetering en ter wederzijde van de groene kerkweg.
Nihil Koper en borgen niet vermeld.
nr. 9 de koren en haver tienden van jacob leenen tot de bergambachtse dijklaan en verder zoals bij
ons verpacht is. 4 hond garst en 2 ½ morgen haver. Koper hk. de vries en borgen jan pols en
andr. slingeland.
369

Tienden onder lekkerkerk verpacht 8-8-1817
nr. 1 Het 1 ste blok begint bij de hoekse sluis tot aan jacob slingeland. Strekt van de dijk voor aan
tot aan de zuidbroekse kade. 7 morgen kennip.
(bruiker?) Dirck den ouden. Koper arie de jager en borgen adrianu(s) karreman en arie arien.
nr. 2 Het 2de blok begint van jacob slingeland west aan tot de weduwe van jan oskam, noord aan tot de
boesemkade. 7 morgen kennip. Bruiker cornelis de boom. Koper thijs de jager en borgen: cornelis
de jager en arie van vianen.
nr. 3 Het 3de blok begint van de weduwe jan oskamp tot jan bercouwer. Strekt als voren. 5 morgen
hennip. Bruiker jacob mudde. Koper cd. de jager en borgen thijs de jager en arie van vianen.
nr. 4 Het 4de blok begint van jan brouwer west aan tot bouwmans kaedge . Strekt als voren. 4 morgen
kennip. Koper cornelis de boom en borgen: thijs de jager en arie van vuuren.
nr. 5 Het 5de blok begint van t bouwens kaadje west aan tot de kerkweg. Strekt mede als voren.
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5 morgen 3 hond kennip. Bruiker jacob mudde, koper cornelis de boom en borgen als voren.
nr. 6 Het 6de blok begint van de kerkweg west aan tot jan de graaf. Strekt mede als voren. 3 morgen
kennip. Bruiker jan de jager f 20,-. Koper thijs de jager en borgen cornelis de jager en arie
van vumen.
nr. 7 Het 7de blok begint van jan de graaff west aan tot de weduwe leendert den harden. 2 morgen
kennip. Bruiker engel vonck. Koper dezelve, borgen als voren.
nr. 8 Het 8e blok begint van de weduwe van leendert de harder west aan tot het kampje land van arie
berkouwer binnen de tiendweg achter de bakkerswaal. Strekt als voren. Bruiker arie van vuuren.
Koper jan de jager, borgen: thijs de jager en arie van vuuren.
nr. 9 Het 9de blok begint met het voornoemde kampje land van arie berkouwer west aan de krimpense
land scheiding en strekt als voren. 3 morgen hennip. Bruiker is wouter molenaar. Koper is dito
en borgen paulus delen en jan dekker.
nr.10 Alle de koorn en haver tienden in voornoemde ambacht of polder gelegen, 1 hond 75 roe haver en
75 roe gerst. Bruiker dirk de oude. Koper jan berkouwer en borgen paule dele en aris berkouwer.
Hierna volgt de sommatie en vervolgens de uitgaven. De sommatie is voor bergambacht en lekkerkerk
samen 593-8-2 welk bedrag wordt gesplitst in twee gelijke helften, nl. de ene helft voor oud munster
en de andere helft voor de dom.
nr. 2563 3-4-1334 (met een uithangend zegel)
370
Jan here van arkel saluut, verpacht aan de eerzame manne heren sweder van de voorne, scholaster ten
dom die tienden die gelegen zijn in de lande van de berghe ende in t ambacht van scoenhoven ende
ghemaynlye gheheyten zijn die papen tienden. Also verre alse hem die toebehoren. Dit voor 14 jaren
ingaande st. jansdag baptista tot midzomer, om 15 pond/jaar de grote konincks ternousen waar voor 16
penningen gerekend worden. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram (2 weken onbegrepen).
Deze brief is bezegeld op 3-4-1334.
nr. 2564 Hoewel in de inventaris (zij het tussen haken) bergambacht vermeld staat, is in dit stuk deze
plaatsnaam niet vermeld.
nr. 2565 19-1-1547 sc.
371
De scholaster van t kapittel ten dom te utrecht laat weten dat mr. jan van dam alhier binnen
schoonhoven bij mij geweest is en heeft schriftelijk overlegd dat zij mede gebruikers zijn van de
worven genaamd ‘hoppeland’ en dit reeds lange jaren, wat zij bewijzen willen. Daar en tegen heeft uwe
edele een getuigenis (certificaat) van mr. arien aertsz. dat hij die werven gebruiken mag, etc. Dit
schrijven dd. 19-1-1657 sc.
nr. 2565 21-12-1547
372
Een zekere reyer ariensz. gebruikte laatst 6 morgen land vlg’s de 2 huurbrieven door de dom heren
gemaakt mit wouter geerloffsz. Verder heb ik dag gehouden met de oude huurman (de vernoemde reyer) in
borgtocht, doch ik mocht niet met hem accorderen en hij wilde nauwelijks 1 of 2 gulden geven ...
etc. De rest is hier niet van belang.
nr. 2565 15-3-1548
373
Betreft de beesten van dirck jansz. die lopen op t land van de pachters etc.
PS: lastig handschrift en deze acte is niet van belang voor de krimpenerwaard.
nr. 2568 na 1506
374
In deser manieren hierna beschreven willen die van het kapittel ten dom en oud munster hun korentiende verkopen bij ponden gerekend tot 15 stv. De koper moet 2 goeden borgen stellen en de betaaldag
zal wezen tot sinte petersdach ad cathedram a.s. Bij niet betalen dan mogen de verhuurders dat geld
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panden en schatten op enen dag op de kopers kosten en die panden zullen staan 14 dagen. Na die 14
dagen mogen de heren voor de schout en heemraden ende vermanen hun gehele of die 2 scatten panden ende
dit binnen dag zonneschijn verlopen zonder enigerhande weet daar van te doen mit genen recht. Ende
waar het alzo dat recht op gezet wordt of dat men geen recht en dede, het zij bij bouwe, lenten,
oorloge of vreemde wateren of anders, hoe dat t bijkomen mochten. Zo zelve nochtans deze zeel altijd
recht doen. Geschied op 30-7-‘93.
Item men zal betalen dat geld alzo dat geld gaat in op de dag der betalinge. Dit alles zonder arg of
list.
Die overste tienhoven is in gezaaid en ‘walt uit’ (= ‘opgekomen’) 2 morgen 1 hond. Heeft gekocht jacop
jansz. om 6 lb. min ¼ per morgen.
Borgen: jan kyneyt jansz. en louwers henricsz.
Gorys naegels tienhoven is in gezaaid en walt uit 4 morgen. Heeft gekocht gheen jan vennisz. om 5 lb.
per morgen.
Borgen: gheen aerts en berckewout aertsz.
Rosen tienhoven is ingezaaid ende walt uit 3 ½ morgen. Heeft gekocht jacob jansz. om 6 lb./morgen.
Borge voorschreven.
Die grote tienhoven is in gezaaid en walt uit 5 morgen. Heeft gekocht jan kytwyt om 4 lb./morgen.
Borgen: jacop jansz. en lauwerens heynricx.
Liesvelt is nu gezaaid ende walt uit 4 morgen 1 hond. Heeft gekocht jan kywijt jansz. om 3 lb./morgen.
Borge voorscr.
Sluysblock is ingezaaid ende walt uit 4 morgen 1 ½ hond. Heeft gekocht dierc jansz. om
5 ½ lb./morgen.
Borgen: dierc gout en pieter gorijsz.
Persoene block is nu gezaaid ende walt uit 3 morgen. Heeft gekocht jan kywijt jansz. om 4 lb./morgen.
Borge als voren.
375

Dit zijn de tienden in bergambacht.
Ith. den uterdijck mytten eynde is ingezaaid 7 morgen bij de hoep. Heeft gekocht mertijn
ghijsbrechtsz om 18 s.
Borge: andries thijsz.
Ith. tussenlanen mitter vrijheit dair is ingezaaid 40 morgen bij de hoop. Heeft gekocht ariaen
zybrantsz om III lb. II stv. (per morgen).
Borge: roeloeff jansz.
Ith. die santtiende dair is ingezaaid 29 ½ morgen. Heeft gekocht bij de hoop plonis pouwelsz. om
55 stv. (per morgen ?).
Borge: mertijn ghijsbrechtsz.
Ith. beckwoert tot snellen toe, daar is in gezaaid 24 ½ morgen bij de hoop. Heeft gekocht heyn
ventensz. om 33 stv. (per morgen ?).
Borge: jan gherijtsz.
Ith. snellen totten hoeck toe, daar is ingezaaid 27 morgen. Bij de hoop heeft gekocht jan gherijtsz.
om 51 stv. (per morgen ?).
Borge: heyn ventensz.
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Ith. den hoeck is ingezaaid 12 ½ morgen bij de hoop. Heeft gekocht aernt adriaensz. om 45 stv. (per
morgen ?).
Borge: jacop gerbrantsz.
Ith. ontvangen van de voorscr. tiende van bergambacht van ra(nt)zoen 24 stv.
Dair of gegeven die kerk VI stv., die gezworenen van bergambacht ende die schout met de bode 14 stv.,
ic laurens henricxsz. verteerd tot schonouwen 2 stv.
nr. 2696 5-3-1355 (een aanhangend verloren zegel). Dit charters is geschreven in het latijn.
nr. 2696 27-11-1459 (met het uithangende zegel van de schout)
376
Voor joest huyhen (schout van haastrecht), ghijsbert willemsz. van eynde, emond dircxsz. en johan
willamsz. van velsen gebuurluiden in haastrecht kwam pieter gheerits soen en stelde van het kapittel
ten dom in erfpacht ontvangen te hebben drie viertelen land gelegen boven de kerk van haastrecht,
toebehorende de vicarien gesticht op st. andries ende st. ponciaens altaar binnen de kerke ten dom te
utrecht, daar heer claes willamsz. van dunen nu bezitter van is. En beloofde vern. c.w.v.d. de voorn.
vicarie te betalen 2 gouden philippus burgoense schilden ende 4 burgoense philippus witte stuvers per
jaar, vrij geld.
Geinserneerd is de kapittelbrief. Dit land ligt in de polder honard daar jacob romersz en ghijsbrecht
willemsz. van eynde ten oosten boven zijn belend en die benscopper waterschap aan de westzijde
beneden. Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op dinsdag na st. matherinedag 1459 en deze brief op dito.
nr. 2696 ... 1500 (met 3 uithangende zegels)
377
Voor feys danesz, geens- en dyrch jansz. en floris gheerlofsz. gezworenen en geburen tot haastrecht
zegt anthonis willemsz. van het kapittel ten dom in erfpacht te hebben ontvangen 3 viertelen land,
gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder honaert daar geryt dirksz. ten oosten boven belend
en de benschopper watering ten westen beneden. Toebehorende de vicarien gesticht op st. andries ende
st. ponciaens altaar binnen de kerke ten dom te utrecht, daar heer claes willamsz. van dunen nu
bezitter van is. Volgt de kapittelbrief. De pachtsom is 2 gouden philippus burgoense schilden ende
4 burgoense philippus witte stuvers per jaar, vrij geld. Te betalen op st. andries en st. pontiaensdag. Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is gezegeld op ‘dusent vijffhondert ...’.
PS: in dorso staat ‘den dato 1500’.
nr. 2696 11-2-1518 (met 2 uithangende zegels)
378
Het kapittel ten dom maakt bekend dat bij overgifte anna anthonisdr. (dit met consent van mr. adriaen
de rijck priester) in een eeuwige erfpacht gegeven is aan anthonis willemsz. haar vader 3 viertelen
land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder honert daar ... (open stukje) aan de oostzijde boven belend en aan de westzijde beneden het benschopper waterschap, toebehorende de vicarien
gesticht op st. andries ende st. ponciaens altaar binnen de kerke ten dom te utrecht, daar heer claes
willamsz. van dunen nu bezitter van is. En beloofde vern. koper de voorn. vicarie te betalen 2 gouden
philippus burgoense schilden ende 4 burgoense philippus witte stuvers per jaar, vrij geld. Te betalen
op st. petri ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Bezegeld op 11-2-1518.
nr. 2696 26-2-1522 (met een uithangend verloren zegel)
379
Voor cornelis cornelisz. van crimpensoen schout van haastrecht, florijs geerlofsz. en dirck jansz.
geburen aldaar kwam willem anthonisz. welke bekende van het kapittel ten dom in erfpacht gehad te
hebben drie viertelen land gelegen boven de kerk van haastrecht. Dit met consent van de priester
en toebehorende de vicarien gesticht op st. andries ende st. ponciaens altaar binnen de kerke ten dom
te utrecht, daar heer claes willamsz. van dunen nu bezitter van is. En beloofde vern. c.w.v.d. de
voorn. vicarie te betalen 2 gouden philippus burgoense schilden ende 4 burgoense philippus witte
stuvers per jaar, vrij geld. Volgt de geinserneerde kapittelbrief waarin ook de voorwaarden staan.
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De kapittelbrief is bezegeld op 26-2-1522 en deze brief is gezegeld door de schout op sup scripte.
nr. 2767 20-8-1460 (met 2 uithangende zegels waarvan een verloren)
380
Het kapittel ten dom stelt bij consent van mr. ewout dircksz. vicaris van het 11000 maagden altaar,
gesticht in onze kerk de dom te utrecht, dat zij in een eeuwige erfpacht gegeven hebben aan dirck
heymenssoen van eynde, een viertel land, groot 4 morgen, gelegen boven de kerk van haastrecht in de
polder coelvaert ende geheten de bredenwech. Belend ten oosten boven heyman willemsz. (zijn vader) en
ten westen beneden florens van kijfhelt met de landen die hij van ons in pacht heeft. Dit om 10 ouden
boddragers per jaar, vrij geld. Te betalen op st. peter ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de
voorwaarden.
De brief is bezegeld door het kapittel en door ewout dircksz. op 20-8-1460.
nr. 2767 3-9-1461 (met 2 uithangende zegels, waarvan een beschadigd en een los)
381
Het kapittel ten dom stelt bij consent van mr. ewout dircksz. vicaris van het 11000 maagden altaar
wat 1s gesticht in onze kerk de dom te utrecht, dat zij in een eeuwige erfpacht gegeven hebben aan
willemsz. een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder coelvaert. Belend ten
oosten boven diewer jacob vredericxsz. weduwe met een viertel land en willem daniels soen ook met een
viertel land en ten westen beneden willem danielsz. voornoemd met een viertel land welke hij van de
graaflijhkheid van holland in leen heeft. Dit om een gouden phillips burgoense rijder vrij geld. Te
betalen op st. petersdag ad cathedram a.s. (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 3-9-1461.
nr. 2767 16-11-1461 (met een uithangend zegel)
382
Voor joest hughen soen schout van haastrecht, ghijsbert willamsz van eynde, gelinc aerntsz. en dirck
goyertsz gebuurluiden in de lande van haastrecht is gekomen peter willamsz. welke bekende van het
kapittel ten dom in erfpacht ontvangen te hebben een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht
De vicaris van het 11000 maagden altaar is gesticht in onze kerk de dom te utrecht, wat zij in een
eeuwige erfpacht gegeven hebben aan vernoemde peter willamsz. Volgt de geinserneerde kapittelbrief.
Verder overeenkomstig de voorstaande acte.
De kapittelbrief is bezegeld op 3-9-1461 en deze brief (bezegeld door de schout) op 16-11-1461.
nr. 2767 22-9-1508 (met 2 uithangende zegels, waarvan een beschadigd)
383
Het kapittel ten dom heeft met consent van heer peter jansz. van wijck vicarius van het 11000 maagden
altaar welk 1s gesticht in onze kerk de dom te utrecht, stelt dat zij in een eeuwige erfpacht gegeven
hebben (na overgifte van de erfgenamen van wijle dirc hermansz. zuster, waar deze erfpacht na t
overlijden van dirk opgekomen was) aan gerrit aertsz. een viertel land zijnde groot 4 morgen en
gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder coelvaart, genaamd de bredewech. Belend ten oosten
boven heyman willemsz. van eynde erfgenamen en ten westen beneden ons kerkeland welk aert arriaensz.
met zijn medewerkers van ons in pacht heeft. Dit voor 10 ouden botdragers per jaar. De betaaldag is
st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 22-9-1508.
nr. 2767 7-11-1511 (met 3 uithangende zegels)
384
Voor feys jansz. schout van haastrecht, dirck jansz., emont gerijtsz. gezworenen aldaar zijn gekomen
willem pietersz en pieter willemsz. en stelde van t kapittel ten dom in erfpacht ontvangen te hebben
een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht, toekomende de 11000 maagden altaar welk 1s
gesticht in onze kerk de dom te utrecht, welke nu heer pieter jansz. van wijck bezit. Hiervoor zal hij
betalen 1 gouden boergoense rijer vrij geld. Het land is belend ten oosten boven lisbeth pieters
(zijn moeder) weduwe van willem danielsz. (eveneens met een viertel) en ten westen beneden welke hij
van graaflijkheid van holland in leen heeft. De pachtsom is 1 gouden phillips boergonse rijder (vrij
geld) en de betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op 7-11-1511.
nr. 2768 14-10-1521
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385

In der saecke hangende voor t hof tussen gerrit aertsz. (poorter van gouda) impetrant in cas d appel
ter eenre en gerrit heynricsz. backer (poorter van oudewater) gedaagde ter andere zijden.
De vernoemde impt. allegerende dat hij in 1508 j.l. in een eeuwige erfpacht had genomen van het
kapittel ten dom (met consent van heer pieter jansz. van wijck eertijds vicaris van het altaar van de
11000 maagden binnen de kerk van de dom te utrecht) een viertel land van 4 morgen, gelegen boven de
kerk van haastrecht in de polder coelvaert. met de voorwaarden dat de impt. noch zijn nakomelingen,
ooit die landen zouden mogen alieneren noch vervreemden buiten consent van die van de dom.
Nu heeft gedaagde onder het voorwensel dat hij die landen verkocht heeft aan dirick jansz. (zijn
pachter) en zodoende vervallen zoude zijn van zijn erfpacht. En om de impt. te annuleren hadde
verkoper via een procureur tegen de dom geprocedeerd etc. Het kapittel stelt nu dat gedaagde
vervallen is van zijn pachtrechten.
Was nu zoverre geprocedeerd dat die van haastrecht gezonden hadden een missive om advies over deze
kwestie naar oudewater. Men meende aldaar dat de gedaagde in rechte ontwaringe gedaan hadde, ten ware
dat impt. hun verweer met beter recht zou komen. Dit advies is partijen als vonnis gewezen, waarop
de impt. zich alhier appellant stelde tot nullatie van dat vonnis em verklaard zou worden dat de
ontwaring kwalijk en zonder zaken gedaan te wezen. Makende eis van kosten.
Waar tegen de gedaagde zegt dat hoewel hij vlg’s de voorwaarden van zijn erfpacht niet schuldig is
geweest t voorscr. viertel land met die andere deylen te verkopen, zonder consent van het kapittel,
hadde hun nochtans belieft te verkopen zijn huis, hofstede, berg, schuren en alles wat daarop staat
en aankleefd met 15 morgen land die hij daartoe bruikende was en wel te samen voor 300 schild welke
ene dirck jansz. (!). Onder welke 15 morgen land was begrepen het vern. viertel gelegen in coelvaert
(van de vern. kerke van de dom in erfpacht gehouden) en wordt t zelfde viertel land gebruikt uit
krachte van de verscr. koopbrief bij de voorn. dirck janasz. die overmits dit proces onwillig is die
penningen te betalen. In welke koop expresselijk is verklaard dat in de vernoemde 15 morgen is een
viertel dat men in erfpacht houd van t kapittel ten dom en van de vicarus van het 11000 maagden altaar
omme een karolus gulden/jaar en is t zelve viertel contenciois t uiterste van de die voorscr. 15
morgen. Ende is de vernoemde koop geschied binnen 14 dagen na st. petersdag ad cathedram (15)18 alzo
van de vernoemde deken, kapittel en heere jan die boel (nu vicarius van t voornoemde) mits welke de
zelve impt. verzekerd was van zijn erfpacht. Waarom dezelve gemachtigd is geweest van de voornoemde
heren ende hadde t voorscr. land ontwaird.
Is verder geprocedeerd en dat het kwam tot een vonnis ten zijne voordelen. Stelt dat de impt. niet
ontvankelijk verklaard moet worden en de impt. te veroordelen in de kosten.
T hof doet te niet het vonnis van haastrecht waarover kwestie is. Absolveert de appellant van de eis
in eerster instantie op hem gedaan en condemneerd de gedaagde zo hij procedeerd in de kosten van dit
proces ter taxatie en moderatie van dit hof dd. 14-10-1521.
Gecollationeerd door heer kerstent jacopsz. priester en openbaer notaris en concendeert met
de principale brief. Hij tekend met een signet.

nr. 2849 omvat 2 charters waarvan een geheel in het latijn en de andere als volgt:
386
26-6-1411 (met een uithangend zegel)
Eerst een zes regels latijnse tekst, dan: willem palengrave op de rijn, hertog van beueren etc. doet
condt dat bisschop gey zaliger heeft gemaakt aan de ceclasie van utrecht 100 schilden/jaar. Zo hebben
wij om hun daar voor te voldoen, die 100 schilden bewezen met deze brief op te buren en t ontvang van
de helft uiter rentmeesterschap van noordholland en de helft uit onze tollen van schoonhoven. De
betaaldag is op st. jansdag a.s.
Deze brief is bezegeld op 4-5-1409, daarna volgt weer wat latijnse tekst.
nr. 2892 28-6-1399 (met een aanhangend zegel)
387
Eerst een vijf en een halve regel latijnse tekst, daarna staat: Saluut henric haide belle priester
van het kapittel ten dom heeft met consent van de deken van t kapittel ten dom, in erfpacht gegeven
aan jan zelsoen een hoeve land groot 24 morgen land. Ligt zo kort en lang en alzo breed en smal als t
gelegen is in het gerecht van haastrecht in die stede die geheten is over die wete bij woningen en
huizinge van wijle heer gheeryts van den vliet ridders tussen lande, dat aan beide zijden de kerk van
het kapittel ten dom toe behoord.
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Deze hoeve land behoord t altaar dat gesticht is in de kerk van dom in st. peters om een eeuwige
erfpacht maertie jacops van lichtenborch, wernier vredericx en gherrijts vranken burgers en schepenen.
Weleer ontvangen 11 ouden vrancx schilden/jaar als erfpacht. Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld op vrijdag na st. jansdag te midzomer 1399. Volgt nog een anderhalve regel
latijnse tekst.
nr. 2892 19-11-1412 (met een uithangend beschadigd zegel)
388
Eerst een 6 ½ regel latijnse tekst, dan volgt: Het kapittel ten dom geeft in erfpacht aan gherijt
vloeris en lijsbet zijn vrouw een hoeve land die voor 20 morgen ligt, alzo kort en lang als het ligt
in het gerecht van haastrecht in de stede genaamd die over die were, bij woninge en huizen wel eer
heer geryts van de vliet ridder tussen lande dat aan beide zijden de kerk van t kapittel van de dom
belend. Zie verder de voorstaande acte.
De acte is bezegeld op zaterdag na aller heiligendag 1412.
PS: staat geschreven in een lastig handschrift.
nr. 2892 23-1-1444
389
Ik johan hectoers soen heb in erfpacht ontvangen een hoeve land groot omtrent 20 morgen en is gelegen
in haastrecht. Belend boven en beneden aan het kapittel van ten dom en behoord aan het st. pieters
altaar welk gesticht is in de kerk van de dom, waar heer henric nu bezitter van is. Dit voor een
jaarlijkse pacht van 7 ouden schilden en 8 capoenen ... (de restterende tekst staat in het latijn).
nr. 2892 23-1-1444 (met 2 uithangende zegels, waarvan een is verloren)
390
Het kapittel ten dom deeld mede dat zij met consent van de here henricx priester vicarius in de dom
in erfpacht geven aan johan hertoch soen een hoeve land groot omtrent 20 morgen in het karspel van
haastrecht, waar wij zelf boven en beneden geland zijn. Het land behoord aan het altaar gesticht in de
domkerk, waar heer henric nu bezitter van is. Dit voor een jaarlijkse pacht van 7 ouden schilden en
8 capoenen. Volgen de voorwaarden.
De acte was bezegeld op 23-1-1444.
nr. 2892 20-4-1471 (met een uithangend zegel)
391
Voor peter ghijsbertssoen van eijnde (schout), johan willemsz. van velsen, dirck goyertsz en
gherbrant jansz. (gebuurluiden van haastrecht) kwam claes dircksz. van de eerbare deken en kapittel
der kerke van de dom te utrecht en stelt te hebben ontvangen in een erfpacht een hoeve land van
omtrent 20 morgen gelegen te haastrecht en toebehorende de vicarie gesticht op het st. peters altaar
binnen de kerk de dom waar heer heinrick nu eeuwig bezitter van is. Hij beloofd aan de heer
heinrick em voor de vicarie te betalen 7 ouden vrankische schilden vrij geld en 8 capoenen op zekere
termijnen. Volgt de kapittelbrief. Het land is begrensd boven door dammas jansz. en gherrit jacobsz.
met hun helpers en beneden aernt van tricht. Dit alles is tbv. de vicarie gesticht op t st. peter
altaar binnen de kerk van de dom, waar geer heinrick voornoemd nu bezitter van is. Volgen de
voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 9-3-1471 en deze brief door de vernoemde schout op 20-4-1471.
nr. 2941 1-5-1394 (met een uithangend zegel)
392
Het kapittel ten dom verpacht in een erfpacht aan de heer jan geraerdim deken tot gorcum een stuk
land te bergambacht. Strekt van de nyeukadijk tot aan die cweriede (= dwarsgreppel) en is omtrent
5 morgen groot. Belend boven egbrecht woutersz. en beneden aernt gherijte soen. Dit land behoord ons
toe tot behoef van het st. willebroerde altaar in de kerk ten dom. De pachtsom is 4 oude vrancische
schilden/jaar. De betaaldagen zijn korsdag a.s. en paasdag (telkens de helft). Volgen de voorwaarden.
Het stuk is bezegeld op meidag 1394.
nr. 2941 14-6-1531 (met uithangend zegel van de schout)
393
Voor gherit ghijsbertsz. (schout in bergambacht van wegen jan van woirden heer ten vliet), wouter
gheritsz., geen jacopsz., ariaen jansz. en ariaen aertsz. (gezworenen te bergambacht) kwamen cornelis
ariaensz., willem jansz. beck en gielis woutersz. als mettertijd heilige geestmeesters te bergambacht
In de geinserneerde kapittelbrief staat dat dit met consent was van de heere coenraets van schoonhoven
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(vicaris op t st. willebroerts altaar in de kerk van de dom) dat aan hun in een eeuwige erfpacht was
gegeven aan de heilige geestmeesters van ‘s heeraertsberg een stuk land van omtrent 5 morgen gelegen
te bergambacht in het nyewout. Strekt van de nueykadijk tot aan de dweciede. Belend boven laurens
brantsz. met zijn mede gezellen en beneden jacop woutersz. en zijn mede werkers. Dit is tbv. het st.
willebroerts altaar in de kerk van de dom. De jaarlijkse pacht is 5 gouden karolis gulden/jaar (de
gulden van 20 stv.). Te betalen binnen de 12 nachten van corsmisse (14 dagen onbegrepen). Volgen de
voorwaarden.
De brief is bezegeld op 14-6-1531.
nr. 2941 28-6-1560 (met 2 uithangende zegels)
394
Voor claes aertsz. schout, gijsbert jansz. van arckel (is gevlekt) en thijs cornelisz gezworenen in
bergambacht kwamen adriaen jansz., aert claesz. en gosen meusz. als heilige geestmeesters en
regeerders van de heiligegeest gelegen te ‘s heeraerntsberge en zeiden van t kapittel ten dom (met
consent van heer coenraedt van scoenhoven) in een eeuwige erfpacht ontvangen te hebben omtrent 5
morgen land te bergambacht om 5 gouden karolisch gulden/jaar (van 20 stv. brabants te stuk). Volgt de
kapittelbrief. Het land ligt in neer nyeuweert en strekt van de nieuwe kadijk tot aan de cwersrede.
Belend ten oosten boven zijbrant dirxsz. en zijn medewerkers en ten westen beneden dirck jansz. Volgen
de voorwaarden. Moet betaald worden binnen de 12 nachten van corstmis.
Deze brief is bezegeld door de schout en van arkel op 28-6-1560.
nr. 2942 9-10-1479 (PS: deze acte was niet bezegeld)
395
Het kapittel ten dom geeft in een jaarlijkse erfpacht aan jan henricxsz. (in het karspel van lopik)
voor 10 jaren 7 morgen land gelegen in bergambacht in de nedernuwout, toebehorende het altaar gesticht
in onze kerk ten dom ter eere gods en st. wilborts. Het land is belend boven met jacob gerbrantsz en
beneden met egbert jacobsz. kinderen. De pachtsom is 4 rijnse gulden current 3 stoter en een goede
schaapsekaas/jaar. Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld met het kapittelzegel op 9-10-1479.
nr. 2980 de charters dd. 7-5-1508 (3x), 22-3-1406 en 8-6-1408 staan in het latijn en/of frans geschreven.
396
Daarna volgen nog de volgende charters in het nederlands gesteld:
24-1-1454 (met een uithangend zegel)
De eerste 4 ½ regel staan in het latijn, waarna volgt: het kapittel ten dom maakt bekend dat zij in
een eeuwige erfpacht uitgegeven hebben aan willem samonsoen van der emil 14 ½ morgen land gelegen te
haastrecht en genaamd onder die peerboem. Belend daar boven tyeman van hensbeeck en beneden henric
aelbertsz. Dit is tbv. van de 12 cicarien gesticht in de nieuwe werke van de kerk van de dom. De
pachtsom is 10 ouden dortse placken welke men zal betalen met 10 ouden boddragers (vrij geld). De
pacht moet betaald worden op st. petersdag ad cathedram (een maand onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Is bezegeld op st. pauwelsavond 1454. Hierna volgt nog een 1 ½ regel latijnse tekst.
nr. 2980 20-8-1460 (het uithangende zegel is verloren)
397
Het kapittel ten dom geeft aan hughe willemsz. een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht
in de polder rosendaal. Belend ten oosten boven ghijsbert paep met een viertel land welke hij van ons
in pacht heeft en ten westen beneden aelberts. T land behoord aan den dom ten gemene behoef van de 12
vicarien gesticht in de nieuwe werck van onze kerk ten dom. De pachtsom is een gouden beyerse
gulden/jaar. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Is bezegeld op 20-8-1460.
nr. 2980 20-8-1460 (met een uithangend zegel)
398
Het kapittel ten dom geeft aan steven van meerlo een viertel land, gelegen boven de kerk van
haastrecht in de polder honert. Belend ten oosten boven hughe gherritsz met een viertel land gepacht
van t kapittel ten dom en ten westen beneden lambert dircksz. Het verpachte land is van den dom tbv.
de 12 vicariien gesticht op t nieuwe werk van onze kerk en niet meer. De pachtsom is 1 gouden halve
beyerse gulden/jaar (vrij geld). De betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen).
Volgen de voorwaarden.
Is bezegeld op 20-8-1460.
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nr. 2980 8-10-1460 (het uithangende zegel is verloren)
399
Voor joost hughensoen (schout van haastrecht), heyman willemsz. van eynde, johan willemsz. van velsen
en gherbrant jansz. (gebuurlieden van haastrecht) kwam aelbert ellertsz. welke bekende van het
kapittel ten dom in erfpacht te hebben gehad een viertel land, gelegen beneden de kerk van haastrecht.
Het verpachte land behoord de 12 vicarissen gesticht in de nieuwe werke in de kerk van de dom. De
pachtsom is 9 oude boddragers/jaar vrij geld. Volgt de kapittelbrief. Het verkochte land is belend ten
oosten boven trijntgen ellerts weduwe met haar kinderen en ten westen beneden eelinck aerntsz met een
viertel land. De betaaldag is st. peter ad cathedram. Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 20-8-1460 en deze brief (bezegeld door de schout) op 8-10-1460.
nr. 2980 20-8-1461 (het uithangende zegel is beschadigd)
400
Het kapittel ten dom geeft in een eeuwige erfpacht aan dirck hughensz 3 morgen land. Gelegen boven de
kerk van van haastrecht in de polder rosendaal in een weer land van 9 morgen gemengder veur. Belend
ten oosten boven dirck goyertsz. en ten westen beneden jacob aerntsz. Is tbv. de 12 vicarien gesticht
in de nieuwe werke van de kerk van de dom. De pachtsom is 1 gouden philipus boergonse schild/jaar
(vrij geld) en de betaaldag st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De acte is bezegeld op 20-8-1461.
nr. 2980 16-4-1464 (met 2 verloren uithangende zegels)
401
Claes paep heeft in een eeuwige erfpacht ontvangen van de eerzamen 12 gezellen ghebeneficieert in de
nieuwe werke in de dom, 6 morgen land gelegen boven haastrecht en genoemd dat kijfland en toebehorende
de 12 gezellen vernoemd om ½ gouden vrancische schild/jaar.
Joest utenbroeck en tyman van hensbeeck hebben op mijn verzoek de brief tbv. de gezellen bezegeld,
daar ik geen zegel heb. Geinserneerd is de volgende brief waarin meester aernt claesz. en heer
bertholomeus symonsz (met consent van de 12 gezellen) hebben gegeven aan claes paep (voornoemd) het
voorvermelde. Het land is belend boven ten oosten met dirck aelbrechts wittensoen en ten westen
beneden hughe willemsz. met 6 morgen land welke hij heeft van ons in erfpacht. De betaaldag is st.
petersdag ad cathedram (een maand onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Deze brief is bezegeld op 16-4-1464.
nr. 2980 15-6-1476 (met 2 verloren uithangende zegels)
402
Ewalt dircsz., willem paeuwe, bartholomeus kuyff, herman taeck, lambert rijck, jacop put, willem
vergou, jacob aelbertsz. ende dirc petersz priesters met onze anderen mede gezellen maken bekend dat
wij in een eeuwige erfpacht gegeven hebben aan mechtelt hughe gherijts dochter een viertel land
gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder honert. Belend ten oosten dammis jansz. met een
viertel welke hij van ons in pacht heeft en ten westen beneden jonghe dirc aelbertsz ook met een
viertel land welke van ons gepacht is.
Ewalt dircsz., willem paeuwe, bartholomeus kuyff, herman taeck, lamvert rijck, jacop put, willem
vergou, jacob aelbertsz. ende dirc petersz priesters met onze anderen mede gezellen maken bekend dat
wij dit in een eeuwige erfpacht gegeven hebben. De pachtsom is een halve gouden bourgoense gulden. De
betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen).
De brief is bezegeld door de priesters ewalt dirksz. en jacob aelbertsz. op 15-6-1476.
nr. 2980 8-7-1476 (het uithangende zegel van de schout is verloren)
403
Voor joest hughensoen (schout van haastrecht), gheryt jacobsz., dirck jansz., willem jansz.
(gebuurluiden van haastrecht) kwam mechtelt hughe gherijtsz dochter welke stelde van het kapittel ten
dom in erfpacht te hebben gehad een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder
honert en toebehorende de 12 vicarien gesticht in de nieuwe werke in de kerk van de dom. De pachtsom
is 1 gouden halve beyerse gulden vrij geld. Geinserneerd is de kapittel brief met dat wij ewalt
dircsz., willem paeuwe, bartholomeus kuyff, herman taeck, lambert rijck, jacop put, willem vergou,
jacob aelbertsz. ende dirc petersz priesters met onze anderen mede gezellen maken bekend dat wij in
een eeuwige erfpacht gegeven hebben aan voorn. mechtelt het voornoemde land. Belend ten oosten dammis
jansz. met een viertel welke hij van ons in pacht heeft en ten westen beneden jonghe dirc aelbertsz.
ook met een viertel land welke van ons gepacht is. De pachtsom is een halve gouden boergoense gulden
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en de betaaldag is op st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op 15-6-1476 en deze brief op 8-7-1476.
nr. 2980 12-10-1483 (met een verloren uithangend zegel)
404
Voor joest hughensz (schout van haastrecht), gherijt emontsz. en jan sijmonsz. (gebuurluiden van
haastrecht) kwam jan gherytsz. en bekende van de eerzame 12 gezellen ‘gervenesiaert in de doem van de
nieuwe werk’ in ewige erfpacht ontvangen te hebben 2 viertelen land gelegen boven de kerk van
haastrecht in de polder coelvaert. De pachtsom is 1 gouden johannes beyersche gulden (vrij geld).
Volgt de kapittelbrief. Wij willem paeu, lambert rijck, jacob aalbertsoen, dirck petersz. dirck
huigens, hugo van cronenberch priesteren met onze anderen mede gezellen ‘gevenediciert in de nyewekerk
ten doem’ t utrecht welk voornoemde jan gherytsz. gepacht heeft. Het land belend ten oosten boven die
benschopper waterschap en ten westen beneden peter gherijtsz. De pacht is tbv. de 12 vicarien gesticht
in de nieuwe werk van de dom. De betaaldag is st. peters ad cathedram (1 maand onbegrepen). Volgen de
voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld op de andere dag na st. victorsdag 1483 en deze brief op dito door de
schout.
nr. 2980 12-10-1483 (het uithangend zegel is verloren)
405
Willam paeu, lambert rijck, jacob aelbertsz., dirck petersz., dirck haghen, hughe van cronenberch
priesters met onze mede gezellen ‘geveniseert in de nieuwe werck ten dom te utrecht’, geven in een
eeuwige erfpacht aan jan gherijtsz. 2 viertelen land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder
coelvaert. Belend ten oosten boven die benscopper waterschap en ten westen beneden peter gheritsoen.
Behoord de 12 vicarien gesticht in de nieuwe werk ten dom. De pachtsom is 1 gouden johannis beyerse
gulden en de betaaldag is st. petersdag ad cathedram (1 maand onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Vezegeld op de andere dages na st. victorsdag 1483.
nr. 2980 12-10-1483 (het uithangende zegel is verloren)
406
Voor joest hughensz. (schout van haastrecht), gheryt ewoutsz. en jan symonsz. (buurluiden te
haastrecht) kwam cornelis gerrytsz. welke zeide van de heren der 12 vicarien (deze priestyers)
gesticht in de nieuwe werk inde kerk van de dom in erfpacht ontvangen te hebben een viertel land te
honert tot haastrecht. De pachtsom is 9 borgoense stuivers/jaar (vrij geld). Volgt de vicariusbrief,
beginnende met: wij willam paeu, lambert rijck, jacob aelbertsz., dirck petersz., dirck haghen, hughe
van cronenberch priesters met onze andere mede gezellen, ‘ghebeneficiert’ in de nieuwe werck t utrecht
in de domstellen dat wij aan cornelis gerrytsz. (voornoemd) gegeven hebben het voornoemde land. Belend
ten oosten boven daen gheryt fredericksz. erfgenamen en ten westen beneden danyelt van loenensloet. De
betaaldag is st. petersdag ad cathedram a.s. (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De vicarienbrief is bezegeld door jacob aelbertsz (priester) op de andere dag na st. victoriedag 1483
en deze brief door de schout op dezelfde dag.
In dorso staat: dit viertel is gekomen op gheryt gerytsz. onze broeder van cornelis gerytsz. die
stierf in mei anno ‘99.
nr. 2980 19-3-1485 (het uithangend zegel is verloren)
407
Voor joost hugeszoon (schout van haastrecht) en wij jan symonsz. ende adriaen hughesz (buurluiden van
haastrecht) kwam voor dit gerecht mychiel gherijtsz. won. aan de vlist, welke met consent van de 12
vicarien gesticht in de nyewe werk in de kerk ten dom, in een erfpacht ontvangen heeft 14 ½ morgen
land gelegen boven de kerk van haastrecht, genaamd die peerboom. Belend ten oosten boven tyman van
hensbeeck en ten westen beneden folpert heymansz. De pachtsom is 10 ouden boddragers/jaar en moet
betaald worden op st. peterdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Bezegeld door de schout op 19-3-1485.
nr. 2980 4-10-1498 (het uithangende zegel is verloren)
408
Bartholomeus knijff, theodorus haghen, nycholaus gruyter, petrus johannis, hugo van gruenenberch,
godefridus jacobi ende ghijsberti priesters met onze anderen gezellen gebenificiert in de nieuwe werk
in de kerk ten dom te utrecht delen mede, dat zij in een eeuwige erfpacht gegeven hebben aan joest
aelbertsz. 6 morgen land met alle toebehoren, gelegen in het gerecht van haastrecht boven de kerk in
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de polder rosendaal. Belend ten oosten boven aelbert dircksz. en ten westen beneden heinric van
broeckhusen en ons 12 gebenefitierde in de nieuwe werk in de kerk ten dom toebehoord. Pachtsom is
een johannes beijerse gulden/jaar (van 14 stv. groot) (vrij geld met enige uitzonderingen). Volgen de
voorwaarden, o.a. 12 stv. te betalen bij die vernieuwing van deze pacht. De betaaldag is st. petersdag
ad cathedram a.s.
Deze brief is gezegeld op 4-10-1498.
nr. 2980 17-9-1504 (het uithangende zegel is verloren)
409
Voor hughe joestenzoen (schout), ghijsbert aerntsz. en anthonis willemsz. (buurluiden van haastrecht)
kwam jacop dircksz. welke zeide ontvangen te hebben in erfpacht van de heren der 12 vicarien gesticht
in de nieuwe werk ten dom een viertel land, gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder honaert.
Belend ten oosten boven jan dammasz. met een viertel land welke hij van de vernoemde heren in erfpacht
heeft en ten westen beneden dirck elbertsz. met een viertel eveneens in erfpacht van de voorscr.
heren. De pachtsom is een halve gouden beyersen gulden. Volgt de vicarienbrief met als aanhef: ‘ wij
bartholomeus krijff, theodoricus hagen, theodricus petri, nycholaus gruyter, petrus johanis,
godefridus en jacobi hugo van gruenenborch priesters met onze anderen mede gebenefitierden gesellen in
de nieuwe werk ten dom, geven voornoemde jacop dircksz. in een eeuwige erfpacht het voorstaande land.
De betaaldag is st. petersdag ad cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De vicarissen brief is bezegeld op 17-9-1504 en deze brief is bezegeld door de schout op 17-9-1504.
nr. 2980 10-9-1518 (met twee uithangende verloren zegels)
410
Jonge dirck dirck elbertsoons heeft in een eeuwige erfpacht ontvangen van de 12 gezellen vicarissen
exbinificiert in de dom in de nieuwe werk een viertel land gelegen boven de kerk van haastrecht in de
polder hoenaert. De pachtsom is een halve gouden beyerse gulden/jaar. Dit vlg’s de hier geinserneerde
brief, nl. dat voor dirck haegen heere van gronenburch, splinter woutersz, gijsbert van montfoort,
adriaen rijck, gijsbert zael, jan gijsbertsz en willem henricksz priesters met onze mede gezellen in
de nieuwe werk van de dom. Belend ten oosten boven matle hunen gerijtsoons met een viertel land die
hij van ons gepacht heeft en ten westen beneden alyt claes harmans soone wijf. Volgen de voorwaarden.
De vicarienbrief is bezegeld op 15-9-1518 en deze brief is op verzoek van dirck dirck elbertsz.
gezegeld door de 2 eerbare mannen geryt heynricksz. en jacob gerytsz. op 10-9-1518.
nr. 2980 8-3-1526 (met een uithangend zegel)
411
Voor cornelis cornelisz. van crimpen (schout te haastrecht), jan aernt ree en peter luyt (buurluiden
van haastrecht) kwam gheyn symonsz. die stelde van de 12 gezellen vicarissen exbinificiert in de dom
in de nieuwe werk in erfpacht gehad te hebben 4 ½ morgen land gelegen boven de kerk van haastrecht,
genaamd onder de peerboom. Belend ten oosten boven tyman van hensbeeck of zijn nakomelingen en ten
westen beneden folpert henricxsz of zijn nakomelingen. Dit tbv. die 12 vicarissen. De pachtsom is 10
ouden boddragers (vrij geld). De betaaldag is st. petridag ad cathedram a.s. (14 dagen onbegrepen).
Volgen de voorwaarden.
De brief is bezegeld door vernoemde schout op 8-3-1526.
nr. 2980 18-3-1529 (met een uithangend zegel)
412
Voor lambert van wijngaarden (schout), arent ghijsen en conick florisz. (schepenen van haastrecht)
kwam arijaen cornelisz. welke bekende van cornelis willemsz., als gekoren monboir, heeft ontvangen in
een erfpacht van de 12 vicarissen splinter woutersz, adriaen rijck, gijsbert zael, jan gijsbertsz en
willem henricksz priesters met onze mede gezellen in de nieuwe werk van de dom, een viertel land
gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder honaert. Belend ten oosten boven jan dammasz. welke
een viertel land van de vernoemde heren in erfpacht heeft en ten westen beneden dirck elbertsz. met
een viertel land van dito heren in erfpacht. Dit tbv. van 12 vicarissen. De pachtsom is een halve
gouden beyerse gulden (vrij geld). Volgt de geinserneerde brief van t kapittel, beginnende met: wij
vredrick hermansz., jan de bock, heynrick cronenborch, jacob gerrytsz. en jacob gerytsz. priesters.
Volgen de voorwaarden.
De kapittel brief is bezegeld op 18-3-1529 en deze brief is bezegeld door de schout op dito datum.
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In dorso staat: in haastrecht arian cornelisz. na zijn door die kerkmeesters van haastrecht weleer
jacop dircksz. hoenaert eenen halve beyerse gulden.
nr. 2980 19-4-1530 (met een uithangend beschadigd zegel)
413
Voor lambert van wijngaerden (zegeld), emont gherritsz., goessen jacobsz., wouter (ende?) jan claesz.,
jan hughensz gezworenen en buurluiden van haastrecht kwam sijmon gheenensz. welke van de 12 vicarissen
(zie vorige acte) zegt gepacht te hebben 4 ½ morgen land gelegen boven de kerk van haastrecht, wat
genaamd is de peerboom. Belend ten oosten boven tyman van hensbeeck en ten westen beneden folpert
henricxsz. Dit tot gemeen behoef van de vern. 12 viertelen. De pachtsom is 10 ouden boddragers/jaar
(vrij geld).
De brief is bezegeld door de schout op 19-4-1530.
nr. 2980 2-5-1538 (met een uithangend zegel)
414
Wij johannes ghijsbertysz., johannes boel, thijmaunus hermauny, frederiks hack, jacobus de oudewater
(zegeld), henrick cronenborch, cornelis bemmel, henricus ackoen gijsbertsz. de schoonhoven priesters
met onze anderen mede gezellen gebeneficeert in de 12 vicarien gesticht in de nieuwe werk van de kerk
ten dom te utrecht, hebben in erfpacht gegeven aan wilhem thonusz. tot behoef van de gemene landgenoten binnen de dorpe van benschop, 2 viertelen land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder
coelvaert. Dit tot gemeen behoef van de vernoemde 12 vicarissen, groot 10 morgen met de benschopper
vliet boven en met 10 morgen land die peter gerritsz. beneden geland is. De pachtsom is een gouden
johannis beyerse gulden/jaar (vrij geld). Volgen de voorwaarden. De betaaldag is st. petersdag ad
cathedram a.s.
De brief is bezegeld op 2-5-1538.
nr. 2980 9-3-1558 (met een uithangend zegel)
415
Voor cornelis willemsz. (schout van haastrecht), jan dirksz. en dirck meusz. (gezworenen en buurluiden van haastrecht) kwamen claes van loestadt schout, franck daemesz., franck aertsz. dorpraders,
cnelis hermansz., jan willemsz. de voecht, coenrarde jansz., andries feysz. ende aert willemsz.
heemraders gerecht ende dorps van benschop welke bekende te samen ende ongescheiden over hem en voor
hun nakomelingen, dorpsraden, heemraden en gemene landgenoten, buren ende geerfden des gemene dorps
van benschop met hun vrijen wille en consent van jacob van amstel van mijnden, drost ‘s lands van
ijssel-stein, alzo dat cornelis gerritsz. tbv. de gemene landgenoten, buren en geerfden van benschop
van de 12 gezellen gebenificeert in de dom te utrecht in de nieuwe werke in ene eeuwige erfpacht
ontvangen heeft 2 viertelen land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder coelvaert met alle
toebehoren en de gebenificeerden heren toebehorende. Daar die gemene landgenoten, buren en geerfden
van benschop met 10 morgen land en met de benscopervliet boven en met 10 morgen land (die peter
geritsz. toe plegen te behoren) beneden naast geland zijn. Beloofde onze cameraer van de 12 gebeneficeerden te betalen een gouden joannis beyerse gulden. Volgt de kapittelbrief met: de domdeken van de
dom te utrecht deelt mede met consent van de eerbare heren tyman hermansz., hendrick cronenborch,
henrick ackoen, egbert luyssinck, herman cronenborch, andries waelkens, jan crap en peter grinsselt
van geften mitsgaders van de anderen mede gezellen gebeneficeert in de nieuwe werk onzer kerken ten
dom, in een eeuwige pacht gegeven te hebben aan de vernoemde cornelis gerritsz. etc. het voorstaande
vermelde land en die pachtsom. Volgen de voorwaarden.
Het kerkenzegel is aan die brief gehangen door de here dyrck van maes op 1-2-1558. Deze brief is
bezegeld door vernoemde schout cornelis willemsz. op 9-3-1558.
nr. 2980 6-8-1566 (met een uithangend zegel)
416
Voor rijck evertsz. (schout), floris neertsz. en cornelis daemensz. (gezworenen) in de gerechte van
haastrecht kwam geene symonsz. en bekende van de weerdige heeren domdeken te utrecht met consent van
de 12 vicarien in de nieuwe werken van de dom, in een eeuwige erfpacht ontvangen te hebben 4 ½
morgen land als vermeld in de hier geinserneerde brief van die domdeken en de 12 vicarieen. Het land
is gelegen beneden de kerk van haastrecht rn genaamd onder den peerboom. Belend ten oosten boven tyman
hensbeeck en ten westen folpert henricxcsz. en ten westen beneden folpert henricxsz. Het land is van
de vernoemde 12 vicarieen en was vernoemde geene symonsz. van zijn vadere symon geennesz.
aanbestorven. De pachtsom is 10 oude boddragers (vrij geld) en de betaaldag is op st. petersdag ad
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cathedram a.s. ( 14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De vicarienbrief is bezegeld op 31-5-1566 en deze brief door de schout op 6-8-1566.
nr. 2980 18-2-1591 (met een uithangend verloren zegel)
417
Voor pieter dammasz. (schout van haastrecht), gerrit dirksz. en pieter jansz. (gezworenen van
haastrecht) kwam daem franckensz. welke overgaf de brief van de domdeken die met consent van de
eerwaarde heren andries valckens, johan sullen en andere mede gezellen gebeneficeert in de nieuwe
werke onzer kerke ten dom, waarin zij hem in een eeuwige erfpacht gegeven hebben tbv. de gemene
landgenoten, buren en geerfden van benschop, 2 viertelen land gelegen boven de kerk van haastrecht in
de polder coelvaert met alle toebehoren. Dit tot gemeen behoef der 12 vicarieen gesticht in de nieuwe
werk van de domkerk. Belend boven door de gemene landgenoten etc. van benschop met 10 morgen met de
benschoppervliet en beneden met de 10 morgen land welke pieter geennensz. toebehoord. De pachtsom is
een gouden johannis beyerse gulden. Te betalen te utrecht. Volgen de voorwaarden (uitgebreid).
Te betalen de helft aan de heer van de landen en de wederhelft aan onze nakomelingen.
De schout bezegelde deze brief op 18-2-1591.
nr. 2980 26-9-1595 (met een uithangend zegel)
418
Voor pieter dammasz. (schout), lenert gerritsz., willem jansz. en dirck gerritsz. (gezworenen te
haastrecht) kwam dirck jansz. en bekend in een eeuwige erfpacht ontvangen te hebben van de eerwaardigen heren domdeken en t kapittel ten dom 4 ½ morgen land gelegen boven de kerk van haastrecht
genaamd onder de peerboom. Volgt de geinserneerde dombrief waarmede de domdeken met consent van de
vicarien gesticht in de werken onzer domkerk (bij transport van geene symonsz. in onze handen gedaan)
zij aan hem dirck jansz. in een eeuwige erfpacht gegeven hebben de vermelde 4 ½ morgen land. Dat
land belend ten oosten boven thyman van hensbeeck en ten westen beneden folpert henricxsz. Dit tot
gemeen behoef van de 12 vicarien. De pachtsom is 10 ouden boddragers (vrij geld). Volgen de diverse
voorwaarden. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram a.s. (14 dagen onbegrepen).
De kapittelbrief is bezegeld op 18-8-1595 en deze brief op 26-9-1595.
nr. 2980 25-5-1605 (met een uithangend zegel)
419
De domdeken en het kapittel ten dom hebben met consent van de eerbare heren johan haller, willem
antins en andere mede gezellen gebenificeert in de nieuwe werken onzer kerk ten dom, in een eeuwige
erfpacht gegeven aan adriaen jansz. lamme tbv. de gemene landgenoten, buren en geerfden van de dorpe
benschop, 2 viertelen land gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder coelvaert, dit met alle
toebehoren en tot gemeen behoef van de 12 vicarieen gesticht in de nieuwe werke van onze kerk te
utrecht en met rechte toebehoord. Belend boven de gemene buren van beschop met 10 morgen land en de
benschoppervliet en beneden de 10 morgen land behorende pieter gerritsz. De pachtsom is een gouden
johannes beyerse gulden welke te utrecht betaald moet worden. Volgen de voorwaarden.
Bezegeld op 24-5-1605.
PS: dit charter is beschadigd en aangetast.
nr. 2980 2-9-1653 (met een uithangend zegel)
420
Voor gerard blombart (schout), anthonis jansz. verhanen en pieter van rijswijck (schepenen van
haastrecht) kwam jan gerritsz. van vuijren, welke stelde van het kapittel ten dom in een eeuwige
erfpacht ontvangen te hebben 2 viertelen land gelegen boven de kerk van haastrecht. Volgt de geinserneerde kapittelbrief, welke als super intendant der vicarieen goederen in onze kerke, gefondeerd tbv.
de 12 gezellen in t nieuwe werk in de domkerk welke vermeld land aan vermelde van vuijren gegeven
hebben tbv. de gemene landgenoten, buren en geerfden van benschop. Belend boven de gemene buren van
benschop met 10 morgen land en de benschoppervliet en beneden de 10 morgen land behorende pieter
gerritsz. De pachtsom is een gouden johannes beyerse gulden welke te utrecht betaald moet worden op
st. petersdag ad cathedram a.s. (een maand onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is bezegeld door de vice domdeken op 2-9-1653 en deze brief is door de schout
bezegeld en ondertekend door voornoemde anthonis jansz. verhanen en de voornoemde pieter tekend met
pieter adriaensz. van rijswijck 1654. Verder tekende deze acte nog ene cor van meerlo.
nr. 2980 16-10-1741 (deze acte is niet bezegeld)
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421

Willem graves (tek.) bekend in de naam en tbv. de landgenoten, buren en geerfden van benschop
vermits het overlijden van de heer egidius van braam (in leven schout van benschop) van het kapittel
ten dom in een eeuwige erfpacht ontvangen te hebben 2 viertelen land gelegen boven de kerk van
haastrecht in de polder coelvaert (met alle toebehoren). Volgt de geinserneerde kapittel brief. Het
kapittel ten dom als super intendent van de vicarie goederen gefundeerd tbv. de 12 gezellen in het
nieuwe werk onzer kerke. Belend boven de gemene buren van benschop met 10 morgen land en de
benschoppervliet en beneden de 10 morgen land behorende pieter gerritsz. De pachtsom is een gouden
johannes beyerse gulden welke te utrecht betaald moet worden. Volgen de voorwaarden. De betaaldag is st.
petersdag ad cathedram.
De kapittelbrief is bezegeld op 4-9-1741 en deze brief op 16-10-1741.

nr. 2980 dd. 1308 en 1406 (dit is het eerste van de twee losse stukken in een aparte omslag)
422
--- (verloren) van lochorst, deken der kerke te utrecht maakt bekend dat wij in handen hebben ene
zonderlinge beschreven brieve met zegels des officiaals in de hove van utrecht bezegeld als ons
‘waelkundich’ is, hier geinserneerd. Wij officiael des hof’s van utrecht maakt bekend dat voor mij is
gekomen daniel wayscilt knecht, die bekende dat hij ontvangen heeft en houdt van de gezellen in de
nieuwe wercken dienende in der kerke van utrecht, 12 morgen land gelegen in de jurisdictie van haastrecht in een erfpacht om 5 pond termoeys/jaar. Belend boven daniel bouse met een halve hoeve land en
beneden henricx van der weyde met land en erfnisse. Te betalen aan de gezellen van de deken voorschreven (vrij geld) en wel de helft binnen 8 dagen na st. mertensdag in de winter en de wederhelft
binnen 8 dagen na st. petersdag ad cathedram daar aan volgende. Dit alles tbv. voorstaande gezellen.
Volgen de voorwaarden.
Bezegeld door t kapittel op de derde dag na inbilate 1308 en deze brief des anderen dags na de
sonnedag letaen ibutin 1406 !!
nr. 2980 geen datum vermeld (dit is het tweede van de twee losse stukken in een apart omslag)
423
Voor joost hugensz. (schout van haastrecht), huge geritsz., willem aerntsz en dammes jansz.
(buurluiden van haastrecht) kwam willam de weldich schout, aernt heynricsz., claes jansz., henrick
claesz., gherit franckensz., heyn loef, jacob gherytsz, herman aerntsz. burgemeesteren en schepenen in
het gerecht en landen van benschop, welke tbv. hun en de gemene landgenoten, met consent en believen
van aelberts van egmond drossaart van de edele en vrome heren van ijsselstein, dat aernt henricxsz.
voornoemd tbv. de gemene landgenoten, buurluiden en geerfden van benschop van de 12 gezellen
gebenificeert in de dom in de nieuwe werken, in een eeuwige erfpacht ontvangen heeft 2 viertelen land
gelegen boven de kerk van haastrecht in de polder coelvaert (met alle toebehoren) en de gebenificeerden toebehorende. Belend boven de gemene buren van beschop met 10 morgen land en de
benschoppervliet en beneden de 10 morgen land behorende pieter gerritsz. De pachtsom is een gouden
johannes beyerse gulden welke te utrecht betaald moet worden.
Volgt de kapittelbrief, bezegeld met het zegel van de here jacop aelbrechtsz. priester cameraer der
12 gebenificeerde, en de heren voorscr. Wij jacob aelbrechtsz., lambert die rijck, bartelmeus knijff,
dirck smit, dirck hugen, claes gruter priesters en pieter jansz. dyacon met onze anderen mede
gezellen, gebenificeert in de nieuwe werke ten dom, welke t voornoemde land in erfpacht gaven. Volgen
de voorwaarden. De betaaldag is st. petersdag ad cathedram.
PS: er is geen datum vermeld.
nr. 2981 dd. 1400 ?? (niet gezegeld)
424
Willam de weldich schout, aernt heynricsz., claes jansz., henrick claesz., gherit vranckensz,
heyn loef, jacob gherytsz, herman aerntsz. schepenen in benschop met de gemene landgenoten, stellen
dat wij om zonderlingen redenen (openbaar met goedvinden van de gemene landen van deze dorpe en de
heerlijkheid van haastrecht) gekocht hebben van meester jan gerijtsz. die beterschap van een hoef land
welke hij houd in erfpacht van de 12 vicarissen in de dom van st. mateyn en gelegen is in ene polder
genaamd coelvaert. Voor welke half hoef land wij schout, burgemeesters, schepenen ende landgenoten in
die voorschreven landschappe van benschop beloven te betalen alle jaren op st. petersdag ad cathedram
(14 dagen onbegrepen) te gouda aan meester jan gerytsz vernoemd of de houder van deze brief 28 rijnse
gulden (van 40 groten t stuk). Volgen de voorwaarden.
Bezegeld tot meerdere waarachtigheid ‘aanhangende’ !?.
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Er onder staat nog: ‘ Ende gheen peen verboert wesen dan bij mr. jan gherytsz off den houder des
briefs’
PS: dit onderschrift is later toegevoegd.
nr. 2982 19-2-1448 (niet bezegeld of getekend) (eerste losse stuk van de 2 stukken in dezen omslag)
425
De deken etc. van het kapittel ten dom hebben met onze brieve de eerbare heren der goeveneur en hoge
rade van onze here van worgeert gestelt ten zake zijnre landen in holland en zeeland etc. en allen
dengenen die deze brief zien of horen lezen, dat in verleden tijden ene genaamd jan de wit (zaliger
gedachte) van ons en onze kerke voornoemd in erfpacht ontvangen had 4 ½ morgen land gelegen in het
gerecht van haastrecht en genaamd onder die peerboom. Dit land gebruikte voornoemde jan rustelijk vele
jaren (dit vlg’s onze oude registers) en heeft altijd goede betalingen gedaan.
Na zijn overlijden heeft willem van nijnen en oetke dat land van ons gebruikt, vele jaren, en na
diens dood heeft gerijt scoer dit land van onze kerke in erfpacht ontvangen (nl. in 1403) en bezat het
20 jaren lang rustelijk en vredelijk en steeds zijn pacht betalende. Na geryt scoer’s dood is dat land
in erfpacht gegaan naar jacob die paep en diens erfgenamen in t jaar 1424, welke het eveneens
rustelijk bezat en dit tot heden toe.
Het is waar dat in 1447 dit overging op jan die paep (daar vernoemde jacob die paap overleden was)
wel 6 jaren (en zijn wijf enen anderen man hadde en bij jacob die paep voorn. geen kinderen gehouden
hadde en jan verscr. de naaste bloede was, wat hij ons bewees met een stede brief met het zegel van
woerden bezegeld (hij was poorter van die stad woerden) der zelve voorscr. 4 ½ morgen. Zo is t dat
wij jan die paep, aangezien dat hij de naaste was van vermelde jacop die paep het vern. land in een
eeuwige erfpacht gegeven hadden.
De (orginele) brief was bezegeld met het kapittelzegel op 19-2-1448.
nr. 2982 16-11-1447 (niet bezegeld of getekend) (tweede losse stuk van de 2 stukken in de omslag)
426
Wij meester aernt claesz., johan ram, johan van boschuzen, bertholmeeus van schiedam, jacob tam en
peter hazert priesters met onze mede gezellen gebeneficeert in den dom te utrecht in de nieuwe werke,
dat wij in getugen der waarheid laten weten de eerzame wijzen schout en buurluiden van haastrecht
(onze lieve vrinden) dat wij gegeven hebben jan die paepe en zijn nakomelingen die tweedeel van 7
morgen land gelegen in het gerecht van haastrecht. Dit volgens de brieve die hij van het kapittel ten
dom gehad heeft met consent van ons. Daar jan die paepe vernoemd moeynisse van jacob gheritsz. in
gedaan werdt heeft ons zeer verwondert, daar dit land ons en onze kerke 60 of 70 jaren lang vredelijk
bezit en de pacht steeds aan ons voldaan werd. Nl. ene gherijt schoor (die onze erfpachter was)
betaalde zo’n 35 of 40 jaren de pacht van die landen aan ons en na diens dood met ons consent jacob
die paepe dit ons betaald heeft (zijn leven lang) en na diens dood heynken die cuper van jacob die
paepe voornoemd wegen die heynken vernoemd tot ene wive heeft ons ook tot heden toe betaald heeft (dit
vlg’s onze registers) en wij tot gene tijden van jacob gherijtsz voorscr. genen pacht ontvangen
hebben, noch hem ook als ene pachter kennen, wat de qaarheid is.
Alzo begeren wij vriendelijk aan u dat gij jan die paepe (toonder van deze brief) als onze erfpachter
van vernoemde lande behulpelijk zal wezen in zijn recht te verkrijgen.
Johan proeys domdeken te utrecht heeft de (orginele) brief bezegeld, Gegeven op 16-11-1447.
nr. 2983 19-11-1476 (het uithangende zegel is verloren)
427
Op 19-11-‘76 zo vroeg de schout van haastrecht de buren van haastrecht, die hij daartoe genomen
hadde, voorscr. heren wegen als heynric claesz. ende thonis pietersz. een vonnisse het welke hangende
was tussen heer jacop aelbertsz. owijck vicarie ende commissair der 12 vicarieen in de dom te utrecht
in de nieuwe werke en claes meynertsz roerende dat heer jacop voorschreven, claes meynertsz. zijn land
ontwaert hadde met recht t welke claes voorscr. in pachte hield van de vern. vicarien en claes hem
niet wederomme in die walick en hadde laten setten met recht, als recht is van de landen.
Welke vonnis die voorscr. heynric met de gemene buren gesteet hebben te oudewater. Ende sien gekomen
mit beide haer dingtalen te oudewater, waarop die van oudewater den bueren uitgegeven hebben, want dat
alsulke zaak bij hem gebuerde sij souden gewezen hebben voor recht heer jacop in den recht ende claes
in den onrecht na uitwijzinge haar beider dingtalen, dus sien die voorscr. hendric en thomas thans
gekomen ende hebben dat uitgeven van oudewater die gemene buur te keuren gegeven.
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Ende die gemene buur hebben heynric ende thomas voorscr. groet gemaakt te wijzen voor recht als die
van oudewater geraden ende uitgegeven hadde. Ende hebben gewezen voor recht ende vervolcht bij die
gemeen buer heer jacop in de recht ende claes meynerty in den onrecht na uitwijzen haar beider
dingtalen die zij ingebracht hadden.
Dit vonnis is gewezen bij de gemene buur, zo heb ik joest hughzoon (schout van haastrecht) deze brief
bezegeld over heynric claesz. en thomas pietersz. en over de gemene gebuurd op hun verzoek op
19-11-1476
nr. 3440 25-8-1512
428
Wij grave van egmondt met de cameraars van de kamer van de rade in holland stellen dat wij op machte
van de brieve van commissie etc. en doet zijn relaas. Nl. dat hij op 18 en 19 augustus 1512 te
schoonhoven was bij de heer lodewijck van moerkerke (onze kastelein en baljuw aldaar) en verzochte
hem te assisteren bij het bekend maken van t placaat. Hij antwoorden hierop dat hij t betreff.
placaat niet zal toelaten om te publiceren voor dat dit te ijsselstein gepubliceerd was en dat dan
die van ijsselstein voldaan en betaald waren van t zelfde placaat om dat te publiceren ... etc. Is
voor de krimpenerwaard verder niet van interessen.
Getekend door schellacht op 25-8-1512.
nr. 3655 12-1-1424
429
Burgemeesters, schepenen en raden van dordrecht, van schoonhoven en van gouda stellen dat de goede
luiden gemeenlijk gegoed en geerfd zijnde in de krimpenerwaard beneden schoonhoven, die na den
dijkrecht schuldig zijn de lekdijk weder te doen dijken en toe te maken, welke beneden den lekkerkerk
gebroken en gewielt is en dat op deze tijd niet konden en mochten bij hen zelve die dijck weder te
maken onder rechter armoede en zwaren last dair zij in geweest zijn, roerende van de oorloge en
twysken den gesticht van utrecht en holland en mede om zware sterften die in den gemene landen geweest
hebben ende mede aengezien dat zij in deze zelven dijck binnen 2 jare naast brekende 3 walen toe
gedijkt hebben, dair elke morgen gelegen in die waard verdijkt hebben boven de 3 wilhelmus hollandse
scilden onder zware lasten en armoede aangedragen. Om hen te helpen zo vragen zij aan de kapittels der
5 goeden sluizen en alle geestelijke- en wereldlijke personen der stad en des gestichte van utrecht,
welke in de overwaard tussen de nieuwe dam en schoonhoven gegoed en geerfd zijn, om die in de overwaard vernoemd gegoed en geerft zijn en na den dijkrechten niet schuldig zijn van recht deze dijk te
dijken, om hen bij te staan in het herstel van de dijk.
Bezegeld op 12-1-1424.
nr. 3848 dd. 19-8-1664
430
Reglement bey ons gerart pouwen heer van de hemsteeden, raat en meester van
rekeningenn der domeynen van d.e. grootmogende heere staeten van hollant en
westvrieslant ende willem advuskaat over de voorschreven domeyne als
koomisaris van de opgemelten raade en meesters van rekeningen ten beweijsen
van de heeren gekomiterden der steden gouda ende schoonhooven beraamt ende
geadliseert ter nopende de regeringe van oost ende west seijde vande vlist.
1 Dat den balju van schoonhooven als schout van de oost en wes(t)sijde van de vlist alle besoenjens
het ambagt ofte die respetieven polders konserneerende ende de selven daar binne ofte ter gouda
ofte tot schoonhooven waarnemende sal doen sonder enigen reys ofter kosten ende vakaasie daar over tot
lasten van het gemeen lant te bringen dog wart hem eens vier alle seyne moeten soo ordinaris als agter
ordinaris op het waarnemen van schoudaagen doen van de ermen ende gemeen rekeningen als anderen voor
vallende toegevoegt een somma van twee en vertig guldens eens gelt sonders iets meer tot lasten van t
ambagt seijn van verteringe of andersins te moegen deklareren.
2 Dat de burgemeesters ende geswoerren in der teijt in dienst van t gemeenlant seynde haare dienst
binnen t lants ofte steeden gouda en schoonhooven vallende sullen doen sonder enigen teerkosten, dog
wert deselven egter voor alle haaren besoenyens soo ordinaris als exter ordinaris op haaren schoudagen het doen van de gemeen lants ende armrekeninge als anders vallende toegevoegt te weeten der
burgemeester de somma van twaalf gulden daar onder begrepen het gaderen vant het nergen gelt, blij-

136

vende soo seij its daar op verteren willen H.ren (?) tot haaren lasten.
3 Dat men elks van de geseijden burgemeester ende geswoorens en anderen voor soe veel die de oost ende
west seyde van de vlist konserterende de welke de schouwen waarnemende haar sullen moeten te vreede
stellende met daggelden daar toe gestelt sonder enige teringen tot lasten van t ambagt te moegen
bringen.
4 Dat de schouwer van hoog bilwijk voor seijn daggelt sal genieten twintig stuyvers sonder enigen sins
tot lasten van t gemeen lant te mogen teren.
5 Dat het doen van de voorrekening ende aanteykeningen van dien veertien daagen daar te voeren sal
moeten werden gepubliseert, op dat ieder aan het gemeenlant te afteren sijnde daar van tijdelijck een
billitten huijsen van de sikketaaris sal leveren die dan de selven belletten liasirende sal om als dan
de voorrekening daar uijt gevoorneert te werden sonder enigen teerkosten daar op te moogen maaken maar
wiert egter den schout, burgemeesteren ende geswoerens toegevoegt ens de somma van twaalf gulden
sonder meer.
6 Ende also de prinsepaale rekening respekte van de heeren burgemeesters der steeden gouda ende
schoonhoeven die tot het hooren en sluyte van de selven werden gekoomenteert niet kan werden gedaan
ten voorde selven heeren als meede rendanten van rekeningen een fatsoendelijk maalteyt werde bereyt,
soo sal voor de onkosten van de selven maalteijt met den aanklevinge van dien jaarelijks in rekeningen
werde gebragt de somma van twee en seventig gulden sonder dat enige wagen ofte schuytvrachten in
rekeningen sullen moogen gebragt werden nog ook de 20 vaane bier die voordesen beijde gebure gedronken
wierden.
7 Den sikketaaris voor seyn moeiten ende besoenjens soo ordinaris als eckster ordinaris binnen de
polder ofter ter gouda ofte schoonhove vallende en voor seijn schrijfloon eens genieten de somma van
vier en vijftig gulde sonder meerder.
8 Dat de bode van de vlist voor seijn dienst in voorschreven polders voor vallende ende het gemeenlant
consernerende ende tot sijn wedden jaareleyks sal genieten een somma van veyftien gulden.
9 Dat boven alle t gunt voorschreven is geen meer sakaasie, daggelden, schuyt ende waagevragten ofte
verteerde kosten in rekeninge gebragt ofte geleden sullen wirden.
10 Dat aen de gemene ingelanden seijn sulks versoekkende jaarreleijks agt ofte 14 daagen voor het doen
van de prinsepaalen rekening kopie van de selven rekening in specevikatie tot haaren redelijken kosten
sal moeten werden behandigt.
11 Dat den schout, burgemeesteren en gesworens mitsgaders den sikketaaris buijten ‘s lants voor de
polder vakseerende als in den haag, te uytregt ende anderen vergelegen plaatse voor haaren vakatie en
daggelden hare reys ende teerkosten daar in begreepen sulle genieten als volgt den schout en sikketaris ider vier gulden ende burgemees en gezwoorens twee gulden tien stuyvur daags.
12 Dat de voorschreven onkosten beyde voorschreven polders sullen werden gebragt en gedraagen naar
prooporsie van ider margetale.
13 Den voorschreeven schout, burgenmeesters en geswoorens sullen en gene prosesen voorschreve
ambagten ofte polders rakende moogen monvrien ofte gedraagen vaart seijnde beyde hant nemende ten sey
als vooren daar opgehoort werden de gekoomiteerden van de voorschreven steeden gouda ende
schoonhooven misgaders de gemene buerstemminggen ende sulks daar op verkregen hebbende de gemene
toestemminge tot de selve procsessen van de gemeenten ofte het meerendeel van de gemeenten van de
gekwaalffe seeiden der sel vel ende bey naalatigheyt van dien sullen egenen kosten in rekeningen geleden
worde, behoudens de ingelande haar regers tegens gene die sulks ondernemen sal ofte sullen hebbe.
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14 Dat voortaan ten daagen als de prinsepaale reekening sal werden gedaan beyde afgaande burgemeesters
en geswoorens aan den bilte (= baljuw ?) sal werden over gelevert in dubbeltgetal omme daar uyt ten
selven daagen bey hem een enkelt getal geeligeert te werden soo nogtans dat alle jaar een burgemeester
ende twee geswoerren sullen moeten werden gekontinueert ende dat den schout in het opstellen van het
voorschreeven dubbeltgetal meede stemme beneffens burgemeesteren ende gesworens hebben sal.
15 Dat alle deudeleijken onkosten over het versoekken en vervorgen van dit reglement met het geen daar
van dippendeert soo aan de seyden van het reglement van de geregte als van de ingelanden sullen werden
gebragt ende geleden in de rekeninge voirt het toekoomende jaer.
Aldus gedaen ende gearresteer beij ons onder geschreven ten beyweesen vande heeren gekoomiteerden
der steeden gouda ende schoonhoven met overgiften en bewillingen van de voorschreven schout, burgemeesteren en gesworens en ingelande van de voorschreven polders in den geregthuiuyse van de vlist
desen 19 agustus van de jaaren sestien hondert vier en sestig.
En was onderteykent gelraert pouwen en willem heijn.
nr. 3848 6-11-1737
431
Dit zegel (= een droog zegel) behoord tot de inliggende insinuatie van de domdeken dd. 1-11-1737.
Het kapittel ten dom stuurde een deurwaarder naar willem aartsz. van dam schepen van de vlist en die
gene welke de kade op hoog bilwijk schouwen en navolgende orders hebben gegeven tot verandering van de
hoefslag van die kade, geinsinueerders en aan dezelve denuntieren dat de heren insinuanten onder de
gerechte van haastrecht hadden leggen 13 morgen land langs de vlistdijk aan de oostkant. Belend aan de
west-, noord- en zuidzijde de erfgenamen van cornelis arentsen. Ivm. dit land moet de insinuant jaarlijks 150 roeden van de dijk van de polder van hoog bilwijk onderhouden, welke polder ongeveer 54
morgen groot is en door die dijk bevrijd wordt van het vlistwater. Dat tot dekking van de polder nog
een kade legt dewelke strekt tot keringe van het water van bergambacht. Dat de insinuanten voor aan
tegens de voorn. kade leggen en dat die kade voor hene gehoefslaagd is geworden en waar in hun land
nooit bekend is geweest en dus ook die kade nooit onderhouden heeft. Nu heeft men geheel andere
bepalingen gemaakt ivm. het onderhoud van die kade. Hierdoor is het land van adriaan hooft groot 3 ½
morgen ten delen ontheven van de onderhouds bepaling, zodat suppleanten merkelijk daarmede zijn
bezwaard geworden etc.
De deurwaarder heeft dit gedaan op 6-11-1737.
nr. 3848 omvat een omslag met 4 stukken betreffende de polder rekeningen van de vlist en bonrepas dd. 1742 en
432
1743 waarmede men het, onder verwijzing naar voorstaande reglement dd. 1664, niet mede eens is.
nr. 3849 omvat 3 deeltjes waarvan een in een slechte materiele toestand is.
433
De 2 ter inzage verstrekte deeltjes omvatten de rekeningen van de vlist en bonrepas over de jaren 1742
en 1743. Deze rekeningen zijn in principe niet intressant. Het berekende te kort werd via de omslag
geint. Enkele punten uit die 2 rekeningen laat ik hier volgen:
1742
1743
---------- dirk drost sluiswachter te haastrecht van de sluis met willigen langerak
c.s. gemeen:
6-0-0 6-0-0
- deel van de gage van de schoolmeester van polsbroek onder de vlist en bonrepas
45-0-0 45-0-0
- subsidie van de kerke plaatsen van de ommegang van saet en kaas
30-0-0 30-0-0
- 3 lantarens op de dijk bij nood te gebruiken
4-4-0 4-4-0
- jacob crijnen de ridder (is herbergier) wegens verteringen bij hem gedaan
77-6-0 94-4-0
De oost- en westzijde van de vlist zijn groot 700 morgen, echter wat verderop
staat vermeld: de oostzijde is groot 334 morgen en de westzijde 434 morgen.
- de molen aan de oostzijde van de vlist voor hout en arbeidsloon aan de weduwe
van cornelis groeneveld
ijzerwerk de weduwe van jan van eck

128-0-0 diverse
33-10-0 posten
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jan vergeer te krimpen voor de molen
roede
- betaald aan de armen van de vlist en bonrepas ipv. de 2 molenroeden
- een potlood
0-3-0
- aan de armen van de vlist voor dat de galg op deszelfs grond staat

107-0-0
200-0-0
3-0-0

nr. 4276 26-12-1480 (met 2 uithangende verloren zegels)
434
Ik dirck govertsz. beken dat aernt pietersz (zaliger gedachte) en alit (zijn vrouw) mij volledig
betaald hebben de som die zij mij beloofd hadden in de medegaven ende huwelijkse voorwaarden met
machtelt (mijn vrouw) met penningen en een deel schepenbrief. Voort zo kennen ende ley ik dirck
voorscr. dat al alzulke land gelegen tot haastrecht ende in des heeren lande van montfoort daar ik
mijn wille of hadde te houden of zekere penningen daar voor te nemen, dat ik dirck voorscr. die
penningen genomen en ontvangen hebbe en dat die voorscr. landen tot behoeren alit voorscr. mijne
moeder mit welk land als t mijn moeder mag doen haer vrijen wille.
Bezegeld met mijn zegel en tevens bezegeld door meester jacob doctoer in de heilige schrift ende
prior binnen schoonhoven den convents van de carmelieten mede te bezegelen met t zegel van zijn prior
officie. Gedaan 26-12-1480.
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Kapittel oud munster
===============
nr. 1737 Een portefeuille met een aantal rekeningen. Alleen het laatste stuk is in het nederlands
435
geschreven en dateerd uit 1630.
Manuaal of blaffaard der proosdije van oud munster voor de jare 1630 beginnende ende navolgende
jaren:
fo VI

Ander ontvang der goederen op de vlist.

Gijsbert meertemsz heeft in huur 4 morgen land gelegen aan de westzijde vande vlist gebruikt bij peter
dirck jorisz. voor 7 jaren ingaande petri 1614 die geexpireert zijn daar bij stilzwijgen nog voor 3
jaren volgens de oude huur om 48 pond 2 kazen t stuk 10 lb.
Item de weduwe van peter dirck jorisz. door overgifte van lucas roeloffsz. heeft in huur 6 morgen land
aldaar voor 7 jaren ingaane petri 1614 die geexpireert zijn dan bij stilzwijgen nog continueerd voor
dit jaar 82 pond en 2 kazen t stuk 10 lb.
Item gijsbert aertsz. in plaats van aeltgen weduwe van jan nijssz. heeft in hure 8 morgen land ook
aldaar voor 7 jaren ingaande ... (niet vermeld) 96 pond en 2 kazen.
Item jan bartholomeus woutersz. heeft in pacht 4 morgen land aan de oostzijde gemeen met andere 4 morgen de weduwe van matthijs woutersz. toe behorende voor 7 jaren ingaande petri 1614 die geexpireert
zijn daar bij stilzwijgend continiatie voor dit jaar vlg’s de oude hure om 40 pond en 2 kazen.
nr. 1738-a Deze portefeuille omvat een aantal rekeningen vanaf 1485 doch staan in het latijn maar die
436
vanaf 1619 zijn in het nederlands geschreven.
Copie
Rekening here henricx van honthorst van t sociaetschap ende vicarieschap ofte stadthouder
-schap vande leenen der ed. welgeboren here hans wolphart van brederode here tot brederode etc. als proost tot oude munster te utrecht des jaers XVIc ende negentien
rem. begunren.
1619
Die d here proost 1619
Op fo VI staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten dirck petersz. door overgifte van lucas roelofsz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen
aan de westzijde van de vlist, lest gebruijckt bij peter dirck jorisz. voor den tijt van seven jaren
ingaende petri 1614 jaerlijks ende alhier voor t seste jaer om XLVIII pond II kazen het stuk 10 lb.
Item de weduwe van peter dirck jorisz. door overgifte vande voorscr. lucas roeloffsz. heeft in pacht
ses morgen lants gelegen aen westsijde vande vlist voor de tijt van 7 jaren, ingaande petri 1614,
jaarlijks ende alhier voir t VIde jaat LXXII pond 2 kazen t stuk 10 lb.
Item gijsbert aertsz. in plaats van aeltgen weduwe van jan nijsz. heeft in pacht 8 morgen land aan de
westzijde van de vlist, te voren gebruikt wordende bij alexander adriaensz. voor de tijd van 7 jaren,
ingaande petri 1614, jaarlijks per morgen XII pond vrij geld makende hier voor t 6de jaar XCVI pond
2 kazen.
Item bartholomees woutersz. heeft in pacht 4 morgen land aan de oostzijde van de vlist gemeen met
andere 4 morgen de weduwe van matijs woutersz. toebehorende voor de tijd van 7 jaren ingaande petri
1614, jaarlijks om 10 pond/morgen vrij geld, makende voor t zelfde jaar XL pond 2 kazen,
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3de somma 256 pond.
437

1655

Rekening van oude munster 1655

Op fo 4 staat:
Renten bekomen van de verkochte goederen aan de vlist.
Ontvangen ten comptoire van de generale middelen des lands van utrecht van f 2863,- hoofdsom zijnde de
eerste termijn van de kooppenningen van de voorscr. goederen den jare renten tegen de penning 18
verschenen 4-8-1655 tot 159-1-0.
Idem van gelijke hoofdsomme zijnde de 2de 4de termijn der voorscr.kooppenningen een jaar renten t half
jaar verschenen den 17-4-1655 tot f 79-10-8 en t 2de half jaar verschenen 17-10-1655 bij reductie
tegen de XX tot f 71-10-0, samen 151-0-8.
De rente van de 3de en laatste termijn der voorscr. kooppenningen verschenen 10-8-1656 kan bij zijn
excellentie van brederode (als overleden zijnde de 3-9-1655) niet worden genotem diende hetzelve hier
voor memorie.
4de somma 310-1-8.
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1680
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende der
zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1680.
fo 4v
Andere ontvang van renten herkomende van verkofte landen, erfpachten etc.
Eerst de ontvange van t comptoir van de generale middelen ‘s lands avn utrecht van f 2863-6-0 hoofds,
zijnde de eerste termijn der kooppenningen van de verkochte landen van de vlist, een jaar renten
verschenen 4-8-1681 tot f 114-10-0 doch vermits de korting maar 100-3-12.
Nu t tweede jaar verschenen 17-10-1681 tot 114-10-0 doch ontv. 103-12-0.
Nu de laatste termijn ontvangen een jaar renten verschenen 10-8-1681 tot f 114,- doch ontvangen
103-9-2.
Ontvangsten van heergewaden
fo 11v item t heeregewas van een tiend in crimpen op de ijssel verlijd cornelis adriaensz. back den
23-2-1683
XI gulden.

nr. 1738-1 en 1738-2 staan in het latijn
nr. 1738-3 staat alleen de eerste rekening over het jaar 1608 in het latijn.
439
1609
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende der
zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1609.
Op fo XI staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten peter dirck jorisz.bruikt 10 morgen land aan 2 percelen gelegen aan de westzijde van de
vlist, hem verhuurd voor een tijd van 18 jaren die ingegaan zijn petri des jaars 1596 en exponeren
zullen petri anno 1614 jaerlijks de morgen voor 8 pond 15 stv. en te samen om 4 kazen makende alhier
te samen 87 pond 10 stv. en 4 kazen.
Item alexander adriaensz. gebruikt door overgifte van jan laurensz. met consent van de heere proost
gedaan heeft in pacht 8 morgen lants gelegen aen westsijde vande vlist hem verhuurd voor een tijd
van 8 jaren, ingaande petri ad cathedram anno 1596 en expirerende zullen petri 1614 en dit voor 8 pond
15 stv. en 2 kazen facit 70 pond 2 kazen.
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Mathijs woutersz. weduwe bruikt 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist gemeen met andere
4 morgen wouter mathijsz. des voorscr. mathijs woutersz vader in zijn leven toebehorende. Hem verhuurd
voor een tijd van 5 jaren die ingingen petri ad cathedram 1609 en expireren zullen petri ad cathedram
1614, jaarlijks voor 7 pond 10 stv. vrij geld en te samen om 2 kazen. Facit 30 pond 2 kazen.
Item gerrit gerritsz. heeft in erfpacht 1 hond land voor 3 album ofte witte. Te betalen op st.
martensdag. Is al vele jaren niets van ontvangen daarom hier Nihil.
3de summa 187 pond 10 stv.
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1610
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende der
zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1610.
Op fo VIIv staat vermeld: Ander ontfanck van goederen op de vlist.
In den eersten peter dirck jorisz. heeft in huur 9 morgen land aan 2 percelen gelegen aan de westzijde
van de vlist, hem verhuurd voor een tijd van 18 jaren die ingegaan zijn petri des jaars 1596 en expireren zullen petri anno 1614 jaerlijks, de morgen voor 8 pond 15 stv. (vrij geld) en te samen om 4
kazen makende alhier te samen 87 pond 10 stv. en 4 kazen.
Item alexander adriaensz. gebruikt door overgifte van jan laurensz. met consent van de heere proost
gedaan heeft in pacht 8 morgen lants gelegen aen westsijde vande vlist hem verhuurd voor een tijd van
18 jaren, ingaande petri ad cathedram anno 1596 en expirerende zullen petri 1614 en dit voor 8 pond
15 stv. en 2 kazenfacit 70 pond 2 kazen.
Mathijs woutersz. weduwe bruikt 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist voor 5 jaren
ingaande st. petri ad cathedram 1609 en expireerd petri ad cathedram 1614 dit om 7 pond 10 stv./
morgen/jaar vrij geld en te samen om 2 kazen.
Facit 30 pond 2 kazen.
Item gerrit gerritsz. heeft in erfpacht 1 hond land voor 3 album ofte witte/jaar. Te betalen op st.
martensdag. Is al vele jaren niets van ontvangen daarom hier Nihil.
3de summa 187 pond 10 stv.
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1611
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1611.
Op fo V staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten peter dirck jorisz. heeft in huur 10 morgen land aan 2 percelen gelegen aan de westzijde van de vlist, hem verhuurd voor een tijd van 18 jaren die ingegaan zijn petri des jaars 1596 en
expirerende zullen petri anno 1614, jaerlijks de morgen voor 8 pond 15 stv. (vrij geld) en te samen om
4 kazen makende alhier te samen 87 pond 10 stv. en 4 kazen.
Item alexander adriaensz. heeft in huur 8 morgen lants gelegen aen westsijde vande vlist hem verhuurd
voor een tijd van 18 jaren, ingaande petri ad cathedram anno 1596 en expirerende zullen petri 1614 en
dit voor 8 pond 15 stv. en 2 kazen facit 70 pond 2 kazen.
Mathijs woutersz. weduwe bruikt 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist voor 5 jaren
ingaande st. petri ad cathedram 1609 en expiteerd petri ad cathedram 1614 dit om 7 pond 10 stv./
morgen/jaar vrij geld en te samen om 2 kazen.
facit 30 pond 2 kazen.
Item gerrit gerritsz.is schuldig uit omtrent 1 hond land op de vlist voor 3 wit dan alhier nyet
3de summa 187 pond 10 stv.
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1612 (?) Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1612 (?).
Op fo V staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten peter dirck jorisz.bruikt 10 morgen land aan 2 percelen gelegen aan de westzijde van de
vlist, hem verhuurd voor een tijd van 18 jaren die ingegaan zijn petri des jaars 1596 en exponeren
zullen petri anno 1614 jaerlijks de morgen voor 8 pond 15 stv. vrij geld en te samen om 4 kazen
makende alhier te samen 87 pond 10 stv. en 4 kazen.
Item alexander adriaensz. heeft in huur 8 morgen lants gelegen aen westsijde vande vlist hem verhuurd
voor een tijd van 18 jaren, ingaande petri ad cathedram anno 1596 en expirerende zullen petri 1614 en
dit voor 8 pond 15 stv. en 2 kazen per jaar, facit 70 pond 2 kazen.
Mathijs woutersz. weduwe bruikt 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist verhuurd voor een
tijd van 18 jaren die ingingen petri ad cathedram 1614 jaarlijks voor 7 pond 10 stv. vrij geld en te
samen om 2 kazen.
Facit 30 pond 2 kazen.
Item gijsbert gijsbertsz. alias bosch en te voren gerrit gerritsz. is gehouden jaarlijks uit een hond
land ten erfpacht op st. martensdag te betalen 3 album of witte en bij affirnatie welke drie wit zijn
ofgecoft bij believen van het kapittel met 28 pond 5 stv. welke gedeeld zijn onder de armen in de
heilige kruis kapelle, daarom hier memorie.
3de summa 187 pond 10 stv.
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1612
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1612.
Op fo V staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten peter dirck jorisz.bruikt 10 morgen land aan 2 percelen gelegen aan de westzijde van de
vlist, hem verhuurd voor een tijd van 18 jaren die ingegaan zijn petri des jaars 1596 en expireren
zullen petri anno 1614 jaerlijks de morgen voor 8 pond 15 stv. vrij geld en te samen om 4 kazen
makende alhier te samen 87 pond 10 stv. en 4 kazen.
Item alexander adriaensz. heeft in huur 8 morgen lants gelegen aen westsijde vande vlist hem verhuurd
voor een tijd van 18 jaren, ingaande petri ad cathedram anno 1596 en expirerende zullen petri 1614 en
dit voor 8 pond 15 stv. en 2 kazen per jaat, facit 70 pond 2 kazen.
Mathijs woutersz. weduwe bruikt 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist verhuurd voor een
tijd van 18 jaren die ingingen petri ad cathedram 1609 (!) en expireerd petri 1614 jaarlijks voor
7 pond 10 stv. vrij geld en te samen om 2 kazen.
Facit 30 pond 2 kazen.
Item gijsbert gijsbertsz. alias bosch en te voren gerrit gerritsz. is gehouden jaarlijks uit een hond
land ten erfpacht op st martensdag te betalen 3 album of witte facit 3 duit.
3de summa 187 pond 10 stv. 3 duit.
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1618
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1618
Op fo VI staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten dirck petersz.door overgifte van lucas roelofsz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen
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aan de westzijde van de vlist, laatst gebruikt bij pieter dirck jorisz. voor een tijd van 7 jaren die
ingegaan zijn petri des jaars 1614 en hier voor het 5de jaar 48 pond en 2 kazen t stuk van 10 lb.
Item de weduwe van pieter dorck jorisz. door overgifte van de voorscr. lucas roelofsz. heeft in pacht
6 morgen gelegen aan de westzijde van de vlist voor de tijd van 7 jaren ingaande petri 1614 jaarlijks
en alhier voor t 5de jaar 72 pond en 2 kazen.
Item elisbet aertsz in de plaats van aeltgen weduwe van jan nijsz. heeft in pacht 8 morgen lants
gelegen aen westsijde vande vlist te voren gebruikt bij aelexander adriaensz. voor de tijd van 7
jaren ingaande petri 1614 dit voor 12 pond/jaar vrij geld makende alhier t 5de jaar 96 pond 2 kazen.
Item bartholomeus woutersz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist
verhuurd gemeen met andere 4 morgen de weduwe van mathijs woutersz. toebehorende voor de tijd van
7 jaren ingaande petri 1614 jaarlijks voor 10 pond/morgen vrij geld. makende hier voor t 5de jaar
40 pond en 2 kazen.
3de summa 256 pond.
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1619
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende der
zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1619
Op fo VI staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten dirck petersz. door overgifte van lucas roelofsz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen
aan de westzijde van de vlist, laatst gebruikt bij pieter dirck jorisz. voor een tijd van 7 jaren die
ingegaan zijn petri des jaars 1614 en hier voor het 6de jaar 48 pond en 2 kazen t stuk van 10 lb.
Item de weduwe van pieter dirck jorisz. door overgifte van de voorscr. lucas roelofsz. heeft in pacht
6 morgen gelegen aan de westzijde van de vlist voor de tijd van 7 jaren ingaande petri 1614, jaarlijks
en alhier voor t 6de jaar 72 pond en 2 kazen t stuk 10 lb.
Item elisbet aertsz in de plaats van aeltgen weduwe van jan nijsz. heeft in pacht 8 morgen lants
gelegen aen westsijde vande vlist te voren gebruikt bij aelexander adriaensz. voor de tijd van
7 jaren ingaande petri 1614 dit voor 12 pond/morgen/jaar vrij geld makende alhier t 6de jaar 96 pond
2 kazen.
Item bartholomeus woutersz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist
verhuurd gemeen met andere 4 morgen de weduwe van mathijs woutersz. toebehorende voor de tijd van
7 jaren ingaande petri 1614 jaarlijks voor 10 pond/morgen vrij geld. makende hier voor t 6de jaar
40 pond en 2 kazen.
3de summa 256 pond.
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1622
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1622
Op fo VI staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten dirck petersz. door overgifte van lucas roelofsz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen
aan de westzijde van de vlist, laatst gebruikt bij pieter dirck jorisz. voor een tijd van 7 jaren die
ingegaan zijn petri des jaars 1614 en nu zijn geexpireerd daar bij stilzwijgend gecontinueerd alhier
nog voor dit jaar vlg’s de oude huur 48 pond en 2 kazen t stuk van 10 lb.
Item de weduwe van pieter dirck jorisz. door overgifte van de voorscr. lucas roelofsz. heeft in pacht
6 morgen gelegen aan de westzijde van de vlist voor de tijd van 7 jaren ingaande petri 1614 die
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geexpireerd zijn doch hier stilzwijgend gecontinueerd voor dit jaar vlg’s de oude huur 72 pond en
2 kazen t stuk 10 lb.
Item elisbet aertsz in de plaats van aeltgen weduwe van jan nijsz. heeft in pacht 8 morgen lants
gelegen aen westsijde vande vlist te voren gebruikt bij aelexander adriaensz. voor de tijd van
7 jaren ingaande petri 1614. Is geexpereert doch stilzwijgend verlengd voor dit jaar vlg’s de oude
hure 96 pond 2 kazen.
Item bartholomeus woutersz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist gemeen met andere 4 morgen de weduwe van mathijs woutersz. toebehorende voor de tijd van 7 jaren
ingaande petri 1614 en nu geexpireert zijn doch stilzwijgend voor dit jaar verlengd en hier vlg’s de
oude pacht conditie’s 40 pond en 2 kazen.
3de summa 256 pond.
447

1623
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1623.
Op fo VI staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten dirck petersz. door overgifte van lucas roelofsz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen
aan de westzijde van de vlist, laatst gebruikt bij pieter dirck jorisz. voor een tijd van 7 jaren die
ingegaan zijn petri des jaars 1614 en nu zijn geexpireerd doch bij stilzwijgend gecontinueerd alhier
nog voor dit jaar vlg’s de oude huur 48 pond en 2 kazen t stuk van 10 lb.
Item de weduwe van pieter dirck jorisz. door overgifte van de voorscr. lucas roelofsz. heeft in pacht
6 morgen gelegen aan de westzijde van de vlist voor de tijd van 7 jaren ingaande petri 1614 die
geexpireerd zijn doch hier stilzwijgend gecontinueerd voor dit jaar vlg’s de oude huur 72 pond en
2 kazen t stuk 10 lb.
Item ghijsbert aertsz. in de plaats van aeltgen weduwe van jan nijsz. heeft in pacht 8 morgen lants
gelegen aen westsijde van de vlist te voren gebruikt bij aelexander adriaensz. voor de tijd van
7 jaren ingaande petri 1614 Is geexpereert doch stilzwijgend verlengd voor dit jaar vlg’s de oude hure
96 pond 2 kazen.
Item bartholomeus woutersz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist gemeen
met andere 4 morgen de weduwe van mathijs woutersz. toebehorende voor de tijd van 7 jaren ingaande
petri 1614 en nu geexpireet zijn doch stilzwijgend voor dit jaar verlengd en hier vlg’s de oude pacht
conditie’s 40 pond en 2 kazen.
3de summa 256 pond.
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1628
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1628
Op fo VIv staat vermeld: Ander ontfanck van goederen op de vlist.
In den eersten gisbert meertensz. door overgifte van lucas roelofsz. heeft in pacht 4 morgen land
gelegen aan de westzijde van de vlist, laatst gebruikt bij dirck jorisz. voor een tijd van 7 jaren die
ingegaan zijn petri des jaars 1614 en nu zijn geexpireerd daar bij stilzwijgend gecontinueerd alhier
nog voor dit jaar vlg’s de oude huur 48 pond en 2 kazen t stuk van 10 lb.
Item de weduwe van pieter dirck jorisz. door overgifte van de voorscr. lucas roelofsz. heeft in pacht
6 morgen gelegen aan de westzijde van de vlist voor de tijd van 7 jaren ingaande petri 1614 die
geexpireerd zijn doch hier stilzwijgend gecontinueerd voor dit jaar vlg’s de oude huur 72 pond en
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2 kazen t stuk 10 lb.
Item ghijsbert aertsz. in de plaats van aeltgen weduwe van jan nijsz. heeft in pacht 8 morgen lants
gelegen aen de westsijde vande vlist voor de tijd van 7 jaren ingaande petri 1614 Is geexpereert doch
stilzwijgend verlengd voor dit jaar vlg’s de oude huur 96 pond 2 kazen.
Item bartholomeus woutersz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist gemeen
met andere 4 morgen de weduwe van mathijs woutersz. toebehorende, voor de tijd van 7 jaren ingaande
petri 1614 en nu geexpireert zijn doch stilzwijgend voor dit jaar verlengd en hier vlg’s de oude pacht
conditie’s 40 pond en 2 kazen.
3de summa 256 pond.
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1631
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1631.
Op fo 6 staat vermeld:

Ander ontfanck van goederen op de vlist.

In den eersten gysbert meertensz. door overgifte van lucas roelofsz. heeft in pacht 4 morgen land
gelegen aan de westzijde van de vlist, laatst gebruikt bij dirck jorisz. voor een tijd van 7 jaren die
ingegaan zijn petri des jaars 1614 en nu zijn geexpireerd daar bij stilzwijgend gecontinueerd alhier
nog voor dit jaar vlg’s de oude huur 48 pond en 2 kazen t stuk van 10 lb.
Item de weduwe van pieter dirck jorisz. door overgifte van de voorscr. lucas roelofsz. heeft in pacht
6 morgen gelegen aan de westzijde van de vlist voor de tijd van 7 jaren ingaande petri 1614 die geexpireerd zijn doch hier stilzwijgend gecontinueerd voor dit jaar vlg’s de oude huur 72 pond en 2 kazen
t stuk 10 lb.
Item ghijsbert aertsz. in de plaats van aeltgen weduwe van jan nijsz. heeft in pacht 8 morgen lants
gelegen aen de westsijde vande vlist voor de tijd van 7 jaren ingaande petri 1614, Is geexpereert doch
stilzwijgend verlengd voor dit jaar vlg’s de oude hure 96 pond 2 kazen.
Item bartholomeus woutersz. heeft in pacht 4 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist gemeen
met andere 4 morgen de weduwe van mathijs woutersz. toebehorende, voor de tijd van 7 jaren ingaande
petri 1614 en nu geexpireet zijn doch stilzwijgend voor dit jaar verlengd en hier vlg’s de oude pacht
conditie’s 40 pond en 2 kazen.
3de summa 256 pond.
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1639
Rekening van oud munster te utrecht van de canonie ende probende
der zelve proostdije geincorpereerd etc. over 1639.
Op fo 7 staat vermeld:

Ontfanck van renten hercomende van de vercofte goederen aende vlist.

Rekening van oude munster 1639
Renten bekomen van de verkochte goederen aan de vlist.
Eerstelijk komt van de generale middelen des lands van utrecht een jaarlijkse rente van 178 gl 19 stv.
van een kapitaal van 2068 pond 11 stv. zijnde geweest de eerste termijn van de kooppenningen van de
landerijen aan de vlist ende ten comptoire van de generale middelen beleyt verschenen den 24ste juli
1639, alhier 178 pond 19 stv.
Idem compt van de zelfde ontvanger een gelijke rente als boven, zijnde geweest den 2de termijn der
kooppenningen van de landerijen voornoemd ende beleyt op de voorscr. comptoir
verschenen den 6-10-1639 dus 178 pond 19 stv.
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Item compt van den zelven ontvanger ons gelijke capitaal zijn geweest de 3de en laatste termijn van de
voorscr. landen een rente verschenen 12 aug. 1640 ter somme van 178 pond 19 stv.
3de somma 536 pond 17 stv.
nr. 1738-4 Rekening van de proosdij anno 1640
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Op fo ... staat vermeld:
Ontfanck van renten hercomende van de vercofte goederen aende vlist.
Eerstelijk komt van de generale middelen des lands van utrecht een rente van 178 gl 19 stv. van een
kapitaal van 2068 pond 6 stv. zijnde geweest de eerste termijn van de verkochte landerijen aan de
vlist ende ten comptoire van de generale middelen beleyt verschenen den 24ste juli 1640, alhier 178
pond 19 stv.
Idem van de zelfde ontvanger een gelijke rente ende capitale als voren, zijnde geweest den 2de termijn
der voorscr. verkochte landen, verschenen den 6-10-1640 dus 178 pond 19 stv.
Item comen van den zelven ontvanger van gelijke capitaal zijnde geweest de 3de en laatste termijn van
de voorscr. verkochte landen een rente verschenen 17 aug. 1641 zijnde 178 pond 19 stv.
3de somma 536 pond 17 stv.
452

Op fo ... staat vermeld:

Rekening van de proosdij anno 1641.

Ontfanck van renten hercomende van de vercofte goederen aende vlist
is over eenkomstig de voorstaande rekening.
Dito de rekening van t jaar 1643 doch hierbij is nog een vierde post vermeld nl.:
Ende alzo door de resolutie van de groot mogende heren staten dezer provincie deze voorscr. kapitale
tegens de penning 18 zijn gereduceerd zo werd hier in uitgeef gebracht en dient hier voor memorie.
3de somme 536 gulden 17 stv.
Dito de rekening van t jaar 1641 welke overeenkomstig is als de rekening dd. 1640
Dito de rekening van t jaar 1644 welke overeenkomstig is als de rekening dd. 1640
453

Dito de rekening van t jaar 1645
Eerstelijk komt van de ontvanger van de smale middelen ‘s lands van utrecht een kapitale van 2863 gl.
6 stv. zijnde geweest de eerste termijn van de landerijen aan de vlist en voorscr. comptoit beleyt
verschenen den 21-7-1645 vermits de reductie tegens de penning achtien
159-1-0
Ithem komt van de zelfden ontvanger een rente van de capitalen alsboven zijnde de 2de termijn van de
verkochte landen aan de vlist ende beleyt op de voorscr. comptoir verschenen den 6-10-1645 vermits de
reductie tegens de penning achtien 159-1-0
Ithem van de zelve ontvanger van gelijke capitalen. zijnde geweest den 3de termijn der verkochte
landen aande vlist, verschenen de 17-8-1646 vermits de reductie tegen de penning 18
159-1-0
Summa 477-3-0

454

Dito de rekening van t jaar 1646 welke overeenkomstig is als de rekening dd. 1645 doch ipv. de
vermelding ‘ van de ontvanger van de smale middelen’ staat er nu weer ‘generale middelen’.
Dito de rekening van t jaar 1649 welke overeenkomstig is als de rekening dd. 1646.
Summa 477-3-0
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Dito de rekening van t jaar 1650 welke overeenkomstig is als de rekening dd. 1646.
Summa 477-3-0
Dito de rekening van t jaar 1651 welke overeenkomstig is als de rekening dd. 1646.
Summa 477-3-0
Dito de rekening van t jaar 1654 welke overeenkomstig is als de rekening dd. 1646.
Summa 477-3-0
Dito de rekening van t jaar 1655

Renten hercomen van de vercofte goederen aan de vlist.

Ontvangen ten comptoire van de generale middelen ‘s lands van utrecht van f 2863,- hoofdsom zijnde
de eerste termijn der cooppenningen van voorscr. goederen den jaer renten tegen de penning 18
verschenen den 4de aug. 1655 tot 159-1-0.
Item van gelijke hoofdsomme zijnde de 2de termijn der voorscr. kooppenningen een jaar renten ‘t
eerste half jaar verschenen den 17de april 1655 tot f 79-10-0 en t 2de halfjaar verschenen den
17-10-1655 bij reductie tegen de penning 20 tot 71-10-0 te samen 151-0-8.
De rente van de 3de en lesten termijnen der voorscr. cooppenningen verschenen den 10-8-1656 van bij
zijn excellentie van brederode (als overleden zijnde den 3-9-1655) niet worden genoten dienen het
zelve alhier voor memorie
4de somme 310-1-8.
455

Dito de rekening van t jaar 1656. Ander ontvang van renten herkomende van de verkochte landen en
erfpachten ende anders.
Ontvangen ten comptoire van de generale middelen ‘s lands van utrecht van f 2863,- hoofdsom zijnde
de eerste termijn der cooppenningen van voorscr. goederen den jaer renten tegen de penning 18
verschenen den 4de aug. 1656 tot 143-3-3
Item van gelijke hoofdsomme zijnde de 2de termijn der voorscr. kooppenningen een jaar renten
verschenen den 17de october 1656 tot f 143-3-0.
Item ontvangen ten comptoire voorscr. van gelijke hoofdsomme als voren geweest zijnde de 3de en
laatste termijn der voorscr. kooppenningen, een jaar rente verschenen 10-8-1657 f 143-3-0.
Dito de rekening van t jaar 1657
erfpachten ende anders.

Ander ontvang van renten herkomende van de verkochte landen en

Overeenkomstig de voorstaande rekening over 1656.
456

Dito de rekening van t jaar 1658
erfpachten ende anders.

Ander ontvang van renten herkomende van de verkochte landen en

Overeenkomstig de voorstaande rekening over 1656.
Dito de rekening van t jaar 1659
erfpachten ende anders.

Ander ontvang van renten herkomende van de verkochte landen en

Overeenkomstig de voorstaande rekening over 1656.
Dito de rekening van t jaar 1675
erfpachten en anders.

Ander ontvang van renten hercomende van verkochte landen,

Eerstelijk ontvangen ten comptoire van de generale middelen ‘s lands van utrecht van 2863-6-0
hoofdgeld, zijnde de eerste termijn der cooppenningen van de verkochte landen aan de vlist een jaar
rente verschenen 4-8-1676 tot 114-10-0, doch alzo daar aan gekort is 10 stv. op iedere 100 gulden
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capitaal alsmede tegens 4 gl.. van renten, samen 18-19-0 komt hier maar 95-12-0
Item ontvangen ten comptoire van gelijke hoofdsomme als voren sijnde de 2de termijn der voorscr.
kooppenningen een jaar rente verschenen 17-10-1676 tot 114-10-0 doch alhier om redenen utsupra
maar 95-12-0
Item ontvangen ten comptore voorscr. van gelijke hoofdsomme als voren, zijnde de 3de en laatste
termijn der voorscr. kooppenningen een jaar renten verschenen 10-8-1676 tot 114-10-0 doch alhier met
redenen ut supra maar 95-12-0.
nr. 1738-5 Rekening van de proosdye 1676. Overeenkomstig voorstaande rekening van 1675
457
Rekening van de proosdye 1677. Overeenkomstig voorstaande rekening van 1675
doch nu zonder kortingen, dus 3x het bedrag van 114-10-0.
Rekening van de proosdye 1678. Overeenkomstig voorstaande rekening van 1675
doch nu zijn de bedragen gekort met 10 stv. per 100 gl. kapitaal en 7-3-2 zodat hier
ontvangen wordt 107-3-14 van de eerste post.
Van de 2de post is gekort 14-7-4 wegens de 10 stv. van elke 100 gulden kapitaal zodat
ontvangen is 103-12-0.
Van de derde post is gekort 10 stv. van iedere f 100,- kapitaal zijnde 7-3-10, wordt hier
ontvangen 107-6-14.
Rekening van de proosdye 1679. Overeenkomstig voorstaande rekening van 1675
doch nu zijn de netto bedragen: 103-12-0., 103-12-0 resp. 103-12-0
Rekening van de proosdye 1680. Overeenkomstig voorstaande rekening van 1679.
Rekening van de proosdye 1681. Overeenkomstig voorstaande rekening van 1679
doch hier zijn de kortingen en ontvangsten bedrgaen niet vermeld
Rekening van de proosdye 1683. Overeenkomstig voorstaande rekening van 1675
doch nu zijn de netto bedragen: 103-12-0., 103-12-0 en 103-12-0.
De hierna volgende rekeningen t/m 1802/1803 omvatten slecht sumieren posten, waaruit de
voorstaande rente bedragen niet te disteleren zijn.
nr. 1810 12-12-1595
458
Op 12-12-1595 heeft pieter dirck jorisz. en jan lourensz. (wonende op de vlist) van de eerwaarde
flores heermale proost van oudmunster in opdracht van de here johan merssman canonnick op t welbehagen
van die ook eerw. heren deken en capittel van oudmunster voorscr. gehuurd en in pacht ontvangen, te
weten die voorscr. peter 10 morgen land in 2 partijen en jan 8 morgen gelegen aan de westzijde van de
vlist, welke de voorscr. proost van oudmunster toebehoren en zij luiden lest in huur gehouden en
gebruikt hadden twee maal 9 jaren achter elkander. Het eerste jaar gaat in met st. peter ad cathedram
1596 en de pachtsom is 8-15-0/jaar (de guldens van 20 stv.). Daar boven zal pieter nog geven vier- en
jan 2 goede meische kazen (het stuk van 10 pond). De betaaldagen zijn op st. martensdag in de winter
(de helft plus de kazen) en st. petersdag ad cathedram (voor de wederhelft). Dit alles vrij geld. Dit
alles overeenkomstig de voorwaarden als in de pachtbrief dd. 11-9-1584 vermeld staan.
De pacht van de jaren en zomer 1595 (toen de landen geinnudeerd waren) behoeven zij niet te betalen,
mits zij het kapittel vrij houden van alle ongelden, lasten etc. gevallen in de periode st. peter ‘95
tot st. peter ‘96.
Op 17-12-1595 is de vernoemde huur door de deken etc. geaggreert ende geapprobeert, mits dat de
vernoemde peter dircksz. en jan laurensz. (pachters) na het expireren van de eerste 15 jaren van de
vernoemde 18 jaren pacht, gehouden zijn te vertonen wat verbeteringen zij aan dat land in de vernoemde
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huurjaren gedaan hebben.
(wg) | | pieter dircksz. (wg) jan lourens.
nr. 1812 copie
459
Conditien waer op sijns gen. van brederode als proost der kercke van oude munster t utrecht
mitsgaders de heren deken ende capittel van oudemunster voorscr. vercopen sullen landen der
voorscr. proostdye gelegen aende vlist.
Eerstelyck sullen de selve landen vercopen bij car. gulden van XX stv. t stuck vrijs gelts van XL
penn., s graeffelijckheyts naecoop, transporte ende alle andere ongelden op den transporte vallende.
Boven anderhalve stv. op de gulden tot rantsoen gereed.
Te betalen de cooppenningen voor een dardendeel binnen veertien dagen na dese vercopinge bij den
transporte.
Welcken transporte geschieden sal mit belofte van vrijdingen ende waringe onder t verbant van alle der
proostdije ende des capittels goederen.
Sonder dat d heren vercopers tot het stellen van enige peciale waerborge gehouden sullen wesen.
Het twede derdendeel van de cooppenningen sullen de copers betalen binnens jaers nae desen vercopinge.
Ende het leste dardendeel binnen noch een jaer daer aen volgende.
De kopers sullen de voorscr. landen aenveerden petri ad cathedram 1636.
Doch sullen de selve copers genieten de pacht ende toepacht die de respective bruyckers over dese
somer 1635 te verschijnen petri ad cathedram 1636 schuldich sullen worden.
Den coper van de eerste partije alse gebruijckt werdende bij gijsbert meertensz sal aen d selve vuyt
houdende huyre van seven jaren ingaende den 1-1-1631 jaerlijks om XLVIII gl. ende twe kasen die hij
daer aen is hebbende volgens huyrcedulle daer van sijnde die men den coper sal over leveren.
Ende also op de acht morgen gebruyckt wordende bij gijs aert pietersz den huisingen dd. 19-8-1664.
460

19-8-1664
Reglement bey ons gerart pouwen heer van de hemsteeden raat en meester van
rekeningenn der domeynen van d.e. grootmogende heere staeten van hollant en
westvrieslant ende willem advuskaat over de voorschreven domeyne als
koomisaris van de opgemelten raade en meesters van rekeningen ten beweijsen
van de heeren gekomieteerden der steden gouda ende schoonhooven beraamt ende
geadliseert ter nopende de regeringe van oost ende west seijde vande vlist.
1 Dat den balju van schoonhooven als schout van de oost en wes(t)sijde van de vlist alle besoenjens
het ambagt ofte die respetieven polders honsen=rneeren de ende de selven daar binne ofte ter gouda
ofte tot schoonhooven waarnemende sal doen sonder enigen reys ofter kosten ende vakaasie daar over tot
lasten van het gemeen lant te bringen, dog wart hem eens vier alle seyne moeten soo ordinaris als
agter ordimaris op het waarnemen van schoudaagen doen van de ermen ende gemeen rekeningen als anderen
voor vallende toegevoegd een somma van twee en vertig guldens eens gelt sonders iets meer tot lasten
van t ambagt seijn van verteringe of andersins te moegen deklareren.
2 Dat de burgemeesters ende geswoerren in der teijt in dienst van t gemeenlant seynde haare dienst
binnen t lants ofte steeden gouda en schoonhooven vallende sullen doen sonder enigen teerkosten dog
wert deselven egter voor alle haaren besoenyens soo ordenaaris als egter ordinaris op haaren
schoudagen het doen van de gemeen lants ende armrekeninge als anders vallende toegevoegt te weeten der

150

burgemeester de somma van twaalf gulden daar onder begrepen het gaderen vant het nergen gelt,
blijvende soo seij als daar op verteren willen H.ren (?) tot haaren lasten .
3 Dat men elks van de geseijden burgemeester ende geswoorens en anderen voor soe veel die de oost ende
west seyde van de vlist konteretende de welke de schouwen waarnemende haar sullen moeten te vreede
stellende met daggelden daar toegestelt sonder enige teringen tot lasten van t ambagt te moegen
bringen.
4 Dat de schouwe van hoog bilwijk voor seijn daggelt sal genieten twintig stuyvers sonder enigen sins
tot lasten van t gemeen lant te mogen teren.
5 Dat het doen van de voorrekening ende aanteykeningen van dien veertien daagen daar te voeren sal
moeten werden gepubliceert, op dat ider aan het gemeenlant te afteren sijnde daar van tijdelijck aan
billitten huijsen van de sikketaaris sal liveren die dan de selvenbillitten liasirende sal om alsdan
de voorrekening daar uijt gevoerneert te werden sonder enigen teerkosten daar op te moogen maaken maar
wiert egter den schout, burgemeesteren ende geswoorens toegevoegt eens de somma van twaalf gulden
sonder meer.
6 Ende also de prinsepaale rekening te spekte van de heeren burgemeesters der steeden gouda ende
schoonhoven die tot het hooren en sluyte van de selven werden gekoomenteert niet kan werden gedaan ten
voorde selven heeren als meede rendanten van rekeningen een fatsoendelijk maalteyt werde bereyt soo
sal voor de onkosten van de selven maalteijt met den aanklevinge van dien jaarelijks in rekeningen
werde gebragt de somma van twee en seventig gulden sonder dat enige wagen ofte schuytvrachten in
rekeningen sullen moogen gebragt werden nog ook de 20 vanne bier die voordesen beijde gebure gedronken
wierden.
7 Den sikketaaris voor seyn moeiten ende besoenjens soo ordinaris als eckster ordinaris binnen de
polder ofter ter gouda ofte schoonhove vallende en voor seijn schrijfloon eens genieten de somma van
vieren vijftig gulde sonder meerder.
8 Dat de bode van de vlist voor seijn dienst in voorschreven polders voor vallende ende het gemeenlant
consernetende ende tot sijn wedden jaareliyks sal genieten een somma van veyftien gulden.
9 Dat boven alle t gunt voorschreven is gijnen sakaasie, daggelden, schuyt ende waagevragten ofte
verteerde kosten in rekeninge gebregt ofte geleden sullen wirden.
10 Dat aen de gemene ingelanden seijn sulks versoekkende jaarrelijks agt ofte 14 daagen voor het doen
van de prinsepaalen rekening kopie van de selven rekening in specivikatie tot haaren redelijken kosten
sal moeten werden behandigt.
11 Dat den schout, burgemeesteren en gesworens mitsgaders den sikketaaris buijten t lants voor de polder
valseerende als in den haag, te utregt ende anderen vergelegen plaatse voor haaren vakatie ende
daggelden hare leyt ende teerkosten daar in begreepen sulle genieten als volgt: dan schout en sikketaris ider vier gulden ende burgemees(ter)en, gezwoorens twee gulden tien stuyvur daags.
12 Dat de voorschreven onkosten beyde voorschreven polders sullen onder gebragt en gedraagen naar
proporsie van ider morgetale.
13 Den voorschreeven schout, burgenmeesters en geswoorens sullen en gene prosesen voorschreve
ambagten ofte polders rakende moogen monvrien ofte gedraagen vaart seijnde beyde hant nemende ten sey
als vooren daar opgehoort werden de gekoomiteerden van de voorschreven steden gouda ende
schoonhooven misgaders de gemene buerstemming gen ende sulks daar op verkregen hebbende de gemene
toestemminge tot de selve procsessen van de gemeenten ofte het meerendeel van de gemeenten van de
gekwaalsse seeiden der sel vel ende bey naalarigheyt van dien sullen egenen kosten in rekeningen geleden
worden, behoudens de ingelande haar jegens tegens gene die sulks ondernemen sal ofte sullen hebbe.
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14 Dat voortaan ten daagen als de princepaalne reekening sal worden gedaan beyde afgaande burgemeesters
ende geswoorens aan den blte (= baljuw?) sal werden over gelevert in dubbeltgetal omme daar uyt ten
selven daagen bey hem een enkelt getal geligeert te werden soo nogtans dat alle jaar een burgemeester
ende twee geswoerren sullen moeten werden gekontinueert ende dat den schout in het opstellen van het
voorschreven dubbeltgetal meede stemme beneffens burgemeesteren ende gesworens hebben sal.
15 Dat alle deugdelijken onkosten over het versoekken en vervorgen van dit reglement met het geen daar
van deppendeert soo aan de leyden van het reglement van de gerigte als van de ingelanden sullen werden
gebragt ende geleden in de rekeninge voirt het toekoomende jaer.
Aldus gedaen ende gearresteert beij ons onder geschreven ten beyweesen vande heeren gekomiteerden
der steeden gouda ende schoonhoven met overgiften en bewillingen van de voorschreven schout, burgemeesteren en gesworens en ingelande van de voorschreven polders in de gerechthuyse van de vlist
desen 19 agustus van de jaaren sestien hondert vier en sestig.
En was onderteykent gelraert puwen en willem heijn.
nr. 1812 Is een omslag met diverse stukken betreffende de verkoop van land.
nr. 1812 een copie extract uit de rolle van de vlist enbonrepas betreff. de zaak tussen hugo blomvliet schout
461
cs. zo hij procedeerd eiser en arrestant contra de heren van de kerke van oud munster. Het arrest was
op 18 april j.l. Betreft een bedrag van 40 gl. De 2de citatie is op 25-4-1636.
nr. 1812 29-8-1636
462
Alsoo de regierders der stadt utrecht als t recht hebbende tot de collatie vande proostdije tot
oude munster in den verleden jaere gecontradiceert hadden de vercopinge vande landerijen aende vlist
mitsgaders den afkoop van de erffpacht des thient gerechticheyts uute latesteynsche bouwinge onder
echtelt gelegen aen verscr. proostdije behoort hebbende. Ende dat naederhant de gemeene regierders
dies aengaende eenich contentement gedaen was, soo verclaerden de selve regierders te mogen lijden dat
de respective copers van de voorscr. landerijen ende erffpacht hare cooppenningen al gereets vervallen
ende noch te vervallen aen heeren vercopers betalen nae behooren in voegen dat de copers hun tegens de
vercopers mette contradictie ofte insinnatie van wegen de regierders voornt. gedaen niet en sullen
hebben te behelpen. Actum den XXIX-e augusti 1636.
(wg) van nypoort.
nr. 1812 1635 (is een gedrukt stuk)
463
Landen te coop aen de vlist.
Van brederode als proost van de kerke van oudemunster ende deken en capitulare verkopen op dinsdag
12 mei oude stijl (= 22 mei mieuwe stijl) 1635 2 uuren na noen a.s. tot michiel michielsz blockweert
in de doelen binnen schoonhoven bij openbare omslag den meest daervoor biedende, verkopen zullen de
volgende partijen land van de proosdije van oudemunster gelegen aan de vlist tussen schoonhoven en
haastrecht.
- 4 morgen aan de westzijde van de vlist, aan de noordzijde de here van de dom met 4 morgen en ten
zuidzijde adriaen ewoutsz naastgeland. Strekt te midden uit de wateringe genaamd de vlist tot
bergambachtse vliet toe. Wordt gebruikt door gijsbert martensz.
- 8 morgen aan de westzijde van de vlist gelegen, waarop een huizinge staat. Strekkende zo vorens te
midden uit de wateringe genaamd de vlist tot de bergambachtse vliet toe. Ten noorden gijsbert
cornelisz., ten zuiden de voornoemde proosdij van oudewater met 6 morgen hierna volgende gelegen
zijn. Wordt gebruikt door gijs aert petersz.
- 6 morgen gemeen leggende met andere 6 morgen van de vernoemde heren van de dom, ook aan de
westzijde van de vlist. Strekt als voren uit de wateringe de vlist tot de bergambachtse vliet. Wezende van de
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gehele 12 morgen naast geland noordwaarts de vernoemde proosdij van oudemunster met 8 morgen (hier
voren vermeld) en ten zuiden gijsbert jacobsz. cum locto. Wordt gebruikt door nanne fredriksz.
- 4 morgen gebruikt door bartholomees woutersz., gelegen aan de oostzijde van de vlist en gemeen met
andere 4 morgen die eypgen weduwe van schout wouter zijne moeder toebehorende. Strekt uit de
wetering genaamd de vlist tot de schuttercade van polsbroek toe.
Dit alles volgens de conditie’s welke aan het begin van de verkoping zal voorgelezen worden. Is
intussen ter inzage te utrecht onder cornelis van aelst secretaris van oudemunster wonende op de
runnebaen, tot schoonhoven onder robert van der mijl wonende aan de steenebrugge aan de westzijde van
de haven in de huisinge van wijnbergen, ter gouda onder coenraet de wilde wonende op de haven in den
kulck, te oudewater onder peter cuyper ende tot haastrecht onder cornelis willemsz stolwijck
secretaris aldaar wonende in de keyser.
D’ een segge t d’ ander voort.
nr. 1812 augustus 1632
464
- gijsbert meertensz vuerman aan de westzijde van de vlist, daar aan de noordzijde d’ heren van de dom
met 4 morgen en aan de zuidzijde adriaen ewoutsz naastgeland zijn. Strekt ten noorden uit de
wateringe genaamd de vlist tot de berchambachtsevliet toe.
Oude pacht 48 gl. 2 kazen t stuk 10 lb.
Deze seyt gehuurd.
- nannen fredricxsz. VI morgen gemeen met andere 6 morgen van de dom aan de westzijde van de vlist.
Strekt als boven, daar de proostdye met 8 morgen noordwaarts bij gijs aert petersz gebruikt worden
en gijsbert jacobsz. c.s. zuidwaarts naast gelegen.
Oude pacht 72 gl. 2 kazen.
In de marge staat: heeft op 5 oct. 1632 gehuurd voor 2 jaren ingaande 1-1-1633 voor 72 gl.
Boven de leges van de huren betalende 21 gl. tot vervallinge van gedane
kosten in prompt selve.
nr. 1812 de verdere in deze omslag bevindende stukken zijn hier niet van belang.
nr. 1928 10-9-1549
465
Op heden 10 sept. zijn geaccordeerd en overeen gekomen binnen dat dorp van oukerk : m. goosen van
hattem thesaurier van de kerk van oudmunster en zijn pachter cornelus jan dircksz. wonende binnen
oudekerk, in presentie en tegenwoordigheid van coen jansz. en thoen ariensz., als te weten dat
cornelis voorscr. een hove lands van 18 morgen (gelegen binnen t karspel van ouderkerk). Daar boven
aan de oostzijde de verscr. thoen ariensz. belend is en aan de westzijde daem jacopsz. Het land strekt
van de diepte van de ijssel tot die landscheiding toe. Dit land behoord de verscr. thesaurier. De
pachter zal dit 10 jaren mogen gebruiken op de volgende voorwaarden:
In de eerste zal de verscr. cornelis elk jaar geven de thesaurier LIII kar. gl. en 2 kazen (vrij geld
zonder enige kortinge van keizerlijke schattingen ofte van prinsen orden, van sluisgeld, molengeld
etc.). De eerste betaling vervalt op martine ‘49 en petri ‘50 te betalen voor hem, zijn vrouw en hun
erfgenamen.
Voort zij voorwaarden dat als in die 10 jaren in de polder van ouderkerk door timmeringe van een
molen verzet heeft, de welke 10 jaren cornelis jan dircksz. voor zijn portie dat niet mag korten. Dan
tot wat tijd dat het genoemde land die penningen in t geheel ofte de helfte weder lost, zo zal de
thesaurier zijn portie van de lossinge betalen in t geheel ofte in de helfte. Des zal cornelis verscr.
hem alle jaar weder geven 10 of 5 stv. na dat die lossinge geschied is.
In oorkonde der waarheid is dat deze contracte aldus geschreven zijn, zo heb ik cornelis janssen mijn
merk ende ik thonys ariens ariensz. mijn merk hier onder gezet. Actum de anno 10-9-1549.
is t merk van tonis ariensz.
nr. 1928 10-10-1401
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Aelbrecht palsgrave op de rijn, hertoge van beyeren, grave van henegouwen, van holland etc. maakt
bekend dat het patronaatschap van ouderkerke op de ijssel incorporreert ende duyere der chezanrien
ende costerijen der kerke van oud munster te utrecht, soe verre alzo geschie bij consent van heer jans
den witte van delf deken van st. marien te utrecht die nu besitter is des personaatschap voirscr.
In oirkonde deze brieve ende onze zegel hierop gedrukt. Gegeven in den haghe op ten tienden dach in
october in t jaar 14 ende een.
Hierbij behoord nog het volgende charter:
5-11-1401
Henric van der lecke here tot hezewijc doe condt allenluden dat nu als ‘meester’(?) joufrou johanen
vrouwe van de lecke van breda mijnne lieven nichte lief en wael te willen is dat men dat personaetschap van de ouwerkercke op die ijssel incorporeert ende vuyem (?) der thesaurien ende costerien der
kercken van oudemunster te utrecht. Soe verre alser t zelve by concent had johane den des perponaatschap voirscr. Ende gheve dair mijn consent toe alsoe verre also in nu is. In oirconde dese brief
besegelt met mine zegel. Gegeven te breda in t jaer 1401 op ten 5 nov.

nr. 1928 PS: na een viertal latijnstalige acten komt het volgende charter:
468
29-11-1403
Eerts een 3 regels latijn waarna volgt: ... decanus alerdus de cloetinghen eherardus de bronchorst,
danckarden lowe, johannes de stome, eveinbertus uten leen, eybertus joh. de dammeria, franco over de
vecht, thiens van den grave laurenan walheling et ... (volgens weer enige regels latijnse tekst)
Dit zijn die verwaerden ende overdrachte tussen den deken ende capittel der kercken van oudemunster t
utrecht op die ene zide ende heren henric honbergh, canonic ende thesaurier in der selve kerken aen
die ander zide rurende van der thesaurien hareberken ende den personaet van der ouderkerc op die
ijsel, die der thesaurien voerscr. incorperiert is.
In den eersten zo zel here henric voerscr. aenvanghen die thesaurier voerscr. mit alle horen
toebehoren ende verwaerden, also alse hier tot desen daghe toe der waert is naghewoenten der kerken
voorscr. ende een thesaurier sculdich is te doen van trune (?), van wasse, van pensie, van loen ende
van alle anderen lasten ende toebehoren op sinen cost, sorghe ende arbeyt.
Ende her henric voerscr. zal hebben en op boven alle restant dat tot deser tijt toe der thesaurier
ende personaetschap voerscr. afterstadich ende onbetaelt is. Ende alle renten voortaen van desen daghe
toe vrijlic te bruken van der thesaurien ende personaetscap voerscr. tot sijnre bester orbaer sonder
enich weder zegghen der dekene ende capittele voerscr.
Item zo zyn t vorwaerden dat die deken ende capittel voerscr. zellen den coste betalen als daer
behoert, die nywe incorporaet te volbrenghen aen den bysscop van utrecht. Ende her heinric voerscr.
zal betalen ende afdoen die annara aen den collectoer op sinen cost als daer toe behoerlic is.
Item zo zal her henric voerscr. jaerlix betalen den deken van sinte marie tacis tot sinen live toe
hondert hollantsche gulden alsoe als hem die van den deken ende capittel voerscr. gheloeft zijn.
Item zo zijn t voorwaerden waert zake dat enighe dycscheringhe, orloghe of enigherhande zonderlinghe
onghevalle quame in dien goeden ofte terney des pastoraetscape voerscr. of in den renten van der
thesaurie, also dat men die costerye nutten bliveden renten niet bewaren en mochte dat kenlic ware.
Zonder arghelist dat ghescheel ende stade zoude heren henric verscr. weder opgherecht ende verstoert
werden tot twier heren zeghen die van der dekenen ende capittele voirscr. ende zijnre weghen
ghemeenlic dier toe gheset worden, behoudelic heren henric verscr. die macht te penscuren den deken
ende capittel vorscr. bescheyden personen totter costerye op ten choer ende totter costerijen op ten
coery woe dicke datter hem behaghelic is ende oirbaer dunct wesen ... (volgen nog een drie regels
latijn).
Hieronder links een getekend wapen en rechts daarvan 4 regels latijn.
nr. 1929 3-8-1638
469
Copie.
Jan willemsz. cock, arien govertsz. ende cornelis jansz. koevoet te samen en elk apart zich sterk
makende voor petertgen pieters ende marichgen jans. beide wonende tot ouwerkerk, hebben van de heere
van linschooten gekocht 18 morgen land, gelegen tot ouwerkerk. Dit zonder maten en zoals het nu bij
jan willemsz. cock van de thedaurier van oudmunster te utrecht gebruikt wordt. Dit voor vrij geld in
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alles voor de som van 9900 gl. Te betalen de helft met victoris a.s. en de rest op victorisdag daar
aan volgende, dit zonder intrest. Dit alles boven de 25 gl. voor de armen en 6 rijksdaalders voor de
bode, doch alles op approbatie van de gedeputeerden van de heren staten ‘s lands van utrecht en de
cappelaen van oudmunster voorscr.
Ter oorkonde is deze bij ons getekend op 3-8-1638 ende was ondertekend door johan stuck, jan willemsz
cock, arien govertsz en bij mijn cornelis jansz. koevoet. Mij present petrus backerus eccli in
ouwerkerk en crimpen op de ijssel.
nr. 1929 10-9-1549
470
Op heden den X dach van september sijn gheaccordeert ende overcomen bynnen dat dorp van oukerck, m.
ghosen van hattem thesaurier der kerck van oudemunster ende sijn pachter cornelys jan dircksz.
wonende bynnen oudekerck in prasentie ende teghenwoordicheit van corn. janssen ende thoen ariensz.,
als t(e) weten dat cornelis verscreven een hove lants van achthien merghen ghelegen bynne t kerspel
van ouerkerck daer boven aen de oestsyde thoen arienssz. verscreven ende an de westsyde daem jacopz.
naest ghelant sijn. Streckende van de dijpte van de ijssel tot die lantscijinghe toe ende toe
behorende den verscr. thesaurier, ghebruken sal X jaer lanck. Vorworden hier nae t volgende:
In den yrsten sal den verscr. cornelis alle jaer geven den thesaurier in den tijt synde LIIII carolus
gulden ende II kesen, vrij gelt. So der eniche cortinghe van scattinge keysers ofte prinsen bede,
sluse gelt, molen gelt ofte yn was anere dat het enich syns comen mochte ende hyr sal die yrste
betalinghe op vervalle sijn martini XXXXIX ende petri L. Te betalen voor hem, sijn vrou ende horen
erffghenamen.
Voert sijn vorwerden dat al sulcke thunsten als de polder van ouerkerck doer tymmeraghe van ene molen
heft de welke verscr. cornelis jan dircksz. voer sijn portie angaende die achtien merghen gheven moet
jaerlicks nyt corten en sal. Dan tot wat tijt dat het genoemde lant dir penn. ghelt in t gheheel ofte
de helfte weder lost soe sal die thesaurier in der tijt sijn portie van de lossinghe betalijn in t
gheheel ofte in de helfte des sal cornelis verscr. hem alle jaer weder gheven X ofte V st. na dat die
lossinghe ghesciet.
Oerkonde de waerheyt is dat dese contracte aldus gescien sijn soe heb ick corn. janssen mijn merck
ende ick thonijs ariensz. mijn mark hyr onder gheset gheset. Acte anno 1549 dir X septerbris.
’t merk van tonis ariensz.
nr. 1929 3-8-1638
471
Copie
Jan willemsz. cock, arien govertsz ende cornelis jansz. koevoet samentlyck ende elcx een voor all
sich sterckmaeckende voor petertgen petersdr. ende marichgen jansdr. bijde wonende tot ouwerkerck,
hebben van den heere van lintschooten gecoft achtien mergen lants, gelegen tot ouwerkerck sonder mate
ten beyden sijden gehouden te sijn. Sulcx ende soo d’ selve jegenwoordich bij jan willemsz. cock van
de thesaurie van oude munster t utrecht gebruijckt werden ende dat vrijs gelts van alles, voor de
somme van negen duysent ende negen hondert gulden. Te betalen d’ een helfte victoris eerstcomende ende
d’ ander helfte victoris daerna volgende. sonder interest. Ende dit boven vijff ende twintich gulden
voor den armen ende ses rijcxdaelders voor den bode, doch alles op approbatie van de gedeputeerden
vande heeren staten ‘s lants van utrecht ende den cappelaan van oudemunster voorscr.
T eenen oirconde is desen bij ons onderteeckent den III augusti 1638 ende was onderscr.: johan
strick, jan willemsz. cock, arien govertsz, bij mijn cornelis jansz. koevoet, mij present petrus
backerus eccl. in ouwekerck ende crimpen op de yssel.
nr. 1929 4-5-1551
472
Op heden 4 mei zijn geaccordeerd ten huize van mr. claes ruysch canonnik en therausier in der tijd
der kerke van oudmunster, te weten dat claes ruysch voornoemd met cornelis jan dircksz. zijn pachter
wonende tot ouwerkerck in presentie van coen jansz., willem robbertsz. en peter gerijtsz, zijn vrouw
en erfgenamen bruiken zullen een hoeve land van 18 morgen groot, gelegen in t kerspel van ouwerkerck.
Daar boven belend aan de oostzijde tom ariensz. en beneden aan de westzijde daem jacobsz. Strekt uit
de diepte van de ijssel tot die landscheiding toe. Dit voor 10 jaren, ingaande op st. petersdag ad
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cathedram anno 1551 en dit voor 56 kgl. en 2 kazen per jaar vrij geld, zonder enige afkortingen van K.
mat., princen ofte vrouwen beden, sluizen, margengelden, molengeld hoe ende in wat manieren dat enig
sints uitgezet mag worden, niets daarvan uitgezonderd. Te betalen de ene helft op st. mertensdag in de
winter anno 1551 ende andere helft op st. petersdag ad cathedram daar aan volgende of binnen 14 dagen
onbegrepen. Ende die kazen die in de voorleden is getransporteerd is van dusdanige waarden dat ware
dat cornelis voorscr. jaarlijks betalen zal tot die moelen voor zijn portie ofte quote 10 stv. en daar
niet van korten dan in wat tijden dat gemene land die penningen in t geheel ofte die helfte daar van
wederom of losset, soe zal den thesaurier zijn portie van die lossinge betalen in t geheel ofte in die
helfte na gemeenlands ganck ende usantie. Ende aldus gelost wezende zal cornelis, zijn vrouw ofte hun
erfgenamen gehouden wezen inne geheel lossinge weder te geven 10 stv. ende in die half lossinge 5 stv.
jaarlijks den thesauruer dezer kerke voorscr. Alle dunck zonder arglist.
In oorkonde der waarheid zijn daar 2 cedullen uit malkanderen met A B C D gesneden, alleens sprekende
ende ook nog ondertekend door claes ruysch voorscr. die bovenste en cornelis jan(sz) dircksz. die
benedenste cedulle of hebben, Gegeven in t jaar ons heeren ... (niet vermeld).
PS: dit is het bovenste exemplaar.
nr. 1942 9-8-1616 stilo novo
473
copie
fo 1
In der manieren ende voorwaerden hier nae beschreven so hebben mijn ed. heeren jonckheer johan van
grovestein scholaster van den dom ende den e. robrecht van honthorst scholaster tot oudmunster tot
utrecht in huyren ende pachten gegeven d’ eersame adriaen jacobsz. capiteyn, huijch jansz. den ouwen
ende cornelis hendricxsz. loest alle daar heemraden ende gecommitteerden van die van lekkerkerk so
voor hun selven ende hemlieden sterckmaeckende voor alle ingesetenen van leckerkercke ende dat
beroerende de kenniptienden ende coornthienden de voorscr. ed. heeren in leckerkerck competerende ende
dit voor den tijd van seven jaren aen een geduirende daervan het eersten jaer al ingaen sal petri ad
cathedram anno XVIc seventhien. Alle jaers voor die somme van seshondert karol. gulden yder gulden XL
groot vlaems gereekent, mitsgaders noch voor pachtsoem voor het eerste jaer datelicken op yder gulden
twe stuyvers gereet te betalen de voorscr. pacht penningen alle jaers op corsdach ende dat vrij gelt
sonder eenige afcontinge, t sij van verpondinge ofte eenige andere heeren ofte vrouwen schattingen hoe
fo 1v
t selve genoempt soude mogen worden ende dat in handen vande voorn. ed. heeren ofte haren rentmeester
also die voorscr. huyrlieden mede gehouden sijn alle jaers boven de voorscr. pacht penn. aen handen
van den voorscr. heeren op haren coste ende perijckele binnen der stadt utrecht te leveren twe goede
versche salmen daer sij eere aff begeeren namentelicken den eenen die ed. heeren die scholasters van
den dom ende den anderen de ed. heeren scholasters van oudemunster. Ende oft geviele (t welck gode
almachtich verhoeden wil) die binnen dese huijr jaren eenige inundatie ofte open oorloge gevielle dat
men t landt niet mocht gebruijcken so sullen die van leckerkercke indien gevalle cortinge genieten als
alle andere buyren boven ende beneden genieten sullen. Alles sonder eenich bedroch, arch ofte list.
Om t inhouden van desen in alle sijne puncten eerlicken ende vroomelicken nae te comen ende te
voldoen. So verbinden wij gecommitteerden in de voorscr. qualiteyt elck een voor al ende elck als
principael onder behoorlicke renunciatie van t beneficie divisionis excussionis et ordinaris ons van
den effecten van dien well onderricht ons ende der ingesetenen ende ingelanden personen ende goederen
fo 2
deselve ende elcx van dien subieol maeckende alle heeren hoven, rechten ende rechteren, renunchierende
van alle exceptien ende beneficien van rechten desen contrarien cum expensis. Hier van sijn twe
gelijcke huyrcedullen van eenen inhout gemaackt waer van d eene rust onder de voorscr. ed. heeren
ende den anderde onder de gecommitteerden. In kennisse der waerheyt bij de voorscr. ed. heeren ende de
gecommitteerde dese onderteyckent desen IX-en augusti anno XVIc ende sesthien stilo none ende was
onderteyckent johan van grovesteyns, robbert van honthorst. Bij mijn adriaen jacobsz. capteyn van
leckerkerck. Huijch jansz den ouwen zette een merck, cornelis hendriksz loest mij present pe
kneeckeren secretaris.
copie
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fo 3v
476

477

Wij adriaen jacobsz. casteleyn ende vincent willemsz. beyde heemraden tot leckerkercke, so voor ons
selven ende daertoe bij onse mede broederen ende heemraden tot leckerkercke gecommitteert ende
geauthoriseert hebben alnoch geavoijeert ende geapprobeert gelycke wij avoijeren ende approberen
fo 2v
mitsdesen de huijre van de kennip ende coorenthienden bij de gecommitteerden van leckerkerk mette ed.
heeren de scholasters van de dom ende oudemunster tot utrecht op ten IX-e augusti XVIc sesthien stilo
nono gemaeckt naerden vermogens de huyrcedulle aen d andere sijde gescr. welke wij on alle sijne
puncken beloven nae te comen ende te doen naecomen onder gelijcke verbant in de voorscr. huyrcedulle
verhaelt. Ende beroerende de twe salmen inde huyrcedulle vermelt die beloven wij te leveren alle jaers
binnen utrecht op maria magdaleenen dach ofte daer voor ofte nae alsse de heeren van doen ofte nodigh
sullen hebben. T oirconden bij ons onderteyckent desen III-e september XVIc sestien stilo nove ende
was onderteykent bij mijn adriaen jacobsz. capiteyn. met t merk van vincent willemsz. mij present pe
kneeckeren secretaris.
copie
Wij adriaen jacobsz. capiteyn, huych jansz. den ouwen ende cornelis hendricksz. loest alle drie
heemraden ende gecommitteerden van den dorpe van leckerkerke bekennen ende belijden voor ons ende
onsen naecomelingen van wegen onsen ingesetenen ende ingelanden van leckerkerck waer voor wij ons
sterck sijn maekende belooft te hebben ende beloven mitsdesen alle jaers aen handen van lucas
fo 3
roeloffsz. rentmeester van de ed. heeren die scholasters van den dom ende oudemunster tot utrecht
geduyrende den tijt van seven jaren tot rantsoen te betalen van de seshondert gulden die wij de
voorscr. heeren alle jaers voor haer kennipthiende ende coornthient belooft hebben van yder gulden
eenen stuyver die wij alle jaers aen handen van den rentmeester betalen sullen bij de betaling van de
huyrpenn. van de voorn. ed. heeren thienden daer van het eerste jaer af verschenen sal weesen petri ad
cathedram anno XVIc sestien ende alsoo voerts die seven jaren vuijt geduijrende. Al sonder bedroch tot
verseeckertheyt van de betalinge van de jaerlicxe rantsoen gelijck boven geschreven staet. Soo verbinden wij gecommitteerdens voorscr. ons ende alle onse ingesetenen ende ingelanden persoonen ende
goederen, roerende ende onroerende, present ende toecoemende geen van ons ofte onser ingesetenen ende
ingelanden goederen vuytgesondert t sij waer die gelegen ofte bevonden souden mogen worden. Stellende
die onder t verbant van alle heeren hoven rechten ende rechteren waert thoonder deses brieven salcum
expensis. In kennisse der waerheyt hebben wij gecommitteerdens dit onderteykent desen III-e septembris
anno XVIc sestien ende was onderteyckent bij mij adriaen jacobsz. capteyn, dit X is t merck van
vincent willemsz. mij present pe kneeckeren secretaris.
copie
Ick lucas roelofsz. rentmeester van de ede. heeren de schollasters van den dom ende oudemunster tot
utrecht bekenne dat ick geaccordeert ende belooft hebbe soo daer eenige onwillige waren die de huyre
die de gecommitteerdens van leckerkercke met de ed. heeren de scholasters van de dom ende oudemunster
op ten IX-e augusti 1616 hebben gemaeckt niet en wouden naecomen, dat ick met de goetwillige heemraden
van leckerkerck als een medestander de thienden sal helpen halen, mits dat ick neffens de goetwillige
heemraden de proffyten van de onwillige comende sal genieten ofte bij leggen nae die gelegentheyt
wtwijsen sal. T oirconde bij mij onderscr. desen III-e september 1616 ende was onderteykent lucas
roeloffsz.
copie
Ick lucas roeloffsz. verclare mits desen dat het rantsoen van eenen stuyver op yder gulden vande
seshondert gulden jaerlicx belooft voor de huyr der coorn- ende henniptienden van leckerkerck t welck
mij als rentmeester van de heeren scholasters van den dom ende oudemunster bij adriaen jacobsz.
capiteyn cum sorys toegeseyt is volgende d’ acte hier vooren geschreven bij hemluiden onderteykent d
fo 4
selve heeren scholasters competeert ende indien verstaen soude mogen worden dat ick in mijn prive daer
toe eenich recht hadde hebbe ick in sulcken gevalle t selve mijne recht aen de voorscr. heeren
scholasters gecedeert ende over gegeven als ick cedere ende overgeven mitsdesen sonder eenige actie
daeraen te behouden. T eenen oirconde hebbe ick dese ondertijckent neffens d’ onderscr. notaris ‘s
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hoffs van utrecht daer toe bij mij versocht op ten XIII november XVIc ende negenthien ende was
onderteyckent lucas roeloffsz regatus, c. van aelst notaris publicus.
Gecollationeert dese vijff copien jegens hunne principalen respectivelyck
onderteyckent als boven ende zijn dese copyen daer mede elcx bevonden te
accorderen. By mijn notaris s hoffs van utrecht desen VII-e aprilis 1620.
(wg) c. v. aelst notarus publicus en een signet.
nr. 1942 24-3-1634
478
Wij ondergeschreven schoollasters van den dom ende oudemunster tot utrecht bekennen op huijden aen
schout ende heemraden van leckerkerck verpacht ende in huyre gegeven te hebben gelyck wij doen bij
deesen onsen coorn ende henptienden ende andere thiende groff ende smal die wij aldaer in den ambachte
van leckerkerck sijn hebbende geenne van dien uytgesondert ende dat voor den tijt van twaelff achtereenvolgende jaeren daer van t eerste jaer inne gegaen is petry ad cathedram anno sestienhondert vyer
ende dertich, jaerlyckx voor de somma van vijff hondert ponden tot veertich grooten ider pont die wij
adryaen jacobsz. schiltman schout, sijmon claesz., adryaen jansz. aeijen, jacob adrijaenssen den tom,
matheus leendertsz, rut jacobsz. ende dirck pietersz. goudens heemraden tot leckerkerck gesamentlycken
vervangende willem cornelisz molennaer uytten naeme ende van wegen onsen ambachte ende ingesetenen
van leckerkerck. Belooffden de voorscr. somma van vijff hondert ponden jaerliyckx te betaelen binnen
utrecht in handen van de e. heeren schoollasters van den dom en oudemunster in dier tijt wesende op
ten eersten dach augustus ofte veertien daegen daer naer ombegrepen precijs in vrijen, suijveren
gelden sonder dat daer aen eenige cortinge sal werden ghedaen, t sij vande verpondinge ofte andere
lasten hoedanich die soude mogen wesen niet tegenstaende eenige placcaten alreede geemaneert ofte als
noch te emaneren ter contrarie disponerende. Belovende wij schout ende gerechte voornoempt ons daer
mede niet te sullen behelpen in rechten nochte daer buyten. Ende off het gebuerden, dat godt verhoeden
wil, dat geduyrende dese twaelff jaeren huyers de kenplanden niet conden gebruyckt werden, door
inbruecken van waeter ofte openbaer oorloch ofte andersints, soe sal t voorschreven ambacht van
leckerkerck in sulcken gevalle daer over genieten alsulcke cortinghe als anderen plaetsen ende
ingesetenen daer omtrent genieten voor de voldoeninghe ende nacominge van den inhouden deser. Soo
verbinden wij schout ende heemraden voornoempt onse ambachts goederen specialijcken ten bedwanck van
de jurisdictie van den hove van hollant ende generalycke van allen anderen rechten ende rechteren.
Actum sij desen geteyckent den XXIIII marty 1634.
(wg) johan strick
adriaen jansen,
matheus lendertsz.,

carel martens,
t merk van jacob adryaensz tom,
t merk van rut jacobsz.

adryaen schiltman schout van leckerkerck,
simonen claesen,
en t merk van dirck pieter goudens.

In de marge staat:
Wy de gedeputeerden van de staten ‘s landts van utrecht dese huyrcedulle met het bijgevouchde
extract gesien op het mondelinge rapport bij den heere strick van linschoten deecken ende
scholaster t oudemunster dienaengaende gedaen, geleth ende den ontfanger van de gebeneficierde
goederen mr. carel moertens vermidts de scholasterie van den dom door het overijden van za.
jonker gijsbert van hartevelt als nu is vacerende daer voor mede was geroupen, ratificeren ende
approberen naden innehouden van dese huyrcedulle hier mede. Actum t’ utrecht den 28 marty 1634.
nr. 3848
479
Dit zegel (= een droog zegel) behoord tot de inliggende insinuatie van de domdeken dd. 1-11-1737
Aart donker selve ofte sijne voorsaten geen consent en hebben gehadt nochte alsnoch en hebben om t
voorscr. getimmer op t lant te stellen om daer van vergoedinge ofte off geldinge gedaen te worden sal
den coper van de voorscr. acht mergen hem nopende t selve getimmer reguleren volgens ordonnantien ofte
costume van den lande.
De copers sullen gehouden wesen t’ haerluyder costen bij den transporte te passeren behoorlijke
kustingsbrieven van de resterende twe derde parten van haerluider cooppenningen.
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Ende sullen oock bij den slach ofte gunninge des coops voor de voldoeninge van haerluiden coopers ende
alle conditien voorscr. gehouden sijn te stellen twee suffisanten borgen die hun elcx een voor al
onder verticht van de beneficien van excussie ende divisie in dezen mede sullen obligeren.
Indien in t ophangen, verhogen ofte op den slach een twe ofte meer gelijck spraken ende daerom geschil
viele sal dat gelt ende den slach gaen daer t d’ heren vercopers ofte hare gecommitteerden heeren
wijsen sullen onbecroont van yemanden.
480

Eerst heeft op te voorscr. conditien gecoft die e. adriaen spengel van der hoeve, secretaris tot
isselsteyn ses mergen lants gemeen leggende mit andere ses mergen vande heeren van den dom aende westsijde vande vlist. Streckende vuytten midden van de wateringe genaemt de vlist totte berchambachtse
vliet toe, wesende vande gehele twaelff mergen naest gelant noortwerts die proostdije van ouden
munster mit acht mergen die gijs aert petersz. gebruijckt ende suytwerts gijsbert jacobsz. cum sorys
gebruyckt wordende bij nannen fredericxsz. so groot ende cleyn deselve ses mergen sijn gelegen, elcke
mergen om vijf hondert vijff ende sestich gulden ende is borge geworden die e. willem dimmer rentmr. s
lants van ysselstein. Actum binnen schoonhoven ten overstaen van schoudt ende schepenen aldaer op ten
XXII maij nieuwen stijls 1635. T oirconde dese van wegen den heren vercopers bij den secretaris van
oudemunster mitsgaders bij den coper ende borgen ond(er)t(ekend) ende was ondertekend c.v.aelst
notarus caple, a. spengel ende w. dimmer.
In de marge staat: dese cope van 6 mergen is bij adriaen spengels van der hoeven volgens sijn
verclaringe gedaen in den nameende ten behoeve van nanning fredericxsz.
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Noch heeft den voorscr. secretaris spengel als penael ende d here rentmeester dimmer als borge op te
voorscr. conditien gecoft:
Eerst vier mergen lants gelegen aende westsijde d heren van den dom t utrecht mit vier mergen ende
aende suytsijde aeriaen ewoutsz naestgelant sijn. Streckende van t erff ende de huisinge daer op
getimmert buytensdijcx gelegen ende bij alluvie ofte aenwas van de wateringe genaemt de vlist staen
gewonnen nu competerende jan adriaensz janmaet volgens sijne brieven totte berchambachtsevliet toe,
gebruickt wordende bij gijsbert bartensz. oock so groot ende cleijn die aldaer leggen elcke mergen
voor
vier hondert tachtich gulden.
Ende daertoe vier mergen lants gebruyckt wordende bij bartholomees woutersz. gelegen aen de oostsijde
van de vlist gemeen mit andere vier mergen lants eypgen weduwe van schoudt wouter sijne moeder toebehorende, strekkende vuytte wateringe genaemt de vlist tot schutterkade van polsbrouck toe mede so
groot ende cleyn die aldaer gelegen sijn elcke mergen voor
vijff hondert ende twijntich gulden.
Actum ende ten oirconde ondt. als boven ende was ondt. c. v. aelst notarus cappelaen a. spengel ende
w. dimmer.
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Item gijs aert pietersz. voor hem ende annichgen peters sijne huysvrouw als principalen ende jan
aertsz. steenbacker wonende op rosendael mit jan adriaensz. wonende aen de vlist als borgen, hebben op
te voorscr. conditien gecoft acht mergen lants aen de westsijde van de vlist gelegen, daerop een
huijsinge staet. Streckende te midden vuytte weteringe genaemt de vlist totte berchambachtsevliet
toe. Daeraen de noortsijde de proostdye van oudemunster mit ses mergen mit andere ses mergen mit d
heren van den dom gemeen naest gelegen sijn bij hem gijs aert petersz gebruyckt sijnde so groot ende
cleyn de voorscr. acht mergen aldaer gelegen sijn. Elcke mergen om vijf hondert vijff ende twijntich
gulden.
Actum binnen schoonhoven ten overstaen van schout ende schepenen aldaer op den XXIIe mai 1635. Te
oirconde dese van wegen de heren vercopers bij den secretaris van oudemunster mitsgaders bij de coper
sijne huysvrouw ende borge ondertekent ende was ondertekent c. v. aelst notarius capli. ende was
ondertekent mit dusdanigen merck
daeronder gescr. stont: dit is het merck van gijs aert petersz.
ende was noch ondertekent mit dusdanigen merck (…) daeronder gescr. stont dit merck is getekend bij
annichgen peters huysvrouw van gijs aert petersz., jan aertsz. steenbacker ende jan adriaensz.
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St. Marie
=======
nr. 1598 22-9-1505 (met 2 uithangende zegels)
483
Jacob dirck gerrit kuysten zegt ontvangen te hebben in pacht van de heren van het kapittel en kerke
van st. marie te utrecht een sate land wat ligt te ouderkerk (bij de waver dus bedoeld ouderkerk bij
amsterdam)
nr. 1611 11-9-1407 (met een uithangend zegel)
484
Voor jan makel schout, meeus ghenen zoen, harman aerntsz., claes ghijsbertsz., jan voet en jan
ghijskijns soen geburen en landgenoten in de landen van haastrecht kwam heer claes van apkoude
priester en toonde ons een brief, dat hij gemachtigd was om namens meester claes statter ende in naam
van de dekens in des gravenhage ende canonicx tot st. johans te utrecht over te geven den eigendom van
2 morgen land die gelegen zijn in de landen van haastrecht in een stuk land van 6 morgen, die vernoemde toebehoren benevens harman petersz. met zijn kinderen en aleyt ysbrants. Is belend boven met
aleyt ysbrants voornoemd en ten westen de heren van de dom te utrecht met erve en met eigendom. Heer
claes van apkoude of zijn gemachtigde verzoeken deze 2 morgen land gerechtelijk over te geven.
Geeft aan jan hobroec den enen morgen van die 2 morgen ter kerke behoef van st. marie t utrecht en de
andere morgen ter kerke behoef van st. jan, alzo geburen en landgenoten wijzen dat hij schuldig was te
doen.
Ik bezegeld dit met mijn zegel over de anderen landgenoten des zondags na onser vrouwendag nattnitus
1407.
nr. 1612 26-11-1371 (met een aanhangend beschadigd zegel)
485
De eerste 4 regels zijn latijn, dan volgt: wij deken etc. van de kerk en kapittel van st. marie maken
bekend dat wij verhuurd hebben aan jacob gherritsz. tot zijn leven, en 2 jaar na zijn dood, zijne
rechte erfgenamen te gebruiken een hoeve land gelegen te stolwijk. Boven belend met claes die roede en
beneden met claes gheyen zoon om 20 pond/jaar (vrij geld). De pacht moet betaald worden te utrecht en
wel de helft op st. martijns in de winter en de wederhelft met st. petersdag ad cathedram (14 dagen
onbegrepen). Volgen de voorwaarden. De brief is bezegeld des anderen daags na st. katerinendag 1371.
nr. 1612 15-4-1378 en 23-3-1379 (met een aangehangd beschadigd zegel).
486
De eerste 4 ½ regel staan in t latijn, dan volgt: dat de deken etc. van de kerke van st. marie te
utrecht bekend maakt dat zij verhuurd hebben aan didene jan dederixzoon voor 10 jaren (ingaande st.
petersdag ad cathedram a.s.) een hoeve land welke gelegen is tot stolwijk en gelegen in het heren
gerecht van arkel. Belend daar boven fye claes roden en beneden willam aerntsz. Dit om 15 ouden gouden
schilden, te betalen de helft op st. mertijnsdag in de winter en de andere helft op st. petersdag ad
cathedram daar aan volgende (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
Bezegeld op witten donderdag 1378. Volgt weer wat latijn met een datum.
nr. 1612 19-3-1404 (met een aanhangend zegel)
487
De eerste 4 ½ regel staan in het latijn en dan volgt: Wij deken etc. van st. marie maken bekend dat
wij verhuurd hebben aan heynric jansz. egaertszoen poorter tot schoonhoven 12 jaar lang a.s., na datum
deze brief, een hoeve land die ons en onze godshuize toebehoord. Is gelegen te stolwijk en genaamd st.
marianhoeve. Dit om 8 ouden gouden schilden/jaar (vrij geld). De betaaldag is st. peetersdag ad
cathedram (14 dagen onbegrepen). Volgen de voorwaarden.
De kapittelbrief is gedadeerd st. valentijnsdag 1400. Hierna volgen nog 5 regels latijn inhoudende
dat de officiaal van het bisschoppelijk hof op nieuw cq. vernieuwd deze pacht met als datum 19-3-1494.
nr. 1612 28-6-1474 (vaag schrift) (met een uithangend zegel)
488
Voor bouwen bastaert van treslongh (schout van stolwijk) en wij harman heynensz., nanne nysen (?),
willem stouten zoon, gheerlof meeusz., walich gerritsz. ende jacop dirxsz. heemraden (mede tot
stolwijk) is gekomen nanne welle welke stelde in pacht te hebben ontvangen van het kapittel st. marie
een hoeve land in het gerecht van stolwijk. Belend boven ellerts symonsz. en beneden adriaen dircksz.
Dit voor 26 jaren ingaande st. pietersdag ad cathedram 1474. De eerste 21 jaren om 4 ouden vrankische
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schilden/jaar en de laatste 5 jaren om 5 dito schilden/jaar. Dit alles vrij geld.
Bezegeld op st. peters en pauwelsavond in junio 1474.
nr. 2415 ----489
Een schrijven aan de baljuw en burgemeesters van schoonhoven.
De deken etc. van de kerk van st. marie als ambachtsheren en de schout van de gerechte van lopik
stellen dat zij suppleanten een goede opzicht hadden, dat het water van de landen van lopick behoorlijk en bij tijds geloosd moet worden. Hiertoe hebben zij 3 molens. Voor enige jaren hadden zij een
geheel nieuwe en zwaardere molen gebouwd om 2 hoog te kunnen malen. Dit was nodig daar de ijssel
(waarop zij malen) zeer verland was. Door het steeds ondieper worden van de ijssel hebben zij het
steeds moeilijker hun water te lozen. Principaal wordt dit veroorzaakt door t peil waartoe zij mogen
malen. Wordt verzocht toe te staan t peil te verhogen.
PS: deze acte is niet gedateerd.
nr. 2415 16-7-1615
copie
490
Aan de staten van holland.
De ingezetenen van lopik en hun ambachtshere en de polders ofte gerechte van de zuidzijde van de
sevender, van cabau, van langerak en van vijfhoven stellen dat zij met de polders van de noordzijde
van de zevender, oost- en westzijde van de vlist, mitsgaders van bonrepas, hoog bilwijk en haastrecht
achter de poort tot exondratie van het water, komende in hun polders van af oude tijden, hadden een
gemeen kanaal of pijp, strekkende van schoonhoven tussen bergambacht ende bonrepas en voorts tussen de
oost- en de westzijde van vlist tot omtrent de ijsseldijk alwaar de bernoemde landen ofte polders hun
water met 7 molens trekken uit de vernoemde pijp tot in de boezem die zij aldaar hebben, groot omtrent
60 morgen. Daaruit het water gebracht wordt door 2 sluizen naar de ijssel.
Tot heden hebben die polders gemalen volgens t zomer- en winterpeil, zoals dat vanaf oude tijden
gebeurd. Daar de grond van de ijssel en zodoende de dorpels van de vermelde sluizen zijn verhoogd,
zijn al enige jaren hun landen in mei niet droog, waardoor t land grotendeels onbruikbaar is. Dit
contrarie met die oost- en westzijde van de vlist, bilwijk en haastrecht achter de poort liggende
naast aan de boezem met ook die van bonrepas die omtrent het begin van maart hun landen droog krijgen.
Zo hebben de suppleanten (wiens polders te samen zo’n 3000 morgen groot zijn) jaarlijks hun bederf
voor ogen en waar dikwijls over gedelibereerd was en ten lesten met de polders van de oost- en de
westzijde van de vlist, mitsgaders met die van bonrepas zijnde te samen groot 1400 morgen. Zijn
overeen gekomen dat zij gezamelijk (zonder te procederen) zouden overgaan tot verhoging van het zomeren winterpeil met een voet. Zijn hiertoe 2x te schoonhoven geweest, zonder dat de polders van de vlist
en bonrepas hierin wilde verstaan, zeggende dat de 2 molen van de vlist en bonrepas en die 7 boezem
molens die verhoging best aankonden. Willicht men hun verzoek niet in dan zullen zij zich wenden tot
de gecommitteerde raden van de staten van holland.
In de marge staat: de staten van holland gezien t verzoek heeft goed gevonden tot kosten van die
van lopik te committeren ene here magistrate van dordrecht en van rotterdam om
de zaak in ogenschouw te nemen en met de partijen te accorderen etc. dd.
16-7-1615.
nr. 2415
491
De staten van holland, gehoord t rapport van de gecommiteerde raden van de staten van holland, van de
pensionarissen van dordrecht en rotterdam, ivm. voorstaande kwestie, ordineren als volgt:
- het zomer- en winterpeil met een voet te verhogen, zodra de ingezetenen van lopik hebben gemaakt de
werken welke hierna ten hunner laste moeten worden gewrocht.
- het zomerpeil zal duren van 10 april tot 10 december (stond eerst ‘april’ en zal wel moeten zijn
sept.) en het winterpeil van 10 sept. tot 10 april.
_ de bonrepassermolen zal als nog blijven de peilmolen van de vernoemde landen. De molenaar van die
molen moet onder eede beloven na te komen t volgende (zoverre het die molen betreft).
- dat niemand beschadigd wordt, zullen de ingeerfden van lopik de kade staande ten hare lasten,
vanaf hun molen tot de coeneschans tot ook die van de zevens de kerkweg van polsbroek zullen maken
ten hare kosten de roede aanleggens 6 voet op zijn lijf blijvende ende altijd een voet hoger dan
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het verhoogde winterpeil.
- hier boven zullen die van lopik (des verzocht door de ingeerfden van bonrepas en de noordzijde van
zevender) een zijgsloot en scheikade ten hare kosten moeten maken, vanaf de molen tot de coenenschans en de sijgkade van polsbroek, doch de sijgkade een voet hoger daertoe gebruikende de grond
zo van sevender als van lopik tot de kerke van polsbroek toe en daar toe gebruikende de grond en
aarde van bonrepas, zonder enige vergoedinge. Moeten ook ten hare kosten maken een wachtheul om t
sijgwater na haar te trekken, wijd en hoog 2 voeten met de schotdeuren.
- de vernoemde sijgkade, sijgsloot en wachtheul alzo gemaakt zijnde, zullen onderhouden worden door
bonrepas en de noordzijde van sevender.
- de hoge kaden blijven ten laste van die van lopik om altijd onderhouden te worden als voren.
- tot welk einde jaarlijks bij t gerecht van lopik 2 schouwen zullen worden gehouden, te weten op
1 april en op 1 augustus.
- bovendien staat t de geintresseerden vrij ook buiten de tijden van de vernoemde schouwen,
bekeuringen te doen van zodanige gebreken als zij zullen bevinden, welke binnen 3 dagen die van
lopik moeten renundieren op een boete van f 3,- per bekeuring.
- indien iemand van het gerecht van lopik zich bij de schouwe bezwaard mochte bevinden, dezelve zal
de naschouwe mogen verzoeken aan de dijkgraaf etc. van de krimpenerwaard. Welke naschouw gedreven
zal worden naar de costume van de landen.
- de ingezetenen van lopik nemen ook tot hunner kosten de kaden van de hofkampen, die te verhogen tot
1 voet boven t hoogste winterpeil em zo breed maken als geordineerd wordt door de heemraden bij de
schouw over t waterschap van de vlist.
- zullen ook de voordijken of kaden van bonrepas (van de vornesloot tot de coenenschans) oost- en
westzijde van de vlist, mitsgaders van haastrecht achter de poort worden verhoogd (1 voet boven het
winterpeil) en in een breedte als de heemraden ordineren zullen, tot kosten van de hoge boezem. De
benodigde aarde mogen zij halen ter naaster lage en minster schade, tot kosten van de polders daar
die aarde gebruikt zal worden.
- daarna zullen die voordijken en kaden onderhouden worden tot lasten van de genen die dezelve voor
dezen onderhielden.
- indien enige bruggen of boezemmolens zouden moeten worden verhoogd of veranderd etc. (samen
hangende met deze peil verhoging) zal t gedaan worden ter ordonnantie van de vernoemde landen die
in de hoge boezem contribueren.
- de anderen uitwaterende op de boezem doch daarin niet contribueren en die door de verhoging vresen
enige schaden te leiden, mogen daarin voorzien op eigen kosten.
- de eigenaren van de erven gelegen in- of achter t waterschap de vlist, die tot heden bij t winterpeil niet werden onder gemalen, zullen hun erven op haren kosten mogen verhogen tot t verhoogde
peil en de eigenaren van de huizen die bij t verhoogde peil menen geintresseerd te zijn, dat
interest mogen demonstreren aan de vernoemde heemraden om daarop gelet te worden naar behoren en
ten lasten van de landen die in de hoge boezem contribueren.
- dat men t peil goed na zal komen, zal de peilmolen ‘s nachts uitslaande direct een lantaren
uitsteken met 3 brandende kaarsen en die 15 minuten laten branden. Dit tot waarschuwing van de
andere molens, zodat zij ook direct gaan uitslaan. Dit moet ook bij t inslaan gebeuren.
- als een molen de seinen van de peilmolen niet volgt en langer maalt dan een man 50 roe kan lopen,
wordt de molenaar door de molenaar van de peilmolen met 2 goede getuigen bekeurd. Iedere keer is de
boete f 150,- (half tbv. van t betreffende dorp en half voor die de bekeuring doet).
In verband met de gedane voorslagen de hoge boezem te vergroten en 2 hoog te malen is niet goed
gevonden daarop te disponeren totdat de exeperientie meerder zal hebben geleerd of dat het nodig zal
zijn.
De staten van holland stellen dat men zich naar t voorstaande zal reguleren. De plaatselijke besturen
moeten dit op de eerste marktdag ten peye van hun stadhuizen publiceren.
PS: is niet gedateerd.
nr. 2415 15-8-1616
492
Omvat een rekening met de aantekeningen uit het boek van de aannemer ivn. de werkzaamheden aan de
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kaden (aan beiden zijden) vlg’s t bestek en de kerkweg van polsbroek etc. Hierin staat o.a.: de
daggelden geteld uit zijn boek zijn 3000, met een gemiddelde van 15 stv./dag.
De verder hierbij gelegen stukken in deze omslag zijn voor de krimpenerwaard niet van belang.
nr. 2416 28-8-1617.
493
Rekening van de kosten van de peil verhoging (wat t gemene land van lopik betalen moet) staande bij de
molen van bonrepas, vanaf de dag van het begin tot heden 28-8-1617.
De ontvangensten
zijn totaal
f 10490-0-0
De uitgaven
zijn totaal
f 13933-2-5
Het tekort is
f 3444-2-5 (!)
nr. 2417 6/16-5-1616
494
Betreft t stellen van een nieuwe peilpaal met ijzeren pennen tbv. de hoge boezem bij haastrecht.
Vermeld verder geen intressanten gegevens.
nr. 2418 deze omslag omvat enige stukken o.a.:
495
10-1-1803
Schoonhoven en die van lopik, langerak, zevender, cabau en jaarsveld zijn overeen gekomen een betere
geleiding van het water in de voorzevender en de lopikse voorwetering benevens het verbeteren van de
doorvaart daar door.
26-3-1807
Er was een vele jaren lang geschil tussen schoonhoven en de geintresseerden dorpen wegens de beteugeling van het water in de voorzevender en de lopikse voorwetering en de gemaakte schikkingen tussen de
wederzijdse commissien.
nr. 2428 Vlist 14-9-1668 Een schrijven aan de schout en burgemeesters van lopik.
496
Uw kade nevens de kerkweg van polsbroek, zijnde onze waterweringe, is zodanig vervallen dat zij
inplaats van een voet boven t hoge peil op vele plaatsen beneden t winterpeil zijn, waardoor onze
landen grote schade hebben geleden. Op de vorige klacht is niet gereageerd. Wij gaan daarom die kade
waterpaasen en keuren vlg’s de geslagen palen en op het een voet verhoogde winterpeil. Zullen over
4 weken de naschouw doen.
Wordt op een bijbesloten stuk papier verwezen naar de opruiminge van haar bepotinge aan de vliet
vlg’s t handvest van ‘s maandags na st. margriet 1359.
nr. 2429 schoonhoven 9-6-1674 Een schrijven van het krimpenerwaardbestuur aan die van lopik.
497
De weg en passage tussen de stad schoonhoven en haastrecht moet verbeterd worden. Verzoeken dat die
van lopik (zonder uitstel) de vrouwe- en coenenschans brugge als mede de weg achter haastrecht aan de
westzijde van de vlist bij het land van de hoge heemraad blomvliet met goede harde aarde zullen
verbeteren zodat er goed met wagens overheen gereden kan worden.
nr. 2435 19-7-1678
498
Wij onder geschreven claes gerritsz. koninck molenaar van de seygmolen en arien gijsen molenaar van
de vijfde molen in den hogen boezem bij haastrecht, verklaren ten verzoeke van de ed. eerbare heren
deken ende kapittel van st. marie te utrecht, als ambachtsheren van lopik en lopikercapel, ende eerst
ick claes gerritsz. coninck dat ick wel drie en twintich jaren ende ick arien gijsen wel seventien
jaren molenaers in de voorscr. hoge boezem sijn geweest. Dat wij attestanten nae onse beste kennisse
niet beter weten oock anderens geen geheugenisse hebben off de wech off lage dijchie gelegen aen de
westzijde van de vlist achter haestrecht streckende van de vlister dijck beneffens de loet gecomen
vande erffgenamen van leendert jacobsz. vaets, na haastrecht tot aan t eerste bruggetje toe compt tot
laste van den voorn. hoge boezem ende is altijt bij den selven boesem gemaeckt geworden. Ende ick
claes gerritsz. verclare wijders dat ick geduyrende mijnen dienst het voorn. wechie tot dieverse
reysen beneffens meer andere molenaers van den gemelten boesem op de aenclaechte van der geynterreseerdens door ordre en laste van den boesemmeesters in der tijt hebbe helpen maecken, dat oock het
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arbeijtsloon dat wij daer aen verdient hebben altijt is goet gedaen bij den rentmeester in der tijd
van den meergenoemden bosem. Presenterende t geene voorscr. (des noot ende versocht sijnde) t allen
tijde met eede naerder gestandt te doen. Actum den 19-e julij 1678.
Bijde tekenen met een merk en is verder getekend door ‘bijlandt 1678 ‘
Aan de achterkant staat vermeld dat de schout en schepenen van lopik (met namen vermeld) de
voornoemde 2 personen welke die getuigenis afgelegd hebben, de eed hadden afgenomen. Actum als boven.
nr. 2447 12/1 en 12/2-1424 (het uithangend zegel van dit laatste charter is verloren)
499
De eerste 19 ½ regels staan in t latijn. Daarna volgt: wij burgemeesters, schepenen en raden van
dordrecht, van schoonhoven en van gouda maken bekend dat de goede luiden die gegoet en geerfd zijn in
de krimpenerwaard beneden schoonhoven, welke naar dijkrecht schuldig zijn de lekdijk te maken ...
Deze acte staat al vermeld in de stukken van het kapittel ten dom nr. 3655. en komt ook voor in de
stukken van het kapittel st. jan onder nr. 1420.
Voorstaand stuk is bezegeld op 12-1-1424. Dan volgen weer 6 en 5 regels latijn met vermoedelijk de
datum van 12-2-1424.
Volgt de stedenbrief zelf met een overeenkomstige inhoud en bezegeld met de 3 uithangende zegels van
die steden.
nr. 2451 Is een omslag met diverse stukken betreffende de finantien tussen lopik en de krimpenerwaard omtrent
500
1675. Is o.a. weer sprake van de f 30.000,- zoals in de serie ‘de lekdijk benedendams’ vermeld staat.
Verder niet van belang voor de krimpenerwaard.
nr. 2452 19-7-1285
501
Alleen de eerste acte in deze omslag is voor de krimpenerwaard intressant.
Copie van de brieff ruerende van den nieuwen dam dat toegeslagen woert
ghelijk hier nae bescreven staet.
Wij johan bij de gratie gods buscop (!) van utrecht doen condt ende doen te weten allen luden ende
allen denghenen die desen onse brieven sullen sien oft horen lesen, hoe dat opelyck proteseren dat om
profitelyckheyt ende beternisse van onsen landen doer begeheiten (!) van veel luden van onsen landen
ende bysdoms ende van den graafscappe van hollandt daer toe ghebrocht ende bij raede van den prelaten
ende anderen onsen getrouwen dyenaren ende bij consent van waelgeboren mannen heer floris grave van
hollant, hebben wij oerloff gegeven den voerscr. lieden om te maeken eenen dijck over die ysele om te
scoppen (= stoppen) die loop ende die ijsele in onsen landen.
Ith. alsulcken plaetsen die men noept hoppenesse bij t geyn. Ende woert soe hebben wij hem ter goeder
trouwen beloeft waert zaecke dat yemant den voorscr. dijck ofte damme nupedeerde (?), besletten oft
bederven wilde, soo sullen wij nae onse macht ende mogen den voorscr. dijck defonderen ende beschermen
tieghen een ygelick alsoe dicke als t van noode wesen zal. Ende als wij van hemluden daer toe gerequireert sullen woerden. Voort zoo zullen sij luden met haerder eygen costen den voerscr. dijck met ons
gesamender handt beschermen ende daer toe sullen wij hemluden moghen bedwingen op die verbueringe van
hueren goeden, te weten die luden van onzen landen ende sullen wij nochtans successoeren oft
nacomelingen niet gehouden wesen om te hauden (!) desen voorscr. dijck hier namaels wij en sullen oeck
nyet toelaten dat zij verderven oft gedesterneerdt woerden, maer ons sal toebehoren nu ende ewelic te
defonderen trouwelijck ende te houden.
Maer aller die ghenen die om desen zelffden dijck proffijt hebben die sullen tot onsen seggen ende
tot godt begheren van die grave van hollandt bijstaen ende houden den voorscr. dijck ende die lude van
onsen landen wonende in die steede te sustineren ende in wesen te houden hoe dick godt is t saecke dat
wij syen dat van noode is tot welcken consernatie van den dijck wij willen dat alle bedwingen sullen
wesen die ghen die wonen aen die noortsijde van die ysele in teyckene der waerhyet ende ghetugenisse
van desen hebben wij desen tiegenwoerdigen brieve doen beseghelen met ons seghel ende met den seghel
van den heer van cuyck onser swagher. Ghegeven in t jaer ducent ende twee hondert ende vijff en
tachtich des donderdachs voor maria magdelene dach.

164

In dorso staat: beroerende die stoppinghe van de yssele aen den nuyewendam
beneden die vaert in den leckendijck.
Anno XIIc LXXXV.
nr. 2467 Een omslag met stukken over de aanstellings bevoegdheid van de ambachtsheer van lopik
502
(is het kapittel st. marie) en de regering van de stad schoonhoven.
Het laatste stuk in deze omslag is een copie van de uitspraak van de hoge raad in holland
dd. 15-3-1636 betreffende dat geschil.
Die van schoonhoven stellen dat zij eertijds stonden onder de graven van belois. De castelijn aldaar
werd later vervangen door een baljuw die gekend werd in alle zaken, wat nog zo is. Bovendien koos hij
uit een dubbel getal de burgemeesters en schepenen aldaar en eveneens (zonder een dubbel getal) die
van de vlist en bonrepas.
Die van lopik etc. hadden in 1359 gekregen een watergang (willende dat de vlist, die ongehoefslaagd
was, hoefslagen mergen mergens gelijk) 3 roeden wijd en zo diep als de heemraden t verkiezen zouden
etc.
Die van st. marie stellen dat zij al voor 1491 met die van schoonhoven en de landen van langerak,
zevender etc. tbv. van de gemene landen van lopik gekocht hadden zekere landen en erven bij haastrecht
(genaamd de grote hofkamp) en de landen daarnaast gelegen, om daarvan een boezem te maken etc. (deze
acte is 22 blz. lang).
T hof: decreteert op 15-3-1636 t’ arrest op de landen in de relatie van de relatie van de deurwaarder vermeld, dat die van schoonhoven de super intendenten zijn van de hoge boezem.
nr. 2477 betreft een stuk over de ‘grashuur’ van de grote boezem.
503
In de jaren 1674 t/m 1676 en 1678 t/m 1695 bracht dit op f 6996-14-0 zodat het gemiddelde per jaar is
ongeveer f 333,-.
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Kapittel St. Pieter
=============
nr. 464 23-5-1311
504
Frederic symonsz. van der goude, knape, beken dat ik in de gerechte tot haastrecht een hoeve land
heb, gelegen in het kerspel van haastrecht in de gerechte eens eerbare prelaten van oudemunster te
utrecht, tussen het land ende erve der kerke ende des priesters tot haastrecht (aan de oostzijde) ende
land ende erve van hughe bueed/bueer weduwe (aan de westzijde).
Hij geeft dit (met zijn vrijen eigendom) over in de hande van hendrik ernts van whuren (canunnic der
kerke van st. peter) tot behoef des dekens en capittel van de kerke van st. peter. Stelt dat deze
hoeve land vrij is en dat hij het zo verkoopt en overgeeft dat de koper zijn vrije wil daarmede kan
doen.
Hierna heeft frederic voorn. het weer van het kapittel st. pieter in pacht (ervelijk) ontvangen. De
pachtsom is 15 lb. zware penningen/jaar (elk lb. groot turnoze van 16 penningen of een goede hollandse voor twee). Te betalen de helft op st. martum in de winter ende de wederhelft op st. peter ad
cathedram. Volgen de voorwaarden.
Bezegeld (het orgineel) op sonnedaghs na ons heren hemelvaart 1311.
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Kapittel St. Jan
===========
nr. 768 29-11-1438 (het uithangend zegel is verloren)
505
Wij officiael des hove’s van utrecht doen condt dat voor ons kwam dirc willamszoen (won. tot
oudewater) die zeide ontvangen te hebben van de eerbare heren deken en capittel der kerke st.
johannis te utrecht tot zijn leven en niet langer, de pacht van 1 morgen land, alzo die gelegen is in
de landen van haastrecht in een stuk land van 6 morgen die in voortijden toebehoorde herman petersz.
met zijn kinderen en met alyt ysebrants. Leggende gemengder veur, daar boven geland was alyt
ysebrants voornoemd en beneden die heren van de dom te utrecht. In welke 6 morgen die heren van st.
marien te utrecht nu ter tijd ook 1 morgen hebben.
De pachtsom is een halve overlandse rijnse gulden ende 3 oert van een braspenning/jaar. Te betalen te
utrecht aan de heren van st. johan. Volgen de voorwaarden. Bezegeld met t officialijs zegel op st.
andriesavond 1438.
nr. 769 27-7-1475 (het uithangende zegel is verloren)
506
Willem claesz. (tot oudewater) zegt ontvangen te hebben van de eerw. heren van de kerk van st. johan
in pacht 3 morgen land, gelegen te haastrecht. Volgt de geinserneerde kapittel brief. Het land was
laatst gepacht door lambert bernier. Belend boven danelt van lorincsloot (dat huge gheritsz nu ter
tijd gebruikt) en bewesten naast geland is dirck van wesen. Te gebruiken 2 jaae lang ingaande na datum
des briefs. Dit jaarlijks voor 3 gouden beyerse gulden (vrij geld). Te betalen jaarlijks te utrecht
de helft met sint mertensmisse in de winter en de helft op st. petersmisse in de lente. Volgen de
voorwaarden.
Bezegeld 27-7-1575.
nr. 770 16-2-1406 (het uithangende zegel is verloren)
507
Ludekijn jan truden zoenszoen schout tot haastrecht zegt dat voor hem en voor de buren die hier in
beschreven staan, kwam in t gerecht jonghe willam welke bekende in huur te hebben ontvangen van de
heren deken en kapittel der kerke st. johannes te utrecht, 3 ½ morgen 1 ½ hond land. Gelegen in de
zijlweer in de gerechte van haastrecht tussen de landen van willam ghizebrechtzoene aan de oostzijde
en de jonghe willams voornoemd aan de westzijde. Ten zuiden belend de vermelde jonghe willams. De
pacht is 3 oude gouden vrankische schilden/jaar en de betaaldagen zijn st. martijnsmisse in de winter
en st. petersdag ad cathedram, telkens de halve pachtsom. Dit alles vrij geld behalve de heren
schattinge die de gemene onderzaten in de landen van haastrecht geven moeten. Volgen de verdere
voorwaarden.
Hier stonden over wouter willemsz. en pieter jacobsz. (beiden van haastrecht).
Ludekijn zegelde deze brief op des dinxsdaghe na st. valentipisdach 1406.
nr. 770 16-2-1406 (het uithangend zegel is verloren)
508
PS: dit charters is indentiek met voorstaand stuk.
nr. 771 7-8-1518 (met 2 uithangende verloren zegels)
509
Voor jan jacopsz. de rijck (schout aan de vlist in het land van haastrecht), willem hugensz. en jan
gijssen gezworenen aldaar kwam dirck meeusz. die bekende voor 10 jaren in huur te hebben ontvangen,
en wel van de eerw. here deken van het capittel van st. jan te utrecht 1/3de deel van 3 viertelen land
en 1 hond meer, welke 3 viertelen liggen aan de westzijde van de vlist waar dat gasthuis binnen
schoonhoven aan de noordzijde belend is en dirck meeusz. aan de zuidzijde met eigen en erf. Te betalen
de eerste 6 jaren 4 gouden gulden/jaar en de 4 laatste jaren 5 gouden gulden/jaar (vrij geld). De
eerste betaaldag is st. martijnsmisse in de winter 1518. Volgen de voorwaarden.
Is bezegeld door de schout en willem hugensz. op 7-8-1518.
nr. 1346 10-3-1384 (met een uithangend zegel)
510
Carsiaen claes (canonic tot st. johanne t utrecht) vermeld dat ik gegeven heb, in een eeuwige
erfpacht, aan herman parve soen 2 morgen land, gemeen in 6 morgen land met zijn huis ende met aleyden
(die pare ysbrants soens wijf was) en haar kinderen en verder als die 6 morgen land gelegen zijn in de
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landen van haastrecht, daar die heren van arkel ende aleyt ysbrants ende haar kinderen voorscr. naast
geland zijn aan de oostzijde ende heren van sinte marry t utrecht aan de westzijde. Dit voor 2 oude
vrankische schilden per jaar die te utrecht betaald moet worden. Volgen de voorwaarden.
Bezegeld met mijn zegel op 10-3-1384.
nr. 1346 aan voorstaand charter is gehecht het volgende charter dd.
511
11-9-1407 (met een uithangend zegel)
Voor berchen johan makel (schout), meeus ghenen zoon, harman henrickzoen, claes ghigebrechts zoen,
johan boec/voet ende johan ghijskunsz. buren en landgenoten in de landen van haastrecht kwam claes van
abcoude priester en toonde ons een brief van de heren, waaruit bleek dat hij machtigd was gemaakt
door meester claes schelars (canonic tot st. johans t utrecht en deken) om over te geven de eigendom
van 2 morgen land gelegen in de landen van haastrecht. Welk stuk land gelegen is in een stuk van
6 morgen welke 2 morgen in voortijden toebehoorde aan herman petersz met zijn kinderen en met aleys
yzebrants (gelegen gemeender veur). Boven naast geland is aleys yzebrants voornoemd en ten westen die
heren van de dom t utrecht met erve en eigendom. Begeerde de here claes van abcoude te weten, of hij
zo gemachticht was, dat hij deze 2 morgen land overgeven mocht (als eigendom). wat hem toegestaan is.
En gaf zo aan de voorscr. johan hoebroec de ene morgen van de 2 morgen ter kerke behoef van st. johan
te utrecht ende de andere morgen aan st. mary. Dit zoals de buren en landgenoten wijsen dat hij
schuldig was te doen met recht ... etc.
De buurlieden verzochten de schout deze brief te bezegelen. Gegeven op zonnedag na onze vrouwendach
nativitatis 1407.
nr. 1420 12-1-1424 (met een uithangend kapittel zegel)
512
Eerst ruim 15 regels latijnse tekst, dan volgt:
Wij burgemeesters, schepenen en rade van dordrecht, van schoonhoven en van gouda kennen dat de goede
luiden, geerfd en gegoed in de krimpenerwaard beneden schoonhoven schuldig zijn, vlg’s het dijkrecht
de lekdijk te maken ... etc.
Deze acte is overeenkomsitg als in de serie acten van het kapittel ten dom nr. 3655 en het kapittel
st. marie nr. 2447.
nr. 1463 23-6-1402 en 26-12-1405
513
Eerst 9 regels latijnse tekst, dan: albrecht palsgrave op de rijn, hertoge van beyeren etc. en willem
van beyeren van de henegouwen ende van holland etc. maken bekend dat zij de stad utrecht, also waere
dat zake, dat wij en onze vreemden inwonnen eenich van de hogertseyn, eversteyn, leerdamme dan die
rechte voert neder leggen zouden en nimmermeer op timmeren op de steden noch op gheene steden in dien
lande voorscr. in dezelve landen nimmermeer tolle leggen. Ende de bisschop ...etc.
De bisschop en sticht van utrecht zullen behouden de hoge- en lage (gerechte) van de lande van der
lede. En zo wanneer dat de bisschop van utrecht zal in de tijd recht houden willen met 7 sto(e)len dat
die heerlijkeden van de lande van hagesteyn die nu ter tijd de here van arkel bezit en de
heerlijkheden van de landen van haastrecht (hoge en lage), de gestichte van de utrecht met rechte
toebehoord en zullen zij behouden, behoudelijk dat de bisschop ende gestichte van utrecht hoers
strooms. Als zij dat niet dede ende behoudelijk onze lieve gezellinne en onze zuster vrouwe margrieten
van cleve hare lijftuchten aan de landen van haastrecht vernoemd, alzo lange als sij leeft ende ook
zullen wij en onze nakomelingen die heerlijkheden van die landen behouden tottertijt toe dat voorscr.
ghehout gedaen zal wezen, maer mitter stede ende slote tot gorinchem ende de lande van de arkel daer
toe behorende zullen wij altoos onze vrije wille mede mogen doen. Behoudelijke de stichte van utrecht
hoers stroems alse voorscr. is.
Bezegeld met ons zegel gegeve in den haag op st. johansavond te midden zomer 1402. Volgt weer
latijnse tekst (22 regels) en dan nog 3x 5 regels latijn elk met een getekend zegel.

168

Hoogheemraadschap van de lekdijk benedendams
===================================
pakket 32 # 136 16 (26)-1-1638
514
Alsoo de riviere van der ijsele die sijn loop plagh te nemen wt de lecke beneden vreeswijck genaemt
de vaert voorbij ijselsteyn ende soo voorts nederwaerts over lange jaeren met een dam genaemt den
nieuwe ofte ijsseldam affgescheyden sijnde van de lecke daer door metter tijt grotelicx jae bijnae
geheel is comen te verlanden ende mitsdien de dijcken die tegens het water van de selve ijsele
eertijds geleyt waeren hoe langer soo meer nae het leggen van den voorscr. dam geheel sijn vergeten
ende verlaten. Sulcx dat men op veele plaetsen egeen forme van dijcken meer can sien, waer door men
bevonden heeft in de jaere 1624 voorleden de leckdijck bovensdams ontrent het wael door gebroocken
sijnde, dat de landen van de lopicker ende crimpender waerden mede deelachtich souden hebben geworden
van het water van de voorscr. inundatie bovensdams, ten waere t’ selve naimelick door godts hulpe
hadde gekeert geworden, met verhoginge in de uterste noot van den voorscr. ijseldijck, in sonderheijt
aen de oostzijde van de stede ijselsteyn naebij de selve stede, daer over ter selver tijt excessive
fo 1v
grote costen bij den lopickerweerdt sijn geleden ende op den IIII januarij lestleden deses jaers 1638
de voorscr. leckedijck boven schalckwijckerheul ingebroocken sijnde (godt betert) het water weder is
comen te staen op ende ontrent het viercant van den verscr. ijseldijck op verscheyden plaetsen ende
in sonderheyt ontrent ende naebij de verscr. stede ijselstein, nyet tegenstaende voorgaende verhoginghe in den jaere 1624 voorscr. gedaen, ende dat bij faulte van jaerlicxe onderhoudinghe.
Waeromme dijkgrave ende hogen heemraden van lopickerweerdt genootsaeckt sijn geworden heurlieden
ingesetenen op te doen bieden ende door meenichte van mannen met groten arbeyt ende gewelt sijnde de
aerde door den stercken ende langdurigen vorst diep ende hert bevrosen, nochtans voor soo veel
doenlick den dijck ter plaetse voorscr. tegens overstortinge te doen verhogen ende wel ses bruggen
ofte sluijsen in den voorscr. ijseldijck leggende met haest te doen beslaen ende toedammen daer over
alreede meenichfuldige ende grote costen sijn gevallen, ende noch bij dese tegenwoordighe beclaechlicke gelegentheyt nyet sonder pericule noch meer sijn te verwachten behalven dat de ingesetenen
hemluiden dagelicx sullen moeten gereet houden omme de voorscr. ijseldijck op verscheijden plaetsen
daer die te laech bevonden is.
fo 2
Ende mits de herticheyt van de aerde nyet en heeft kunnen gemaeckt worden met meenigte van mannen te
verhogen het water te keeren gelijck eenighe van de hoge heemraden ende cavels van den crimpenderweert
op huden ende oock te vorens bij inspectie oculair van de verscr. ijseldijck van den nieuwen ofte
ijseldam aff tot montfoort toe inclusive bevonden hebben tot verscheijden plaetsen ende principalick
ontrent de voorscr. stede ijselsteijn nodich ende alsulcx de costen alreede gedaen, wel ende seer
dienstelick gedaen te sijn. Sustinerende daeromme de heeren dijckgrave ende hogeheemraden van den
lopikerwaert dat billick ende redelick waere, dat de costen alreede bij hemluiden bij dese tegenwoordighe inbraeck bovensdams gedaen ende die noch gedaen sullen moeten worden, behoren te comen tot laste
soo van de crimpender- als lopickerweerdt elcx voor de helfte als dienende soo wel tot behoudenisse
van d eene als van de andere. Ende oock hoochnodigh te weten dat de voorscr. ijseldijck ter plaetsen
daer die te laech is, verders soo verhoocht werde insgelycx tot gemeenen costen, dat bij de tegenwoorfo 2v
dige inundatie bovensdams ende naemaels in gelijcke gevalle die godt verhoeden wil, de lopicker ende
crimpenderweerden beijde mochten wesen buyten bedencken ende gevaer van door inbreck van den voorscr.
ijsseldijck mede te bevloeyen. Ende daerop gecomen sijnde in vrientlicke conferentie namentlick de
heeren joncheer godtschalck van halmale dijkgraef, joncheer lodewijck van wijnbergen mede hoge
heemraedt ende in der tijt cameraer johan van den nijpoort ende jacob van den bongart mede hoge
heemraden van lopickerweert, soe voor hemluiden als voor de andere hoge heemraden, mits overlijden
ende absentie van de selve, ter eenre ende nicolaes quirijnsz. van der sprong, gerrit jacobsz. ende
peter adriaensz. van rijswijck als mede hogeheemraden, gerrit petersz. verkaijck ende lenard
cornelisz. mede cavels van den crimpenerweerdt oock voor hemluiden in dese caverende voor heurluyden
absente mede hoge heemraden ende cavels ter andere zijden. Soo sijn deselve eyntlick met den anderen
verdragen ende overcomen omme tot bescherminge van bijde de weerden de voorscr. ijseldijck ter
plaetsen nodich voor een reyse te doen verhogen, t zij bij aenbestadinghe ofte (is t noot) bij den
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ingesetenen van de voorscr. twe weerden in gelijcken getaele sulcx dat de voorscr. ijseldijck
fo 3
genoeechsaem wesen en deselve weerden van inundatie te bevrijden ende dat alle de costen die alreede
tot dien eijnde zedert ende gedurende de tegenwoordich innundatie bovendams bij die van de
lopickerweerdt gedaen sijn en noch gedaen sullen moeten worden bij die vande crimpenderweert soo wel
als bij de lopickerweert sullen worden gedragen ende betaelt halff ende halff wtgesondert alleenlick
de vacatien, vruchten ene teercosten van dijckgrave, hoge heemraden ende cavels respective die buyten
gemeenschap sullen blijven ende onder de verscr. costen nyet gereeckent worden. Gelijck mede tot laste
van den crimpenderweert nyet gereeckent sullen worden den arbeyt, versuijm ende costen die de opgeboden ingesetenen van de lopickerweerdt tot verhoginghe van den voorscr. ijseldijck ende toedamminghe
van bruggen ende sluysen alreede in hun particulier hebben gedaen ende geleden.
Ende dit alles voor eene reyse ende ten aensien van den hooch dringende noot in voegen dat daer nae
yder sal sijn blijven in sijn geheel ende bij dese nyet gepreniditieert. Tot welcken eynde voorscr.
van wegen beyde de weerden sal worden bevordert genoechsaeme verseckerheyt dat de voorscr. ijseldick
in voegen als boven voor een reyse gemaeckt ende opgelevert sijnde, daer nae voorts sal gemaeckt en
onderhouden worden, als mede de bruggen ende sluysen daer inne leggende, met vaster ende stercke
steenderen versorcht ende de selve in goede repratie gehouden tot volcomen bescherminghe van de
verscr. twee weerden bij de gheenen die daer inne van outs gehouden sijn geweest ende noch gehouden
sijn. Alles buijten vordere costen van den lopickerweerdt ende crimpenderweert voorscr.
Belovende de heeren partijen contrahenten voorscr. in heurluider geroerde qualiteyt t geene voor
verhaelt is nae te comen ende voldoen in voegen als boven.
Onder verbant als nae rechte. Aldus gedaen binnen de stede montfoort op den XVI-e january oude stijle
des jaers XLIc acht ende derticht.
Ter ordinantie van mijn heeren dijckgrave ende hoge heemraden van de lopickerweerdt, bij mij
secretaris w. duysell van de selve.
In een ander handschrift staat hier naast:
Ter ordinantie van de hoogedijck heemraden van de crimpenrewaert (wg) d. straelen 1638.
Ter ordonnantie van de cavels (wg) govert jansz zibelle (?)
De andere stukken in deze omslag zijn hier niet verder van belang.
pakket 32 # 137 10-5-1638 (oude stijl)
515
PS: in deze omslag is nog een klad exemplaar van de hierna volgende acte met vele doorhalingen
en verbeteringern. Verder is er nog een net exemplaar in 18de of 19de eeuws handschrift.
copie
fo 1
Op huyden den Xe maij oude stijle des jaers XVIc acht ende dertich sijn dijckgrave ende hoge
heemraden van de lopikerweerdt ende de hoge heemraden ende cavels van den crimpenerweerdt in de
overcompste van den XVIe january lestleden genomineert, mitsgaders cornelis van der dussen dijckgrave
ende willem jansz. mede cavel van de crimpenerweerdt, soo voor hemluyden respective absente collegranten, daer voor zijluyden in dese gelijck in de boven gescr. overeencomst sijn caverende, omme
deselve vercomste te voltrecken ende tot een goet einde te brengen, naerder met den anderen overcomen
ende verdragen.
Dat men den ijseldijck soo in den lande van montfoort als yselsteyn ter plaetsen daer die te laech is
bevonden, in desen somer bij openbare bestedinge sulcx sal verhogen dat deselve dijck bestendich ende
bequamen sal wesen omme den lopiker ende crimpenderweerden voorscr. tegens overloop van water van de
zijde van der ijsele genoechsaem te bevrijen ende bewaeren. Dat men de naer benoemde bruggen ende
sluyse in den selven dijck leggende alse de loijenbrugge, de brugge van den achtersloot, de brugge van
meerloo, de brugge van heeswijck ende de sluyse in de grachte der stede montfoort doen besichtigen bij
meesters timmermans ende metselaers hem des verstaende ende nae het oordeel ende gevoelen van deselve
de verscr. brugge en sluyse sulcx sal doen maicken ende versorgen met grontwercken ende anders, dat
fo 1v
men in gevalle van watersnoot, bij inbrecken van den leckendijck bovensdams, die godt verhoeden moet,
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met steeckdeuren ofte met dammen daer voor te slaen ende met balcken te besetten het water genoech
daer tegens sal kunnen keeren ende dat men sodanige wercken bij de beste gelegentheyt ende ten minsten
costen openbaerlick sal besteden ende dat alle costen daer over te vallen bij den lopikerweerdt voor d
eene ende den crimpenderweerdt voor de andere helfte sullen worden gedragen ende betaelt. Ende dit
alles voor eene reysen ende mits dat yder vande partijen daer nae sal sijn ende blijven in sijn geheel
ende ongepruditeert ende in sonderheyt dat de voorscr. ijseldijck, bruggen ende sluys in voegen als
boven gemaeckt ende opgelevert sijnde daer nae voorts gemaeckt ende onderhouden sullen worden bij den
gheenen die de selve voortijts gemaeckt ende onderhouden hebben.
Welcken volgens de heeren tobias van helmont als gesubstitueert drossart der baronie ijselsteyn ende
schout van ijselsteyn, jan dimmer als rentmeester der voorscr. baronie, cornelis van muyden borgemeester van wegen de stede ende cornelis van buesergen borgemeester van wegen de landen van ijselsteyn
representerende in dese het gemeene corpus van den voorscr. schoutampte van ijselsteyn ende henluiden
daer voor sterck maeckende voor hemluyden ende heurluyden naecomelingen, aengenomen ende belooft
hebben, gelijck haer ed. aennemen ende beloven mits dese ten doen, toedammen het budden bruggeken ende
verscr. oock den ijseldijck in sulcken hoogte ende breetten mitsgaders de bruggen van den achtersloot
ende meerlo met goede steeckdeuren ofte anders sulcx deselve voor d’ eerste reyse gelevert sullen
worden daer nae voorts te doen maecken ende onderhouden buijten costen van den lopickerweerdt ende
crimpenderweerdt voorscr. Gelijck mede joncheer godtschalck van halmale als super intendant van sijn
heer den welgeboren heere borchgrave van montfoort ende hem in dese voor zijn gen. ende den ingelanden
van heeswijck sterckmaeckende aenneemt ende belooft den ijseldijck soo verre die in de heerlicheyt van
montfoort is leggende, mitsgaders de molenbrugge van heeswijck ende sluys in de grafte der stede
montfoort te doen maecken ende onderhouden ende de ed. simon van alteren als heere van jaersvelt de
loyenbrugge als door welcke die van jaersvelt haer wateringe sijn hebbende. Alles in voegen boven
verhaelt.
Ten oorconde bij den onder gescr. secretaris en ter ordonantie van heurluyden respective heeren
onderteeckent. Ende was ondert. aldus w. duyvell waer nae volghde ter ordinantie van den dijckgraef
ende de heemraden ende ondert. d. v. stralen. Ter ordonnantie van de cavelen govert jansz. welle,
a. strengel.
Bij gedane collatie is dese met de principale geschr. in pampier gedateert
ende onderteeckent als boven, accorderende bevonden.
pakket 182 # 471 24-9-1426
516
Philips hertog van oostenrijk ordoneerd de dijkgraaf etc. van de krimpenerwaard (aangesteld bij de
3 steden dordrecht, schoonhoven en gouda) dat zij de dijk van de lopikerwaard, beginnende omtrent de
vaart tot bij schoonhoven, zullen repareren (is in de afgelopen winter en door het hoge water gans
vervallen en afgeslagen). Dit ten lasten van de bisschop en ingezetenen van utrecht. Dit vlg’s het
perkament gegeven op 24-9-1426 en door hem bekrachtigd.
Schoonhoven moet de buitenkant van zijn dijk voor haar beer aan t boven en beneden einde 4 duim
ophalen, te verhogen in t midden tot malcandere dood lopende en de binnekant mede te verhogen naar de
eis van het werk.
Gepubliceerd te willige langerak op 24-5-1658.
pakket 182 # 472 omslag met stukken betreffende de lopikerwaard.
517
Zaterdag 3-2-1674 extract resolutie van de staten van holland.
Die van schoonhoven zeggen ter vergadering dat ter tijden, dat de fransen meester waren van de
provincie utrecht, de fransen enige gaten en doorsnijdingen hadden gemaakt in de lekdijk onder lopik.
De staten hadden die van de krimpenerwaard gemaand dat weer te dichten, daar de krimpenerwaard zou
onderlopen als de lopikerwaard inbrak. Die van de krimpenerwaard hadden de benodigde gelden moeten
lenen. Die van de lopikerwaard krijgen toestemming geld te lenen om die van de krimpenerwaard terug te
kunnen betalen.
Een schrijven uit hoorn dd. 25/3 (= 4/4) 1674 van j. van selm (dienaar en neef) aan meester johan van
ewijck (advocaat voor t hof van utrecht) met een gaaf sluitzegel.
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Dat die van de krimpenerwaard door de prins van orange gelast waren de dijk van de lopikerwaard te
bezorgen, zie de resolutie van de staten van holland dd. 3-2-1674. Dit kan alleen als men eerst de
krimpenerwaard hun verschoten gelden rembourseerd.
13-3-1675
Die van lopikerwaard schrijven aan een ‘heer’ dat zij niet kunnen geraken aan de f 30.000,- welke de
dijkgraaf en heemraden van de krimpenerwaard vlg’s de heren gecommitteerden van de provincie van
holland nog moeten ontvangen.
31-5-1675
Er is een vergadering geweest van de ambachtsheren van de lopikerwaard etc. op 25-3-1675 (oude
stijl). De schout van ijsselstein meld dat aldaar door de dijkgraaf en heemraden was geproponeerd dat
in de laatste trouble tijden van oorlog, die van de krimpenerwaard mede waren geauthoriseerd over de
dijk van de lopikerwaard etc. Het gaat weer over de voor vermelde f 30.000,-.
Moeten ook nog de kosten groot 6860-11-0 betalen, welke zijne hoogheids baronie had gehad wegens t
opkade van de dijk bij de loyebrugge (maken, stoppen van de loybrugge en de lekdijk).
25-1-1675
Verbaal van het gebesonigeerde tussen de dijkgraaf etc. van de krimpenerwaard ter eenre en de
dijkgraaf etc. van de lopikerwaard. Dit ter voldoening en liquidatie van de uitspraak van de heren
commissarissen van de staten van holland en utrecht op 25-1-1675.
Op 1/11-5-1675 betaald die van lopikerwaard aan de krimpenerwaard
f 14510,op 2/12-5-1675 betaald aan de dijkgraaf van arckel
f 4296-18-0
op 2/12-5-1675 betaald aan de secretaris bullick
f 48,op 19/29-5-1675 betaald aan de penningmeester van de Krimpenerwaard
f 3335-18-0 en f 4509-19-0
op 20/30-5-1675 betaald aan de secretaris bullick
f 1113- 5-0
volgen nog een aantal kleinere posten, te samen ongeveer
f 2100,De totale som welke betaald is ongeveer
f 26000,pakket 182 # 473
518
Is een omslag met diverse rekeningen dd. 1644 van de krimpenerwaard over de jaren 1672/1673 welke
hier niet van belang is.
pakket 182 # 474 een omslag met diverse declaratien uit de jaren 1672/1673 van de krimpenerwaard.
pakket 185 9/19-8-1681
519
Vlg’s de acte van authorisatie verleend door de dijkgraaf etc. van de lopikerwaard wordt t weeshuis
van schoonhoven geinsinueerd, dat vlg’s de voorgaande sommatie dd. 6-8-1681 oude stijl, gearresteerd
zijn 2 boomgaardjes welke belend worden ten oosten door johannes van rijssen en ten westen door aert
evertsz. cleyn. Deze boomgaardjes behoren t voornoemde weeshuis. Men wil daaraan verhalen f 117-4-0
plus de kosten van de executie.
Volgens een ander stuk in deze omslag dd. 16/26-10-1681 zijn deze boomgaarden te samen groot een ½
morgen en gelegen te willige langerak.
pakket 185 11-11-1681
520
Conditie’s waarna de hiervoor vermelde 2 boomgaarden openbaar verkocht zullen worden. Als ligging
wordt hier vermeld dat zij strekken van de halve sloot buitendijks oostwaarts tot de halve sloot van
de kerkweren. De schuld is ontstaan door de kosten van het maken en de verteringen gedaan in 1679 op
de inrijdinge van de gezakte dijk en de daaraan verdere verbonden kosten wegens de onwilligheid om te
betalen.
Is gekocht door claes hoeck (tek.) voor f 186,- en is door hem betaald. Borgen zijn: pieter van dam
en dinghman den uijl.
Claes heeft het aangegaan voor zijn zoon hendrick claesz. hoeck.
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Waterschap ‘de hooge boezem’ achter haastrecht
===================================
nr. 98
521

5-12-1659
Wij hugo blomvliet (schout), jan jansz. ruijgweyer en arijen cornelisz. domburg (schepenen te
haastrecht) maken bekend dat op heden voor ons is gekomen arien willemsz. vernesch, welke bekende
verkocht te hebben aan cornelis meertensz. cool (beide wonende alhier) de helft van een stukje gorensen rietland, gelegen in de vrijdom van haastrecht, in de hoge boezem, waarvan de wederhelft de voor
vermelde cool is competerende. Is vrij land om vrij geld en alleen belast met ‘s heren contributien
zonder meer. Cool neemt tot zijne lasten de voornoemde helft van dat stukje grienden en rietland en de
koopsom is 1000,- karolis gulden.
De orginele brief is door de schout bezegeld en ondertekend benevens de schepenen en wel op 5-12-1659
Geextraheerd uit het protocol van haastrecht van de opdrachten etc. gemerkt met de
letter C etc. dd 23-5-1744
(wg) v. alphen.
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Archieven van de kloosters in het gemeente archief van Leiden
Zie ARA bibliotheek nr. 22 D 2 dd. 1917.
=============================================
blz. 139 nr. 912 fo 116
522
Register op de landen en renten van het convent van st. marien poel buiten leiden:
- Eigendoms bewijs van een rente van 6 kgl. verzekerd op de helft van 5 morgen land te haastrecht
dd. 1552 R 2607
blz. 350 reg. 2607
523
Thomas dirksz. erkent voor schout en gezworenen van haastrecht schuldig te zijn aan het convent van
poel een rente van 6 kgl., losbaar met f 100,- en verzekerd op de helft van 5 morgen land beneden de
kerk van haastrecht en gelegen tussen de billicker tiendweg en de ijssel dd. 31-7-1552.
blz. 144 nr. 962 regest 401
524
Eigendomsbewijs van de helft van 12 morgen land in rateles in het land van vliet (haastrecht)
dd. 1423.
blz. 329 regest 401
525
Fye weduwe van simen die wesemaker draagt voor schout en buurlieden in de lande van vliet over aan
ghisebrecht jan otterspoerssoen tbv. t convent van de 11000 maagden van de st. augustijnsorde te
oudewater de helft van 12 morgen land in ratelis dd. 29-1-1423.
blz. 226 nr. 1647
526
Testament van machtelt pietersdr. weduwe van jan cornelisz. te schoonhoven, waarbij zij bepaald dat
haar dochter maritgen in het klooster rodenburg een kinds gedeelte in hare erfenis zal krijgen, buiten
de reeds ontvangen rente van 1 phillips gulden. Hierbij 2 schuldbekentenissen ten bate van het
klooster. Betreft de lijfrente van 1 phillips gulden verzekerd op machtel’s huis in het appelsteegje
in schoonhoven dd. 1554 (3 stuks)
Regesten nr. 2628, 2629 en 2633.
blz. 1431 regest 512
527
Stichtingsbrief van het klooster st. marieenpoel of onzer liever vrouwenpoel te oegstgeest.
Tot visitators benoemd heer willem clinckert (prior van de regulieren buiten schoonhoven) en heer
harmen jansz. (prior van de regulieren van het land van stein) dd. onze vrouwendag purificatio
(= 2-2-1431).
Inv. nr. 860 en afschrift in inv. nr. 858 fo 1, in inv. nr. 912 fo 1 en als transsumpt in register
nr. 2039 en in inv. nr. 912 fo 15v en 19.
blz. 356 regest 520, transsumpt in reg. nr. 600, inv. nr. 869
528
De priors en conventen der kloosters st. michaelis bij schoonhoven en anderen, verklaren niet uit hun
congregatie te zullen scheiden, dan met algemeen goedvinden, en dat hierin zijn opgenomen de kloosters
---- (bij leiden, delft, amsterdam en gouda) onder de bepaling dat zij niet gehouden zullen zijn om
een broeder der orde tot hunnen biechtvader te kiezen dd. 21-4-1431.
blz. 448 regest 946 afschrift in inv. nr. 110 fo 53
529
Minister en convent van st. iheronimesdal etc. erkennen twee hierbij getranssumeerden schepenbrieven
ontvangen te hebben dd. 17-11-1449 betreffende de ene de helft van 5 ½ morgen en van 1 ½ morgen
land in warmonde en ene rente van 4 pond verzekerd op een huis in marendorp en nog een rente van 22
schelling verzekerd op een huis aan de mairne. Zij erkennen dat 1/3de hiervan zal toebehoren aan het
klooster der regulieren in de HEM bij schoonhoven wanneer heer voppe pouwelsz. (broeder in de HEM)
zijn moeder alijt overleven zal en dat zij de brieven aan het klooster zullen over geven, als hun mede
broeder heer claes pouwelsz. voor zijne moeder alijt sterft. D.d. (6-8-)1450 st. sixtusdach.
blz. 448 regest 947 inv. nr. 130
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530

Broeder voppen pouwelsz, priester, procurator der regulieren buiten schoonhoven, erkent voor schepenen
van leiden namens het convent verkocht te hebben aan heer adriaen van naeldwijc, minister der broeders
van st. jheronimushuys (etc.) tbv. zijn convent 1/3 de van een huis staande aan de breestraat uitkomende aan de dwersstege. D.d. 6-8-1450.
Met 2 zegels nl. van jan van noorde (beschadigd) en van aernt pauwelsz.

blz. 456 regest 985 afschrift in inv. nr. 912 fo 11v
531
Nicolaus, sancti petri ad vincula sacrosancti roma ecclesie presbiter cardinalis, apostolice sedis per
alamaniam legatus, geeft aan de priors en conventen o.a. van st. michaelis in de HEM bij schoonhoven,
de voorrechten door paus martinus V aan het klooster van windechem toegekend (reg. nr. 367) en geeft
aanvullende bepalingen betreffende t jaarlijks te houden kapittel, de definitires, rectors en priors,
de kleding, de straffen ende seniores. D.d. 20-9-1451.
blz. 266 regest 2231 inv. nr. 376
532
Kerstant dammasz. vermaakt, ook namens zijne overledene vrouw allijt, aan het convent van de derde
regel van st. franciscus te vlaerdingen 1 pond van de in de doorstoken brief genoemde rente, met
verplichting om het andere pond uit te keren aan het convent van st. agnieten in de cuestraat (=
koestraat) te schoonhoven, waarvoor de beide kloosters ene memorie zullen houden voor kerstant en zijn
vrouw op st. crispicensdach (= 25-10-1518) (met zijn zegel).
blz. 356 regest 2628 inv. nr. 1647
533
Machtelt pietersdr. weduwe van jan cornelisz. (poortster van schoonhoven) erkent voor notr. phillips
vranckensz. van leyden schuldig te zijn aan mater, zusters en convent van rodenburch bij leiden, tbv.
haar dochter maritgen jansdr., die daar hare professie wil doen, een lijfrente van 1 phillips gulden.
Is verzekerd op haar huis in schoonhoven dd. 19-4-1554.
Hierbij een transfix dd. 9-8-1554 waarbij deze lijfrente nader gevestigd wordt voor de schepenen van
schoonhoven.
blz. 356 regest 2629 inv. nr. 1647
534
Machtelt pietersdr. weduwe van jan cornelisz., won. te schoonhoven, maakt voor notr. phillips vranckensz. van leijden haar testament, waarbij zij bepaald dat haar kinderen gelijk zullen delen en
mogelijk vooruit ontvangen gelden zullen inbrengen. Dit zal echter niet gelden voor de rente van
1 phillips gulden die haar dochter maritgen jansdr. in het convent van rodenburg ontvangen heeft,
welke dochter gelijk zal mededelen alsof zij geen geestelijke zuster was 19-4-1554.
blz. 357 regest 2633 transfix bij regest 2628 inv. nr. 1647.
535
Machtelt pietersdr. weduwe van jan cornelisz. erkent voor de schepenen van schoonhoven schuldig te
zijn aan het convent van reyenborch buiten leiden een lijfrente van 1 phillips gulden, verzekerd op
hssr huis in het appelsteegje te schoonhoven tbv. haar dochter mairitgen jansdr. krachtens de
notariele acte in de doorstoken brief vervat 9-8-1554.
Met de zegels van cornelis martijnsz, pieter florisz. en egbert jaspersz. (schepenen van
schoonhoven).
blz. 384 regest 2752 Authentick afschrift 1630 inv. nr. 1630.
536
Lambert willemsz. te schoonhoven erkent schuldig te zijn aan pater, mater, preuratrix en conventualen
te roomburch, een som van 160 kgl. wegens de opname van zijn dochters willeken en maritghen, als
professiede zusters, die hij in 4 gelijke termijnen telkens met 40 gl. mag aflossen. Hiervoor zal hij
het klooster een rente van 10 kgl. betalen. 26-8-1568.
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Archief van de metrolitian kapittel van utrecht van de RK kerk der oud bisschoppelijke clerazie code 24, nu
deels inventaris R 88 genaamd: VERZAMELING OUD KATHOLIEKE KERK NEDERLAND.
=============================================================================
nr. 142 Archief van de metrolitian kapittel van utrecht van de rk. kerk der oud bisschoppelijke clerezie
code 24 nu ‘inventaris R 88 verzameling oud kath. kerk van nederland nr. 142.
537
28-5-1612 (ouden stijl)
Op 28-5-1612 ouden stijl compareerde voor mij johan van weede notaris: paulus van gerritsteyn
vicarius in de nieuwe werken der kerke van de dom te utrecht welke met consent van de domdeken etc.
(dit vlg’s de appostille op zeker rekest dd. 29-10-1610} heeft machtig gemaakt cornelis willemsz.
stolwijck (secretaris te haastrecht) om voor t gerecht aldaar te compareren tbv. de nagelaten
weeskinderen van zaliger dirck jansz. te verkopen de eigendom van 4 ½ morgen gelegen boven de kerk
van haastrecht, genaamd onder de perenboom, breder bepaald bij de bezegelde erfpachtsbrief, welk land
hij voor 15 stv./jaar in erfpacht ontvangen heeft. Is vrij van lasten.
nr. 292 10-3-1594
538
Betreft de doop van een doodgeboren kind.
Maycken vrouwe van cornelis jansz. buys gedaagde contra geerloff cluyt van ravenbrouck (baljuw en
schout van schoonhoven) eiser. Missive van de heren staten van holland dd.10-3-1594.
nr. 364 ---- (17de eeuws handschrift)
539
Vermeld in het kort de bezittingen van het convent de HEM. De opbrengst van de goederen bedragen
jaarlijks omtrent f2000,-. Zie voor deze acte mijn bronuitgaven van dat convent de HEM.
nr. 366 29-7-1578
Copie
540
Aan de edele vermogende heren den staten van holland.
Vertoond en geeft joost jansz. (prior van het convent de HEM buiten schoonhoven) dat hoewel hij en
zijn conventualen vlg’s de pacificatie en satisfactie die van schoonhoven door u gerestitueerd is tot
vrije possessie en gebruik van de goederen sprekende tot de voorscr. convente en dien volgende ook tot
nog toe gebeurd is in de ontvang van de goederen, behalve zekere partijen land voor dato van de vernoemde pacificatie etc. in pandschappen gegeven.
Zo is het dat claes adriaensz. truer en hendrik govertsz (eertijds conventualen van vernoemd convent)
op hun suprextijs te kennen geven ende die suppleanten daar tegens wezende ongehoord geoptineert
hebben zekere commissie ende ordinantie waar van copie aan deze is gehecht, wezende die zelfde
commissie ende ordonnantie directe contrarie die verscr. pacificatie etc. ende waarmede hij suppleant
gedeposseerd is zoude wezen anderen conventualen de welke geen alimentatie ghedecerneerd en zijn en
die staan t.l.v. hem suppleant als hun overste en gekoren prior van de HEM, nl.: willem pietersz.
bronchorst, cornelis woutersz en adriaen pietersz. keyser wat niet behoord.
Waardoor hij suppleant genoodzaakt is aan de heren staten te verzoeken hem te laten in de possessie
etc. van de voor bedoelde goederen, tot onderhoud van hem zelf en zijn conventualen, zoals dit was in
ouden tijden. Ende vernoemde claes adriaensz. truer en hendrik gerritsz. en alle anderen te interdiceren de zelve suppleant en conventualen niet in te hinderen.
In de marge staat: Gesteld in handen van zijne excellentie om hierop te reageren. Gedaan in den haag
29-7-1578. Ter ordonnantie van de statem (wg) de rechtere.
Verder staat nog vermeld:
Copie
Alzo wij nicolaes adriaensz truer (geboortig uit bergambacht) eertijds procurator van het convent van
de HEM buiten schoonhoven, hebben gecommitteerd tot de ontvang van de goederen van dat convent benevens alle inkomsten en alle oude schulden van dat convent bij vernoemde truer ontvangen te mogen
worden. De inkomsten zullen worden gebruikt voor het onderhoud van U zijnde 3 in getal die nog jegen-
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woordig het reguliers habijt dragen als mede tot alimentatie van de vern. nicolaes adriaensz. truer
en hendrik govertsz. (die beide t voorscr. reguliershabijt verlaten ende geabandonneert hebben), elk
voor 1/5de part. Mogen hem in die functie geen beletsel doen dd. 26-7-1578.
(wg) de rechtere.
PS: in dorso staat nog wat latijnse tekst.
nr. 448 Dit sijn die renten ende goeden vande zeven vycarien binnen de kercke
541
van sinte bartholomeus t scoonhoven gescrieven uut een oude regyster.
_
Heeft bona altaris sn eligy.
Item inden eersten zesse mergen lants an die oystzyde van den vlyst daer jacop reykentensz. op woont.
Item een lb. t jaers op jongh lant bij kadycke brugge.
Item (een?) lb. t sjaers op zesse morgen lants in stolwijck die nu heeft harman vinyensz.
Ith. lb. t jaers op zesse mergen lants in stolwijck die nu heeft jacop woutersz.
Ith. XXX stv. hollants ‘s jaers op zesse mergen lants an de vlijst bij de driesprant.
Ith. XXV stv. hollants t jaers op huys ende hofstede aernts van dyeft.
Ith. thien stv. hollants op meester dirck de ...(open gelaten) huys.
Item op hadewyck brieus huys VIII stv. hollants
Item thyen stv. hollants die rycken wijff gaff op haer lant dat nu heeft sander de wit.
Item claes van der nieren huys thyen stv.
Item thien stv. hollants op IIII morgen lants die waren ghijsbrecht van den nieupoert ende nu zijn
aernt dieft ende alyt slingen.
Item op heynrick scalkaerts huys X stv.
Ith. vijff stv. hollants op ghijsbert helvoets huys int vegeveur.
Item op rijkwijn allartsz huys vijff stv.
Item vijff stv. sjaers op nessamas. huys dat sel wijet beth(alen).
Item op aecht gerrid claess. dochter ende yeve boykens II gl. t jaers.
Item op den lollaerts hofstede XIII duit.
Item op eggaert die snyers huys eenen groten dat sall beth(alen) dirck barbier.
Item op de scoel dat de kerck beth(aald) sel V stv. hollants.
Ith. op eggerts veenmans huys V stv. dat heer pieter besprack.
Op de volgende blz. staan aantekeningen van renten etc. op goederen gelegen buiten de krimpenerwaard.
Daarna volgen copieen van diverse privilege’s etc. elke al vermeld staan in mijn bronuitgaven betreffende de privilegie’s, oorkonden etc. van de Krimpenerwaard.
nr. 671. (was nr. 197)
542
16-6-1589

Extract

In de jare ons heren 1589 in de 2de judictie op de 16de dag in junio omtrent 3 uur na de middag
compareerde voor mij, geadmitteerd notaris, thyman ghijsbertsz. steenbacker kloek en gezond en zijn
vrouw maritgen aelbertsdr. ziekelijk zittende bij de haard won. te gouderak omtrent gouda, beide
verstand en zinnen meester. Herroepen alle voorgaande testamenten en speciaal die welke zij gemaakt
hebben op 24-88-1584 voor mij notaris.
Bevelen god hun zielen aan, en dat zij eerlijk begraven zullen worden en stellen dat de langstlevende
gemaakt de lijftochte bruikwaar ende usufructie van alle de goederen (roerend en onroerend) welke zij
samen hebben en gebruikten ende nog zullen gekrijgen zo die bij overlijden van de eerst stervende
nagelaten worden.
Behoudelijk als maritgen aelbertsdr. voorn. het eerst overlijd dat haar man alsdan voor t eerst
uitreiken zal aan aelbert jansz. en maritgen jansdr. (beide de voorscr. maritgen aelberts voorkinderen, elk van hen een som van 300 gl. van 40 groten vlaams t stuk, te betalen op de eerste
2 jaren na haar overlijden in 2 gelijke portie’s. Blijvende daar beneffens de zelfde thiman
ghijsbertsz. gehouden uit te reiken aen pietertje jans mede haar testatrice’s voordochter (religiose
geweest zijnde in t convent van st. catherine binnen gouda) de som van 6 ponden groot vlaams/jaar ende

177

bovendien haar de kost te geven (indien t haar belieft met hem te blijven wonen) gedurende tot zijn
overlijden toe, daar voor de zelve thiman tot hypotheek verbinden zal specialijk de 8 morgen land
gekomen van abraham fredericksz. coucbacker te gouda, leggende in gouderak. Belend ten oosten jan
thijsz met c.s. en ten westen cornelis pietersz. cuyt en verder al zijn anderen goederen.
Maar evenverre de zelve thijman ghijsbertsz. komt te sterven voor marrigje aelbertsdr. zo zal dezelve
maritgen gehouden wezen aldan mede bij provisie en voor de eerste uit te reiken aan zijn erfgenamen,
de som van eens 300 kar. gl. als voren, te weten de ene helft aan dien de kinderen van wijle jan
gijsbertsz. zijn broeder zalr. en de andere helft maritgen ghijsbertsdr. zijn zuster of hunluider
resp. erven bij hoir overlijden ontruimt. Onverminderd elk hun verder erffenisse ter laatster dood van
hen testanten.
Voorts verklaard thiman gijsbertsz. dat zijn laatste wil is, dat wanneer hij en zijn vrouw beiden
overleden zijn, de kinderen of erfgenamen van de zelve zijn vrouw alsdan vooruit de gemene boedel
nemen en behouden zullen de hofstede daar zij testamenteurs nu ter tijd wonen ende t huis, berg
daar opstaande ende t land achter t huis leggende, groot omtrent 6 morgen 1 ½ hond, mitsgaders de
steenplaats met de ganse aankleven van dien.
Item alle de huisraad die is in de boedel als linnen, bedden etc. (niets uitgezonderd) en dat in de
plaats van zekere tamelijke kwantiteit van goederen, die maritgen aelbbertsz. voorn. in t sluiten van
haar testamenten huwelijkse voorwaarden gereserveert en uit behouden hadde ende haar geaccordeerd
waren om haar vrijen wille daar mede te doen ende dies niet tegenstaande ter begeerte van hem testator
tot vorderinge van heurluiden huis zaken (onverminderd de vooscr. huw. voorwaarden) in hun gemene
boedel heeft laten komen.
Item ordonneren zij testateurs, dat na hun overlijden pietertgen jansdr. voorn. zal hebben haar
leven lang het huis en erf staande in de peperstraat binnen gouda responderende achter de huizinge van
gijtgen jacob anxten wede. naast neel ponssen noordwaarts, gans vrij, zonder enich opstal, ende dit in
recompensie en vergeldinge van zekere goederen die zij in haar testaemten boedel gebracht heeft. Ende
zal na haar overlijden t zelve huis en erf mede gaan en erven aan de erfgen. van maritgen aelbertsdr.
Wel verstaande dat indien de zelfde maritgen overlijd voor thiman ghijsbertsz. ende pietertgen
voorn. alsdan met hem niet en begeerde metter woon te blijven dat in dat geval op haar helft van vern.
huis en erf zal mogen gaan wonen, standhoudende dies niet te min de alimentatie van 5 ponden groot
vlaams/jaar voorscr. en zal de andere helft van dat huis en erf blijven tbv. thiman ghijsbertsz. zo
lang hij leeft.
Waarna alle haar testament ten andere voorts resterende goederen gedeelt zullen worden in 7 gelijke
delen, waarvan 2 delen erven en succederen zullen aan de zijde van thiman gijsbertsz. te weten 1/7de
part aan de kinderen van jan ghijsbertsz. (zijn overleden broeder) en 1/7de aan maritgen gijsbertsdr.
zijn zuster voorn. of bij voor overlijden haar erfgenamen mits dat henluiden te samen daaraan afslag
gerekend zullen worden de 300 gl. hiervoren vermeld. zo verre die bij henluiden alsdan ontvangen
zullen zijn, maar anders niet. Welke zijne broeders kinderen en zuster ook mede hebben ende te samen
delen zullen half-half alle klederen, geweer, cleinodien ende juwelen ten lijve van hem testator
alsdan behoren instituerende henluiden alle t zelve tot zijne erfgen. en niet verder. Ende zullen de
anderen 5/7de parten, mitsgaders alle t geen te lijve van maritgen aelbertsz alsdan mede behoren zal.
en zal dezelve maritgen aelbertsdr. daar inne zij mits dezen justineert tot haare erfgen. aelbert
jansz. (haar zoon), pietertgen- en maritgen jans (haar dochters) mitsgaders de kinderen van grietie
jans. ende het weeskind van emme jans. (beide mede haar testatricis overleden dochteren) in heurluiden
resp. moeders plaatse.
Of bij dode van yemandt der zelve kinderen of kindskinderen alsdan deszelfs wettige levende kind
ofte kinderen in des overledene plaatse bij representatie, zonder dat de voorn. aelbert jansz. en
maritgen jansdr. in enige manieren afgetrokken of in rekening gebracht zullen mogen worden die 300 gl.
die zijluiden elk in t eerste genoten zullen hebben als voren. Ende dit om redenen haar testatrice
moverende.
Verder verklaarde maritgen aelbertsdr. testatrice dat dit haar laatste uitterste wille is dat
maritgen jans. haar dochter voorn. van haar zevende part ofte kindsdeel van de vern. goederen hebben
zal de bladinge ende usufrieten haar leven lang en zal de eigendom van de hoofd goederen komen en
erven op haar kind ofte kinderen die zij nu heeft of nog krijgt. Dat ingelijks mede het zevende part
van pietertje jansdr. voorn. verbonden zal wesen zonder dat de zelve pietertgen iet anders dan alleen
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haar lijftocht daar van hebben zal mede haar leven lang. Verbiedende daaromme zij testatrix expresselijk de voorn. marritgen jansdr. en haar man, mitsgaders pietertgen jansdr. voorn. de goederen van elk
haar portie te verkopen, vervreemden ofte belasten. Ende zoe iemand van heurluiden onwillig is dit
testament te achtervolgen, zo ordonnerd en wil zij testatrice dat die lijftocht en insufructie van die
onwillige te niet zal wezen en alleen zal krijgen haar legitime portie zonder uit zaken van haar
moederlijke erfenis iets meer te mogen eisen.
Verder wil zij testratrice als het nagelaten weeskind van emme jansdr. geraakte te sterven zonder
wettighe geboorte na te laten, dat in dat geval alle de zelfs kinds goederen van haar testatrice’s
gekomen zijnde, weder keren zullen aan haar testatrices zijde na de rechte van zuidholland.
Eindelijk verklaarde de voorn. testateurs dat dit hun testament is en als een hunner dit testament
wederroept dat dan in de plaats van dit testament de huw. voorwaarden tussen hen beiden gemaakt weer
van kracht zullen zijn.
Aldus gedaan te gouderak op de bovenkamer aan de oostzijde van hun testamentairs huis in presentie
van de eerzame joris boschlant cornelisz. procureur ende willem joosten arbeider (poorters van gouda)
De acte is ondertekend door de testamenteur, j. boslant, willem joostensz. (met een merk) en
cornelis willemsz. notaris.
Gheextraeert uit t protocol mijns notaris voorn. ende naar collatie daarmede bevonden
te accorderen op de 10-7-1611. T orkonde: (wg) cornelis willemsz. notaris.
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Notarieel archief Utrecht
==================
IJsselstein notr. archief nr. 2836
In dit register zijn geen gegevens betreffende de krimpenerwaard gezien.
Oudewater notr. archief
nr. 1877
fo 61v (in potlood fo 81v) notaris jan andriesz. van aller 26-2-1617
543
Compareerde adrijaen jansz. (jm. wonende in rosendaal, oud 76 jaar) geproduceerd zijnde bij of van
wegen jan pietersz. (wonende in rosendaal) om een verklaring af te leggen. Omtrent 14 dagen geleden,
in de grote vasten adventstijd, was hij ten huize van wouter jacopsz. (mede wonende te rosendaal)
vergezel-schapt met ene bouter jansz. onclaer (wonende in de lande van t stigt) etc. Vocht met een
mes.
fo 84v/108v en fo 85v/109v 19-5-1617
544
Compareerde gerrit harmensz. laatst burger alhier (zet een merk) en adrijaen dircksz. (tek.) wonende
te haastrecht, welke ter requisitie van pieter cornelisz. drost mede wonende te haastrecht verklaarden
dat zij attestanten op heden waren ten huizen van dirck adrijaensz. (waard in de vergulden wagen te
oudewater). Daar was een kwestie over de verkoop van land.
fo 95v/120v 2-7-1617
545
Compareerde art gerritsz. (tekend met een merk) wonende in het land van haastrecht op zekere hofstede
competerende hade willemsdr. (oud omtrent 34 jaar) die ter requeste van heynrik gerritsz. (wonende op
rietveld in het land van woerden) die verklaarden dat de requirant omtrent aller heiligen in het lest
van verleden jaar 1616, was gekomen ten huize van hade willemsdr. voornoemd, al waar nevens de requirant nog waren eewit jansz. met zijn vrouw jannitgen adrijaens. (wonende in t land van haastrecht).
Attestant hoorde dat de requirant zei tegen haede willemsdr. (zijne mueye) ‘ gij hebt geseijt dat ick
zeer moeilijk heb gevallen’ en verklaarde waarom hij zo moeilijk was geweest. Betreft een kwestie van
een schuld van omtrent f 300,- aan zijn vader zaliger.
fo 100/125 25-8-1617
546
Compareerde jacob ooloffsen (tekend) (wonende te stolwijk) die constitueerd bij deze cornelis jansz.
van oostrum (slotenmaker, wonende te utrecht) om uit zijn comparants naam te ontvangen de renten als
hem aankomt en sprekende heeft op diverse personen. Betreft het verhuren of verkopen van huizen en
erven binnen utrecht op de hoek van het maijenpoortje voorzijde bij de st. janskerk etc.
fo ---/131v 20-9-1617
547
Compareerde voor vermelde jacob ooloffsen en heeft gerevoceert alzulke constitutie, macht en bevel
welk hij gaf aan de in de voorstaande acte vermelde c.j.van oostrum.
fo 106/133 20-9-1617
548
Voor vermelde jacob ooloffsen (wonende te stolwijk) testeerd. Zijn universele erfgenamen zijn:
cornelis jansz. van oostrum (slotenmaker, zijn testateurs oom), gerrit- en willem matheysz. van
oostrum, arijen jochumsz. van oostrum, beertgen- en arijaentgen van oostrum, trijntgen gijsberts. van
oostrum als mede angnietgen- ende trijntgen heynricksz. alle te samen testateurs ooms, zoons- en
dochters kinderen.
nr. 1878
549
22-10-1640
Voor de notaris verscheen jan cornelisz. verhoogh en leendert cornelisz. verhooch zich sterkmakende
voor zwaentgen corneliss. verhooch hun zuster, wonende te rosendaal, welken testeren. Erfgen. zijn
gijsbert- en heyndrick- en reyer- en marichgen jansz. verhooch kinderen van jan heyndriksz. verhooch
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hun overleden neve en de wettige decendenten van de langstlevende van hun drieen in deszelfs nagelaten
goederen in hun voorscr. vader’s plaats mede hare erfgen. zullen wezen beneffens hun andere erfgen. ab
intestato etc.
550

25-10-1640
De notaris is gegaan naar de woonstede en persoon van willem amdriesz. won. te rosendaal, alwaar
dezelve ziekelijk op zijn bed overeind zat, welke testeerde met als getuigen pieter huybrechtsz. van
buuren en jacob parssen van kamerick 6 aug. 1640. Hij begeert dat geertgen cornelisdr. zijn vrouw zal
behouden de helft van zijn inboedel en huisraad en timmeringen en van het vee en bouwgereedschap.
Legateerd verder aan claes claesz. (won. boven haastrecht) 100 kar. gulden van 40 groten. Verder nog
aan styntgen maertensdr. ((won. in rosendaal) 50 gl. en aan trijntgen willemsdr. zijn momentele
dienstmaagd ook 50 gl. Uitkeren een ½ jaar na zijn overlijden. Zijn vrouw krijgt de gehele huisraad
en de bouw gereedschappen etc. Hij tekende deze acte.

551

6-8-1640
Willem andriesz. (won. in rosendaal) ziekelijk testeerd voor de notaris. Bepaald dat zijn nagenoemde
erfgen. van zijn gereedste nagelaten goederen zullen nemen en op rente uitzetten f 1000,- (van 40
groten). De renten zullen zij jaarlijks uitdelen op kerstavond aan de armen welke t van node hebben.
Hierbij mag de hoofdsom niet verminderd worden.
Legateerd verder aan dirck ariensz. de voorzoon van geertgen corneliss. zijn vrouw een som van
f 100,-. Verder nog aan arien dirksz. het zoontje van de voorn. dirck ariensz. een som van f 50,- en
nog tot een prelegaat aan willem geerlofsz. de zoon van nellichgen andriess zijn overleden zuster
f 200,-. Dit door zijn erfgen. uit tekeren een ½ jaar na zijn dood. En voor alle de verdere na te
laten goederen stelt hij als universele erfgen. aan jacob andriesz. en aert andriesz. zijn broers en
dirckgen andriesdr. zijn zuster ende vern. willem geerlofsz. ofte hun resp. wettige erfgen. moeten
voldoen de vermelde uitkeringen etc. etc.

552

5-11-1639
Jannichgen willemsdr. weduwe van andries cornelisz. won. in rosendaal nog redelijk gezond, testeerd.
Ten eerste dat jacob- en aert andriesz. haar 2 jongsten zonen of de langstlevende van hen beiden
krijgen haar hofstede, met huis, berg en schuur en 12 morgen eigen land gelegen in rosendaal waar zij
tegenwoordig op woont. Belend en strekt vlg’s de eigenbrief en verder de huur van 4 morgen land
gelegen gemenervoor met de voorscr. 12 morgen in rosendaal. welke zij in huur gebruikt van de domheren
te utrecht. Hiervoor zullen zij in haar nagelaten boedel inbrengen 6000 kar. gl. in 6 termijnen nl. 1
jaar na haar overlijden en daarna elk jaar tot de algehele betaling toe. Verder legateerd zij aan de
vernoemde jacob en aert de helft van haar natelaten inboedel en huisraad en de helft van de levende
haaf met het gereedschap tot die bouwerij behorende. De wederhelft prelageerd zij aan willem
andriesz. haar zoon en aan dirckgen andriesdr. en aan willem geerlofsz. de zoon van nellichgen andries
haar overleden dochter omme met haar drieen dezelve eerste helft en half tegens de voorn. jacob ende
aert andriesz. te delen en daarna de andere helft onder hun drieen delen. En in alle haar andere
goederen en die 6000 gl. zijn erfgenamen voorn. willem andriesz., dirckgen andriesdr., jacob
andriesz., aert andriesz. ende willem geerlofsz. haar zonen en haar zoon’s dochter en dochters zoon
voornoemd. resp. bij vooroverlijden de wettige erfgen. etc.

553

22-8-1639
marichgen pietersdr. weduwe van harmen cornelisz. won. aan de vlist testeerd. Haar universele erfgen.
is heynrickgen harmensdr. haar onnozele en inpotente dochter welke geheel onbekwaam is haar eigen kost
te winnen. Begeerd dat de rente van die natelaten goederen zal verteerd worden het ene jaar bij
cornelis harmensz. en t andere jaar bij pieter harmensz. haar broeders (verderop in dit stuk staat:
haar zonen en is ook sprake van hun zuster) welke zij ook verzoekt de vernoemde dochter te onderhouden. Na de dood van haar dochter zullen de goederen welke en dan nog zijn over gaan op haar 2
broers resp. hun erfgenamen. Indien zij daartegen handelen of protesteren zullen al haar testatrice’s
goederen naar de armen van de vlist gaan etc.

554

14-8-1639 (deze acte is doorgestreept)
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Leendert jacopsz. en geertje jacobsdr. broeder en zuster, beide won. in rosendaal, testeren. Herroepen
hun vorige testamenten etc. De langstlevende van hen beide erft alles. Legaten gaan naar: wouter
jacobsz. en gerret jacobsz. haar broeders resp. bij voor overlijden hun wettige kinderen of decendeten
in hun vaders plaatsen, elk 6 kar. gl. Item aan lijsbeth jacobsdr. of bij aflijvigheid haar kinderen
gelijke f 6,- en nog aan de kinderen van heer overleden zuster jannetgen jacobsdr. onder hun alle
gelijke 6 gl. en aan cornelis claesz. de zoon van claes jacobsz. haar overleden broeder eveneens 6 gl.
Hiermede zijn die uit de verdere erfenis uit gesloten..
In de marge staat: op heden compareerde voor mij notaris leendert jacobsz. en geertgen jacobsdr.
broer en zuster die verklaarden dat dit testament vervallen is dd. 6-5-1654.
555

10-7-1639
arien willemsz. van der soest jm. uit rosendaal a.s bruidegom geass. met willem jansz. van der soest
(zijn vader) ten eenre en jan cornelisz. geus als oom ende dammis gerritsz. als broeder mede won. in
rosendaal en hun sterkmakende voor marrigje gerritsdr. jd. uit rosendaal a.s. bruid ter andere
zijde. Komen overeen de volgende huw. voorwaarden. Hij brengt in al zijne momentele goederen en zij al
haar goederen waardig zijnde 100 kar. gl. en al haar goederen te lijve van haar. Overlijd hij zonder
blijkende geboorte, dan behoud zij al hare ingebrachte goederen plus uit zijn goederen f 500. Laat
hij kinderen na dan gaan al zijn goederen naar dat kind of kinderen met de bladinge, waarvan de bruid
die kinderen 6 jaar lang zal alimenteren en daarna krijgt zij f 500, etc.

556

18-4-1639
voor de notaris verscheen schrevel cornelisz. molenaar won. te rosendaal oud 33 jaren en verklaard op
verzoek van claes pietersz. vermey (won. in rosendaal) dat op dezelfde dag als claes pietersz. vermey
requirant voorn. uit gijselinge in t verleden jaar 1638 geraakte de eerste reise om betalingen van de
omslag van de gravers voor breda als de franse ruiterij bij schout, burgemeesters ende waarsluiden
gedaan waar voor hij te huize van den schout van haastrecht neffens andere gegijselden was en ook al
enige dagen gezeten hadde en bij appointement van de staten van holland uit die gijselinge gegaan was
bij attestant als gesubstitueerd de schout en de gezworenen van rosendaal over dezelfde polder geschouwd heeft en dat gedaan wezende gekomen zijn in de herberg van de clomp aldwaar in gezelschap van
leendert van der soost waarsman van haastrecht en rakende de ontslaging van t gijseling van vermij
voornt. De zelve lt.v/d soost zei dat t niet veel uitmaakte of hij ontslagen zou worden of niet, wij
passen op vermey niet nog op die van boven en beneden haastrecht, menende de gemene buren, nog op die
van gouda en de heren in den hage, hebben zij van de heren staten enige bescheiden gehad etc.

557

1-9-1637
Zijn verschenen voor mij notaris dirck saerssen ende neeltgen woutersdr. (zijn vrouw, won. in rosendaal). Herroepen hun huw. voorwaarden en eventuele andere testamenten. Bepalen nu dat de langstlevende
van hen krijgt alle goederen welke de eerst stervende zal nalaten en de langstlevende is de universele
erfgn. Doch indien de eerst stervende kind(eren) nalaat dan moet de langstlevende aan hen geven hun
legitime portie etc.

558

24-7-1637
pieter heyndriksz. brunt won. in willesckop en bekende schuldig te zijn aanaert jacopsz. (won. in
bergambacht) f500,- De rente is 5 %.

559

7-3-1637
de notaris is gegaan naar t huis van claes jacobsz. en ariaentgen cornelisdr. uyt maerloo zijn vrouw,
won. in rosendaal, zij is ziekelijk in t kinderbedde, De langstlevende is erfgenaam en de kinderen
krijgen als legitime portie 500 gl. etc.

nr. 1879
560
21-3-1642
haesgen meeusdr. vrouw van walich jansz. won. in rosendaal (redelijk gezond). Met het indertijd
gemaakte testament voelt zij zich nu bezwaard en laat nu alle voorgaande testamenten, codicielen etc.
vervallen. Wel blijven de huw. voorwaarden van kracht die met haar man zaliger en jan anthonisz. zijn
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zwager en assistent, ende jan meeusz. ende willem meeusz. haar broeders dd. 13-4-1624 gemaakt had.
561

31-3-1642
claes pietersz. vermy won. in rosendaal geeft volmacht aan johannes breedius procureur voor het
gerecht van oudewater om zijn comperant’s zaken waar te nemen.

562

17-6-1642
wouter jansz. (oud burgemeester van bonrepas) testeerd. Ten eerste dat jan willemsz. zoon van jannigje
jansdr. de dochter van jan woutersz. zijn overleden zoon krijgt f 300,- en dat in plaats van zijn
legitime portie en moet hiermede te vreden zijn. De rest gaat naar andere kinderen resp. klein kinderen en bij gebreken daarvan naar de armen van bonrepas. Bepaald verder dat vernoemde jan willemsz.
(zijn neef) de vern. f 300,- niet mag wegmaken of vervreemden en als hij onmondig zonder decendeten
komt te overlijden, dan gaat dat geld over op zijn testateur’s andere kinderen (welke hij nog heeft)
of erfgen. etc. in egale portie’s. Verder wil hij testateur tot voogddesse over de onmondigen
kinderen of kindskinderen stellen neeltgen ariensdr. zijn momentelen huisvrouw met degenen ie zij uit
zijn vrienden zal kiezen. Dit alles zonder dat hiermede t prelegaat van zijne en hare innocenten
dochter dd. 24-5-1625 vervalt.
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23-8-1642
jan cornelisz. verhooch en leendert cornelisz. verhooch en zich sterk makende voor swaentgen cornelisdr. verhooch hun zuster won. in rosendaal, verklaren te approberen het codiciel welk zij op dd.
22-10-1640 hadden verleden. Is hun begeerte dat indien willempgen jacobs verhoogh (vrouw van huijbert
jacobsz. gewezen schipper op gouda hun nichte voor haar testateuren overlijd, dat dan krijgt marritgen
huyberts haar dochter of bij haar voor aflijvigheid haar kinderen mitsgaders de kinderen of klein
kinderen van cornelis jacobsz. verhooch (haar overl. neef zalr.) na de dood van de langstlevende van
hun drieen in deszelfs na te laten goederen in hare moeders, vaders ofte beste moeders of bestevaders
plaatse mede hare erfgen. zullen wezen beneffens haar andere erfgen. ab intestato dezelve marrichgen
huybertsdr. mitsgaders haar kinderen etc. in hun moeders plaatse tot hare mede erfgen. nominerende
etc. etc.

564

18-12-1642
de notaris is gegaan naar arien jansz. won. in rosendaal alwaar ingetgen meeussen zijn vrouw ziekelijk
te bed lag. Testeerd en stelt aan tot haar universele erfgen. arien jansz. haar man welke gehouden is
aan hun gezamenlijke naaste vrienden en de gerechte erfgenamen als een legaat uit te keren een totale
somme van f 100,- binnen een ½ jaar na haar overlijden.

565

16-1-1645
cornelis cornelisz. ramp won. tot stolwijk maakt machtig mr. isaack van ingen (procureur voor t
gerecht van oudewater) om zijn zaken waar te nemn.

566

17-6-1647
leendert leendersz. cranenburgh won. in rosendaal geeft volmacht aan pieter van luchtenburch procureur
voor de hoge raad van holland om zijn comperant’s zaken waar te nemen.

567

18-1-1648
compareerde voor mij notaris cornelis aertsz. en pieter jansz. soos beide molenaars en burgers binnen
oudewater en zeggen met elkander in proces geraakt te zijn over zekere f 900,- die cornelis aertsz. op
mei j.l. al contant had behoren te betalen aan pieter jansz. Zijn nu overeen gekomen dat pieter
jansz. soos aan cornelis theunisz. molenaar tot schoonhoven als reste van meerdere somme nog schuldig
is, gelijke f 900,- die betaald moeten worden in 5 termijnen nl. met mei 1648 met f 200,- en nog 3
meidagen daar aan volgende met telkens f 200,- en op de meidag daarna nog f 100,-. Dat cornelis
aertsz. die zelve f 900,- op vernoemde dagen zal betalen en hij zal pieter jansz. soost van die
f 900,- schadeloos houden. Voor de te betalen rente wordt verwezen naar de obligatie.

568

9-5-1650
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willem jan cornelisz. (won. in zuid polsbroek) bekend schuldig te zijn aan jan cornelisz. smeck won.
op de oostzijde van de vlist f 1200,- wegens geleend geld. De rente is 4%.
nr. 1880
569
24-4-1652
Compareerde voor mij notaris jan arien huybertsz. en machtelt jansdr. (man en vrouw, won. in rosendaal) en stellen schuldig te zijn aan cornelis andriesz. coningh brouwer en burger van oudewater
f 1000,-wegens geleend geld. De rente is 4 ½ %, waarvan t eerste jaar verschijn 1-5-1653.
570
13-5-1652
Compareerde voor mij notr. heyndrick hagensz. won. linschoterkerk bekend schuldig te zijn aan cornelis
ariensz. snoeck wonende aan de oostzijde van de vlist f 1000,- wegens geleend geld. De rente is 4 %
doch bij goede betaling 3 ¼%. De eerste verschijndag is 1-5-1653. Symon cornelisz. wonende aan de
zuidzijde van de lange linschoten stelt zich borg.
De zoon van sijmen cornelisz. heeft de gecasseerde brief laten zien, zodat deze schuldacte vervalt
dd 6-5-1658.
571

23-6-1652
Op de navolgende voorwaarden heeft claes ariensz. won. in hekendorp en gijsbert leendertsz. won. op de
biree verhuurd aan dirck saersen (won. in rosendaal) 3 morgen land welke de verhuurder te samen heeft
liggen naast anderen 3 morgen de huurder competerende gemeender veur te rosendaal met de helft van t
huis etc. daarop staande. Dit voor 10 jaren beginnende st. petersdag ad cathedram van dit jaar. De
pachtsom is de eerste 2 jaren 34-10-0/morgen/jaar en de andere jaren voor 33-5-0/morgen/jaar. De vrouw
van de huurder is neeltje woutersz.

572

31-10-1653
Compareerde cornelis jansz. copper huyvetter (= leerlooier) en burger van oudewater stelt verkocht te
hebben aan zijn zoon jan cornelisz. copper nu wonende te haastrecht speciaal t gebruik ofte verbeterschap van een einde barnis met het betimmerde zo van schuur, kuipen, alle appendenten en gereedschappen daar aan toebehorende, mitsgaders al t leer etc. etc.

573

3-11-1653
Compareerde cornelis jansz. copper (vermeld in de voorstaande acte) geeft volmacht aan jan cornelisz.
copper (zijn zoon, won. in haastrecht) om openbaar te verkopen zijn huis en erf gelegen aan de noordzijde van de hoochstraat tot haastrecht. Belend ten oosten gerrit rutgernsz. blomvliet schout aldaar
en ten westen dirck dirck gerritsz. hoochstraten. Strekt van de voorscr. straat tot achter in de
ijssel toe. Is belast met f 1200,-.

574

9-10-1653
Op heden is tussen de ed. vindiciaen thellier (jm. geboortig uit de stad betune in t land van arthoos)
geassisteerd met johannes kijnts toekomende bruidegom en geertgen jacobsdr. ofte ongehouttlyckte
dochter uit rosendaal, geassisteerd met gerrit ende leendert jacobsz. haar broeders mitsgaders gerrit
willemsz. won. in rosendaal haar neef als zusters zoon a.s. bruid, nu tegenwoordig proveniers in het
gasthuis van oudewater (met voorkennis van de regente van dat gasthuis en die met consent van de
regeerders der stede oudewater). Beiden brengen al hun goederen en eventuele toekomstige goederen in.
De langstlevende behoord de jaarlijkse vruchten of renten van die goederen. Hier boven beloofd de
bruid als zij de eerst stervende is dat uit haar na te laten kapitalen zal worden uitgekeerd f 800,aan haar bruidegom.

575

20-10-1653
Compareerde cornelis jansz. copper (burgemeester te oudewater geeft volmacht aan zijn zoon jan
cornelisz. copper (won. te haastrecht) om te compareren voor t gerecht van haastrecht om aldaar te
verkopen zijn comparants huizinge en erve, staande aan de noordzijde van de hoochstraat te haastrecht
Belend ten oosten gerrit rutghersz. blomvliet (schout aldaar) en ten westen dirck gerritsz.hoochstraten. Strekt van de voornoemde straat tot achter in de ijssel toe met alle servituten daarop
rustende, benevens de last van f 1200,- aangegaan in voortijden door arien cornelisz. copper.
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nr. 1881
576
31-1-1654
Jan cornelisz. (jm. won. aan de vlist) geassisteerd met leendert cornelisz. zijn broer, jan dircksz.
ende gijsbert jansz. blocklant zijn zwagers, a.s. bruidegom en neeltgen cornelis jd. won. aan de
noordzijde van de lange linschoten geass. met cornelis jansz. haar vader, jacob cornelisz. haar
broeder en eymbert jansz. haar oom, a.s bruid. Maken hun huwelijkse voorwaarden. Hij brengt in een
obligatie van f 1000,- en een van f 500,- sprekende ten laste van leendert cornelisz. ende jan
dircxsz. vermogens de zelve resp. obligatien. Zij brengt in wat haar vader haar ten huwelijk mede
geeft f800,-. Als hij de eerst stervende is krijgt zij uit zijn boedel f 400,- plus de halve boedel
en als zij de eerststervende is komt het door hem ingebrachtene weer naar hem terug. Indien een van
hen overlijd en kinderen nalaat succederen zij naar de rechte van zuidholland etc.
577

13-4-1654
Leendert hogenboom burger van oudewater, pieter gerritsz. keyser wonende in de lange linschoten en
floor geerlofsasz. claren voor hun zelve en in kwaliteit als erfgen. van walich jansz. overleden in
rosendaal en ook vervangende haar mede erfgenamen in hare resp. staken. Verklaren volmacht te geven
aan johannes bredius procureur van t gerecht van oudewater, om hun zake te behartigen.

578

6-5-1654
Leendert jacobsz. voor deze gewoond hebbende in rosendaal en nu in het proveniers gasthuis te oudewater, en gezien zijn ouderdom redelijk gezond, laat de voorgaande wils beschikkingen vervallen,
behalve de daarin vermelde legaten van f 400,- hier nader verklaard.
Legateerd aan zijn zuster geertgen ariens. f 200,- dit voor de door haar bewezen- en te bewijzen
diensten. Verder prelegateerd hij aan de gezamenlijke kinderen van daem willems daemen die een zoon
was van jannichgen jacobsdr. zijn testateurs overleden zuster, f 100,- en tenslotte legateerd hij aan
emmigje jacobs. (won. op dijkveld buiten oudewater of bij haar aflijvigheid, haar kinderen, f 400,-.
Dit alles zoals hij de vroeger had vast gelegd. De verdere natelaten goederen zullen bij zijn zuster
geertgen jacobsdr., elisabeth jacobsdr. (mede zijn zuster, won. in heykoop) resp. hun kinderen d voor
verhaalde zamentlijk kindskinderen van jannichgen jacobsdr. zijn testateurs zalr. zuster ende de zone
van claes jacobsz. zijn broeder zalr. te samen in 4 gelijke portie’s verdeeld worden.

579

5-6-1654
Jacob en aert andriesz. broers won. in rosendaal testeren. Benoemen elkander tot universele erfgenaam.
Bij dode van de langstlevende de voor beterschap of t genot van alzulke 4 morgen land gelegen in hun
hofstede in rosendaal, welke in huur of pacht gebruikt wordt door de domheren van utrecht zal komen en
gaan aan en tbv. willem geerlofsz. benschopper (burger van oudewater) of zijn kinderen, zoals zij dat
land verbeterd hebben mits daartoe verzoekende nieuwe brieve etc.

580

12-7-1654
Leendert jacobsz. voor deze gewoond hebbende te rosendaal (zie ook de eervoorstaande acte). In hoofdlijnen indentiek aan zijn voorstaande testament (is vrij uitvoerig).

581

19-7-1654
Jan nijssen won. aan de vlist die verklaarde dat hij enige jaren geleden vlg’s de uitkoop ter
weeskamer van oudewater, ten behoeven van maddaleentgen dircx nagelaten dochter van zijn zoon dirk
jansz. zalr. die hij verwekt heeft bij neeltgen dircx. van praet tot deszelfs erfenis wat haar bij
dode van haar bestemoeder aeltgen dircxsdr. zijn comparant huisvrouw haar enigzints zoude mogen
aanbesterven competerende zijn, heeft bewezen de somme van f 200,- en dit naast nog f 60,- wegens t
bewijs van de voorscr. dochters voornoemde vaders erfenisse gevestigd op zijn comparant’s huizinge nu
toebehoren jacob leendertsz. back, staande bij de nieuwe waarder poort binnen oudewater. Van welke
f 260,- de rente is 10 gl./jaar en komen aan de weesmeesters en voogden van de vern. dochter bij die
uitkoop zijn geconsenteert welke bij de comparant wegens zijn sobere alimentatie ontvangen zouden
worden tot de meer gemelde jonge dochter machdaleentgen dircx. tot hare minderjarige dagen of huwelijkse state etc.
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582

30-9-1654
Leendert jacobsz. voor deze gewoond hebbende te rosendaal (zie de eervoorstaande acte). In hoofdlijnen
indentiek aan zijn voorstaande testament (5 blz. lang).

583

28-9-1654
Cundertgen willemsdr. won. in rosendaal geassisteerd door de notaris, geeft volmacht aan jan jacobsz.
wonende buiten cales in vrankrijk haar cosijn, om te vorderen en te ontvangen een hoofdsom van f 200,als de ... van jacob schipper won. op t marck buiten cales haar schuldig is vanwege de brieve
gepasseerd en berustende onder jacob van creywerk mede aldaar wonende met alle renten welke daarop
verschenen zijn etc.

584

7-6-1655
Elbert harmensz. van hooff (burger en timmerman te oudewater) is schuldig aan arie heyndricxsz. (won.
te haastrecht) 26-4-0 als reste van een berekene somme geld ivm. de koop van zekere meubile goederen
waar toe hij comperant verklaarde aan de vern. oosterlingh te transporteren 20-10-0 als hij comparant
per resto (vlg’s zijn register) aankomt van jan joosten van coninxvelt (linnewever op de iselstraat
alhier) en gehuwd met de dochter van ceim jans van montfoort.

585

3-12-1655
Jacob bastiaensz. verkayck en gerrit arien flooren (beide wonende in boven haastrecht omtrent de
benschoppersluis, welke te samen verkopen en schuldig zijn aan en tbv. jan andriesz. coster gehuwd met
gooltgen allertsdr. (burgers van oudewater) f 90,-/jaar, welke hij beloofd jaarlijks te betalen
levenslang op 29 nov. Dit alles vlg’s de laatste rentebrief dd.20-11-1638 etc.

nr. 1882
586
4-11-1656
De notaris is gegaan naar jan cornelisz. verhooch in rosendaal, naar zijn ouderdom nog kloek en
gezond, waar deze met zijn vrouw heyndrickgen jansdr. testeerden. Willen dat jan jansz. coningh die
een zoon is van marichge huybertsdr. zijn nicht zal komen en steede in plaatse van zijn moeder
marrichghe huybertsdr. in de gereditaire erfportie die de zelve marrichge huybertsdr. voor zijn
comparant na zijn overlijden zouden mogen competeren, de zelve m.h. daar van excluderen en haar voorn.
zoon jacob jansz. coningh die insubstituerende mits dezen. Dit in zulke voegen dat nadermaal de
vernoemde marrichgen huyberts per obligatie bij pieter evertsz. van rhijn zijn tegenwoordige vrouw
tbv. van hem comparant gepasseerd schuldig is f 400,- en nog een obligatie van f 50,-. Stelt als
onderpand de grof garenbaan gelegen te oudewater bij de broekerpoort etc.
587

11-11-1656
Jan cornelisz. verhoogh (won. in rosendaal) verhuurd aan jan jaspertsz. de jonge (mede in rosendaal
wonende) 3 percelen land te samen groot 11 morgen 4 hond 50 roe en een gedeelte van zijn verhuurders
huis, schuur, berg dit alles te rosendaal en verder zoals hij het al in huur gebruikte. Dit voor
4 jaren beginnende st. petri ad cathedram 1657 en dat om f 20,-/morgen/jaar vrij geld. Volgen de
voorwaarden.

588

15-10-1657
Jan gijsbertsz. copper burger te oudewater is schuldig aan thonis pietersz. (scheepmaker won. te
haastrecht) f 165,- als rest van meerdere somme ivm. het maken van een gouwenaarsschuit. Te betalen
in 3 termijnen etc.

589

18-6-1658
Cornelis arienz. wonende aan de oostzijde van de vlist (redelijk gezond gezien zijn ouderdom), laat
alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen. Universele erfgenamen zijn zijn kinderen en kindskinderen
met name: floris-, jan-, jannigje- en trijntgen cornelisdr. resp. hun erfgen. en de nagelaten kinderen
van cornelis cornelisz. verwekt bij ariaentgen geerlofsdr., in 5 gelijke portie’s.
Is te vreden dat zijn zoon floor cornelisz. cq. zijn kinderen ‘lopen’ 4m 2 hond land uit ofte in de
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hofstede van 12 morgen en 2 hond aan de vlist gelegen, de welke dezelve floor cornelisz. zal blijven
bezitten als hier na verklaard.
Emmighge cornelisdr. testateur’s dochter (of descendenten) zal voor haar gedeelte hebben gelijke 4
morgen land uit of in de hofstede van 12 morgen en 4 hond, welke 4 m de voorn. floor cornelisz. in
huur zal hebben haar emmichgen corneliss. levenlang, iedere morgen voor 20 gl. vrij geld. Na t overlijden van emmichgen cornelisdr. voornoemd zal het overgaan op haar kinderen etc. (4 blz. lang).
590

24-3-1659
Arien roelofsz. snoeck (won. in diemerbroeck) is schuldig aan floris cornelisz. snoeck zijn cosijn
(won. op de oostzijde van de vlist) f 200,- wegens geleend geld. Volgen de nadere gegevens.
PS; deze brief is afgelost op 19-9-1669.
Arien roelansz. snoeck vertoond de gecasseerde schuldbrief op 19-9-1669.

591

13-8-1659
Jan cornelisz. geus (oud 75 jaren) en barbara jans (oud 74 jaren) won. in rosendaal verklaren ten
verzoeken van jan pietersz. rootkuyll (won. in t land van de vlist) dat deszelfs huisvrouwe overleden
grootmoeder genaamd neeltge cornelisdr. vredig bezat een huisinge en land buitendijks aan de westzijde
van de vliet op de teringe van riet ende dijkveld etc.

nr. 1883
592
15-4-1641
Haesge batholomeusdr. (gehuwd met walich jansdz.) wonende te rosendaal, testeerd. Hun indertijd
gemaakt testament (dd. 6-1-1640 voor mij notaris) blijft van kracht. Legateerd aan pieter evertsz.
(nagelaten zoon van marrichje gerritsdr. die een dochter was van ingichge/jugichje boetselaar, haar
comparants zuster zaliger) f 500,- binnen 6 weken na haar overliden te betalen, zonder meer. Is hij
echter nog niet mondig dan versterven die f 500,- op de langstlevende.
Zij justitieerd jan- en willem barthomeusz. haar broers mitsgaders hilliggen bartholomeusdr.(haar
zuster) elk in het 1/6de part van de boedel. Item de nagelaten kinderen van fredrick- en cornelis
bartholomeusz (haar overleden broers) bij representatie van hun overleden vaders, met 1/6de part,
mitsgaders de nagelaten kinderen van fransje bartholomeusz hun overleden zuster bij name: gerrit en
arij gerritsz. mitsgaders aachge en haesgen gerritsdr. te samen voor t laatste 1/6de part. Etc.
593

30-10-1644
Evert harmansz. a.s. bruidegom geass. met harmen evertsz. (won. te rosendaal zijn vader) en gijsbert
harmansz. (zijn broeder) ten eenre en neeltge ariensdr. a.s. bruid, geass. met arien hendricxsz.
rietvelt (won. te meerkerk, haar vader), hendrick ariensz. rietvelt (haar broeder), jan jansz.
hanneman haar oom. Maken hun huw. voorwaarden: Hij brengt in 8 morgen land in rosendaal, met huis,
hof, berg, schuur etc. Belend ten oosten joff. van zeventer en ten westen jan aertsz. steenbacker.
Strekt van de halve ijssel tot achter 2 kampen over de tiendweg tegen aeltge willem hugen toe. Zij
brengt in f 550,-.
Voorwaaden zijn als hij binnen 8 jaren kinderloos overlijd zij de kleding en kleinnodien tot haar
lijve behorende en de f 550,- krijgt plus nog f 1000,- etc. Als de bruid binnen 8 jaar kinderloos
overlijd zal hij als haar kleren hebben en f 550,- etc.

594

24-7-1645
Marritge pietersdr. weduwe van harmen cornelisz. blanckerd (won. aan de vlist) testeerd. Prelegaat
aan hendrikje harmensz. (haar onnozele dochter) f 500,- en alle andere goederen erven cornelis en
pieter harmensz. haar zonen, mitsgaders de vernoeme hendrikje (de onnozele dochter). Dit in 3 gelijke
delen.

595

23-1-1653
Elysabeth jansdr. (gehuwd met jan willemsz. copper, oud weesmeester van oudewater) alwaar elusabeth
jansdr. voor ons verklaard in hure gegeven te hebben aan leendert geerloffsz. hare neve won. in
rosendaal. haar 3 morgen land gelegen in rosendaal. Belend ten oosten de gemene landskade en ten
westen de vernoemde leendert geerloffsz. zelf. Dit voor 4 jaren ingaande petri ad cathedram 1651. Dit
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om f 64,-/jaar plus 6 kazen (half hooikazen) en nog wat verdere bepalingen.
nr. 1884
596
7-6-1653
Compareerde dirck ariensz. compeer (jm. wonende aan de noordzijde van polsbroek) a.s. bruidegom geass.
met lijsbeth heyndricksz. zijn moeder en cornelis arens compeer zijn broeder ten eenre en annitge
dircxsdr. jonge dochter (won. a/d vlist) a.s. bruid geass. met dirck harmansz. en grietie jansdr. haar
ouders (won. a/d vlist) maken hun huw. voorwaarden. Hij brengt in 2 morgen 2 hond wei- en hooiland
liggende alsnog gemeen in 14 morgen met zijn moeder en broeders, alsmede zijn deel inde inboedel. Zij
brengt in f 800,-. Bij overlijden van hun zonder kinderen na te laten, dan gaan de ingebrachte goederen terug waarvan zij vandaan kwamen.
597

2-8-1653
Compareerde jan harmensz. drost won. onder de jurisdictie van haastrecht a.s. bruidegom en neeltie
jansdr. de lange (jd. won. in t land van steyn) a.s. bruid geass. met cornelis willemsz. de lange
(haar oom won. op de ruygeweide) maken hun huw, voorwaarden. De ingebrachte goederen blijven tussen
hen gescheiden en dus zonder enige gemeenschap daarvan.

598

1-3-1654
Compareerde marrigje jansdr. weduwe van jan brouse won. te oudewater welke verklaarde op verzoek van
jan cornelisz. de gilde (won. te schoonhoven), dat zij 5 of 6 weken voor de dood van jacob ariensz.
(in leven won. in boven bergen te bergambacht) geweest zijnde ten huize van de zelve jacob ariensz. en
hij dissident van hem jacob ariensz. wellecom geheten zijnde met deze woorden in spetia zijt wellecom
nicht. etc. ... (voor de krimpenerwaard niet intressant, doch wel voor de familie waarover verklaard
wordt).

599

4-4-1654
Compareerde daem pancken (jm. gewoont hebbende in hekendorp) ter eenre ende de jan cornelisz. ende
dirck jansz. (beide won. in rosendaal onder de juisdictie van haastrecht), vader en broeder resp. van
niesge jansdr. (nu won. in hekendorp) te samen vervangende de voornoemde niesge jans. haar dochter en
zuster resp. Wordt volgende verklaard, na tussen spreken van mr. cornelis steeckenburen en taelcken
dircx (vroedvrouw binnen oudewater). Daem pancken verklaard dat hij t kind waarvan vern. niesge jans
is bevallen zal houden en naar hem nemen als zijn eigen kind en het zelve besteden waar het hem zal
gelieven buiten de kosten van niesge jansdr. etc.

600

17-5-1654
Compareerde jan huygensz. won. aan de korte linschoten welke bekende schuldig te zijn aan arien
pietersz. maet wonende boven haastrecht f 600,- geleend geld.

601

17-5-1654
Geerloff gerritsz. bruyser (burger van oudewater) gehuwd met grietgen ariensdr. als mede erfgen. van
jacob arien thonisz. in leven wonende te bovenberg onder berchambacht en approbeerd de verkopinge van
alle landerijen welke vern. j.a.t. nagelaten had, op 9/2 j.l. ten overstaan van t gerecht aldaar
geschied is. Maakt machtig arien geerloffsz. bruyser zijn zoon, om zijn comparant’s aandeel in die
verkochte landen aan de resp. kopers te transporteren en t geld te ontvangen.

602

22-5-1654
Geerlof gerritsz. bruyser (burger van oudewater), leendert nanne won. aan de ruyge weide, aert jansz.
won. in benschop en jacob claesz. soone en gekoren voogd van neeltie jacobs. won. in t land van vliet
alle in de kwaliteit als erfgen. van jan willemsz. cock overleden te ouderkerk a/d ijssel welke verklaarde volmachtigd te maken de eerzame drick geerlofsz. bruyser (burger van oudewater) om uit hun
naam te vorderen van de vern. jan willemsz. cock wat zij nog hebben te vorderen.

603

26-10-1654
Dirck ariensz. compeer als man en voogd van annitge dircxsdr. won. op de noordzijde van polsbroek ten
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eenre en dirck harmansz. vader van de vernoemde annigje (won. aan de vlist) ter andere zijde. Partijen
verklaren dat op 7-6-1653 tussen de vern. d.a.c. en a.d. was gemaakt de huw. voorwaarden, waarbij
annitge dircks. had beloofd aan zijn dochter annitgen als huw. gave te geven f 800,- doch door de
ongelegenheid van vern. dirck harmansz. alsmede de schaersheit kon hij dat niet presteren. Zijn nu
overeen gekomen dat inplaats van die f 800,- nu f 400,- zal gegeven.
604

11-11-1654
Jan thijsz. groenendaal te oudewater verklaard op verzoek van jacob dirksz. van der vuijtter (burger
en inwoner van schoonhoven) dat hij omtrent 5 maanden geleden als kuipersknecht gewerkt heeft bij
pieter aelbertsz. coen kuiper en azijnmaker binnen schoonhoven en toen pieter aelbertsz. heeft geholpen met het afsteken van 11 ½ vat azijn die gekocht was bij de requirant, welke azijn was ten delen
goed goed en ten delen must goed welke vern. coen terstond had vermengd en zo het een met het ander
vervalst. Dit zonder dat dit de requirant gezien heeft etc.

605

24-3-1655
Worden gemaakt de huw. voorwaarden door gerrit gerritsz. (jm. won te hoencoop) geass. met marrigje
dircxsdr. zijn moeder en dirck willemsz. zijn oom (won. a/d vlist), mitsgaders willem gerritsz. zijn
broeder won. in hoencoop (a.s. bruidegom) en ghijsbert cornelisz. won. in hoencoop als vader en voogd
van willemtie ghijsbertsdr. en voor haar als bruid. Van zijn kant wordt ingebracht f 800,- (de bruidegom competerende uit zijn vaderlijke erfenis) en nog f 200,- van zijn moeder wegens verdiend arbeidsloon en verlopen rente. Van haar kant wordt ingebracht 8 hond land gelegen in hoycoop (de belendingen
zijn vermeld) en verder nog f 150,- welke vern. ghijsbert cornelisz beloofd heeft te geven in mei 1656

606

17-4-1657
Jan cornelisz. verhooch (won. in rosendaal) testeerd. Laat eerst de eerder gemaakte wilsbeschikkingen
(zowel door hem gemaakt en die mede met zijn broeder leendert) vervallen en speciaal die dd. 20-9-1648
voor notr. pons pietersz. jonghsten te oudewater. Zijn universelen erfgen. zijn nu de kinderen of
kindskinderen ofte kinderen van dirck aertsz., het kind of kindskindeen van jan aertsz. en de kinderen of kleinkinderen van jannigjen aertsdr., mitsgaders ariaentgen huygensdr. of bij aflijvigheid van
iemand van die zelve hare kinderen of kindskinderen in haar vooroverleden ouders plaatse alle zijn
comparants naaste vrienden etc. van cornelis dircxsz. zijn zaliger vaderszijde en dat elke staak in
een gerecht vierde deel van d ene helft van de na te laten goederen. Wel verstaande dat het natenoemen
prelegaat.
Ende alzo isacq haspojon gehuwd met cathalijntge willems de haemer nagelaten dochter van annitge
huijbertsdr die een dochter was van willemtgen jacobc verhooch won. tot leiden aan hem comparant
testateur zijn testateurs leven beloofd heeft te betalen en zoals hij reeds 4 jaren betaald heeft een
jaarlijkse rente van f 20,- die voorn. hofpajolis vrouw moeye warrichje huyberts aan hem tetsateur
jaarlijks schuldig is van een kapitaal van f 450,- t welke hij marrigje huybertsdr. jaarlijks aan hem
testateur in gebreken is gebleven... (gaat zo nog een 2 blz. veder).

607

2-6-1656
Eemont centensz. gehuwd met geertgen ariensdr. (won. te haastrecht) testeren. Hij: dat zijn vader
cent pietersz. en moeder marrichgen eemonden wonende mede in boven haastrecht en zij geertgen ariens
haar vader arien ghijsbertsz. snoey en haar moeder willemtgen jans. (won. tot haastrecht) krijgen hun
resp. legitime portie’s van hun natelaten goederen zonder meer ... etc.

608

24-6-1656
jan ariensz. snoey, ewout senten gehuwd met geertgen ariensdr. en barbertgen ariensdr. wezende de
voorscr. barbertgen ariensdr. geassisteerd met jan jansz. ruygerweyde haar oom en gekoren voogd te
samen mondigen nagelaten kinderen van arien ghijsbertsz. snoey hun vader zalr. overleden tot haastrecht. De comparanten verklaren dat hun vader op zijn doodbedde heeft gewild dat willemgen jans. hun
moeder de gehele boedel zou blijven bezitten. Stellen dat zij dat met de wil van hun vader eens zijn,
doch onder de voorwaarden dat dit geldt tot hun moeder’s eventuele hertrouwdag toe. (tek. de acte).

609

21-2-1658
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Huijch jansz. van schaeyck gehuwd met magdaleentgen dircxdr. won. aan de vlist testeren. Annuleren hun
huw. voorwaarden dd. 1-1-1658 in zoverre die contrarie is met dit testament. Bepalen nu dat de langstlevende universele erfgenaam is, levenslang. Laat de eerst stervende kinderen na, dan moet de langstlevende die kinderen hun legitime portie geven.
610

11-5-1658
Machtelt jansdr. van der soust vrouw van jan ariensz. verwel (won. in rosendaal). Hebben geen kinderen
Zij maakt machtig haar man, speciaal om uit haar naam (vermits haar impotentie), te compareren voor
het gerecht van hoencoop en zich schuldig te verklaren tbv. de heer johannis de domheer van utrecht
f 800,- met de renten daarvan. en vestigd dat op haar 4 morgen 1 ½ hond land gelegen in t gerecht
van hoyncop en al haar verdere goederen.

611

15-6-1658
jasper jansz. (jm. in boven haastrecht) geasisteerd met jan jaspersz. de jonge zijn vader en dirck
cornelisz. zijn oom, toecomende bruidegom en cornelis jansz. (wonende lange linschoten) vader en jacob
cornelisz. broeder en eijmbert jansz. oom van wegen marrichge cornelis jonge dochter toekomende bruid.
Maken de huw. voorwaarden. Hij brengt in 10 koebeesten en een hokkeling, een kalft, een vaars, een
swartcolt peerd met een veulen, de varkens op t schot leggende. Idem de wagens, ploegen en t verdere
bouwgereedschap en melkgerij. Verder nog 2 bedden met toebehoren en allerlei huisraad etc. Dit alles
is gewaardeert op f 1000,-. En cornelis jansz. de vader van de bruid brengt voor haar in f 800,Conditie is dat de eerst komende 4 jaren er geen gemeenschap van goederen zal zijn als er geen
kinderen zijn. Volgen nog enkele bepalingen.

612

30-6-1658
Arien leendertsz. jongeleen won. in rosendaal in de landen van haastrecht is schuldig aan machtelt
willems. copper weduwe van adriaen cornelisz. van praet f 700.- wegens geleend geld. De rente is 5%
doch bij goede betaling 4%. De eerste halve verschijndag is 24-12-1658. Volgen nog enige bepalingen.

613

7-7-1659
Marrichien, theuntgen en annitgen willems dochters, zusters en nagelaten dochters van willem jan
cornelisz.de bestentabbert won. in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht. Behouden t testament
van hun dd. 12-5-1643 in waarden. Verder dat hun testament dd. 28-5-1654 discreet zal worden gehouden
tot t overlijden van de langstlevende en zonder de inhoud daarvan enigzints bekend te maken.

614

9-9-1659
Heyndrickjen jansdr. verwey weduwe en boedelhoudster mitsgaders lijftochsse van jan cornelisz.
verhooch, wonende in rosendaal onder de landen van haastrecht, maakt machtig willem van ravensteyn
procureur postulerende voor t hof van holland, om voor de hoge raad voor haar te procederen contra
enige pretense erfgen. van vaders en van moeders zijde van voorn. jan cornelisz. mitsgaders leendert
en swaentie corneliss verhooch, broeders en zuster alle saliger, impt. in t voorscr. cas.

nr. 1885
615
2-2-1660
Neeltje jacobs. vrouw van gerrit willem daemen won. in rosendaal prelegateerd aan haar gebrekkelijke
onbehelpelijke zoon cornelis dirksz. verwekt door dirck gerritsz. coningh haar overl. man, f 400,- dit
boven het erfdeel wat zijn broers en zusters ook krijgen. Als voogden over de vermelde zoon stelt zij
aan zijn broers gerrit- en jacob dirksz.
616

9-4-1660
Jan jansz. van vliet (won. te ijsselstein) bekende ten achteren te zijn aan cornelis pietersz versloot
(aan de vlist) ivm. de voogdij en administratie die hij heeft vlg’s t testament van marrichien
jansdr. weduwe van floris cornelisz. swanenburch over de goederen van de gemelde versloot etc.

617

11-10(?)-1660
Magteltien dircx vrouw van walich jansz. wonende op de zuidzijde van de lange linschoten die alhier
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mede compareerde ende in t gene na genoemd als man en voogd van de verscr. zijn vrouw voor zoverre het
hem dit aangaat. Verklaard dat machteltien dircx vern. alzo dirck paulisz. thoen (haar neef won. tot
stolwijk) per obligatie deugdelijk schuldig is aan cornelis leendertsz. de heer (won. te cattendijckblok van gouderak) f 500,- Dit vlg’s de obligatie dd. 19-6-1659 voor notr. straff in t veld te gouda
gepasseerd etc.
618

13-11-1660
willem pietersz. keyser (jm. a.s. bruidegom) geass. met marrichien cornelisdr. zijn moeder (won. aan
de noordzijde van de lange linschoten), gerrit pietersz. ende cornelis pietersz. keyser zijn broeders,
symon cornelisz. zijn oom en cornelis florensz. als getrouwd hebbende matthen pieters, mitsgaders
michiel corsse wiltenburch als in huwelijk hebbende jannitje pieters keijser zijn zwagers ten eenre en
dirck ariensz. won. in rosendaal als vader vvan crijntjen dircx (jd. a.s. bruid) geass. met willem
cornelisz. pols des bruids oom maternel. Maken de huw. voorwaarden. Hij brengt in f 1500,-, dit als
zijn vaderlijk erfdeel en zij brengt in f 1000,-

619

13-12-1660
Coenraet dircksz. groen zoon en mede erfgen. van elizabeth coenen zijn moeder (onlangs overleden) en
voor deze gewoond hebbende tot haastrecht, verklaard dat aan zijn mede erfgen., dat de nagelaten
goederen van zijn moeder kort na haar overlijden verdeeld zijn en hiervan te oudewater een acte van
scheiding is gemaakt. Door bepaalde omstandigheden kon die acte niet ondertekend worden. Geeft aan
zijn broeder cornelis dirksz. groen volmacht om voor de heren van de weeskamer te oudewater om de
scheidingsacte te ondertekenen.
19-12-1660
Arien cornelisz. copper burger en schoenmaker en looier te oudewater geeft volmacht aan mr. evert maes
chirurgijn en procureur wonende in de dorpe van ouderkerk a/d ijssel om f 60,- te innen van cornelis
de veerman won. te ouderkerk a/d ijssel.

620

621

27-12-1660
Dirck ariensz. vernes gehuwd met marrichien cornelisdr. won. in rosendaal testeerd. Maken mutueel
testament met een aantal bepalingen.

622

10-12-1661
Marrichien dircx won. in hoincoop geass. met willem gerritsz. haar zoon, neeltgen dircx won. aan de
vlist, geassisteerd met de notaris haar resp. voogden en jan gerritsz. zoon van annichien dircxdr.
won. in blokland (voor zijn moeder en alle de voorscr. comparanten voor arien dircxsz. haar broeder
mede won. in hoincoop), vervangende voor de zusters en broeder mitsgaders na t overlijden van
ruwichien ariens vrouw van jan pancken (won. te oudewater) als testamentaire erfgenaam van daem
dircxsz. onlangs overleden in de nieuw gebouwden proveniers huize te oudewater haar overleden moeder
ter eenre en de verscr. jan pancken gehuwd met verscr. ruwichien ariensdr. en voor zoveel nodig uit
krachte van het testament van dezelve daem dircxsz. voor de secretaris en schepenen van oudewater
gepasseerd dd. 12-5-1655 welke d.d. met de dood bekrachtigd heeft. Volgen enige bepalingen o.a.
betreff. het bewonen van een huis staande in de achterstraat.

623

14-5-1662
willem joostensz. won. in willecoop stelt schuldig te zijn aan dirck saerssen (won. te rosendaal)
f 1000,- wegens geleend geld. Volgen de voorwaarden.

624

23-5-1662
Annichien claesdr. houmes (jd.) nagelaten dochter van claes pietersz. houmes (onlangs overleden in
rosendaal), ziekelijk op een stoel zittende. Legateerd aan marrichien pieters. versluys haar moeder de
lijftocht en bladingen van alle haar natelaten goederen en er behoeft geen inventaris gemaakt te
worden.

625

25-6-1662
Willemtgen jans. ruygeweijde weduwe van arien ghijsbertsz. snoeij, item ghijsbert en aeffje ariens.
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snoeij haar zoon en dochter allen won. te haastrecht, verscr. ghijsbert ariensz. is ziekelijk en de
vern. willemtjen jans en aeffgen ariensdr. beiden redelijk gezond, testeren. Eerst ghijsbert en
aeftgen ariens snoeij stellen dat hun enige universele erfgn. zal zijn hun moeder willemtgen jans met
verdere bepalingen.
626

12-10-1662
Inventaris gemaakt door leendert jansz. van de hoge swaluwe won. tot delfshaven en claes jansz. van
aldenhoven won. in berkwoude beide nomine uxoris mede erfgenamen van dirck cornelisz. back (was
weduwnaar van annitjen willems) haarluider respectivelijke huisvrouwen oom onlangs overleden in
rosendaal en dat van alle de goederen als bij dezelve is nagelaten.
Worden een aantal obligatie’s vermeld en verder dat de huw. voorw. tussen de vern. dirck cornelisz.
en zijn overleden vrouw waren gemaakt voor notr. honius op 4-8-1644 waarin bepaald staat dat de
langstlevende van hen beide zal trekken f 500,- t welk bij codiciel van 4-6-1655 voor de verscr.
notaris is gepasseerd. Bij het inventariseren van 2 kisten in t bijwezen van jan jaspertsz. de jonge
en dammis gerritsz. decker (beide won. te rosendaal) werd gevonden f 511,-.

627

12-10-1662
Leendert jansz. van de hoge swaluwe (scheepstimmerman won. op delfshaven) getrouwd met marritgen
jacobsdr. roos en claes jansz. van aldenhoven (won. in berkenwoude) als man en voogd van marritgen
verrijs en zo mede erfgenaam ab intestato van dirck cornelisz. back hun oom zaliger, in leven
weduwnaar van annitjen willemsdr., beiden onlangs overleden in rosendaal. Bekenden in hun kwaliteit
van marritien en teuntje willemsdr. bejaarden ongehuwde dochters, wonende in rosendaal (zusters en
erfgen. van vern. annitgen willemsdr. zalr.) in bewaring te hebben genomen enige obligatie’s dd.
18-10-1645 etc. ten laste van voorn. claes jansz. aldenhoven als in qualiteit verscr., enige zoon en
erfgen. van jacob bouwensz. zijn schoonvader van dato 2-2-1634 onder de verscr. jacob bouwenisses hand
verleden. Marritjem- en theuntjen willemsdr. krijgen een obligatie van f 500,- etc.

628

27-12-1662
geerlof gerritsz. bruijser (burger alhier) als man en voogd van grietjen ariens in die kwaliteit mede
erfgen. ex. testamento van annichgen jansdr. laatst weduwe van cornelis jansz. pelt (onlangs overleden
binnen schoonhoven). Geeft volmacht aan dirck geerlofsz. bruyser (zijn zoon en mede burger alhier) om
voor hem en de andere erfgen. van voorn. annichgen jansdr. te procederen tot redding van de nagelaten
boedel etc.

nr. 1886
629
9-1-1663
Compareerde theuntien willems den bestentabbert bejaarde ongehuwde dochter won. in rosendaal die
schuldig is aan jan jaspersz. de jonge hare zwager mede won. aldaar f 1300,- spruitende uit eerst
f 800,- over lossing van een obligatie van gelijke somme bij haar comparant beneffens marritgen en
annitjen willems haar zusters beide zaliger (waarvan zij universele erfgen. ex testamente is) voor
notr. hugo van hoij te oudewater op 18-10-1645 tbv. dirck cornelisz. gewezen man van voorn. annitje
willems verleden. Nog f 400,- over aflossing van een obligatie van gelijke somme dd. 22-2-1659 door
hunluiden ten behoeven als voren voor notr. straff in t velt te gouda gepasseerd. Nog 52 gl. over
verschenen en opgelegde rente van de verscr. 2 vermelde kapitalen en de resterende 48 gl. over geleend
geld etc.
630

9-1-1663
Compareerde theuntje willems den bestentabbert bejaarde ongehuwde dochter won. in rosendaal als
erfgen. ex testamente van marritgen en annitgen willemsdr. haar zusters beide zalr. en bekend alzo
schuldig te zijn aan jasper jansz. haar neef won. in boven haastrecht f 700,- spruitende uit f 500,als voldoening van gelijke somme als de erfgen. van dirck cornelisz. zack in leven weduwnaar van
voorn. annitgen willems uit krachte van de huw. voorwaarden dd. 4-8-1644 voor notr. honius te gouda
gepasseerd en de resterende f 200,- over verstreken en betaalde penningen bij hem jasper jansz.
betaald in minderingen van de onkosten gevallen over t taxeren van de landen bij voornoemde comparant’s zusters nagelaten etc.
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631

11-3-1663
Compareerde hendrikje jans verwey weduwe van jan cornelisz. verhooch won. op rosendaal, ziekelijk,
testeerd. Casseerd alle haar vorige wils beschikkingen zoverre die tegenstrijdig zijn met deze wils
beschikking (vermeld o.a. t testament dd. 17-5-1657 gepasseerd voor isaaq hospajen) vlg’s welke de
langstlevende de erfgen. was. Prelegateerd aan gerrigje en jan jacobsz. zone en dochter van jacob
jansz. verwey haar comparants moeder zalr. de som van f 600,- Verder vern. gerrigje alleen alles wat
zij comparant voor haar gekocht en gegeven had. Verder nog aan vern. gerrigje en jan mitsgaders aan
jannichje en neeltien jacobs. haar zusters te samen voor de ene helft en aan stijntjen jans. haar
comparant’s zuster voor de andere helft al haar comparants goud en zilverwerk plus huisraad en kleding
etc. etc.

632

21-6-1663
Inventaris gemaakt door ghijsbert ariensz., barber- en aeffjen ariensdr. snoey broeder en zusters
kinderen en mede erfgen, van de boedel van wijle arien ghijsbertsz. snoey en willemtiem jansdr.
ruygeweyer hun vader en moeder beide zaliger en dat van beide de boedels welke hun moeder gemeen bezat
en met haar dood ontruimt.
Als het onroerend goed staat vermeld:
- 2 huizen en erven te haastrecht naast elkander op de straat omtrent de vismarkt, wezende het ene een
herberg (alwaar de swaen uithangt) met een kaatsbaan, berch en schuur daaraan behorende. Strekt van
de verscr. straat tot het erf van het nagenoemde huisje. Belend ten oosten aan dezelve 2 huizen en
erven cornelis jansz. van steyn en ten westen claes pietersz. bruijck, wezende het oosterse van de
2 huizen en erven. Is belast met f 400,- dit tbv. de brouwer in de bijl tot gouda.
- item nog een huisje en erf staande te haastrecht op de haven aldaar. Strekkende van vooruit uit de
diepte van de haven tot achter toe ter halver sloot tegens cornelis de camerick toe. Belend ten
noorden het erf van de boven genoemde huizen en ten zuiden jan coenen.
- volgen de roerende goederen benevens de in- en uitschulden.

633

21-6-1663
Op heden zijn eemont senten als man en voogd van geertien ariens, barber ariens. voor haar zelve, jan
jansz. ruygeweyer als oom ende jan pietersz. versloot te samen als testamentaire voogden over marritie
jans. nagelaten onmondige dochter en erfgen. van jan ariensz. haar overleden vader verwekt bij neeltie
claes. paeuw. Item aeffjen arientsdr. mede voor haar zelve en ghijsbert arientsz. snoeij soone insgelijks voor hem zelve en alle in die kwaliteit kinderen en kindskinderen en mede erfgen. van arie
ghijsbertsz. snoeij en willemtie jans. ruygeweyer hun ouders en grootouders zalr., mitsgaders de
verscr. neeltie claesdr. paeuw als weduwe en boedelhoudster van de vern. jan ariensz. snoey en zo mede
erfgen. van arien ghijsbertsz. voor een gelijk tiende part nadat bij de voorn. ghijsbert, barber en
aeffjen ariens soone en dochteren die na t overlijden van hun verscr. moeder (welke laatst overleden
is) in de verscr. boedels van hun vermelde vader en moeder zaliger waren gebleven op heden gemaakt en
aan hare verscr. mede erfgen. was gelevert pertinente staat van inventaris. Volgt nu de verdeling van
de boedel.

634

19-1-1664
Jan jansz. boer jm. won. in rosendaal geassisteerd met jan gerritsz. boer zijn vader, willem jansz.
lamme swaeger, arien willemsz. tasman oom en voogd maternel, floris gerritsz. van sluijs en jacob
gerritsz. verleun beide omen van vaders zijde en jan jacobsz. mede nominus uxoris zijnde oom van
vaderszijde a.s. bruidegom ter eenre en gerrichjen huijberts jonge dochter won. in diemerbroek, geass.
met eijmbert huybertsz. haar broeder, jacob gerritsz. rietvelt zwager, gerrit cornelisz. hoogenberch
nomine uxoris., oom van moederszijde, arien dircksz. van der neut en claes ariensz. verwel beiden hare
neven, a.s. bruid. Maken de huw. voorwaarden. De bruidegom brengt in (gelijk zijn vader beloofde) 3
morgen land gelegen in rosendaal gemeender veur in 6 morgen daar van de voorn. zijnen zwager nomine
uxoris de wederhelft bezit. Zijnde deze 6 morgen belend ten oosten des bruidegom’s vader en ten
wetsten gerrit willemsz. van velsen. Strekt uit de halve hillesloot tot de halve hoencoper landscheiding toe. Verder een nieuw bed met toebehoren en kleding. De bruid brengt in f 100,- haar alleen
en particulierlijk competerende van maerten ariensz. blonck won. tot weerder, verder de helft van 12
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morgen land (onbelast) met huis, berg, schuur gelegen in diemenbroek met haar vernoemde broeder in t
gemeen. Nog de huur van de helft van 9 morgen land en verder de helft in de veestapel etc.
635

20-4-1664
Neeltie willems weduwe van arien leendertsz. cranenburch won. op de gemene landsboezem van hoincoop
onder de jurisdictie van rosendaal in de lande van haastrecht is schuldig aan jan ariensz. cannichgen
steenbakker in beneden haastrecht f 800,-, dit ivm. en andere obligatie van gelijke somme bij voorn.
arien mitsgaders bij jasper leendertsz. (beide zaliger) op 17-6-1649 onder haarluider handen en onder
de borgtocht van michiel leendertsz. en leendert leendertsz. haar oom en broeder, mede beide zaliger,
verleden en gepasseerd, die met t verlijden van deze wordt gepasseerd etc. De rente is 3 %.
Compareerde nog willem claesz. paeuw (vader won. te moordrecht), joost geerlofsz. stoorman (won. te
stolwijk) en leendert cornelisz. vlist beide nomine uxoris neven won. aan de vlist mitsgaders gerrit
leendertsz. van cranenburch won. in hoincoop zwager van de comparante welke zich als borgen stellen.

636

19-8-1664
Gerrit roelofsz. de hoop (burger van schoonhoven) testeerd. Tbv. pieter van den heuvel (mede burger
van schoonhoven) ende aan ariaentie gillis zijn vrouw t samen of aan de langstlevende cq. bij
vooroverlijden, haar kinderen, f 600,- te voldoen 6 weken na het overlijden van de comparant.
Bevestigd de codicillen gemaakt voor notr. jan v.d. putten binnen schoonhoven en speciaal het daarin
vermelde legaat vermaakt aan vern. v.d. heuvel etc.

637

4-12-1664
Dirck saertsz. bouwman en neeltgen woutersdr. beide won. in rosendaal testeren. De langstlevende is
erfgenaam. Dit alles onder bepaalde vermelde voorwaarden.

nr. 1887
638
10-3-1665
Aeffgen herbertsdr. weduwe van cornelis gillisz. (burgeresse alhier is schuldig aan cornelis sijbertsz
mol, haar neef tbv. daem pancken bejaard ongehuwd persoon nu wonende in rosendaal voor de
voldoeningen van 2 obligatie’n als voornoemde daem pancken tot laste van dezelve moll sprekende heeft,
elk groot f 100,- en dd. 8-6-1654 en 21-11-1658 beiden onder t handmerk van de vermelde mol. Volgen
enige bepalingen over de rente betalingen.
639

25-3-1665
Pieter van den heuvel burger tot schoonhoven de welke vermits zijn uitreizen naar groeningerland, een
volmacht geeft aan ariaantje gillis de weldige (zijn vrouw) om al zijn onroerende en roerende goederen
te verkopen etc.

640

25-3-1665
Huw. voorwaarden tussen cornelis jansz. schijff (jm. wonende in bonrepas) geass. met jan schijff zijn
vader en trijntie jacobsdr. won. in diemerbroek geass. met jacob theunisz. haar vader. Jan schijff
geeft als vader van de bruidegom ter ondersteuning van dat huwelijk f 800,- en de vader van de bruid
brengt f 900,- in. Dit alles onder bepaalde voorwaarden.

nr. 1888
641
4-1-1666
Claes ariensz. verroel wonende in hekendorp is schuldig aan claes geenensz. won. in rosendaal f1800,dit ivm. de koop van 4 morgen 1 ½ hond land (is de helft van 8 ½ morgen) als vern. claes geenen
voor de ene helft verkocht en op 14 mei oude stijl lestleden aan de comparant getransporteeerd heeft,
waar van de comparant cum socius de wederhelft competeerd, gelegen in hoincoop. De rente is 3 ½ %.
Vlg’s de marginale aantekeningen dat deze schuld is afgelost op 23-5-1666.
642

3-4-1666
Cornelis jacobsz. van vliet (won. in rosendaal) ziekelijk te bedde liggende, testeerd. Zijn kinderen
zijn erfgenamen. Voogden zijn claes jacobsz. van vliet (zijn broeder), aert cornelisz. (zijn zwager)
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en arien claesz. de vos mitsgaders engel willemsz. Sluit uit t gerecht en weeskamer van haastrecht.
PS: dit testament is gepasseerd ‘s nachts om 11 uur.
643

16-4-1666
Dirck gerritsz. hollander (jm. won. onder achthoven) geass. met gerrit jacobsz. hollander ende
marrichjen dircksdr. zijn ouders, a.s. bruidegom en geertje jaspers. weduwe van jacob jan dircxsz.
(won. in rodendaal) geassisteerd met leendert jaspersz. haar broeder ende theunis willemsz. mitsgaders
willem jansz. broer beiden haar zwagers, a.s. bruid. Maken hun huw. voorwaarden. Hij brengt in f 800,en zij brengt in 14 morgen eigen land met huizinge, berg, schuur gelegen in rosendaal en door de
bruid bewoond en bebouwd wordt, etc.

644

4-5-1666
Cundertie willems. weduwe en boedelhoudster van wijle teunis aertsz. overleden in rosendaal ter eenre
en floor- en teunis beiden zonen elk voor hun zelve mitsgaders arien demonden als getrouwd hebbende
annetien teunisdr. en neeltie teunis. weduwe van jan cornelisz. neleman mede dochter ende alle in die
kwaliteit kinderen en erfgen. ab intestato van de vern. teunis aertsz. ter andere zijde. Hebben de
nagelaten boedel van teunis aertsz. gedeeld etc.

645

6-5-1666
Adam jansz. van den horst (burger van oudewater en schipper varende van oudewater op schoonhoven}
weduwnaar van stijntjen bartholomeusz. a.s. bruidegom en bastiaentie gerrits. weduwe van gijsbert
ghijsbertsz. van kersbergen burgeresse mede alhier a.s. bruid. Maken de huw. voorwaarden. Hij brengt
in zijn schuit met alle toebehoren zulks hij op het veer van hier naar schoonhoven is gebruikende en
nog de helft van een kleiner schuitje waarvan de wederhelft is van amel hoochcaemer. De bruid brengt
in haar huisraad en meubelen. Is sprake van de voogden van haar kinderen etc.

646

7-5-1666
Arien cornelisz.meester wonende in heeckendorp is schuldig aan jan leendertsz. verzijl (won. aan de
vlist) f 550,- wegens aangetelde penningen. De rente is 3 3/4 %

647

18-5-1666
Jan maartensz. braefbier voor deze gewoond hebbende te stolwijk en nu te lopik, geeft volmacht aan
arien jacobsz. maet (won. in lopik) om te verkopen de helft vn 10 morgen land met de helft van t huis,
berg en schuur gelegen te stolwijk, waarvan zijn comparants zuster de wederhelft heeft. Volgen wat
voorschriften.

648

30-5-1666
Annitje rycken weduwe en boedelhoudster van jan jansz. van hattinger (burgeresse te oudewater) en
crijn boom (wonende tot schoonhoven) gehuwd met geertie rijcken en te samen mede erfgen. van rijck
pietersz. die een broeder was van wijle cornelis pietersz. Item nog hendrick van wijngaerden (won. tot
ijsselstein als man en voogd van grietie dircxs. mitsgaders annitie dircxs. mede wonende alhier en
weduwe van jacob pietersz block in die qualiteit te samen kinderen en erfgen. van marrichgen pieters
die een zuster is geweest van de voorscr. cornelis pietersz. en alle te samen erfgen. van de zelve
cornelis pietersz. Zij geven een volmacht aan dirck pancken mede alhier als getrouwd hebbende marritie
rijcken en in die kwaliteit voor hem zelve en nog als oom en voogd van de 2 onmondige kinderen van
claesgen rijcken en in die kwaliteit mede erfgen. van geseyde cornelis pieters. om te amsterdam te
ontvangen wat zij van arent ferdinandus dimoldij aldaar, de verschenen renten van het kapitaal van
f 1500,- wat bij de vern. cornelis pietersz. is nagelaten.

649

7-10-1666
Jan cornelisz. schoenmaker en zijn vrouw trijntien wouters wiltvanck (won. te ouderkerk a/d ijssel),
kloek en gezond van lichaam, testeren. De langstlevende is erfgenaam. De langstlevende moet hun 2
dochters cq. aan de kinderen daarvan, geven f 1000,-/kind (dus totaal f 2000,-) Te geven aan iedere
dochter bij haar huwelijk f 4000,-. Behoefd geen inventaris gemaakt te worden. etc.
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nr. 1889
650
1-1-1667
Jan woutersz. wiltvangh weduwnaar van hillichje pieters (burger van oudewater) a.s. bruidegom en
cundertie willems weduwe van teunis aert pietersz. (voor deze gewoond hebbende te rosendaal en nu te
oudewater) a.s. bruid. Maken hun huw. voorwaarden. Brengen ivm. dit huwelijk al hun obligatie’s,
rentebrieven etc. in als vermeld in de inventaris. Tussen hun in geen gemeenschap van goederen al mag
de langst levende wel in t huis blijven wonen etc.
651

9-1-1667
Willem copper lakenkoper en burger te oudewater geeft een volmacht aan everardus maes notr, en
procureur tot ouderkerk a/d ijssel om te manen en te ontvangen 50-14-0 als reste van meerdere somme
over verkocht en geleverd laken etc.

652

10-1-1667
Jacob andriesz. cooren (won. te rosendaal testeerd. Laat alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen
uitgezonderd t legaat als hij comparant beneffens aert andriesz. (zijn broeder zaliger) op 5-6-1654
voor notr. jacob jansz. bijl ter regard van zekere 4 morgen huurland (toebehorende de heren van de dom
te utrecht) en gemeen gelegen zijnde in comparant’s hofstede in rosendaal, heeft gemaakt. Begerende
dat bij vooroverlijden van willem geerlofsz zijn kinderen die huur van die 4 morgen land met consent
van de heren verhuurders, in huur zullen hebben. Universeel erfgen. is de vernoemde willem geerlofsz.
benschop zijn neef en zoon van nelletien andriesdr. zijn comparant’s zuster zaliger of bij diens
vooroverliden zijn kinderen en dessendenten
bij representatie voor de ene helft. Item de kinderen en dessendenten van dirckien andries bij
reprensitatie als voren, te samen in de wederhelft, doen dat dirckien dammis dochter van annitgen
pancken die een dochter was van voorn. dirckien andriess. of hare kinderen uit de voorscr. laatste
helft niet meer te trekken dan de som van 500 gl. Verder indien vern. dirckien dammis geen kind(eren)
nalaat zullen vernoemde t erven zonder enige aftrek etc.

653

16-3-1667
Wouter huijgensz. won. te oudewater, willem gerritsz. schinkel als man en voogd van emmichien
huygensdr. (won. te montfoort), marrichgen huygens (won. te benschop), arien jansz. verheul als
getrouwd hebbende judick huijgens (won. te stolwijk), cornelis cornelisz. benschop won. in diemerbroek
als gehuwd hebbende judick claeszdr. dochter van zaliger lijsbeth huygen en de edele johan van
overmeer (schout) mitsgaders hendrik anthonisz. vervangende zijn confrator cornelis willemsz stolwijk
weesmeester der heerlijkheid van hoincoop en zo oppervoogden van de 2 minderjarige kinderen van jacob
huygensz. Te samen in die kwaliteit kinderen en mede erfgen. van huych jansz. haar vader resp.
grootvader overleden in hoincoop. Maken machtig de schout van hoincop (mede comparant) om voor de
mannen van montfoort kwijt te schelden tbv. claes huijgen (hare mede broeder en erfgen) en om afstand
te doen van 2 morgen leenland nagelaten bij de vern. hun vader en grootvader te leen gehouden van de
gezeide burggraafschappe en verder nog 7 morgen land aldaar.
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21-3-1667
Inventaris gemaakt door claas jacobsz. van vliet, aert cornelisz., engel willemsz.en arien claesz. de
vos alle gestelde voogden vlg’s t testemant van zaliger cornelis jacobsz. van vliet in leven wonende
en overl. in rosendaal, over de 2 onmondige nagelaten kinderen van de verscr. cornelis jacobsz. van
vliet. O.a.:
- een hofstede van 6 morgen land met huissinge, berg, schuur en verder getimmerde gelegen te
rosendaal. Belend ten oosten het weeshuis van oudewater en ten westen aert cornelisz. verscr. over
de tiendweg geerloff capiteyn en achter de kinderen van dirck ockersz. belend zijn. Strekkende
vooruit uit de diepte van de ijssel tot de halve hoincoper landscheiding (vrij land).
- nog omtrent 4 ½ morgen vrij eigen land in rosendaal. Belend ten oosten jan jaspersz. de jonge en
ten westen jan jacobsz. moen. Strekt van de halve hoincoper landscheiding tot de halve sloot in den
uyterdijk van het land van heere mr. adriaen cool tot gouda toe.
- verder nog land in heekendorp.
Volgen de obligatie’s, levende haaf. roerend goed, edele metalen etc.
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Volgen de lasten van de boedel o.a.:
- fijtje claesdr. weduwe van schrevel ariensz. grootmoeder van verscr. kinderen, nu wonende te
rosendaal de som van f 2000,- (zijnde de helft van f 4000,-)
Volgen de doodschulden etc.
655

1-4-1667
Johannes bedius procureur van deze gerechte, kornelis verweey (lakenkoper) en alant spender alle
burgers van oudewater, die verklaarden ter requisitie van claes jacopsz. van vliet (won. in bendorp
dat zij op 4-3-1667 waren in de schuttersdoele te oudewater nl. de verscr. bredius daartoe verzocht
zijnde bij hugo blomvliet (schout en substituut baljuw van haastrecht) en de verscr. verwey bij de
requeste als goede mannen cq. scheidluiden over de kwestie gevallen tussen de vern. blomvliet in zijn
kwaliteit en aert cornelisz. (wonende in rosendaal) ter zake van een obligatie van f 155,- bij aert
tbv. van blomvliet etc.
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4-6-1667
Gijsbert jansz. (jm. won. in rosendaal) geass. met jan jaspersz. en jasper jansz. (zijn vader en
broeder resp.) a.s bruidegom en cornelis jansz., jan cornelisz. en jacob maertensz. de douwer (vader,
broer en zwager resp.) van trijntie cornelisdr. (won. aan de noordzijde van de lange linschoten) a.s.
bruid maken de huw. voorwaarden. Hij brengt in 5 morgen 2 hond 60 roeden land met de helft van 3/4de
parten van de huizinge, berg, schuur etc. op de naargenoemde 14 morgen 3 hond land te rosendaal.
Strekking en belending geheel vlg’s de brieven daarvan zijnde, gelegen oostwaarts aan de hofstede van
de bruidegom’s vader in eigendom competerende en bij hem gebruikt wordt. Daarvan gerrit jansz. gelijke
5 morgen 2 hond 62 roeden en jasper jansz. (beiden de bruidegom’s broeders) 3 morgen 3 hond 75 roeden
resp. competerende, makende te samen de vern. 14 morgen 3 hond. En dat met de last van f 1500,waarvan de bruidegom voor zijn gedeelte moet dragen. De vader van de bruid brengt in f 800,- Volgen de
bepalingen bij het overlijden van een hunner met of zonder kinderen nalatende.
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6-6-1667
Arien cornelisz. meester (won. in heckendorp) stelt schuldig te zijn aan jan leendertsz. verzijl (won.
aan de vlist) zijn neef f 1115,- wegens geleend geld. De rente is 4 % en het eerste jaar verschijnt
1-5-1668. Afgelost op 6-4-1672.
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6-6-1667
Claes leendertsz. strenge (won. op de noordzijde van polsbroek) welke bekende schuldig te wezen aan
neeltje gerrits. weduwe van jan jacobsz. moen (won. in rosendaal) f 1300,- spruitende uit een andere
obligatie van gelijke somme bij zijn comparants vader leendert claesz. tbv. van de voorn. jan jacobsz.
in zijn leven verleden en nu door de comparant tot zijn laste genomen is jegens zijne mede erfgen. De
rente is 4%. en t eerste jaar verschijnt met 1-5-1668.
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8-6-1667
Cornelis theunisz. (won. in boven haastrecht) en aert thonisz. koster in stolwijk en zich sterk
makende voor andries thonisz. zijne broeder alle kinderen van theunis andriesz. coster zalr., gerrit
ariensz. versluys als getrouwd hebbende annichgen ariens. coster, dochter van arien andriesz. coster
en haar competerende, te samen en elk apart zich sterk makende voor vern. aerien andriesz. coster en
zo te samen erfgen. ab intestato van jan andriesz. coster (in leven won. en overleden te oudewater ter
eenre en jan willemsz. copper, johannes lambertsz. van eijndoven als executerus van de testamente van
gooltgen alderts vermij in leven vrouw van verscr. jan adriesz. coster en zo ten andere zijde. Zeggen
dat de gemene goederen van de verscr. jan andriesz. coster ende gooltjen alderts waren bestaande uit:
- een obligatie ten laste van de weduwe van schrevel copper zijnde t kapitaal met de rente f 307-10-0
- was nog te ontvangen 30-10-0 en nog van huur van een achterkamer 20-0-0 en zo te samen 358-0-0.
Hiervan zijn de doodschulden betaald van gooltie aldertsdr. t samen groot f 240-18-0. Verder waren er
nog aan andere gemene schulden 45-2-0, makende te samen 313-0-0 etc. etc.
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25-6-1667
Jacob aertsz. van vliet wonende tot ouderkerk a/d ijssel de oudste zoon van dieuwertgen jacobs. die
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verklaarde geconsenteerd, toegestaan en over gegeven te hebben bij deze, dat pieter aertsz. van vliet
zijn comparants broeder behouden zal na zijn moeder’s overlijden de gehele boedel en goederen, welke
hun moeder bij dode zal nalaten en speciaal 3 morgen 200 roeden land als zij heeft in de ruygeweeide.
Volgen nog enige voorwaarden en mede over het roerend goed.
661

1-9-1667
Gijsbert-, barber- en aeffgen adriaens. snoeij broeder en zusters won. in haastrecht maken hun mutueel
testament met de voorwaarden dat als een van de 2 langstlevende getrouwd zou zijn.
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4-11-1667
Thomas jansz. heuvel (jm. won. te rosendaal) geass. met zijn vader jan thomasz. heuvel en jan
gerritsz. (zijn zwager) a.s. bruidegom en neeltje jansdr. weduwe van cornelis willemsz. (won. in
die nieuwebrug), als moeder voor en van wegens crijntje corneliss hare minderjarige dochter,
geassisteerd met claes willemsz. blocklander haar oom en voogd paternel, a.s. bruid. Maken de huw.
voorwaarden. Hij brengt in zijn kleren etc. en zij dito plus nog haar goud- en zilverwerk. en 1/3de
part van f 800,- van haar grootvader en nog 1/3de part van f 100,- van haar vader zaliger als haar
erfdeel zijnde. Bij het overlijden van een hunner en kinderen nalatende, dan is er gehele gemeenschap
van de boedel.
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6-1-1668
Willem hendriksz. backer (burger van oudewater) verkoopt in een vaste erfkoop aan willem pietersz.
baers (won. te bergambacht) omtrent 5 morgen land in bergambacht achter jacob cornelisz. over de
caedijk. Strekt van de kleine wetering af noordwaarts tot dezelve vlister kadesloot. Belend ten
oosten grietie woutersz. en ten westen dirck pietersz. Nog een werfje groot omtrent 1 hond buiten de
stad schoonhoven aan de opweg. Strekende van de buttersloot tot de halve lijnbaansteech toe. Belend
ten noorden de weduwe van pieter van straeten en de koper zelf en ten zuiden jacob harmansz. De 5
morgen land zijn belast met f 1000,- tbv. de erfgenamen van symon jansz. snijder en de buurlijke
lasten. De 5 morgen land voor f 3800,- en de werf (1 hond) voor f 700,-. Te betalen in 3 termijnen,
nl. mei 1668, 1669 en 1670.
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21-1-1668
Hermen cornelisz. (jm. a.s. bruidegom, won. in hoincoop) geass. met cornelis hermensz. (oud
burgemeester van hoincoop) en haesgen gerritsdr. (zijn ouders) en nellitgen dircx. vernis (jd. a.s.
bruid, won. in rosendaal), geassisteerd met dirck ariensz. vernis en marrichien (haar ouders), maken
de huw. voorwaarden. Hij brengt in f 1000,- (wat zijn ouders beloofd hebben) en haar ouders 7 ½ hond
land in een stuk van 6 morgen, gemeen met zijn anderen getrouwde kinderen in rosendaal. Strekt van de
halve tiendweg tot de halve hoincoper landscheiding toe. Belend ten oosten doorgaans gerrit pietersz.
en ten westen arien theunisz. cs. en wat vermelde dirck ariensz. vernes in huur zal blijven gebruiken
zolang de bruidegom t land niet verkoopt, voor f 30,-/jaar vrij geld. Of ipv. dat land krijgt zij mede
f 1000,-. Volgen verder de bepalingen als een van het bruidspaar met of zonder kinderen na te laten
komt te overlijden.
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24-1-1668
Heer mr. emililius cool gecommitteerde ter vergadering van de staten van holland ten eenre en wouter
huygen won. te oudewater ter anderen zijde. Tussen hen waren enige onlusten ontstaan pretenderende met
wouter ivm.de vergoeding van enige bomen bij hem als gewezen huurder van de heeren cool’s land in de
drake in rosendaal en het repareren van enige ijsselkade, graven en opruimen van sloten etc. Men komt
tot een overeenkomst in deze acte nader vermeld.
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25-8-1668
Jasper jansz. gehuwd met marrichien cornelisdr. (wonende in rosendaal), hij gezond en zij ziekelijk,
testeren. Vroegere testamenten vervallen en maken nu een mutueel testament. Het natelaten land met
huizinge is waardig f 800,-/morgen.
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6-10-1668
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Arien joostensz. trompert gehuwd met nellitgen oancken (won. in rosendaal) in de landen van haastrecht, hij op bedde liggende en zij kloek en gezond, testeren. Hij bepaald dat zijn vrouw universele
erfgenaam zal zijn en verplicht is ten mondige dage of huwelijkse state van dirckgen ariens trompert
hun dochter of eventueel andere te verwekken kinderen ter voldoening van hun legitime portie uit te
keren f 1250,- boven een eerlijke uitzet etc. Zij bepaald dat haar man zal krijgen f 1400,- boven zijn
deel in de boedel. Zijn broeder is dirck joostensz. trompert. Volgen nog wat bepalingen.
668

11-10-1668
Fijgje claess. laatst weduwe van schrevel ariensz. te vorens van jacob wertsz. van vliet, tegenwoordig
wonende te rosendaal, ziek te bedde. testeerd. Alle voorgaande wilsbeschikkintgen vervallen. Stelt tot
hare enige erfgenaam aan claes jacobsz. van vliet haar zoon voor de helft en de twee onmondige
nagelaten kinderen van cornelis jacobsz. van vliet (haar zoon zaliger) te samen voor de wederhelft.
Dit indien de kinderen kwamen voor te overlijden zonder kinderen na te laten, dan gaat die helft over
op de eerst vermelde etc.

nr. 1890
669
18-1-1669
Marrichien gerrits. (won. te oudewater) dochter en mede erfgen. van gerrit jansz. beenhacker geeft een
volmacht aan jan ariensz. verburgge (burger en glazenmaker te oudewater), zijn zwager om te ontvangen
f 300,- van dirk van der putte (won. binnen schoonhoven) met de rente. Dit als reste van meerdere
somme vermeld in de schuldbrief dd. 6-3-1647 en gepasseerd te schoonhoven.
670

13-5-1669
Pieter jansz. van hooren (won. aan de zuidzijde van de lange linschoten) stelt schuldig te zijn aan
arien saersz. bouwman (won. in boven haastrecht) f 1700,- ivm. geleend geld. De rente is f 3-12-8 per
100 gulden per jaar.
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28-5-1669
Jacob andriesz. coorn (won. in rosendaal) ziekelijk, testeerd. Had zich voor zijn onderhoud en
huisvesting besteed bij arien joostensz. trompert (behuwde neef) en dat jaarlijks voor f 100,-, welke
expireerde de lesten april 1669, en voorts jaarlijks zolang trompert hem onderhoudt etc. Verwijst
verder naar zijn testament dd. 10-1-1667 voor mij notaris, waarin hij begeerd heeft dat dirkje dammin
dochter van annitgen panck welke een dochter was van annitgen panck (die de dochter was van dirckgen
andriess.zijn comparant overleden zuster) of haar kind of kinderen uit de ene helft van zijn natelaten
goederen niet meer zal krijgen dan f 500,-. Hij veranderd nu dat bedrag in f 300,- enz.
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6-8-1669
Jan gerritsz. boer (won.in rosendaal) weduwnaar en boedelhouder van jannitgen willemsdr. soest ter
eenre en jan jansz. boer en tevens voor willem jansz. lamme in huwelijk gehad hebbende marrichjen
jans. boer en zo beide kinderen en erfgen. van de verscr. jannitgen willemsdr. ten anderen zijde.
Partijen hadden geloot de gaan nu de boedel scheiden. Jan jansz. boer valt toe 8 morgen land met huis,
berg, schuur en beplanting, gelegen in rosendaal. Strekkende 6 morgen vandien (waarop het t huis etc.
staat) voor uit de halve killesloot ter halver hoincoper landscheiding toe en de resterende 2 morgen
uit de vern. killesloot tot de halve tiendweg toe. Belend ten oosten de vern. 6 morgen het kerkeland
van oudewater etc.
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14-8-1669
Jan jansz. pluym (burger van de stad schoonhoven) geeft volmacht aan lauwerdus jansz. keyser (burger
van schoonhoven) om te verkopen 2 huisjes en erven naast elkander in de haverstraat binnen schoonhoven. Belend ten noorden jan reijersz. pottebacker en ten zuiden claes maertensz. ruijchhaver.
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7-2-1670
Adriaen hendriksz. boer (schout van de dorpe stolwijk) geass. met pieternelle van asperen (zijn
moeder) en jan jansz. boer (zijn oom van moederszijde) a.s. bruidegom en maria jans. verhoeff (jd.)
gesterkt met jan eeuwoutsz. verhoeff den ouden ende aefgen leenderts. haar ouders, mitsgaders jan

199

eeuwoutsz. de jonge ende cornelis leendertsz. beiden haar omen van vader’s en moeder’s zijde, a.s.
bruid. Maken de huw. voorwaarden. Hij brengt in 1/6de part van f 5000,- zijnde het gene dat zijn
moeder vlg’s het testament van haar man zaliger schuldig is aan ieder van haar kinderen te voldoen
ivm. hun vaderlijk erfdeel. Verder 1/6de part in de helft van zekere partij land, genaamd de geer en
gelegen in de jurisdictie van de vlist ten oosten van de stolwijksekade en ten westen de bergambachtervliet. Nog 1/6de part in de helft van omtrent 3 ½ morgen gelegen op langschounouwen onder
stolwijk. Strekt voor van de halve wegsloot af zuidwaards op ter halver reesloot toe. Belend ten
oosten voor en achter maritgen jacobs. in de midden hanneman cornelisz. en ten westen voor de kinderen
van jan bakkers en achter de erfgen. van cornelis jansz. schans. En laatstelijk nog 1/6de part in de
helft van 3 morgen land gelegen in coolwijk (onder stolwijk), strekkende als voren. Belend ten oosten
en westen jan huybertsz. van welke landen de ene helft is van de bruigegoms moeder en de resterende
5/6de parten van de andere helft des voorn. bruidegoms broeder en zusters.
Zij brengt via haar vader in: 4 morgen land in stolwijk. Strekt voor uit de voorwetering zuidwaards
tot de halve oversloot van t land van aert hermansz. toe. Belend ten oosten pieter hendricksz. croon
en west de erfgen. van hendrik hendriksz. Alle voorvermelde landen zijn vrij van speciale lasten.
Verder brengt zij nog in een obligatie van f 2000,-.
Volgen de voorwaarden o.a. dat bij overlijden met of zonder kinderen de natelaten goederen teruggaan
van waar zij gekomen zijn.
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20-12-1671
Johannes woutersz. hogenboom (jm. a.s bruidegom) (de leste maart 1670 oud geworden 17 jaren) geass.
met cornelis leendertsz. den boer (zijn oom maternel) welke verklaarde mondeling last te hebben van
niesgen leendertsdr. (de bruideom’s moeder, won. in benschop), Item jan eeuwoutsz verhoefs zijn behuwd
oom mede maternel, jacob jansz. hoogenboom en floris symensz. hogenboom oom en neef resp. paternel van
de bruidegom en zodoende gerechte bloedvoogden van de bruidegom ter eenre ende marritgen leenderts
klaaren (jd., a.s. bruid, oud omtrent 23 jaar) geass. met lijsbet willems. haar moeder (won. in
rosendaal), arien leendertsz. claren broeder en wouter dircxsz. versloot neve en beiden naaste
bloedvoogden van de bruid. Maken de huw. voorwaarden. Hij brengt in ¼de in 38 ½ morgen land met
¼de part in de 2 huizen of hofsteden, bergen en schuren gelegen zo inde heerlijkheid van vliet, het
veer als dijkveld resp., waaronder 4 morgen leenland. Verder nog ¼de part in 2 huizen en erven
gelegen in de stede oudewater in de capellestraat, en nog ¼de part van 981 gl. 10 stv. welke zijn
moeder hem bij afrekening nog schuldig is en ¼de part van t zilverwerk en meubile goederen. Van de
bruidszijde wordt ingebracht f 200,-. De bruidegom en bruid zijn zonder consent van de resp. ouders
‘doorgegaan’. Volgen de benodigde bepalingen omtrent de ingebrachte goederen.

nr. 1891
676
1 of 5 januari 1671
Neeltie cornelisdr. vrouw van arien gijsbertsz. coster gewezen doodgraver en nu burger tot haastrecht,
van competenten ouderdom, verklaart tbv. samuel sevenhuijsen (mede burger aldaar) dat omtrent 48 jaar
geleden des requirant’s broeder gerardus sevenhuijsen (nu rector in de latijnse school tot schoonhoven
steeds als de requirant ziek te bedde lag, ten woonhuizen van de requirant is gekomen en aldaar de
requirant school de tijd van omtrent 3 a 4 weken waar genomen heeft, zonder dat zij deposante weet of
enige de minste kennisse heeft dat dezelve bij of van wegen de requirant aldaar ontboden was. En niet
tegenstaande de voorn. gerardus sevenhuijsen enige verklaringe in hande mocht hebben waarin vermeld
zou staan dat hij kennis zou hebben dat dezelve gerardus sevenhuijsen door orde of last van de
requirant de verscr. requirant ter woonhuizen alsdoen ontboden was, dat echter zodanige verklaringe
buiten haar comparant’s kennisse is.
677

16-3-1671
Jacob jansz. hogenboom (won. op de noordzijde van polsbroek) ten eenre en jan cornelisz. (won. op het
veer buiten oudewater). Ten eenre verhuurd aan ten anderen 18 morgen 2 ½ hond wei- en hooiland
leggende op t veer voornoemd in dijkveld en in rosendaal en laatst door de huurder in huur gebruikt.
Dit voor een jaar welke ingegaan is st. pieter ad cathedram 1671 voor 572 gl. te betalen in 3
termijnen (vrij geld). Volgen wat bepalingen.
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17-4-1671
Andries cornelisz. boeff (jm. wonende beneden haastrecht) geass. met cors willemsz. zijn oom maternel
mitsgaders willem- en jan cornelisz. boef (zijn broeders), a.s. bruidegom en emmitgen quirijns van der
kruijff (jd. wonende in hoincoop) geassisteerd met cornelis gerritsz. schouten en aaltgen jans. haar
behoud vader en moeder, mitsgaders willem cornelisz. van der croeff haar neef en bloedvoogd van vaders
zijde, a.s. bruid. Maken de huw. voorwaarden. De bruidegom brengt in zijn havelijkgoed getaxeerd op
f 1000,- en zij brengt in f 550,-. Volgen de voorwaarden.
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6-5-1671
Arien leendertsz. stolwijk (won. op het boveneinde van hoincoop) is schuldig aan arien claesz. bouman
(won. in boven haastrecht) f 500,- wegens geleend geld. De rente is 3 ¼ %

680

26-5-1671
Maria aerts van arkel (won. tot hastrecht) dochter en enige erfgenaam van aart claesz. en pietertgen
cornelisdr. (haar overleden ouders) geeft een volmacht aan adriaen loover (klerk van mij notaris) om
voor t gerecht van hoincoop en andere plaatsen te rechte te leggen tegen de kinderen en erfgen. van
marrigjen dircks. in leven weduwe van gerrit willemsz.

681

14-7-1671
Cornelis leendertsz. stolkker (won. in de agterbroek) ende lambert ingensz. gehuwd met elsgen
leendertsdr. stolkker (won. a/d zuidzijde van benschop) en tevens vervangende leendert eldertsz. haar
vader en schoonvader resp. ten eenre en nannen leendertsz. stolkker (won. in de noordzijde van benschop) ter andere zijde. Zijn overeen gekomen dat vern. nannen leendertsz. zal behouden de eigendom
van 9 morgen vrij land gelegen in de noordzijde van benschop (de belendingen worden vermeld) waarvoor
hij zijn vader levenslang zal geven f 72,-. Volgen meer bepalingen en wat de andere krijgen/behouden.
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10-8-1671
Andries cornelisz. boeff gehuwd met emmitgen quirijns van der cruijff (won. beneden haastrecht)
testeren. Vervallen alle voorgaande wils beschikkingen. Maken nu hun mutueel testament. Laat de eerst
stervende kind/kinderen na dan zal de langstlevende die onderhouden tot hun mondige dagen en dan
uitkeren f 500,-. Verder nog enige voorwaarden bij hertrouwen van de langst levende.
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27-8-1671
Annitgen joostensdr. van wijngaarden weduwe van claes van dongen (won. tot schoonhoven) voor haar
zelve en tevens voor jan joostensz. van wijngaarden (haar broeder won. te lopik) geeft volmacht aan
willem schop (gerechtsbode te oudewater) om van huijg van coolen (won. te lopik) te vorderen (eventueel van hun borgen) de pacht van 15 morgen 1 ½ hond land met de huizinge etc. daarop staande te
lopik. Was verschenen st. petri 1671.

684

30-8-1671
Hendrik hendriksz. ravesteyn en stijntgen willemsdr. van steijn (won. te haastrecht), testeren. Maken
hun mutueel testament. De langstlevende moet de kinderen onderhouden en hun legitime portie
uitkeren. Na het overlijden van de langstlevende is de universele erfgenaam crijntge cornelisdr.
nagelaten dochter van marrichien hendricxs, comparanten overleden dochter etc.

685

15-4-1672
Cornelis willemsz. thoen burger van oudewater en cornelis leendertsz. (won. in zuidbroek) omen en
naaste vrinden van vaders- en moederszijde van de nagelaten onmondigen kinderen van zaliger gijsbert
willemsz. thoen ende marritge leendertsdr. in leven wonende en overleden aan de noordzijde van de
lange linschoten ten eenre en trijntge gijsbertsdr. ruijs weduwe van aart claesz. (won. aan de noord
linschoten) ter andere zijde. En verklaarden de eerste comparanten met approbatie van de heere van
oucoop verkocht te hebben aan de vernoemde trijntje gijsberts. ruijs 6 ½ morgen land gelegen aan de
noordzijde van de lange linschoten. Volgen de belendingen. De koopsom is 3750 gl.

nr. 1892

201
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2-1-1673 PS: dit stuk is beschadigd.
Compareerde voor mij eeuwout slappecoorn openbaar notaris bij de hove van holland geadmitteert binnen
der stede oudewater residerende ende voor de getuygen onder genoemt: arien gabrie(ls) thielman,
fredrick chelis ende aernoldus hoijmaeijer, alle commandeerde soldaten uyt het regiment van den heere
grave van erbach de commande van capitein engelenberchs, van competenten ouderdom, d welcke attesteerden, tuyghden en verclaerden t samen en elcx besonder ter requisitie en instantie van jr. agata
fockendijcx huysvrouw van den verscr. capitein, hoe waer ende waerachtich is, dat des reytes vo...
man beneffens een luytenant, een vendrich en twee sergianten op 23 e december 1672 lestleden gecommandeert zijnde omme met 49 gecommandeerde soldaten uyt verscheyden comp(agnieen?) te gaen naer de drie
brugge gelegen aen de groote wi(ericken) om aldaer te vinden een groot getal boeren aldaar gecommandeert, omme te ijssen op off in de verscr. wiericken.
Ende aldaar comende hebben zeer weynich boeren daar gevonden ende die geene die alsdoen aldaar waren
zijn te verscr. dage tegens den avont van daar meest vertrocken, sonder dat deselve oft eenigen andere
boeren nae die tijt meerder hebben geijst. Dat oock den verscr. capitein in t uytgaen heeft geordineert ende be(volen?) dat van de verscr. gecommandeerde soldaten elck voor den tijt van vijff dagen
cost mosten mede nemen, alsoo hij seyde dat zij aldaer voor soo langen tijd waren gecommandeert dat
des snachts tussen sondach en maendach daar aen volgende den heere capitein talijsaer met ontrent de
vijftich gecommandeerde mannen bij den verscr. capitein is gecomen, en sijn des daags daer daar
geweest zijnde ... (verkleekt) ende t samen gemarcheert met haer verscr. volck eerst naer het dorp
waerder ende vandaer voorts naer linschooten, om aldaer te vernemen off aldaar ge(e)n viantelijcke
francen volckeren waren. Dat daar nae den verscr. capitein engelenbert een expresse heeft gesonden
naar bode-graven om affgelost te mogen werden (alsoo de tijt van commande geseyt wiert uyt te sijn)
off andersints lonten te mogen bekomen ende versterckinge van volck, de wijle zij deposanten ende
sijn verscr. capiteins andere gecommandeerde volckeren geen off seer weijnich lont hadde om
haarluiden in tijd van nood te comen defenderen, te meer naerdermael door de huysluyden daer ontrent
contschap quam dat de vyant bij gissinge met ontrent ses es seven hondert man was gecomen tot waerder
vernoemt ende geen lont aen zijnde, heeft den verscr. capitein engelenberchs eenige weynige stuckjes
lont van de huys-luyden becomen daermede ontrent drie a vier man conde gerieft werden, dat daernae
gel(ijck) de verscr. fredrick chelis ende abnoldus hoijmaeijer beyde verclaren den verscr. capitein
engele(nberch) voor de tweedemael een sergant met een huysman ten eynde verscr. heeft affgesonden en
wederom comende heeft den verscr. sergant gerelate(erd) dat de france binnen de wercken van t price
quartier ware en dat de graaff van conincxmerck was geretireert uyt de wercken tussen ses ende seven
des avonts uyre. De schiltwacht aen driebrugge staende een schoot heeft gedaen zijn schiltwacht ofte
plaets verlaten ende roepende uyt uyt de france komen.
Dat daar op de vern. engelenberch cito naer sijn logement gegaen is, zijn pieck te haelten en zijn
volck in ordre te stellen, doen liepen de luytenant, vendrich ende alle de soldaten van daar, waer op
den geseyde capitein egter riep sta(e)n mannen sta(e)n, ick sie geen francen doch sijn evenwel voort
geloopen ende in t nalopen heeft denselvegn capitein eenige agterhaalt ende voorts eerst ontrent
sestien a 18 van deselve doen staen ende haerl(uden) versocht en gecommandeert dat sij souden blijven
staen en geseyt dat hij capitein soude gaen sien offer francen waren dan niet, welcke commande niet
agtervolcht werdende, zijn zij des niet jegenstaende door gegaen, d’ een sijn geweer, d’ ander sijn
holster achter latende tot dat sijl(uiden) gecomen zijnde binnen haestrecht alwaer hij capitein
vernoemt sijn geseyde volck weder getracht heeft te doen staen en weder te rugge te gaen. En naar dat
hij met eenige van de geseyde soldaten te rugge was gekeert, zijn hen onderwegen ontrent eenige gevluchte soldaten uyt het gemelde prince quartier, die seijden dat de vijand in t verscr. quartier was
ende dat een geheel regiment verslagenm off ontvlucht was zulcx dat daer en door t vluchten van de
huijsluijden ontrent haestrecht hij capitein de verscr. sijne soldaten tot geen verder gaen heeft
connen bewegen, soo dat hij met clagen(de) redenen zeijde soo moet het god arbarmen dat gijluijden
mijn commande niet wilt gehoorsamen oft dier gelijcke redenen, maer is seer mistroostich met t verscr.
zijn volck van haestrecht verscr. naer de stad van der goude gegaen. Ende want men schuldich is der
waerheyd getuijgenisse te geven in sonderheyt des versocht zijnde soo presenteren sij comperanten t
genen verscr. staet (voor soo veel een ijders gedeposeerde aengaet) des nood ende in cas van recollement naerder versocht zijnde, met eede solemneel te confirmeren.
Aldus gedaen ende gepaseert binnen d’ verscr. stede oude(water) in presentie van pieter van de croeff
casteleyn in den doele aldaer ende jan beernts steenhoff woonende tot amsterdam, getuijgen van gelove
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ten dese nevens mij notaris, gerequereert den tweeden january 1673.
t merck van arien griaalsz thieman voorn.

Dit is t merck van aernoldus hoymaeyer vernt.

t selffs gestelde merck van frederik \/) chelisz. vorscr. Pieter van der kroef
Dit is t merck + van jan beernts steenhoff verscr.
en de handtekening van de notaris slappecoorn.
687

6-1-1673
Dammis gerritsz. decker en jannichie jeromius echteluiden won. te rosendaal, zij ziekelijk zittende
en hij gezond, maken hun mutueeel testament. De kinderen krijgen hun legitime portie en volgen enigen
voorwaarden o.a. wordt de weeskamer van haastrecht uitgesloten.
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12-1-1673
Gerrit willemsz. van velsen en neeltien jansdr. echtelieden (won. in rosendaal), hij ziekelijk in
bedde liggende, maken hun testament. Laten eerst alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen. De
langstlevende krijgt in vruchtgebruik alle goederen van de eerststervende. Na het overlijden van de
langstlevende wordt bepaald dat hendrik abramsz. zone van jannetien gerritsdr. verwekt bij abraham
hendricksz., een legitime portie krijgt dit in vermindering of voldoening van de f 300,- als de voorn.
jannitgien gerrits. van hen comparanten zo ten huwelijk als anders genoten heeft. En daar boven nog
eens f 600,- bij dezelve hendrick abrahamsz. te genieten uit hun comparants beider boedel etc.

689

10-1-1673
Gerrit willemsz. van velsen (won. in rosendaal in de landen van haastrecht) is ziekelijk, maakt
testament. Legateerd aan neeltie jacobsdr. zijn vrouw (vermits de oorlog gevlucht in het dorp van
stolwijk) levenslang het vruchtgebruik van zijn na te laten goederen. Na haar overlijden zullen dan
alle na te laten goederen institueerd hij hendrick abrahamsz. zijn overleden dochters zoon (verwekt
bij abraham hendricksz.) de som van f 300,- ter voldoening van zijn legitime portie. Die som mag hij
genieten doch indien hij sterft zonder kind/kinderen na te laten dan vervalt die som naar des
comparant zijde etc. Worden nog verdere mogelijke erfgenamen vermeld.
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17-1-1673
Neeltge theunis weduwe van jan cornelisz. neleman voor deze wonende aan de vlist en nu binnen
oudewater, ziekelijk. Testeerd, prelageerd aan marrighe jans haar jongste dochter een jaarlijks
onkomen of t vruchtgebruik van f 500,- tegens 4 % en dat tot haar mondige dagen of huwelijk. Ende ten
einde hare onmondige kinderen van goede voogden te voorzien, zo verklaard zij comparant tot enige
voogden over die kinderen aan te stellen willem cornelisz. neleman (haar zwager) en lubbert bruyser
(burger te oudewater) haar kinderen neve.
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8-2-1673
Jan gerritsz. boer (wonende in rosendaal) ziekelijk te bedde liggende, stelt aan tot voogden over zijn
natelaten kinderen (verwekt bij marrigje jans. zijn overleden vrouw) jacob gerritsz. verseun en floris
gerritsz. versluys zijn comparants halve broeders en sluit uit de weeskamer van haastrecht.
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5-3-1673
Jan jansz. boer weduwnaar van gerrigje huybertsdr. (won. in rosendaal) a.s. bruidegom en marrigje
leendertsdr. (jd., mede aldaar wonende) geassisteerd met leendert gerritsz. (haar vader) won. in
benschop, a.s. bruid. Maken hun huwelijkse voorwaarden. Hij brengt in 16 morgen land met huis, berg en
schuur daarop staande en bestaande uit 2 hofsteden, de ene in rosendaal groot 9 morgen en de andere
in diemerbrouck groot 7 morgen. Verder 4 koeien met de bouwerij etc en de lijfgoederen hem en zijn
2 kinderen toebehorende. Daar tegen staan de lasten hierop groot zijnde f 6000,- De bruid brengt in
haar klederen getaxeerd op f 200,-. Volgen verder de voorwaarden.

693

12-5-1673

203

Claes dircksz. verheul (burger te oudewater) nu ruiter in dienst van de lande in de compagnie van de
here van wouw en het regiment van de heere van de lek, welke verklaarde vermits zijn vertrek van hier,
volmacht te geven aan adriaen jansz. verheul zijn oom (won. te stolwijk) en pieter dircksz. baers mede
burger alhier, om achterstallige renten voor hem te innen.
694

20-7-1673
Claes geenen en jan jansz. boer (gezworenen van rosendaal in de landen van haastrecht en ghijsbert
herman evertsz. naaste gebuur van de nagenoemde requirant welke certifiseerde en attesteerden bij
dezen ter requisitie en instantie van aert cornelisz. voor deze gewoond hebbende in rosendaal en nu
vermits het afbranden van zijn huis gevlucht tot crimpen op de ijssel, dat het waar is dat requirants
nieuwe huisinge gestaan hebben in rosendaal in t laatst van t verleden jaar 1672 ten tijden van
militie dezes lants aan goejansverwellesluis en in rosendaal zijnde tegenover goejanverwellesluis in
guarnisoen en ten verscr. huize een compagnie soldaten was leggende totuliter verbrand is gewerden
(totaal). De schade stelt hij op 1850 gl.
Korte tijd later, omtrent st. jacob, is zijn uitterdijks teel- of hennipland uitgegraven door orde
van de heere grave van hornes etc.
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27-12-1673
Harman cornelisz. wonende in rosendaal voor hem zelve en cornelis eijsbertsz. den vroomen gehuwd met
ingetje cornelisdr. (won. in hoincoop) en zo beide kinderen van haasje gerritsdr. mitsgaders weyntjen
heijndricxsdr. mede voor haar zelve, nagelaten dochter van aagje gerrits en alle in die kwaliteit
mede erfgenamen ex testamento van hillitgen meesen van vliet in leven wonende binnen oudewater haar
comparanten oud moije en aldaar overleden zonder descendenten na te laten.
Te kennen gevende dat hillitje neelens zaliger bij dispositie dd. 6-2-1666 voor jacob jansz. bijl
(notr. te oudewater) bepaald had dat de kinderen van gerrit gerritsz. zijnde kinds kinderen van
ingetje meesen ende haar compt’s overleden oom kinderen kwamen te overlijden zonder kinderen of
kindskinderen na te laten. Dat in dat geval de goederen die de gezeide kinderen van haar hilletje
meese vernoemd uit krachte van restanuatie van dd. 28-12-1658 zouden komen te erven gaen, erven ende
versterven moeten aan de zijde waar die van gekomen zijn. Komen tot een overeenstemming.
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29-12-1673
Jan leendertsz. claren (jm. geass. met jan en arij leendertsz. claren zijn broeders (won. in
rosendaal) a.s. bruidegom en lijsbet jacobs. willige (jd. wonende op t veer) a.s. bruid maken hun
huwelijkse voorwaarden. Hij brengt in 150 gl., zij brengt in het huis met erf, huisraad en goud en
zilver gemunt en ongemunt. Indien hij de eerst stervende is zonder kinderen na te laten dan erft zij
alles.

nr. 1893
697
1-1-1674
Twee burgers van oudewater verklaren tbv. van de schout en het gerecht van de heerlijkheid de vliet
dat de landen van die heerlijkheid in 1673 generaal onder water stonden en nu nog onder water liggen.
698

1-1-1674
Cornelis willemsz. (won. aan de vlist) zegt schuldig te zijn aan de erfgenamen van flooren theunisse.
f 550,-, spruitende voor de ene helft van een andere obligatie van f 1100,- dd. 17-5-1668 tnv. van
vernoemde flooren zalr. De helft van die brief is gecasseerd. De rente is 3 ½
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22-1-1674
Neeltien theuniss (voor haar zelve) voor 1/3de part, jan pietersz. versloot en emond pietersz. beiden
geordonneerde voogden over de onmondigen kinderen van annichjen teunis, verwekt bij arien emonden in
die kwaliteit voor het tweede derde part en engel willemsz. als geordineerde voogd over de onmondige
kinderen van arien theunisz. mede in die kwaliteit voor t laatste derde part. Dit alles in hun kwaliteit als zuster en broeder en zusters kinderen en zo erfgenamen ab intestato van floris theunisz. (in
leven wonende te rosendaal) ter eenre en jan cornelisz. voor hem zelven ende zich sterkmakende voor
jacobsz. broeder voor hem zelve, item jan, neeltie, marrichje, grietje en weijntie corneliss. alle
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kinderen van neeltie jans. verwekt door cornelis jansz. Nog arien jansz den outsten man en voogd van
marrigien jans. en nog arien jansz. de jongsten in huwelijk hebbende jannittjen jans. beide zusters
mitsgaders heijltie jans. mede zuster ende eindelijk meijnsgen wouters. weduwe van jan abrahamsz. ende
nagelaten dochter van weijntien jans. verwekt bij wouter jansz., in dier kwaliteit allen mede erfgenamen ab intestato van grietien jans. in leven weduwe en boedelhoudster van de voornoemde floris
theunisz. Item cornelis jacobsz. man van neeltie willems. in die kwaliteit voor hem zelve vervangende
en sterk makende voor de verscr. kinderen en kindskinderen van geertie jans., edoch te samen mede
erfgen. van de voornoemde grietie jans. ten anderen zijde.
Partijen verklaren (met mondeling consent van de burgemeesters en weesmeesters te haastrecht) dat de
gedane deling van de obligatie’s goed is bevonden. (te samen 3650 gl. groot).
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22-1-1674
Neeltje teuniss voor haar zelve ter eenre, jan pietersz. versloot en emond pietersz. beide geordineerde voogden over de onmondige kinderen van annichie theuniss. verwekt door arien emonden en in die
kwaliteit ten tweeden ende engel willemsz. als geordineerde voogd over de onmondige kinderen van arie
teunisz. mede in die kwaliteit ten derde zijde en zo zuster en broer en zusters kinderen en zo enige
erfgenamen ab intestato vn flooris theunisz. (in leven wonende te rosendaal) hun overleden oom en
broeder resp. Verklaren (ook met consent van die van haastrecht) dat zij de boedel van grietje jans.
etc.
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13-2-1674
Theodoris gibboris ab eerst predikant, aert van der landen (raad en vroedschap) en de heren nicolaas
maurick medicine dokter van oudewater als geordonneerde voogden over de nagelaten onmondigen
kinderen
van wijle heere ghijsbert van praat in leven burgemeester aldaar en j. margareta adriaans. in leven
echte luiden. Bekende verkocht te hebben en in een vaste erfkoop gegeven te hebben aan adriaen de
boer (schout tot stolwijk) 2 morgen 2 hond land met huizinge en het verder daarop staande, gelegen op
de zuidzijde van bovenkerk in de dorpe van stolwijk. Belend ten oosten de schoonnoutsevliet en t.
westen cornelis joostensz. Strekt voor van de halve voorwetering af zuidwaarts op ter halver dwerssloot van willem huijbertsz. toe. Dit verkochte werd tot heden gebruikt door de verscr. kinderen
vader, moeder ende grootvader alle zaliger. Is vrij land. De koopsom is 2500 kgl.

702

6-6-1674
Annitchen rijcken weduwe en boedelhoudster van jan jansz. van hattingen (burgerresse van oudewater) en
crijn boom (won. tot schoonhoven) gehuwd met geertie rijcken en zo te samen kinderen en erfgen. van
zaliger rijck pietersz. die broeder was van wijle cornelis pietersz. Item carel van wijngaerden (won.
tot ijsselstein) en huijg eeringten als gehuwd wezende met aefie carels en zo kinderen van grietie
dircxs. ende kindskinderen en erfgenamen van mariigje pieters. die een zuster was van vern. cornelis
pietersz., alle te samen in hun kwaliteiten erfgenamen van dezelve cornelis pietersz. En verklaarde
zij comparante volmachtigd gemaakt te hebben pancras dircxsz. mede erfgen. van marrigje rijcken, om te
amsterdam te ontvangen de verschenen renten competerende van verscr. arent ferdinandus dimoldij (won.
aldaar).
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19-3-1674
Gerrit jansz. de jonge en nellitge symons. echtluiden won. in rosendaal, testeren. maken een mutueel
testament met een aantal voorwaarden.
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7-5-1674
Hendrik strijd voor hem zelve en cornelis verwey beiden oud schepenen, raden en vroedschap van oudewater en tevens de erfgen. van jan woutersz. wiltvanck, willem jansz. stolwijck, testamentaire voogd
van weijntien claass. enige erfgen. van neeltje claess., jan jansz. houmes wegens zijn schoonmoeder en
gijsbert gerritsz. schouten voor hem zelve en beiden in die kwaliteit mede erfgen. van cornelis
ariensz. hoogenboom ende annitjen van wensveen (in leven echtelieden) mitsgaders judick huygen weduwe
en boedelhoudster van arien jansz. verheul (won. in stolwijck), jan jansz. nele (won. in benschop)
gerechte bloedvoogd over de nagelaten kinderen van arien fransz. en zo in hun kwaliteit mede credi-
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teuren van jan fransz. boon en merritie coenen weldige gewezen echtluiden, in zijn leven schipper van
oudewater op amsterdam. De comparanten geven te kennen dat gepresumeert is, dat de boedel van vern.
jan fransz. en zijn vrouw niet bestand zullen zijn dat zij de schuldeisers zullen hunnen betalen,
zodat zij die boedel overlaten aan de crediteuren.
705

31-5-1674
Heer dirck versteech electeur van de stad schoonhoven als weduwnaar van cornelia claasdr. pereboom
a.s. bruidegom ten eenre en elisabeth van muijden weduwe van domine johannes cornelis lanerus (won.
te schoonhoven) a.s. bruid. Maken hun huw. voorwaarden. Geen gemeenschap van goederen, wel gemeen
schap
van de inkomsten uit die goederen. Volgen nog wat bepalingen als een van hen overlijd met of zonder
kinderen na te laten.
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23-11-1674
Jan lambertsz. eyndoven (!) (burger van schoonhoven) is schuldig aan de heer joost wittert (koopman te
rotterdam) f 1200,- ivm. geleend geld. De rente is 6% en de eerste verschijdag is 1-12-1675. Als
borgen staan de heren gijsbert adriaensz. schijff en mr. jacob schijff (poorters alhier). De acte is
doorgestreept en in de marge staat dat op 22-8-1681 vern. jan mede gedeeld heeft dat deze schuld
vervallen is.
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5-1-1675
Wilhelmus woutersz. hoogenboom (jm. won. tot stolwijk) a.s. bruidegom geassisteerd met jacob jansz.
hogenboom (oom) en flooris sijmontsz. hogenboom (neef) beiden voogden van vaderszijde, mitsgaders
cornelis leendertsz. boer (oom en bloedvoogd van moeders zijde) ter eenre en annichie gerrits. van
vliet j.d. (won. in t land van vliet en voor deze wonende in rosendaal), geassisteerd met neeltjen
ariens ende cornelis woutersz. hogenboom haar moeder en stiefvader (won. in rosendaal), mitsgaders
heijndrik jacobsz. hogenboom en aart jansz. van vliet haren beiden geordineerden voogden, a.s. bruid
ter andere zijden. Maken hun huw. voorwaarden. Hij brengt in al zijn goederen (de inventaris wordt
daarbij overlegd) doch er is geen gemeenschap van goederen. Laat hij kinderen na dat gaat dat vlg’s de
rechten van zuidholland. Zij brengt in f 1000,- van de winst zullen zij beiden elk de helft genieten.
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12-3-1675
Jacob claesz. blonck oom en bloedvoogd van claes cornelisz. blonck onmondig nagelaten zoon van
marrichje willems. kubbe en in die kwaliteit mede erfgen. van vern. marrichje willems. voor 1/3de
part. Maerten sijbrantsz. van der bergh en cornelis hermansz. weesmeesters van hoincoop en oppervoogden van de vern. claes cornelisz blonck ter eenre en bastiaen cornelisz. verkayk mondige zoon en
erfgen. van voorscr. marrichie willems. voor t 2de derde part, mitsgaders jan cornelisz. verrijn en
arien willemsz. dros wonende tot stolwijk vervangende claes andriesz. en claes ariensz. jongen=heer,
elk uit krachte van het testament gemaakt bij dirck claesz. dircka anders gezeid koor zalr. dd.
1-12-1654 ter andere zijde. De comparanten geven te kennen dat de hofstede met 14 morgen land in
hoincoop en rosendaal resp. nagelaten bij voorn. marrichje, na bekend making te haastrecht openbaar is
geveild, wat maar mocht gelden f 3050,- etc.
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26-4-1675
De heer dirck versteegh (raad en vroedschap van schoonhoven) en jufvrouw elisabeth van muijden echte
luiden testeren. De huw. voorwaarden voor deze notaris dd. 31-5-1671 gemaakt vervallen in zoverre die
in tegenspraak zijn met dit testament. Na zijn sterven zal zijn vrouw levenslang t gebruik hebben van
zijn huis binnen schoonhoven welke nu bij hun bewoond wordt met de tuin en de opweg buiten de cruispoort van schoonhoven gelegen. Zijn kinderen mogen dit huis, met toestemming van zijn vrouw, blijven
bewonen met gemeen gebruik van de tuin of boomgaard. Verder dat zij de enige voogddesse is over hun
onmondige kinderen. Zij stelt haar man tot haar universele erfgenaam aan, doch zal aan haar voor
overleden mans kinderen betalen f 1350,- etc.
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20-5-1675
Jannittien dircx (bejaarde ongehuwde dochter) won. in hoincoop, eigenaarster van zekere 2 morgen land
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in rosendaal onder t gerecht van haastrecht, geeft volmacht aan willem maartensz. spanenburgh (haar
dienstknecht) om daar uit haar naam te verklaren dat dat land geen f 1000,- waard is en tevens te
verklaren dat zij die landen in koop wil overgeven voor f 500,-.
711

25-6-1675
Grietie ghijsberts. weduwe van nannen fredricksz. nu wonende tot haastrecht, testeerd. Universele
erfgen. de kinderen bij representatie van marritie nannens voor de helft en de kinderen van frederick
nannesz. bij representatie voor de wederhelft. De voornoemde frederik nannensz. zal levenslang van het
kinderen deel trekken de jaarlijkse renten en vruchten en dat in voldoening van zijn legitime portie
hem naar scherpte van de wet toekomende etc.

nr. 1894
712
15-3-1676
Jan- en kindertje claes broer en zuster (won. in rosendaal) maken hun mutueel testament met enige
voorwaarden.
713

8-6-1677
Gerrit ariensz. van bueren won. in boven haastrecht stelt schuldig te zijn aan heyltie ariensdr.
weduwe van cornelis gerritsz. (won. in heecendorp f 400,- met de verlopen intrest. Dit vlg’s de
obligatie, waarover hij wel gemaand is doch niet betaald had. Draagd zijn boedel over als een borg
stelling (vermeld t vee, linnen en bouwgereedschap).
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8-6-1677
Beylten ariens. weduwe van cornelis gerritsz. won. tot heeckendorp verklaard al zijn vee, bouwgereedschappen en meubile goederen op heden getransporteerd te hebben en verwijst naar de voorstaande acte.
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9-7-1677
Gerrit ariensz. van bueren (won. in boven haastrecht) stelt schuldig te zijn aan geertien jans zijn
dienstmaagd f 132,- over 2 jaar huurloon, t laatste verschijnt 1-11-1677. Zij had hem al dikwijls
gemaand betreffende het eerste jaar. Hij verkoopt nu aan haar al het hennip als in de uitterdijk staat
op zijn comparants land in boven haastrecht en al het gras zowel staande op t wei- als hooiland staat
(te samen groot vlg’s t morgenboek 2 ½ morgen).
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6-9-1677
Jaspers jansz. en marrigje cornelisdr. echteluiden won. in rosendaal. Laten hun huw. voorwaarden
vervallen en maken nu een mutueel testament.
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29-9-1677
Claes pietersz. buijck (won. tot haastrecht) als mede executeur van de testamente van hester amans.
buyck (die de vrouw was van pieter tomasz.van heijningen) en zo voor hem zelve en in deze vervangende
zijn mede executerus van de boedel van vern. hester en pieter tomasz. van heyningen. Geeft volmacht
aan huijbrecht spruytenburch (procureur voor t gerecht van hazerswoude) in de zake van hem als eiser
contra jan dircksz. hijselendoorn als principaal en dirk gerritsz. hijselendoorn als borg voor dat
gerecht te institueren.
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25-4-1678
De heer en meester floris cincq (burgemeester te gouda) ter eenre en jan ariensz. dickenboer (won. in
hoincoop) ter andere zijden. Accorderen dat f.c. onder de rosendaalse- en hoincoper landscheidinge t
einden de landen van de heere f.c. gelegen in rosendaal op zijn kosten zal vermogen te maken, leggen
en onderhouden een houten hoofdening om daar over bekwaam op de dijk van hoincoop leggens tegens het
land van de tweede comparant en dienvolgende hij tweede compt. competerende te mogen komen en dit ten
eeuwige dagen met wagens, paarden etc.
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25-4-1678
Heyltien jacobs. weduwe van cornelis leendertsz. slotenmaker nu tegenwoordig wonende in rosendaal die
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een dochter is van martijntie aerts. zaliger en zo mede erfgenaam van lijsgen aerts. gewoond hebbende
en overleden tot gorkum, die verklaarde machtig te maken cornelis pietersz. (won. tot gravencoop)
(haar zwager) om betreff. de nagelaten boedel van lijsge aerts. te procederen tot schifting en
scheiding van die boedel etc.
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16-1-1679
Herman jacobsz. swanenburgh gehuwd met matide wouters. die een zuster is van nellttie wouters,
cornelis aertsz. de somer, nagelaten zoon van aert woutersz. de somer voor hem zelf en vervangende
voor zijn moeder en zuster mitsgaders broer en zuster kinderen en verder voor pietertie wouters haar
schoonzuster en moije respectivelijk en alle alzo erfgen. ab intestato van de voorn. nelletie
wouters. in leven won. en overl. in boven haastrecht alwaar de vergulde klomp uithangt staande op de
gemene landsboezem van hoincoop ter eenre en pieter cornelisz. won. in hoincoop ter andere zijde. En
verklaarde de voorscr. comparanten in hun kwaliteit en in zoverre t verkochte hun aangaat, verkocht te
hebben aan vernoemde pieter cornelisz. (of voor wie hij koopt) zekere huisinge of melioratie van
getimmerden staande op de gemene landsboezem of grond van hoincoop genaamd de herberge van de
vergulde clomp, voor f 240,-.
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24-7-1679
Dirck gerritsz. van velsen (jm. won. in rosendaal) ziekelijk te bedde, testeerd. Zijn enige erfgenaam
is neeltie jacobs. (zijn moeder).

nr. 1895
722
4-2-1680
Eldert van cats buermeester, gerrit gerritsz., cornelis pietersz. bredius, aellert jansz. en dirck
jan ockersz. gezworenen van hoincoop voor en wegens haren gemene landen als verhuurders ter eenre en
geerlof cornelisz. won. in boven haestrecht als huurder ter andere zijde. Wordt verhuurd een viertel
land gelegen op honaert lants van haestrecht behorende aan t gemene land van honcoop bij de huurder
voor deze gebruikt voor de tijd van 7 jaren. De eerste pacht gaat in met st. petri ad cathedram
22-2-1680 voor 20-10-80/jaar vrij geld etc.
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6-5-1680
Barber ariens. snoeij dochter en mede erfgenaam van arien gijsbertsz. snoeij en willemtien jans.
ruijgeweijer wonende tot haastrecht bekend schuldig te zijn aan judichjen jans ruygeweijer haar
comparant’s moeye f 600,- bij haar comparante’s ouders (nu beiden zaliger) op intrest genomen zonder
dat tot hier toe enige acte was gemaakt. De rente is 4%.
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30-11-1681
Dirck gerritsz. hollaer (won. in rosendaal) in de landen van haastrecht) ter eenre en heer jacob
heytlant drossaart van zuid polsborek ter andere zijde. Bekende ter eenre wegens geleend geld aan ten
anderen schuldig te wezen f 700,- en ter voldoening aan ten anderen verkocht te hebben zijn inboedel,
bouwgereedschappen en levendehave (met een opsomming daarvan).
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4-9-1682
Cornelis jansz. (won. te hoincoop) gehuwd met catharina jans die een dochter en enige erfgen. is van
jan ariensz. louwen (gewoond hebbende aan de vlist). Geeft volmacht aan adriaen van cuijck tot gouda
om de zaken waarmede hij reeds te doen heeft of nog zouden komen voor hem te behartigen en speciaal
die zaken voor t gerecht van haastrecht.
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3-1-1683
Dirck gerritsz. hellaer (won. in rosendaal in de landen van haastrecht) ter eenre en emmitie jacobs.
j.d. (mede aldaar) oud zo zij verklaarde omtrent 30 jaren als haar getrouwe voogd in dezen ter andere
zijde. Ten eenre verklaard aan ten anderen verhuurd te hebben zekere des verhuurders hofstede.
huizinge, berg, schuur en 14 morgen eigen land gelegen in rosendaal en dit voor de tijd van 5 jaren
ingaande st. petri ad cathedram 1682 of uitterlijk mei. Te betalen 10-10-0/morgen/jaar. Volgen nog wat
voorwaarden.
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23-2-1684
Dirck gerritsz. verwell (won. in heekendorp) zoon van pietertjen ariens. verroell en zo mede erfgen.
voor ¼ de part van jan ariensz. verwell ende van arien claesz. verwell zijn overleden oom en neef
beide zaliger, de eerste overleden in rosendaal en de tweede in heeckendorp, mitsgaders jacob
gijsbertsz. de paijs burger alhier geweest, weduwnaar en boedelhouder van swaentie willems. van nes
die een dochter was van willem ariensz. van nes in de wandeling genaamd willem arien huijberden, mede
erfgen. En verklaarde zij comparanten gevolmachtigd te hebben bij dezen maerten van de hooghkamer als
getrouwd hebbende weijntje willems. van nes ende arien willemsz. van nes voor hem zelve en voor beide
kinderen van de vernoemde willem arien huijberden, mede erfgen. om van wegen comparantens name te
procederen ivm. de koop van zekere 8 ½ morgen land te hoincoop en de voldoening van de koopsom door
samuel van der meer medicine ook alhier etc.
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28-2-1684
Hendrik jansz. koppert won. in de breede in de landen van woerden als testamentaire voogd over
leendert jacobsz. zoon van annighjen gijsberts die een zuster was van neeltjen gijsberts, welke
neeltje ghijsberts mede erfgen. ab intestato was van arien claesz. verwel overl. zonder descendenten
in hekendorp. Zijnde de voorn. leendert jacobsz. enige erfgen. ex testamento van de vern. neeltje
gijsberts zijn meoije zaliger. Item floris sijmonsz. hoogenboom wonende in t land van vliet voor zich
zelf en tevens voor wouter sijmonsz. hoogenboom, mitsgaders gijsbert gerritsz. snouten mede voor hem
zelve ende te samen voor arien saertsz. bouman won. tot haastrecht en voorts voor de verdere hoofdschuldeisers van arien leendertsz. stolwijck en zo het recht hebbende op de nagelaten goederen van
wouter gijsbertsz. en voorn. neeltje die mede erfgen. ex testato waren van arien klaesz. verwel van
moeders zijde. Ende verklaarde zij comparanten machtig te maken maerten van de hoochkamer als getrouwd
hebbende weijntje willems van nes en arien willemsz. van nes voor hem zelve en de anderen mede erfgenamen van willem ariensz. huyberden om uit hun naam het proces te vervolgen als mede erfgenamen van
jan- en klaes ariensz. verwel als impetranten voor de hove van utrecht. Dat ivm. de koop van 8 ½
morgen land in hoincoop en de betaling daarvan bij samuel van der meer van de gemene erfgen. van de
voorn. jan en klaas ariensz. verwel gekocht etc.
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10-2-1687
Cornelis symonsz. wieren den ouden en jan eijnbertsz geordonneerde voogden over de 2 onmondigen
kinderen van cornelis symonsz. wieren de jonge, jan jansz. van vliet, cornelis aertsz. vrijehoeff
gehuwd met marrichien jans. van vliet ende aepjen (!) jans. van vliet, alle kinderen van commertien
sijmons. verwekt door jan jansz. van vliet, voor de welke zij luiden te samen, vermits haar vader
absentie hun sterkmakende in rato caverende. Item isaacq monen getrouwd met annitgen hendricxsz. cats
en dirk hendricksz. cats voor hem zelve en voor jan adriaensz.van vueren, zijn stiefvader als te samen
de boedel aangenomen hebbende van jannitie symonsz. mitsgaders willem claessz. roest man en voogd van
jannitjen hendriksz. cats ende nog zelve nouen ende roest haar mede te samen zich sterkmakende voor
jan matheusz. pauw getrouwd hebbende swaentien hendricks. cats (alhier mede present) en nog voor hugen
hendriksz. cats alle kinderen van de voorn. jannitie sijmons. verwekt door hendrik hugensz. cats en zo
te samen erfgen. van nelletie sijmons. wieren, haar luider zuster en moye respectivelijk en laatst
weduwe van willem capiteyn en te voren van willem capitein en te voren van gerrit jansz. jongen,
overleden in beneden haastrecht.
Verklaarden de vermelde comparanten machtig te maken cornelis symonsz. wieren den ouden (mede erfgenaam) om uit hun naam te compareren voor t gerecht van zuid polsbroek en aldaar tbv. cornelis ariensz.
vergeer en zijn zusters te transporteren hun gedeelte in 8 morgen land door hun comparanten onlangs
aan de verscr. vergeer en zijn zusters verkocht. Ligt in polsbroek etc.
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13-5-1688
Lubbert bruijser en cornelis bredius beide deurwaarders van de gemene landsmiddelen over holland ende
west vriesland, won. te oudewater verklaarden ter requisitie en instantie van jan schouten ende
hermanis van der putte c.s., pachters van het zout, zeep, heere en redemptie geld over ouderkerk,
stolwijk etc. behorende onder de resorten van schoonhoven, ingegaan 1-4-1687, dat zij deposanten op de
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9-4-1688 op verzoek van requiranten te ouderkerk waren en zij assisteerde op de zitdag tot het ontvangen van hunne pachtpenningen die ter zake van de voorscr. imposten aldaar nog resterende waren. Op de
biljetten stond geannoteerd en getekend op t biljet van:
- marrichgen foppen den 27-1688 1/8ste part zeep en nog 6 maart een pint zout, mitsgaders den 16 de
dito 1/8ste part zeep.
- op het biljet van aeltie maertens op 1 jan. 1/8ste part zeep, 19/2 een halve
schepel zout.
- op het biljet van jan dirksz.luyt 20-5-1687 ¼de stuk zout. 24 mei 1/8ste zeep.
- arien dircksz. op 16-6-1687 1/8ste zeep.
- marrichje luyten 10 7-1687 1/8ste zeep.
- jan cornelisz. sloff 23-101687 ¼de zout.
- pieter dircksz. op 22-7-1687 1/8ste zeep
- claes tambour in augusti 1687 1/8ste zeep
- hendrik centensz.op 27-5-1687 ¼ zeep.
- arien symonsz. op 13-5-1687 ¼de zeep
- jan senten op 4-2-1688 ¼de zeep
- cornelis jansz. kors op 24-5-1687 1/8ste zeep
- cornelis gerritsz. 29-3-1688 1/8ste zeep.
Na viitatie van het biljet pieter engebrechts tot ouderkerk hebben zij deposanten bevonden dat daar op
geen zout noch zeep stond aangetekend, waarop de requiranten of een van beiden hem pieter voorscr. in
presentie van de deposanten afvroegen waar hij zijn zout en zeep bij hem in t voorscr. saijzoen geconsumeert hadde gehaald, welke antwoorden tot rotterdam, waarop requiranten hem hebben bekeurd.
Noch een van abraham claesz.waarop aangetekend stond op 10-7-1687 1 ½ schepel zout.
Een biljet van willem ruijchhooft van 13-3-1688 een zak zout.
Noch een van jan symonsz. breur op 11-10-1687 een 1/8ste zeep en nog op 30-3-1688 ¼ de zout.
Een van hendrick ariensz. back op 30/3 1/8ste zeep.
Een van eldert ariensz visser op 6-11-1688 een halve schepel zout.
Een van de weduwe van arien pietersz. op 21-5-1687 1/8ste zout.
Een van cornelis ingensz. op 12-6-1687 1/8ste zeep.
Een van joost senten op 6-11-1687 twee schepel zout.
Een van thijs jansz. 27-3-1688 vier schepel zout.
Een van goossen muijter op 5-8-1687 1/8ste zeep.
Een van pieter arisse op zijde op 30-3-1688 een zak zout.
Een van joost robbertsz. op 1-7-1687 1/8ste zeep.
Een van cornelis claesz. op 15-5-1687 een schepel zout.
Ende op 10 dito in de dorpe van stolwijk alwaar zij deposanten de hier volgende biljetten mede
bevonden hebben als volgt:
Een van jan gijsbertsz. waarop aangetekend stond: op 25-1-1688 1/8ste zout.
Een van jacobus henricksz. op 10-7-1687 ¼ schepel zout.
Een van jan dircxsz. op 20-2-1688 1/8ste zeep.
Een van mr. jacob op 8-1-1688 een ½ schepel zout.
Een van floor geerlofsz. op 3-11-1687 een schepel zout.
Een van reynier jansz. op 3-11-1687 een schepel zout.
Een van philip philipsz. op 3-7-1687 een half schepel zout.
Een van leendert willemsz. op 5-7-1687 een schepel zout.
Een van johannes vroesen op 15-5-1687 een spint zout.
Dat de dochter van cornelis luyten in presentie van haar deposanten op 10-4-1688 aan de requiranten
bekend heeft dat haar vader cornelis luyten in t voorscr. saizoen ingegaan 1-4-1687 een knecht
heeft gehouden.
Een van maerten verhoef, getekend aldus, den 6-11-1687 2 schepels zout en op 11-3-1688 1/8ste zeep.
Een van lijsbeth nannis op 12-6-1687 een schepel zout.
Een van cornelis jansz. op 28-10-1687 ½ schepel zout.
Een van jacob van bueren op 30-3-1688 twee schepelen zout.
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Een van jan jacobsz. van bueren op 30-3-1688 een schepel zout.
Een van cornelis hunnemanse op 31-3-... een schepel zout.
Een van nellichje cornelisdr. op 6-11-1687 vijf spint zout.
Een van pieter cornelisz. op 5-11-1687 een half schepel zout..
Alle welke voorscr. staat verklaarde de comparanten en deposanten op hun ambtseed waar te zijn.
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13-12-1688
Cornelis cornelisz. baen (burger te oudewater) stelt schuldig te zijn aan cornelis jansz. schijff
(won. te bonrepas) 162-10-0 ivm. 10 jaren renten van 325,- gl. gevestigd op comparant’s huis en erf te
oudewater. Verkoopt nu aan de schuldeiser zijn vee en roerend goed.
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4 en 12 nov. 1689
Cornelis van wijngaarden jongman en oud burgermeester van cabauw, geassisteerd met pieter van
wijngaarden (zijn broeder) en sr. willem van dijck (brouwer tot jutfaas, zijn zwager) a.s. bruidegom
ter eenre en maria cornelis vrijenes (jd. won. aan de vlist) gesterkt en geass. met jan jacobsz.
hoogenboom en aechjen cornelis vrijenes (haar zuster en zwager) voor de welke de voorn. jan jacobsz.
hoogenboom zo voor hem zelve en als man en voogd van de voorn. aechje cornelis. (zijn vrouw) hij zich
sterk maakt, a.s. bruid. Maken hun huwelijkse voorwaarden. Beide partijen brengen al hun bezittingen
in onder verwijzing naar de betreff. inventaris daarvan. Volgen enige bepalingen.

nr. 1896
733
11-2-1692
Arien theunisse capiteyn won. tot haastrecht in de swaen ter eenre en gerardus van brecht won. buiten
oudewater ter anderen. De eerste comparant heeft verhuurd aan de comparant ter anderen zijde zijn
huis en erf alwaar de eerste comparant de tapnering van de swaen is doende, voor de tijd van de eerste
4 komende jaren. Het eerste huurjaar gaat in met st. jacob 1692 a.s.. Dit voor 150 gl./jaar. De verhuurder zal alle ongelden betalen. Voorwaarden is dat de verhuurder, zijn vrouw of iemand van zijnent
wegen, in die jaren niet mag tappen binnen haastrecht.
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30-3-1693
Weyntien hendricxs. weduwe en boedelhoudster en lijftochthoudster van jan ariensz.dicken boer won.in
hoincoop ter eenre en henrik cornelisz. pool (won. te stolwijk) vervangende en hen sterk makende voor
gerrit gerritsz. (won. in honkoop) beide testamentair voogden over arien dirksz. dickenboer zoon van
dirck ariensz. dickenboer, verwekt aan judith corneliss. ter andere zijde. Er is onenigheid ontstaan
betreff. de lijftocht. De arbiters bepalen dat als lijftocht zal worden gegeven de hofstede met 20
morgen land te honcoop, welke belast is met 1700,- gl. etc. met de voorwaarden.
30/20 mei 1693
Claas leendertsz. van der neut (jm. won. op de oostzijde van de vlist) a.s. bruidegom ter eenre en
dirkje jans. j.d., dochter van jan roelen (won. in berchambacht). Maken hun huw. voorwaaden. Hij
brengt in f 6000,- aan geld, obligatie’s als renten en zij brengt in haar sieraden en kleren. Volgen
de voorwaarden inien een van hen zal overlijden.
4-1-1695
Willem cornelisz. croon voor deze gewoond hebbende te bergambacht en aldaar meester schoenmaker
geweest zijnde en nu vermits zijn hoge ouderdom en inpotentheid bij inkoop in het gasthuis te oudewater. Geeft volmacht aan doncker foppen (mede in het zelfde gasthuis wonende) om te eisen en te
ontvangen van marrichje willems. weduwe van arien floren lombert (won. tot bergambacht) 34 gl. als
restterend bedrag bij een afrekening dd. 13-6-1692.

nr. 1897 20-2-1674
Neeltie jans weduwe van arie verbrugge (won. te oudewater) geeft een volmacht aan jan ariensz. verbrugge (burger te oudewater) haar zoon om voor t gerecht van schoonhoven vlg’s de plaatselijke costumen te verkopen een huis en erf binnen schoonhoven aan de verkensmarkt. Belend aan de noordzijde
anthonij tegelingh en aan de zuidzijde de weduwe van hendrik de wael.
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26-2-1678
Merritie pieters. oversloot weduwe van claes houmes en annitie claes houmes haar meerderjarige dochter
beiden wonende in rosendaal, stellen schuldig te zijn aan thonis willemsz. langerack (mede won. in
rosendaal) f 1000,-, stellende die som als verdient huurloon ten huize van hem comparant. Dit vlg’de
acte dd. 22-2-1674 welke met het passeren dezes geannuleerd is. De rente is 4 % en te rekenen vanaf
22-2-1684 tot de dage van de finale aflossing.
23-6-1674
Compareerde voor de schepenen van oudewater de heer lubbert van cort (dienende burgemeester van
oudewater) welke machtigd willem versluys (notr. en procureur) om te gaan naar schoonhoven en waar te
nemen de zake als heer hugo van arkel (baljuw van schoonhoven) tegen zijn edele comparant tracht te
entamineren en waarover hij comparant is gedagvaard etc.
14-8-1674
Jufvrouw adriana pauw vrouw van hendrik hanles (burgemeester van gouda) als gemachtigde van haar man,
ivm. de procuratie dd. 14-6-1674, als last hebbende van de kinderen van arien coppen (won. in de
agterbroeck) en bekende in die kwaliteit dat hem door juffr. cornelia wiltvanck was voldaan de helft
van de schuld zijnde 850 gl. De hoofdsom van 1700 gl. dd. van aug. 1648 en spreekt ten laste van jan
jansz. hanneman en speciaal verzekerd op deze huizinge en 50 morgen land gelegen in snellewaard.
26-10-1674
Willem cornelisz. meerman (wonende aan de vlist) geeft te kennen dat lubbert bruyser en jan sweerens
van harstering, bijde burgers van oudewater zich zullen stellen als borgen van jan jansz. meerman,
zijne neve voor een somme van omtrent f 130,- of f 140,- en dat tbv. het weeskind van claes jansz.
voorzoon.
19-10-1673 Extract
Compareerde voor johan van dam (notr. te gouda): jan jansz. boer weduwnaar van gerrichien huyberts
(won. in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht) ter eenre en jacob gerritsz. rietvelt gehuwd
met aechie huyberts. (won. aan de goudsesluis) en met schriftelijke last van eymert huybertsz. won. in
de vrouwenacker. Te samen als voogden van jannetgen- (oud 7 j.) en aeltie jans. de boer (oud 5 j.),
nagelaten weeskinderen van de voorscr. gerrichie huyberts. zalr. en bij de eerste comparant verwekt,
ter andere zijden. De boedel inventaris is nagezien en nu worden de weeskinderen hun moederlijk bewijs
bepaald.
Op 9-10-1673 was de grosse dezer over gegeven aan de weesmeesters van haastrecht, welke geapprobeerd
is op 3-11-1674. Is gerecolleerd op 29-11-1674.
30-11-1674
Compareerde de heer hieromius jonghkindt (gewoond hebbende te gouda en nu won. te noordwijk) crediteur
in de boedel van jan jansz. boer (won. in rosendaal) en volmacht dirck aertsz. munter (rade en vroedschap van oudewater) om voor hem waar te nemen zijn zaken welke hij tegen de vernoemde jan jansz.
boer of diens crediteuren uitstaande heeft.
6-12-1674
Op verzoek van sr. n. jonckint stellen cornelis jansz. borst (president schepen) en jan cornelisz.
coppert (bode der stede en lande van haastrecht) beiden van tamelijke ouderdom dat jan jansz. boer
(wonende in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht) getrouwd is met zijn 2de huisvrouw in de
maand april of daar omtrent in t jaar 1673, zonder de juiste dag onthouen te hebben.
18-12-1674
Compareerde maerten van leeuwen (voerman won. te haastrecht) die transporteerde aan gerrit honcoop
(oud schepen en raad van oudewater en ordinaris raad van staten der verenigde nederlanden tbv. van hem
comparant gepasseerd, inhoudende de som van f 265,- en 13 stv. bij hem van de landen verdient met het
uitmaken van een legerwagen te velde ende te landen houdende etc.
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nr. 1898 16-4-1675
Compareerde dirck paulus thoen (won. tot stolwijk) verwekt bij annitie dircx (zijn overleden moeder),
die een zuster was van zaliger mechtelda dircx. in leven vrouw van zas walich jansz., in leven won. te
zuid linschoten, mede erfgenaam voor 1/12de part in het geheel of 1/6de part in de helft in de boedel
van vern. walich jansz. en mechtelde dircx. de welke verklaarde gemachtigd te hebben lubbert bruyse
(gerechtsbode van snelreweerd, mitsgaders zuid- en noord lindschoten om aldaar aan jacob jansz.
versluys burger aldaar en willem cornelisz. (metselaar wonende te gouderak) het 1/12de part in een
hofstede en huis, berg en schuur met 12 morgen land aldaar te verkopen etc.
21-6-1675
Compareerde jacob corsz. van rapenburgh (burger en lakenkoper te oudewater) welke bekende schuldig te
zijn aan arien jansz. drieling (jm. won. in haastrecht) (zoon van jan cornelisz stolcker verwekt bij
weijntie ariens.) 300 kar. gl. waarvan f 100,- is betaald welk kind tbv. jannitie ariens. weduwe van
jan jansz. bancken moije van de verscr. arien jans. de 4-5-1669 gepasseerd en die nu bij het passeren
van deze acte geannuleerd wordt. De rente is 5%.
9-1-1675
Compareerde jan gerritsz. decker (won. in rosendaal) geeft te kennen dat arien willemsz. tasman (won.
in rosendaal van niesgen jacobs. moen op intrest genomen heeft 500 gl. op 21-6-1664 tegen een rente
van 4% en dat de erfgen. van niesgen jacobs. moen, dat geld met de verschenen renten gerechtelijk
hebben gedaan op leggen, doch vermits deszelfs staat niet toe laat om dat kapitaal tegenwoordig te
kunnen opbrengen. Ter verkoming van onkosten verklaard de comparant dat geld met de renten op
21-6-1675 te zullen betalen, doch nu tegen een rente van 5% etc.
21-6-1664 (sic)
Arien willemsz. tasman (won. in rosendaal) stelt schuldig te zijn aan niesjen jacobs. moen weduwe van
gijsbert copper (burgeresse van oudewater) f 500,- wegens geleend geld. De rente is 4 %. en de eerste
verval dag is 3-6-1665.
17-9-1675
Compareerde theodorus ab eerst (tek. met theodoris gibbonis) (predikant) en nicolaas mourick ende de
edele aert van de lande, raad en vroedschap alle binnen oudewater in de kwaliteit als voogden van de
inventaris van de boedel van zalr. gijsbert van praet (in leven burgemeester te oudewater) die bekende
verkocht te hebben aan claes jacobsz. drost (won. in stolwijk) een hofstede met 10 ½ morgen hennipen hooiland, met huis, berg en schuur staande en gelegen in stolwijk beneden de kerk. Belend ten
oosten de koper zelf en ten westen pietertie ariens. van asperen. Verder een stuk weiland aan dezelfde
hofstede behorende groot 1 morgen 4 ½ hond land gelegen in de goutse vliet etc.
Verder nog een stuk hooiland van 11 hond in benderheul. belend ten oosten arien ingensz. en ten
westen dirck prins. etc. De koopprijs is f 5050,18-11-1675
Compareerde pieter jansz. versloot (meerderjarige jonge man won. binnen haastrecht) zoon van de
nagenoemde jan pietersz. versloot, verwekt bij jannitie sijmons. cool zijn overleden moeder en uit
dien hoofde benevens zijn verdere onmondige broeders mede erfgen. van zaliger gijsbert sijmonsz. cool
jongman overleden in hekendorp. De welke verklaarde gemachtigd te hebben de voornoemde jan pietersz.
versloot zijn vader die mede testamentaire voogd is over de vern. verdere onmondige kinderen. Dit
vermogens t testament van vern. jan pieters versloot en annitie sijmons cool zijn overl. vrouw voor
cornelis puttershouck notr, den 26-9-1649 binnen gouda gepasseerd, speciaal om in zijn naam te procederen om te sluiten het accoord en de uitkoop als tussen hen en elisabth sijmons. cool, aert cool en
de weduwe en testamentaire voogd over de kinderen verwekt bij laurens cool ten eenre en pieter
sijmonsz. cool ten andere zijde over de erfenis en successie van vern. gijsbert cool zalr. mondeling
gemaakt is. etc.
7-3-1676
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Op verzoek van jan gerritsz. van der heeden won. in rosendaal parochierende onder oudewater (!), waren
wij ten huize van de zelfde jan gerritsz. waar wij gevonden hebben en verschenen is de vern. jan
gerritsz. van der heeden, een bejaard en ongehuwd man, eniger mate dispoost naar lichaam, te bedde
liggende, testeerd. Vervallen alle voorgaan wils beschikkingen. Houdt voor voldaan een obligatie van
f 1000,- met alle renten daarvan, als arien willemsz. tasman gehuwd geweest met meratie gerrits. van
der heeden (zijn testateurs zuster) de 10-11-1652 aan hem testateur schuldig heeft gekend. Zijn
universele erfgenamen zijn: dammas gerritsz. van der heeden (voor ¼de), ingetien gerrits. van der
heeden (voor ¼de), de kindeen van zaliger ariaentie gerrits. van der heeden (voor ¼de) en de
kinderen van zaliger annetie gerrits. van der heeden (voor ¼de). Hij secludeerd de kinderen van
zaliger merritie gerrits van der heeden verwekt door voorn. tasman (dit ivm. voorvermelde obligatie)
etc.
17-3-1676
De j.g.v.d.heeden (zie voorstaande acte) testeerd opnieuw met kleine varianten. Er staat nu dat hij
bejaard en ongehuwd is en enigermate dispoost van lichaam en te bedde lag.
7-6-1676
Cornelis cornelisz. (wonende boven haastrecht) zegt ontvangen te hebben van neeltie aerts. weduwe van
cornelis gerritsz. bredijck de hoofdsom van f 800,- met alle verkopen renten. Hiermede is nu de
obligatie vervallen.
31-7-1676
Gijsbert jansz. en merritie cornelisz. vlasman (zijn vrouw) wonende in rosendaal (parochieren van
oudewater) (hij te bedde liggende) testeren. De eerst stervende stelt tot voogden over de kinderen aan
gerrit jacobsz. (in linschoten) (is zijn broeder) en cornelis jansz. vlasman (wonende tot bodegraven)
(is haar vader). Sterft een van die voogden dan mag de lsngst levende een ander in diens plaats
benoemen, etc.
5-5-1677
Cornelis decker (jm. uit langerak gelegen aan de zuidzijde van de lek en nu wonende in tappersheul)
stelt verkoocht te hebben aan abraham van der putten (burger van schoonhoven) 3 morgen wei- en
hooiland gelegen in twee kampen achter de kerk van langerak. De eerste comparant vlg’s acte van
lootcedulle met zijn zwager maerten pals opgericht, alleen competerende. Strekkende de ene kamp groot
11 hond van de kade tot de buitendijk toe en de andere kamp groot 7 hond strekt van cornelis alblas
tot aan het land van de heer rutgert van abeel, oostwaarts theunis willem jaepe en westwaards het
weeshuisland van schoonhoven.
nr. 1899 23-2-1678
Compareerden mr. dirck verney (advocaat, won. tot gouda en cornelis van den burg (wonende tot
schoonhoven) en bastiaen vsn radts die verklaarden te stellen contionarisen dat de landerijen en
hofstede in deze gemeld vrij zijn en onbelast van enige lasten en renten etc. behalve waarmede de
buren ook belast zijn.
30-3-1678
Bastiaen cornelisz. nu wonende in hoincoop welke verklaarde te transporteren aan willem dircxse
(wonende in rosendaal) enig vee nu staande ten huize van cornelis aertsz. (zijn vader in rosendaal).
Dit ter voldoening van een som van f 80,-.
4-4-1679
Annitie willems. lammer geassisteerd met gerrit jansz. van amsterdam (haar tegenwoordige man) die
approbeerde en daarmede consenteerde mitsgaders gerrit willemsz. lamme (haar broeder), samen kinderen
van willem ariensz. lamme daar moeder of was annitie gerrits. van den heeden en zo te samen mede
erfgen. van cornelis ariensz. lamme comparteneel overleden in benschop en ook jan gerritsz. van der
heeden haren oom materneel (gestorven in rozendaal), de welke met de ouderdom intercessie nopende de
zelfde erfenis en tussen spreken van goede mannen nopens de vern. erfenis, sluiten t volgende contract
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Nl. dat gerrit lamme zal behouden de vaste goederen met de daarbij behorende vaste lasten, waarvoor
hij uitkeert aan zijn zuster 70 gl. etc.
3-5-1679
Dammas gerritsz. van der heeden (won. in rosendaal) enigzints ziek testeerd. Alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen behalve die welke hij met zijn vrouw in 1673 voor notr. slappencoorn gepasseerd
heeft. Institueerd bij deze eeuwitie, jacobie,. merritie, maria en gerrit dammasz. van der heeden,
zijn testateurs kinderen (en bij voor overlijden hun wettige descendenten), om op de volgende voet
zijn nalatenschap te delen. Gerrit dammesz. krijgt de timmeringe en opstal van huizinge, berg en
schuur zoals hij comparant dat op 7-12-1637 had gekocht etc. (2 blz. lang).
20-1-1679 (stond eerst 20 dec. 1678)
Jan van schaick, jan sieren van der horst, jan willemsz. cort met hun drieen impostmeesters op de
brandewijnen ingaande 1-10-1678, mitsgaders samuel verhoef deurwaarder van de gemene middelen te
oudewater verklaren ter instantie van nicolaes hoeck mede stander van die impost op de brandewijnen
over de stad schoonhoven en onderhorige gehuchten, waar te zijn dat bij voorn. schaick en v.d. horst,
dat de broeder van pieter wijck op 3-10-1678 ten huize van comparant schaick was gekomen en verzocht
had een biljet om een anker brandewijn uit te slaan. Zag wat later dat uit aanvragers huis twee ankers
brandewijn werden gedragen.
7-3-1680
Jan jacobsz. matruyt gehuwd met annit van rossen mede erfgenaam van annitje gerrits. van der heeden
haar moeder zaliger die erfgen. was van jan gerritsz. van der heden haar broeder en zijn comparant’s
huisvrouwen gewezene oom, mede zaliger beiden overleden in rosendaal. Maakt in die kwaliteit machtig
zijn zwager gerrit van rossen wonende te amsterdam om in die kwaliteit en namens de verdere mede
erfgen. tranport te doen van een zekere partij land gelegen buiten oudewater welke zij hebben verkocht
aan dammus geerlofszoon wonende in het zelfde huis etc.
27-3-1680
Compareerde jan verschouw (chirurgijn) gehuwd met maria van rossum mede erfgenaam van aryaentje
gerrits. van der heden (haar moeder zaliger) welke erfgename was van jan gerritsz. van der heden
(broeder) en zijn comparants vrouw gewezen oom mede beiden overleden in rosendaal. Maakt in die
kwaliteit machtig gerrit van rossum (zijn zwager, wonende te amsterdam) om met de andere erfgenamen te
verkopen een huis en zekere partij land gelegen buiten oudewater wat verkocht is aan ene dammas
geerlofsz. (wonende in dat huis) etc.
16-5-1681 nieuwe stijl
Neeltgin gelofsz. weduwe van wijle jan jansz. houmes (burgeresse van oudewater) ter eenre en cornelis
jansz. vergeer wonende nu in de navolgende hofstede ter andere zijde. Ten eenre verhuurd aan ten anderen een hofstede met huizinge, berg en schuur met de navolgende percelen, alles gelegen in rosendaal.
Eerstelijk 15 morgen land neffens de huizinge liggende, nog 3 ½ morgen land gelegen achter de
hofstede en nog 2 morgen land over de tiendweg aan de hofstede van aert cornelisz. de munninck en
tenslotte nog een werf teelland groot 1 ½ hond. De strekkingen zijn partijen bekend etc. Deze acte
is 4 blz. lang.
nr. 1900 11-1-1681
Hendrik jansz. hoogenboom (won. in tland van stein) en dirck gerritsz. (won. in rosendaal) als voogden
over de weeskinderen van meijnsie buns verwekt door willem gerritsz. Zegt dat genetie nijs weduwe
van maerten bastiaensz. (won. in de dorpe van stolwijk) zich had gesteld borge als principaal
schuldenaresse voor jan cornelisz. de ruyter verscr. voor de kooppenningen van eerst van 1 morgen
ende dan van 2/3de van 13 hond ende nog en dan nog gelijke twee d anderenparten in 14 hond, alles
gelegen in stolwijk om de som van f 1500,-. Zij wordt uit deze borgtocht ontslagen.
16-3-1683
Johannes die meij (oud schepen van rotterdam) bekend over gegeven te hebben aan huijch cornelisz.
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snelrewoerde wonende op de navolgende hofstede. De hofstede bestaande uit een huizinge, berg en schuur
en 16 morgen wei- en hooiland te rosendaal. Belend ten oosten de voorscr. huizinge en 12 morgen
jufvrouw maria de wit tot woerden en ten westen de verhuurder. Strekt uit de killesloot over de
ijsseldijk tot ongev(eer?) de honcoper landscheiding en de andere 4 morgen strekt als voren en legt
ten oosten naast de heer comparant. Zal hiertoe 6 jaren lang betalen f 248,- zijnde 15-10-0/morgen
vrij geld. etc.
1-4-1683
Gerrit ariensz. soest, jan jansz. boer, pieter jansz. bloos, huigh en gerrit cornelisz. alle opgezetenen van rosendaal van competenten ouderdom, welken ten overstaan van johan de meij (oud schepen van
rotterdam) (onder presentattie van eede) verklaarden dat thonis willemsz. damen(?), gewoond hebbende
op de hoftede van vern. requirant nu een jaar geleden, bij zijn vertrek van die hofstede naar langerak
als onderlange in de bedstede naar hem heeft genomen en weg gevoerd en voor hem heeft genomen de
vijsel en het onvermijdelijke gereedschap etc.
7-7-1684
Carsten jansz. lodewijxs als getrouwd hebbende anna maria callia, weduwe van gerrit rosse en geinstitueerd erfgenaam van dezelver haar man, en zo mede erfgen. voor ¼de part van jan gerritsz. decker
(overleden in rosendaal) verklaarde te approberen zodanige ontvang van kooppenningen als dezelve zijn
vrouw ter zake van een verkochte huizinge en blekerij heeft ontvangen en verder te continueren en
volmacht den ede. willem versluijs notaris en procureur etc.
25-10-1684
Compareerde arien cornelisz. meister. pieter aertsz. van vliet, cornelis willemsz. bleyswijck, floir
cornelisz. snoeij, jan gerritsz. van vermel, pieter- en cornelis thijsz. van leeuwen, pieter sijmonsz.
cool, jan jacobsz. hoogenboom, leendert elders. cool, gelof flooren claren, jacob aertsz. van vliet en
arien reijntsz. bosman, alle opgezetenen en inwoonders aan de goejanwellesluis en de polder groot
heeckendorp ende willem gerritsz. van velsen (won. in rosendaal), alle van competenten ouderdom.
Verklaren op verzoek van wouter dircksz. versloot en jan jacobsz. smij (beide schepenen en heemraden
van dezelve polder) dat in oude tijden steeds in die polder diende 5 heemraden. Volgt een opgaven van
de gekozen heemraden over de jaren 1674 t/m 1682 etc.
nr. 1901 8-11-1691 (nieuwe stijl)
Compareerde damas ariensz. bouma en leentje ariens. bouwman weduwe van jacob hendricx. zijn zuster
(beide wonende te haastrecht), kloek en gezond, Testeren, hij bepaald dat leentje zijn erfgenaam (zijn
zuster) zal zijn en bij vooroverlijden lijsbet jacobs. haar dochter (en ook als erfgenaam lijsbet
jacobs. haar dochter) (PS: staat er tweekeer in!) in alle haar nalatende goederen. Tot eventuelen
voogden worden benoemd dammas bouwman (vernoemd) haar broeder en sijmon jansz. breur haar neve en
zij dammas bouman heeft geauthoriseerd dat de vern. sijmon jansz. breur en jan jansz. breur (beiden
wonende omtrent krimpen a/d ijssel) om als voogden over de goederen op te treden.
PS: deze acte is doorgestreept omdat op 21-1-1692 deze bepaling vervallen is verklaard. (die acte is
niet gevonden).
28-1-1692
Compareerde dammas en leentie ariens. bouman (broer en zuster, beide won. te haastrecht), gezond,
testeren. Eerdere wilsbeschikkingen vervallen o.a. die van 5-11-1691. Stelt tot voogden aan over
lijsbet jacobs. (haar dochter) zolang die minderjarig is of ongehuwd verscr. dammas bouman, sijmon
jansz. barend (?) (haar neve, wonende omtrent krimpen a/d ijssel) etc.
14-6-1693
Compareerde pieter de bruijn (bakker won. onder t gerecht van jaarsveld) welke volmacht geeft aan
jasper huysman (procureur voor t gerecht en schepenen) commissaris ter decisie van differenten rakende
de gemene middelen binnen schoonhoven om uit comparants naam te defenderen tegens jan schouten en
hermanus van der putten pachters van t gemaal over de dorpe van jaarsveld etc.
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24-2-1694
Neeltgen gelofs. weduwe en boedelhoudster van jan jansz. houmes (burgeresse van oudewater) geeft
volmacht aan cornelis houmes (haar zoon) (won. te rotterdam) om te compareren voor t gerecht van
haastrecht) om te bekennen voor haar of haar erven schuldig te zijn ... (open gelaten) (wonende te
rotterdam) de som van f 1000,- met de renten van dien.
12-5-1694
Compareerde jacob jansz. vermij (won. in heekendorp) oome van jan jacobsz. vermij voor de helft en
jacob jansz. meijs(ter?). (wonende in t beyerse onder stolwijk) hem sterkmakende voor bastiaen soetman
(in huweelijk hebbende merritie jans. zijn zuster) kinderen van eeltie jacobs. geut voor de wederhelft
Erfgenamen van willem jacobsz. geut overleden paternelijke oom. En bekende in die kwaliteit en in alle
vriendschappen te hebben gedeeld de gerede penningenm, kleding en 2 verschillende inschulden, als
ieder een obligatie ten laste van geerte pieters weduwe van bastiaens cornelisz. (wonende in stolwijk)
van dd. 10-5-1668, roerende de hoofdsom van f 300,- plus de vervallen onbetaalden renten van f 350,ten laste van cornelis jansz. vergeer (wonende te rosendaal) dd. 13-5-1684, nagelaten door pieter
jacobsz. etc.
2-8-1694
Compareerde geertie marcus (vrouw van jan otten (burgerresse te oudewater) oud omtrent 70 jaren en
jannetie jans. weduwe van adam verhorst (oud 48 jaren) (mede burgerresse van oudewater) welke ter
instantie van jacob van groenevelt (nu koekbakker buiten de stad schoonhoven) attesteerd en tuigd
bij deze presentatie, dat zij comparanten binnen oudewater lange jaren zich onderhouden hebben met de
verkoop van zoete koek en de eerste comparant ook met de verkoop van moppen etc. en ook waren kregen
via schippers uit montfoort in t sticht van utrecht, zonder dat zij daarvan aangeving behoefden te
nr. 1902 30-5-1696
Compareerde jan jansz. versloot (scheepstimmerman won. tot of aan de goejansverwellesluis) ter eenre
en cornelis claesz. polderman en arien cornelisz. van der hort (schippers tussen haastrecht en
amsterdam, beiden wonende te haastrecht) ter andere zijden. Waren mondeling overeen gekomen dat een
nieuwe schuit zou gemaakt worden (en, was gemaakt) door partij ten eenre en door partij ten anderen
afgehaald van de werf van de eerste comparant en door hun bevaren. Hadden f 700- betaald, zodat zij
nog f 250,- schuldig waren, welke zij beloofden in vijf jaar termijnen te betalen, waarvan de eerste
is vervallen op de dag van heden. De rente is 4% en begint op heden.
29-5-1698
Compareerde claes cornelisz. vermij (mr. timmerman, won. te haastrecht) die verklaarde machtig te
maken ... (open gelaten) procureur voor t hof van holland om te defenderen in de zake tegen nicolaes
van schellingerhout en dirk van der aer als gestelde curateurs over de insolvente boedel van matheus
van der hoen (gewezen houtkoper aan de lange zijde onder aerlanderveen om te ontkennen de leverantie
en waerden in de welke gemelde somme dat dezelve alleen zijn over gezonden zonder enige van de zelve
in ‘puijs’ bedongen te hebben. Presenteerd te betalen f 600,- mits hebbende uitstel van 3 maanden.

nr. 1903 6-11-1703
Compareerde cornelis stekelenburg deurwaarder van de gemene middelen van holland en west vriesland en
cornelis groenevelt gerechtsbode van de stede en lande van haastrecht, dewelke ter instantie van claes
pietersz. blom pachter van de impost op de bieren van de termijn ingaande1 aug. 1703 over haastrecht
onder presentatie van eede verklaard hebben bij deze waar te zijn dat zij op de veertiende dezer maand
(!) van de requirant verzocht zijn om enige fraudeleuzen op te speuren. Zijn toen gegaan ten huize van
arien claesz. olderman (biersteker of bierkoper op haastrecht) op het ogenblik dat polderman met zijn
schip geladen met bier van rotterdam afgekomen was etc.
nr. 1904 2-6-1704
Compareerde jan ariense soest (wonende in rosendaal) die stelde schuldig te zijn aan willem ariensz.
soest (nu uitlandig) en bij diens voor overlijden aan willem’s kinderen, 285-19-0 spruitende ter zake
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van penningen hem comparant aangeteld uit de nalatenschap en erfenisse den voorscr. willem of zijn
kinderen opgekomen door dode van annitje ariens. soest (in leven vrouw van claes aerbertse van dijk,
ingevolge van zeker contract van uitkoop tussen de voorscr. dijk en de gezamenlijke erfgen. van
gemelde annitje ariens soest op 15-2-1704 opgericht. Volgen enige bepalingen. De volgende personen
stellen zich borgen: jacob jansz. vermij (won. in hekendorp) en barber ariens. soest weduwe van gillis
thonisz. de jongh (wonende in rosendaal) voorscr. testamentaire voogdesse over haar kinderen.
12-6-1704
Compareerde jan caspertsz. fistere (tek. met:’ jan yaspersen fittere’) (marktschipper van oudewater op
schoonhoven) en stelde uit krachte van het reqte. op 11-4-1704 verleend door burgemeesters en
schepenen, verkocht te hebben aan marta ariens. jongsie (vrouw van martinus van der burg en als last
hebbende van haar man vlg’s de acte dd. 19-5-1692 voor notr. pieter huygen binnen vlissingen in
zeeland) zijn eerste comparant’s 2 schuiten met alle toebehoren etc.
12-8-1704
Compareerde claes cornelisz. vermey (timmerman won. te haastrecht) zoon en mede erfgen. van cornelis
claesz. vermij ende aertie dircks. oitshoorn voor 1/3de deel na aftrek van de legitime portie waar
inne cornelis cornelisz. vermeij zijn broeder van dezelve bedde bij de verscr. vader bij diens
testament is geinstiitueerd verkocht te hebben aan willem dircxsz. outshoorn zijn deel in een huizinge
en boomgaard gelegen in rosendaal aan de ijssel. Ten oosten de erfgen. van juffr. van nuffelen en ten
westen jacob claesz. moen waarinne de gemelde zijn eersten comparant’s vader overleden is en dan nog
een gelijk aandeel in de helft van een huizinge binnen haastrecht op de havenstraat. Belend ten zuiden
de roomsgezinde kerk en ten noorden jan groen, etc.
13-11-1704
Compareerde geerlof houmes, dirck nels, jan bessert en willem van beeck alle meesters lijndraaiers en
burgers te oudewater die verklaarden op verzoek van maria jongste varende van oudewater op schoonhoven
dat zij comparanten voor omtrent 9 maanden dat zij van oudewater op schoonhoven bevaren waren, hebbende haar comparant koopmanschappen van hennip etc. van schoonhoven naar oudewater te brengen en
dat dit naar hun tevredenheid was gebeurd.
7-3-1705
Compareerde maria jongsten weduwe van martinus van den burgs met consent van de regering van
oudewater op haar rekest dd. 17 febr. j.l. met schippers van oudewater op schoonhoven. Zij bekend
schuldig te zijn aan laurens jongeneel (burger van oudewater) f 350,- als reste van meerdere somme
spruitende uit de kooppenningen van twee resp. schoon hoosse schuiten met zeilage etc. in 2 koopcedullen voor mij notaris gemaakt op 12/2 en 12.6-1704 tussen gemelde jongeneel en jan casperse
fietere eerst en daarna bij gemelde jan casperse sittere en haar compt. gepasseerd, welke hier nu
gecasseerd worden etc.
1-6-1705
Compareerde aland spender (burger van oudewater) stelt dat hij aan cornelis van schaick (pachter tot
schoonhoven) schuldig is wegens verstrekte penningen 75 kgl. Daarvoor verkoopt hij aan hem de
navolgende gespecifeerde roerende goederen.
22-10-1705
Compareerde jacobus jacobsz. van der weijde (meerderjarige j.m., won. in heeswijk)) a.s. bruidegom,
geass. met gerrit jacobs. van vueren (zijn zwager, won. in honcoop) en cornelis gerritsz. schinckel
(won. tot montfoort) ten eenre en willemina jacobs. vermeij (jf. wonende in hekendorp) geassisteerd
met jacob jansz. vermeij (haar vader aldaar mede won. en jan ariens soest (deszelfs maternele oom won.
in rosendaal (a.s. bruid). Maken hun huwelijkse voorwaarden. Hij brengt in zijn vaste goederen en
penningen een somme van f1500,- en zij brengt in f 800,- etc.
11-7-1706
Compareerde jannitie van den berg (vrouw van jan van schaick), amelis van schaick en cristina spendel
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deszelfs vrouw won. te oudewater. Dan nog cornelis van schaick en everts erelhof mede zijn vrouw,
alle wonende binnen de stad schoonhoven stellen dat zij alle 5 als borgen staan tbv. het gemene land
van holland tbv. van jan amelis van schaick ivm. de betaling van alle pachtpenningen als jan van
schaick als pachter etc. jegens t aanstaande seizoen van de verpachtingen 1-8-1706 zal schuldig zijn.
6-3-1707
Compareerde jannitie van den berg (vrouw van jan van schaick), amelie van schaick en christina spender
derzelve vrouw. Dan nog cornelis van schaick en anna erelhof mede deszelfs vrouw (wonende de drie
eersten binnen oudewater en de twee laatsten te schoonhoven) en stellen zich borgen overeenkomstig de
voorstaande acte.
nr. 1905 8-3-1708
Compareerde jannitie van den berg (vrouw van jan van schaick), amelie van schaick en christina spender
derzelve vrouw. Dan nog cornelis van schaick en anna erelhof mede deszelfs vrouw (wonende de eerste
drie binnen oudewater en de twee laatsten te schoonhoven) en stellen zich borgen overeenkomstig de
voorstaande acte.
29-5-1708
Compareerde cornelis boom (won. tot schoonhoven) nu gehuwd met fijtie de hoop, gezond, testeerd. De
vorige wilsbeschikkingen vervallen (omtrent 22 jaren geleden gemaakt voor notr, hugo pijlle te schoonhoven en tevens die dd. 15-6-1707 voor notr. hermanus van woudenburg te utrecht}. Hij bepaald dat zij
alles erf en dat na haar overlijden de goederen gaan naar rijck, cornelis en stijntie jans willeke
(mede wonende te schoonhoven). Bij vooroverlijden van zijn vrouw gaan zijn goederen naar de kinderen
van petrus bertoul (tot utrecht).
5-6-1708
Compareerde jan cornelisz. ouwejan met zijn vrouw fijtie branden (hij wonende binnen schoonhoven en
zij laatst gewoond hebbende tot bergambacht) en verklaren gemachtigd te hebben frans pietersz. verhoen
ende cornelis pancken (bijde won. tot schoonhoven) om uit hun naam te onderzoeken etc. alle registers,
boeken etc. tot bergambacht en andere plaatsen nopene de toestand en verkopingen op de executie op hun
goederen binnen schoonhoven gedaan etc.
25-6-1708
Compareerde jan cornelisz. ouwejan gehuwd met fijter (tekend met ‘sijtie’) brander wonende hij te
schoonhoven en zij laatst gewoond hebbende te bergambacht welke zeiden op 5 juni j.l. voor deze
notaris tot redding van hun zaken en boedel een acte van waarneming hadden gepasseerd op de personen
van frans pietersz. verhoen en cornelis pancken (beide won. te schoonhoven). Laten nu de vermelde
volmacht tbv. cornelis pancken vervallen.
30-6-1708
Dito echtpaar als in voorstaande acte vermeld welke nu die voorstaande acte laten vervallen.
30-11-1708
Compareerde cornelis van schaick gewezen pachter van de impost op t gemaal over de stad schoonhoven en
de daaronder resorterende dorpen met ingang van 1-8-1706, en stelt de heer hugo pijlle (notr. en
procureur te schoonhoven) aan ivm. het proces wat hij moet voeren tegen willem van der putten als
aangestaan hebbende de impost op t gemaal van de gemelde termijn nopende de nulle ende frivole
proceduren welke de vern. v/d putten tegen hem comparant had aangespannen etc.
4-5-1709
Compareerden jacob cuijnen versluys (a.s. bruidegom) nu wonende in t land van steyn, geassisteerd met
aris claes. sluys (won. aan de rijn) ter eenre en geertie pieters blois a.s. bruid, geassisteerd met
pieter blois (haar vader) beide won. in rosendaal ter andere zijde. Maken hun huwelijkse voorwaarden.
Brengen al hun tegenwoordigen goederen in doch bij overlijden de goederen zullen blijven aan die kant
vanwaar die gekomen zijn. Indien men kinderen nalaat erven die de helft van de goederen van de
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overledenen.
17-10-1709
Compareerden jan van schaick, christina spenden weduwe van amelis schiack en cornelis van schaick als
aangestaan en gehad hebbende verscheidenen gemenen landsmiddelen en stads accijnsen onder de stad
schoonhoven en het resort van dien. Verklaard te hebben gemachtigd jasper huijsman (procureur en
notaris te schoonhoven) om alle vorderingen te vorderen welke hij comparant nog uitstaande had etc.
22-5-1710
Compareerde cornelis boom (armmeester te schoonhoven) daar de moeder van is geertruijd rijcken, voor
hem zelve voor ¼de part en in opdracht van paulus en annitie jacobs musch (meerderjarige kinderen
van annitie dircks nieuwsteegh) vlg’s volmacht op hem comparant voor notr. sijbrand schot tot purmerend op 16-10-1709 gepasseerd en nog als gevolmachtigde van geertruijd dirckx nieuwsteeg (meerderjarige dochter), rijck, jan en catrina pancras dircx. nieuwsteegh, kind en kindskinderen beneffens
luijtie pancras nieuwsteegh van merritie rijken voor 2/4 vlg’s procuratie gepasseerd te amsterdam op
19-10-1709 voor notr. laurens van gangel aldaar, Uit krachte van voorstaande heeft hij comparant
gemachtigd jan versluijs (won. tot oudewater) om ten behoeven van hem comparant en de anderen en
verderen erfgenamen van hermen pietersz. rijcken om voor het gerecht van hekendorp te transporteren
land etc.
12-4-1711
Compareerde cornelis woutersz. hoogenboom en zijn vrouw neeltgen ariens. (won. te rosendaal), gezond,
testeren. Vervallen de voorgaande wils beschikkingen. Hij stelt zijn vrouw tot enige erfgename aan
indien hij kinderloos sterft. Laat hij wel kinderen na dan krijgt zijn vrouw als lijftocht de nalatenschap levenslang. Zij bepaald dat bij haar kinderloos overlijden haar man de universele erfgename is,
doch laat zij wel kinderen na dan institueerd zij dirck, jan, jannetie en arien haar 4 voorkinderen
(van haar eerste man gerrit dircksz. sweden) in voldoening van hun moederlijk legitime portie van
6 kgl. zonder meer (wat zij hebben al wat genoten) etc. etc.
nr. 1906 20-2-1714
Compareerde sijmon willemsz. de jong (wonende tot stolwijk) en stelt verkocht te hebben aan balten
jansz. hoogenboom (wonende even buiten oudewater op de hofstede genaamd de boosem van diemerbroeck
ende papecoop, 7 koeien, 4 vaarsen en 3 hokkelingen om f 400,-.
5-3-1714
Gerrit ariensz. houdijk (won. in rosendaal) stelt schuldig te zijn aan johannes adriaensz. ouwerogge
(burger van oudewater) f 250,- ivm. geleend geld, dat tbv. het kopen van de in de acte navermelde
roerende goederen. Zal dit aflossen met f 25,-/jaar.
nr. 1907 26-5-1674
Compareerde wouter- folckers/folpen spruijt (won. in de achterhoek), wouter gijsberts verweys (won.
tot ijsselstein), dirck gerritsz. vewel (won. op woubrugge), barbara folckers. spruyt (won. onder de
gerechte van hermelen), jacob gijsberts. d’ paijs in huwelijk hebbende gehad swaentje willems. van
nes, teunis gerrits. voogd over het onmondige nagelaten kind van jacob gherrits verwekt bij annichje
gijsberts ende hendrick jans. coppert executeur van t testament van neeltje gijsberts zaliger, alle
hun voorscr. resp. kwaliteit, mede erfgen. van neeltje wouters. getrouwd geweest zijnde met dirck
saerts. beide zaliger, gewoont hebbende binnen oudewater en verklaarden machtig te maken jan pieters
jansz. gehuwd met maria folckers, cornelis jans. gehuwd met beatricx folckers en arien willemsz. van
nes mede erfgen. van de voorn. neeltje wouters. om te compareren voor t gerecht van oudewater om
aldaar te verkopen aan cornelis van wijngaarden (schepen, raad en vroedschap van oudewater) een huis
en erf te oudewater etc.
29-10-1674
Compareerde grietge weijersdr. weduwe van bouwen jansz. (won. in meerloo in de gestichte van utrecht)
en verklaarde volmacht gegeven te hebben aan johan boschman procureur voor t hof van utrecht om te
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vorderen en te ontvangen van jan jansz. boer (won. in rosendaal) f 700,- kapitaal.
2-11-1674
Compareerden de erfgenamen van cornelis geerloffsz. en hillichje jans in leven wonende te oudewater
welke hebben over gegeven t recht van 2 obligatien, nl. van f 300,- resp. f 400,- kapitaal staande ten
laste van jan jansz. boer (won. in rosendaal). Dit aan en tbv. grietge weijers (won. in meerlo) mede
erfgen. van hillichje jans.
19-11-1674
Compareerde jan jansz. boer erfgen. van jan gerritsz. boer (won. in rosendaal) ten eenre en geertge
claess weduwe van pieter dircxsz. outhoorn (won. aan goejanverwellesluis), gerrit de goijer iov.
aeffge gerrits. weduwe van boudewijn de goijer, geerloff huygen mede erfgen. van cornelis erfgenamen
geerloffs ende hillichje jans. in leven echtluiden, zich sterkmakende voor de verderen erfgen., aeltje
jans. moen weduwe van pieter jacobs. verschoor en jan maertensz. cool, alle crediteuren van de boedel
bij de vern. jan gerritsz. boer nagelaten ter andere zijden. Kwestie over de erfenis.
24-11-1674
Compareerde emont ariensz. van vliet (won. in de gerechte van haastrecht), geassisteerd met emont
pietersz. vernoemd, beiden zich sterkmakende voor jan pietersz. versloot, te samen testamentairen
voogden over de voornoemde emont ariensz van vliet, toekomende bruidegom ten eenre ende en neeltje
leenderts. strengh (j.d.) toekomende bruid geassisteerd met jacob gerritsz verleur voogd met gerrit
leendertsz. strengh haar broeder en pieter ariensz. van vliet (haar zwager), ten andere zijde. Maken
de huw. voorwaarden. Hij brengt in 1/6de van 8 morgen land in boven haastrecht, tussen de benschopper
en polsbroekse boesem en nog 1/6de part van een obligatie van f550,- met de renten van dien, staande
ten laste van ingen willemsz. wonende aan de westzijde van de vlist, waar tegen ten laste staat 1/6de
part van f 500,- kapitaal tbv. cornelis pietersz. van beyeren, nog f 300,- kapitaal tbv. willem
cornelisz. neeleman (won. aan de vlist en nog tbv. judit emonts. f 150,-, dit alles met de verlopen
intrest.
9-1-1675
Compareerde jan gerritsz. decker (won. in rosendaal) zegt dat arien willemsz. tasman (won. in rosendaal) van niesgen jacobs. moen op intrest genomen heeft f 500,- met een rente van 4% en daarvoor een
obligatie onder zijn hand gepasseerd dd. 21-6-1664. En dat de erfgen. van vernoemde niesgen jacobs.
moen die dat gerechtelijk heeft op gegeven doch vermits haar staat niet toelaat deze schuld af te
lossen. Hirvoor zal zij na 21-6-1675 in plaats van 4% rente 5%.
11-1-1675
Compareerde cornelis ariensz. vergeer (won. in roendaal) ter eenre en claes bloom als voogd over
geerge drunen (won. aan tappershoek) en dirck gerrits. munter iov. jan houtijn ende grietje weijers te
samen mede erfgenamen van cornelis geerloff en hillichje joris in leven echteluiden en zich sterkmakende voor de verdere erfgen. ter andere zijde. Geven te kennen dat de comparanten sperekende hebben
ten laste van de eerste comparant een som van f 1700,- welke gehypothekeerd is op zekere 8 hond land
(buitendijks) gelegen in rosendaal. Belend ten oosten gerrit willemsz. en ten westen de heer cool tot
gouda en nademaal door de invasie van de vijant de huizinge, op dat land staande, tot preversatie van
de werken aan goejanverwellesluis door orde van de staat is afgebrand, zodat de eerste comparant niet
machtig is om de jaarlijkse renten te voldoen en een nieuw huis aldaar te bouwen. De tweede comparant
scheld hem de renten t/m 1-5-1677 kwijt en zal dan met f 50,-/jaar de schuld gaan aflossen etc.
13-3-1675 Compareerde jan aelbertsz. schipper en veerman tot haastrecht (oud 52 jaren) die verklaarde
tbv. jasper van der hoorn (schipper tot haarlem) dat omtrent nieuw jaar, wanneer de vijant tot bodegraven doorgebroken was, verscheidenen timmerluiden (in garnizoen leggende) binnen oudewater gekomen
zijn tot haastrecht, zeggende ordre te hebben van zijne excellentie de grave van hornes, generaal
vande artillerie etc., damaals commandeur binnen de gemene steden om alle partijen schepen en schuiten
in de ijssel leggende in de grond te boren zodat de vijand geen occasie soude vinden omme in de ijssel
te komen, dat vervolgens ook gebeurd is.
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4-5-1675
Compareerde cornelis jansz. langerack (molenaar, won. te oudewater) bloedvoogd over jan dircksz.
langerack (onmondig nagelaten kind van dirck jansz. langerack ende claeske jans. verschoor in leven
echteluiden en zo mede erfgen. van gijsbert jacobsz. verschoor gewoond hebbende binnen schoonhoven.
Verklaarde machtig te maken jacob willemsz. vuyren ende barthomomeus willemsz. faij (won. te willige
langerak) weesmeesters en oppervoogden over t vern, onmondige kind en speciaal om in de naam van de
vern. comparant te redderen , te scheiden en delen van de voorscr. boedel van gijsbert jacobsz.
31-1-1676
Compareerde gerrtge nanne kos (won. in t land van steyn) en zich sterkmakende voor meynsje nanne haar
zuster ende recto caverende willem gijsbertsz. van dijck gehuwd met dirckje nanne (won. in heckendorp),
cornelis isbrantsz. gehuwd met annichje nanne (won. aan de lange linschoten) te samen kinderen van
nanne jansz. kos ende verklaarden te volmachtigen nanne jansz.kos hun vader om uit hun naam te verkopen aan ... (open gelaten) stadsbode te amsterdam in huwelijk gehad hebbende martije engelenberch
dochter van claertje engelenberch tot gouda een stuk land van 2 ½ morgen, gelegen op t oosteinde van
beijersen. Belend ten oosten jan reyersen puijt en ten westen pieter dircksz. hoijmaijer. De comparanten aangekomen bij dode van hun grootmoeder en dat ter voldoening van zekere verbintenisse op dat
land gedan tbv. voornoemde merritje engelenberch. Verklaren te verbinden een hypotheek van f 700,- met
de renten van dien. tbv. merritje engelenberch
3-2-1676
Compareerde arien willemsz. van nes, (burger van oudewater), jan pietersz. in t holl (mede erfgen. van
arien claesz., overleden in heeckendorp) haar sterkmakende voor de verdere erfgen., en zeggen verhuurd
te hebben aan herman cornelisz. (won. in rosendaal) die mede compereerden en in huur verklaard te
hebben aangenomen 8 ½ morgen land gelegen in honcoop etc.
7-3-1676
Compareerde abram van de riviere (won. tot amsterdam) welke machtig maakt johan houmes (burger van
oudewater) om te verhuren een viertel land met een stukje uitterdijk als de comparant gekocht heeft
van de curators van de boedel van wouter huijgen hoogenboom (gelegen in rosendaal onder de gerechte
van haastrecht) voor de tijd van enige jaren.
nr. 1908 15-2-1677
Compareerde juffrouw anna van rodenburgh weduwe van hendrik schrijvers (in leven baljuw, dijkgraaf van
oudewater) verklaard verhuurd te hebben aan cornelis cornelisz. baen (won. in bonrepas, doch voornemens binnen oudewater te gaan wonen) een viertel land zijnde 4 morgen groot gelegen in klein hekendorp
etc.
15-2-1677
Compareerde jufvrouw hillegonda munnix weduwe van johan van de velde (wonende binnen oudewater) en
verklaard verhuurd te hebben aan cornelis cornelisz. baen (nu wonende in bonrepas doch voornemens te
gaan wonen binnen oudewater) 4 morgen land gelegen op cleyn hekendorp etc.
21-5-1677
Compareerde jacob huijgen (won. tot stolwijk) die verklaarde te verkopen aan adriaen ingensz. van
berck een aantal roerende goederen (huishoudelijk en bouwgereefschap) en recht van erfenisse
aankomende bij overlijden van geertie jansdr. weduwe van jan claesz. (won. in stolwijk). Betaald met
f 150,-. Verkoper mag vermelde goederen blijven gebruiken.
20-6-1677
Compareerde arien claesz. de vos gehuwd met merrichie florens ende geerlof floren en zo kinderen van
floris geerlofsz., wouter dirksz. versloot enige zoon van beelich geerlofsdr. en jan block gehuwd met
merrichje wouters. en zo enige erfgenaam van annichje geerlofss., te samen kindskinderen van merrichje
jans. getrouwd geweest zijnde met geerloff jansz. claren, welke merrichje jans. een zuster is geweest
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van sijmon-, lijsbeth- en walich jansz. alle kinderen van jan dircken en niesje waelige. Zeggen dat de
voorn. sijmon jansz. nagelaten heeft o.a. 6 morgen land gelegen in rosendaal, toen gemeen liggende in
een stuk land te samen groot 12 morgen doch later gesepareerd alwaar nopens de voorscr. 6 morgen land
nu ten oosten gelegen is van de weduwe van leendert geerlofsz. blaren beneffens deszelfs kinderen en
ten westen de verscr. afgescheiden 6 morgen alwaar nu de eigenaars zijn de kinderen van niesje
jacobs. moen. Na het overlijden van de vernoemde sijmon jansz. is die 6 morgen lange tijd in lijftocht
bezeten geweest bij de vernoemde lijsbet jans. dat na het overlijden van haar scheidinge en lotinge is
gemaakt tussen de voornoemde kinderen of kindskinderen van de gemelde merrichje jans, waarbij de vern.
leendert geerlofs claren (zijnde mede een zoon van de vern. merrichje jans verwekt door de meer
vermelde geerlof jansz. claren) is aanbedeeld de vern. 6 morgen en de wijle de weduwe en kinderen van
de vern. leendert geerlofsz. verklaren dat zij daar van tegenwoordig geen wettelijke lootcedulle
konden vinden of bekomen (o.a. door de invasie van de vijand etc.
17-1-1678
Compareerde arien claesz. de vos gehuwd met merrichje-, flooren- ende geerloff floren in die kwaliteit
kinderen van floris geerloffsz. mitsgaders wouter dircksz. versloot enige zoon van bellichjen
roelofsz. alsmede jan block gehuwd met andrichje wouters. enige erfgen. van annnichje geerloffs., alle
in haar voorscr. kwaliteit kinds kinderen van merrichje jans. gehuwd geweest zijnde met geerloff
jansz. claren mitsgaders claes geenen weduwnaar van annichje moen en floris sijmontsz. hoogenboom mede
kinds kinderen van grietgen sijmons. haar sterkmakende voor de verdere erfgenamen van dezelve grietge
sijmons. Item cornelis sijmontsz. zoon en mede erfgen. van jannichje sijmonts hem insgelijks sterkmakende voor de verdere erfgen. en nazaten. De vernoemde merrichje jans. is een heele en de gemelde
grietge en jannichje symonts halve zusters en erfgen. zijn geweest van sijmon-, lijsbet- en walich
jansz. alle drie overleden zonder kinderen na te laten. Geven te kennen dat de voorn. sijmon jansz.
nagelaten heeft o.a. 6 morgen land in rosendaal alwaar ten oosten gelegen is de weduwe en de kinderen
van leendert geerloffsz. claren en ten westen de kinderen van niesje jacobs. moen. Hebben vernomen dat
na t overlijden van de voorn. sijmon jansz. die 6 morgen lang in lijftocht waren bij de voorn.
lijsbeth jans. gehuwd geweest met jan willemsz. copper na het overlijden van de voorn. lijsbet jans.
is scheidingen en uitkoop gemaakt tussen de resp. erfgenamen, waarbij de vern. leendert geerlofsz.
claren, zijnde mede een zoon van de vern. merrichje jans. verwekt door de meergemelde geerloff jansz.
claren is aangekomen de vermelde 6 morgen aan de wijle de weduwe en kinderen vn den gem. leendert
geerloffs. en verklaren dat zij daarvan tegenwoordig geen wettelijke lootcedulle van hebben, wat nu
hiermede gedaan wordt.
16-6-1678
Compareerde jacobus - en aeffje joppen copper kinderen van job gijsbertsz. copper en niesje jacobs.
moen, mitsgaders dirck boswaerder in huwelijk geweest zijnde met stijntge joppen coppen en mede een
dochter van de voorn. job gijsbertsz. copper en niesse jacobs. moen, zo voor hen zelve en als testamentaire voogd over zijn onmondig kind verwekt bij vermelde stijntje joppen copper en zo te samen
erfgen. van de vermelde job gijsbertsz. copper en niesse jacobs. moen. Ende verklaarden zij comparanten de goederen nagelaten bij de voorn. job gijsbertsz. copper en niesje jacobs. moen, voor een
gedeelte gescheiden en gedeelt te hebben, wat hierna vermeld staat ... (de acte is 3 ½ blz. lang).
nr. 1909 9-7-1679
Scheiding van de nagelaten goederen van cornelis leendertsz. boer (overl. te stolwijk op 3-5-1679)
welke genoten worden bij adriaen de boer (schout tot stolwijk) gehuwd met maria jans. verhouff (enige
dochter en erfgen. van aafje leenderts boer (zuster van de cornelis leendertsz. boer) voor de ene
helft en johannes, wilhelmus, maria en jannichje wouters hoogenboom kinderen en erfgen. van niesje
leenderts, boer die mede een zuster was van gemelde cornelis leendertsz. boer voor de wederhelft,
erfgen. van dezelve cornelis leendertsz. boer.
- een hofstede met huizinge, berg en schuur groot 14 morgen 3 ½ hond gelegen in stolwijk op de
zuidzijde van bovenkerk. Belend ten oosten annichje jans. dionijs en ten westen de kinderen en
erfgen. van cornelis jacobsz. schouten.
- 6 morgen land gelegen in coolwijk onder het gerecht van stolwijk, ten wetsen aefje pieters. weduwe
van jan crijnen en ten oosten jan huijbertsz.
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- volgen de rentebrieven, obligatie’s, inschulden etc. etc.
Voor jan jansz. den boer, jan cornelisz. klip en pieter nannichje gezworenen en weesmannen van
stolwijk is deze acte gepasseerd.
26-12-1679
Compareerde gerrit florisz. verkayck (won. in benschop) naaste bloedvoogd over de onmondigne kinderen
van geer ariensz. verkayck (overleden te bergambacht, was getrouwd met eeuwout ariensz.) mede erfgen.
van lijsbeth maertenss. verkayck, de voorzeggende kinderen oud moeije overleden inde gerechte van
capelle a/d ijssel en verklaarde hij comparant volmacht te geven aan maarten gerritsz. verkayck (won.
te bergamacht), mede voogd over de vermelde onmondige kinderen, om benevens met de verdere erfgen.
van
de voorn. lijsbet maertens. verkayck (won. te bergambacht) mede voogd over de gemelden onmindigen
kinderen. Speciaal om met de verdere erfgen. van lijsbeht maertensz. verkayck te procederen tot deling
van de nalatenschap.
19-2-1780
Compareerde jan jansz. boer gehuwd met merrichje leenderts. (won. in rosendaal) geven volmacht aan
gijsbertgerritsz. schouten en hendrick ariensz. benschop (beiden burgemeester van oudewater) om uit
naam van de comparanten openbaar te verkopen een hofstede bestaande in een huizinge, berg, schuur en
omtrent 7 morgen zo hennip, wei als hooiland gelegen te diemerbroek in het gerecht van papecoop etc.
15-3-1680
Compareerde hendricus van wijngaarden (j.m. a.s. bruidegom) (won. te oudewater) met adriaentgen
hendricx. leenhouwer (weduwe van evert van wijngaerden, moeder) en cornelis van wijngaarden
(burgemeester van oudewater) voogd over de a.s. bruidegom ter eenre en adriaentgen theunis verhoeff
(a.s. bruid) geass. met reijer nannichse neleman (won. tot stolwijk) en jan jacobsz. hoogenboom
mitsgaders cornelis wittensz. bleijswijck voogden over de a.s. bruid ter andere zijde. Maken huw.
voorwaarden. Hij brengt in 100 zilveren ducatons (tot f 315,-) en een eerlijk kleed t welk de vernoemde adriaentge hendricxs. leenhouwer moeder van de bruidegom beloofd heeft te voldoen (komt nog
uit zijn vaderlijke erfenisse). Zij brengt in f 1200,- als haar erffelijk deel van haar vader (vlg’s t
testament) etc.
26-7-1680
Compareerde dirck gerritsz. van vliet en weijntge eymberts voor end echtluioden (won. in rosendaal)
hij gezond en zij ziekelijk, testeren, eerdere wilsbeschikkingen vervallen. De langstlevende krijgt
uit de goederen van de eerst stervende f 1000,- ongeacht of de eerst stervende kinderen na laat of
niet, en tevens is de langstlevende voogd over de eventuele nagelaten onmondigen kinderen. De administrateurs over de goederen van de kinderen zullen zijn arien gerritsz. van vliet en jan eymbertsz.
voor end. Dit alles met uitsluiting van de weeskamer van haastrecht etc.
nr. 1910 23-3-1681
Compareerde jacob cornelisz. van breukelen (won. in rosendaal) enigzints ziekelijk, testeerd. Stelt
tot executeurs over zijn boedel en als voogden over zijn minderjarige erfgenamen aan jacob pietersz
coole (won. tot ouderkerk a/d ijssel) zijn overleden vrouw’s broeder en arien cornelisz. van breukelen
(won. te benschop (broeder van de comparant).
19-3-1682
Compareerden cornelis woutersz. hoogenboom gehuwd met neeltje ariens.(te vorens gehuwd geweest met
gerrit dircxsz. van vliet) mitsgaders dirck- en jan gerritsz. van vliet kinderen van de vern. gerrit
dircxsz. van vliet. Delen mede dat zij in hun kwaliteit nog enige goederen gemeen en onverdeeld hebben
onder rosendaal, welke zij bij dezen scheiden en delen. Cornelis woutersz hoogeboom is aangeloot een
stuk land te rosendaal, strekkende van de hoincopper landscheiding tot de halvetiendeweg toe. Belend
ten oosten t weeshuis van oudewater en ten westen aert jansz van vliet. Is groot omtrent 3 ½ morgen.
De vermelde dirck- en jan gerritsz. van vliet zijn aanbedeeld een stuk land in rosendaal. Strekt van
de halve tiendweg tot de halve binnen dijkssloot. Belend ten westen de vern. aert jansz. van vliet en
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ten oosten t weeshuis van oudewater. Is groot 1 ½ morgen. Verder een uiterdijk groot omtrent 2 ½
hond land gelegen in rosendaal. Strekt voor van de binnendijksloot af tot de halve killesloot alwaar
westwaarts aert jansz. van vliet en ten oosten de vern. dirck en jan gerritsz. van vliet zelfs. Is
belast met 13 stv. erfpacht tbv. t weeshuis tot oudewater, welk zal komen en blijven ten lasten van
gemelde dirck en jan gerritsz. van vliet. Ten slotte is nog geaccordeerd dat wat betreft t land
gelegen binnendijks de vern. cornelis woutersz. hoogendoom zal verongelden wegens zijn lot voor 3 ½
morgen land en de gemelde dirck- en jan gerritsz. van vliet voor een halve morgen.
13-5-1682
Compareerden aechje gerrits. (won. in stolwijk), dirck- en willem gerritsz. van velsen (won. in
rosendaal onder de parochie van oudewater) voor hun zelve en als bloedvoogden van het nagelaten
weeskind van jannichje gerrits. van velsen (haar overleden zuster), alle kinderen en kindskinderen van
gerrit willemsz van velsen en neeltje jacobs.(in leven echtluiden) en mede gewoond hebbende te rosendaal onder de parochie van oudewater. Maken machtig maerten deym (procureur voor t hof van holland) om
potestatie jegens de kinderen en voogden over de onmondige kinderen en kindskinderen van jacob
jacobsz. blonck en alle anderen.
17-8-1682
Compareerde dirck gerritsz. van velsen zoon en onder benifitie van inventaris mede erfgen. van gerrit
willemsz. van velsen in zijn leven geweest testamentaire voogd over het minderjarige weeskind van
claesje willems. verwekt door jan arien louwen, hendrik jacobsz. hoogenboom (won. in t land van
steyn), benevens de voornoemde dirck gerritsz. van velsen, te samen geordineerde voogden over de
weeskineren van meijnsje corneliss. de ruyter, mitsgaders cornelis costerus ende claes geenen (beide
wonende onder de gerechte van haastrecht) testamentaire voogden over het minderjarige weeskind van
cornelis willemsz.. Verklaarden zij comparanten gemachtigd te hebben maerten deijm (procureur voor t
hof van holland) ivm. met hun zaak tegen cornelis jansz. (won. in honcoop).
23-11-1682
Compareerde neeltje ariensdr. weduwe vanjacob bastiaensz. (won. tot haastrecht) gezond, testeerd.
Voorgaande wils beschikkingen vervallen en speciaal welke hij op 3-4-1668 voor notr. cornelis
adriaensz. tot stolwijk ende beneffens haar voorn. man had gepasseerd. Legateerd nu aan catharina
jacobs. verkaijck, gehuwd met michiel eeuwoutsz groenendijk (won. tot hazerswoude) haar dochter de
uittocht en vruchtgebruik van haar na te laten boedel als lijftocht. Haar erfgenamen zijn de kinderen
van de vernoemde catharina jacobs. verkaijck etc.
13-2-1683
Compareerde wouter sijmontsz. hoogenboom (won. in de heerlijkheid de vliet) en jacobus van quotensteyn
(tek. met ‘kotensteyn’) (burger van oudewater) welken zich borg stellen voor f 1000,- met de verlopen
renten daarvan als floris sijmontsz. hoogenboom zo voor zich zelve en als voogd over jannichjen
wouters. hoogenboom (zijn vrouw’s zuster) en de kinderen van johannis hoogenboom mitsgaders annitje
gerrits. van vliet weduwe van wilhelmus hoogenboom te samen mede erfgenamen van cornelis leendertsz.
boer (overleden tot stolwijk) en bij scheidinge gerechtigd tot de vernoemde f 1000,- van de vernoemde
hove van holland dd. 3-2-1683, hebben geobtineerd ten laste van de voorn. pietertje van asperen
weduwe van hendrick den boer (won. tot stolwijk), beloven de vernoemde comparanten het kapitaal met de
rente aan de vernoemde pietertje van asperen te voldoen als het hof van holland dit bepaald.
13-7-1683
Compareerde gerrit dammasz. van der heden en elisabeth jans. d’ heer (echteluiden, won. in rosendaal),
hij enigzints ziekelijk. Testeren. De langstlevende is universele erfgenaam. Na diens dood gaat de
helft van de nalatenschap naar de erfgen. van de eerst overledenen en de wederhelft naar de erfgenamen
van de langstlevende.
5-10-1683
Compareerde cornelis cornelisz. hoogedoorn en neeltje nannnchs. echteluiden (won. te haastrecht)
testeren. Vroegere wils beschikkingen vervallen. De langst levende is universele erfgenaa. De langst
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levende moet de event. kinderen goed opvoeden en bij mondigheid uitkeren hun legitime portie. Sluiten
de weeskamer uit.
nr. 1911 26-1-1684
Compareerde egbert backer weduwnaar van jufvrouw anna velthuijsen (won. te oudewater) ter eenre en
willem jongeneel (schout tot bleskensgraaf) gehuwd met annitje huijgen voor hem zelve ende nog als
voogd over gerrit huijsman en barbera aldenhoven nagelaten kinderen van catharina huygen dochter van
lidewe barents., cornelis woel raad in de vroedschap van schoonhoven gehuwd met maria huysman, mede
dochter van de zelve catharina huijgen, pieter van asperen (schout en secretaris van leckerland)
gehuwd met lidewe schiltman nagelaten dochter van neeltje huygen barent verleck (penningmeester van de
krimpenerwaard) als last hebbende van zijn moeder willemtje jans. weduwe van barent verleck, alle kind
ende kindskinderen van zaliger gillis barentsz. en liduwe barents. in leven vrouw van huijch jansz.
ter andere zijden. Partij ten eenre zal aan partij tenanderen voldoen ivm. het contract door hen
gemaakt voor notr. johannes wichtmans op 13-11-1683, een obligatie van f 2000,- etc. met een totaal
van f 3250,- etc.
13-6-1684
Compareerde franck- en gijsbert gijsbertsz. vijstjaer, leendert hendricksz. gehuwd met erlanda
gijsberts. vijsttjaer, hermen theunisz. gehuwd met annichje gijsberts. vijstjaer, pieter jansz. van de
laen weduwnaar van aeltje gijsberts. vijstjaar, cornelis bredius in huwelijk hebbende adriaentge
gijsberts. vijstjaer, dirck cornelisz. gehuwd met gerrichje gijsberts. vijstjaer kinderen van gijsbert
gijsbertsz. vijstjaer ende stijntje francken in leven echtelieden. Verklaren machtig te hebben
gemaakt anthoni verhaer (procureur voor t gerecht van schoonhoven) ivm. een proces tegen de heer
potter (drossaart van de heerlijkheid van zuid polsbroek) als curator van de boedel van jacob
heijtlant (oud drossaart aldaar).
15-8-1684
Compareerde aeltge jans. moen weduwe van pieter jacobsz. verschoor, dochter en enige erfgen. van jan
jacobsz. moen mitsgaders jacob claesz. moen zoon ende enige erfgen. van annichje jacobs. moen, beide
wonende in rosendaal. Geven te kennen dat hun grootvader jacob jansz. moen o.a. goederen nagelaten had
waar onder 6 morgen land, voor deze gelegen met 6 anderen morgen land gemeen, doch wat nu gesepareerd
is. Dit alles gelegen in rosendaal onder de gerechte van haastrecht. Strekkende uit de diepte van de
ijssel zuidwaarts tot hoencoper landscheiding toe. Vernoemde 6 morgen is bij dode van gemelde jacob
jansz. moen en bij eerder sterven van zijn kinderen in eigendom gekomen aan zijn dochters niesje- en
annichje jacobs. moen, doch dat claes geenen in huwelijk hebbende de vernoemde annichje jacobs. moen
deszelfs helfte op 10-9-1655 aan gemelde niesje jacobs. moen heeft verkocht, zodat niesje de gehele
6 morgen in eigendomme nu bekomen heeft. Dit alles ivm. het feit dat de boedelscheidingsacte niet te
vinden is.
nr.1912 6-1-1685
Compareerde willem damen, dirck gerritsz. van velsen voor hem zelve en als recht bekomen hebbende van
de kinderen van jacob jacobsz. blonck beiden wonende in rosendaal, en neeltje ariens. weduwe van jacob
damen moeder en voogddesse over haar minderjarige dochter, wonende te haastrecht, mitsgaders lijsbet
francken bejaarde dochter wonende te oudewater allen crediteuren van gerrit willemsz. van velsen en
neeltje jacobsz. in leven echteluiden gewoond hebbende in rosendaal. Maken machtig maerten deym
procureur voor t hof van holland. Dit ivm. het proces betreffende de goederen van verscr. gerrit
willemsz. van velsen en neeltje jacobs.
14-4-1685
Compareerde willem maertensz. spaenenburch en emmichje daemen echteluiden wonende boven haastrecht,
gezond, testeren. Maken een mutueel terstament met enige bepalingen.
19-4-1586
Compareerde geerlof cornelisz. en lijsbet pieters. echtluiden wonende boven haastrecht, hij ziekelijk
en zij gezond. Maken mutueel testament met enige bepalingen.
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31-12-1686
Compareerde cornelis jansz. van alphen weduwnaar van annichje jacobs. hoogenboom (wonende in de
gerechte van blommendaal buiten gouda (a.s. bruidegom) ten eenre en aeltje jans moen weduwe van pieter
jacobs. verschoor (won. in rodendaal onder de gerechte van haastrecht} a.s. bruid ter andere zijden.
Beiden partijen brengen al hun goederen in dit huwelijk. Als de eerst stervende geen kinderen nalaat,
dan is tussen hen geen gemeenschap van goederen en blijven de goederen waarvan zij vandaan kwamen etc.
20-2-1691
Compareerde jacob cornelisz. slootemaker (won. boven haastrecht), ziek te bedde liggende, testeerd.
Stelt tot enige universele erfgenaam aan heyltje jacobs. van dijck (zijn moeder).
28-10-1692
Compareerde cornelis dircxsz. blom en willemtje geerlofs. echtluiden, won. in de heerlijkheid de
vliet, die verklaarden verkocht te hebben aan geerloff ende maria corneliss.blom (beiden hun kinderen)
het vruchtgebruik van een huizinge, berg, schuur met 20 morgen land gelegen in de beijerss onder de
gerechte van stolwijk, nagelaten door floris geerloffsz. ende noch t vrucht gebruik en de jaarlijkse
bladen van alle goederen bij hem als oom nagelaten aan de voorscr. willemtje geerloffs. bij de testamente van voorn. floris geerlofsz. haar broeder (gepasseerd voor notr. jacobus backer tot stolwijk dd.
12-5-1682) gelegateerd en besproken tbv. van voornoemde geerlof- ende maria corneliss. blom benevens
hun verdere broeders en zusters, kinderen van de voorn. willemtje geerloffs.
24-6-1692
Compareerde cornelis- en arien cornelisz. van es, mitsgaders gerrit jansz. van eijck gehuwd met
geertje cornelisz. van es, te samen meerderjarige kinderen van zaliger cornelis dircxsz. van es en
stijntje dirx prins, in dien kwaliteit nevens haar minderjarige zuster en broeders voor ¼de part,
erfgen. in de nagelaten boedel van dirck cornelisz. prins (in leven gewoond hebbende tot stolwijk).
Approberen de koopconditie’s als de voogden van de vernoemde minderjarige kinderen op 19-6-1692 met
jan leendertsz. polsbroeck en jan cornelisz. van de wolff hebben opgericht en gepasseerd.
De comparanten geven volmacht aan sijbrant teunisz. (won. tot stolwijk) en sijbrant cornelisz. (won.
in bergambacht) (als voogden over de vern. kinderen) om te compareren voor t gercht van stolwijk en te
transporteren het ¼de part in 14 ½ morgen land met het getimmerde daarop staande in stolwijk in
benederheul. Strekt van de huisweg zuidwaarts tot de halve reesloot. Belend ten oosten jacob ariensz.
van berck c.s. en ten westen de gemene landsvliet. Idem nog ¼de part in een stuk land van 4 ½
morgen gelegen als voren. Strekt mede van de huisweg zuidwaarts tot aan de kade toe. Belend ten oosten
de nazaten van matheus dircxsz. en ten westen annitje cornelisdr. prins weduwe van sijmen claesz..
Laatstelijk nog haar deel in ¼de part van een stuk land groot 4 morgen 500 roeden gelegen als voren
bij de dreij boom. Strekt van de huisweg noord op tot aan de landscheiding toe. Belend ten oosten de
voorn. weduwe van sijmon claesz. en ten westen juff. slingelant of die daar naast geland zjn.
nr. 1913 23-2-1693
Compareerde cornelis jansz. houdijck (won. in rosendaal) en verklaarde machtig te maken hugo van
zeelant (secretaris van de langeruigeweyde) om openbaar te verkopen een erf gelegen op snel onder de
poorterije van woerden etc.
2-8-1693
Compareerde aert fransz. (won. tot stolwijk) ten eenre en hanneman lourents boer en geertruyt dircxsz.
echteluiden ter andere zijden. Zijn overeen gekomen dat h.l.boer en g.d. zullen de vern. aert fransz.
levenslang zullen alimenteren en huize van de tweede comparanten en na zijn dood begraven. Hiervoor
krijgen zij zijn goederen en rentebrieven.
6-10-1693
Compareerde jan van schaeyck (won. binnen oudewater) medestander van de impost op t klein zegel en
gedrukte papieren over de stad schoonhoven en de resorten van dien, van het seizoen expirerende
1-3-1685 en over t kantoor gouda, geeft volmacht aan jasper huijsman (procureur te schoonhoven) om al
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zijn zaken betreff. die impost aan het college aldaar te geven en zijn rechten te eisen.
8-11-1693
Compareerde jacobus gijsbertsz. de jonge (won. in rosendaal), gezond, testeerd. Stelt tot zijn enige
erfgen. aan zijn vader gijsbert jansz. de jonge. Bij voor overlijden van zijn vader institueerd hij
deszelfs kind of kinderen al mede verkregen of nog te verkrijgen. Verstaande in dien gevalle zijn
meningen te wezen dat zijn half broeders en zusters zijn erfgen. zullen zijn etc.
16-2-1694
Compareerde adryaen verhouff (won. op noord polsbroek) geassisteerd met arien hendriksz. de munninck
(won. aan de vlist) bij de vern. arie verhoeff ter assistentie verzocht en exhibeert zeker testament
gepaseerd voor mij notaris op 17-10-1692 bij jan evertsz. verhouff (in leven won. te noord polsbroek)
waarbij deze geeijst heeft dat de comparant allen zou genieten een legitime portie van zijn nagelaten
boedel boven de f 2000,- die hem bij dezelfde testamente zijn besproken. Doch als de comparant
te vreden zou zijn ... etc.
27-6-1695
Compareerde grietje jans de haen (vrouw van cornelis de roos, won. tot haastrecht, oud omtrent 49
jaren) verklaard op verzoek van cornelis en jan verham (won. aan de vlist) waar te zijn dat enige
jaren geleden ten huize van hare moeder bij haar deposant zuster zaliger, zijnde een linennaaister,
gekomen was geertje leenders. dienstmaagd van de requiranten bij haar hebbende enige servetten (zonder
te weten hoeveel) welke zij depost’s zuster ter hand stelde. Deze servetten zouden van jannichje
theunis. verhaven zijn etc.
19-4-1697
Compareerde aert jansz. dros (weduwnaar won. tot haastrecht) a.s. bruidegom ter eenre en maria jans.
van rossen (jd. won. tot waarder) a.s. bruid ter andere zijden. Maken huw. voorwaarden. Beiden brengen
al hun goederen in doch er is geen gemeenschap van die goederen. Als hij eerst sterft krijgt zij
f 1000,- en als zij is sterft krijgt hij f 300,- uit de nagelaten goederen.
9-10-1697
Compareerde de heer adriaen vethuijsen (oud commissaris van de zeezaken en assurantie der stad rotterdam) verklaard verhuurd te hebben aan willem jansz. lammen (welke mede compareerde), eerst een hofstde
van omtrent 19 morgen land (hooi-, wei- en teelland) met bouwhuis en berg, staande en gelegen in
rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht. Belend ten oosten neeltje gerrits. weduwe van jan
moenen en ten westen t land van de heere verhuurder. Strekt voor van de halve ijssel tot de landscheiding van honcoop toe. Nog 4 morgen land gelegen over de tiendeweg, strekkende tot de halve
wetering van hoincop. Belend ten oosten de heer verhuurder en ten westen de kinderen van gerrit van
velsen. Maakt te samen 23 morgen land de huurder wel bekend omdat hij het al jaren lang gebruikt etc.
PS: deze acte is 5 blz. lang.
5-12-1697
Compareerde mr. jacob schijff (advocaat, won. te oudewater) en paulus loeft (raad in de vroedschap
binnen gouda) en verklaarden op verzoek van jacobus ariensz. verheul en jacob gerritsz. stam (wegens
zijn grootvader jan gerritsz.), beiden wonende te stolwijk, dat over de koop van zekere hofstede en
land gelegen in stolwijk, diverse kwestie’s waren ontstaan tussen jan ariensz. verheul gehuwd met
jannichje goosens. dochter van goossen maertensz. ten eenre ende voornoemde heere louft (tweede
deposant) ten andere zijden. Zij hadden het geschil in handen gesteld van arbiters, doch alvorens die
tot een beslissing waren gekomen, hadden zij onderling een accoord bereikt. Betreft o.a. waar de
partijen hun beesten bij inbreuk van wateren kunnen herbergen etc.
24-6-1698
Compareerde jan meesen (won. in stolwijk) geassisteerd met cornelis pietersz. veth en cornelis
hendriksz. kemp (zijn zwagers) ter eenre en jan cornelisz. van den berg (getrouwd met neeltje
cornelis meesen dochter van cornelis meesen, zo voor hem zelve als voor t portie van claes cornelisse
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meesen (vermits deszelfs repudiatie) aangenomen hebbende en dienvolgende voor de helft erfgen. van
voorn. cornelis meesen ter andere zijden. Was tussen hen een proces ontstaan (in conventie en reconventie) voor t gerecht van stolwijk. De zaak was zoverre, dat er was gediend van eis en door partijen
was geantwoord in conventie etc. Op 7-7-1698 (sic) was er gewisseld van stukken. Zullen verblijven aan
de uitspraak van de arbiters.
15-2-1699
Compareerde bastiaen, pietertje, gerrit en gijsbert cornelisz. van der geer, cornelis van de vos
gehuwd met merrichje corneliss van geer mitsgaders barent willemsz. straver gehuwd met neeltje
corneliss. van geer, alle kinderen en erfgen. van cornelis ariensz. van geer (overleden in rosendaal).
Geven te kennen dat dezelve cornelis ariensz. van geer had nagelaten een huizinge, berg en schuur,
groot 1 ½ morgen land gelegen in de uitterdijk in rosendaal alwaar oostwaarts de advocaat jongkint
en westwaarts de heer velthuijsen naast geland zijn. Verder nog enige roerende goederen en f 225,- en
personele schulden van f 150,-. Betreft de deling van de nalatenschap.
11-3-1699
Compareerde jan meesen (won. tot stolwijk) ter eenre en jan cornelisz. van den berch gehuwd hebbende
neeltje cornelis meesen (en zo voor hem zelve) en nog als aangenomen hebbende de portie van claes
cornelisse meesen, en zo voor de helft erfgen. van cornelis meesen zijn schoonvader ter andere
zijden. Betreft weer het vermelde proces in de tweede hiervoor staande acte. (5 blz. lang).
21-6-1699
Compareerde geerlofff willemsz. van bijlevelt en annitje jacobs. (echtelieden, won. in rosendaal),
gezond. Laten eerdere testamenten en huw. voorwaarden vervallen. Maken mutueel testament. Laat een van
hen kinderen na, dan moet de langstlevende deze alimenteren etc. en bij meerderjarigheid uit te keren
hun legitime portie. Haar erfgen. (indien zij de langst levende is) is haar zuster elisabeth jacobs.
resp. haar kinderen etc.
26-7-1699
Compareerde gerrit pietersz. van vliet en jan jansz. van sommeren beiden van competenten ouderdom
(won. in rosendaal en vliet), getuigen ten verzoeke van heer adriaen vethuijsen (eigenaar van de
hofstede gelegen naast de huize te rosendaal) gebruikt wordende bij cornelis jansz. houdijcke, waar te
zijn dat terzijde van dat huis of hofstede daar de vern. houdijcke woont, van oudts heeft gelegen een
sloot langs de voet van de dijk op welke kant van de sloot aan de hogendijk, stonden enige haesnoten
bomen die aldaar al enige jaren gestaan hadden. Die bomen hebbende eerste deposanten op orde van de
heere requirant een 6 of 7 weken geleden omgehakt, doch de wortels laten zitten.
nr. 1914 4-2-1701
Compareerde elisabeth jacobs. bejaarde dochter won. te rosendaal, ziek te bedde liggende, testeerd.
Herroept alle voorgaande wilsbeschikkingen. Legateerd aan haar 3 zusters met name jannichje, annitje
en neeltje jacobs. en bij voor overliden hun kinderen al haar kleding, welke na haar overlijden
aanstonds uitgekeerd moet worden. Het verdere aan haar stiefvader dirck gerritsz. hellaen etc.
21-9-1701
Compareerde job dircxsz. boswaerden enige erfgen. van zijn oom jacobus joppen coppen (won. binnen
oudewater, die verklaarde verkocht te hebben aan de eerbare magtelt coppen (mede wonende te oudewater)
3 morgen land gelegen in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht, gemeen en onverdeeld met nog
3 morgen land competerende dirck boswaerde, alwaar oostwaarts belend jannichje gerrits. van vliet en
westwaarts cornelis woutersz. hoogenboom. Is in huur gebruikt bij jan gerritsz. van vliet. Dit voor de
som van f 1000,- welke bij het transport moet worden betaald, doch geniet wel de huur van dit jaar
etc.
PS: deze acte is 3 blz. lang.
2-2-1703
Compareerde huych cornelisz. van snelrewaerde en pietertje corneliss. vergeer echtelieden won. in
rosendaal, beiden gezond, testeren. Voorgaande wilsbeschikkingen vervallen. Maken nu een mutueel
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testament.
19-3-1703
Compareerde jacob davitsz. voor end, zoon van davit maertensz. voor end (won. op rietveld), dirck
maertensz. voor end (won. aan de linschoten), cornelis thonisz. de heer (won. tot gouderak) en jan
thonisz. de heer (won. op barboswaerder) naaste vrienden van gerrit maertensz voor endt ende neeltje
jacobs. in leven echteluiden. Geven te kennen dat vernoemde davit maertensz. voor end van juffr. anna
van roodenburg weduwe van heer hendrick schrijver (in leven baljuw, dijkgraaf en schout van oudewater)
in huur had aangenomen zekere huizinge, berg en schuur met 28 morgen land, gelegen op rietveld etc.
1-11-1703
Compareerde geerloff willemsz. van bijlevelt en annitje jacobs. echteluiden won. in rosendaal, beiden
gezond, testeren. Vervallen alle voorgaande wilsbeschikkingen ook t testament als zij op 21-6-1699
heeft gepasseerd voor deze notaris. Maken nu een mutueel testament. De langstlevende moet de event.
kinderen onderhouden en bij mondige dagen geven hun legitime portir en nog enige andere voorwaardn.
4-11-1703
Compareerde eldert van cats (won. tot honcoop) die verklaarde verhuurd te hebben aan gerrit maertensz.
groenendijck (won. te gouderak) een zeker huis, berg en schuur met 11 morgen land (hooi-, wei- en
hennipland), op de geer onder de jurisdictie van haastrecht, bij de huurder bezigtigd en alzo bekend.
Dit voor 4 jaren ingaande st. petri ad cathedram 1704. De huursom is f 220,-. Deze acte is ruim 3 blz.
lang.
1-12-1703
Compareerde cornelis stekelenburg deurwaarder van de gemene middelen over holland en westvriesland,
residerende te oudewater en cornelis groenevelt (gerechtsbode van haastrecht ende aldaar wonende)
welke verklaarden op verzoek van claes blom bij smaldeling, pachte of overneming van de impost op de
bieren van de lopende termijn over haastrecht en de jurisdictie van dien, dat zij deposanten op
14-11-1703 tot haastrecht voor de requirant hebben geconfisceerd en daar toen gekomen zijn achter de
huizinge van arien claesz. polderman (biersteker en schipper) tot haastrecht alwaar hij in een schuit
bier laden. Men vroeg om de biljetten om daarna de schuit te visiteren. Ontstond een woorden wisseling
etc.
23-8-1704
Compareerde cornelis claesz. van der geer (won. tot ouderkerk a/d ijssel) welke zeide speciaal gehypothekeerd te zijn op zekere 3 akkers uitterland gelegen op de heerlijkheid van t veer competerende
dirck cornelisz. van eijnthoven en dat met een som van f 1200,- waarvan enige jaren renten verlopen
zijn. Dat voornoemde dirck van eijnthoven met consent van de comparant de voorscr. landen heeft
verkocht aan de heer mr. pieter schrijver (burgemeester en raad van oudewater) voor de som van
f 1550,- om daaruit het kapitaal en de rente te betalen etc.
nr. 1915 16-2-1705
Compareerde cornelis domburg (schepen van de stede haastrecht) en aechje romeijn echtelieden (won. te
haastrecht) zijn gezond, testeren. Herroepen alle voorgaande wilsbeschikkingen.en maken een mutueel
testament. Laat de eerststervende kind(eren) na dan moet de langstlevende die alimenteren en bij
meerderjarige dagen het legitime portie uitreiken etc.
5-4-1705
Compareerde geertjen joosten de coolle weduwe van jacob barten rietvelt (won. in de langeweij onder
montfoort voor de helft geinstitueerde erfgenaam van aefjen joosten de coolle (haar zuster zaliger).
Item joost aertsen de coolle (won. in willigge langerak) nagelaten zoon van aert joosten d’ coolle.
Nog claes aertsen boer (won. in de lange weij) gehuwd met aeffgen jacobs. Voorts jacob pietersz.
joncken (won. onder haastrecht) gehuwd met getruyt jacobs. als mede johannes d’ coolle (won. in
benschop) gehuwd met neeltjen claes jan versluys (won. in t meerkerks broeck) gehuwd met aeltje claes
en laatstelijk dirck meertensz. versteeg (mede won. in t meerkerksbrouck) gehuwd met catrijntje
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claess, alle dochters van elisabeth joosten d’ coolle en lijsbet aertsen d’ coolle die gehuwd is met
gerrit van nes (won. op jaarsveld) voor de wederhelft, geinstitueerde erfgen. in drie staken van de
voorn. aeffgen joosten d’ coolle. Comparanten verklaren machtig te maken johan d’ oirschot van den
broeck (notaris en procureur te vianen) ivm. de zaak te der stede van ameijde welke is aangegeven
jegens thomas snoeck in de kwaliteit als weduwnaar en boedelhouder van de voornoemde aefjen joosten d’
coolle tot het stellen van cautie van zodanige somme als bij accoorde tussen vernoemde thomas snoeck
ter eenre en de comparanten ter andere zijde op 12-3-1705 voor schout en schepenen opgericht is, om
alle termijnen van rechten etc. waar te nemen.
27-12-1707
Compareerde pieter claesz. sirre (won. ter hoincoop, oud omtrent 36 jaar) en willem cornelisz. van
wijck (won. in rosendaal, oud omtrent 20 jaar) die verklaarde ten verzoeke van gerrit jansz. de groot
(bakker, won. op de noordzijde van polsbroek en de baronie van ijsselstein) verklaarden dat omtrent
een maand geleden op een vrijdag dat zij waren in beneden hoincoop omtrent de geer op de
hoincopersering en zagen dat de requirant daar met zijn schuit was en zagen dat ene jan verham (won.
aan de vlist) met een schouw kwam varen en botste tegen de andere schuit.
17-2-1708
Compareerde jan tasman bruiker van zekere hofstede en landerijen gelegen onder haastrecht toebehorende
de heren johannes d’ mey (heer van streefkerk) en jan d’ meij (heer van lekkerland), te kennen gevende
dat hij over verschuldigde landpachten van voornoemde hofstede en landen over de jaren 1703 t/m 1707
ten achteren is de som van 1320 gulden 11 stv. als reste van meerdere somme. De schuldeisers hadden op
de 10de van deze maand door de gerechtsbode van haastrecht beslag laten leggen op comparant’s vee,
hooi, hennip, huisrad etc. Op de veertiende volgde t arrest daarvan etc.
22-10-1708
Compareerde cornelis claesz. sirre en jannichje gijsberts d’ jongh echteluiden (won. in rosendaal)
welke genegen zijn haar kinderen en minderjarige erfgenamen te voorzien van voogden. Derhalve stelt de
eerst stervende de langstlevende aan tot voogd/voogdesse. De voogd heeft het recht een mede voogd te
benoemen mits blijvende in de familie.
19-11-1708
Compareerde jacobus van heijninggen (gezworenen van rosendaal) welke machtig maakt michiel over
voorden
(deurwaarder van t hof van holland en wonende te alphen) om uit comparant’s naam voor de leenkamer van
de graaflijkheid van holland te verzoeken met ledigen hand te verheffen 2 partijen leenland gelegen in
rosendaal onder haastrecht, zo als in de voegen de heer gerard backer (medicine doker) als broeder en
rechte leenvolger van de heer egbert backer (in leven raad en burgemeester van oudewater) door vrijwillige overgifte zal komen over te geven, en verder te doen hulde en manschap.
25-1-1711
Compareerde hendrick claesz. koot (won. aan de stolwijkersluis onder t gerecht van stolwijk) ten eenre
en claes gendricksz. koot ter andere zijde en verklaren over gedragen te hebben als volgt: de eerste
comparant geeft over aan de tweede comparant het recht van huur van de huizinge en erve toebehorende
de kinderen en erfgen. van arien roelen, staande aan de stolwijkersluis met ingang van 26-1-1711 en
dat tot 1-5-1711, des dat de 2de comparant van de lasten ¼de part zal betalen en verkoopt verder aan
de tweede comparant roerend goed etc.
nr. 1916 30-1-1675
Compareerde gerrit leenen uit benschop wonende boven haastrecht en marritien ariens van vliet,
echtlieden, beiden gezond doch zij wat weinig pijnlijk alzo dat zij op het uiterste bevrucht was,
maken mutueel testament. Behoefd geen inventaris van de boedel te maken. Indien de langst levende
hertrouwd dat zal de langstlevende aan zijn vrouw’s zuster trijntien ariens. geven al het gene tot
haar lijf behorende. Overlijd de langstlevende ook, dan krijgen de wederzijdse vrienden en erfgen. de
elks aangebracht kleren etc.
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9-2-1675
Compareerde de heer amilius kool (oud burgemeester van gouda) welke verklaarde verhuurd te hebben aan
willem jansen t lam (won. in rosendaal) een hofstede van omtrent 19 morgen (hooi, wei en teelland) met
huis, berg en schuur, gelegen in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht. Belend ten oosten
neeltien gerrits. weduwe van jan moenen en ten westen jan gerritsz. boer met bruikland. Strekt van de
halve ijssel tot de landscheiding van hoincoop toe. De ingang van t land is st. petri ad cathedram en
van het huis etc. 1-5-1675. De huurprijs is 463 gl./jaar gedurende de eerste vijf jaren en voor de
twee volgende en laatste jaren per jaar 513 gl./jaar etc. Deze acte is ruim 4 blz. lang.
21-5-1676
Compareerde dirck huijgen (won. in de achterbrouck) voor hem zelve en als voogd van neeltje jacobs.
boerefijn ende emmetie jacobs. boerefijn weduwe van thonie frederiksz. (won. in benschop en in die
kwaliteit naaste mede erfgen. ab intestato van meerten frank rietvelt enige nagelaten zoon van frank
meertens verwekt bij leentje frans zijn vrouw, welke leentje frans. namaals weduwe was van jan
cornelis benschop, zijnde overzulks de vern. meerten francken geweest mede erfgen. van zijn verscr.
moeder. De comparanten verklaarden te approberen en van waarde te houden het accoord als meerten
jacobs. boerefijn (won. aan de ijsseldijk (haar schoonbroeder ende broeder resp. mede erfgen. ab
intestato van de meer gemelde meerten franksz. op ...(niet vermeld) mei 1676 voor de notr. wolfard
swaerdekroon tot utrecht gemaakt hebben met pieter gijsbertsz. bloem (won. onder snellerweerd) als man
en voogd van ariaentie jans. van benschop en de verdere erfgen. van de vern. jan cornelis van benschop
en mede erfgen. van de vern. leentje frans. na dat hen compt. zo zij verklaarden de inhouden van dat
accoord hun was bekend gemaakt.
1-4-1678
Compareerde cornerlis dirksz. (won. te benschop), rutgert broekman (won. tot gouda), dirck gerritsz.
(uit rosendaal) zich sterk makende voor zijn broeders en zusters, alle kinderen van gerrit dircksz.
en nog de rato caverende voor cornelis leenderts (tot stolwijk) ende aaltie jans. moenen weduwe van
vern. pieter jacobsz. verschooir alle crediteuren in de boedel en ten laste van marritie pieters
weduwe van claes pietersz. houmes ende amili claes. hare dochter. te authoriseren gijsbert van der lee
en claes verheul (burgers te oudewater) mede crediteuren van de vern. merritie pieters. en haar
dochter, speciaal om uit hun naam de debetrice aan te spreken om de schulden te betalen.etc.
26-4-1679
Compareerde cornelis kraukouw (won. te oudewater) getrouwd met celitie jacobs., herbert jacobsz. (won.
in rosendaal), cornelis jacobsz. (won. in honcop) en grietie jacobs. (meerderjarige dochter won. in de
nieuwpoort) zich te samen sterkmakende voor hare verdere broeder en zuster, alle kinderen alle kinderen van zaliger jacob herbertsz. ende merritie ariens. De comparanten verklaarden machtig te maken de
heer samuel van der meer (medicus te leerdam) om jan teunisz. (nu wonende onder schoonderwoerd) en
andersints de genen die zich met het sterfhuis van zaliger gerrit herbertsz. (hun oom, tot leerdam
overleden) hebben bemoeid, om die aan te spreken en van hen te eisen een inventaris van de nalatenschap van hun voornoemde oom etc.
29-10-1680
Compareerde johan maes (mede notaris en ook procureur te oudewater) als procuratie hebbende van de
erfgen. (onder benifitie van inventaris) van luyt tonis. schoerel en magdaleentie jacobs. zaliger in
leven echtelieden en gewoond hebbende in noord polsbroek. En verklaarde uit krachte van vermelde
procuratie, behelsende mede de clausule van subsitutie (gepasseerd voor notr. arnoldt bullick tot
schoonhoven op de 20 oct.) te constitueren leonard boon (procureur voor de raad van de prins van
orange (won. in ‘s gravenhage) om te bevorderen de willige decreet van zekere hofstede en 9 morgen
land gekocht bij jan eeuwoutsz. verhoeff (won. in noord polsbroek) etc.).
nr.1917 18-1-1684
Compareerde gijsbert cornelisz. schijff (jonge man won. te schoonhoven) gezond welke van meninge was
een reis naar buiten t vaderland te gaan maken. Verklaard dat alle voorgaande wilsbeschikkingen
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hiermede vervallen zijn, speciaal zijn jongste en laatste dispositie voor notr. bulck binnen schoonhoven dd. ... (niet ingevuld). Stelt nu tot zijn universele erfgenaam aan zijn vader cornelis jansz.
schijff (burger tot schoonhoven) en bij diens voor overlijden het kind of de kinderen van zijn moeijen
neeltje- en annetie jans schijff en wat verdere bepalingen.
15-11-1684
Compareerde laurens jansen pluijt (meerderjarige jonge man van schoonhoven) ende adriaantje hoeven
van paellerweerde (weduwe van thomas lisset beide alhier woonachtig en gaven te kennen dat zij zullen
trouwen. Maken huw. voorwaarden. Partijen brengen elk in wat zij hebben en beschreven staat in de
inventarissen en die goederen zullen geheel geseludeert blijven ook al laat de eerst stervende kinderen na. Bovendien behoefd de langstlevende de eventuelen schulden van de eerst stervende daterende
voor hun huwelijk te betalen.
9-1-1685
Compareerde floris simonsz. hogeboom (won. in de landen van de vliet) voor hem zelve en tevens voor
wouter simonsz. hogeboom (zijn broeder), ook compareerde gijsbert gerrits. schouten (burger van
oudewater, ook voor hem zelve en benevens de eerste comparante vervangende arien saartsz. (bouwman
wonende te haastrecht) en voor de verdere hoofd schuld eisers van arien leendertsz. stolwijk uit dien
hoofde het recht hebbende tot de nalaten goederen van zaliger wouter gijsbertsz. en die van neeltje
gijsberts. beiden mede erfgen. van jan en claes ariens. verwel. Authoriseren arij willemsz. van nes en
maarten van der hooghlands (in huwelijk hebbende weijntie willemsz. van nes (burgers alhier) om te
mogen verkopen landerijen etc.
3-4-1685
Compareerde jacob jaspersz. brom (won. in boven haastrecht) die bekende schuldich te zijn aan andries
theunisz. beulingh f 75,- spruitende deels uit geleend geld en deels uit andere actien. Verkoopt van
wegen die schuld aan de schuldeiser zijn bed met toebehoren, huisraad, wagen etc., gereedschap etc.
Hij zal dit nog enige tijd mogen blijven gebruiken. Moet tevens nog van t geleende geld een rente
betalen van 4%.
29-9-1685
Compareerde johannes van den bergh (weduwnaar, won. te schoonhoven) bruidegom en juffrouw agathe
van
katen weduwe van adriaen van laeren (in leven oud schepen en raad van oudewater) bruid. Maken hun
huwelijkse voorwaarden. Elk van hun brengt al zijn/haar goederen in, vlg’s de daartoe gemaakte lijsten
Volgen enige voorwaarden.
nr. 1918 14-11-1689
Compareerde johan van eyndthoven (koopman tot schoonhoven) man en voogd van juffr. marija schijff, de
edele fredrick kerseboom (baljuw en schout van t land van de vliedt) in huwelijk gehad hebbende juffr.
elisabeth schijff. sr. jacob hopper (koopman te oudewater) getrouwd met juffr. geertruydt schijff,
juffr. catharina ende wilhelmina schijff meerderjarige dochters, zich sterkmakende voor de heer
cornelis schijff (koopman in spagien en uitlandig) haren broeder en schoonbroeders resp., kinderen
ende erfgenamen van gijsbert jacobs. schijff ende juffr. cornelia schuit (beide zaliger). De comparanten verklaarden volmacht gegeven te hebben aan mr. jacob schijff (advocaat, won. te oudewater) hun
broeder en schoonbroeder, om met de heer dirck van der eynden (won. in de oudetonge op t land van
overflacque), te rekenen en likwideren de administratie van de zelfde heer van der eijnden nopende
zekere landen aldaar. Een volmacht van hun voor deze notaris dd. 13-10-1685 laten ze vervallen.
nr. 1919 27-7-1698
Staat van de boedel met de dood ontruimt bij neeltie geloffs in leven weduwe van jan houmes binnen
oudewater overleden.
Behalve een huis en een baanhuis binnen oudewater, laat zij ook nog na een hofstede met huis, berg en
schuur in rosendaal met 15 morgen land belend en strekkende vlg’s de eigendoms papieren.
Verder een stuk land van 2 morgen mede gelegen in rosendaal en 3 ½ morgen eveneens in rosendaal
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gelegen. Verder nog een stuk uitterdijk’s land groot omtrent 1 ½ hond gelegen in boven haastrecht.
Strekkende en belende vlg’s de eigendomsbrieven. Verder komt in de boedel nog een bedrag van f 400,als reste van meerdere somme, staande ten laste van arij cornelisz. keesie broer (won. in bergambacht)
uit krachte van zekere obligatie bij de zelfde op 23-5-1672 voor notr. gerard rump in bergambacht
gepasseerd, waarop de intrest betaald is tot en met het jaar 1695. Volgt t roerend goed en de lasten
van de boedel.
14-4-1699
Compareerde andries teunisz. (won. tot haastrecht) (gezond) laat alle voorgaande wilsbeschikkingen
vervallen. Stelt nu tot universele erfgenaam aan neeltie theuniss. (won. tot haastrecht, zijn zuster.
Bij haar voor overlijden is haar dochter marija jacobs. de universele erfgename. Dit alles mits de
vern. erfgenaam gehouden zal zijn binnen 6 weken na zijn overlijden uit te keren aan zijn testateurs
broeders arij teunisz., teunis teunisz., wijve teuniss. zijn zuster ende annetie bartholomeuss. zijnde
het nagelaten weeskind van zijn broeder bartholomeus teunisz. ieder van hun vieren een zilveren
ducaat, te samen voor hun vieren uitmakende 12 gl. en 12 stv.
nr. 1920 26-11-1712
Compareerde jan albertsz. breur (won. tot bercoude) welke machtig maakte frederik kersseboom (raad en
burgemeester van oudewater) om te ontvangen van heimen willemsz. en zijn vrouw (won. te honcoop) de
renten van het kapitaal van f 3000,- als zij aan de comperant ten achteren zijn etc.
nr. 1921 8-5-1713
Compareere cornelis claessen blom (won. binnen oudewater) bruidegom geassisteerd met claes cornelisz.
blom (zijn vader, won. te haastrecht) en cornelia cornelisdr. vianen (won. te benschop) bruid geassisteerd met cornelis theunissen vianen (haar vader aldaar mede wonende). Maken hun huwelijkse voorwaarden. Hij brengt in f 300,- en zij f 1400,-, een statutaire gemeenschap blijft uitgesloten, doch de
winst cq. verlies tijdens het huwelijk blijft gemeen. Volgen een aantal voorwaarden.
27-7-1714
Ik onder geschreven (j. pijlle) door jan jansz. boer (in leven gaarmeester van het mergengeld van
zuidpolsbroek) omgeslagen anno 1697 als procureur ben verzocht geweest en hem ook gediend hebbende in
zjn zaken als arrestant op zodanige hofstede en 16 morgen land als adriaen den boer in zijn leven
schout tot stolwijk, aldaar leggende had, om daaraan te verhalen de som van 48 gl. over t mergengeld
van de voorschreven landen en ten dien einde op 2-5-1699 zake ter rolle gebracht en tegen de vern. a.
de boer als geinsinueerde van arrest en overdragende bij edictie genomineerd is om te hebben voldoening bij provisie namtissement van de voorschreven somme en dat daarvoor de hofstede executabel zoude
worden verklaard, etc. (deze acte is 6 blz. lang).
nr. 1922 5-2-1715
Compareerde jacob claassen moen (bouwman won. in rosendaal oudste neve van ‘s vaderszijde en rechte
leenvolger van aaltje jans. moen, laatst weduwe van cornelis jansz. van alphen, op 1 of 2 maart 1714
in rosendaal overleden. En verklaarde de comparant machtig te maken gerrit spruyt schout van haar en
wulvehorst, speciaal om te compareren voor de stadhouder en leenmannen van holland om te verzoeken
investiture en verleiding van een viertel land gelegen in rosendaal in de landen van haastrecht in een
stuk van 12 morgen, welke belend is ten oosten heer jonkint’s erfgenamen en ten westen de
kinderen van heer bethuijse en in die voegen zoals voornoeme aaltje jan moen op 12-10-1666 daarmede
verleijd werd. Verder nog te verzoeken verleid te worden met 4 morgen land (nl. de helft van 8 morgen)
in polsbroek en 28 morgen land die daniel van cralingen van de heerlijkheid van egmont te leen te
houden placht etc.
3-5-1716
Compareerde jan willemsz. lammen (won. in rosendaal), cornelis hendijcker gehuwd met jannigje
willemsz. lammen (won. in rosendaal), cornelis dircxsz. den dicken gehuwd met annigje willems. lammen
(won. te
honcoop), claes ariensz. de vos weduwnaar en boedelhouder van cornelia willems lammen (won. in t land
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van de vliet), cornelis pietersz. blocklander weduwnaar en boedelhouder van maria willems. lammen
(won. in papekop) alle kinderen van willem jansz. lammen en merrigje jans. boer. Dewelke verklaarden
gemachtigd te hebben eijmert vinck (won. in benschop) om te compareren voor het gerecht aldaar, om te
transporteren aan bastiaan van loo en daniel en silvius (geen verdere naam vermeld) als voogden over
pieter vethuysen minderjarige nagelaten zoon van de heer adriaan vethuijsen in leven commissaris van
de zeezaken en assurantie kamer der stad rotterdam een schuld rentebrief dd. 15-3-1682 bij laurens
jans lammen en cijgje janse. lammen ten behoeven van voorn. 5 kinderen van willem jansz. lammen en
merrigje jans. boer etc.
889

8-6-1716
Compareerde jan ariensz. neeleman (won. op de geer t einde honcoop) en cornelis ariensz. neeleman
(won. aan de vlist) mede erfgen. van wijle maria van neeleman in leven meerderjarige ongehuwde dochter
mitsgaders executeuresse van het testament van de verscr. maria jans. neeleman en voogden over de
minderjarige in die nalatenschap. Verklaarden machtig te maken jacob cornelisz. benschopper om te
compareren voor t gerecht van oudewater om aldaar te transporteren aan de heer gerrit spruyt (schout
van haer en wulverhorst) een huizinge en erf staande in de capellestraat te oudewater.

nr. 1923
890
31-5-1718
Wilhelmus cool (won. in honcoop) op 24-8-1716 met jan pietersz. boer (won. aan de vlist) heeft gemaakt
contract van huur van zekere hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur met omtrent 11 morgen zo
wei-, hooi- als hennipland, gelegen in de vlist voornoemd, breder beschreven in de voorscr. huurcedulle en dat voor de tijd van 3 jaren, ingaande petri ad cathedram 1716. Dit o.a. op de conditie dat
ingeval de voorn. wilhelmus cool (of zijn zuster) gedurene de eerste 2 jaren kwamen te trouwen en zelf
op die hofstede wilde gaan wonen, dat zou hun dan vrij staan en de huur uit zijn mits voor petri
waarschuwende. Beiden zijn nu getrouwd en willen op die hofstede zelf gaan wonen. De notaris gaat
naar de huurder om hem dat mede te delen. Heeft de tijd tot mei 1718 om het pand te ontruimen.
891

18-5-1718
Compareerde ariaantje jacobs. klever weduwe en lijftogterse van arien jansz. van vuuren (won. in
lopik) ter eenre en krijn cornelisz. de ridder gehuwd met sijtje jans. van vuuren zuster en enige
erfgen. van de voorn. arien jansz. van vuuren (won. aan de vlist) ter andere zijden. Geven te kennen
dat in de boedel van arien jansz. van vueren zijn gevonden 4 distincte plegebrieven, te samen inhoudende 5900,- gl. kapitaal ten laste van de weduwe en erfgenamen van arien jansz. verhoeff. Speciaal
gevestigd op een hofstede en 11 morgen land en nog 4 anderen morgen land gelegen in noord polsbroek.
De verlopen renten kan niet genoten worden. Om nu de f 6000,- te kunnen innen (zijnde het kapitaal met
de renten) wordt een accoord tussen partijen gesloten, waarin diversen voorwaarden staan.

892

3-7-1718
Compareerde johannes holthuijsen en aafje de lange (man en vrouw, won. tot haastrecht, gezond) maken
een voogd stelling, en wel de langstlevende is de voogd/voogddesse. Bij het sterven van de langstlevende is voogd over zijn voorzoontje hendrik holthuysen de personen gerrit- en andries van staveren.

893

26-9-1718
Compareerde makkem cornelisz. de ridder (meerderjarige jongeman, wonende aan de vlist) die machtig
maakt de heer johan both (procureur voor t hof van utrecht) om waar te nemen t proces van hem contra
grietje dircx den dicke weduwe van ingen cornelisz. blocklant (won. in oucoop).

nr. 1924
894
30-1-1719
Compareerde johan de hilt (predikant te oudewater) welke machtig maakt franchois van hoogstraten
(notr. en procureur te schoonhoven) om te ontvangen van joris cornelisz. van es (won. in de beverwijk)
als mede van jan aartsz. bart (won. in meerkerksbroek) de landpacht van 20 morgen land etc.
895

1-2-1719
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Compareerde pancras van beekum (oud 38 j.), cornelis de jong (oud 52 jaar) en jacob de vries (oud 25
jaar) burgers van oudewater en verklaarden ten verzoeke van andries bruijneman (meester metselaar, won
oudewater), de eerste als meesterknecht en de 2 laatste als opperluijden met de requirant in het voorjaar van 1718, te hebben gewerkt en reparatie gedaan aan de woning van heer pieter de meij gelegen in
rosendaal den draak genaampt. Volgt een opsomming van wat zij gedaan hebben.
896

18-2-1719
Compareerde gijsbert cornelisz. van den geer en neeltje corneliss. (man en vrouw, won. in rosendaal)
hij ligt ziek te bed, testeren. Vorige testamenten vervallen, maken nu een mutueel testament. De
langstlevende moet de eventuele kinderen alimenteren en bij meerderjarigheid uitreiken hun legitime
portie etc.

897

5-3-1720
Compareerde krijn cornelisz. de ridder gehuwd met sijgje jans. van vuyren (won. aan de vlist).
Voornoemde sijgje is een zuster en enige erfgen. van arien jansz. van vuijren (overleden in lopik),
die te samen geweest zijn de kinderen en enige erfgen. van wijlen jan jansen van vuijren en niesje
thoniss. in haar leven echteluiden. Zeggen dat op 23 oct. 1663 tussen de gezamentlijke erfgen. van jan
thonisz. (overleden zijnde op de noordoostzijde van polsbroek) was gemaakt zekere scheiding van de
nagelaten boedel van voorn. jan thonisz. Hiermede was aanbedeeld aan coen meertensz. zoon van maarten
thonisz. en aan de vern. jan jansz. van vuijren (gehuwd met niesje thonis) te samen een rentebrief van
f 1000,- ten laste van t gemene land. Men gaat hierin verder hoe die rentebrief van de eene persoon op
de andere is gegaan.

898

2-4-1720
Compareerde meerten aartsz. van vliet en marritje dircxs. lantgeloof/lantsgeloof (echtelieden,
won in rosendaal, zij ziek te bedde liggende, testeren. Alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen en
maken nu een mutueel testament. De langstlevende moet de kinderen alimenteren en bij meeerderjarigheid
f 25,- geven etc.

899

4-8-1720
Compareerde merrigje corneliss. vlasman weduwe van gijsbert jansz. de jong (wonende in rosendaal),
ziekelijk. Testeerd. Maakt tot voogden over haar minderjarige kindkinderen jan meijnnen vlasman (won.
bodegraven) en cornelis claesz. sirre vader van de voorscr. kinderen (won. te rosendaal) te samen of
de langstlevende van hun.

900

21-9-1720
Compareerde cornelis ariensz. stolwijk en maritje simonts. rodenburg echteluiden won. in boven
haastrecht. Testeren. Voorgaande testamenten vervallen, maken nu een mutueel testament. Na het
overlijden van de langstlevende gaat de nalatenschap voor de ene helft naar de vrinden van de eerst
stervende en de wederhelft naar die van de langstlevende.

nr. 1925
901
20-1-1721
Compareerde gerrit regersz. versluijs (won. onder jaarsveld) nagelaten zoon van reyer laurensz. en
gerrigje gielen in beider leven echteluiden, ter eenre en laurens reyersz., jan dircksz. gehuwd met
merrigje reyers. (won. in t boven haastrecht) en gijsbert jansz. gehuwd met theuntje reyers. (won.
inde ruige weyde) zo voor hun zelve als rato caverende en instaande voor neeltje reyers. (meerderjarig), jannigje reyers. en hendrik reyers (minderjarige) te samen mede kinderen van gemelde reyer
laurensz. in huwelijk verwekt aan annigje jans. (zijn tweede vrouw) ten anderen zijde.
Zeggen dat eerst was overleden voorn. gerrigje gielen nalatende tot deszelfs weduwnaar de vern. reyer
laurensz. (‘dewelke enige’ dit is doorgestreept) tot haar erfgenamen de voorn. gerrit reyersz.en
deszelfs reeds mede overleden broeder jacob reyersz. Dat daar op de meer genoemde reyer laurensz.
wederom was gehuwd met de vermelde annigje jans. die ook wederom voor de vern. reyer laurensz. is
overleden, nalatende tot haar weduwnaar de voorn. reyer laurensz. en tot erfgen. de tweede comparanten
Dat de vern. reyer laurensz. beiden boedels had blijven behouden zonder enige inventaris te maken.
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Had geen uitkoop etc. aan de kinderen gedaan. Nu is hij zelfs onlangs overleden. Betreft nu de
verdeling van de nalatenschap.
902

13-5-1721
Compareerde crijn cornelisz. de ridder en sijgje jans. van vuijren (echte luiden, won. aan de vlist),
zij is ziekelijk, testeren. Maken mutueel testament, langstlevende is voogd over de kinderen, die te
alimenteren en bij meerderjarigheid hun legitime portie uit te keren.

903

30-8-1721
Compareerde aafje de lange weduwe en boedelhoudster van wijle johannes holthuysen mitsgaders voogdes
se over hare kinderen door haar man bij haar verwekt, won. tot haastrecht. Geeft volmacht aan haar vader
egbert barten de lange (won. te benschop) om te vorderen en te innen alle uitstaande schulden etc.
haar overleden man’s boedel toebehorende etc.

904

16-11-1721
Compareerde samuel copper en meus cornelisz. de jongh (won. in oudewater en rosendaal) voogden over
gerrit de jongste won. tot amsterdam en consentum in het huwelijk te geven de vern, gerrit de jongste
voorgenomen heeft aan te gaan met maria juriaans. lieveknegt en te wensen dat zij in wettelijke
ondertrouw worden opgenomen.

905

8-12-1721
Compareerde pieter ariensz. van der lee en anna leenderts. sloot (man en vrouw, won. in stolwijk)
beiden gezond, testeren. Vervallen alle voorgaande wilsbeschikkingen. Maken mutueel testament. De
langstlevende is voogd over de eventuele natelaten kinderen. Moet die alimenteren en het legitime
portie uitreiken etc.

906

9-12-1721
Compareerde neeltje lodewijker van ardal weduwe van pieter lauwen groenlant (won. te oudewater) ten
eenre en jacobus denarij (won. op wiltenburg) zoon van wijle trijntje groenlant. Item mantom de vreugt
en laurens damme (beiden wonende in stolwijk), testamenteire voogden over de verdere minderjarige
kinderen of kindskinderen van wijle trijntje pieters groenlant die de enige dochter was van voorn.
pieter lauwen groenlant ter andere zijde. Te kennen gevende dat de vern. pieter louwen en neeltje
lodewijcken in hun beider leven echteluiden en hadden getesteerd op 9-9-1721 welk op 26-9-1721 door de
dood van pieter bekrachtigd werd. Volgt de verdeling van de erfenis etc.
3-1-1722
Compareerde gerrit ariensz. ruyter en annitje pieters. (man en vrouw, won. aan de westzijde van de
vlist), beiden gezond. Testeren, alle eerdere wilsbeschikkingen vervallen, en maken nu een mutueel
testament. Langstlevende is voogd over de event. kinderen en moet die alimenteren en bij meerderjarigheid uitreiken hun legitime portie.

907

908

26-1-1722
Compareerde de heer donatus verdoen (won. te dordrecht edoch zich thans onthoudende op het huis te
rosendaal omtrent oudewater (gezond), testeerd. Eerdere wilsbeschikkingen vervallen o.a. het welke
hij enige jaren geleden te dordrecht had gemaakt. Legeteerd of prelegateerd eerst aan zijn testateurs
zuster juffr. elisabeth verdoen (vrouw van heer gerard zelen) en aan juffr. johanna wier/wiet (zijn
testateurs halve zuster) de helft van zekere huizinge en erve te dordrecht. Verder legateerd hij aan
zijn broeder en zuster en geertruijd verdam (won. te dublin in ierland) elk 50 kgl. Verder is
universele erfgenaam vern. juffr. elisabeth verdoen of bij voor overlijden haar kind/kinderen voor
1/3de part, juffr. johanna wier 1/3de part en de kinderen of descendenten van de heer johan verdoen
(won. te dordrecht) voor 1/3de part.

909

8-6-1722
Compareerde gerrit jansz. borst en annigje aarts. vermont echtelieden, won. in rosendaal (zij ligt
ziek te bedde) laten alle vroegere wilsbeschikkingen vervallen, en maken nu een mutueel testament.
Langstlevende moet de kinderen alimenteren etc. en bij meerderjarigheid hun legitime portie uitreiken
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etc.
910

14-9-1722
Compareerde hillegonda pijlle weduwe van johan maas zuster en enige erfgen. van wijle hugo pijll (in
leven notaris en procureur tot schoonhoven) en geeft volmacht aan johan van campen (procureur voor de
resp. hove van justitie te den haag) om voor hem waar te nemen t proces welke hij genoodzaakt is te
voeren voor t hof van holland als impetrant van arrest en raeu actie jegens johan borgers (won. tot
utrecht) en de kinderen van rijmpje van den blauwen gedaagden.

nr. 1926
911
23-5-1723
Compareerde pieter jansz. blois en nelligje dircks. van es (echtelieden won. in rosendaal), gezond,
testeren. Alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen. De huw. voorwaarden vervallen eveneens, (dus
die van dd. 20/28-10-1679) en willen dat hun goederen in gemeenschap zijn. Prelegateren aan haar zoon
jan pietersz. blois f 1000,-, te voldoen na het overlijden van de langstlevende, dit voor zijn arbeid
en trouwen diensten ten voordelen van de boedel lange jaren gedaan. Daar boven willen zij dat die zoon
10 jaren lang (na t overlijden van de langstlevende) in huur zal mogen houden de hofstede en de
omtrent 18 morgen land zowel gelegen te rosendaal als in de vuylbuurt met het huis, berg en schuur
voor f 280,-/jaar. De ongelden en reparatie’s blijven ten lasten van de eigenaar en zal na dode van de
langstlevende gerekend worden in te gaan op 1 januari etc. (deze acte is 5 blz. groot).
912

2-7-1724
Compareerde cornelis woutersz. hogeboom (won. in de lande van de vliet), oud omtrent 92 jaren welke
verklaarde te hebben gekend:
claas cornelisz. rosendaal (gewoond hebbende en overleden in mierlo (schoutambt van ijsselstein).
Verder heeft hij gekend cornelis claasz. roosendaal mede wonende en overleden in meerlo, die was de
vader van de voorscr. claas cornelis rosendaal.
Verder heeft hij gekend claas jacobsz. (vader van de gemelde cornelis claasz. roosendaal) en zo
grootvader van de meervermelde claas cornelisz. roosendaal.
Nog heeft hij gekend lijsbeth jacobs. (volle zuster van de vern. claas jacobsz.) Deze lijsbeth is
getrouwd met jan dirken welke samen hebben gewoond en overleden in honcop. Dat die jan dirken en
lijsbeth jacobs. nagelaten hadden drie kinderen welke de deposant ook heeft gekend en wel: dirk die in
honcoop is overleden en nagelaten heeft een zoon genaamd jan dirke. (nog in levende lijve en won. in
honcoop) en dan nog jaacob jansz. die overleden is in rosendaal en nagelaten heeft twee dochters nl.:
emmetje jacobs. (in leven en nu won. te bodegraven) en annetje jacobs. (won. in rosendaal).
Verder een dochter genaamd merrigje jans. die gehuwd was met pieter leenen won. en overl. in honcoop,
dewelke hebben nagelaten twee kinderen als leendert pietersz. (in leven en won. in honcoop) en
lijsbeth pieters. (in leven en won. te gerverscop).
De comparant verklaard ten slotte nog dat hij in zijn leven altoos te ouderwater in de landen van
vliet alsmede rosendaal gewoond heeft en met de vern. claas jacobsz. (die en zijn voorouders in
rosendaal gewoond hebbende) familair en kennisen en vriedschap gehouden te hebben, als mede nog ten
tijde hij naar meerlo vertrokken en getrouwd is en naderhand mede kenis heeft gehouden met zijn zoon
cornelis claasz., dewelke een vrouw heeft gehad uit brandwijk, hebbende hij met lijsbeth jacobs. en
haar kinderen en kindskinderen (hier voren genoemd) vervolgens omgang en kennis gehad.

913

18-8-1724
Compareerde jacobus wendels (won. te schoonhoven, doch veeltijds reizende door holland met een
koekkraam, oud 31 jaar) en abram van den ham hospes in t bontepaard te ijsselstein (oud omtrent 44
jaar) en verklaarden ten verzoeke van andries van staveren en pieternella holthuijsen (won. tot
alphen), dat hendrik holthuijsen (naelaten zoon van wijle johannes holthuijsen (overleden te haastrecht polsbroeker kermis 1722) voor of omtrent de huizinge van huijg ariensz., alwaar de deposant met
zijn koekkraam stond, bij hem deposant kwam, willende met geweld tegen ieder een koek halen gelijk hij
ook vervolgens voor omtrent f 6,- aan koek in zeer korte tijd haalde, drinkende ondertussen wel 9 of
10 glaasjes genever etc. etc.
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914

20-10-1724
Compareerde huijg de man en lonis egmont (marktschippers van oudewater op schoonhoven) welke
bekenden schuldig te zijn aan mathijs kelder (mr. scheepmaker te oudewater) f 98,- wegens zake en per
resto van de koop van een nieuwe merktschuit nu eerst van stapel gelopen. Zullen de som in 5 halfjaarljkse
termijnen betalen met de rente van 6%.
26-12-1724
Compareerde gijsbert swaanburg en geertruijd de jong echte lieden won. in t boven haastrecht, gezond,
testeren. Alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen. Maken een mutueel testament. De langstlevende
moet de kinderen alimenteren etc.

nr. 1927
915
18-2-1725
Compareerde klaes jacobsz. mom (won. in rosendaal) ten eenre en geertje cornelis yvens weduwe van
gijsbert de bruijn (won. aan de vlist) ter andere zijde. Klaes verhuurd aan geertje een hofstede,
bestaande in een huis, berg en schuur met omtrent 22 morgen land, waarvan het huis, berg, schuur en 16
morgen land ligt op de oostzijde van de vlist en 6 morgen onder bonrepas. Dit voor de tijd van 2 jaren
ingaande st. petri ad cathedram en de huizen in mei 1725. De huurprijs is f 396,-/jaar etc.
916

13-5-1725
Compareerde lambertus leeuwenhoek adriaansz. (jm. won. te rotterdam) bruidegom ter eenre en juffr.
maria van leeuwen bruid, geassisteerd met de heer gerrit van leeuwen (oud burgemeester van haastrecht,
haar vader) ter andere zijde. Brengen in wat zij hebben of verkrijgen zullen, waar omtrent enkel en
alleen is versproken en gecondioneerd dat ten regard van f 9150,- die de bruid van haar vader staat
te ontvangen dit ter voldoening van t legaat van f 10.000,- als gerrit verhaar (in leven mede burgemeester tot haastrecht) vlg’s diens testament op 15-12-1718 aan haar bruid heeft gelegateerd zal
blijven buiten de gemeenschap.

917

1-7-1725
Compareerde jan dirxe nagelaten zoon van dirk jansz. (won. te honcoop). geerlof willemsz.gehuwd met
annetje jacobs. (won. in rosendaal en tevens voor zijn inpotente schoonzuster emmetje jacobs. (won. te
bodegraven) kinderen van jacob jansz., item leendert pietersz. (won. in honcoop) voor hem zelf en voor
de kinderen van merrigje jans. gehuwd geweest met pieter leenen. Verklaarden van wegen de heer willem
nagge (secretaris van ijsselstein) is voldaan van zodanige f 200,- als bij sententie van de stad
ijsselstein van dato ... (niet ingevuld) was bepaald als naaste vrinden en erfgen. van wijle claas
ornelisz. roosendaal.

918

10-2-1726
Compareerde pieter de meij (oud schepen van rotterdam) ten eenre en laurens de naeij ter andere zijde.
De eerste verhuurd aan de tweede comparant een hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur met
omtrent 22 morgen hooi, wei en hennipland gelegen in rosendaal in 3 partijen etc. (deze acte is 5 blz.
lang.

919

19-6-1726
Compareerde annigje willem weduwe van aert dircke snoij (won. in rosendaal), ligt ziek te bedde,
testeerd. Stelt tot voogden over haar minderjarige en toezicht behoevende erfgenamen of legatarissen
hendrik bosch en johan raephorst te samen en de langstlevende van dien. Haar dochters-dochtertje
pietertje pieters. geboren van aaltje aerts. snoij krijgt als legaat een gouden naald etc. (sieraden).

nr. 1928
920
27-1-1727
Compareerde jan cornelisz. wierten en sybrant van es voogden van de nagelaten kinderen van hendrik van
loenen ter eenre ende maarten aarts. van vliet ter andere zijde. Ende verklaarde de eerste comparant
verhuurd te hebben aan de tweede comparant een hofstede, bestaande uit huissinge, berg, schuur en
omtrent 25 morgen 3 hond land gelegen in verscheidenen percelen in rosendaal, de huurder bekend. De
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huur gaat in st. petri ad cathedram voor t land en mei 1727 voor het huis. De huur is f 406,-/jaar
etc.
921

27-1-1727
Compareerde jan cornelisz. wierten en sybrant van es voogden van de nagelaten kinderen van hendrik van
loenen ter eenre ende gerrit borst ter andere zijde. Ten eenre verhuurd aan ten tweeden een huissinge,
berg, schuur en omtrent 27 ½ morgen land gelegen in rosendaal, de huurder bekend. Dit voor 2 jaren
voor f 450,-/jaar. De huur data als in voorstaande acte.

922

19-5-1727
Compareerde jan poulisse van vliet (won. in diemerbroek) als voogd over de minderjarige erfgenamen van
hasje aelberts pot (vlg’s de acte van voogdij dd. 30-1-1720 voor mij notaris) en verklaarde vermits t
overlijden van hendrik van wijngaarden (gestelde mede voogd) en stelt nu als nieuwe mede voogd aan
cornelis boon (won. tot schoonhovem).

923

25-8-1727
Compareerde pieter de meij oud schepen van rotterdam ten eenre en johannes raaphorst ter andere zijde.
Ten eenre verhuurd aan ten anderen omtrent 6 morgen uitterdijk, boomgaard, wei- en hooiland gelegen in
rosendaal. Belend ten oosten jacob van heijningen en ten westen jan vergeer (de huurder bekend) en dit
voor 6 jaren, ingaande 26/2 j.l. Dit voor f 96,-/jaar.

924

7-12-1728
Compareerde johannes de ridder (won. te benschop), cornelis de ridder (won. tot haastrecht), jacob de
ridder (won. in de vlist), jacobus van alphen gehuwd met commerina de ridder (won. in bloemendaal),
cornelis van vliet getrouwd zijnde met adriana de ridder (won. in t land van steyn) en laatstelijk
gijsbert hogenboom gehuwd met elisabeth de ridder (won. in hekendorp, welke verklaarden machtig te
maken johan van campen (procureur voor de resp. hoven van justitie in den haag) dit omdat zij genoodzaakt zijn te procederen tegen de gezamentlijke kinderen en erfgen. van cornelia claas. de ridder
(gehuwd geweest met rommert boldood dezelke ook erfgen. zijn van wijle haar oom gijsbert claassen de
ridder. Zijnde dezelve cornelia claas. en gijsbert claassen. geweest kinderen en erfgen. van klaas
gijsbertsz. de ridder.

925

25-7-1728
Compareerde klaas cornelisz. sirre en ariaantje dirks van eijk (echteluiden , won. in rosendaal),
gezond, testeren, vroegere wilsbeschikkingen vervallen. Maken nu een mutueel testament. Hertrouwd de
langstlevende dan gaat de helft van de nagelaten boedel naar de vrinden van de eerst overledenen etc.

926

25-7-1728
Compareerde arien andriesz. versluijs en merrigje corneliss. houdijker (echteluiden won. in boven
haastrecht) beiden ziekelijk, testeren. Maken een mutueel testament. Wordt kind cq. kinderen nagelaten
dan krijgen die hun legitime portie bij meerderjarigheid etc.

nr. 1929
927
4-1-1729
Inventaris van de nagelaten boedel van krijn cornelisse de ridder en sijgje jans. van vuijren in leven
echtelieden, wonende aan de oostzijde van de vlist. O.a. wordt vermeld:
- een hofstede bestaande uit een huissinge, bergen en schuur met 20 morgen hooi-, wei- en hennipland
gelegen aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden de weduwe van johan maas en ten noorden
cornelis aartsz.
- 3 morgen land gelegen onder haastrecht in de polder de vlist. Belend aan de ene zijde de weduwe
van bastiaan van noten en aan de andere zijden t zandpad.
- 1 ½ morgen hooiland gelegen op bilwjk mede onder haastrecht. Belend ten westen maarten de vreugt
en ten oosten ...(niet vermeld).
- 5 morgen hooi- en weiland gelegen op de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden cornelia
fredericken en ten noorden gijsbert de ridder’s erfgen.
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- een hofstede bestaande in huisinge, 2 bergen, schuur met 14 morgen land gelegen aan de oostzijde van
de vlist. Belend ten zuiden pieter pls en ten noorden arien ouwerkerk, gemeen met 5 morgen
toebehorende t kapittel ten dom te utrecht.
- 6 morgen wei-. hooi- en grientland gelegen als voren. Belend ten zuiden juffr. jubol en ten noorden
pieter witbol.
- 8 morgen wei-, hooi-, griend- en hennipland aan de westzijde van de vlist. Belend ten zuiden juffr.
bothol en ten noorden de stad schoonhoven.
- een schuldbrief van pieter pals (won. aan de vlist) gevestigd op deszelfs land aldaar gelegen, groot
f 500,- een huissing, berg en schuur met 15 morgen hooi-, wei- en hennipland gelegen aan de oostzijde van de
vlist. Belend ten zuiden merrigje den baars en ten noorden hendrik spruyt.
- 8 morgen hooi-, wei- en hennipland gelegen als voren. Belend ten zuiden en ten noorden arij dirxe
van vliet.
Op heden compareerde johannis crijnen de ridder (won. te benschop), cornelis crijnen de ridder (won.
tot haastrecht), jacob crijnen de ridder (won. in de vlist), jacobus van alphen (gehuwd met commerina
vrijnen de ridder, won. in bloemendaal), cornelis pietersz. van vliet (gehuwd met adriana crijnen de
ridder, won. in t land van steyn) en gijsbert hogenboom (gehuwd met elisabeth crijnen de ridder (won.
in hekendorp) te samen nagelaten kinderen en erfgen. van crijn cornelisz. de ridder en sijgje jans.
van vuijren in leven echtluiden. Volgen de voorwaarden van de verdeling van de boedel.
928

27-5-1729
Deze acte omvat de scheiding van voorstaande boedel onder de daarin beschreven voorwaarden

929

27-6-1729
Compareerde hillen van doorn gehuwd met anna versloot (won. te haastrecht), welke anna versloot
benevens antje versloot gehuwd met antonij van kasteren hier naar te noemen enige kinderen zijn van
wijlen jan versloot pleuntie ene dirkie versloot, meerderjarige dochters won. tot haastrecht. jacob
gosenson gehuwd met cornelia versloot. Item de voorn. pleuntje en dirkje versloot instaande voor hun
zuster aaltje versloot (gehuwd met matthijs lorie uitlandig) met hun vieren enige kinderen van cornlis
versloot en zo fideocommissarie erfgen. van pieter versloot tot hekendorp overleden. Geven te kennen
dat bij de scheiding op 11-12-1726 van de boedel van wijle pieter simontsz. kool de vermelde pieter
versloot aanbedeeld was geworden etc.

930

11-9-1729
Compareerde juffr. gijsberta van strijp wedue van de heer pieter vregheinius (in leven burgemeester
tot haastrecht, ziek te bedde). Testeerd, laat alle voorgaande testamenten vervallen. Stelt nu tot
erfgen. aan juffr. clementia van zijll in al haar goederen. Moet uitkeren aan hillegonda van strijp
(dochter van haar broeder willem van strijp) levenslang f 100,-/jaar en bij t overlijden van dat
dochtertje gaat die uitkering over op willem van strijp (eveneens levenslang). Volgen enige
bepalingen.

931

4-10-1729
Compareerde harmen gijsen swanenburg (won. in rosendaal, ziekelijk), testeerd. Voorgaande wilsbeschikkingen vervallen. Prelegateerd aan gijsbert jacobsz. swanenburg en gijsbertr cornelisz. swanenburg
zijn neven te samen, cq. de langstlevende van hen, f 175,- voor doeleinden welke zij goed vinden en
dan om de zelfden 100 en 200 penning, mitsgaders andere extra ordinaris lasten als hen testateur als
de testateur en zijn overleden broeder hiermede zullen worden verstrekt of betaald te hebben van
effecten die zijlieden in lijftocht ontvangen hebben bij t testament van aaltje moen en het collectraal moet worden gerestitueerd. Stelt verder tot zijn erfgen. allen zijn broerskinderen, hoofd voor
hoofd etc.

932

21-11-1729
Compareerde willem thonisz. capteijn (won. in boven haastrecht) stelt dat hij en zijn vrouw zaliger
aefje gerrits. versluijs op 30 oct. 1710 tot voogden over zijn vrouw’s minderjrige kinderen en erfgen.
hadden gesteld de langstlevende van hen en na diens dood jan tuijnenburg, daam van der leu. Nu is v.d.
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leu overleden waarvoor nu theunis willemsz. capteyn aangesteld wordt.
933

25-6-1730
Compareerde gijsbert hogenboom gehuwd met elisbeth de ridder verhuurd aan giel jansen verwijk een
hofstede met huis, berg, schuur en omtrent 15 morgen land en nog 150 roe hennipland in een stuk van
8 morgen beiden gelegen aan de oostzijde van de vlist de huurder bekend. Dit voor 2 jaren voor
f 225,-/jaar. Volgen enige bepalingen.

934

22-8-1730
Compareerde dirk jansen dionijs (won. in stolwijk), johannes crijnen de ridder (won. te benschop),
cornelis krijnen de ridder (won. te haastrecht), jacob krijnensz. ridder (won. aan de vlist), jacobus
van alphen gehuwd met commerina crijnen de ridder (won. te bloemendaal), gijsbert hoegenboom (gehuwd
met elisabeth crijnen de ridder (won. te hekendorp en laatstelijk cornelis pietersz. van vliet gehuwd
met adriana krijnen de ridder (won. in t land van steyn) met hun zessen kinderen en enige erfgen. van
crijn kornelisz. de ridder en zo benevens de vern. dirk dionys erfgen. ab intestato van cornelis
mattheusz. Maken machtig cornelis haak (secretaris van stolwijk en gouderak) om te verkopen een
losrentebrief van f 1500,- ten laste van de kerke van schoonhoven en staande ten name van voorn.
cornelis mattheusz. en de eerste comparant dirk dionijs dd. 14-3-1692.

935

1-2-1731
Compareerde jacob krijnen de ridder (won. aan de vlist) machtigd de heer franciscus van hoogstraten
(procureur voor t gerecht van de vlist en bonrepas) om te defenderen in zodanig proces welke hij
aldaar heeft hangen ivm. als verweerder in cas maternel tegen maria willems. van vlist eiser.

936

1-4-1732
Compareerde aelbert backer, cornelis van den berg gehuwd met engelina backer, niesje backer
meerderjarige jd., alle won. te oudewater, en te samen voor gillis backer uitlandig, nagelaten
kinderen van jan bakker en zo erfgen. van grietje claess. schouten, won. en overl. in boven
haastrecht. Geven volmacht aan de heer rogier van slijpe baljuw etc. te goudriaan om aldaar vaste
goederen te verkopen etc.

937

28-4-1732
Compareerde jan willemsz. vueren (won. in lopik) die verklaarde vlg’s t testament met zijn vrouw
willemijntje aarts. lange gemaakt op 22-7-1722 voor notr. schelluijnen te schoonhoven, tot voogden aan
te stellen over de kinderen van zijn overleden vrouw: cornelis aartsz. de lange (won. te cabauw) en
hendrik ariensz. van buyren (won. te lopik).

938

1-6-1732
Compareerde pieter van meij (oud schepen van rotterdam) verhuurder en laurens de naey huurder van een
huis, berg en schuur met omtrent 6 morgen hooi-, wei- en hennipland gelegen in rosendaal. Belend ten
oosten mevrouw leckkerlant en ten westen hendrik van loenen’s kinderen. Verder nog omtrent 8 morgen
hooi-, wei- en hennipland in rosendaal. Belend ten oosten jacob dirxe weduwe cs. en ten westen de
verhuurder. Verder nog omtrent 5 hond bouwland in de uitterdijk achter de boomgaard van den draak. Dit
alles de huurder bekend. Pachtprijs is f 207-10-0. Volgen enige voorwaarden.
1-6-1732
Compareerde pieter de mey (oud schepen van rotterdam) verhuurder en pank aartsz. van vliet als
huurder van omtrent 6 morgen hooi- en weiland gelegen in rosendaal, belend ten oosten cornelis sirre
en ten westen de weduwe van jacob hollaar. Onder die huur is niet begrepen de uitwassen buiten dijks
van het land. Dit alles de huurder bekend. Krijgt het in huur tot november 1732. De huurprijs is 78
gulden. Volgen nog enige voorwaarden.

939

940

3-6-1732
Compareerde jan mulkens (koopman te rotterdam) en brand de ruijter (won. te stolwijk) in kwaliteit als
benevens jan cornelisz. wieren op 23-4-1727 aangestelde executeurs van t testament en voogden van de
minderjarige en innocenten erfgen. van juffrouw magtildis voorend in leven weduwe van eldert wieren en
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dat met macht van assumptie vlg’s t testament ten voorscr. dagen voor mij notaris gepasseerd en door
dezelve magtildis voorend op 29-1-1732 met haar dood bevestigd is, en door t
overlijden van jan cornelisz. wieren tot mede voogd is verkozen, gelijk zij doen bij dezen cornelis de
jong (won. aan de lange lintschoten) de welke hier mede compareerde en dit aannam.
941

1-9-1732
Compareerde gijsbert hogenboom verhuurd aan giel jansen verwijk een hofstede met huis, berg, schuur en
omtrent 23 morgen land, gelegen aan de oostzijde van de vlist, den huurder bekend. De pacht is f 345,Volgen enigen voorwaarden.

942

29-1-1733
Compareerde ariaantje willems. kubbe (won. in boven haastrecht) testeerd. Legateerd aan willem
cornelisz. kubbe het eigendom van 4 morgen land gelegen in laag bilwijk met dien verstande dat
gerrigje corneliss kubbe of haar dessendenten het profijt daarvan zullen hebben zolang cornelis
willemsz. kubbe leeft. De rest erft gerrigje corneliss. kubbe en bij vooroverlijden haar dessendenten.

943

29-2-1733
Compareerde pieter de meij (oud schepen van rotterdam) verhuurd aan adrianus gijsbertsz. vergeer
omtrent 8 morgen hooi-, wei- en hennipkand in rosendaal. Belend ten oosten de verhuurder en ten westen
pieter jansz. bloys. Is de huurder bekend. De pachtsom is 105 gl. Volgen wat voorwaarden.

944

5-5-1733
Compareerde jan cornelisz. oosterdam (won. in benschop, dochterszoon, mede erfgen. van wijle van
johannes van zijll en jannigje thinnis been in leven echteluiden, gewoond hebbende en overleden te
benschop ten eenre en antony van zijll (mede won. te benschop),. erasonius kasteleyn in huwelijk
hebbende aletta ramp (won. in bergambacht) insgelijks kind en kindskind van de voorscr. echteluiden
ter andere zijde. Te kennen gevende dat aan de eersten comparant te meermalen was geexibeert en
voorgelezen zekere mutueel testament van de voorscr. echtelieden van dd. 5-5-1722, waarbij de eerste
comparant voor 1/3de part tot erfgenaam werd geinstitueerd en daarvoor geassigneert een kapitaal van
3500 gl. aan obligatie’s of rentebrieven, met dien verstanden nochtans dat na afsterven van de
comparant zonder wettige kind of kinderen na te laten dat kapitaal zal gaan naar de tweede comparant
etc. (deze acte is 4 blz. groot).

945

18-5-1733
Compareerde pieter de mey (oud schepen van rotterdam) verhuurd aan lauwis de naey een hofstede met
huis, berg, schuur en omtrent 6 morgen wei- en hooiland gelegen in rosendaal. Belend ten oosten
mevrouw van lekkerland en ten westen hendrik van loenens kinderen. Verder nog 8 morgen hooi- en
weiland in rosendaal. Belend ten oosten jacob dirckse weduwe cs. en ten westen de verhuurder. Verder
nog 5 hond bouwland gelegen in den uitterdijk achter de boomgaard van de draak en ten slotte nog
omtrent 6 morgen hooi- en weiland mede gelegen in rosendaal. Belend ten oosten mevrouw de ramaus en
ten westen jacob hollaar weduwe. Dit voor de tijd van 1 jaar voor f 289,-/jaar. Volgen nog wat
voorwaarden.

946

5-7-1733
Compareerde jacomina hogenboom meerderjarige dochter verhuurd aan cornelis versluys een hofstede
bestaande in een huis, berg, schuur en omtrent 8 morgen land gelegen aan de oostzijde van de vlist, de
huurder bekend. Dit voor 6 jaren, voor 132,- gl./jaar. Volgen enige bepalingen.

nr. 1930
947
22-5-1734
Compareerde cornelis jansz. houdijcker en jannitje willems. lammen (echteluiden, won. in boven
haastrecht) ten eenre en jan cornelisz.houdijcker (oud 30 jaar) en catharina corneliss. houdijcker
(oud 34 jaar) en willem cornelisz. houdijcker (oud 31 jaar), en zo allen meerderjarige kinderen van de
voorscr. cornelis jansz. houdijcker en jannitje willems. lammen (mede won. in boven haastrecht) ter
andere zijden.
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Geven te kennen dat de tweede compt. van der jeugd aan en insonzerheid t sedert zij in staat zijn
geweest als knechten en meid een fraje stuyver te kunnen winnen aan de eerste comparanten een menigte
veelvuldige diensten hebben gedaan ten merkelijke voordelen van de boedel van de eerste comparanten.
Dat de voorscr. jan cornelisz. houdijcker daar en boven verscheidene jaren heeft gebracht de hure die
hij als molenaar van rosendaal verdiend heeft, zonder dat zij daarvoor door de tweede comparanten
waren beloond, doch alleen kost en kleding hadden genoten etc. Zijn nu overeen gekomen dat de tweede
comparanten continulijk zullen blijven in dienst van de eerste comparanten en daarvoor zullen hebben
tot november j.l. 1200 gl. (dus f 400,- per persoon) etc.
948

27-5-1734
Compareerde cornelis jansz. houdijcker en zijn vrouw jannitje willems. lammen (won. in boven haastrecht) testeren. Voorgaande testamenten vervallen en maken nu een mutueel testament. De kinderen
krijgen hun legitime portie. Na het overlijden van de langstlevende zijn de kinderen de erfgenamen. Is
spraken van hun 3 kinderen: jan, catharina en willem. Volgen enige voorwaarden en bepalingen.

949

13-4-1736
Compareerde gijsbert hogenboom (won. in hekendorp) voor zich zelve en voor jacobus van alphen en
cornelis jacobsz. de ridder, verhuurd aan dirk willemsz. straver (won. in stolwijk) een hofstede
bestaande uit een huis en hooischuur met omtrent 41 morgen 20 roeden land in verschijdenen percelen
onder stolwijk benedenheul, de huurder bekend. Dit voor 7 jaren en voor een pachtsom van f 400,-/jaar.
Alle rieelen lasten en ongelden blijven voor rekening van de eigenaar etc.

950

22-7-1737
Compareerde gijsbert swanenburg en zijn vrouw geertruyd de jong (won. in boven haastrecht), gezond,
testeren. Voorgaande wilsbeschikkingen vervallen, maken nu een mutueel testament. De langstlevende
behoeft geen inventaris van de boedel te maken. Na het overlijden van de langstlevende gaat de helft
van de nalatenschap naar de vrinden van de eerst overledenen en de wederhelft naar die van de langstlevende.

nr. 1931Bevat geen acten betreffende de krimpenerwaard.
nr. 1932
951
27-8-1724
Compareerde harmen pietersz. (won. te stolwijk), leendert jans pieters (won. in t land van steyn),
jan pietersz. (won. in gouderak), merrigje pieters. weduwe van pieter jacobsz. stolwijk (won. tot
haastrecht), schrevel cornelisz. van der graaf zoon van merrigje pieters. die gehuwd was met cornelis
schrevelse (won. even buiten gouda) instaande en rato caverende voor leendert cornelisz. onklaar in
huwelijk hebbende maria corneliss. van der graaf zijn zuster, klaas kok (won. in hekendorp) gehuwd met
iefje cornelisz. dochter van wijlen aaltje pieters., te samen voor zes zevende parten erfgen. van
cornelis pieters. veth in honcoop overleden. Geven volmacht aan gerrit willemsz. van de vlist
administreerende het laatste zevende part in de voorscr. erfenis gemaakt aan maria lambregts op de
last van lijftocht gedurende t leven van jacob cornelisz. vaak, om te transporteren aan arien de man
(won. tot oudewater) een huissinge staande binnen oudewater beschreven in t protocol voor mij notr.
den 6 juni j.l. en bij de vernoemde cornelis pietersz. veth gepasseerd en dewelke, gezien zijn subiet
overlijden, is gecesseerd.
952

25-5-1725
Liquidatie, schifting en scheiding van de boedel nagelaten door cornelis pietersz. veth op 7-6-1724 te
honcoop overleden. O.a. de laatste post van het eerste kapittel van de inventaris vermeld een stuk
hooiland gelegen in laag bilwijk, groot 8 hond en insgelijks verkocht bij de gezamentlijke erfgen. van
leendert dircxsz. van vliet voor f 225,- (de kosten zijn half- half).
Het 2de kapittel vn de inventaris spreekt over een schuldbrief dd. 2-5-1711 van f 500,- en gevestigd
op enige percelen land in stolwijk gepossideert wordende bij jacob van buuren. Deze brief zal worden
gedeeld of in gemeenschap bezeten worden.
Compareerde hermen pietersz. veth (won. in stolwijk) (voor 1/7de part). leendert pietersz. veth (won.
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in t land van steyn, voor 1/7de part), neeltje gielen vergouwe (won. in de noordse tiendweg), weduwe
en boedelhoudster van jan pietersz. veth en van dezelve geauthoriseerd tot erfgename vlg’s t testament
dd. 19-3-1683 voor notr. versluys te oudewater gepasseerd, ook voor 1/7de deel., merrigje pieters. vet
weduwe van pieter jacobsz. stolwijk (won. te haastrecht) voor 1/7de part. Schrevel cornelisz. van der
graaff, en leendert onklaer beiden won. aan de karnemelksloot in huwelijk hebbende maria corneliss.
van der graaf beiden enige nagelaten kinderen van marrigje pieters die getrouwd was met cornelis
schrevelse ingelijks voor 1/7de part. Claes kok (won. te hekendorp) gehuwd met iefje cornelisdr. van
wijle aaltje pieters. veth (ook voor 1/7de part), gerrit willemsz. van de vlist, won. oudewater
administrateur over het portie van maria lambregts. gehuwd met jan de kat dochters dochter mede van
wijle merritje pieters. die gehuwd was met cornelis vaek als propotarisse van jacob cornelisz. vaak
erfgen. van t laatste 1/7de part van cornelis pietersz. veth alhier in honcoop overleden. Dit alles
vlg’s t testament voor de schepenen van oudewater gepasseerd op 27-3-1724 en verklaren zij de staat
van de effecten te hebben opgesteld etc.
953

9-9-1725
Compareerde jufvrouw allitta van rijswijk weduwe van adriaan verschoor (won. te haastrecht) verhuurd
aan cornelis. jnsz. kuijff (won. in lopik) een hofstede met huis, berg en schuur en omtrent 22 morgen
wei-, hooi- en griendland benevens een vogelkooi daar in gelegen (de hoop zonder maat) te lopik. De
pachtsom is 350,-/jaar etc.

954

13-10-1728
Compareerde gijsbert jacobsz. clever (won. in lopik), reyer cornelisz. clever (won. benschop) voor hun
zelve en als testamentaire voogden over jannitje willems. klever minderjarige dochter van wijle willem
jacobs. clever, claasje corneliss. clever weduwe van pieter van wijngaerden (won. tot ijsselstein),
laatstelijk jan van woerden gehuwd met aaltjen corneliss. cleveren (won. te ijsselstein) te samen
vlg’s t testament van 24-11-1725 geinstitueerde erfgen. van ariaantje jacobs. clever in leven boedelhoudster mitsgaders lijftochtster van arien jansz. van vuren ten eenre en cornelis crijnensz. de
ridder won. tot haastrecht, johannes crijnen de ridder (won. te benschop), jacob crijnensz. de ridder
(won. aan de vlist), jacobus cornelisz. van alphen gehuwd met commerina krijnen de ridder (won. in
bloemendaal), gijsbert hogeboom gehuwd met lijsbeth crijnen de ridder (won. in hekendorp), cornelis
piersen van vliet gehuwd met ariaentje crijnen de ridder (won. in t land van steyn), te samen enige
nagelaten kinderen en erfgen. van crijn cornelisz. de ridder en sijchje jans. van vuren ter anderen
zijde. Geven te kennen dat de boven genoemde arien jansz. van vuren en adriaentje jacobs. clever (in
leven echtluiden) een huwelijks contract hadden gemaakt op 17-11-1702 onder de hand gepasseerd en
waarin de gemeenschap van de goederen werd gesecludeerd etc.
PS: deze acte is 20 blz. lang.

955

20-12-1728
Compareerde pieter van der stal (won. in cromwijk) voor zich zelve als in huwelijk hebbende fijtje
pieters blois te voren weduwe en boedelhoudster van jan cornelisz. lauwen ten eenre en brand jansen de
ruyter (won. in stolwijk), jan pietersz. blois (won. in rosendaal) mitsgaders leendert pietersz.
claren (won. in benschop), als voogden over theuntje jans. dochter van de voornoemde fijtje pieters.
blois in echt verwekt door derzelve eerste man, de voornoemde jan cornelisz. lauwn, ter andere zijden.
Geven te kennen dat tussen de eerste comparanten als geinsinueerdens van arrest geinterdiceerdens en
gedaagdens proces was ontstaan voor t hof van utrecht ivm. zeker testament van 7-3-1719 voor t gerecht
van honcoop gepasseerd, uit krachte waarvan de eerste comparant nomine uxoris sustineerden voor de
helft erfgen. te zijn van cornelis jansz. lauwen en catharina jans. (in leven echtelieden) etc.
PS: deze acte is 5 blz. groot.

nr. 1933
956
28-3-1732
Compareerde juffr. aletta van rijswijk weduwe van sr. adriaan verschoor (won. tot haastrecht) verhuurd
aan pieter damen van campen een hofstede met huis, berg en schuur en omtrent 22 morgen wei-, hooi- en
hennipland, benevens een vogelkooi daarin gelegen, te lopik etc. voor 4 jaren. De pachtsom is
f 250,-/jaar etc. (deze acte is 10 blz. groot).
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957

1-10-1736
Compareerde juffrouw alletta van rijswijk weduwe van sr. adriaan verschoot (won. te haastrecht)
verhuurd aan pieter damen van kempen een hofstede met huis, berg en schuur en omtrent 22 morgen wei-,
hooi- en hennipland benevens een vogelkooi daarin gelegen te lopik en dit voor 8 jaren en een pachtsom
van f 250,-/jaar. (deze acte is 9 blz. groot).

958

18-10-1739
Compareerde maarten van dijk (weduwnaar van annitgen dirks. blokland, won. in diemerbroek) ten eenre
en merrigje jans. t lam meerderjarige dochter van rosendaal ter andere zijden. Willen gaan trouwen en
maken hun huwelijkse voorwaarden. Hij brengt in zijn vaste en anderen goederen als vermeld in de
inventaris welke op huiden voor mij notaris gepasseerd is tussen hem en de voogden van zijn overleden
vrouw’s kinderen. Zij brengt in aan kontant geld f 980,- en nog wat roerende goederen, te samen ruim
f 300,-. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn evenals de legaten en donnatien welke tijdens het
huwelijk hun toevallen. Is hij de eerst stervende dan krijgt zij naast haar inbreng nog een kindsdeel
etc.

959

1-1-1740
Compareerde arij gijsbertsz. kannigies gelast door jufvrouw aletta van rijswijk weduwe van sr. adriaen
verschoor (won. tot haastrecht), welke verhuurd aan pieter damen van kempen een hofstede met huis,
berg en schuur en omtrent 22 morgen wei-, hooi- en hennipland benevens een vogelkooi te lopik. Dit
voor 10 jaren voor een pachtsom van f 270,-/jaar. Deze acte is 8 blz. lang.

nr. 1934 Omvat een simpel register op de acten van notr. a. maas over de periode 1721 - 1744 (in duplo).
nr. 1935
960
4-5-1717
Compareerde laurens boer (won. te stolwijk), cornelis koelendouw (won. tot ouderkerk aan de ijssel) en
dirk van der hulst (won. te gouda) mede erfgen. van jan aelbertsz. breur (overleden in berkoude) ende
nog uit krachte van de clausule van substitutie geinserneerd in zekere procuratie van de 10-2-1717,
gepasseerd voor ntr. romein te capelle a/d ijssel, op 20-2-1717 voor notr. simon van berkel tot
zoetermeer residerende, van de verdere erfgen. van de voorn. jan aelbertsz. breur, die verklaarden
machtig te maken adriaen maes en evert maes (notr. te oudewater) om hun zaken te behartigen.
961

13-8-1717
Compareerde jufvrouw hillegonda pijl weduwe van johan maas, won. te oudewater zegt schuldig te zijn
aan hugo pijl (won. te schoonhoven) f 2000,- ivm. geleend geld. De rente is 4 %. Verder nog een borg
stelling.

962

10-5-1721
Compareerde jufvrouw hillegonda pijlle weduwe van johan maas (won. te oudewater) enige erfgen. ab
intestato, van de heer hugo pijlle in leven notr. en procureur te schoonhoven welke volmacht geeft aan
adriaen maes (haar zoon, mede notr. en procureur te oudewater) om de boedel van vern. hugo pijlle te
beheren, schulden te innen, goederen te verkopen etc.

963

24-10-1723
Compareerde joris cornelisz. ram en roeland jansz. westveld (beide van competente ouderdom, tegenwoordig wonende hier aan de vlist) die verklaarden tbv. rogier schieveen (bode van de vlist) waar te
zijn dat wij op 27-3-1723 aan de oostzijde van de vlist op de dijk tussen de huize van cornelis
pietersz. en gijsbert aartsz. neleman met dezelve gijsbert aartsz. neleman hebben gepraat omtrent de
middag. Ter zelver tijd kwamen langs de bode van liesveld met twee andere bediendens van een pachter.
Dat vernoemde gijsbert tegen hun deposanten zei: daar is een verklikker aan de vlist en dat is sire
(!) dien schelm en anders niemand niet, want die heeft al de knegts en meyssens aangebracht.
Na de ondertekeningen van deze acte staat nog in een ander handschrift:
Compareerde voor de officier en schepenen van de vlist en bonrepas de vernoemde comparanten joris en
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roeland (beiden oud 18 jaren) welke de voorstaande verklaring onder eede bevestigden op 8-11-1723.
964

10-2-1732
Compareerde herman franko de fremerij (jm. van zuid polsbroek) a.s. bruidegom, geassisteerd met zijn
vader ds. izakus de fremerij (predikant te polsbroek) ter eenre en maria van dam (jd. van de vlist)
bruid, geassisteerd met haar vader willem van dam (burgemeester van de vlist) ter andere zijde. Maken
de huw. voorwaarden. Hij brengt in een eerlijke kleding uitzet en zij dito met de bijbehorende goudenen zilveren sieraden. Verder beloofden beider vaders hun te verzorgen van alles wat nodig is voor de
landbouwerij van de 11 morgen land. Volgen enige bepalingen.

nr. 1936
965
9-3-1736
Compareerde jannegje willems.- en merrigje willems. verpalten (beide van competenten ouderdom) die op
verzoek van pieter verpalten (hun broeder) verklaarden waar te zijn dat op heden door de requirant aan
hun vertoont is een copie van de verklaring dd. 17-11-1735 bij hendrik van den enden en maria sloot
voor henrick hartwijck en arij van der meyde (schepenen van haastrecht) gepasseerd en beeedigd,
inhoudende o.a. dat hendrik van den enden na het wederom halen van een ring aldaar, bij het naar huis
keren en nog in oudewater was tegen gekomen pieter verpalte etc. etc. (5 blz. lang).
966

19-5-1737
Compareerde jufvr. agatha vergeer weduwe van de heer bastiaan van nooten en de heer cornelis van rijn
(beide won. tot haastrecht). Stellen voor vele jaren een compagnieschap te hebben, waarvan de eerste
comparante de boekhouding bijhoud en jaarlijks daarvan rekening en verantwoording aflegd aan de tweede
comparant. Zijn onenigheden geweest welke nu zijn opgelost.

967

27-5-1738
Compareerde joris huijgen van den dool (won. te nieuwpoort) en jakob klaesz. de jongh (won. in
bovenberg onder bergambacht) als executeurs van het testament van grietje huijgen van den dool, in
leven weduwe van gerrit de bes (overleden binnen schoonhoven) en nog als testamentaire voogden van de
nagelaten kindskinderen en erfgen. van de gemelde grietje huijgen en administrateurs over deszelfs
goederen dewelke (in gevolge van de contracte dd. 8-4-1736 met jacob danens en zijn vrouw stijntje de
bes) was aangegaan voor mij notaris te schoonhoven. Maken machtig de voorn. jacob danensz. om alle
vaste goederen van zijn vrouw’s moeder (grietje huijgen) en waarvan zijne kinderen tot erfgenamen zijn
geinsinueerd etc.

968

23-10-1743
Compareerde martinus van rijn (koopman te haastrecht} en catharina van der wolf (won. te gouda, weduwe
van gerrit verhoek in leven notaris te gouda), beiden present toekomende echtgenoten, gezond, testeren. Eerdere testamenten etc. vervallen evenals de huwelijkse voorwaarden welke zij comparanten op
19-10-1743 voor notr. cornelis zwanenburg te gouda gemaakt hadden. Maken nu een mutueel testament met
enige voorwaarden.
PS: deze acte is 10 blz. groot.

969

27-4-1744
Inventaris en scheiding van de goederen welke geertje jans. ockerse (in leven weduwe van eeuwout
jansz. rietveld heeft nagelaten, dewelke is gemaakt door leendert duijtz. (won. noord polsbroek) als
in huwelijk hebbende cornelia verhoeff, fransoos van hoogstraten (secretaris van oudewater} in
kwaliteit als last hebbende van de resp. regenten van t heiligegeest armhuis van de stad schoonhoven
resp. als t recht bekomen hebbende van klaasje van heijm (gepasseerd voor notr. jan van kempen op
10-4-1744 te schoonhoven en dirk van genderen (won. te oudewater) gehuwd met lena spruit. Alle te
samen erfgen. ab intestato van annegje jans. rietveld die in 1744 is overleden. Welke erfgen ab
intestato was van haar voor vermelde broeder eeuwout jansz. rietveldt ten eenre en door willem
stolwijk (won. in honkoop) gehuwd met marregje gerrits. van de vlist, jan jansz. oekorsz. (won. in
honkoop), kornelis kompeer (won. in honcoop) gehuwd met grietje gerrits. van der vlist, fredrik van de
vlist (mede won. aldaar), fijgje gerrits van de vlist meerderjarige geestelijke dochter (won. in
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honkoop) en willem jansz.
970

21-6-1744
Rekening van reyer teunisz. verhoeff welke benevens klaas symonsz. van gees (overleden) tot voogd
gesteld was over annegje jans rietveldt, bij t testament van eeuwoudt jansz. rietveldt en diens vrouw
geertje jans. ockerse den 10-1-1729 voor notr. van hoogstraten te schoonhoven gepasseerd aan en tbv.
leendert duytz. (won. in noord polsbroek) gehuwd met cornelia verhoeff, fransois van hoogstraten
(secr. van oudewater als procuratie hebbende van de resp. heren regenten van het heiligegeest armhuis
der stad schoonhoven, dat t recht had gekregen van klaasje van heijm (die procuratie is van 10-4-1744
en gepasseerd voor notr. van kempen te schoonhoven) en dirk van genderen (won. te oudewater) gehuwd
met lena spruit. Alle te samen erfgen. ab intestato van de vermelde annegje jans. rietveldt welke in t
jaar 1743 onder bergambacht is overleden, en welke toezicht houdende erfgen. ab intestato is geweest
van haar voorscr. broeder eeuwout jansz. rietveldt. En dat van alle ontvangsten en uitgaven als
dezelve reyer teunisz. verhoeff in zijn kwaliteit heeft gehad en hierna beschreven staat.
Hierna staan de ontvangsten en uitgaven. Het te kort is f 18-18-0.

971

29-7-1744
Compareerde krijntje amersfoort (openbare koopvrouw te oudewater) geeft procuratie aan cornelis
zwanenburg (notr. en procureur te gouda) om vanwegen de comparant te ontvangen van de heer johan
raaphorst f 51-5-0. Dit van wegen de levering van gerst etc. Bij niet betalen dan de gede. voor t
gerecht van haastrecht te brengen en hem te laten arresteren etc.

972

1-9-1744
Compareerde anna maria dominikus weduwe van johannes verley (won. te schoonhoven) is gezond,
testeerd.
Voorgaande wilsbeschikkingen vervallen o.a. die van 5-8-1743 voor notr. jan van kempen te schoonhoven.
Legateerd aan de diakonie armen van schoonhoven f 25,-. Haar enige erfgenaam zal zijn bastiaan de vos
en zijn vrouw anna verleij (won. te schoonhoven). Bij voor overlijden gaat het over op hun kinderen.

nr. 1937
973
13-12-1746
Compareerde jan pietersz. bloos (bouwman, won. in rosendaal buiten oudewater) en cornelis van vliet
(won. te oudewater). Van de eerste comparant zijn zijn koebeesten in het verleden jaar gestorven en nu
heeft hij geen lust meer zijn hofstede en landen in rosendaal zelf te bebouwen en gezien de droevige
conjuctuur geen vee te willen kopen. Zo waren de beide compagnon’s overeen gekomen dat de eerste
comparant de tweede comparant die hofsteden zal over geven tot gebruik voor 10 jaren. Deze hofstede
omvat een huis, berg, schuur en omtrent 25 morgen wei-, hooi- en hennipland en is gelegen in rosendaal
Daarvoor zal de comparant ten eenre hebben vrij logies en f 10,- tabak’s geld per jaar. etc.
nr. 1938
974
17-7-1747
Compareerde johannes schrijvers (won. op gouderak) stelt aan als borg voor zijn eventuelen schulden de
persoon van pieter welle (zijn zwager, won. te oudewater) en dat voor zijn functie als impostmeester
van de gemene landsmiddelen vanaf het a.s. seizoen beginnende augustus a.s.
975

4-10-1747
Compareerde maria vismeer (meerderjarige dochter, won. te oudewater) geeft volmacht aan haar broer en
zwager arij vosmeer en daniel fittere om uit haar naam te addieren en te aanvaarden de erfenis haar
aangekomen door het overlijden van maria jans. klip (overleden in benederheul onder t ambacht van
stolkwijk) met de hierbij benodigde handelingen.

nr. 1939
Hierin geen acten betreffende de krimpenerwaard.
nr. 1940
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976

9-2-1750
Compareerde neeltje ooms weduwe van jan verveen (won. te oudewater) die verklaarde te constitueren en
machtig te maken haar dochter cornelia verveen om te compareren voor t gerecht van gouderak en daar te
transporteren een huis en erf als zij en haar dochter hebben verkocht aan klaas kranenburg (te
gouderak). De ligging is vlg’s de oude brieven etc.

977

6-7-1751
Compareerde huybert stooff (won. in noord polsbroek), bastiaen stoof (won. tot schoonhoven) en dirk
stoof (won. in de lange weijde), franco bellaard (won. te gouda), bastiaan teunisz. verhoeff en reijer
teunisz. verhoeff (beide won. te zuid polsbroek) allen voor hun zelve en tevens voor jan teunisz.
verhoeff (won. op alblas) en voor adrianus goudriaan (gehuwd met wijntje teunisz. verhoeff (won. te
schoonhoven). Zijnde de naaste vrienden van ‘s vaderszijde van cornelia van haften in leven vrouw van
pieter welle de jong (won. te oudewater), mitsgaders nog johannes holthuijsen (won. te alphen),
elizabeth noordhoorn (weduwe van albertus koek (won. te gorinchem) en hermina noordhoorn weduwe van
arij van zanten (mede voor hun zelven) en zich sterkmakende voor pieter van der kruijf (gehuwd met
jakomina noordhoorn, won. te amsterdam) en voor lamberrus van meerten (won. te gorcum), substinerende
te samen te zijn de naaste vrinden van moeder’s zijden van de voornoemde cornelia van haften.
Delen mede dat pieter welle de jonge en cornelia van haften op de 20-7-1749 voor notr. dirk van
pamburg hadden getesteerd, waarin bepaald was dat als de eerststervende geen kinderen zou nalaten, de
langstlevende aan de naaste vrinden van de eerststervende (in leven zijnde) uit te keren de kleren van
de eerststervende etc. etc. (9 blz. lang).

978

25-7-1751
Compareerde cornelis van nooten (meerderj. j.m., koopman en burgemeester te haastrecht) bruidegom en
juffr. margreta van en valk (meerderj. dochter, mede won. aldaar) bruid. Maken hun huwelijkse
voorwaarden. Elk brengt in wat op een aparte staat vermeld staat (hier niet aanwezig) en er zal geen
gemeenschap van goederen zijn.

979

17-10-1751
Testament van cornelis van nooten (koopman en burgemeester te haastrecht) en margreta van der valk,
gezond, die verklaren niet boven de f 100.000,- gegoed te zijn. Zijn gezond. Hij bepaald dat zijn
vrouw algehele erfgen. is doch hun kinderen moet alimenteren en geven hun legitime portie. Indien
hij geen kinderen nalaat dan moet zij afstand doen van zijn negotie en dat tbv. van zijn broeder
adriaan van nooten plus een som van f 25.000,-.
Zij bepaald als zij de eerst stervende is, is haar man haar algehele erfgen. doch moet de kinderen
alimenteren en hun legitime portie uitkeren. Laat zij geen kinderen na dan moet het oud aasdoms
versterfrecht worden toegepast etc.

980

18-10-1751
Compareerde dirk van wijngaarden (won. in zuid polsbroek, nu tegenwoordig binnen oudewater) bekend in
kwaliteit als bij t testament van adriaan benschop en cornelia van vianen (in der tijd echtlieden
binnen oudewater en aldaar beiden overleden) was aangesteld tot voogd over neeltje blonk (dove- en
stomme dochter van voornoemde cornelia van vianen bij haar verwekt door haar eerste man cornelis
blonk). Dit vlg’s t testament door hun gemaakt en gepasseerd voor notr. cornelis zwanenburg op
25-1-1747. Uit krachte van dat testament stelt hij als mede voogd aan cornelis van vliet (brouwer in t
haarlemse wapen te oudewater).

nr. 1941
981
16-12-1752
Compareerde matthijs van stein (schipper van oudewater op schoonhoven, en won. te oudewater) en stelt
schuldig te zijn aan abraham van leeuwen f 135,- als reste van f160,- wegens de koop van een trekschuitje, om t veer van hier op schoonhoven te bevaren, zijnde lang 36 voet, wijd 7 voet en 8 duim en
3 voet 1 duim hol. Zal betalen f 25,-/jaar en een rente van 4 %.
982

2-9-1753
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Compareerde pieter welle de jonge gehuwd met anna oostrum (een nagelaten dochter van en mede erfgen.
van teuntje kromwijk in leven weduwe van claes aartsz. oostrum, won. en overleden te woerden) won. de
comparant onder gouderak doch nu zich bevindende te oudewater. Geeft volmacht aan arien vermij (notr.
en procureur te oudewater) om voor de erfgen. van teuntje kromwijk, te passeren de finalen scheiding
en deling van t.k.’s nagelaten goederen.
983

3-11-1753
Compareerde hendrik slot (broodbakker te oudewater) en weduwnaar van geertruijd vijfjaar, welke vlg’s
de macht van de huw. voorw. dd. 10-5-1746 gepasseerd voor notr. cornelis zwanenburg te haastrecht,
dewelke tot zijn mede voogd gekoren te hebben over zijn dochter maria slot (en bij zijn vrouw
indertijd verwekt) de heer abraham spiering (raad en vroedschap en actueel schepen van oudewater).

984

29-1-1754
Compareerde agatha van wijngaarden weduwe en geinstitueerde erfgen. van cornelis boom (won. te
oudewater) geeft last aan cornelis kok (won. te schoonhoven) om te verkopen 2 huizen en erven die zij
heeft te schoonhoven. Het ene in de koestraat en het andere op de oude haven, etc.

985

3-4-1754
Compareerde johanna hoofdt weduwe van gerrit van ingen (won. te oudewater) ter eenre en jan hoodt
(won. te haastrecht) en lambertus kramer (won. te gouda, doch tegenwoordig te oudewater) als gekoren
voogden over de 3 minderjarige kinderen door voorn. haar man bij haar verwekt. Dit vlg’s de acte dd.
20-3-1754 voor mij notaris gepasseerd, ter andere zijde.
De eerste comparant geeft te kennen bij vlg’s het mutueel testament tussen haar en haar man dd.
10-7-1741 voor notr. jan ardinois te amsterdam gepasseerd, was geinstitueerd tot zijn algehele erfgen,
met de last de kinderen te alimenteren en een huw. uitzetting te geven.
De eerste comparant is aangesteld als executeur van t testament en tot voogddesse over de kinderen
door haar voornoemde man aan haar verwekt, als over dezelfde goederen met macht van assumtie etc. in
cas van hertrouwen te mogen verkiezen en aanstellen zodanige vrinden of vreemden personen als de
eerste comparant zoude goedvinden, om over het te doenen bewijs in de minderjarige naam te staan en
dat onder haar zouden blijven tot de meerderjarigheid van de kinderen etc. (6 blz. groot).

986

8-5-1754
Compareerde pieter welle de jonge (won. onder gouderak, doch zich nu te oudewater bevindende) bekend
schuldig te zijn aan willem vermij (won. aan de hoge brugge) een som van f 1000,- ivm. geleend geld.
De rente is 4% en wel met ingang van 1-5-1754. Af te lossen met minstens f 500,-/keer. Stelt als
onderpand al zijn vasten goederen binnen oudewater en zijn boomgaardje op t ijsselveer etc.

nr. 1942
987
4-3-1755
Compareerde pieter welle de jonge (won. op gouderak doch nu zijnde te oudewater) en stelt schuldig te
zijn aan maria de man weduwe van gjsbert van westerwal (won. te oudewater) de som van f 500,- ivm.
geleend geld. De rente is 4% en beloofd te zullen aflossen op 4 sept. 1755. Als zij binnen die tijd
overlijd zal hij direct de schuld moeten aflossen met de dan verlopen rente.
988

29-4-1755
Compareerde pieter welle de jonge (won. te gouderak doch nu alhier zijnde) is schuldig aan juffrvouw
annigje vermeij en arijen vermij (vroedschap van oudewater) te samen zijnde de nagelaten kinderen en
universele erfgen. van signeur hugo vermij de som van f 500,- wegens geleend geld. De rente is 4% en
begint 1 mei a,s, Af te lossen met f 250,-/jaar. Stelt als onderpand zijn vaste goederen en zijn
boomgaard op ijsselveere. Pieter welle den oude (won. te oudewater) staat borg voor hem.

989

18-9-1755
Compareerde maria de man weduwe van gijsbert van westerwal (won. te oudewater) maakt machtig cornelis
brack (procureur voor de vierschaar van gouda) om van pieter welle de jonge (koren molenaar op
gouderak) te vorderen en te ontvangen f 500,- met de rente van dien. Dit ivm. de schuldacte dd.
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4-3-1755.
990

31-3-1758
Compareerde pieter verhuijsen (won. in rosendaal, op t huis genaam rozendaal, parochierende onder
oudewater) ziek zijnde. Stelt als hij aan zijn ziekte zou overlijden, zijn lijk zal worden gesteld in
een bekwaam vertrek van dit zijn huis en dat zijn erfgen. het vervolgens met een jacht zullen vervoeren naar rotterdam om daar bij avond en zonder statie zal worden bijgezet in het graf van zijn
voorouders.
Legateerd aan zijn dienstmaagd maria van iterson f 2000,-en aan willemijntje bosman (zijn 2de dienstmaagd) f 300,-. Dit uittekeren binnen de 3 weken na zijn overlijden. Niets anders te disponerende te
hebben verklaard hij dat dit zijn testament is.

991

20-5-1759
Compareerde jan verhoorn (won. te oudewater) en gerrit verhoorn (won. te bodegraven. melchior spruit
(weduwnaar en erfgen. van zijn vrouw anna verhoorn, won. te haastrecht), antonij verhoorn (won. te
oudewater) en hendrik verhoorn (won. te gouda) te samen de nagelaten kinderen en erfgen. van adriaan
verhoorn welke in jan. 1759 alhier is overleden. Geven te kennen dat zij de boedel van hun overleden
vader geschift en verdeeld hebben. Anthonij verhoorn had gekregen een erf en loijerij gelegen buiten
de ijsselpoort van oudewater met een huis en erf aan de zuidzijde van de wijdstraat etc. Men is het
onderling over de verdeling eens.

992

17-6-1759
Compareerde arij jansz. klaaren (won. onder beneden haastrecht doch nu te oudewater) welke te kennen
geeft dat hij bij testamente dd. 16-6-1737 voor t gerecht van haastrecht gepasseerd door dirk
egbertsz vreem en macheltje jans klaaren (toen echtelieden), was aangesteld tot voogd over de minderjarige welke uit krachte van dat testament enige goederen zouden krijgen en dat benevens kornelis
egbertsz. vreem. Daar nu de testateurs en zijn mede voogd zijn overleden stelt hij als mede voogd aan
michiel van genderen.

993

29-6-1759
Compareerde teunis van wijngaarden (won. te haastrecht, doch nu zijnde te oudewater) die verkoopt aan
abraham van leeuwen (meester scheepmaker te oudewater) een praamschuit. Lang 42 voet, wijd 7 voet
8 duim voor f 180,-. De comparant bekende nog schuldig te zijn f 150,- en zal dit met f 30,-/jaar af
betalen. De rente is 4%.

994

14-9-1759
Compareerde jufvrouw elizabeth ouwerogge (weduwe van dirk van der eijden, in leven schrijver op ‘s
lands oorlogsschip oud teijlingen onder commando van de kapitein adriaen de munnik en won. te rotterdam) ende johanna kornelia ouwerogge (weduwe van lambertus loeff, in leven wo=ijnkoper te rotterdam)
beiden tegenwoordig wonende te oudewater, die ter requisitie van hun zoon en neef theodorus van der
eijden tegenwoordig mede won. te oudewater, verklaarden en wel de eerste comparant, dat zij op 18 dec.
1728 ‘s avonds omtrent 11 uur van de voorn. haren zoon verlost en in t kinderbed bevallen is, en dat
dezelve haar jong geboren zoon, opgebakerd zijnde nog ter zelver tijd in hare kamer en voor haar
kraambedde door de eerwaarder heer dirks te dier tijd rooms priester op t steiger te rotterdam, is
gedoopt en dus ten kristendom ingelijfd geworden, bij welken door hij de naam van theodorus heeft
bekomen.
De tweede comparant verklaard nog dat zij ter voorscr. tijde als meter van de jongeboren zoon van
haar vermelde zuster, de zelve ten doop heeft gehouden. Het schijnt dat die priester die dat kind
doopte verzuimd heeft het in t doopregister te noteren. Dit alles is gedaan om t erfrecht te bewijzen.

nr. 1943
995
6-5-1728
Compareerde roel pietersz. craijesteijn, philip pietersz. craijesteijn, cornelis verdouw man van
niesje craijensteijn en arte willemsz. van der veer (man van marijtje pietersdr. craijesteijn), alle
kinderen en erfgen. (elk voor ¼de part) in de boedel van hun vader en schoonvader pieter tonisz.
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craijesteijn (overleden 21-3-1728). Na diens dood is de boedel beschreven door hun broeder philip
pietersz. craijesteijn, waarna de deling en scheiding is gedaan. Daarbij is aan die philip toe bedeeld
5 morgen wei-, teel- en hooiland in de polder rosendaal naast de scheikade van t gemene land, en een
erve met zijne huizinge, berg, schuur en beplanting, alwaar hun vermelde vader is overleden. en philip
nog woont. Gelegen in de landen van vliet naast de boezemkade en leenroerig aan de huize van vliet
etc.
996

27-6-1729
Compareerde pieter de mey (oud schepen van rotterdam), heer van de grote draak ter eenre en herbert
hendriksz. spinhoven (opgezetene in rosendaal) ter andere zijde en verklaarden ten eenre verhuurd te
hebben aan ten anderen een hofstede met berg en schuur met omtrent 24 morgen 5 hond land in rosendaal
in t gerecht van haastrecht, zo binnen- als buiten dijks. Zijnde binnendijks 22 morgen hooi- en weiland en buitendijks 2 morgen 5 hond teelland. De huurder huurd t reeds van mei 1728. Huurd het voor
een jaar en wel voor f 13,-/morgen, dus totaal voor 320 gl. 3 stv. en ruim 2 penn. etc.

997

11-10-1729
Compareerde jan brouwer (deurwaarder van de gemene lands middelen van holland, die verklaarde ten
verzoeke van cornelis hofland cum postume van t zout, zeep, heere en redemtiegeld over oudewater en
resorten met ingang van april 1729, hoe hij met cornelis stekelend (mede deurwaarder) op orde van
dezelve c. hofland in rosendaal opschrijvinge van de vermelde pacht hebben gedaan. Zijn o.a. ingetreden in de huizinge van jacob van heininge (opgezetene aldaar) en gevraagd hadden hoeveel personen
zij zijn onder de reeds genoemde pacht. Antwoord 4 personen waaronder een knecht en een dienstmeid.

998

5-2-1731 (moet zijn 1730, zie dorso en acte nummering)
Compareerde pieter de meij (heer van de ouden draak. mitsgaders schepen te rotterdam) welke machtig
maakt de procureur adriaen van der straten (postulerende voor t gerecht van oudewater) om uit zijn
naam en zaken tegen herbert spinhoven (?) opgezetene in de gerecht van rosendaal en nu bruiker en
bewoner van zijn comparant’s plaats en hofstede, om uit zijn naam te ontvangen het restant van de
huurpennngen, welke verschenen was op 1-3-1730 en bij niet betaald heeft, te rechten te dagen etc.

999

14-3-1730
Compareerde pieter de meij (oud schepen van rotterdam, heer van de grote draak) welke verhuurd aan
herbert hendriksz. spinhoven (opgezetene in de gebuurte van rosendaal} zijn hofstede met berg en
schuur en omtrent een 24 morgen 5 hond hooi-, wei- en teelland dit alles gelegen in de buurte van
rosendaal in de gerechte van haastrecht. Het teelland ligt buitendijks en is groot 2 morgen 5 hond en
het andere land ligt binnendijks. Is gehuurd voor dit lopende jaar voor f 14,-/morgen. Worden diverse
voorwaarden vermeld.

1000

10-9-1730
Compareerde cornelis groen (jm. tot haastrecht) oud ruim 15 jaren, geboren uit jaspar groen zalr. in
leven koopman in hennip tot haastrecht) en uit ariaantje corneliss. van de weg (zijn moeder weduwe van
vermelde jaspar groen nog in levende lijve. Welke cornelis niet tegenstaande enige indispositie zijns
lichaams toch geestelijk volkomen gezond is om te testeren. Zijn universele erfgenaam is zijn moeder,
en bij voor overlijden van haar zijn vrinden van moederszijde.

1001

3-2-1732
Compareerde neeltje cornelisdr. weduwe van gijsbert vergeer in de gerechte van rosendaal nabij deze
stede woonachtig. Verklaarde tbv. de 7 kinderen van de heer olivier van pamburg (raad, oudschepen en
regerend burgemeester van oudewater) schuldig te zijn f 150,- aan haar comparante op 15-1-1732
toegeteld. De rente is 3 ½%, en t eerste jaar rente verschijnt 15-2(?)-1733.

1002

27-8-1732
Compareerde willem teunisz./tonisz. huisman (won. boven haastrecht) ter eenre en annitje claasdr. de
wit (weduwe van tonis huysman in leven zoon van de zelve w. tonisz. huijsman, geass. met gijsbert
klaasz. de wit (broeder van dezelve tweede comparant ter andere zijde. Geven te kennen dat zij voor
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het aangaan van t huwelijk hun huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt voor notr. willem van vianen tot
woerden op 20-12-1727. Daar haar man overleden is voldoet zij nu aan t bepaalde in die huw.
voorwaarden.
1003

2-4-1733
Compareerde de heer johan raaphorst (raad en vroedschap en oud schepen van oudewater) verhuurd aan
leendert aartsz. verhoef (nu wonende op t verhuurde) een hofstede met berg en schuur en de beplanting,
gelegen in rosendaal. Strekt halverwegn uit de ijssel tot achter aan de honcoper landscheidingsweg.
Belend ten oosten jan vergeer en ten westen jacob van heiningen, groot omtren 23 morgen, gelegen
binnen - en buitendijks en met vruchtdragende bomen en met 2 huizingen, 2 bergen en een schuur.
Volgen uitvoerig de voorwaarden. Wordt voor 4 jaren verhuurd met ingang van cathedram 1733, en dat
voor 16 gl./morgen zijnde totaal 368 gl./jaar. Ook moet hij mee betalen in de land’s lasten welke op
die hofsteden staan.

nr. 1944
1004
23-3-1735
Compareerde nanne hendriksz. den boggenden (meerderjarige en vaderloos jm. won. te stolwijk) a.s.
bruidegom met trijntje hendriksdr. hak (minderj. j.d. geassisteerd met haar vader hendrik meessz. hak
(beide won. te rosenzaal nabij de stede van oudewater) a.s. bruid. Maken hun huw. voorwaarden. Hij
brengt in de aan hem aanbestorven goederen en zij de door haar vader toegezegde goederen. Er zal geen
gemeenschap zijn van hun goederen, doch wel van de winst en verlies gedurende het huwelijk. De
bloedvrinden zijn de erfgen. etc.
1005

17-12-1735
Compareerde cornelis groen (minderjarige j.m. tot haastrecht woonachtig) gezond. Testeerd. Vorige
wilsbeschikkingen vervallen. Zijn universelen erfgen. is zijn oom jan van velsen (mr. timmerman, mede
tot haastrecht) nevens zijn moeije mergje groen (zijn vernoemde oom’s vrouw). Mochten beiden voor
overlijden dan gaat zijn nalatenschap naar hun 3 kinderen nl. jacob-, antonis- en maria van velsen.

nr. 1945
1006
2-3-1733
Compareerde neeltje cornelisdr. weduwe van gjsbert cornelisz. van der geer (won. in rosendaal) ligt
ziek te bedde. Laat het testament dat zij met haar man had gemaakt voor notr. maas op 18-2-1719 voor
zover het nodig is vervallen. Bepaald nu dat haar universele erfgen. zullen zijn haar kinderen
(verwekt door haar voor vermelde man). Bij vooroverlijden zjn haar wettige decendenten de erfgen. De
na te laten ongehuwde kinderen krijgen f 100,- in t vooruit, etc. etc.
1007

10-6-1735
Compareerde johannes de geer (korenkoper tot krimpen a/d lek) doch nu te oudewater in kwaliteit als in
t testament van zijn vader (cornelis van der geer) bepaald is (gepasseerd voor notr. guldemont tot
ouderkerk aan de ijssel op 28-1-1728. Op grond hiervan machtigd hij johannes de jong (oud schepen van
oudewater) om de zaken van zijn vader’s boedel te behartigen etc. (o.a. transporten).

1008

11-11-1736
Compareerde arij cornelisz. sirre (won. in honcoop, oud 59 jaar) en verklaard op verzoek van crijn
danen, dat t waar is dat in 1688 t/m 1725 hij heeft gewoont tot ouderkerk a/d ijssel op de hofstede
van de heer wittert. Onder die hofstede behoorde ook 8 hond land (nu t eigendom van alewijn priem en
doenmaals aan heer wittert, gelegen in de woning van de requirant crijn danen. Dat voor de eigen van
die 8 hond land hij deposant altoos heeft gemaakt een roede tiendweg, een roede ouwelandseweg, een
roede agterkade voor deze gelegen hebbende aan de westzijde en nu aan de oostzijde en nog een roede
kade en zijkade schinkelkade na beloopt van de morgentalen.

1009

31-10-1737
Compareerde marrytje byleveld weduwe van pieter van der zaa (won, te oudewater) maakt machtig haar
zoon joppen van der zaa (won. aan de oude watering) om uit haar naam te aanvaarden haar erfenis van
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haar broeder geerloff willemsz. bijleveld (overl. in rosendaal). Verder om de huizen en landen welke
haar aangekomen zijn te verkopen etc.
1010

10-12-1737
Compareerde gerrit de jongh (koopman in hout, hier tot oudewater), pieter schenke en cornelis schouten
(won. tot bergambacht) welke verklaarden zich te stellen borgen en wel de eerste comparant voor
cornelis leendertsz. bode (won. aan de vlist buiten schoonhoven) en de twee laatsten comparanten voor
cornelis ariensz. verwael gehuwd met annichje leenderts. bode (won.in de heerlijkheid van bergambacht)
Dit tbv. de heer cornelis leonaerd van den paat (schout) en johan henrick van oucoop (secr. van
camerick aan de myzijde als gemachtigde van de gezamelijke erfgen. van elbert cornelisz. van der
quast en annichje jans. schouten, om aan haar als eigen schuld te testitueren en voldoen 240-14-7 met
de renten van dien welke vern. conelis leenderts bode en cornelis leendertsz. van der wael in hun
kwaliteit vande heren van de paad en oucoop hebben gelicht of zullen komen te lichten uit de nalatenschap van de voornoemde elbert cornelisz. van de quast onder haar behouden voor een broeder van
dezelve cornelis- en annitje leendertss. bode genaamd henrick leendertsz. bode een menigte van jaren
buiten ‘s lands vertrokken geweest en niet wisten of dier elbert cornelisz. van der quast overleden
was en of iemand zijn recht had verkregen buiten de voorn. cornelis leendertsz. bode en annichje
leenderts bode, in achteren te vooscr. komende ende haar actien daer aen gaande mochte maken etc.

1011

16-7-1738
Compareerde gerrit de jong (raad in de vroedschap en oud burgemeester te oudewater) geeft volmacht aan
mr. jodocus van lindt (procureru te schoonhoven, te bergambacht en anderen omliggende plaatsen) om
zijn zaak tegen cornelis treuren te behandelen.

nr. 1946
1012
17-2-1740
Compareerde lijsbeth meurs (meerderjarige j.d. won te oudewater) zegt dat bij haar hadde geconverseerd
leendert stolwijk (jm. van haastrecht) welke had beloofd met haar te trouwen, zodat zij in 1738 is
verlost van een dochter, waardoor zij verkreeg een acte tot last op voorn. leendert alzo hij in t
volbrengen van zijn belofte bleef in gebreken. Hij heeft gegeven aan haar ter voldoenng van de alimentatie van dat kind (het welk is gestorven) als anders, beloofd dezelve leendert geen verdere actie of
pretensie, t zij van trouwbelofte, defloratie, kraamkosten, alimentatie of begraaf kosten te zullen
maken, veel min dezelve hem te pretenderen in rechten of daarbuiten etc.
1013

1-5-1740
Compareerde de heer boudewijn van den nouwland gehuwd met juffr. maria van loenen waarbij hij blijkende geboorte had (won. te delft doch nu te oudewater) welke huurd 25 ½ morgen wei- en teelland met
de huizinge, bargen en schuren, gelegen buiten oudewater in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht. De huurder zijn de strekkingen etc. zeer wel bekend. Dit voor een tijd vaan een jaar. De pachtsom is f 400,-.

1014

7-7-1740
Compareerde isaac erffort zijnde van competente ouderdom welke stelde dat op 5-7-1740 hij was in
benschop ten huize van jan de lange (hostis in de posthoorn aldaar) en toen hoorde dat arij van der
meyden en johannes olthuysen te samen onderhandelde over het kopen van een boomgaard gelegen onder
de
jurisdictie van haastrecht en dat zij verschillende bedrag een van f 25,-. Dat daarop johannes
olthuijsen en arij van den meyden samen zijn heengegaan en de attestant met bart holthuysen gevolgd
zijnde, te samen zijn gekomen aan t huis van bart de lange in benschop. Dat toen johannes holthuijsen
tegen de attestant zeide, de koop is er door, bedoelde van die boomgaard.

1015

12-10-1740
Compareerde cornelis de post laatst weduwnaar van leena pieters. van vliet (won. onder de jurisdictie
van haastrecht) ter eenre en ariaantje corneliss. boes (laatst weduwe van abram bastiaansz. van der
veer (won. te oudewater) ter andere zijde. Maken hun huw. voorw. Brengen al hun goederen in. Er zal
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geen gemeenschap van die goederen zijn evenmin van die welke zij eventueel zullen erven. De winsten en
verliezen staande het huwelijk zijn erfelijk half-half. Hij bepaald als hij kinderloos overlijd, zijn
bruid unisersele erfgen. zal zijn doch wel aan de erfgen. van zijn vorige vrouwen het geen haar
als dan zal competeren moet geven etc.
1016

3-9-1741
Compareerde teunis meesz. hak (won. tot willeskop) als vader en voogd over zijn minderjarige dochter
gerritje teunisdr. hak. Maakt machtig mr. jodocus van lind (procureur te schoonhoven en elders) om
zijn zaken tegen pieter cornelisz. van dam (won. aan de vlist) te behartigen.

nr. 1947
1017
19-1-1742
Compareerde pieter van der stal als voogd, benevens andries de lange, aangesteld over t minderjarige
kind van wijle zijn broeder dirk van der stal verwekt bij leena aartss. vermont, bij hun testament
voor mij notaris gepasseerd op 12-4-1741. Verklaarde in die kwaliteit (vermits t overlijden van
vernoemde andries de lange) in diens plaats als voogd aan te stellen andries vergeer (won. in
rosendaal).
1018

3-5-1742
Compareerde teunis kemp (won. willeskop) en andries vergeer (won. in de linschoten) die verklaarden
voor de prompte voldoening, welke uitterlijk voor 1-10-1742 zal moeten geschieden, van een som van
180-4-0 die heer mr. pieter verhuyzen is competerende van cornelis vergeer per resto van landpachten,
verschenen petri 1742 vlg’s de huurcedulle van een hofstede gelegen in der rosendaalse polder. Stellen
zich borgen.

1019

11-8-1742
Compareerde jan hendriksz. van bergen gehuwd met wijntje kok (won. op t dorp van moordrecht), welke
verklaarde voor zich zelve en als zegman van zjn zwager willem kock (schoolmeester te berkenwoude)
volmachtig te maken de heer hugo maas (sub. baljuw, dijkgraaf en schout te oudewater) aan deszelfs
zwager willem kock (staat:’koel’) om te verkopen zeker tuin en tuinhuis gelegen buiten oudewater op
papenhoeven. Was de comparant aangekomen bij erfenis van anna kock weduwe van hendrik admiraal.

1020

7-3-1748
Compareerde gerrit megershoff (won. te haastrecht) welke volmacht geeft aan de heer fransoys van
hoogstraten (procureur voor de vierschaar der stede en lande van haastrecht) om waar te nemen t proces
welke de comparant moet voeren als gede. tegen ambrosius leusen (won. te haastrecht).

nr. 1948
1021
15-8-1743
Compareerde jan konings gehuwd met aafje de man als mede cornelis de man, jan van den bogaard gehuwd
met aaltje de man en martinus de man (alle won. binnen oudewater) als mede nog ariaantje de man
(meerderjarige dochter, won. in rosendaal). Geven volmacht aan hendrik de man (won. te oudewater) ivm.
de nalatenschap van magdalena ten oever (won. en overleden in den haag).
1022

6-7-1746
Compareerde johannes schrijvers (won. in gouderak) stelt zich borg tbv. pieter welle (impostmeester)
ivm. de pachtpenningen.

1023

28-9-1746
Compareerde johannes schrijvers (won. in gouderak) stelt zich borg tbv. pieter welle (impostmeester te
oudewater) ivm. diens pacht penningen van de gemene lands middelen.

1024

23-6-1749
Compareerde jan dorst en cornelia de groot (echtlieden, won, tot haastrecht) testeren. Voorgaande
wisbeschikkngen vervallen. Maken nu een mutueel testament. De langstlevende moet aan de kinderen (of
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diens nakomelingen) uitkeren 3 zilveren ducaton’s, dit ter voldoening van hun legitime portie. Verder
moet het aasdom’s recht op hun nalatenschap worden toegepast.
nr. 1949
1025
12-5-1758
Compareerde francois van hoogstraten (raad in de vroedschap, oud burgemeester en secretaris van oudewater) als aangestelde executeur en redderaar van de boedel en nalatenschap van mr. pieter verhuijsen,
welke op 8-4-1758 in rosendaal onder haastrecht is overleden. Maakt machtig mr. hendrik de kempenaar
(schepen van de stad ‘s hertogenbosch en rentmeester van de geestelijke goederen van peelland) om in
zijn naam te compareren ter secretarie van ‘s hertogenbosch en aldaar onder eede te verklaren dat de
memorien van aanbreng der goederen door voorn. mr. pieter verhuijsen nagelaten en de 20 stde penning,
deugdelijk en oprecht zijn.
1026

23-4-1759
Compareerde cornelis dirksz. post won. in de landen van haastrecht, testeerd. Eerdere wilsbeschikkingen vervallen. Universele erfgen. zijn de drie kinderen van testateurs laatst overleden huisvrouw
aryaentje corneliss boer met namen: jannigje van der berg, willemijntje van der veer en cornelis van
der veer, elk voor 1/3de part, resp. hun decendenten. De weeskamer wordt uitgesloten.

1027

19-9-1775
Compareerde pieter de meij (oud burgemeester van oudewater, won. in rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht) welke verklaarde als enige geinstitueerde erfgen. van wijle zijn broeder jan de meij (won.
en overl. in rosendaal) machtig te maken arien vermey (drossaard in de hoge heerlijkheid van zuid
polsbroek etc.) om uit de naam van hem comparant te compareren voor t gerecht van de stad utrecht en
aldaar de memorie van de effecte van de 20ste penn. en collectorale successie aan te brengen, tbv. van
de provincie van utrecht.

1028

29-5-1777
Compareerde arien verwij (drossaard van zuid polsbroek etc.) en adriaan van nooten (hoogheemraad van
de krimpenerwaard en secretris van haastrecht) beide door wijle pieter de meij (in leven oud burgemeester van oudewater) via zijn testament aangesteld en dat van zijn overleden broeder jan de mey
(op 26-5-1766 voor notr. p.c. van rijp gepasseerd) zijn aangesteld etc. Volgt op opsomming van een
aantal obligatie’s met een waarde van f 10.000,-.

1029

10-9-1777
Compareerde jan vermey (drossaard van zuid polsbroek etc.) en adriaan van nooten (hoogheemraad van de
krimpenerwaard en secretaris van haastrecht) in de kwaliteit als in voorstaande acte vermeld etc.
etc. Betreft de boedelscheiding en is omtrent 60 blz. groot.

nr. 1950
1030
7-1-1751
Compareerde vrouwe maria vethuijsen weduwe van pieter de meij (won. te oudewater) geeft volmacht aan
haar zoon mr. pieter de meij om namens haar te compareren voor t gerecht van haastrecht om aldaar te
verkopen aan jan vergeer 6 morgen land gelegen in de polder rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht over de goejanverwellesluis genaamd de schans. Strekt van de ijssel tot aan de honkoopse
landscheiding en belend vlg’s de eigen brieven daarvan zijnde.
1031

11-4-1755
Compareerde gijsbert hoogenboom (won. in hekendorp) die verhuurde aan jan elbertsz. kort en pieter van
oosten (beiden won. onder de gerechte van de vlist en bonrepas) bekenen aangestaan te hebben een
hofstede (bestaande uit een huis, berg en schuur met omtrent 23 morgen wei-, hooi- en hennipland, ten
oostenzijde onder de jurisdictie van de vlist. De ligging is de huurder bekend. Huurd het voor 2
jaren. De pacht voor t eerste jaar is f 230,- en voor t tweede jaar f 253,- etc.

1032

30-9-1755
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Compareerde annetje versloot weduwe van willem van doorn (won. te haastrecht), testeerd. Alle voorgaande wilsbeschikkingen worden herroepen. Legateerd aan haar zusters zoon aart van kesteren resp.
dien descendenten, f 300,-.
Legateerd verder aan haar zusters dochter niesje van kesteren (gehuwd met jan koy) resp. hun descendenten f 300,-. Legateerd aan het dochtertje van vern. jan koy en niesje van kesteren genaamd
willemijntje koij f 100,-, een bed met toebehoren en een kabinetje. Legateerd aan de kineren van haar
zuster’s zoon jan van kesteren, resp. zijn descendenten, f 300,-. Legateerd aan de kinderen van haar
zusters dochter gerrigje van kesteren weduwe van hendrik kop resp. hun descendenten f 300,-. Als haar
zuster johanna versloot weduwe van anthonij van kesteren zal zijn overleden, zullen haar testatrice’s
na te noemen erfgen. dan eerst gehouden zullen zijn eerst de legaten uit te keren aan degenen die dan
nog in leven zijn. Haar verdere erfgenamen van al haar verdere goederen zijn haar neef teunis van
kesteren en haar nicht jannigje van kesteren (vrouw van johannes van zijl) ieder voor de helft (resp.
hun descendenten). Volgen wat voorwaarden en event. voogd stellingen.
1033

3-4-1756
Compareerde maerten versteeg (won. te rosendaal in de landen van haastrecht) zegt in huur te gebruiken
een hofstede (genaamd woelvliet) bestaande in huizinge, berg en schuur met omtrent 17 morgen land in
de polder rosendaal nu in eigendom zijnde van de heren jan de mey en cornelis nooten en dat hij van de
landpacht, welke ingegaan was 1-5-1755, nog schuldig is f 250,- onder afslag van f 7-8-0 wegens
geleverde hennip. De eigenaren hadden op 2-4-1756 arrest op al zijn goederen laten leggen ivm. met
zijn hypotheek etc. Volgt een opgave van de roerende goederen in zijn huis per vertrek.

1034

7-4-1756
Compareerde pieter de nuver (won. te oudewater) gehuwd met alleta kooy, mitsgaders jan kooy (won. te
woerden) voor hem zelf en als voogd van maria trim nagelaten dochter van maria kooy (aan haar verwekt
door jacobus trim), nagelaten kinderen, kindskind geinstitueerde erfgen. van aagje tak in leven weduwe
en boedelhoudster van cent kooy gewoond hebbende en overleden te gouderak. Verklaard ingevolge t
contract tussen de comparante en verdere erfgen. ter eenre en de gezamenlijke crediteuren van de
voorn. weduwe cent kooy ten andere zijden dat op 23-3-1756 machtig was gemaakt cornelis baak (notaris
en procureur te gouda) en arij herfst (secr. van gouderak) om alle roerende en onroerende goederen
van de overl. weduwe van cent kooy openbaar te verkopen etc.

1035

26-7-1756
Compareerde pieter welle de jonge (won. te gouderak) voor hem zelve en pieter welle de ouden (won.
te oudewater) als voogd over zijn minderjarige zoon cornelis. Geven te kennen dat in july 1756 te
oudewater is overleden johannna welle (in leven weduwe van jochem van ameide, zuster van de eerste
comparant en van de voorscr. pupil van de tweede comparant). Heeft uit christenplicht order gegeven
tot de begravenis etc. doch stellen zich geen erfgenamen in de nagelaten boedel.

1036

22-8-1756
Compareerde arij zaal en crijntje mijderswijck echtelieden, won. in rosendaal onder het gerecht van
haastrecht, testeren. Laten de vorige wilsbeschikkingen vervallen o.a. die van 5-3-1741 voor notr.
dirk swartendijck te woerden. Indien zij overlijden zonder kinderen natelaten, is de langst-levende
universele erfgen. Is zij de eerst stervende en leven haar ouders dan nog, dan moet de langst-levende
hun een legitime portie geven etc.

1037

19-11-1756 gegoed beneden de f 2000,Compareerde annigje cornelisdr. van der bruin (laatst weduwe van luit willemsz. verlaan (nu won. onder
ouderkerk a/d ijssel) testeerd. Alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen. Haar universele erfgen.
is pieter de lange (won. in de lange weyde).

1038

31-1-1757
Compareerde teunis mijderswijk en jan zaal zich tevens sterkmakende voor jan looij en hugen looij, als
aangestelde voogden over de minderjarige nagelaten kinderen en erfgen. van wijlen arij zael en
krijntje mijderswijk (in leven echtelieden) denzelve zo in hun kwaliteit verklaarden dat zij verhuurd
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hebben aan hannis van de vlist een hofstede, bestaande uit een huis, berg en kaeckberg en omtrent 24
morgen wei-, hooi- en teelland, gelegen in rosendaal onder t gerecht van haastrecht. De huurman is de
ligging bekend. Dit voor 6 jaren. De pachtsom is f 350,-/jaar. Volgen een aantal bepalingen.
1039

17-3-1757
Compareerde iefje schinkel weduwe en erfgen. van claas bruizer (won. te oudewater) geeft volmacht aan
haar schoonzoon andries van oudenallen om namens haar te compareren voor t gerecht van haastrecht met
de verdere erfgen. van het te vermelden perceel, te transporteren aan de heren jan de meij en cornelis
van noten een hofstede bestaande uit een huis, berg en omtrent 7 ½ morgen wei-, hooi- en teelland,
gelegen in rosendaal.

nr. 1951
1040
12-5-1757
Compareerde gijsbert hogeboom (won. te hekendorp) die verhuurde aan cornelis duijst en jan vn der
croeff (beiden wonende thans in de vlist) een hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur met
omtrent 23 morgen wei-, hooi- en teelland aan de oostzijde en onder de jurisdictie van de vlist. De
belendingen zijn de huurder bekend. Verhuurd voor een jaar en een pachtsom van f 276,- en een gouden
ducaat tbv. verhuurders dochtertje. Volgen de voorwaarden.
1041

1-10-1757
Compareerde gerrit danensz. (won. te schoonhoven) die stelde joris huigen van der dool (in kwaliteit
als bij de testamente van wijle zijn zuster grietje huigen van den dool weduwe van gerrit de bes dd.
7-7-1726 gepasseerd voor notr. jan van dijk te haarlem, gecommitteerd met een zekere jacob claes. de
jonge als executeur van dezelve boedel tot voogd over hare minderj. erfgen. en tot administrateur van
de na te laten goederen. Heeft t recht van assumptie vlg’s de acte dd. 20-10-1747 voor notr. anthony
zuidam te molenaarsgraaf residerende, vermits t afsterven van de voorn. jacob claasz. de jong hem
comparant tot mede executeur voogd etc. Daar de voorn. joris huigen van den dool mede is komen te
overlijden, stelt nu in diens plaats aan arij molenaar gehuwd met zijn comparants zuster, zijnde een
kleindochter van de voornoemde grietje huigen van den dool.

1042

1-10-1757
Compareerde stijntje den bes weduwe van jacob danens (in leven koopman in hennip) ter eenre mitsgaders
gerrit danensz. en agidius danensz. beiden hare minderjarige zonen ten andere zijden. Alle comparanten
wonen te schoonhoven. Geven te kennen dat de eerste comparant’s man en de twee laatste comparanten
vader de vernoemde jacob danens. in 1744 zijn overleden. De tweede comparant gerrit danens zijnde die
tijd tot heden toe (zo omtrent de tijd van 13 jaren) met alle ijver de negotie verder hebben bedreven.
De laatste comparant agedius danens. sedert 1752 (dus ruim 5 jaren) met naarstigheid zijn broeder
geholpen. Hebben hiervoor alleen de kost en inwoning gehad. Krijgen nu van hun moeder daarvoor een
forse geldelijke beloning. (de acte is 8 blz. lang).

1043

25-2-1758
Compareerde claas beusekum en dirkje scheer echtelieden won. in rozendaal, testeren. Voorgaande
wilsbeschikkingen vervallen. Laat de eerst stervende kinderen etc. na dan is de langstlevende
universele erfgenaam, doch moet wel daarvoor die kinderen alimenteren en kleden. Er zijn 2 percelen
land nl. een van 4 ½ land in dijkveld en t andere 5 morgen in de heerlijkheid de vliet etc. De acte
is 8 blz. lang).

1044

10-4-1758
Compareerde cornelis schijff van puffelen (oud schepen van haastrecht en won. aldaar). Testeerd,
eerdere wilsbeschikkingen vervallen. Bepaald dat aan zijn vrouw jannigje jacobs. drost legateert alle
goederen hem staande t huwelijk aangekomen.

1045

19-8-1758
Compareerde jufvrouw jannigje jacobs. drost weduwe van cornelis schijff van puffelen (won. te
haastrecht). Stelt uit de macht van hun huwelijkse voorwaarden (dd. 23-10-1749 gepsseerd voor notr.
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cornelis swanenburg tot gouda en haastrecht) als voogden over hun enige nagelaten kind aan, haar
zwager willem visser en de heer jan hoofd (beide won. te haastrecht).
1046

19-8-1758
Compareerde jufvrouw neeltje schijff laatst weduwe van cornelis van eijndhoven (in leven burgemeester
van haastrecht en wonende aldaar). Vervallen alle voorgaande wilsbeschikkingen en testeren. Legateerd
aan jannigje jacobs. drost (weduwe van haar zoon cornelis schijff van puffelen) een nieuw testament
met gouden sloten. Enige erfgenaam is het enig nagelaten kind van haar overl. zoon cornelis schijff
van puffelen genaamd jacob schijff van puffelen, in huwelijk verwekt bij jannigje jacobs. drost.
Volgen nog een aantal bepalingen.

1047

20-8-1758
Compareerde gijsbert hoogenboom (won. hekendorp) die verhuurde aan dirk spek (won. nu in de vlist) een
hofstede bestaande uit een huis, berg, schuur en omtrent 23 morgen wei-, hooi- en hennipland staande
aan de oostzijde en onder de jurisdictie van de vlist. Dit voor 4 jaren De pacht is 322,- gl./jaar.
Volgen de diverse voorwaarden.

1048

23-9-1758
De eerste schepen van krimpen a/d lek verzocht zal zich uit naam van mij aart kool van kesteren (won.
nu in abkoude) vervoegen op de woonstede van ... (niet vermeld) streso (predikant van de geref.
gemeente te krimpen a/d lek) en hem aanzeggen dat ik insinuant al voor enige jaren de vrijagie gemaakt
hebbende bij maria van iterson (won. te rosendaal nabij de stad oudewater) zulks is geweest dat vern.
maria en ik insinuant hebben verbonden om met elkander te trouwen. Zij was dienstbode in huur bij
wijle mr. pieter velthuizen waar zij heeft opgezegd. Zij is nu onverwachts in ondertrouw gegaan met
henricus welle (won. krimpen op de lek). De eerste huw. proclamatie was op 17-9-1758. Protesteerd
tegen dat voorgenomen huwelijk.

1049

24-9-1758
Ik notaris heb op heden, geassisteerd met hendrik zwartbol en pieter de kooning als getuigen, zijn
gegaan naar de woning van de predikant streso doch was niet thuis. Hebben aan zijn dienstmaagd de
inpre-sentie van klaas de groot (schoolmeester en koster aldaar) de acte van schuttinge en protest
voor gelezen en aan hem gegeven, welke antwoorden: ik zal t de heer geven.

1050

12-11-1758
Compareerde aart kool van kesteren (won. te abkoude) zegt dat tussen hem comparant als eiser en opposant ten eenre en maria van itersen (meerderjarige dochter. gewoond hebbende te rosendaal onder de
jurisdictie van haastrecht) ter andere zijde. Voor t gerecht van haastrecht is een proces ontstaan en
er nog is, dat door de comparant wordt gesustineerd dat die maria onder trouwbelofte heeft aangegeven
met henricus welle (won. te krimpen a/d lek). Dat zij reeds op 17-9-1758 te oudewater (zij woont in
rosendaal) te krimpen a/d lek in ondertrouw is gegaan, waartegen hij geprotesteerd had etc.

1051

22-1-1759
Compareerde claas beuzekum weduwnaar van dirkje scheer bruidegom ten eenre en hanna korneliss. vonk
(meerderj. j.d.) bruid ter andere zijden, beiden won. in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht
maken hun huw. voorwaarden. Hij brengt in al zijn goederen benevens de erfenissen etc. Zij brengt in
al haar goederen bestaande alleen uit klederen etc., en sieraden, te samen getaxeerd op f 50,-. plus
de event. te bekomen ervenisse. Er zal geen gemeenschap van de goederen zijn etc. (6 blz. groot).

1052

18-4-1759 (beneden de f20.000,- gegoed)
Compareerde mejufvrouw anna cornelia baart, ongehuwde dochter, won. binnen schoonhoven, testeerd.
Herroept alle voorgaande wilsbeschikkingen. Haar universele erfgen. zal zijn haar moeder vrouwe cunira
van pursum weduwe van mr. jacob baart (in leven raad in de vroedschap van schoonhoven mitsgaders
drossaart van zuid polsbroek).

1053

20-7-1759
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Compareerde hendrikus okhuijzen en catharina leeuwenhoek (echtelieden won. te haastrecht), testeren.
Vroegere testamenten vervallen. Maken nu mutueel testament. Als hij de eerst stervende is zonder
kinderen na te laten, kindskinderen etc., dan moet zij als langstlevende aan zijn broer jan okhuijzen
en als zij de eerst stervende is, dat hij dan aan haar ouders c.q. haar zusters eva en jacoba
leeuwenhoek, al de klederen van de eerst stervende geven. Tot eventuele voogden worden aangesteld zijn
broer jan olhuijzen en haar broer gerrit leeuwenhoek.
1054

5-11-1759
Compareerde francois van hoogstraten administrerend baljuw, dijkgraaf en schout van oudewater en won.
aldaar, in kwaliteit als bij wijle mr. pieter vethuijsen (won. en overl. te rosendaal op t huis rozendaal) zijnde aangesteld tot executeur en redderaar van zijn boedel en nalatenschap vlg’s de acte dd.
2-4-1758 voor notr. hendrik van der mey te rotterdam gepasseerd. Geeft volmacht aan paulus den besten
(koopman en raffinadeur in ‘s hertogenbos, om te compareren alwaar t hoord om aldaar te verkopen aan
het groot burger gasthuis te ‘s hertogenbos 5 losrentenbrieven ten lasten van de heren van braband ter
prijse van 93 %. te samen groot f 1262,-.

1055

19-11-1759
Compareerde hendrik de lange gehuwd met gerrigje cornelisz. verheul (won. noord polsbroek) en maria
corneliss. verheul (meerderjarige j.d. nu won. in stolwijk) welke nagelaten kinderen zijn van
geertruyd symons. koen die een dochter was van wijle maria den burger in leven weduwe van sijmen
ariensz. koen. Geven te kennen dat barend botter (won. in zuid polsbroek) die beneffens cornelis
jansz.verluit en jan teunisz. snoek (beiden als nu overleden) voogd was over de eerste comparant’s
huisvrouw als mede over de tweede comparante wegens derzelven erfportie in de nalatenschap van voorn.
maria den burger. Heeft aan de comparanten vertoont de staat van inventaris van de boedel van maria
dd. 22-7-1742 en de acte van scheiding dd. 11-12-1742 gepasseerd voor notr. e. maas te oudewater. Zijn
accoord bevonden. Hebben nu ontvangen 204-1-0 zijnde de helft wat aan de 4 kinderen van cornelis
jansz. verheul bij de scheiding is toebedeeld etc.

1056

14-7-1760
Compareerde leendert willemsz. van dam en gerrigje jans. hogenboom (echtelieden, won. aan de vlist),
welke zeggen dat zij in hun testament dd. 22-4-1739 voor ntr. arnolt bulick binnen schoonhoven) hadden
bepaald dat de langstlevende van hen tot erfgen. was aangesteld benevens tot voogd of voogddesse over
de minderjarige kinderen willem ariensz. van dam (zijn comparant’s vader) en jan cornelisz. hogenboom
(haar comparant’s vader). Nu is zijn vader overleden en haar vader kan van wegen zijn hoge ouderdom
het voogdijschap niet meer aanvaarden, waarom zij hem nu van die voogdijschap ontslaan. Nu worden
benoemd tot voogden zijn neef pieter van dam (woon. te bodegraven) en jacob jansz. baas (won. aan de
westzijde van de vlist).

1057

20-8-1760
Compareerde hermanus van hombergen (schepen van haastrecht en won. aldaar), testeerd. Vorige wilsbeschikkingen vervallen, doch de huw. voorwaarden (dd. 14-9-1758 voor notr. g. amelius te gouda)
blijven van kracht (met neeltje verhaar zijn tegenwoordige vrouw). Legateerd o.a aan t zoontje van
zijn oudste dochter elisabeth hombergen (gehuwd met willem polijn) genaamd hermanus.
De 2de dochter petronella van hombergen (gehuwd met hermanus nes (gedoopt met de voornaam hermanus).
Legateerd verder aan die dochter van een van zijn testateurs voorn. 2 dochters elisabeth en petronella
van hombergen welke met de naam hester zal zijn gedoopt en bij zijn dood leeft etc. etc.

1058

25-8-1760
Compareerde neeltje schijf laatst weduwe van cornelis van eyndhoven (in leven oud burgemeester van
haastrecht en won. aldaar), testeerd. Het kind van haar overleden zoon cornelis schijf van puffelen
genaamd jacob schijf van puffelen verwekt bij jannigje jacobs. drost krijgt een legitime portie. De
rest gaat naar haar schoondochter jannigje jacobs. drost. Volgen nog een serie verdere bepalingen.
(is 8 blz. lang).
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1059

4-9-1760
Inventaris van de nagelaten boedel van anna oosterum in leven vrouw van pieter welle de jonge die op
2-3-1760 in t gerecht van gouderak is overleden. O.a.: een windkorenmolen met alle greedschappen en
huis, schuur en erf te gouderak. Strekt en belend vlg’s de eigendom’s brieven. Verder een boomgaard en
huisje en baanhuis gelegen op t ijsselveer nabij de stad oudewater. Volgen de inschulden, sieraden
etc.

1060

4-9-1760
Compareerde pieter welle de jonge weduwnaar van anne oostrum (won. gouderak) ter eenre en jan oostrum
als mede voogd over t nagelaten kind van gemelde anna oostrum bij den eerste comparant aan haar
verwekt ter andere zijde. Stellen dat anna van oostrum met haar man op 17-1-1754 waren gecompareerd
voor notr. arij herfst te gouderak en daar hun mutueel testament hadden gepasseerd met alimentatie van
de kinderen. Maakt nu een aanvulling en correctie daarop. (6 blz. lang).

1061

19-9-1760
Compareerde jan cornelisz. vergeer (won. in rosendaal), testeerd. Bespreekt aan cornelis de with (een
zoon van peter de with) en anna vergeer zijn hofstede met 16 morgen land in rosendaal, belend theodoor
bisdom heere van de vlied en aan de andere zijde de kinderen van arij zaal (met bepalingen). Legateerd
aan jannigje dogterom zijnde een voordochter van de voorn. anna vergeer (aan haar in voorgaand huwelijk verwekt door otto dogterom) een 7 morgen land met een huisje daarop, in rosendaal. Belend ter
eenre de eigenaars van de hofstede (nu gebruikt bij meyndert van vliet) en ter andere zijde dammas
drost, de boezemkade en de armen van rosendaal.
Verder nog 2 akkers onder honaard etc. (de acte is 6 blz. lang).
2-10-1760
Compareerde hermanus de meijer en aagje de lange (echtelieden, wonende binnen haastrecht), maken hun
mutueel testament. De langstlevende moet de kinderen alimenteren etc. en 3 zilveren ducaten (= 9-9-0)
geven, Verder moet het aasdoms versterfrecht worden toegepast vlg’s t placaat van de staten van
holland dd. 18-12-1599. Tot eventuele voogden worden benoemd zijn zwager cornelis domburg en haar
broeder cornelis de lange.

1062

1063

29-10-1760
Compareerde cornelis welle (won. te oudewater) stelt dat zijn oom jan pietersz. welle (nu won. te
bergambacht) in kwaliteit met als benevens wijle jacob van holst (geweest zijnde voogd over de 3
minderjarige nagelaten kinderen van zijn comparant’s moeder wijle catharina van schieveen in huwelijk
bij haar verwekt door pieter pietersz. welle) aan hem comparant had vertoond en gegeven copie acte van
zekere uitkoop tussen zijn comparant’s vader (= pr. pr’sz. welle) ter eenre en de voorn. jan pietersz,
welle en jacob van holst (in hun vern. kwaliteit) dd. 6-12-1738 voor notr. hendrik van heuven te gouda
gepasseerd, waar de comparant’s vader pieter pietersz. welle zich o.a. heeft verbonden om het moederlijke erfdeel van de vern. 3 kinderen (nl. johanna-, pieter- en cornelis welle) bij hun meerderjarigheid of eerder trouwen) te samen zal geven 4.400,- gl. zijnde dus 1/3de part van f 15.500,- !!
De comparant bevestigd de ontvangst van het copie van de uitkoopacte en ontslaat zijn oom jan pietersz
welle van het voogdijschap.

1064

6-11-1760 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerde hannis van der vlist en risje van der beek (echtelieden, won. in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht), testeren. Laat de eerst stervende geen kinderen etc. na, dan is de langstlevende universeel erfgen., met verdere bepalingen. Laat de eerststervende wel kind of kinderen resp.
decendenten na, dan is wel de langstlevende universele erfgen. doch moet de kinderen alimenteren etc.
plus nog 2 zilveren ducatons geven. Volgen nog wat voorwaarden.

1065

12-11-1760
Compareerde jan hooft en willem visscher beiden als administrerende voogden en bartholomeus verhoek
als toeziende voogd over de minderjarige nagelaten erfgen van wijle jufvrouw neeltje schijf in leven
weduwe van de heer cornelis van eyndhoven (won. en overleden te haastrecht). Wonende de eerste twee
comparanten tot haastrecht en de laatste compt. te moordrecht. Stellen dat vern. neeltje schijf bij
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testament dd. 25-8-1760 voor mij notr. had bepaald dat t nagelaten kind van haar overleden zoon
cornelis schijf van puffelen, genaamd jacob schijf van puffelen (verwekt bij jannigje jacobs. drost)
zou krijgen het simpele legitime erfdeel en de rest haar schoondochter jannigje jacobs. drost.
Zij herroept dit nu en de schoondochter zal erven een aantal zaken als t nieuwe testament met gouden
sloten, enige meubilair en het gebruikt van haar testarices huis en pakhuis te haastrecht. Mag dat
onroerend goed verhuren etc. totdat testarices kleinzoon 25 jaar oud zal zijn geworden etc. (de acte
is 8 blz. lang).
1066

26-11-1760
Compareerde pieter van engelen (won. te oudewater) verklaard schuldig te zijn aan cornelis vergeer
(koopman in granen won. te ouderkerk a/d ijssel) f 500,- wegens geleende gelden. De rente is 3 ¼%.
Borgen zijn arie van engelen en zijn vrouw maria sirre (won. te hoinkoop).
Vlg’s. een aantekening in de marge dd. 12-7-1780 is op 26-6-1780 de schuld afbetaald.

1067

24-2-1761
Compareerde sijbrand van dam (weduwnaar van pietertje vonk) ter eenre en mitsgaders cornelis van dam
en meyndert hogendoorn beiden als testamentairen mede voogden over willem van dam minderjarig
nagelaten zoontje van gemelde pietertje vonk bij haar door de eerste comparant verwekt ter andere
zijden. Wonende de eerste en derde comparant onder waarder en de tweede comparant in stolwijk. Ter
eenre zegt met de vern. pietertje vonk was getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden gemaakt te hebben.
Zij hadden bij testament dd. 10-8-1760 voor mij notaris, bepaald dat als de eerst stervende kinderen
naliet, de langstlevende universeel erfgenaam zal zijn doch de kinderen moet alimenteren, opvoeden, in
een bedrijf zetten en bij meerderjarigheid f 100,- geven.
Op 15-8-1760 heeft zij dat testament met de dood bekrachtigd, nalatende als zoontje de vern. willem
van dam (nu omtrent 12 jaar oud). Comparant ter eenre had gevorderd een pertinente staat van de
nalatenschap. Sluiten daarop een accoord over de opvoeding en erfdeel van dat kind.

1068

24-3-1761
Inventaris van de nagelaten boedel van jufvrouw neeltje schijff in leven laatst weduwe van cornelis
van eijndhoven, won. en op 1-11-1760 overleden binnen haastrecht. Is opgesteld door jan hoofd en
willem visser beiden als administrerende voogden ten verzoeke van bartholomeus verhoek (als toeziend
voogd). Allen over de minderjarige erfgenaam van wijle vern. n.s.
- huis en erf te haastrecht aan de noordzijde van de hoogstraat. Belend ten oosten de waalsluis en ten
westen sijmon dekker.
- huis en erf en pakhuis gelegen als voren mede aan de noordzijde van de hoogstraat. Belend ten oosten
hermanus de mijer en ten westen de weduwe van cornelis domburg.
- verder onroerend goed in ottoland, brandwijk etc. en een grafstede in de kerk te oudewater (2de
regel 8ste graf) en in de kerk van haastrecht nr. 51.
- volgen de obligatie’s en dergelijke brieven en inschulden, contant geld (omtrent f 4000,-),
sieraden, kleding, meubilair, schulden etc.
PS: deze staat is groot 60 folio’s.

nr. 1952
1069
30-6-1761
Compareerde gijsbert hogenboom (won. te hekendorp) verhuurd aan pieter stalenberg (won. in de vlist)
een hofstede bestaande uit een huis, berg, schuur en omtrent 23 morgen wei-, hooi- en hennipland aan
de oostzijde in en onder de jurisdictie van de vlist. Dit voor 4 jaren, de pachtsom is f 368,-/jaar.
Volgen enige voorwaarden.
1070

16-7-1761
Compareerde pieter welle den ouden (won. te meerkerk) die donateerd en schenkt aan zijn zoon pieter
welle de jonge (won. binnen gouderak) 6 morgen land te gouderak in de kattendijksepolder. Strekt van
de ijsseldijk over de tiendweg tot aan de achterbroekse landscheiding. Belend vooraan ten oosten jan
streefland en over de tiendweg tijmen van luijk en leendert hoorenweg, en ten westen (zo voor als
achter) het gemeneland van kattendijk. Verder nog 1 morgen land gelegen aldaar gelegen. Strekt van de
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halve tiendweg tot aan de middelwetering. Belend ten oosten arij van beyersen en ten westen abichiel
verboom of de gene die daar met recht zijn eigendom heeft.
1071

5-8-1761
Compareerde jufvrouw aagje romeijn weduwe van cornelis domburg (won. te haastrecht) testeerd.
Prelegateerd aan haar zoon cornelis domburg haar psalmboek met zilveren sloten en aan haar dochter
cornelia domburg (vrouw van jan munters) het notenboom kabinet voor f 40,-, de grote spiegel met de
kuif daarom voor f 20,- en het staande horlogie met de kast voor f 60,-, welke gelden in de boedel
gebracht moeten worden. Verder nog een prelegaat van f 400,- aan haar kleindochter elisabeth scherder
en de vernoemde personen etc. De universele erfgenamen zijn haar zoon cornelis domburg, haar dochter
cornelia domburg en de zonen van haar overleden dochter hendrina van der burg (!) genaamd hendrik en
dirk pluym en wijders de nagelaten dochter van haar dochter maria domburg genaamd elisabeth scherder,
ieder voor ¼de gedeelte en bij voor overlijden de decendenten. De vader van elisabeth scherder is
theodorus scherder. Volgen nog enige nadere bepalingen.

1072

10-10-1761
Compareerde jan hoofd en willem dussen als testamentairen voogden over de minderjarige jacob schijf
van puffelen zijnde de enige nagelaten kleinzoon en zo universele erfgen. van jufvrouw neeltje schijf
in leven laatst weduwe van cornelis van eyndhoven, won. de comparanten te haastrecht. Welke verklaarden volmacht gegeven te hebben aan jan hoofd d.z. (40 der stad dordrecht) om te compareren voor de
heren stadhouder van de lenen van de heerlijkheid overwater. Dit ivm. met land in laag blokland.

1073

16-10-1761
Compareerde jacob crijnen de ridder (won. aan de oostzijde van de vlist) die verkocht heeft aan gerrit
van der zijde (schepen van de hoge heerlijkheid van zuid polsbroek en aldaar wonende) zekere hofstede
bestaande uit een huis, berg en schuur en omtrent 28 morgen land, staande aan de oostzijde van de
vlist, waarvan 14 morgen (waar de betimmering opstaat). Strekt vanuit het waterschap van de vlist tot
de landscheiding toe. Belend van oudts ten zuiden pieter pals en ten noorden aelbert ouwerkerk en de
overige 6 morgen strekken als voren, van ouds ten zuiden dirk hoofd en ten noorden pieter buijs.
Verder nog 8 morgen land gelegen aan de westzijde van de vlist. Strekt uit voorscr. waterschap van de
vlist tot de landscheiding toe. Belend van ouds ten zuiden de erfgen. van jufvrouw bothal en ten
noorden jacobus vermaat. Volgen de voorwaarden.

1074

10-2-1762
Staat van de scheiding door jan hoofd en willem visser beiden executeurs testamentair en administreende voogden over de minderjarige nagelaten erfgen. van jufr. neeltje schijf, in leven laatst weduwe
van cornelis van eindhoven (won. en overleden te haastrecht) en bartholomeus verhoek als testamentair
toeziend voogd over de vern. minderjarige erfgen. en dat van de ontvang en uitgaven als vern. heren
hoofd en visser in die boedel hebben gehad en geleden. Wordt eerst het testament van de overledene
aangehaald. Vervolgens de ontvangsten en de uitgaven met een nadelig saldo van 578-9-12.
PS; deze staat is 39 folio groot.

1075

14-4-1762
Compareerde arij maartensz. van der wal ter eenre en maria claass. van sprong (zijn vrouw) geass. met
haar broeder hendrik van der sprong ter andere zijde,, alle wonende onder de jurisdictie van stolwijk.
De tweede comparant heeft zich per rekest geadresseerd aan t gerecht van stolwijk om hun huishouding
te separeren. Volgt de verdeling en voorwaarden etc.

1076

19-4-1762
Compareerde aefje versluijs weduwe van gerrit koenen steenkamer ter eenre en jacob steenkamer
(meerderjarige jm.) en klaas koenen steenkamer en hendrik scheer beide als testamentaire voogden over
de minderjarige nagelaten kinderen van de vern. gerrit koenen steenkamer, wonende eerste en laatste
comparant op dijkveld en de tweede en derde onder rosendaal. Stellen te samen dat vern. gerrit koenen
steenkamer en zijn vrouw (de eerste comparante) in dezen, bij derzelve mutueel testament dd. 7-7-1761
voor t gerecht van dijkveld gepasseerd, o.a. hadden verklaard, dat bij het overlijden van de eerst
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stervende, kinderen cq. descendenten nagelaten werden (in hun huwelijk verwekt) aan hen moest gegeven
worden de roerende goederen etc.
Vervolgens is de vernoemde gerrit koenen steenkamer in juli 1761 overleden, nalatende zijn weduwe, de
eerste comparant, en verder 7 kinderen, nl. de tweede comparant in dezen jacob steenkamer en voorts:
geertruid, cornelis, annigje, pieter, geertje en dirk steenkamer, doch zijnde na weinige dagen de
vern. cornelis steenkamer mede overl.
De comparnte was totheden gemeen in de boedel blijven zitten, doch gezien zij opnieuw wilde gaan
trouwen, en wil daarom die boedel uitkopen.
1077

4-5-1762
Compareerde maria van der sprong gesepareerde huisvrouw van arij maartensz. van den wal (won. in
stolwijk) en stelde schuldig te zijn aan klaas jansz. van schaik als voogd over de minderjarige
kinderen van adrianus de schaik, f 1900,- wegens geleend geld. De rente is 3 % beginnende 1-5-1762.
Verder verklaard annigje van der sprong (bejaarde dochter) en willem verdaal (beie won. te stolwijk)
zich borgen te stellen voor het voorstaande etc.

1078

24-5-1762
Compareerde anna versloot weduwe van willem van doorn (won. thans onder ravelis} geeft volmacht aan
haar neef theunis van kesteren won. mede onder ravelis om te compareren voor het gerecht van haastrecht om aldaar te transporteren een huis en erf en berg en schuur met 1 morgen hennipland dit alles
binnen de vrijdom van haastrecht aan de westzijde van de gaven of vlist. Strekkende uit dezelve tot
ter halve marktveld. Belend ten noorden jan vyanen en ten zuiden cornelis van rhijn. Verder 1 morgen
150 roe wei- en hooiland gelegen in de polder hoog bilwijk. Strekt van de stolwijkerweg zuid aan tot
zekere dwarssloot. Belend ten oosten leendert van der neut en ten westen de bilwijker opweg. Nog 3
morgen weiland gelegen in klein keulervaart. Strekt van gerard de rotte tot in de vlist. Belend ten
oosten de zelve de rotte en ten westen de heren jan hoofd en cornelis van eijk, bij hun constituanten
op 5-5-1762 ten overstaan van het vernoemde gerecht verkocht.

1079

6 en 7 sept. 1762
Conpareerde risje van der beek weduwe van hannes van der vlist (won. in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht) welke stelde met haar man op 6-11-1760 getesteerd te hebben voor mij notaris,
waarin o.a. stond dat als de eerststervende kind(eren) zou nalaten, de langstlevende universele
erfgen. zou zijn doch wel de kinderen alimenteren etc. moet. Kort na het maken van dat testament is
haar man hannes overleden, nalatende 2 kinderen, nl. fredrik (4 ½ jaar) en nanne (nu ruim 2 jaar).
De boedel is totheden nog steeds onverdeeld. Stelt nu 2 voogden aan nl. frederik van der vlist (won.
in hekendorp) en aart hollaar (won. willescop) etc.

1080

18-9-1762
Compareerde adrianus van drunen (won. te schoonhoven) welke verklaarde dat hij in 1756 ter dienste van
de geoctroieerde oostindische compagnie ter kamer van rotterdam met het schip rotterdam naar batavia
gevaren was en vervolgens in 1762 voor die kamer met dat schip gerepatrieerd is. Hij zal nu eerdaags
voor die kamer met het schip vredesteyn naar de oost vertrekken. Geeft daarom een volmacht aan zijn
oom minne hessels (won. te oudewater) om bij de kamer te rotterdam te ontvangen de gelden die de
compagnie aan hem schuldig is.

nr. 1953
1081
3-9-1762
Compareerde cornelis dirksz. post (won. in boven haastrecht) die testeerde. Voorgaande testamenten
vervallen, speciaal die van 23-4-1759 voor notr. dirk pamburg binnen oudewater. Stelt als erfgenamen
aan de kinderen van zijn overleden broeder en zuster bij staken. Stelt tot voogd etc. aan zijn neef
dirk gijsbertsz. post.
1082

30-12-1762
Compareerde jan teuniisz. blanken en niesje van bliek (echtelieden, won. te haastrecht), testeren.
Maken mutueel testament. Laat de eerst stervende geen kinderen na, dan moet de langstlevende aan de
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eerst stervende ouders uitkeren een legitime portie. Indien de langstlevende hertrouwd gaat een deel
van de boedel naar de decendenten van de eerst stervende. Stellen elkander tot voogden aan, en sluiten
de weeskamer van haastrecht uit.
1083

4-2-1763
Compareerde maarten van der werf en marrigje ariensdr. van vliet (echtelieden, won. in rosendaal onder
de jurisdictie van haastrecht). Testeren, maken hun mutueel testament. Als zij kind(eren) nalaat elk
te geven f 10,- als een legitime portie. Wat de langst levende nalaat gaat naar: cornelis, marrijtje
en jan van der werf zijn testateurs voorkinderen resp. hun wettige decendenten etc.

1084

6-8-1763
Compareerde claas jansz. copier gehuwd met jannigje stravers weduwe van jan stuijvenberg en nog de
vernoemde jannigje stravers zelf ter eenre en gerrit stuyvenberg en jacobus stravers in de kwaliteit
als door de magistraat van haastrecht aangesteld tot voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van
de voorscr. stuyvenberg vlg’s t appointement dd. 22-4-1763 ter andere zijden. Wonende de twee eerste
comparanten te rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht en de derde comparant in de achtersloot
en de vierde comparant te lopik. Stellen dat jannigje stravers met jan stuyvenberg zijn gehuwd zonder
enige voorwaarden, zodat er gemeenschap vn goederen was. Hebben daarna op 30-1-1756 ten overstaan van
het gerecht van ijsselstein een mutueel testament gemaakt. Daarna is hij overleden, nalatende 2
kinderen nl.: jannigje stuyvenberg (oud omtrent 3 jaar) en willem stuyvenberg (omtrent 1 ½ jaar).
Zij is tot heden met de kinderen gemeen in de boedel blijven zitten. Dit wordt nu gedeeld. Het netto
saldo is f 705,- waarvan de helft is van de overledene, waar f 60,- aan dood schulden afgaan, dus
blijft over f 292-10-0.

1085

27-5-1763 (gegoed onder de f 2000,-)
Compareerde cornelis van dijk en ritsje van der beek (echtelieden, won. in rosendaal) testeren. Hij
stelt haar aan tot universele erfgen. Laat hij kind(eren) na dan moet zij die alimenteren etc. en bij
meerderjarigheid uitkeren zoverre zij oordeeld de boedel waardig te wezen. Zij stelt haar man aan als
universele erfgen. en laat zij kind(eren) na dan gaat haar nalatenschap in egale portie’s.
Bepalen dat het aasdoms versterfrecht moet gevolgd worden.
25-7-1763
Compareerde teunis mijderswijk en jan zaal en zich ook sterk makende voor jan looij, te samen als
aangestelde voogden over de minderjarige nagelaten kinderen en erfgen. van wijle arij zaal en krijntje
mijderswijk in leven echtelieden. Verklaren te hebben verhuurd aan cornelis van dijk zekere hofstede
bestaande uit een huis, berg en kaakberg en omtrent 24 morgen wei-, hooi- en teelland, gelegen in
rosendaal. De ligging is de huurder bekend. De pachthuur is 4 jaren en de pachtsom is f 350,-. Volgen
een aantal voorwaarden.

1086

1087

24-10-1763
Nadere schifting en scheiding van hofsteden, landen, rentebrieven etc. nagelaten door louis de groet
(in leven baljuw van schoonhoven en de landen van belois) geformeerd door de gezamentlijke erfgen.,
nl. cornelis de groet, jan van leeuwen weduwnaar en geinstitueerde erfgen. van jufr. jannetje de
groet, cornelis van taarling (zoon van eva de groet) en gerrit van der zijde weduwnaar en geinstitueerd erfgen. van adriaen de groet, zijnde de vaste goederen en effecten gedeeltelijk bij de scheiding van de gemene boedel van louis de groet en diens overleden vrouw sara smits tussen de resp.
erfgen. gedaan op 23-3-1748 voor notr. jan van kempen te schoonhoven gepasseerd. De volgende scheiding
is gedaan bij blinde loting. Onder lot nr. 1 valt: - een hofstede bestaande uit een huis, berg en
schuur met omtrent 15 morgen land aan de oostzijde van
de vlist. Strekt vooruit t waterschap van de vlist tot achter aan de kadesloot. Bekend ten noorden
de erfgen. van galijn barendsz. en ten zuiden de erven van aalbert ouwerkerk.
- 3 morgen hooiland gelegen als voren. Strekt van de achterwetering tot de landscheiding toe. Belend
ten noorden de erfgen. van gelijn barendsz. en ten zuiden frank van rooijen.
- 5 hond 62 ½ roe griendland gelegen op ammers aan de kerkweg met nog 25 roeden griendingen mede
gelegen op ammerstol in het veld. Strekt en belend vlg’s de eigen brieven.
- daarna volgen enige obligatie’s.
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Onder lot nr. 2 is gebracht:
- een hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur en omtrent 24 morgen land gelegen in t gerecht
van bonrepas, waarvan 8 morgen waar de betimmering op staat welke strekt uit t waterschap van de
vlist tot achter aan de landscheiding van zevender. Belend ten noorden en zuiden de vern. cornelis
groet.
- item gelijke 8 morgen strekt uit t waterschap de vlist tot achteraan de kade toe. Belend ten noorden
en zuiden de heer capitauriren der vlist.
- item 4 morgen mede strekkende uit het waterschap van de vlist tot de halve zijgsloot toe. Belend ten
noorden de meergemelde cornelis de groet en ten zuiden arnildus ijker.
- de overige 4 morgen strekken uit t meergemelde waterschap van de vlist tot de landscheiding van
zevender. Belend ten noorden barend zuijdbroek en ten zuiden pieter visser.
- volgen nog enige obligatie’s etc.
Compareerde nu voor mij notaris cornelis de groet (burgemeester van bonrepas en won. aldaar) voor zich
zelve en in opdracht van jan van leeuwen (mr. metselaar te delft, de procuratie dd. 19-10-1763 voor
notr. cornelis de man te delft) en wijders gerrit van der zijde (burgemeester vn zuid polsbroek en
aldaar won.) voor zich zelve en als last hebbende van cornelis van taaling (won. zuid polsbroek), de
procuratie dd. 26-7-1759 voor mij notaris. De comparanten verklaren de boedel te hebben gescheiden.
Verder is er nog sprake van 2 morgen boomgaard onder bergambacht aan de hogendijk genaamd de HEM
mitsgaders een tafel waarvan het blad is van toetsteen ingelegen met paarlemoer en een schilderrijtje
mede van toetsteen ook met paarlemoer ingelegd, verbeeldende pirasius en tisbe al het welke nog
onverdeeld is en in t gemeen zal blijven.
1088

16-1-1764
Compareerde bastiaan hogenboom (won. te haastrecht) die verklaarde zowel bij krachte van de macht door
zijn overl. vrouw geertje stolwijk bij testament dd. 2-12-1734 voor notr. andries timmer te gouda
verleend en van hem zelve, stelt tot voogden aan, na zijn overlijden, ambrosius leusden (mr. chirurgijn te haastrecht en arij kannigje (won. in beneden haastrecht).

1089

20-2-1764
Compareerde teunis meyderswijt en jan zaal, zich ook sterkmakende voor jan looij en hagen looy, te
samen in kwaliteit als aangestelde voogden over de minderjarige nagelaten kinderen en erfgen. van arij
zaal en krijntje mijderswijk (in leven echtelieden}. Hebben in die kwaliteit verhuurd aan cornelis
vergeer een hofstede betsande uit een huis, berg en kaakberg met omtrent 25 morgen 2 hond en 25 roeden
wei-, hooi- en teelland, gelegen in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht. De belendingen zijn
de huurder wel bekend. Dit voor de tijd van 6 jaren, en wel voor f 407,-/jaar. Volgen de voorwaarden.

1090

28-3-1764
Compareerde niesje cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van pieter arrenberg (won. aan de vlist) welke
te kennen gaf dat gijsbert hogenboom (won. te hekendorp) als eigenaar van een hofstede met huis, berg
en schuur en omtrent 23 morgen, aan de oostzijde van de vlist, wegens huur of pacht van die hofstede
over t jaar verschenen 22-2-1764 van haar comparante had te pretenderen een som van f 360,- onder
afslag van de somme van f 53,- welke zij comparanet daarop al had betaald. De eigenaar had intussen
arrest laten leggen op alle goederen van de huurster. Zij verkoopt nu die gearresteerde goederen aan
de schuldeiser doch mag het blijven gebruiken..

1091

28-4-1764
Compareerde gerrit van der zijde (burgemeester der hoge heerlijkheid van zuid polsbroek) weduwnaar en
geinstitueerd erfgen. van jufvr. adriana de groot, welke voor ¼de gedeelte geinstitueerd erfgenaam
was van de heer louis de groot (in leven baljuw van schoonhoven, de stede haastrecht en de landen van
belois) won. de comparant te zuid polsbroek welke verklaarde volmachtig te maken zijn zwager cornelis
de groet (burgemeester van bonrepas en aldaar woonachtig) om van wegen hem en de verdere erfgen. van
louis de groot, te verkopen zekere tafel waarvan het blad is van toetsteen ingelegd met paarlemoer,
diverse bloemen verbeeldende en een schilderijtje in dito uitvoering verbeeldende piranus en tisbe.

1092

8-6-1764
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Compareerde cornelis van de lek (mr. chirurgijn, won. te haastrecht, geeft te kennen dat zijn vader
rokus van de lek (won. te scheveningen) is overl. op 6-6-1764). Zal hem wel laten begraven doch stelt
zich, evenals zijn zuster anna van de lek, geen erfgenaam.
nr. 1954
1093
9-10-1764
Compareerde jufvr. jannigje jacobs. drost weduwe van cornelis schijf van puffelen ter eenre en jan
hoofd met willem visser vlg’s de acte dd. 19-8-1758 voor mij notr. gepasseerd als voogden over het
nagelaten kind van cornelis schijf van puffelen bij de eerste comparant verwekt en nog als gemachtigde
van zijn mede voogd van vern. willem visser (vlg’s de acte dd. 6-10-1764) voor t gerecht van
haastrecht. Ten eenre steld dat de huw. voorwaarden waren gemaakt op 23-10-1749 voor notr. swanenburg
te gouda en haastrecht, dat zij gemeenschap van alle ingebrachte goederen zouden hebben met de diverse
voorwaarden en ook met bepalingen als er kind of kinderen zouden worden nagelaten. Na t voltrekken van
het huwelijk had haar man op 17-4-1758 voor mij notaris een codiciel gepasseerd tbv. van zijn vrouw
(hier de eerste comparante) indien zij met kinderen zou achterblijven. Hij is daarop op 25-7-1758
overleden etc. etc. (deze acte is 6 blz. lang).
1094

19-10-1764 (gegoed beneden de f 50.000,-)
Compareerde vrouwe catharina van der gaagh weduwe van abraham van vlissingen (in leven raad en
vroedschap van schoonhoven) en zij wonende aldaar, testeerd. Zij stelt aan tot universele erfgenaam
marcelis van drunen (won. te schoonhoven).

1095

2-11-1764 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde gerrard van der zoo en jannigje jacobs. drost (echtelieden, won. te haastrecht) testeren.
Hij benoemd zijn vrouw tot universeel erfgen. doch als hij kinderen nalaat moet zij die alimenteren en
bij meerderjarigheid uitkeren overeenkomstig de staat van de boedel. Zij stelt hem als universele
erfgen. aan. Hij mag t huis (waarzij nu wonen) staande aan de noordzijde van de hoogstraat te haastrecht met de inboedel overnemen vlg’s de getaxeerde prijs door 2 taxeteurs. Moet gevolgd worden t
aasdom’s recht dd. 18-12-1599.

1096

3-12-1764 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde adrianus van der dussen en anna van dijk (echtelieden, won. te haastrecht), testeren.
Maken hun mutueel testament. Als hij de eerststervende is zonder kinderen na te laten en zijn ouders
leven beiden nog, dan krijgen die een legitime portie. Verder moet de langstlevende (bij het nalaten
van kinderen door de eerstervende) die dan levende kinderen alimenteren en in een bedrijf zetten etc.

1097

18-12-1764
Compareerde arij klaaren mitsgaders jacob stravers., claas cornelisz. gehuwd met annigje straver als
mede maarten snoek gehuwd met ariaantje verhaar, benevens abraham middelkook en de vernoemde arij
klaaren beiden in kwaliteit als voogden van jan verlaar en welke jacobus en annigje stravers mitsgaders adriaantje en jan verhaar met marrigje stravers (vrouw van arij stravers) (!), nagelaten
kinderen zijn van lijsje klaaren (zo in haar eerste als tweede huwelijk verwekt). Welke arij klaaren
en lijsje klaaren nagelaten kinderen zijn van wijle cornelis klaaren die een broeder was van wijle
fijgje klaaren en welke fijgje klaaren moeder was van jacobus van der weyde (won. en overl. te
benschop). Bovendien nog voor arij stravers, wonende de eerste compt. in langerak de tweede en vijfde
te lopik, de derde in rosendaal en de vierde comparant te zevender. Stellen dat jacobus van de weyde
alvorens te gaan trouwen met adriana benschop, hadden gemaakt hun huw. voorwaarden en wel op
29-1-1727
voor notr. hermanus van munster te utrecht gepasseerd, waarbij o.a. te niet werd gedaan de huw.
voorwaarden van 25 jan. 1727 voor dezelfde notaris. Het gaat hier om de twee percelen land welke zij
hadden liggen in zuid polsbroek en wien die nu moeten toevallen etc. (deze acte is 6 blz. lang).

nr. 1954 9-10-1764
Compareerde jufvr. jannigje jacobs. drost weduwe van cornelis schijf van puffelen ter eenre en jan
hoofd met willem visser vlg’s de acte dd. 19-8-1758 voor mij notr. gepasseerd als voogden over het

267

nagelaten kind van cornelis schijf van puffelen bij de eerste comparant verwekt en nog als gemachtigde
van zijn mede voogd van vern. willem visser (vlg’s de acte dd. 6-10-1764) voor t gerecht van
haastrecht. Ten eenre steld dat de huw. voorwaarden waren gemaakt op 23-10-1749 voor notr. swanenburg
te gouda en haastrecht, dat zij gemeenschap van alle ingebrachte goederen zouden hebben met de diverse
voorwaarden en ook met bepalingen als er kind of kinderen zouden worden nagelaten. Na t voltrekken van
het huwelijk had haar man op 17-4-1758 voor mij notaris een codiciel gepasseerd tbv. van zijn vrouw
(hier de eerste comparante) indien met kinderen zou achterblijven. Hij is daarop op 25-7-1758
overleden etc. etc. (deze acte is 6 blz. lang).
19-10-1764 (gegoed beneden de f 50.000,-)
Compareerde vrouwe catharina van der gaagh weduwe van abraham van vlissingen (in leven raad en
vroedschap van schoonhoven) en zij wonende aldaar, testeerd. Zij stelt aan tot universele erfgenaam
marcelis van drunen (won. te schoonhoven).
2-11-1764 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde gerrard van der zoo en jannigje jacobs. drost (echtelieden, won. te haastrecht) testeren.
Hij benoemd zijn vrouw tot universeel erfgen. doch als hij kinderen nalaat moet zij die alimenteren en
bij meerderjarigheid uitkeren overeenkomstig de staat van de boedel. Zij stelt hem als universele
erfgen. aan. Hij mag t huis (waarzij nu wonen) staande aan de noordzijde van de hoggstraat te
haastrecht met de inboedel overnemen vlg’s de getaxeerde prijs door 2 taxeteurs. Moet gevolgd worden
t aasdom’s recht dd. 18-12-1599.
3-12-1764 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde adrianus van der dussen en anna van dijk (echtelieden, won. te haastrecht, testeren. Maken
hun mutueel testament Als hij de eerst stervende is zonder kinderen na te laten en zijn ouders leven
beiden nog, dan krijgen die een legitime portie. Verder moet de langstlevende (bij het nalaten van
kinderen door de eerstervende) die dan levende kinderen alimenteren en in een bedrijf zetten etc.
18-12-1764
Compareerde arij klaaren mitsgaders jacob stravers., claas cornelisz. gehuwd met annigje straver als
mede maarten snoek gehuwd met ariaantje verhaar, benevens abraham middelkook en de vernoemde arij
klaaren beiden in kwaliteit als voogden van jan verlaar en welke jacobus en annigje stravers
mitsgaders adriaantje en jan verhaar met marrigje stravers (vrouw van arij stravers) (!), nagelaten
kinderen zijn van lijsje klaaren (zo in haar eerste als tweede huwelijk verwekt). Welke arij klaaren
en lijsje klaaren nagelaten kinderen zijn van wijle cornelis klaaren die een broeder was van wijle
fijgje klaaren en welke fijgje klaaren moeder was van jacobus van der weyde (won. en overl. te
benschop). Bovendien nog voor arij stravers, wonende de eerste compt. in langerak de tweede en vijfde
te lopik, de derde in rosendaal en de vierde comparant te zevender. Stellen dat jacobus van de weyde
alvorens te gaan trouwen met adriana benschop, hadden gemaakt hun huw. voorwaarden en wel op
29-1-1727
voor notr. hermanus van munster te utrecht gepasseerd, waarbij o.a. te niet werd gedaan de huw.
voorwaarden van 25 jan. 1727 voor dezelfde notaris. Het gaat hier om de twee percelen land welke zij
hadden liggen in zuid polsbroek en wien die nu moeten toevallen etc. (deze acte is 6 blz. lang).
18-1-1765 (beneden de f 4000,- gegoed)
Compareerde arij benschop en petronella snoek (echtelieden, won. te rosendaal onder de jurisdictie
van haastrecht) testeren. Laten eerdere wilsbeschikkingen vervallen evenals de huw. voorw. dd.
21-8-1747 voor t gerecht van noord polsbroek). Maken nu een mutueel testament. Met die bepaling, dat
als de langstlevende hertrouwd de helft van de boedel aan de vrinden van de eerst stervende zal moeten
worden uitgekeerd etc.
4-2-1765
Compareerde symon van der veer weduwnaar van lena cer leun (won. in de heerlijkheid hekendorp die
verklaarde uit de macht van wijle zijn vrouw bij de mutuele dispositie voor mij notaris op 5-3-1758
gepasseerd als uit eigen hoofde en dus niet alleen wegens de nalatenschap van zijn vrouw maar ook van
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wegen zijn eigen nalatenschap, tot voogd over het minderjarige kind door hem comparant aan zijn
voornoemde vrouw verwekt en nu door haar nagelaten, verkiest aan te stellen gerrit leeuwenhoek
(gezworene van rosendaal en won. aldaar) om aldaar als voogd op te treden.
4-2-1765
Compareerde sijmon van der veen weduwnaar en boedelhouder van leena verluin (won. onder de
heerlijkheid van hekendorp) ter eenre en gerrit leeuwenhoek (gezworen van rosendaal en won. aldaar) als
geassumeerde voorgd over t nagelaten minderjarige kind van anna verluin ter andere zijde. Geven te
kennen dat zij waren gehuwd zonder huw. voorwaarden. Dat zij op 5-3-1758 voor mij notaris hadden
gepasseerd hun mutueel testament en als de eerst stervende kind(eren) zou nalaten de langst levende
voogd zou zijn, die kinderen zou alimenteren etc. en bij meerderjarigheid een legitime portie zou
uitreiken. Zij is op 5-1-1763 overleden en het kind alitta heeft nagelaten oud omtrent 5 ½ jaar. Hij
is in de gemene boedel blijven zitten, doch wil dit niet meer, zodat hij een behoorlijke inventaris
heeft laten maken en t kind heeft uitgekocht.
6-2-1765
Compareerde jan verhoorn (oued omtrent 34 jaar), lijsbeth van muijen (vrouw van joost van wijngaarden,
oud omtrent 46 j.) en anna verhoorn (oud 31 j.) alle won. in de jurisdictie van haastrecht, welke ter
verzoeke van jan van leeuwen en hendrik van leeuwen (beide won. binnen haastrecht) mitsgaders leendert
van dam (won. in moortseveen) verklaarde bekend te zijn dat ariaantje van dam (vrouw van de eersten-,
schoondochter van de tweede- en zuster van de derde requirant, zedert enige jaren herwaarts zich erg
aan sterke drank te buiten ging en t wordt steeds erger wordt etcc.
6-6-1765 (beneden de f 4000,- gegoed)
Compareerde jan welle (won, op t dorp van bergambacht) testeerd. Dat het testament van 15-2-1757 voort
gerecht van
ammerstol verleden, vervalt. Stelt nu aan tot zijne universele erfgen. zijn neef pieter johannesz.
schrijver. Wel is hij verplicht bij forme van legaat uit te keren aan testateurs neef frans pakkouw
alle goederen welke staan genoteerd op een stuk papier (door de testateur met de hand geschreven),
liggende in de lade van zijn cabinet staande in t voorhuis. Als pieter overlijd zonder wettige
descendenten. dat dan de erfgen. van pieter gehouden zijn om aan de gezamenlijke erfgen. van zijn
testateurs zuster wijle maria welle de som van f 100,-. te geven.
Stelt verder tot voogd aan over zijn testateurs minderjarige, uitlandige of toezicht behoevende
legatarissen, zijn voorn. neef frans parkouw.
23-6-1765
Compareerde gijsbert hogenboom (won. in hekendorp) verhuurd aan amel van der heden (won. in de vlist)
een hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur met omtrent 23 morgen wei-, hooi- en hennipland,
aan de oostzijde onder de jurisdictie van de vlist. Verhuurd het voor 6 jaren en een pachtsom van
f 368,-/jaar. Volgen een aantal verdere voorwaarden.
29-9-1765 (beneden de f 4000,- gegoed)
Compareerde jan huijgen schinkel en aafje hendriks. de vos (echtelieden, won. te boven haastrecht)
testeren. Eerdere wilsbeschikkingen vervallen evenals de huw. voorw. Maken nu hun putueel testament.
De langstlevende is verplicht aan de zoon van hen testateuren, genaamd cornelis jansz. schinkel (resp.
zijn descendenten) een legitime portie te gven (dit met enige voorwaarden). Verder wordt nog bepaald dat
het aasdoms versterfrecht van 18-12-1599 van de staten van holland gevolgd moet worden.
19-1-1766 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerde cornelis petersz. de wit (oud 14 (!) jaren, won. te rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht, testeerd. Zijn enige erfgen. is zijn moeder anna vergeer weduwe van peter de wit.
16-1-1766
Compareerde jannigje corneliss. de jong weduwe en erfgen. van gerrit teunisz. spruit (won. in zegveld)
geeft volmacht aan wessel lindebosch (won. in lange linschoten) en gerrit spruyt (won. in de vlist) om
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haar zaken waar te nemen.
24-1-1766 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerde gerrit stolwijk en jannigje sirre (echtelieden won. in rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht) maken hun mutueel testament. Als zij testatrice de eerst stervende is, geen kinderen nalaat
en haar ouders nog leven,. dan krijgen die een legitime portie. Laat de eerst stervende kind(eren) na
dan moet de langstlevende die legimiteren etc. en in een bedrijf zetten etc. Volgen nog wat
voorwaarden. Ook hier moet het aasdomsrecht dd. 18-12-1599 toegepast worden.
26-2-1766
Compareerde adolf van rhee (schout en secretaris van wulverhorst, kromwijk en linschoterkaan etc.
wonende te linschoten) geeft volmacht aan dirk muijs (won. te schoonhoven) als zijnde mede lid van de
societeit oner de zinspreuk ‘tot een goed einde’, opgericht te schoonhoven in 1765. zijnde door de
heer comparant benoemd zijn vrouw genaamd herbeta antonia waarvan de vader is carel de cupere, bij t
sluiten van de voorn. societeit in alles representeert en mitsdien in zijnen heer comparant name t
contract etc. daarvan geformeerd, te tekenen en te passeren etc.
10-3-1766 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerde jan cornelisz. vergeer (won. in rosendaal) testeerd. Laat alle voorgaande
wilsbeschikkingen vervallen speciaal die dd. 19-9-1760 voor mij notaris. Bespreekt aan cornelis de
with (zijnde een zoon van anna vergeer, in huwelijk verwekt door peter de with) zijn hofstede
bestaande uit een huis, 2 bergen en een gemene schuur en omtrent 16 morgen land, gelegen annex de
anderen in rosendaal. Belend ten eenre theodors bisdom (heer van de vliet) en aan de andere zijde de
kinderen van arij zaal. Verder nog 2 akkers gelegen onder honaard. Dit onder conditie nogtans dat anna
vergeer (laatst weduwe van peter de with) die hofstede en land zal mogen bewonen en gebruiken, de
ontvangsten zal hebben doch ook de lasten daarvan. Daar en boven zal de vern. cornelis de with of zijn
erfgen. (na t overlijden van anna vergeer) verplicht is aan lijsje dogterom (zijnde mee een dochter
van anna vergeer, aan haar in eerder huwelijk verwekt door otto dogterom) aan haar bij voor overlijden
uit te keren f 200,-. De rest van zijn nalatenschap gaat naar anna vergeer (laatst weduwe van peter de
welle etc.
14-3-1766
Compareerde klaas plak en aagje versluys echtelieden, voorts aart versluys (meerderjarige jonge man) en
ariaantje versluys (meerderjarige jonge dochter) wonende de eerste drie comparanten in boven hhastrecht
en de laatste comparante thans onder bodegraven. Stellen met elkander te hebben aangegaan een
compagnonschap of maatschappij zulks zij voor gemene rekening de bouwerij zouden exerceren op die
wijze als het alrede wordt gedaan. Volgen de algemene voorwaarden. Elk krijgt ¼de part van het
resultaat.
14-3-1766 (beneden de f 400,- gegoed)
Compareerde de in de voorstaande acte vermelde partijen die nu testeren. Indien zij kinderloos of zonder
descendenten overlijden, dan zijn de anderen erfgen.
12-5-1766
Compareerde anna vergeer laatst weduwe van peter de wit (won. rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht) en jan van der meyde (president schepen te haastrecht en aldaar won.) stellen zich borgen
voor jan vergeer (won. te rosendaal) en tbv. albertus van heusden (won. te den haag) of wel voor de
vrijwaring van zekere hofstede bestaande uit een huis, berg, schuur en 7 morgen land in de rosendaalse
polder. Strekt uit de diepte van de ijssel zuid aan over de hogendijk en tiendweg met een doodlopende
sneep. Belend ten oosten de armen van het gemene land van rosendaal en anderen en ten westen van ouds
juffr. christina van loenen. Die hofstede etc. zal binnenkort door jan vergeer aan aelbertus van
heusden worden over gedragen voor t gerecht van rosendaal. De daarop berustende hypotheekbrief blijft
ten lasten van de verkopers en is groot f 500,- welke door de vern. jan vergeer tbv. boudewijn van de
nouweland op 17-5-1741 voor t gerecht van rosendaal is gepasseerd en in 1743 is afgelost.
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2-6-1766
Compareerde leendert jansz. mauris, gerrit jansz. mauris, cornelia heulestein wed. rachel de zeeuw,
cornelis ariensz. stolwijk en klaas sirre als in huwelijk hebbende aafje ariens. stolwijk, won. de
eerste compt. onder de jurisdictie van gouda, de tweede onder bloemendaal, de derde compt. te
haastrecht, de vierde te zwammerdam en de vijfde (laatste) compt. onder honkoop en zich sterkmakende
voor maria jans. mauris weduwe van jan van es mitsgaders voor leenderd ariensz. stolwijk, jan jansz.
van borif als in huwelijk hebbende lena ariens. stolwijk en teunis verham gehuwd met cornelia ariens.
stolwijk, te samen geinstitueerde erfgen. van wijle gijsbert den bloklander, won. en overl. in de
lande van steyn. En verklaarden de compaeranten volmacht te geven aan arij van vliet en gerrit strong
(beiden won. in t land van steyn) om de nagelaten boedel van vern. gijsbert den bloklander te beheren
en te likwideren etc.
7-5-1766
Compareerde cornelis laak gehuwd met aafje sluijs, hendrik scheer, claes beusekom geinstitueerde
erfgen. van zijne eerst overl. huisvrouw dirkje scheer mitsgaders steven van heeswijk gehuwd met
clasina scheer en welke aafje sluijs, hendrik, dirkje en clasina scheer nagelaten kinderen en
universele erfgen. zijn (ab intestato) of geweest zijn van wijle geertje bloos in leven eerst de vrouw
van jacob krijnen sluijs en laatst de vrouw van teunis scheer, gewoond hebbende en overleden op
dijkveld. Wonende de eerste compt. op ijsselveer, de tweede op dijkveld, de derde in rosendaal en de
vierde in papekoop. Hebben de gelegenheid en staat van de boedel van vernoemde geertje bloos gezien en
na de betaling van de doodschulden is de boedel geschift en gedeeld. Is geen bezit bij gelegen in de
krimpenerwaard.
18-7-1766 (gegoed beneden de f 50.000,-)
Compareerde reinier van hondhorst en johanna hofakker (echtelieden, won. onder de jurisdictie van
schoonhoven), testeren. Bepalen dat als de eerst stervende kind(eren) nalaat, zij mutueel testeren,
doch de langstlevende moet wel de kinderen alimenteren, etc. en bij meerderjarigheid zoveel uitkeren
als de staat van de boedel dat toelaat en in een bedrijf zetten. Wordt ook hier verwezen naar het
aasdoms versterf recht dd. 18-12-1599. Laat de eerst stervende geen kind(eren) na, dan erft de
langstlevende alles etc. (deze acte is 11 blz. lang).
11-8-1766
Compareerde arij gerritsz. hogenboom weduwnaar van anna bosman (won. in t land van de vley) bruidegom
ter eenre en emmigje de korte (meerderj. jonge dochter, won. in rosendaal) bruid ter andere zijde,
maken hun huw. voorwaarden. Brengen in al hun goederen en erfenissen. Die van de bruidegom bestaande
uit de helft des boedels welke hij met zijn zuster maria gerrits. hogenboom in t gemeen bezit, zijnde
een hofstee in t land van de vliet met 12 morgen land in 2 percelen in rosendaal en nog 3 ½ morgen land
aldaar en nog f 1400,- contant etc. (ps: de vermelde goederen zijn getaxeerd op f 1510,- doch is wel
met diverse posten belast. Zij brengt in haar klederen, sieraden en enige contante penningen getzeerd
op f100,-. Er is geen gemeenschap van goederen en ook niet van de schulden welke van voor hun
huwelijk dateren. De winst en verlies gedurende t huwelijk is wel gemeen etc. Deze acte is 7 blz.
lang.
nr. 1955 10-10-1766
Compareerde gijsbert hoogenboom (won. in de heerlijkheid van hekendorp) maakt machtig zijn zoon arij
hoogenboom (won. goejanvervellesluis) en arij benschop (won. rosendaal) om uit zijn naam te verkopen
een hofstede bestaande uit een huis,, berg, schuur en omtrent 18 morgen land. Hiervan zijn 2 morgen 5
hond gelegen in 3 percelen op west ijsselvere in zuid holland en het andere ligt in dijkveld in de
provincie utrecht etc.
4-11-1766
Compareerde de heer dominicus de jong (secretaris en vendumeester van de stad oudewater) geeft
volmacht aan sebastiaan van nooten (procureur voor t gerecht van schoonhoven) om door middel van
rechten
van willem poncioen (won. te schoonhoven) te innen en te ontvangen 25-11-8 die die willem wegens koop,
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rantsoen en 40 ste penning met de tiende verhoging van een gouden medaille op de vendu van 22-7-1765
nog schuldig is.
2-3-1767 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerde aart vergeer en gerrigje stekelenburg (echtelieden won. in rosendaal onder de jurisdictie
van haastrecht) testeren. Maken mutueel testament. Dit onder de voorwaarden dat de langstlevende de
kind(eren) zal alimenteren, op voeden, in een bedrijf te zetten en bij meerderjarigheid zoveel uit
te keren als de staat van de boedel dit toelaat. Bij een eventueel hertrouwen moet die uitkering voor
dat hertrouwen gebeuren.
20-8-1767
Compareerde jan leenman en jan van cals beiden als executeurs van het mutuele testament van leendert
leenman en margareta van den berg (in leven echtelieden) zijnde die leendert te amsterdam en zijn
vrouw te oudewater komen te overlijden, ter eenre en ariaantje straver weduwe van cornelis steenkamer,
Item pieter versteeg gehuwd met cornelia straver, nog theunis van cats, willem van cats, dirk van es
gehuwd met ariaantje van cats en claas van cats en welke teunis, willem, ariaantje en claas van cats
de enige nagelaten kinderen zijn van van wijle pieternelletje straver (verwekt door jan van cats).
Wijders jan de lange, cornelis de lange, hendrik de lange, maarten de lange . johannes van wijk gehuwd
met geertruid de lange en jannetje de lange (meerderjarige ongehuwde dochter) allen voor hun zelve en
tevens vervangende en zich sterkmakende voor elbert de lange als mede voor jan hoogenboom gehuwd met
marrigje de lange en voor cornelis verhoef gehuwd met maria de lange en welke jan, cornelis, elbert,
hendrik, maarten, marrigje, geertruid, maria en jannigje de lange met paulus de lange de enige
nagelaten kinderen zijn en geweest zijn van wijle zwaantje straver en verwekt door arij de lange.
Voorts cornelis voorend gehuwd met maria van es (een nagelaten dochter van marrigje straver (verwekt
door arij van es), nog pieter verkley (gehuwd met maria straver) en gem. maria straver zelf, jan
straver en elbert de korte gehuwd met marrigje straver alsmede de voorscr. jan leenman en jan van
cats beiden in kwaliteit als aangestelde voogden over de minderjarige paulus straver en ariaantje
straver, en welke maria, jan, marrigje, paulus en adriaantje straver de enige nagelaten kinderen zjn
van wijle jan straver en laatstelijk leenerd de jong, cornelis de jong, ot van stein man van maria de
jong en willem van stein gehuwd met barbara de jong en welke leenderd, cornelis, maria en barbara de
jong nagelaten kinderen zijn van jannigje straver (aan haar door vermelde jan de jong verwekt). Welke
vernoemde ariaantje, cornelia, pieternelletje, zwaantje, marrigje, jan en jannigje straver met en
benevens huig straver de enige nagelaten kinderen zijn of geweest zijn van wijle maria leenman verwekt
door paulus straver en zo te samen erfgen. voor de nene helft van de voorn. leenderd leenman en
margareta van den berg, won. de verscr. comparanten resp. zo binnen oudewater, zo onder de lange
linschoten, noord- en zuid polsbroek, honkoop, haastrecht, vliet, lopik, vianden, hagestein,
nieuwkoop, benschop, de vlist, kort haarlem, gouda en bloemendaal.
In het testament van de erflaters dd. 29-6-1754 voor notr. isaak pool te amsterdam hadden zij
mutueel getesteerd, met de bepaling wat er met de nalatenschap moest gebeuren als de langstlevende
overleed, wat nu gebeurd is. Het netto betreffende saldo bedraagd f 217,- welk in 7 staken verdeeld
wordt (dus elke staak f f 31,-).
17-8-1767 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerde hendrikus van polhuyzen en emmerentia kool (echtelieden, won. in boven haastrecht),
testeren. Maken mutueel testament. Laat de eerst stervende kind(eren) na, dan moet de langstlevende
die alimenteren, opvoeden en een vak te laten leren en bij meerderjarigheid uitkeren 3 zilveren
ducatons. Dit alles als hun legitime portie. De langstlevende is voogd.
nr. 1956 12-12-1767 (gegoed beneden de f 50.000,-)
Compareerde sebastiaan adriaansz. nooten (notaris en procureur te schoonhoven) met jacoba margareta van
alphen (echteluiden, won. te schoonhoven). Testeren. Vervallen hun eerdere wilsbeschikkingen en hun
huw. voorwaarden dd. 17-9-1767 voor notr. v heel te amsterdam gepasseerd. Maken nu een mutueel
testament doch met de bepaling dat als hij de eerst stervende is, geen kind(eren) nalaat en zijn
ouders nog leven, dat dan die krijgen een legitime portie. Laat men wel kinderen na dan moet de
langstlevende die alimenteren etc. en bij meerderjarigheid een eerlijk erfdeel geven. Wordt verwezen
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naar het aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599.
31-12-1767
Compareerde geertruyd van heinsbergen (vrouw van gerrit vosman collecteur van alle gemene land’s
onbeschreven middelen en t klein zegelgeld over haastrecht, de landen van stein, willems., kort
haarlem, vrijhoef en kalverbroek (won. thans te oudewater), die verklaarde borg te staan voor haar
man.
11-5-1768 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde hermijntje kemp weduwe van cornelis vergeer (won. in rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht). Testeerd, prelegateerd aan haar zoon teunis vergeer f 250,- Item aan haar zoon jan
vergeer f 250,- en aan haar dochter neeltje vergeer f250,- indien deze personen ten tijden van haar
overlijden nog ongehuwd mochten wezen en bij haar inwonen. Dit ivm. de getrouwe diensten welke elk
van hen aan haar heeft gedaan. Verder zijn haar universele erfgen. de gezamenlijke na te laten
kinderen, nl.: gijsbert, jacob, gijsbertje (gehuwd met willem van de vlist), voorts teunis, jan en
neeltje vergeer als mede de nagelaten kinderen van haar overleden dochter machteltje vergeer (gehuwd
met thomas hogendoorn) in egale porite’s resp. hun wettige decendenten. Verder begeerd de testatrice
dat haar dochter neeltje vergeer t recht heeft op al haar kleren en sieraden ten hare lijve tegen het
te taxeren bedrag. Stelt tot event. voogden aan vern. zonen gijsbert en teunis vergeer.
24-6-1768
Compareerde hannen swanenburg als aangestelde en leenderd van eijk als gesurrogeerde voogden over de
minderjarige lijsje van asselen zijnde de zelve en leenderd van asselen de enige nagelaten kinderen
van wijle marrigje swanenburg aan haar verwekt door jan van asselen en welke marrigje swanenburg als
mede jacob, lijsje en dirk swanenburg nagelaten voorkinderen zijn of geweest zijn van wijle everd
swanenburg door hem in eerder huwelijk met leentje dirks. ruiter. Voorts nog voor zich zelve de
gemelde leendert van eyk gehuwd gehad hebbende maria swanenburg, nog de vern. harmen swanenburg,
item
arij hogenes gehuwd met lena swanenburg, cornelis van der vlist gehuwd met caatje swanenburg, arij
swanenburg en cornelis blonk gehuwd met jannigje swanenburg, welke voornoemde maria, harmen, lena,
pieter, jan, caatje, arij en jannetje swanenburg mede nagelaten kinderen zijn van de vernoemde everd
swanenburg door hem in een tweede huwelijk verwekt bij lijsbet krijnen van vliet, dus alle in
presentie met en benevens van voorn. jacob, lijsje en dirk swanenburg mitsgaders leenderd van asselen
(welke ook tot t tekenen van de scheidings acte is verzocht doch niet gecompareerd is), de
gezamenlijke geinstitueerden erfgen. van de nagelaten everd swanenburg, gewoond en overl. zijnde in
haastrecht, conform deszelfs testament dd. 24-3-1758 voor robbert aemelius (notr. te gouda). Wonende
de comparanten resp. onder de jurisdictie van haastrecht, reeuwijk, de vlist en de landen van steyn.
De voorvermelde persoenen hebben de boedel van hun vader, schoonvader, grootvader resp.aanvaard. Het
batig saldo van de voorgaande rekening is 6762-2-10. Daarna zijn nog verkocht de vaste
goederen gelegen in t beyerse onder stolwijk, bestaande eerstelijk uit de helft van een hofstede met
huis, berg en schuur en enige percelen land te samen groot 12 morgen 100 roeden. De wederhelft was van
de 4 voorkinderen van de meergemelde everd swanenburg en verder nog 1 morgen weiland op de meer
gezegde inventaris van fo 2 t/m fo 7 verder verklaard etc. Het nu totale zuiver deelbare bedrag
bedraagd 9359-7-2. Hierna volgt de deling van de boedel, alles vrij uitvoerig.
4-7-1768
Compareerde arij klaren mitsgaders jacobus straver, arie straver als in huwelijk hebbende marrigje
straver en claes jansz. copier gehuwd met annigje straver, welke jacobus, marrigje en annigje straver
nagelaten kinderen zijn van wijle lijsje claren in huwelijk verwekt door willem straver en wijders
maarten snoek gehuwd mer ariaantje verhaal als mede abraham middelkoop en de vern. arij klaren beide
als voogden over de minderjarige jan verhaal en welke ariaantje en jan verhaal mede nagelaten kinderen
zijn van voorn. lijsje klaren in een tweede huwelijk verwekt door gijsbert verhaal en welke voornoemde
arij klaren en lijsje klaren beiden nagelaten kinderen zijn of geweest zijn van wijle cornelis klaren
die een volle broeder was van wijle fijgje klaren en welke fijgje claren de moeder is geweest van
wijlen jacobus van der weijden (won. en overl. in benschop) en zijnde dus de eerste compt.voor de ene
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helft en alle andere comparanten in de wederhelft en zo gezamenlijk de nagelaten erfgen. ab intestato
van dezelve jacobus van der weijde. Wonende de eerste compt. in willige langerak, de 2de, 3de en 6de
compt. in lopik, de 4de in rosendaal (onder de jurisdictie van haastrecht) en de 5de comparant onder
zevender. Geven volmacht aan johannes olhuijzen (procureur voor diverse vierscharen) won. te woerden
om hun zaken te behartigen als eisers contra aart benschop gehuwd met heijltje van der werf voor heen
weduwe van jacobus van der weijde mitsgaders lijftochtster van huizinge en hofstede etc. onder benschop
etc.
29-8-1768 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerde gerrit van den bogaerd en lijsje dogterom (echtelieden, won. in rosendaal in de
jurisdictie van haastrecht), testeren. Indien de eerst stervende geen kinderen nalaat cq. descendenten,
dan is de langstlevende universeel erfgen. Overlijd de langstlevende onhertrouwd dan gaat dien’s
nalatenschap in twee gelijke delen en wel naar de naasten vrinden en erfgen. van elk van de partijen.
Bij hertrouwen van de langstlevende gaat de helft van de boedel van de eerststervende naar de naaste
vrinden van die eerststervende. Dit alles als er geen kinderen etc. worden nagelaten.
Laat de eerst stervende wel kind(eren) na, dan moet de langst levende die alimenteren, opvoeden, vak
leren en daarinzetten en bij meerderjarigheid geven f 3-3-0. etc.
nr. 1957 28-3-1769
Compareerde teunis vergeer, jan vergeer en neeltje vergeer ter eenre mitsgaders willem van der vlist
gehuwd met gijsbertje vergeer, gisbert vergeer, jacob vergeer en nog gemelde jacob vergeer en willem
van der vlist beiden door de stede en landen van haastrecht aangestelde voogden over de 5 nagelaten
minderjarige kinderen van wijle macheltje vergeer in huwelijk verwekt door thomas hoogendoorn wegens
de erfportie aan dezelve opgekomen van hun grootvader cornelis vergeer en wijders nog de voorscr.
gisbert en teunis vergeer als bij de testamente van hermijntje kemp voor mij notaris gepasseerd op
11-5-1768, mede asangesteld zijn tot voogden over de voorn. minderjarige kinderen wegens t erfportie
aan dezelven opgekomen van hun grootmoeder hermijntje kemp ter andere zijde. Welke teunis, jan,
neeltje, gijsbertje en jacob vergeer met en benevens de voorn. overleden machteltje vergeer, alle
kinderen zijn of waren van wijle cornelis vergeer en hermijntje kemp.
Geven te samen te kennen dat gemelde cornelis vergeer en hermijntje kemp zijn gehuwd zonder huw.
voorw., zodat er gemeenschap van goederen was. Cornelis vergeer is in 1766 overleden nalatende
vermelde hermijntje kemp die zijn erfgn. was en bovendien zijn kinderen en kleinkinderen. H.K. was in
de boedel blijven zitten en had bij testament verklaard te prelegateren aan haar zoon teunis vergeer
f 250,-, dito aan haar zoon jan vergeer en haar dochter neeltje vergeer indien dezen op haar sterfdag
nog ongetrouwd zouden zijn en bij haar thuis zouden wonen. Men gaat nu over op de omschrijving van de
verdeling van de boedel etc.
19-5-1769 (gegoed beneden de f 50.000,-)
Compareerde sebastiaan adriaansz. van nooten (notaris en procureur te schoonhoven) en jacoba margaretha
van alphen (echtelieden, won. te schoonhoven} testeren. Eerdere wilsbeschikkingen en de huw. voorw.
dd. 17-9-1767 gepasseerd voor notr. van heel te amsterdam, vervallen, evenals t testament dd. 12-12-1767
voor mij notaris zover dat testament de event. huw. voorw. zou mogen continueren. Maken nu een mutueel
testament. Volgen een aantal voorwaarden (de acte is 6 blz. groot).
20-5-1769
Compareerde bastiana stolwijk en catharina stolwijk (beiden meerderjarige ongehuwde dochters nu won.
de eerste te amsterdam en de tweede in de jurisdictie van haastrecht) geven te kennen dat hun vader
pieter stolwijk mitsgaders hun oomen arij- en aart benschop alle in de kwaliteit als gewezen voogden
over hun comparanten wegens de nalatenschap van derzelver moeder anna maria benschop in leven vrouy
van voorn. pieter stolwijk, aan hun comparanten hadden vertoond een behoorlijke staat en inventaris
van de boedel van voorn. a.m.b. zo zij die met haar man gemeen had bezeten. Verder de gemene staat en
de scheiding bij de voorn. pieter stolwijk ter eenre en arij- en aart benschop in hun kwaliteit wegens
de nalatenschap op 24-1-1764 onder de hand gesepareerd en gelikwideerd op 24 sept. 1764 etc. etc. Hebben
toen hun geld ontvangen.
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20-5-1769
Compareerde bastiana stolwijk en catharina stolwijk (beiden meerderjarige ongehuwde dochters nu won.
de eerste te amsterdam en de tweede in de jurisdictie van haastrecht) geven te kennen dat zij bij acte
van scheiding nopens de boedel en nalatenschap van hun moeder anna maria benschop (in leven vrouw van
pieter stolwijk) in t gemeen bezeten, geformeerd bij de gemelde pieter stolwijk haar weduwnaar en
boedelbeheerder ter eenre en arij en aart benschop als hare gekoren voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van de vernoemde anna maria benschop ter andere zijde en door hun lieden op
24-1-1764 getekend, aan hen compt. voor dezelve moederlijke erfportie, te samen in t gemeen zijn
toebedeeld de hierna volgende goederen. O.a.:
- een huis en erf te haastrecht op de hoogstraat. Belend ten oosten de weduwe van maarten goedhart en
ten westen de weduwe van cornelis de lange. Getaxeerd op f 900,-.
- nog een huis en erf aldaar op de kleine haven. Belend ten zuiden de heilige geestarmen en ten
noorden de weduwe van cornelis de lange. Getaxeerd op f 150,-.
- een rietzelling in beneden haastrecht, met een waarde van f 300,- een rietzelling in galgeoort onder de jurisdictie van haastrecht, waarde f 250,-.
- een schuldbrief van f 200,-.
Aan de tweede comparante is toebedeeld de helft van een hofstede, bestaande uit huis, berg en schuur
en omtrent 16 morgen land in rosendaal in de jurisdictie van haastrecht. Belend ten oosten cornelis
krayesteyn en ten westen arij hogenboom en nog de helft in 8 morgen gelegen in de heerlijkheid de
vliet met een waarde van f 1200,- Verder nog een schuldbrief van f 600,-.
1132

2-6-1769 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde leenderd de vries en maria gerrits huijzer (echtelieden, won. te krimpen op de lek)
testeren. Herroepen alle voorgaande wilsbeschikkingen. Hij benoemd zijn vrouw tot universele erfgen.
Laat hij kinderen of descendenten na, dan moet zij die alimenteren etc. en bij meerderjarigheid geven
naar de staat van de boedel. Zij bepaald dat haar erfgen. zijn de kinderen uit dit en eerder huwelijk.
Verder benoemen zij elkander tot voogden en verder nog wouter gerritsz. huijzer mitsgaders willem
smit.

1133

6-6-1769
Compareerde arij benschop ten eenre en catharina stolwijk (meerderjarige ongehuwde dochter ter
andere zijde, beide won. te rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht). Stellen dat zij te samen in het
gemeen en onverdeeld bezitten:
- een hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur met omtrent 16 morgen land in rosendaal onder de
jurisdictie van haastrecht, strekt uit de ijssel tot de honkoopse landscheiding. Belend ten oosten cornelis
krayestein en ten westen arij hogenboom.
- nog een perceel land groot omtrent 8 morgen onder de heerlijkheid van de vliet.
Gaan dit nu delen. De compt. ter eenre krijgt de hofstede en ten anderen de 8 morgen land in de vliet.
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9-8-1769
Compareerde catharina stolwijk (meerderjarige ongehuwde dochter, won. in rosendaal onder de
jurisdictie van haastrecht) geeft volmacht aan gerrit leeuwenhoek (gezworenen van rosendaal en aldaar
wonende) om voor haar te compareren voor de schout en landgenoten van de vliet, om aldaar te
transporteren aan arij benschop (won. te rosendaal) een perceel van 8 morgen land (zie daarvoor de
voorstaande acte).

1135

27-9-1769
Rekening door de administrateur dirk van wijngaarden en cornelis van vliet welke aan neeltje blonk
stomme en dove nagelaten dochter van wijle cornelis blonk en cornelia van vianen indertijd echtlieden
van elders en dus buiten de actuele testamentaire dispositie van haar moeder cornelia van vianen en haar
tweede man adriaan benschop, zijn opgekomen.
Volgen de ontvangsten en uitgaven met een batig saldo van f 104-9-4. Van dit saldo gaat de helft naar
de vrinden en erfgen. van ‘s vaders zijde en de wederhelft naar de vrinden en erfgen. moeders zijde. Het
deel competerende de nagelaten kinderen van paulus blonk (als erfgen. van vaderszijde) is f 52-4-10,
wat weer gesplitst wordt in 3 portie’s tbv. cornelis-, jan- en klaas blonk. De nagelaten descendenten van
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lijsbet- en hilligie van vianen als erfgen. van moeders vaders zijde, mitsgaders van marrigie zuidland als
erfgen. van moeders- moeders zijde competeren de wederhelft zijnde f 52-4-10. Dus competeren de
vrinden van ‘s moeders vaders zijde van dezelve neeltje blonk in de voornoemde wederhelft f 26-2-5.
Welke helft wederom in 2 gelijke delen moet worden verdeeld onder de descendenten van lijsbeth van
vianen en van hilligie van vianen. Dien volgende komt de destendent van lijsbet van vianen (verwekt bij
arij van breukelen) nl. neeltje gerrits. vianen hierin haar helft nl. 6-10-9 ¼ en ariaantje jans. vrouw van
nelis van assum voor haar wederhelft f 6-10-9 114. En de descendenten van hilligie van vianen verwekt
bij bart jansz. van dam nl. gerrit van dam en mels van dam te samen voor de zelfde helft de som.van f 610-9 l/4. En jan de jong en hilligie de jong weduwe van dirk jongeneel voor dezelve helft nl. f 6-10-9 ¼.
En laatstelijk competeren de vrienden van moeders moeders zijde van de voorn. neeltje blonk de
wederhelft van de voorscr. gehele wederhelft in t opgetelde slot tot 4 26-2-5. En zo komt dirk van
wijngaarden als alleen in de staak zijnde de snee van f 26-2-5.
Aldus voorstaande rekening gedaan door de eerder vermelde rendanten aan de onder getekende tornelis
blonk, jan blank en klaas blonk enige nagelaten kinderen van paulis blonk, zijnde dezelve paulus blonk
een broer geweest van cornelis blonk, die de vader was van de voorn. overleden neeltje blonk en dus de
enige erfgen. ah intestato van ‘s vaders zijde van dezelve neeltje blonk en wijders neeltje verleun
bejaarde ongehuwde dochter die een dochter is van wijle dirkje van breukelen aan haar verwekt door
gerrit verleun. Nog ariaantje jans louwen als vrouw van cornelis van assum, die een dochter was van
wijle cornelis van breukelen verwekt door jan louwen en welke voorn. dirkje en cornelia van breukelen
nagelaten kinderen zijn geweest van lijsbet van vianen aan haar verwekt door arij van breukelen.
Wijders gerrit van dam en mels van dam nagelaten zonen van wijle jacobus van dam als mede jan de
jong en hilligie de jong weduwe van dirk jongeneel, beiden nagelaten kinderen van hendrikje van dam
verwekt door symon de jong en zijnde de genoemde jacobus en hendrikje van dam nagelaten kinderen
van hilligie van vianen verwekt bij haar door bart jansz. van dam. Welke voornoemde lijsbet en hilligie
van vianen volle zusters zijn geweest van cornelis van vianen die de vader was van cornelia van vianen
en welke cornelia van vianen de moeder was van de voorn. neeltje blonk en dus de enige erfgenamen ab
intestato van ‘s moeders vaders zijde van dezelve neeltje blonk.
En laatstelijk nog dirk van wijngaarden nagelaten zoon van wijle marrigie zuidland bij haar verwekt
door cornelis van wijngaarden. En welke marrigie zuidland was een volle zuster van neeltje zuidland,
die de moeder was van de meer gemelde cornelia van vianen en welke cornelia van vianen de moeder
was van de meer gedagte (!) neeltje blonk en dus de enige erfgen. ab intestato van moeders moeders
zijde van dezelve neeltje blonk, die gewoond heeft en in april 1769 in rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht is overleden. Bekennen het met de voorstaande rekening en verdeling eens te zijn.
1136

11-11-1769
Compareerde arij benschop (won. in rosendaal in de jurisdictie van haastrecht) welke stelde schuldig te
zijn aan haar nicht catharina stolwijk (meerderjarige ongehuwde dochter won. te rosendaal) f 1000,ivm. geleend geld. De rente is 3 % en het eerste verschijnt dag is 1-6-1770.
PS: deze acte is doorgestreept. In de marge staat dat petronella snoek weduwe van arij benschop de
gecasseerde brief heeft laten zien en dat de schuld op 26-7-1779 was afbetaald. De aantekening in dit
register dd. 20-12-1781.

nr. 1958
1137
29-1-1770
Compareerde trijntje jans. sterrenburg weduwe van klaas van gent (won. op de noordzijde van de lange
linschoten) zegt dat zij en haar overleden man, bij hun mutueel testamente dispositie dd. 29-8-1748 voor
nots. jan van kemp te schoonhoven hadden gesteld dat de langstlevende de voogd zou zijn over hun
minderjarige kinderen en descendenten en dit nevens paulus aartsz. schenkel (won. te polsbroek). Zij
stelt nu na haar mans overlijden over de minderjarige kinderen als voogd aan haar zwager cornelis van
der zijde (won. te krimpen a/d lek).
1138

17-8-1770
Compareerde arij benschop (won. in rosendaal) welke te kennen gaf dat hendrik cornelisz. burger laatst
(op 18-3-1758) voor t gerecht van de heerlijkheid cabauw gepasseerd had en verklaard, dat uit krachte
van t testament aan hem verleend was door wijle zijn vrouw lena jacobs. schuur op 17-9-1717 (voor
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nots. hugo pijlle binnen schoonhoven gepasseerd) te assumeren en bij zijn overlijden in zijn plaats zou
surrogeren en aanstellen tot voogden over de minderj. erfgen. van wijle zijn voorvermelde vrouw, als
mede van hem zelve de persoon van abraham middelkoop. Daar de voorn. burger en nu ook voor enige
weken (abraham middelkoop) zijn overleden, stelt hij nu aan tot voogd jan maartensz. snoek (won. te
lopik).
1139

17-8-1770 (gegoed beneden de f 50.000,-)
Compareerde reinier van honthorst en johanna hofakker (won. in de jurisdictie van schoonboven)
testeren. Indien de eerst stervende kind(eren) nalaat is de langstlevende universele erfgen. doch moet
wel de kind(eren) alimenteren. opvoeden etc. en bij meerderjarigheid hun voldoen naar de staat van de
boedel. Moet verder vererft worden naar t recht van het aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599.
Bij hertrouwen van de langstlevende zal de boedel van de eerst stervende gaan naar diens descendenten
etc. (deze acte is 14 blz. lang).

1140

12-9-1770
Compareerde teunis hoogenboom in opdracht van zijn vader gijsbert hogenboom (won. in hekendorp)
en jan swanenberg (won. onder haastrecht) en verklaarde de eerste compt. in zijn kwaliteit verhuurd te
hebben aan de tweede comparant een hofstede, bestaande uit een huis, berg en schuur met omtrent 23
morgen wei-, hooi- en teelland, aan de oostzijde van de vlist. Dit voor de tijd van 4 jaren. De pacht is f
368,-/jaar vrij geld. Volgen wat voorwaarden.

1141

25-4-1771
Compareerde elisabeth zoontjes weduwe van jan fiander ter eenre en jan zweeris gehuwd met catharina
mitsgaders thomas fiander (meerderjarige jonge man) en welke catharina en thomas de enige nagelaten
kinderen en erfgen. ab intestato zijn van voorn. jan fiander ter andere zijde. Won. de eerste en laatste
compt. te oudewater en de tweede compt. te schoonboven. Geven te kennen dat jan fiander met de
compt. ter eenre tot nog toe in t gemeen bezit was gebleven, doch de compt. ter andere zijde had
verzocht opening van het boedeltje en uitreiking van hun deel daarvan etc.

1142

26-5-1771
Compareerde anthonij montijn (koopman won. te oudewater) welke volmacht geeft aan leenerd boer
junior, procureur voor t gerecht van schoonhoven, om zijn zaken aldaar te behartigen.

1143

273-8-1771 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde huibert linschoten en jannigie van dam (echtelieden, won. in de vlist), testeren. Maken een
mutueel testament. Indien de eerst stervende geen kinderen of descendenten nalaat en zijn ouders leven
nog, dan moet zij aan die ouders een legitieme portie uitreiken onder het schependoms versterf recht.
laat de eerst stervende wel kinderen na dan moet de langstlevende die alimenteren, opvoeden etc. en bij
meerderjarigheid uitreiken een bedrag naar de staat van de boedel. Blijven verder volgen t aasdoos
versterf recht van 19-12-1599.

1144

2-9-1771
Compareerde cornelis hogenes gehuwd met ariaantje klaren en zij als door haar aan gemachtigd, verder
jan klaren, maria klaren (weduwe van willem van der heuvel), jan verheul gehuwd met neeltje klaren
waaruit levende geboorten zijn, en cornelis klaren ten eenre mitsgaders floris klaren, pieter klaren en
andries klaren ter anderen zijde. Zijnde de voorn. ariaantje, jan, maria, neeltje, floris, cornelis, pieter en
andries klaren te samen de enige nagelaten kinderen en erfgen. ab intestato van wijle pieter hagensz.
klaren en annigie pols, won. de comparanten resp. onder hekendorp, in de vlist en in ruige weide. Seven
ivm. het overlijden van hun ouders en schoonouders resp. het boedeltje bij hun nagelaten en tot heden
bij hun onverdeeld was gebleven. De boedel is weinig waard en nog belast met schulden. De
comparanten ten andere zijden, nl. floris, pieter en andries klaren veel hadden gecontribueerd tot
subsistentie van vern. overl. moeder etc. zodat de boedel naar de partij en ten aderen gaat etc.

1145

7-12-1771
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Tweede rekening door jan hoofd en willem visser als executeurs van t testament en administratie van de
boedel door de voogden, geassisteerd door bartholomeus verhoek (als toeziend voogd) over de minderjarige nagelaten erfgen. van wijle juffr. neeltje schijf in leven laatst weduwe van cornelis van
eyndhoven, won. en overl. binnen haastrecht en dit aan jacob schijf van puffelen, nagelaten kleinzoon en
universele erfgen. van dezelve neeltje schijf (zijnde de gemelde heer jacob schijf van puffelen als nu
door huwelijk mondig geworden) van de ontv. en uitgaven van de vernoemde jan hoofd en willem visser
nopens de nagelaten boedel van vermelde neeltje schijf, sedert het sluiten van de vorige rekening dd. 102-1762. Volgen de ontvangsten totaal groot f 11791-14-12. De uitgaven zijn te samen f 11641-7-12
zodat het batig saldo is f 150-7-0.
1146

7-12-1771
Compareerde jan schijf van puffelen nagelaten kleinzoon en universele erfgenaam ex testament van
jufvrouw neeltje schijf in leven eerst weduwe van jan van puffelen en naderhand van cornelis van
eyndhoven, ende de heer comparant als nu door het huwelijk meerderjarig geworden, wonende binnen
de stede van haastrecht. Deel mede dat de heren jan hoofd en willem visser etc. de boedel tot heden
hadden beheerd, het met hun rekening eens is, en het batig saldo te hebben ontvangen.

1147

7-12-1771
Rekening door jan hooft en willem visser in hun kwaliteit als bij acte dd. 19-8-1758 door notr. arij
vermij alhier gepasseerd en als mede voogden van jacob schijf van puffelen minderjarig nagelaten kind
van wijle cornelis schijf van puffelen en jannigie jacobs. drost, welke jacob nu door huwelijk
meerderjarig is geworden en wel van de ontvangsten door hun gehad van de legitieme portie die
vermelde jacob gecompeteerd heeft in de nalatenschap van zijn vader cornelis schijf van puffelen
ingevolge de huw. voorwaarden tussen vern. cornelis en zijn vrouw drost gemaakt dd. 23-10-1749 voor
notr. cornelis swanenburg te gouda en haastrecht gepasseerd. Het batig saldo is f 29-14-8.

1148

24-12-1771
Compareerde jacob schijf van puffelen (door huwelijk meerderjarig geworden) welke verklaarde
verkocht te hebben aan cornelis back (nots. en procureur te gouda) 6 obligatie’s ten laste van het
gemene land, twee staande ten name van gerard verwijn dd. 1705, 3 blanco dd. 1706 en een ten name
van adriaan van groenendijk dd. 1672 cq. 1675 etc.

1149

24-12-1771
Compareerde jacob schijf van puffelen (door huwelijk meerderjarig geworden. won. te haastrecht),
verkoopt aan jufvr. barbara van oosten (meerderi. j.d., won. te gouda) twee obligatie’s. beiden ten name
van anthonis van der worf en dd. 1717.

nr. 1959
1150
10-10-1772 (beneden de f 50.000,- gegoed)
Compareerde sebastiaan adriaansz. van nooten (secr. van lopik en lopikcapel) en antonetta johanna
carnier (echtelieden won. te schoonhoven) testeren, eerdere wilsbeschikkingen vervallen. Als de eerst
stervende kinderloos etc. overlijdt dan is de langstlevende erfgen. Dit onder de voorwaarde dat als bij de
eerst stervende is en Zijn ouders nog leven dan moet zij aan die ouders een legitieme portie uitreiken.
Als de 1angstlevende niet hertrouwd overlijd, dan gaat zijn nalatenschap in twee gelijke porties. De ene
helft aan de zijde van hem testateur nl. voor de ene helft bij zijn vader en moeder, de heer adriaan van
noten en vrouwe aqatha amelia swalmius en bij vooroverlijden van dezelven bij de langstlevende van
dien, en voor de andere helft van de voornoemde helft bij de broeders en zusters van hem testateur resp.
hun wettige decendenten etc. etc. (deze acte is 8 blz. lang).
Aan het einde staat vermeld dat op 8-11-1819 geëxhibeerd is de grosse van dit testament waarop
geschreven stond een kwitantie betreff. de registratie daarvan, wat koste 3,75 g1.
1151

30-11-1772
Compareerde cornelis duyts (won. onder t gerecht van lopik) die verklaarde schuldig te zijn aan cornelis
van vliet (won. te haastrecht) f 200,- ivm. met een obligatie van f 200,- dd. 17-12-1763 gepasseerd voor
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notr. johannes kelfkens te utrecht. De vermelde obligatie vervalt door deze schuldbekentenis. De rente is
4 % ingaande 1-11-1772. Volgen enige voorwaarden.
nr. 1960
1152
22-2-1773
Staat en inventaris van de nagelaten boedel van kunera tomson (bejaarde j.d., won. te oudewater) en
aldaar op 16-5-1772 overleden. Is opgesteld door cornelis de man (won. te oudewater) en arij kannigje
(won. in beneden haastrecht). Zij zijn hiertoe gekwalifiseerd vlg’s de acte dd. 5-1-1766 voor notr. a.
vermij te oudewater. Na de opgaven van de boedel (het batig saldo is 1252-10-8) volgt de liquidatie
daarvan. De erfgen. zijn adriaen de man enige nagelaten zoon van maria tomson in huwelijk verwekt
door cornelis de man voor 1/3de part, bij jacobus tomson enige minderjarige nagelaten zoon van wijle
willem tomson (mede voor 1/3de deel) en catharina van es enige minerjarige nagelaten kind van wijle
hermanus van es die was de enige zoon van wijle catharina tomson in huwelijk verwekt door dirk van es
(voor 1/3de part). De eerste- en tweede erfgenaam wonen te oudewater en de derde in beneden
haastrecht.
1153

4-5-1773
Compareerde theunis byeman (won. in de langen weiden) die stelde schuldig te zijn aan cornelis rietveld
(won. te haastrecht) f 2000,- wegens geleend geld. De rente is 3 % en neemt een aanvang op 15-4-1773.
Volgen nog 2 personen welke zich borg stellen.

1154

3-8-1773
Compareerde snoeij hofvliet (gerechtsbode van haastrecht en wonende aldaar) dewelke verklaarde uit
machte van zijn overleden vrouw’s (eminigje groen) verleden testament met en benevens hem) dd. 28-71746 voor notr. willem van force, te gouda gepasseerd, zij hem had aangesteld tot voogd over zijn
minderjarige zoon teunis hofvliet (welke bij haar verwekt was) met de macht een mede voogd aan te
stellen. Stelt nu als mede voogd aan gerrit leeuwenhoek (waarsman van de landen van haastrecht).

1155

14-8-1773
Compareerde cornelis groeneveld (burger en inwoner van oudewater) met en benevens arij van ooijen
(won. te schoonhoven) door de magistraat van schoonhoven aangestelde voogd over zijn minderjarig
zoontje pieter groeneveld in huw. verwekt bij wijle martijntje willemswaard, welke een mede erfgen. is
(ab intestato) van desselfs grootmoeder maternel maria spendel, in leven weduwe van pieter
willemswaard, won. en overleden te schoonhoven, welke maria spendel een mede erfgen. (ex
testamento) was van mejufvrouw geertruid van schinne, in leven vrouw en mede erfgen. van wijle
hermanus wielen (won. en overl. te den haag).
Verklaren de comparant volmachtigd te maken tot mede voogd de vermelde arij van ooijen, speciaal om
uit naam van wegen hem comparant (in zijn kwaliteit) met de verdere erfgen. van voorn. geertruid van
schinne van de heren executeurs van de testaimente van dezelve jufvr. g. v. schinne en van haar voorn.
man en nagelaten weduwnaar van hermanus wielen te vorderen een behoorlijke rekening en
verantwoording wegens de nalatenschap van de meergemelde hermanus wielen en mejufvrouw geertruid
van schinne, te helpen opnemen en sluiten, te schiften en scheiden etc.

1156

17-12-1773 (beneden de f 4000,- gegoed)
Compareerde lambertus leeuwenboek en maria rietveld (echtelieden, won. in rosendaal in de landen van
haastrecht) testeren. Eerdere wilsbeschikkingen vervallen. Maken nu een mutueel testament. De langstlevende moet de event. minderjarige kinderen alimenteren, opvoeden en een vak laten leren en bij
meerderjarigheid uitkeren naar de staat van de boedel. Verder moet t aasdoos versterfrecht gehanteerd
worden (dd. 18-12-1599).
PS: onderaan de acte is volgende toegevoegd:
Op 9-2-1828 is bij notr. dirk blanken (residerende te honkoop, dijkveld en ratelis) geëxhibeerd de grosse
van voorstaand testament waarop stond de volgende kwitantie: geregistreerd te ijsselstein op 8-2-1828
deel 12 fo 95 ontvangen f 3,03 voor t recht van dien.

nr. 1961
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1157

30-5-1774
Compareerde hendrikje erffort weduwe van pieter welle de ouden (won. te benschop) welke gaf te
kennen dat zij en haar man een mutueel codiciel op 26-9-1765 voor notr. arij herfst te gouderak hadden
gepasseerd. Daarin was bepaald door haar man dat aan haar comparante zou worden gelegateerd de som
van f 300,- en daar boven iedere week levenslang f 2,-. Verder nog 1/3de part van het linnengoed en een
best bed eet toebehoren etc. Volgen nog enige andere bepalingen uit die wilsbeschikking.
Dat vervolgens de meer gedachte pieter welle de oude zijn voorscr. codicillaire dispositie in maart 1774
met de dood had bekrachtigd en dat dien conform pieter de welle de jonge en cornelis welle de enige
nagelaten kinderen en erfgen. ab intestato waren en haar hadden gegeven het vermelde in t testament,
zodat alleen nog blijft de f 2,-/week.
Compareerde nu pieter welle de jonge (won. te gouderak) en cornelis welle (won. te oudewater) die
beloofden de f 2,-/week aan vern. hendrikje te geven.

1159

28-6-1774
Compareerde snoeij hofvliet (gerechtsbode, won. te haastrecht) welke bij forse van gifte beloofde
levenslang te geven aan zijn zoon laurens hofvliet (won. te zevenhuizen) de volle eigendom van een huis
en erf met alle toebehoren, mitsgaders een trog, werkbank en broodtafel etc. Het huis staat aan het
noordeinde van het dorp zevenhuizen en in het kohier bekend onder nr. 112.

1159

8-8-1774
Compareerde pieternella snoek weduwe van arij benschop (won. in rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht). Stelt dat zij eet haar overleden man bij hun mutuele testament dd. 18-1-1765 voor mij
notaris, hadden verklaard tot executeurs en tot voogden aan te stellen zijn broer jacobus benschop en
haar broer johannes snoek met de benodigde volmachten. Stelt nu aan tot voogden cornelis kleever
(won. te benschop, haar neef) en jan maartensz. snoek (won. te lopik).

1160

11-11-1774 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde egbert van zijl en maria van der storm (echtelieden, won. te haastrecht) testeren. Eerdere
wilsbeschikkingen vervallen. Maken nu een mutueel testament doch wel onder diverse voorwaarden in
geval de eerst stervende wel of geen kinderen nalaat. Haar moeder is cornelia klaren weduwe van
cornelis van der storm en bij vooroverlijden van haar moeder jan van der storm de jonge zoon van jan
van der storm (1/3de part), en aan willemijnje, cornelia en jan van der meide (alle nagelaten kinderen
van arij van der meide) voor 2 derde gedeeltens uit te keren en over te geven haar kleren en lijfsieraden
etc. etc. (deze acte is 9 blz. lang).

1161

20-12-1774 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde jan ockertse en neeltje vergeer (echtelieden, won. in rosendaal) testeren. Alle voorgaande
wilsbeschikkingen vervallen. Hij stelt tot erfgen. aan zijn kinderen resp. dien wettige descendenten
mitsgaders zijn vrouw en dat in egale porties. Zij stelt tot universele erfgen. aan haar man. laat zij
kind(eren) na uit dit huwelijk dan moet hij ze alimenteren, opvoeden, een vak laten leren etc. en bij
meerderjarigheid voldoen overeenkomstig de staat van de boedel. Wordt verwezen naar het aasdoms
versterfrecht dd. 10-12-1599.

nr. 1962
1162
22-4-1775 (beneden de f 8000,- gegoed)
Compareerde trijntje verhaar weduwe van lambert de jong (won. in rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht). Testeert, eerdere testamenten vervallen. Prelegateert aan haar 3 kinderen van wegen hun
trouwen diensten in de bouwerij en wel aan hendrik de jong f 700,-, aan jannigie de jong f 500,- en aan
pieter de jong f 500,-. De rest gaat naar al haar kinderen, te weten: hendrik, jan, everd, cornelis, willem,
jacobus, arij, roelof, gijsbert, jannigie en pieter de jong in gelijke porties en bij voor overlijden naar hun
descendenten.
1163

10-1-1776
Compareerde jacobus verhoek (won. in de zuidzijde van de lange linschoten) verklaard uit kracht
verstrekt door zijn overleden vrouw maria zwanenburg bij hun testament (dd. 19-10-1774 voor mij
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notaris gepasseerd) aan te stellen als voogden over zijn zoontje (leenderd verhoek) klaas verhoek (won.
in stolwijk) en cornelis zwanenburg (won. in t land van steyn).
1164

20-3-1776
Compareerde elisabeth van taarlingh weduwe en geïnstitueerde erfgen. van gerrit van der zijde (in leven
burgemeester van zuid polsbroek en won. de comparant aldaar) geeft volmacht aan cornelis de groet
(burgemeester van bonrepas) om uit haar naam te compareren voor t gerecht van bergambacht en ‘s
heeraartsbergen om aldaar te transporteren aan cornelis van der vlist (kapitein van de infanterie ten
diensten van deze landen) 2 morgen boomgaard land, zijnde een gedeelte van den HEM, gelegen onder
bergambacht. Belend ten westen de gemelde heer van der vlist als eigenaar van het andere gedeelte van
de voorscr. HEM en ten oosten de boomgaard van willem muijs.

1165

7-5-1776
Compareerde jan jansz. de boer, weduwnaar van lijsbeth cornelisdr. sirre (won. in rosendaal in de
jurisdictie van haastrecht) die verklaarde uit eigen hoefde en uit de macht welke zijn vrouw hem
verleend had (op 25-2-1733 voor t gerecht van honkoop) voogd te zijn over de minderjarige erfgen. van
zijn vrouw en de macht om een neven voogd aan te stellen. Stelt aan willem bijleveld (won. in honkoop)
en cornelis van der werf (won. in rosendaal) beiden zijn schoonzonen.

1166

1-6-1776 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde aaltje bastiaanse vuurens weduwe van teunis willemsz. smit (won. in haastrecht) testeert.
Eerdere wilsbeschikkingen vervallen. Verklaarde dat haar kind(eren) cq. hun descendenten bij tegenspraak tegen dit testament, alleen krijgen een simpele legitieme portie. Maakt tot haar universele erfgen.
de gezamenlijke na te laten kinderen te weten: bastiaan smit, willem smit, baartje smit (vrouw van
ewoud hol), cornelis smit, dirk smit, jan smit, lijsbet smit (vrouw van jan groen) en pieter smit alle in
egale porties resp. hun wettige descendenten. Gaat daarna verder wat ieder van haar kinderen resp. hun
descendenten zullen krijgen.

1167

24-7-1776
Likwidatie en korte scheiding van de boedel nagelaten door jacob leeuwenboek (won. en overl. in de
lande van steyn) zoals bij met zijn vrouw aaltje smit in t gemeen bezat. geformeerd door leenderd nielse
nu in huwelijk hebbende de voornoemde aaltje smit ter eenre en gerrit leeuwenboek en adriaan
leeuwenboek beiden in kwaliteit als door de schout en weesmeesters van de lande van steyn aangestelde
voogden over t minderjarige kind en universele erfgen. ab intestato van de vern. jacob leeuwenboek in
eerder huwelijk verwekt bij neeltje de grieken, genaamd lambertus leeuwenboek (momenteel omtrent 5
jaar) ter andere zijde. etc. Volgen de ontvangsten en uitgaven. Het zuiveren saldo is f 6455-11-6.
Op fo 29 van deze acte staat:
compareerde leenderd nielse nu getrouwd met aaltje smit voorheen weduwe van jacob leeuwenboek ter
eenre mitsgaders gerrit leeuwenboek en adriaen leeuwenboek beiden als voogden over de voornoemde
lambertus leeuwenhoek ter andere zijden. Wonende de 2 eerste comparanten te oudewater en de derde
in rosendaal en de vierde onder hekendorp. Zijn het eens met de geformeerde staat van de boedel en de
verdeling daarvan.

1169

8-9-1776
Compareerde petronella snoek weduwe en erfgen. van arij benschop (won. in rosendaal) geeft volmacht
aan haar broeder maarten snoek (won. onder cabau) na uit haar naam haar erfportie (zijnde de helft van
zekere hofstede met omtrent 27 morgen land (gelegen onder de vrije heerlijkheid van zuid polsbroek) te
verhuren etc.

1169

20-9-1776
Korte staat en schifting van de nagelaten boedel van gijsbert hogenboom (won. en overl. te hekendorp).
Had getesteerd op 9-1-1772 voor notr. arien vermey te oudewater, welk testament hier uitvoerig
vermeld wordt, met een opsomming van de door hem indertijd gepasseerde acten. In de daarop
volgende korte staat staat op fo 13 o.a. vermeld:
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nr. 3 nog een hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur mitsgaders omtrent 15 morgen land aan de
oostzijde van de Vlist. Strekt uit de Vlist tot de halve sloot van de polsbroekse kade. Belend ten zuiden
aart neeleman en ten noorden gerrit spruyt. Item 8 morgen land gelegen en strekkende als voren en
belend ter wederzijde de erve van ary van es. Deze percelen zijn op 7-10-1775 voor t gerecht van de
Vlist en bonrepas geveild en in bod gebracht f 3625,- en bij meinen met f 500,- boven dat bedrag
opgehouden is.
Verder wordt vermeld dat fo 29v dat op 20-9-1776 compareerde voor de notaris arij hoogenboom (won.
in hekendorp), hendrik de lange (won noord polsbroek) als speciaal gemachtigde van jan hoogenboom
(won. noord polsbroek) (die procuratie dd. 3-5-1775 voor mij notaris). Voorts cornelis hogenboom
(won. aan de oostzijde van de Vlist) en teunis hogenboom (won. in hekendorp), welke vernoemde arij,.
cornelis en teunis hogenboom, de enige nagelaten kinderen en erfgen. ex testamento van de voorn.
overleden gijsbert hogenboom als hiervoren vermeld en de nog de vermelde cornelis hogenboom en
teunis hogenboom beide in de kwaliteit als executeurs van t testament, voogden over de minderjarige en
uitlangde of toezicht behoevende erfgenamen en de administratie hebbende van het erfportie van de
vorn. jan hogenboom welke op zijn overlijden moet succederen en versterven op zijne na te laten
kind(eren) etc.
De vermelde personen zijn het eens met de vermelde staat van de ontvangsten en onkosten.
1170

20-9-1776
Hier staat vermeld de rekening van de hiervoor vermelde boedel van gijsbert hogenboom en is 58 fo.
groot. Hierin staat o.a. vermeld op fo 7v dat de rendanten op 7-10-1775 voor t gerecht van de Vlist en
bonrepas openbaar hadden geveild een hofstede, zijnde een huis, berg en schuur met omtrent 15 morgen
land gelegen op de oostzijde van de Vlist, alsmede 8 morgen ook aldaar gelegen en het bod niet hoger
was dan 3825 gl. Bij de afslag is men gekomen tot f 500,- daarboven zonder dat die percelen werden
‘gemeind’. Daarom wordt dit door cornelis hogenboom overgenomen voor f 4125,-.
Bij de veiling van die hofstede was het trekgeld f 21,-.

1171

30-9-1776 (gegoed boven de f 2000,-)
Compareerde cornelis verhoog en Maria van der putten (echtelieden won. te Schoonhoven) testeren.
Voorgaande wilsbeschikkingen vervallen o.a. dat van 8-5-1768 gepasseerd voor t gerecht van
Nieuwerkerk a/d ijssel). Bepalen nu dat de langstlevende de universele erfgenaam is. Indien de eerst
stervende kinderen resp. descendenten nalaat uit dit huwelijk, moet de langstlevende die alimenteren,
opvoeden, een vak laten leren en elk bij mondige dagen uitkeren een zilveren ducaton. Wordt verwezen
naar t aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599. Volgen nog een aantal verdere bepalingen.

1172

24-10-1778
Compareerde arij maasz. schoonderwoerd (won. onder de hoge heerlijkheid van heekendorp) die
verklaarde schuldig te zijn aan martinus van rhijn (oud burgmeester van haastrecht) f 900,- wegens
geleend geld. De rente is 3 %.

nr. 1963
1173
24 januari en 9 aug. 1777
Compareerde gijsbert van wijngaarden, pieter van wijngaarden, daem oorschot gehuwd met teuntje van
wijngaerden. Voorts teunis van wijngaarden en Catharina van wijngaerden (meerderjarig j.d.), won. de
1ste, 2de, 3de, 4de en laatste comparant in t schoutambt van noord polsbroek en de 5de in Lopik. Geven te
samen te kennen dat pancras van wijngaarden en trijntje benschop (indertijd echtelieden) onder t gerecht
van noord polsbroek zijn overleden nalatende 5 kinderen nl. de 1e, 2de, 4e, 5e, en 6de compt.
Zij comparanten hebben wel enigertijd de boedel van hun ouders, schoonouders gemeen hebben
gehouden doch gaan nu delen.
1174

1175

19-4-1777
Compareerde gerrit van dam (won. aan de westzijde van de Vlist) die verklaarde tot voogden over zijn
natelaten minderjarige of uitlandige kinderen te stellen zijn 3 zonen genaamd aaldert, Jacob en barth van
dam. Sluit de weeskamer uit.
3-5-1777
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Compareerde gerrit van dam weduwnaar van jannigje van dam (won. aan de Vlist) ter eenre en aaldert
van dam (won. in maarsen), klaas van der neut gehuwd met heiltje van dam (won. in de Vlist), jacobus
van dam (won. in zuid polsbroek), bart van dam (won. te alphen) en klaartje van dam (meerderj. jd.
won. in de Vlist), welke voornoemde aalbert etc.de enige nagelaten kinderen zijn van vernoemde
overleden jannigje van dam verwekt door vermelde gerrit van dam ter andere zijde.
Stellen dat ter eenre waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en dat hun moeder haar 5 kinderen
tot universele erfgen. had benoemd. Wordt nu bepaald was er met de boedel zal gebeuren.
1176

5-5-1777
Compareerde cunira sirre bejaarde ongehuwde dochter, gijsbert sirre (bejaarde jm.) en teuntje sirre
(mede bejaarde jd.) te samen broer en zusters won. in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht
die verklaarden tot voogden over hun resp. minderjarige of uitlandige erfgen. aan te stellen willem
byleveld (won. te honkoop) en hendrik bijleveld (won. te oudewater).

1177

26-5-1777
Compareerde pieter verkley (door huwelijk mondig geworden) als mede ary hogenboom en arij de ridder
beiden als voogden over de minderjarige maria verkley en dirk verkley, welke vernoemde pieter, maria
en dirk de nagelaten kinderen zijn van alida de ridder (verwekt door cornelis verkley) en mede
geinstitueerd erfgenaam van jacobus van alphen en commertia de ridder wonende de eerste compt. onder
bloemendaal en de tweede te hekendorp en de derde in de vlist. En transporteren zij te samen aan
juffvr. jannetje rietkamp (won. te rotterdam) een obligatie groot f 2105-4-0 t.l.v. de provincie
utrecht.

1178

10-9-1777
Korte staat van de boedel van wijle mr. pieter de meij in leven oud burgemeester van oudewater, won.
en overleden 14-8-1776 op deszelfs buitenplaats genaamd de grote draak onder de jurisdictie van
haastrecht en de rekening gedaan op 10-9-1777, mitsgaders de schifting en scheiding van die boedel.
Wordt eerst aangehaald het door hem gemaakte testament dd. 26-1-1766 voor notr. constantinus rijp te
rotterdam (12 blz. lang). Dan volgt de korte staat o.a. een grafstede in de kerk van oudewater
obligatie’s, losrenten etc. (een fors aantal). Vervolgens de schulden. Op fo 34v begint de scheiding
tot fo 77.
In het slot van deze staat staat vermeld dat:
de procureur van de jonkvrouwen catharina- en anna de meij (beiden bejaard, ongehuwd en won. te
gouda), de gemachtigde van jean gijsberto de mey heer van souburg, streefkerk en lekkerland. Item de
gemachtigde van pieter kat en isaac joseph hebert als executeur testament van wijle juffr. eva de doot
en zo vlg’s acte van cessie door de heer alexander de mey boekhouder van ‘s lands inkomen het recht
van administrateur te stellen te amsterdam dd. 7-2-1777 en zo het recht te vorderen hebben betreff.
het erfportie van alexander de mey uit de nalatenschap van vern. pieter de meij.
Verder de heer andrieus mijs (makelaar binnen rotterdam) gemachtigd door vrouwe jacoba de mey weduwe
van mr. cornelis mattheus van schinne (in leven schepen van de hoge vierschaar van schieland) en van
nicolaas rimersma (kolonel en kapitein ter zee ten dienste van deze landen).
Verder nog olivier van pamburg gemachtigd via de notaris door gijsbert decker (raad te haarlem). Nog
helena margareta johnston weduwe van meeus de leeuwen (won. te rotterdam) en eindelijk de heer daniel
servaes (won. te amsterdam) gehuwd met helena maria van emdre, en te samen enige erfgen. van wijle van
de meer vermelde mr. pieter de mey overeenkomstig het mutuele testament en ieder voor zodanig portie
als eerder vermeld staat. Deze zijn het eens met de vermelde staat en scheiding etc.
PS: de acte is 83 folio’s lang.

1179

19-9-1777
Compareerde leenderd de vries en maria gerrits. huyser (echteluiden, won. te krimpen op de lek)
stellen dat zij bij hun mutueel testament op 2-6-1769 voor mij notaris hadden bepaald elkander
benevens wouter gerritsz. huijzer mitsgaders willem smit zodra dezelve tot zijnen mondige dagen zoude
zijn gekomen en inmiddels gedurende de minderjarigheid (doch langer niet) de persoon van dirk
schuurman aan te stellen als voogden of voogdesse over de minderjarige etc. kind(eren). Zij comparante
had als voogden over de natelaten voorkinderen gesteld (uit eerder huwelijk, verwekt door willem van
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den zijde) de vern. wouter huijzer mitsgaders teunis huyrman.
Zijn nu te raden geworden en hebben de voorn. wouter ontslagen van die voogdijschap. In diens plaats
wordt nu aangesteld adriaan matthijsz. de jong.
1180

26 en 27 jan. 1778
Compareerde barent botter weduwnaar van johanna symonsz. koen ter eenre en lourens stolwijk gehuwd
met
maria botter. Voorts cornelia botter (meerderj. j.d.), jacob botter, simon botter en jan botter, welke
voorn. maria, cornelia, jacob, sijmon en jan botter met wijle arij botter de enige nagelaten kinderen
zijn of geweest zijn van de voornoemde johanna symons. koen door de comparant ter eenre bij haar
verwekt en nog als universele erfgen. ab intestato van de voorn. kinderen overleden broeder ary botter
ter andere zijde. Wonende de 1ste, 3de, 4de, 5de en 6de compt. te zuid polsbroek en de 2de comparant
te stolwijk. Geven te samen te kennen dat johanna sijmonsz. koen en barent botter (eerste compt. in
dezen) met de anderen zijn getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden gemaakt te hebben en hun mutueel
testament dd. 2-10-1731 voo notr. arnold bullick te schoonhoven. Betreft verder de verdeling van de
boedel.
PS: deze acte is 8 blz. lang.

nr. 1964
1181
12-11-1779
Compareerde mr. dirk hoola van nooten (raad in de vroedschap en oud schepen van schoonhoven) stelt
zich borg voor mr. heeronymus van hurck (drossaard van de stede en landen van vianen en ameijde), mr.
willem hendrik van barneveld (oud burgemeester en raad in de vroedschap van gorinchem) en mr.
sebastiaan van nooten (regerend burgemeester en raad in de vroedschap van gorcum) in kwaliteit als bij
het testament van wijle vrouwe catharina van vekhoven weduwe van dirk spijert (in leven mede raad van
de vroedschap van gorcum). De eerste tot administrateur en executeur van haar testament en administrerende voogd over alle minderjarige en toezicht behoevende personen gerechtigd in hare nalatenschap
en de laatst genoemde als toeziener daarop. De scheiding van de boedel dd. 18-7-1776 gepasseerd voor
notr. willem van eeten tbv. de heer van altena. De staat beloopt f 22.734-2-4 etc.
1182

27-12-1779
Compareerde leendert roos gehuwd met macheltje de wit, voorts johannes van wijngaarden gehuwd met
neeltje de wit. Verder jan van veen en cornelis bijeman beiden als aangestelde voogden over lijsje van
kamerik (minderjarige nagelaten dochter van cornelis van kamerik en willemijntje de wit). Wonende de
eerste, tweede en zesde comparanten onder waarder, de derde en vierde onder stolwijk en de vijfde in
de langeweide. Verklaren te samen dat de voorstaande likwidatie en korte staat van schifting en
verdeling correct is gedaan.

1183

18-2-1780
Compareerde anna vergeer laatst weduwe van peter de wit (won. in rosendaal) die verklaarde te hebben
verkocht aan hun zoon cornelis de wit (won. in rosendaal) die aan zijn moeder verklaarde in kope te
hebben aangestaan en deze cessie te accepteren der eerste compt’s na te melden haaf en vee, bouwgereedschap en melkerij, inboedel en huisraad en de verdere roerende goederen (een blz. vol vermelde
met die goederen).

1184

18-2-1780
Compareerde cornelis de wit (won. in rosendaal onder de jurisdictie van hastrecht) die verklaarde
schuldig te zijn aan zijn moeder anna vergeer (laatst weduwe van pieter de wit) (won. in rosendaal)
f 1611-16-0 ivm. onbetaalde kooppenningen van huizen, vee, bouwgereedschap, melkengoed, inboedel en
huisraad etc.. De rente is 3 % met ingang van 25-12-1779.

1185

21-2-1780 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde cornelis de wit en marrigje kraijestein (echtelieden, won. in rosendaal onder de
jurisdictie van haastrecht). Testeren, eerdere wilsbeschikkingen vervallen en maken nu een mutueel
testament. Laat de eerst stervende kind(eren) na dan zal de langstlevende die moeten alimenteren,
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opvoeden etc. en bij meerderjarigheid hen uitkeren naar de staat van de boedel etc. Verkiezen het
aasdomsrecht dd. 18-12-1599.
1186

25-2-1780
Compareerde anna aartsdr. vergeer laatst weduwe van peter cornelisz. de wit ter eenre en cornelis de
wit ter andere zijde, won. de comparanten in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht). Ter eenre
geeft te kennen dat zij en haar overleden man p.c.d.w. gehuwd waren zonder huwelijkse voorwaarden te
maken. Hadden hun mutueel testament gemaakt op 5-9-1748 voor notr. frederik luijt te gouda, waarin
bepaald was als hij de eerst stervende zou zijn al de goederen naar zijn vrouw zouden gaan, doch met
de bepaling de kind(eren) te onderhouden etc. Hij is in 1763 overleden. Zij is in de boedel blijven
zitten. Wil nu de boedel scheiden bij vorme van uitkoop.

1187

6-3-1780
Compareerde aantje pieters pals weduwe van dirk boef en jan boef nagelaten zoon van dezelve dirk boef
ter eenre en klaas boef, bastiaen boef, baartje boef (meerderj. j.d.) en pieter boef alle nagelaten
kinderen van de voorn. dirk boef in zijn eerste huwelijk verwekt bij jannigje bastaensdr. vuurens ter
andere zijden. Wonende de 1ste, 5de en 6de compt.in de vlist, de 2de compt. in zuid polsbroek, de 3de
onder ouwerkerk, en de 4de onder bodegraven. Geven te kennen dat dirk boef en antje pieters pals zijn
gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden, zodat er een gemeenschap van goederen was. Daarna hadden zij
op
4-9-1748 voor notr. jan van kempen te schoonhoven getesteerd, waarbij dirk boef had verklaard tot zijn
mede erfgen. in de simpele en blote legitime portie te stellen zijn kinderen in eerder huwelijk
verwekt aan jannigje bastiaans. vuurens mitsgaders zijn kind(eren uit zijn tegenwoordige huwelijk.
De zelve allen te alimenteren etc. Zijn vrouw mag dan de rest behouden. Voorn. dirk boef is op
24-12-1779 onder t gerecht van de vlist overleden. Zijn erfgen., de eerste comparante en verder de 5
meerderj. kinderen nl.: klaas, bastiaen, baartje en pieter boef (uit zijn eerste huwelijk), en verder
jan boef (uit zijn laatste huwelijk). Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vermelde
dispositie. De laatste genoemde compt. stelt dat hun voorn. vader dirk boef als voorkinderen hebbende
uit zijn eerste huw. naar rechten niet bevoegd was zijn tweede vrouw (hier de eerste compt.) uit zijn
nalatenschap meerder te benificeeren dan een filiale portie ofte kindsdeel, doch daar en tegen de
eerste compt. wil zich aan het bepaalde in het testament houden. Om een duur proces te vermeiden is
men overeen gekomen dat zij een staat van de boedel zal maken en bij forme van uitkoop dat de beide
compt. ten eenre zullen in het volle bezit van die goederen blijven doch dat zij daarvoor alle
schulden en lasten zullen betalen benevens de doodschulden en bovendien aan de 4 comparenten uitkeren
(ter andere zijden) uitkeren f 300,- onder korting nochtans van t gene hun vader in leven al aan hun
had verstrekt.

nr. 1965
1188
10-7-1780
Compareerde johannes arkel (weduwnaar van kuindertje broer, won. te ruige weide) ter eenre en joost
arkel (won. te waarder) en teunis arkel (won. in de vlist) beiden als geussndeerde voogden over de
minderjarige nagelaten kinderen van vernoemde kuindertje broer door de eerste comparant verwekt ter
andere zijden.
Ter eenre stelt dat hij met haar zonder huw. voorwaarden was gehuwd en zij op 18-1-1780 te lange
ruige weide mutueel hadden getesteerd. De langstlevende zou krijgen een lijftocht van alle nagelaten
goederen tot hertrouwen of overlijden toe etc. Zij is overleden op 19-1-1780. Hun kinderen waren
toen: adriaen (17 jaar), cornelis (12 jaar), roeland (10 jaar), engel (9 jaar), leendert (6 jaar),
teunis 5 jaar), ariaantje (4 jaar), annigje (2 jaar) en jannigje (5 dagen). Na haar overlijden zijn de
kinderen engel, ariaantje en jannigje arkel resp. overleden.
Gezien nu het moederlijke erfportie (daar hij gaat hertrouwen) en hem behalve het legitime portie aan
hem is gesuccedeert op de overgebleven broeders en zuster van de overledene behoud de eerste comparant
daaraan zijn lijftocht. Ter eenre wil nu de gemene boedel scheiden bij forme van uitkoop. Is een
inventaris daarvan gemaakt en de waarde is getaxeerd. Ten eenre zal behouden alle roerende goederen en
contante penningen. Het onroerend goed bestaat uit een hofstede en 25 morgen land in de ruige weide
benevens een grafstede in de kerk van waarder etc. etc.
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PS: de acte is 10 blz. groot).
nr. 1966
1189
7-5-1781 (beneden de f 20.000,- gegoed)
Compareerde aart nieuwburg (won. te haastrecht) testeerd. Alle voorgaande testamenten vervallen.
Prelegateerd aan zijn zoon geemen. nieuwburg resp. diens descendenten de inboedel en huisraad
en het ongemunt goud en zilver welke bij zijn overlijden in het woonhuis van zijn vernoemde zoon zich
zal bevinden, plus nog f 700,-. Prelegateerd verder aan de nagelaten kinderen van zijn zoon hendrik
nieuwburg, genaamd: bastiaan, aart en pieternelletje het huisraad en ongemunt goud en zilver welke
zich bevind in het woonhuis van de korenmolen te haastrecht, waarvan het eigendom zijn kleinkinderen
competeerd. Bepaald verder dat al zijn verdere goederen zullen gaan (als universele erfgen.) naar
voorn. zoon geemen nieuwburg (resp. diens wettige kinderen) voor 1/3de part, zijn dochter ariaantje
nieuwburg (resp. haar descendenten) voor 1/3de part en de voornoemde gezamelijke nagelaten kinderen
van haar zoon hendrik van nieuwburg (c.q. hun descendenten) voor 1/3de part. Dit alles met die
verstanden dat het part dat zijn dochter ariaantje zal erven haarleven lang onder beheer zal blijven
van een na te noemen persoon (het dient voor haar onderhoud). Etc. De weeskamer wordt uitgesloten.
1190

27-6-1781
Compareerde adrianus slappendel (won. te lekkerkerk) die verklaarde schuldig te zijn aan lijsbeth
jonker weduwe van jan brouwer (won. onder waarder) of diens descendenten f 1200,- wegens geleend
geld. De rente is 3 %. De eerste verschijndag is 27-6-1782.

1191

19 sept. en 9 oct. 1781
Compareerde weijntje jacobs. karsbergen weduwe van jan maartensz. blanken mitsgaders jan dirksz.
blanken, arij teunisz. blanken en jan teunisz. blanken, won. de eerste comparant in de ruijge weide,
de tweede compt. in stolwijk, de derde compt. in gouda en de vierde compt. in haastrecht. En gaven de
compt. te kennen dat zij de eerste compt. en diens man een mutueel testament hadden gemaakt op
13-3-1768 voor notr. leenderd de boer te stolwijk, waarin o.a. staat dat de langstlevende de
voogd(desse) zal zijn van de natelaten kind(eren) en wel de personen jan blanken dirksz. (won. te
stolwijk), cornelis oskam (won. te leimmuiden), arij teunisz. blanken (won. bergambacht) en jan
teunisz. blanken (won. te haastrecht). Dat jan maartensz. blanken vervolgens is overleden en naliet 5
minderj. kinderen uit zijn eerste huwelijk met jannigje verburg, en genaamd: jacob, maartem, adriaan,
neeltje en johanna blanken en een minderjarig kind in zijn 2de huw. bij de eerste comparant verwekt en
genaamd cornelia blanken gelijk ook de voorscr. aangestelde voogd cornelis oskam mede was overleden en
dat derhalve de voorn. gezamenlijke comparanten in hun verscr. kwaliteit tot mede voogd hadden aangesteld de voorn. jan maartensz. blanken, en verkiezen nu dirk jansz. blanken (meerderj. voorzoon van
vern. ban jan maartensz. blanken, won. in de ruigeweide etc.

nr. 1967
1192
4-5-1782
Compareerde johanna blokland weduwe en boedelhoudster van hendrik koppert (won. op de noordzijde van
de lange lintschoten) en verklaarde machtig te maken dirk de roos (won. in beyerse onder t ambacht
stolwijk) om namens haar en de gezamenlihjke erfgen. te compareren voor t gerecht aldaar om aan jacob
abramsz. den haan te verkopen omtrent 5 morgen 3 hond land gelegen op de noordzijde van t beyerse
onder t ambacht van stolwijk. Belend ten oosten de weduwe van pieter roos en ten westen de weduwe van
pieter van vliet. Verder nog 4 morgen land gelegen alsvoren. Belend ten oosten bart heer en ten westen
de weduwe van pieter roos. Dit met belofte van vrijwaring.
1193

28-5-1782
Rekening etc. door gemen nieuwburg en cornelis bastiaansz. keesjebreur beide bij t mutuele testament
van hendrik nieuwburg en lijntje bastiaansdr. keesjebreur in leven echtelieden op 17-1-1755 voor
t gerecht van haastrecht gepasseerd, mitsgaders volgens de acte dd. 13-6-1760 voor t gerecht van
haastrecht gepasseerd resp. aangesteld tot voogden over de 3 minderjarige nagelaten kinderen en
erfgen. van de vern. hendrik nieuwburg en lijntje bastiaansdr. keesjebreur. Zijnde de vern. dirk
nieuwburg op ...(niet ingevuld) maart 1760 en lijntje op 11-4-1760 te haastrecht overleden. En dit van
de administratie, ontvangsten en uitgaven van het vernoemde overleden echtpaar’s boedel. (zijn omtrent
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3 weken na elkander overleden). De kinderen zijn: bastiaan (toen omtrent 4 jaar), aart (toen omtrent 3
jaar) en pieternelletje (toen omtrent 3/4de jaar). De opbrengsten van de boedel zijn totaal
ontoereikend om de kinderen te alimenteren etc.
Besluiten de vaste goederen en speciaal korenmolen van de vader niet alleen onverkocht te laten maar
ook te bemalen voor rekening van die boedel en de huizen te verhuren. Hebben hierover geraadpleegd de
grootvader paternel van de kinderen aart nieuwburg etc. etc. Op fo 8v beginnen de ontvangsten waarbij
o.a. vermeld staat de huishuur van het huis achter de kerk zijnde f 17,-. De totale ontvangst is
f 1807-3-10. De uitgaven beginnen op fo 17 en bedragen in t totaal f 1453-9-2.
1194

7-6-1782
Inventaris van de nagelaten boedel van jan den boer den ouden wonende en overleden op 9-10-1781 in
rosendaal (onder de jurisdictie van haastrecht) door de meerderjarigen- en de voogden van de
minderjarige kinderen. O.a.:
- een hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur met 11 morgen 3 hond land te rosendaal (onder
haastrecht). Strekt ten noorden uit de killesloot zuidwaarts tot de honkoper landscheiding toe.
Belend ten oosten gijsbert- en cunera sirre en ten westen de weduwe lambertus leeuwenhoek.
- Nog 3 morgen land gelegen als boven, strekt van de eigen van cornelis van der werf tot de honkoper
landscheiding. Belend ten oosten en ten westen ds. abraham ledeboer.
- nog 1 morgen 250 roeden land gelegen als voren en de uitterdijk genaamd de groten draak. Strekt uit
de diepte van de ijssel zuid aan tot de killesloot. Belend ten oosten gijsbert- en cunera sirre en
ten westen gerrit stolwijk.
- nog een sneep of akker, groot omtrent 150 roeden land mede aldaar gelegen. Strekt uit de halve
buitenste wetering zuid aan tegen de eigen van albertus van heusden. Belend ten oosten de heer
dammes drost en ten westen de voornoemde albertus van heusden.
Op fo 36 staat nog: 7-6-1782 compareerde jan den boer de jonge en cornelis van der werf gehuwd met
annigje den boer mitsgaders willem bijleveld en voornoemde cornelus van der werf (beiden in kwaliteit
als aangestelde voogden over de voornoemde minderjarige maria en cornelis bijleveld,) won. de eerste,
tweede en vierde comparant in rosendaal en de derde comparant te honkoop die verklaarden het voorstaande te hebben geexamineerd en accoord te bevinden.

1195

25-7-1782
Compareerden willem bijleveld en hendrik bijleveld (beiden won. in honkoop) geven te kennen dat wijle
gijsbert sirre, (won. en overleden op 15-4-1782 te rosendaal} met en benevens cunira sirre en teuntje
sirre bij acte dd. 5-5-1777 (voor mij notaris gepasseerd) hadden verklaard tot voogden over hun resp.
na te laten minderjarige, uitlandige of toezicht behoevende erfgen. en tot de administratie van de
goederen te stellen willem bijleveld (won. te honkoop) en hendrik bijleveld (won. te oudewater).

nr. 1968
1196
19-2-1783
Compareerde gijsbert hogenboon (meerderjarig jonge man, won. onder het schoutambt van noord pols
broek)
bruidegom ter eenre en willemijntje homburg (meerderjarige jonge dochter, won te rosendaal) ter andere
zijde. Maken hun huwelijkse voorwaarden. Brengen in al hun goederen en hun eventuele erfenissen. Hij
de nalatenschap van zijn grootvader gijsbert hogenboom door het overlijden van zijn vader jan
hogenboom op hem gekomen als mede enige contante penningen, te samen belopende f 1000,-. Verder nog
zijn aandeel in de nalatenschap van zijn moeder marrigje lange (nog in lijftocht bezittende). De bruid
brengt in haar kleren, lijfsieraden en nog wat geld, te samen f 200,-Er zal geen gemeenschap van
goederen zijn. Volgen nog enige bepalingen.
1197

25-4-1783
Compareerde leendert de jong gehuwd met jannigje kooyman ter eennre en elderd kok gehuwd met cornelia
kooyman, willem kooyman, gerrit kooyman, jan kooyman, huibert kooyman en cornelis de roos gehuwd met
maria kooyman en te samen vervangende hun zwager cornelis van vliet gehuwd met willemijntje kooyman.
Wonende de 1ste compt. onder de vliet, de 2de te papenkop, de 3de onder de vliet, de 4de onder
aarlanderveen, de 5de onder rosendaal, de 6de te oudewater en de 7de onder stolwijk. Geven te kennen
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dat hun moeder resp. schoonmoeder agatha bosman weduwe van arij kooyman enige tijd geleden onder de
heerlijkheid de vliet was overleden, nalatende als erfgenamen ab intestato 8 kinderen, nl. de voornoemde jannigje, willemijntje, cornelia, willem, gerrit, jan, huibert en maria kooyman. Dat compt.
ter eenre en zijn huisvrouw bij hun voornoemde moeder en schoonmoeder hadden ingewoond en de
bouwerij in gemeenschap hadden geexcerceerd. Zijn genegen de gehele boedel uit te kopen.
Na opening van de boedel gedaan te hebben, was men hierover geaccordeerd. Ter eenre nemen de gehele
boedel met de actien en crediten over. Hiervoor krijgen elderd kok, huijbert kooyman en cornelis de
roos te samen f 16,-.
1198

24-6-1783
Compareerde willem bijland (won. te honkoop) die stelde dat wijle jan jansz. boer in leven weduwnaar
van lijsbeth corneliss sirres (gewoond hebbende te rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht) bij
acte op 7-5-1776 voor mij notaris had verklaard namens zich zelve en zijn overl. vrouw vlg’s acte dd.
25-2-1733 voor t gerecht van honkoop gepasseerd aan hem gegeven tot voogd over de minderjarige,
uitlandige of toezicht behoevende erfgenamen en met de volmacht als mede voogd aan te stellen willem
bijleveld (won. in honkoop) compt. in dezen en cornelis van der werf (won. te rosendaal), beiden
deszelfs schoonzonen en stelt hun aan tot voogden. In deze acte wordt cornelis van der werf vervangen
door jan van der werf (won. te honkoop).

1199

30-6-1783
Compareerde neeltje hakkesteeg weduwe van cornelis van zijl (won. op de vrije heerlijkheid van zuid
polsbroek) ter eenre en hijman van zijl (won. in benschop), cornelis van de giesen (won. te giesendam)
en wiggert van dorp (won. onder berkenwoude) alle in kwaliteit met en benevens egbert van zijl door
het gerecht van zuid polsbroek aangestelden voogden over de nagelaten kinderen en erfgen. van voorn.
cornelis van zijl, ende nog de voorn. heijmen van zijl vervangende zijn mede voogd egbert van zijl en
alzo te samen ten anderen zijde. Alle de comparanten stellen dat de vermelde cornelis van zijl was
gehuwd zonder huw. voorw. gemaakt te hebben. Dat vervolgens haar eerste comparants man op 9-4-1781 op
t dorp van zuid polsbroek is overleden zonder testament, zodat zijn erfgenamen ab intestato zijn de 3
kinderen genaamd: hijmen (nu oud omtrent 11 jaar), bart (oud omtrent 7 jaren) en barend (oud omtrent 3
jaren). De eerste compt. is met haar kinderen in de boedel blijven zitten. Daar zij hertrouwen wil,
wil zij komen tot een scheiding en deling van die boedel, zodat zij de kinderen uit hun vaders en
grootvaders boedel wil uitkopen. Haar vader was barend hakkesteeg. Men maakt een inventaris en
verwerkt daarin ook de doodschulden en de zware last van de alimentatie van de kinderen. Wordt bepaald
dat zij de gehele boedel zal behouden uitgezonderd 4 morgen 300 roeden leenland, in de heerlijkheid
zuid polsbroek (releverende de huize van ijsselstein). Dit gaat over op hijmen van zijl oudste zoontje
verlijdt en beleend is, doch de comparante ter eenre zal het blijven gebruiken etc. etc.

nr. 1969
1200
19-1-1784
Compareerde teunis erkel (won. in de vlist) die bekende schuldig te zijn aan fijgje boer weduwe van
arij de ruiter (won. in stolwijk) f 1800,- wegens geleend geld. De rente is 3 %. ingang nemene op
1-1-1784. Volgen de voorwaarden.
1201

2-2-1784
Compareerde aelderd van dam, bart van dam, klaas van den neut gehuwd met heiltje van dam en jacobus
rapenburg gehuwd met klaasje van dam, welke aalderd, bart, heiltje en klaas van dam met jacobus van
dam de enige nagelaten kinderen en erfgen. ab intestato zijn van wijle gerrit van dam (in leven mr.
metselaar, won. en overl. in de vlist). Wonende de 1ste compt. te maarssen, de 2de te alphen, de 3de
in de vlist en de 4de te zuid polsbroek. Geven volmacht aan hun broer en schoonbroeder de voorn.
jacobus van dam (gerechtsbode van zuid polsbroek) om voor t gerecht van ouewater te compareren om te
verkopen een huis en erf staande te oudewater en verder de gelden van de debiteuren van de vernoemde
boedel te ontvangen etc.

1202

16-4-1784
Compareerde trijntje verhaar weduwe van lambert de jong (won. te rosendaal onder de jurisdictie van
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haastrecht) stelt dat zij bij haar testament dd. 22-4-1775 voor mij notaris had verklaard tot voogden
over de event. kinderen etc. te stellen haar zonen jacobus- en pieter de jong. Nu is jacobus de jong
enige tijd geleden overleden. Stelt nu benevens de vernoemde pieter haar zonen cornelis- en jan de
jong als voogden aan.
1203

30-4-1784
Compareerde annigje den boer weduwe van cornelis van der werf ter eenre en jan van der werf en willem
bijleveld beiden door t gerecht van haastrecht aangestelde voogden over het minderjarige nagelaten
kind van de voornoemde cornelis van der werf ter andere zijden, wonende de eerste compt. in rosendaal
en de tweede en derde in honkoop. Stellen dat ter eenre was gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden te
maken. Hij is op 22-5-1783 overleden. Erfgen. waren ab intestato zij en hun kind maarten van der werf
(nu oud omtrent 17 jaren). Zij is in de boedel blijven zitten, doch daar zij wil hertrouwen wil zij
tot scheiding en deling van de boedel over gaan. Is nu een inventaris van die boedel gemaakt met alle
lasten en schulden. Men komt overeen dat zij zal behouden de gehele boedel met een aantal acten van
inschulden, dit alles behalve het onroerend goed in eerste capittel van de inventaris vermeld.
Hiervoor moet zij alle schulden en lasten van de boedel betalen evenals de doodschulden en de kosten
van de uitkoop. Verder moet zij het kind verder alimenteren en laten leren etc. en wel tot zijn 25ste
levensjaar etc.

1204

17-5-1784
Compareerde teunis erkel (won. in de vlist) die verklaarde schuldig te zijn aan cornelis erkel (won.
te noord polsbroek) f 1600,- wegens geleend geld. De rente is 3 %. welke ingang neemt op 1-2-1784.

1205

16-7-1784 (gegoed beneden de f 8000,-)
Compareerde cunera sirre (bejaarde jonge dochter, won. in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht) testeerd. Vervallen alle voorgaande wilsbeschikkingen en ook die dd. 9-7-1784 voor notr.
goverd schim te haastrecht gepasseerd. Stelt nu tot haar universele erfgen. aan de nagelaten kinderen
van haar overleden broeder klaas sirre voor 1/3de part, de kinderen van haar overleden zuster lijsje
sirre (in leven vrouw van jan den boer) mede voor 1/3de en de nagelatenkinderen van haar overleden
zuster maria sirre voor t laatste 1/3de part. Stelt tot event. voogden aan cornelis groenendijk (won.
in de mije onder bodegraven), gerrit stolwijk (won. in rosendaal) en cornelis dekker (won. in de
jurisdictie van de stad gouda).

1206

21-8-1784
Compareerde gijsbertje schoonderwoerd weduwe en erfgen. van franciscus vermeulen ten eenre en cornelis
hogenes en leenert den burger beiden als voogden van t nagelaten minderjarige kind van vern. f.v. ter
andere zijden. Wonende de eerste compt. onder de hoge heerlijkheid hekendorp, de tweede in rosendaal
en de laatste onder dijkveld. Stellen dat zij compt. ter eenre met haar overl. man waren gehuwd zonder
huw. voorwaarden te maken. Zij hadden op 5-9-1782 voor mij notaris getesteerd hun mutueel testament.
Daarbij is bepaald dat de langstlevende voogd zou zijn over de minderj. kinderen etc. De langstlevende moet de kinderen alimenteren, opvoeden etc. en bij meerderjarigheid uitkeren naar de staat van
de boedel en verwijst verder naar het aasdoms versterfrecht van 1599.
Hij is op 28-5-1783 overleden en liet na haar (zijn vrouw) en als erfgenamen pro legitime een
minderjarig kind genaamd willem (oud omtrent 3 jaar). Zij is in de boedel blijven zitten, doch wil nu
hertrouwen. Is een inventaris van de boedel gemaakt en wordt bepaald dat zij de gehele boedel zal
hebben doch ook de lasten en schulden van die boedel. Verder zal zij het kind behoorlijk alimenteren,
opvoeden etc.

1207

29-11-1784
Compareerde dirk vergeer, maria vergeer (meerderjarige jonge dochter) en steven vergeer ter eenre en
gijsbert vergeer ter andere zijde., de comparanten ten eenre won. te rosendaal onder de jurisdictie
van haastrecht en die ten anderen te hekendorp. Stellen dat aart vergeer en gerrigje van stekelenburg
indertijd echtelieden in rosendaal onder haastrecht successivelijk waren komen te overlijden en
nalatende als erfgen. ab intestato de gezamelijke comparanten. De boedel is totheden onverdeeld
gebleven en de bouwerij is gemeenschappelijk voort gezet. Is nu een inventaris van die boedel gemaakt,

289

waarin bepaalt is dat partij ten eenre die boedel met alle actien en crediten zullen behouden waarvoor
zij alle schulden van de boedel zullen betalen. De comparant ten anderen is vrij van die schulden en
krijgt bovendien f 700,- uit de boedel. Gemeen blijft nu nog een hofsteden met 25 morgen 2 hond land
gelegen in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht.
nr. 1970
1208
10-1-1785
Inventaris van de boedeml nagelaten door trijntje verhaar (in leven weduwe van lambert de jong)
wonende en overleden 11-10-1784 te rosendaal (in de jurisdictie van haastrecht) gemaakt door de
meerderjarige- en de voogden van de minderjarige kinderen. Dit vlg’s de aangeving van jannigje,
hendrik en pieter de jong, alle nagelaten kinderen van vernoemde trijntje:
- een hofstede zijnde een huis, berg, schuur en omtrent 22 morgen bouw-, wei-, hooi- en teelland
gelegen in rosendaal (onder de jurisdictie van haastrecht) waarvan 11 morgen (waar de betimmering
opstaat) strekt van voor uit de ijssel tot achter ter halver honkoperse landscheiding toe. Belend
ten oosten gerrit leeuwenhoek en ten westen arij slootjes.
- 6 morgen land strekkende als voren. Belend ten oosten arij hogenboom en ten westen de heer van der
burg.
- de overige 5 morgen land strekt voor uit de killersloot tot de halve honkoperse landscheiding.
Belend ten oosten gerrit leeuwenhoek en ten westen de armen van rosendaal.
1209

18-3-1785
Compareerde jan adam schawagt gehuwd met susanna heule. Zij is een mede erfgenaam van wijle catharina
van der hof (in leven weduwe van ... {niet ingevuld}) wonende en overleden te rappelmonde in brabant
en wonende de beiden comparanten te oudewater. Verklaren machtig te maken hun neef pieter van der hof
(wonende op de moerdijk) om met de bewindvoerders van de boedel van catharina van der hof (overleden)
de inventaris van de boedel te controlleren en helpen sluiten en dan te helpen delen..etc.

1210

19-3-1785
Compareerde gijsbert vergeer weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van aaltje breedborst ter eenre en
dirk vergeer en nicolaas koning als gestelde voogden over de minderjarige kinderen van a.b. ter
anderen zijde. De eerste comparant woont onder de hoge heerlijkheid van hekendorp, de tweede comparant
in rosendaal en de derde te oudewater. Stellen dat de comparant ter eenre met a.b. was gehuwd zonder
huwelijkse voorwaarden. Zij hadden op 25-11-1771 mutueel getesteerd voor mij notaris, waar hier
uitvoerig wordt op ingegaan.
A.b. is overleden in augustus 1778 en liet na 3 minderjarige kinderen nl.: aart (nu omtrent 15 jaar
oud), nijs (oud omtrent 14 jaar) en jacobus vergeer (oud omtrent 8 jaren). Comparant ter eenre heeft
voor mij notaris op 29-5-1780 tot voogden aangesteld zijn broer dirk vergeer en nicolaas konings
(beiden comparanten ter anderen zijde). Comparant ter eenre is in de boedel blijven zitten, doch wil
nu hertrouwen, zodat hij de boedel wil uitkopen. Vlg’s de taxatie is de waarde van de boedel f 1700,en bepaalde delen behoren niet tot de gemene boedel. Ter eenre behoud de gehele boedel doch moet de
lasten en schulden betalen, plus de scheidingskosten en de minderjarige kinderen alimenteren etc.

1211

2-4-1785
LIkwidatie en korte staat van de scheiding van de nagelaten boedel van trijntje verhaar weduwe van
lambert de jong (wonende en overleden 11-10-1784 in de polder rosendaal). Is opgesteld door dirk de
jong, jan de jong, cornelis de jong, evert de jong, willem de jong, arij de jong, roelof de jong,
gijsbert de jong, jannigje de jong (meerderjarige jonge dochter) en peter de jong, mitsgaders bij
gerrigje de jong (meerderjarige jonge dochter) en de vernoemde pieter, cornelis en jan de jong als
voogden over de minderjarige lambert-, maria-, trijntje- em aagje de jong, enige nagelaten kinderen
van wijle jacobus de jong verwekt bij jannigje gerrits de zegvelder en willem-, cornelis-, evert-,
willem-, arij-, roelof-, gijsbert-, kannigje-, [oeter- en jacobus de jong zijnde of waren de gezamentlijke kinderen van de vernoemde overleden trijntje verhaar (bij haar verwekt door lambert de
jong).
Trijntje verhaar (weduwe van lambert de jong) had op 22-4-1775 voor notaris arien vermey te oudewater
getesteerd, waarin o.a. sprake is van prelegaten wegens getrouwen diensten etc. etc. Op fo 9v staat
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vermeld de hofstede (zijnde een huis, berg, schuur en 22 morgen land) in rosendaal onder haastrecht.
Voor de inventaris zie de acte dd. 23-1-1784 voor t gerecht van haastrecht.
Op fo 39v wordt vermeld dat de comparaten resp. wonen te rosendaal, leiden, de bree, alphen, la
muiden, den tempel, hekendorp en zevenhoven, die stellen accoord te zijn met de scheiding van de
boedel.
1212

9-5-1785 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerden hendrik-, jannigje- (bejaarde jonge dochter) en pieter de jong (broers en zuster, alle
wonende in rosendaal in de jurisdictie van haastrecht), testeren. Maken onderling een mutueel testament en sluiten de weeskamer uit.

1213

24-6-1785 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerde hogenes de jonge gehuwd met beligje schoonderwoerd (won. in rosendaal onder haastrecht)
welken mutueel testaeren. De langstlevende moet de event. kind(eren) alimenteren etc. en bij meerderjarigheid zoveel uitkeren als de staat van de boedel dat toelaat. Verkiezen het aasdoms versterfrecht
dd. 18-12-1599.

1214

26-7-1785
Compareerde klaas tuynenburg (burgemeester), pieter boef en barend zuidbroek (schepenen van de oostzijde van de vlist) ten eenre mitsgaders lambertus leeuwenhoek (gezworenen van honard), adriaan van
nooten (gezworene van groot keulewaard) en egbert van zijl (gezworene van klein keulevaart) ter andere
zijde. Stellen dat tussen de comparanten ten eenre als eisers en die ten anderen als gedaagden voor de
hoogheemraden van de krimpenerwaard een proces was ontstaan over t onderhoud van zekere kade en de
kosten daarvan in 1771. Verwijst naar een overeenkomst dd. 23-2-1643 voor notaris daniel van stralen
te schoonhoven. Men komt nu tot een overeenkomst over dat onderhoud.

1215

7-10-1785
Compareerde hendrik sirre (weduwnaar van maria leeenderts drost) wonende te honkoop ter eenre en klaas
van der sprong (meerderjarige jonge man) mitsgaders jan van der sprong en jan hogenes (beiden als
voogden over de minderjarige maria van der sprong), welke klaas- en maria v.d. sprong de enioge
nagelaten kinderen zijn van maria leenderts drost bij haar verwekt door willem van der sprong, wonende
de laatste comparanten in stolwijk, ter andere zijde.
Stellen dat vernoemde maria leenderts drost met de comparant ter eenre in nov. 1783 voor het gerecht
van stolwijk, alwaar dezelve maria leenderts drost toen woonde, is getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden. Daarna was zij met haar man vertrokken naar honkoop en testeerde zij mutueel voor het gerecht
aldaar etc. Zij overleed op 28-2-1785 en liet 2 kinderen na, nl. de vernoemde klaas- en maria van der
sprong. Hij is in de gehele boedel blijven zitten doch wil nu deze uitkopen.
PS: deze acte is 13 blz. lang.

1216

7-11-1785
Compareerde jan kloot, huig kloot, gerrit van ek gehuwd met jannigje kloot en ingen verburg gehuwd met
neeltje kloot welke de enige nagelaten kinderen en erfgen. ab intestato zijn van wijle jacob kloot
gehuwd met celia noteboom (wonende en overleden te stolwijk). En zijnde celia noteboom een universele
erfgenaam ab intestato van haar broeder gerrit jacobsz. noteboom anders (genaamd) van den ijssel.
Wonende de 1ste, 3de en 4de comparant in stolwijk en de 2de in de lange linschoten.
Stellen dat zij wegens de nalatenschap van hun voornoemde ouders en schoonouders te samen en onverdeeld bezitten diverse onroerende goederen, obligatie’s, roerend goed, sieraden, kleding etc. Willem
de boedel nu verdelen. Men komt overeen dat jan kloot krijgt:
- de hofstede zijnde een huis, kookhuis, 2 schuren, berg, erf en omtrent 6 morgen wei-, hennip- en
griendland, gelegen in de zuidzijde van bovenkerk in het ambacht van stolwijk. Strekt van de halve
voorwetering zuidwaarts tot de halve schonauwse wegsloot. Belend ten oosten mels verdoolt en de erve
van jacob verburg en ten westen de navolgende 4 morgen 1 hond land en claas anker en arij teunisz.
de jong.
- 4 morgen 1 hond wei-, hooi-, hennip- en griendland gelegen als voren. Strekt ter halver voorwetering
af tot arijen teunisz. de jong en wederom van arijen teunisz. de jong af tot claes anker toe. Belend
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ten oosten de vernoemde hofstede en ten westen t navolgende.
- 3 morgen hooi-, hennip- en griendland gelegen dito. Strekt van de halve voorwetering zuidwaarts tot
de halve dwarssloot van mr. dirk hoola van nooten. Belend ten oosten het voorvermelde stuk land en
ten westen teunis van vliet c.s.
- 3 morgen hooi- en griendland gelegen als voren. Strekt van de halve voorwetering zuidwaarts tot
teunis van vliet. Belend ten oosten de vernoemde teunis van vliet en ten westen de na vermelde
4 morgen land.
- 1 hond 50 roe weiland, gelegen op de zuidzijde van bovenkerk te stolwijk. Strekt van de halve sloot
van teunis van vliet zuidwaarts tot teunis van vliet. Belend ten oosten de vermelde 3 morgen 2 hond
land en ten westen teunis van vliet.
- 4 morgen wei-, hooi-, hennip- en griendland gelegen op de zuidzijde van bovenberg te stolwijk.
Strekt van de halve voorwatering ad zuid op tot frans van dam. Belend ten oosten de vernoemde
3 morgen en teunis van vliet en ten westen huibert schouten en willem verduijn.
Huig kloot krijgt:
- een hofstede met 36 morgen land te noord linschoten en een obligatie.
Jan verburg gehuwd met neelte kloot krijgen:
- een huis, schuur en erf op t einde van de noordzijde van bovenkerk bij het windas in t ambacht van
stolwijk. Strekt van de kade west op tot jan fransz. van vliet. Belend ten zuiden de halve
voorwetering en ten noorden willem verduin.
- verder nog enige rentebrieven.
Volgen de voorwaarden.
nr. 1971
1217
3-4-1786
Compareerde dirkje van vliet weduwe van leendert verduin ter eenre en cornelis verduin, jan fransz.
van vliet en cornelis kok allen in kwaliteit als bij de hove provisioneel van utrecht vlg’s acte dd.
1-11-1785 aangestelde voogden over de minderj. nagelaten kinderen van de voorn. leendert verduin
verwekt aan de eerste comparant ter andere zijde. Wonende de comparanten resp. onder de ambachten
lange ruige weide, aarlanderveen en stolwijk. Stellen dat leendert verduin zonder huw. voorw. was
gehuwd met de eerste comparante. In december 1782 is hij overleden, nalatende zijn weduwe ter eenre en
tot zijn erfgen. zijn zoontje bastiaan (toen out ruim 3 jaren) en een dochtertje genaamd cornelia
(toen ruim 1 jaar) alsmede een posthuma waarvan de comparante na het overlijden van haar man is
verlost geworden en nu geheten lena doch dezelve is in juni 1784 overleden zodat haar nalatenschap op
comparante ter eenre is gesuccesdeert. De comparante is in de boedel blijven zitten wat zij niet
langer wil. Na inventarisatie en taxatie van de boedel wordt volgende bepaald: Zij zal de gehele
boedel behouden met de schulden en lasten en de doodschulden en de kosten van de inventaris en deze
scheiding etc. Daarvoor zal zij de kinderen alimenteren, opvoeden etc. en bij meerderjarigheid geven
een somme van f 14,-.
1218

18-4-1786 (beneden de f 20.000,- gegoed)
Compareerde aalbert heijkoop en weijntje baas echtelieden, won. in de vlist, testeren. Vorige wilsbeschikkingen vervallen en ook de voogdij stelling dd. 7-7-1763 voor notr. leendert boer junior te
schoonhoven. Maken nu een mutueel testament. De langstlevende moet de kinderen alimenteren etc. en bij
meerderjarigheid uitkeren naar de staat van de boedel. Indien de langstlevende hertrouwd krijgen de
kind(eren) de helft van de nalatenschap.

1219

20-4-1786
Compareerde adrianus van der dussen en egbert van zijl (beiden won. te haastrecht) welke hebben aangegaan een compagnonschap tot het drijven van de negotie in kaas, waarin de eerste reeds geetallisseerde en wel op de volgende voorwaarden. Volgen een 16 artiikelen, en de bepaling als tussen hen een
rechtzaak komt.

1220

13-6-1786 (gegoed beneden de f 20.000,-)
Compareerde cornelis de groet (burgemeester van bonrepas en aldaar wonende) testeerd. Voorgaande
wilsbeschikkingen vervallen. Bepaald nu dat zijn kind(eren) resp. hun descendenten deze wilsbeschik-
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king moeten opvolgen. Bij tegenspraak krijgen zij alleen het bloten legitime erfportie en dat onder
aftrek van alle reeds ontvangen of geleende goederen. De goedwillende kinderen krijgen dan het gedeelte wat het tegensprekende niet meer krijgt. De kinderen zijn maria de groet (gehuwd met johannes
de geer), magtelina de groet (gehuwd met cornelis korevaar), adriana de groet (gehuwd met gerrit
capteyn) en de nagelaten kinderen van zijn overleden zoon cornelis de groet (in egale portie’s) dus
elk voor ¼de gedeelte. Bij voor overlijden van een der erfgenamen gaat het over op diens descendenten etc.
Verder bepaald hij dat zijn dochter magtelina de groet (gehuwd met cornelis korevaar) zal mogen
aanstaan zijn hofstede bestaande uit een huis, berg en schuur mitsgaders omtrent 28 morgen land
gelegen in bonrepas en zijn ½ morgen griendland gelegen onder bergambacht, dit te samen voor
f 7000,-. Zij moet dit uiterlijk binnen 6 weken na testateurs dood beslissen.
Bepaald verder dat de roerende goederen en sieraden etc. onder de erfgenamen verdeeld moeten worden.
Stelt als event. voogd over de minderjarige of toezicht behoevende erfgenamen aan johannes de geer en
gerrit capteyn.
1221

30-6-1786 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde roelof broekkamp en niesje de bruijn (echtelieden, wonende even binnen de veerpoort op t
veer van de stad schoonhoven), testeren. Vervallen de voorgaande wilsbeschikkingen o.a. die dd.
30-8-1782 gepasseerd voor t gerecht van schoonhoven. Hij legateerd nu aan de zoon van zijn zuster
catharina broekkamp genaamd dirk al zijn lijf klederen. Zij legateerd aan haar zuster cornelia de
bruijn (de vrouw van maarten van lexmond) al haar kleren etc.
Wijders verklaren zij beiden elkander tot universele rfgenaam. Bij hertrouwen van de langstlevende
moet aan de vrinden van de eerst stervende worden uitgekeerd het na te vermelden.
Hertrouwd de langstlevende niet dan wordt hier bepaald dat geprelegateerd wordt aan zijn zuster aaltje
broekkamp voor de ene helft en zijn broeder en verdere zusters, dirk, jannigje en chatarina broekkamp
te samen voor de wederhelft cq. hun descendenten het zogenaamde veerhuis staande op de grond van de
stad schoonhoven even buiten de veerpoort aldaar, mits uitkerende aan de gezamentlijke kinderen van
haar testatrice zuster cornelia de bruijn (de vrouw van maarten van lexmond) f 500,-. etc. etc.
(deze acte is 9 blz. lang).

1222

1-9-1786
Compareerde adrianus van der dussen weduwnaar van anna van dijk, wonende te haastrecht en verklaarde
dat hij vlg’s zijn vrouw’s testament dd. 3-12-1764 (voor mij notaris gepasseerd) tot voogd was aangesteld over zijn minderjarig kind genaamd alida van de dussen. Stelt nu als mede voogden aan zijn
broer joris van der dussen (wonende te amsterdam) en jan van der dussen (won. in beneden haastrecht).

1223

13-11-1786
Compareerde adrianus van der dussen weduwnaar van anna van dijk ter eenre en jan van der dussen als
voogd over alida van der dussen (minderjarig nagelaten kind van de vernoemde anna van dijk) en als
gemachtigde van zijn mede voogd joris van der dussen wonende te amsterdam vlg’s de procuratie dd.
10-10-1786 voor notr. nathanael velthuijs te amsterdam gepasseerd, wonende de comparanten in of onder
de stede van haastrecht. Stellen dat de comparant ter eenre met zijn vrouw hadden getesteerd etc. (zie
voorstaande acte) mutueel met de bepaling dat als de eerststervende kind(eren) nalaat de langstlevende
die moet alimenteren etc. en bij meerderjarigheid geven overeenkomstig de staat van de boedel etc.
Wordt verwezen naar t aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599. Verder komt de voogdstelling ter sprake.
Wat verderop in deze acte is haar overlijdensdatum open gelaten, en erfgenamen zijn haar man en haar
dochtertje alida van der dussen (nu omtrent 19 jaren). Verwijst verder naar voorstaande acte. De
comparant was in de boedel blijven zitten doch wil die nu uitkopen aangezien hij hertrouwen wil. Hij
zal de gehele boedel behouden met alle lasten, schulden, doodschulden en de kosten van deze uitkoopacte plus de alimentatie etc. van zijn kind en bij meererjarigheid van zijn dochter haar f 400,geven.

nr. 1972
1224
13-4-1787
Compareerde jacobus van wolsenis (wonende te haastrecht) die stelde schuldig te zijn aan nicolaas
leennick en pieter cornelisz. jonker beiden administrerende voogden over de minderjarige erfgename van
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wijle lijsbeth jonker in leven weduwe van jan brouwer, genaamd antje dierten groenendijk en dus tbv.
dat zelve minderjarige kind, de som van f 400,- wegens geleend geld. De rente is 3 % en gaat in met
13-4-1787. Stelt zijn goederen als onderpand en geenen nauburg (won. te haastrecht) stelt zich borg.
1225

18-12-1787
Compareerde petronella snoek weduwe van arij benschop (wonende in rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht) welke te kennen geeft dat haar overleden man voornoemd bij testamente dd. 18-1-1765 voor
mij notaris had verklaard als voogden over zijn minderjarige erfgenamen te stellen jacob benschop
(zijn broeder) en johannis snoek (haar broeder) doch deze opdracht zou alleen effect sorteren als zij
zou hertrouwen. Gaf ook de macht zoveel van de onroerende- en roerende goederen van de boedel te verkopen zonder enig consent van de magistraat. Na zijn overlijden had zij op 8-8-1774 voor mij notaris,
verklaard in plaats van voornoemde jacobus benschop tot mede executeur en voogd aan te stellen johannes snoek mitsgders haar zwager cornelis kleever (wonende in benschop) en haar neef jan maartensz.
snoek (wonende in lopik). Verder stelt zij nog aan haar neef evert van der vlist (won. in boven haasttrecht.

nr. 1973
1226
2-2-1789
Compareerde cornelis de wit (wonende in rosendaal) welke verklaarde schuldig te zijn aan jufvrouw
adriana van wijngaarden weduwe van cornelis lomeijer (wonende te oudewater) f 1200,- wegens geleend
geld. De rente is 3 ½ % ingaande 1-1-1789. Volgen enkele voorwaarden.
1227

18-5-1789
Compareerde arij homburg (wonende in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht) die verklaarde tot
voogden over zijn natelaten minderjarigen of toezicht behoevende kind(eren) zijn zoon gerrit homburg
(wonende te rosendaal) en zijn schoonzoon gijsbert hogenboom (wonende te zuid polsbroek) aan te
stellen.

1228

30-11-1789
Compareerde cornelis klaren, klaas klaren, anna maria klaren (meerderjarige jonge dochter) en teunis
klaren ter eenre en pieter klaren en willem klaren ter andere zijde, wonende de 1ste, 2de, 3de 4de en
6de comparant in diemerbroek ende 5de comparant in stolwijk. Geven te kennen dat hun ouders leendert
klaren en merrigje langerak onder de gerechte van diemerbroek successivelijk zijn overleden nalatende
als erfgenamen de gezamentlijke comparanten zo ten eenre als ten anderen zijde. Hadden de boedel van
hun ouders totheden gemeen behouden. Gaan de boedel nu scheiden en er is een inventaris daarvan gemaakt. Komen overeen dat partij ten eenre de boedel zal behouden (roerend en onroerend) waarvoor zij
alle schulden en lasten zullen betalen en geven aan ten anderen elk f 500,-.

1229

22-12-1789
Compareerde eva strobel laatst weduwe van willem de ruijter (wonende te schoonhoven) en barend van der
dussen gehuwd met anna strobel (won. te tappersheul onder de gerechte van diemersbroek en papekop).
Voornoemde eva en anna strobel zijn de enige nagelaten kinderen van wijle jan strobel (wonende en
overleden te waarder). Verkopen aan adriaen neeringh (wonende te dordrecht) een obligatie ten laste
van de gemene landen van holland en west vriesland groot 1000 ponden staande ten name van daniel van
gorcum gesproten uit de loterij van 1711, 1712 en 1713 etc. De obligatie is afkomstig van jan strobel
vlg’s de acte die op 25-7--1789 voor notr. johannes okhuijsen te waarden gepasseerd is.

nr. 1974
1230
30-10-1790
Compareerde jan braet (vrijheer van zevender en cabauw) en baljuw van schoonhoven (wonende aldaar),
geeft te kennen dat dr. bartholomeus hermanius de moor (in leven heer van willige langerak) en vrouwe
johanna breet gewezen echtelieden bij hun mutueel testament dd. 4-5-1783 voor notr. mr. fredrik van
breda te gouda gepasseerd, beiden hadden benoemd tot voogden over hun event. natelaten toezicht behoevende kind(eren) en erfgen. heer mr. gualtharis van den moor (raad etc. te gouda en regerend burgemeester aldaar) en de heer comparant. Gezien de hoge leeftijd van gualtharis is deze op 22-12-1789
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ontslagen van deze functie en is daarvoor gekozen de zoon mr. otto braat (raad in de vroedschap van
schoonhoven).
1231

1-11-1790
Compareerde joost gelderblom en lena cornelisdr. redelijkheid echtelieden (wonende in rosendaal in de
jurisdictie van haastrecht) die testeren. Als de eerststervende geen kind(eren) nalaat is de langstlevende erfgenaam. Conditie hierbij is, dat als hij de eerststervende is en zijn beide ouders leven
nog dat dan die krijgen een legitime portie. Hierop volgen een aantal voorwaarden.
Laat de eerststervende wel kind(eren) na dan is de langstlevende universele erfgenaam echter onder de
voorwaarden dat deze de kind(eren) zal opvoeden, laten lezen en schrijven etc. en bij meerderjarigheid
geven naar de staat van de boedel. Volgen ook een aantal voorwaarden. Verder wordt verwezen naar het
aasdomsrecht dd. 18-12-1599.

nr. 1975
1232
31-1-1791
Compareerde gijsbert koppertse ten eenre en arij van der tol gehuwd met marrigje koppertse, cornelis
vermeulen gehuwd met krijntje koppertse en willem stolwijk gehuwd met cornelia koppertse ter anderen
zijde, wonende de 1ste comparant in de lange linschoten, de 2de comparant te gouderak, de 3de comparant in beneden haastrecht en de 4de comparant in rosendaal in de jurisdictie van haastrecht. Geven
te kennen dat hun ouders en schoonouders nl. hendrik koppertse en johanna blokland (in leven echtelieden) en in de lange linschoten successievelijk zijn komen te overlijen, nalatende de vernoemde
marrigje, gijsbert, krijntje en cornelia koppertse. Dat vlg’s de comparant ter eenre de comparanten
ten anderen na voorgaande onderhandeling en opening van de boedel van de overleden ouders en schoonouders zijn zij tot volgende uitkoop gekomen.
Comparant ten eenre zal de boedel behouden doch ook alle schulden van die boedel betalen en aan ten
anderen moeten uitkeren de som van f 1500,- (dit te verdelen in 3 gelijke portie’s).
1233

16-6-1791
Compareerde cornelis van dr wal en anna robbers (echte lieden, wonende binnen de stede van haastrecht)
die stellen dat zij bij hun mutueel testament dd. 1-5-1769 voor mij notaris tot voogden hadden aangesteld adrianus pelt (won. te haastrecht) en arij van pelt (won. te oudewater). Stellen nu aan arij van
pelt en de vernoemde adrianus van pelt.

1234

16-6-1791
Compareerde jan jansz. smits (heer van ouderkerk op de ijssel, hoog heemraad van de krimpenerwaard
etc.) wonende te lekkerkerk stelt schuldig te zijn aan teunis jansz. blanken (won. te brielle)
f 2000,- wegens geleend geld. De rente is 4 ½ % en gaat in op 1-5-1791. Mejufvrouw wijna boogje
(meerderjarige jonge dochter, wonende te lekkerkerk) stelt zich borg.

1235

1-9-1791
Compareerde cornelis van der zijde, pieter de pater gehuwd met louisa van der zijden, lena van der
zijde (meerderjarige jonge dochter), mitsgaders aart schinkel en huig schenk beiden als aangestelde
voogden over de minderjarige kinderen en kindskinderen van elisabeth van touling in leven weduwe van
gerrit van der zijde, wonende de 1ste comparant te tienhoven, de 2de in lopik, de 3de en 4de onder
zuid polsbroek en de 5de comparant te lekkerkerk. Stellen dat de vernoemde elisabeth van teerling op
30-8-1791 in de vrije heerlijkheid van zuid polsbroek is overleden, nalatende 5 kinderen nl. de
vernoemde cornelis, louisa, lena, adrianus en hendrika van der zijde, zijnde de twee laatsten nog
minderjarig en verder 2 minderjarige kindskinderen genaamd lena en gerarda elisabeth verschoor
(nagelaten bij haar voor overleden dochter geertruid van der zijde, in huwelijk verwekt door aart
verschoor). Stellen wel hun moeder (elisabeth van teerling) begraven te hebben doch zich geen
erfgenamen te stellen.

1236

23-10-1791
Compareerde wouter hoogewerf (majoor van de stad schoonhoven en aldaar wonende) gehuwd met vrouwe
johanna maria bunnik en verder als aangestelde voogd over de minderjarige adriaan- en henricus
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bunnick, als mede over elisabeth bunnick (minderjarige nagelaten dochter van wijlen jan bunnik in
huwelijk verwekt bij maria meesters}, voorts jan van der hek (oud schepen van deze stad en wonende
alhier als mede aangestelde voogd over de vern. minderjarige adriaen, hendricus en elisabeth bunnik en
tevens als procuratie hebbende van cornelis van klemmen (koopman te middelburg in zeeland gehuwd
gehad hebbende elisabeth bunnik) en nog van elisabeth bunnik en nog van gemelde corneiis klemmen als
mede aangesteld voogd over de vernoemde minderjarige adriaen, henricus en elisabeth bunnik, welke
voorscr. procuratie op 19-4-1791 voor notr. marcus van der heijden sinclair te middelburg is gepasseerd.
De vernoemde johanna, maria, elisabeth, adriaen en hendrik bunnik, mitsgaders elisabeth bunnik de
enige nagelaten kinderen en kindskind zijn tot hiertoe geweest, deliberende erfgen. van wijle aart
bunnik in leven hoofdofficier van de stad edam en op 16-9-1790 overleden.
Wordt verklaard door de comparanten dat de nalatenschap van aart bunnik repudieren en met de voet toe
te stoten en laten het aan de crediteuren van die boedel, behoudens reserverende t recht van de kinderen en kindskind voor wat betreft t portie van hun moeder en grootmoeder.
nr. 1976
1237
6-4-1792
Compareerde paulus van vliet weduwnaar van maria biezeman, wonende in de lande van steyn ter eenre
en pieter leusem (won. te haastrecht) en cornelis den houdijker (won. in rosendaal) beiden als
geasumeerde voogden over de 3 minderjarige kinderen van voornoemde maria biezeman door comparant ter
eenre in huwelijk verwekt. Geven te kennen dat de comparant ter eenre met de vernoemde maria biezenaar
voor t trouwen geen huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt. Zij hadden te samen op 16-10-1787 voor
notr. goverd sohim te haastrecht mutueel getesteerd. Wel onder de voorwaarden dat de langstlevende de
kinderen moet alimenteren etc. benevens een beroep laten leren. Bij meerderjarigheid aan de kinderen
uit te keren naar de staat van de boedel. Verder wordt verwesen naar t aasdomsrecht dd. 18-12-1599.
Verder werd nog bepaald dat de langstlevende de voogd is van de kinderen. Maria biezeman is op
10-6-1790 overleden en liet haar man en 3 kinderen na nl.: anna (oud 4 ½ jaar), steven (oud omtrent
3 jaren) en anthony (oud omtrent 2 jaren). De comparant ter eenre had vlg’s vernoemd testament de
comparanten ten anderen tot voogden gekozen op 6-4-1792 voor deze notaris. De comparant ter eenre is
in de boedel blijven zitten doch wil nu de boedel uitkopen. Men komt overeen dat hij de gehele boedel
behoud zal doch ook alle bijbehorende schulden en de kosten van deze uitkoop. Verder zal hij de
kinderen alimenteren, opvoeden en een vak laten leren en bij meerderjarigheid geven elk f 25,-.
1238

28-5-1792
Compareerde teuntje van den bogaard weduwe van joost van ek voor zich zelve en als moeder en voogddesse over haar minderjarige kinderen bij de vernoemde joost van ek bij haar verwekt ter eenre en dirk
smit gehuwd met krijntje van ek, geurt van ek, gerrit benschop gehuwd met gijsbertje van ek en jan
nulsen gehuwd met ariaantje van ek, welke voorstaande krijntje, geurt, gijsbertje en ariaantje van ek
mede nagelaten kinderen zijn van de voorn. joost van ek en neeltje gerrits. versloot ter andere
zijden. Wonende de 1ste comparant in snelrewaart, de 2de compt. in boven haastrecht, de 3de compt. te
langerak over de lek, de 4de compt. in willescoop en de 5de compt. in oudewater.
Stellen dat de voornoemde joost van ek met de comparante ter eenre geen huwelijkse voorwaarden hadden
gemaakt. Hadden op 3-10-1782 gepasseerd voor mij notaris een mutueel testament. Was daarin verder
bepaald dat de kinderen uit voorgaande en dit huwelijk verwekt bij zijn overlijden gelijkelijk zouden
delen. Zij kreeg t recht om de inboedel tot zich te nemen voor een zekere som gelds (de taxeren door 2
taxeteurs) etc. Is nu uitkoop van die boedel gedaan. Ten eenre behoud de gehele boedel doch ook de
schulden daarvan en de doodschulden en aan partij ten anderen per kind geven f 650,- dus totaal
f 2600,-. Dit alles als hun erfdeel van hun vader cq. schoonvader.

1239

15-8-1792
Compareerde everd stoeldraijer (burgemeester van haastrecht) en eva leeuwenhoek echtelieden wonende
te haastrecht schenken aan hun zoon lambertus stoelendrayer mansman van de hoge vierschaar van belois
en wonende te haastrecht een huis en erf zijnde een broodbakkerij binnen de stede van haastrecht aan
de noordzijde van de hoogstraat. Strekt van de halve straat tot de diepte van de ijssel. Belend ten
oosten hendrik spruit en ten westen teunis den hartog, tegenwoordig bij hun comparanten vermelde zoon
reeds bewoond. Dit met alle het daarbij toebehorende. Bij vooroverlijden van hun zoon gelden enige
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bepalingen.
1240

5-10-1792
Compareerde grietje willems de groot weduwe van jan jansz. kastelein ter eenre en willem jansz.
kastelein ende bastiaen willemsz. de groot beiden als testamentaire voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van de vermelde j.j.k. bij de eerste comparant verwekt, ter anderen zijde. Wonende
de 1ste en de 3de comparant in bergambacht en de 2de comparant te stolwijk. Ten eenre was met j.j.k.
zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd en hadden daarna mutueel getesteerd op 4-12-1790 voor t gerecht
van bergambacht waarin bepaald was dat de langstlevende alles zou erven, doch daarvoor de kinderen zou
alimenteren etc., een vak te laten leren en bij meerderjarigheid geven f 25,-. Volgen nog bepalingen
en voorwaarden als zijn ouders voor hem overlijden. J.J. K is op 20-5-1791 overleden, nalatende 3
kinderen nl.: willem kasteleijn (nu oud omtrent 9 jaar), jan kasteleijn (nu omtrent 7 jaar) en paulus
kasteleijn (oud omtrent 5 jaren). Verder leven de beiden ouders j.j.k. nog. Na dat de inventaris van
de boedel is gemaakt komt men het volgende overeen. Ten eenre behoud alle goederen, actien en crediten
doch zal ook alle schulden betalen, de kosten van deze uitkoop, de doodschulden, de kinderen
alimenteren, opvoeden en bij meerderjarigheid elk kind geven f 263,-.

1241

7-10-1792
Compareerde annigje rijkelijkhuijzen weduwe van arij maasz. schoonderwoerd voor zich zelve en als
voogddesse over haar mindejarige zoon maas schoonderwoerd en rato caverende voor de na te noemen
voogden en wijders jacomijntje schoonderwoerd meerderjarige jonge dochter, welke maas en jacomijntje
nagelaten kinderen zijn van de voornoemde arij maasz. schoonderwoerd, bij de eerste comparante verwekt
ten eenre en cornelis hogenes gehuwd met baligje schoonderwoerd en jan hogenes gehuwd met gijsbertje
schoonderwoerd, welke ballije en gijsbert schoonderwoerd mede nagelaten kinderen zijn van de voornoemde arij jansz. schoonderwoerd en annigje straver ten anderen zijde. De eerste twee comparanten
wonen in hekendorp, de derde in rosendaal en de vierde in bodengraven.
Stellen dat annigje rijkelijkhuijzen was gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en had getesteerd met
haar man zaliger op 6-1-1766 voor mij notaris, waarin hij stelde tot zijn enige erfgenamen zouden zijn
zijn kinderen uit zijn eerste en dit laatste huwelijk cq. hun descendenten en zijn vrouw (hier de
eerste comparant). Zij hadden verder gekozen voor het aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599 en stelden
zich onderling tot eventuelen voogden aan. Hij bekrachtigde dat testament in april 1792 met zijn dood,
nalatende zijn vrouw (de eerste comparante) en zijn 4 kinderen nl. de vernoemde baligje en gijsbertje
schoonderwoerd in zijn eerdere huwelijk verwekt bij annigje straver en verder jacomijntje en maas
schoonderwoerd uit zijn tweede huwelijk.
Zij, eerste comparante, had op 27-6-1792 voor mij notaris zekere verklaringe gepasseerd wegens de
nalatenschap van haar voornoemde overleden man en had toen tevens tot voogden over haar kinderen
aangesteld haar meerderjarige zoon maas schoonderwoerd, maarten schoonderwoerd en willem zwart. Zij
wil nu een scheiding van de boedel en nadat zij voldoende opening daarvan had gedaan komt men overeen
dat zij benevens haar minderjarige zoon maas schoonderwoerd zullen naar rato de boedel behouden met
alle schulden daarbij behorende en tevens aan elk ten anderen uitkeren de somme van f 2090,- zijnde
dus te samen f 4180,- als zijnde hun vaderlijke erfportie.

nr.1977
1242
23-9-1793 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde barth vrankrijker en cornelia van den koen, echtelieden (wonende in rosendaal in de
jurisdictie van haastrecht) testeren. Maken nu een mutueel testament doch onder volgende conditie’s :
dat indien de eerst stervende kind(eren) nalaat dan moet de langstlevende die alimenteren etc. en bij
meerderjarigheid contant uitkeren afhankelijk naar de staat van de boedel. Verkiezen verder het
aasdoms versterf recht van de staten van holland dd. 18-12-1599. De langstlevende is voogd over de
eventuele nagelaten kinderen.
1243

4-11-1793 (gegoed beneden de f 8000,-)
Compareerde leenderd de vries en maria gerrits. huijzer (wonende te krimpen op de lek) testeren. Hij
stelt tot zijn enige erfgename aan zijn voornoemde vrouw onder de conditie dat zij de nagelaten
kind(eren) zal geven het simpele blote legitime erfdeel. Zij bepaald dat haar kind(eren) alleen zullen
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erven het blote legitime erfportie en de rest aan haar man. Volgen nog enige bepalingen. Wordt verder
verkozen voor het aasdomsrecht dd. 18-12-1599. Wordt nog bepaald dat bij het hertrouwen van de langstlevende cq. op het overlijden van de langstlevende hun zoon jan de vries (wonende te krimpen a/d lek)
en gerrit de jong (wonende te oud alblas) zullen worden aangesteld tot voogden over de minderjarige of
toezicht behoevende erfgenamen. Zij stelt bovendien nog aan tot voogd over de toezicht behoevende
erfgenamen uit haar eerder huwelijk met willem dirksz. van der zijde tot voogden aan pieter dirksz.
van der zijde en thijs boere (beiden won. oud alblas).
nr. 1978
1244
14-4-1794 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde tona verbree en beligje hofland (echtelieden won. te ouderkerk a/d ijssel) testeren. Maken
een mutueel testament. Laat de eerst stervende kind(eren) na dan moet de langstlevende die alimenteren, opvoeden en bij meerderjarigheid geven naar de staat van de boedel. Verkiezen verder voor t
aasdomsversterfrecht dd. 18-12-1599. Volgen nog enige bepalingen.
1245

4-7-1794
Inventaris van de boedel nagelaten door klaas berger welke in december 1789 in t land van steyn is
overleden en zoals hij die met zijn vrouw ariaantje de groot in het gemeen bezat en opgesteld door de
testamentaire voogden jan gerritsz. verhoog en arij van dorp over de nagelaten minderjarige kinderen
van vern. klaas berger. Behalve het huis en land in het land van steijn wordt ook vermeld een stuk
wei- en hooiland van 4 morgen in schonauwen te stolwijk. Strekt van de halve wegsloot tot de halve
reesloot. Belend ten oosten gerrit uittenbroek nomine uxoris en ten westen arij schild. Verder een
huis en erf in t dorp van stolwijk omtrent het kerkhof. Belend ten westen t kerkhof en ten oosten
petrus muis. Verder nog land in oudekoop. Volgt verder de inschulden, sieraden, de haaf, de zuivelproducten etc.

1246

14-7-1794
Compareerde ariaantje de groot weduwe van klaas berger (wonende in t land van stein) ter eenre en jan
gerritsz. verhoog (won. in oudekoop) en arij van dorp (onder stolwijk) beide als testamentaire
voogden over de minderjarige nagelaten kinderen en geinstitueerden erfgen. van vernoemde klaas berger
comparanten ter eenre in huwelijk verwekt ter andere zijde. Stellen dat de eerste comparante zonder
huwelijkse voorwaarden was getrouwd en op 12-8-1779 hadden mutueel getesteerd voor notr. gerard schim
te haastrecht met een prelegaat aan hun kinderen en verdere bepalingen (hier uitvoerig vermeld).
Hij is overleden in december 1780 en liet 8 kinderen na nl.: neeltje (15 jaar), marrigje (14 jaar),
geertje (13 jaar), jacoba (11 jaar), adriana (10 jaar), pieter (9 jaar), aart (8 jaar) en jacob (oud
op t overlijden van zijn vader omtrent 6 maanden doch weinige weken na het overlijden van zijn vader
ook gestorven). Zij is in de boedel blijven zitten. Is nu een inventaris van die boedel gemaakt en men
komt het volgende overeen: zij behoud de gehele boedel met alle de daarbij behorende schulden en zal
an elk kind geven f 1000,- dus te samen f 7000,- etc.

1247

14-12-1794
Compareerde cornelis hogenes (won. in de polder rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht) stelt
schuldig te zijn aan ariaantje klaren weduwe van cornelis hogenes de oude (won. te hekendorp) f 1000,wegens geleend geld. De rente is 4 % en het eerste jaar verschijnt 4-11-1795.

nr. 1979 Geen gegevens tbv. de krimpenerwaard gezien.
nr. 1980
1248
22-2-1796
Korte staat van de nagelaten goederen van maria gerrits huizer in leven vrouw van leenderd de vries,
wonende en op 4-8-1794 te krimpen aan de lek overleden (zoals zij het in t gemeen hebben bezeten) door
leenderd de vries ten eenre mitsgaders neeltje van der zijde als meede bij pieter dirksz. van der
zijde en thijs boere in kwaliteit als volgens acte gepasseeerd voor t gerecht van krimpen a/d lek, om
scheidingen te doen van die boedel.
Vermelde neeltje- en pieter van der zijde zijn bij de vernoemde maria gerritsdr. huijzer in haar
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eerste huwelijk verwekt door willem pietersz. van den zijde. Verder Jan de vries, gerrit de vries en
gerrit de vries en verder bij de vernoemde leendert de vries mitsgaders jan de vries, gerrit de jong
alle in de hoedanigheid als testamentaire voogden over de minderjarige alida de vries, en welke jan,
gerrit en alida de vries aan de voor vermelde maria gerritsdr. huijzer in haar tweede huwelijk zijn
verwekt door de vernoemde leendert de vries en nog dezelve leendert de vries in zijn prive.
Zijnde alzo de vermelde neeltje v.d. zijde, pieter v.d. zijde, jan de vries en alida de vries de
enige nagelaten kinderen van leendert de vries als geinstitueerde erfgenamen van vernoemde maria
gerritsdr. huijzer ten anderen zijde.
Leendert de vries gehuwd met maria gerritsdr. huijzer zijn zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd en
hebben daarna op 4-11-1791 mutueel getesteerd voor mij notaris etc. (die acte wordt hier uitvoerig
vermeld). Leendert de vries (weduwnaar van maria gerritsdr. huijzer) ten eenre en neeltje van der
zijden als moeder van pieter dirksz. van der zijden en thijs boere beiden door t gerecht van krimpen
a/d lek aangesteld om de boedel te scheiden. Voorts jan de vries, gerrit de vries, leendert de vries
em jan de vries a;s testamentaire voogden van de minderjarige alida de vries en nog dezelve leendert
de vries in prive. Wonende de 1ste, 2de, 5de en 6de comparant te krimpen a/d lek en de 3de en 4de
comparant te oud alblas. Volgt de deling van de boedel.
1249

29-2-1796
Compareerde hendrik van lelie en jannigje uithol echterlieden won. in bergambacht testeren. Indien de
eerst stervende geen kind(eren) nalaat, dan is de langstlevende universeel erfgenaam. Als zij het
eerst overlijd in een plaats waar t aasdoms versterfrecht geldt, dan zal haar moeder (indien zij nog
leeft) krijgen een legitime portie. Indien de langstlevende onhertrouwd overlijd gaat de boedel in 2
gelijke portie’s, een naar de naaste vrienden en erfgen. van de eerst stervende en de wederhelft naar
die van de langstlevende etc.
PS: deze acte is 10 blz. lang.

1250

25-4-1796 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde jan groen en lijsbeth smit (echtelieden wonende in boven haastrecht) testeren mutueel.
Indien kind(eren) wordt/worden nagelaten moet de langstlevende die kind(eren) geven een legitiem
portie. Verkiezen het aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599.

1251

20-5-1796
Compareerde gijsbert aartsz. vergeer (won. in hekendorp) welke alle voorgaande acten van aanstellingen
van voogden en executeursschap laat vervallen. Stelt nu aan zijn broeder dirk vergeer (won. in
rosendaal) en verder tot voogden over zijn natelaten minderjarige erfgenamen vernoemde broeder dirk
vergeer en zijnen zoon aert vergeer (won. in tecop).

1252

9-6-1796 (beneden de f 100.000,- gegoed, en er worden leengoederen vermeld)
Compareerde jan braet (vrijheer van zevender en cabauw etc.) weduwnaar van vrouwe paulina maria
scheltus (won. te schoonhoven) testeerd. Herroept alle voorgaande wilsbeschikkingen. Verklaard (uit
krachte van t octrooi van de staten van holland dd. 25-1-1755 en bij de decan en kapittel van st.
maria te utrecht den 7-2-1755 verleend om zijn leengoederen te disponeren, ten eerste zijn dochter
johanna braet (de vrouw van robbert scot (oud majoor van t regiment van stuart) te institueren in t
legitime portie. Daarin zal worden toegerekend al t geen naar rechte daarin gerekend mag worden en
wijders in de finale portie ab intestato van testamenteur’s dochter na aftrek van t gehele aamdeel van
derzelve portie in t natemelden prelegaat aan testateurs zoon mr. otto braet besproken, meerder dan de
voorn. legitime portie zou mogen zijn. Verder is sprake van een prelegaat aan zijn zoon otto etc. etc.
PS; deze acte is 15 blz. lang.

1253

8-8-1796
Compareerde burger gerrit verhaar (won. te haastrecht) welke zich stelde (onder bepaalde voorwaarden)
borg voor burger jan van nooten secretaris van de steden en landen van haastrecht en vliet als
collecteur van de 40ste en 80ste penning, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het
trouwen en begraven etc.
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1254

14-10-1796
Compareerde klaas jillisz. koerten (won. in schoonhoven) ten eenre en fijgje korevaar weduwe van jan
schouten (won. in zuid polsbroek) ter andere zijden. Ten eenre heeft verkocht aan partij aan ten
anderen een perceel land in de vrijen heerlijkheid van zuid polsbroek, te verongelden voor 4 ½
morgen met het recht van 1/3de part van de steeg lopende van de gemene weg langs de benschopsevliet
etc. De totaal prijs is 1500 gl. vrij geld plus de bijkomende kosten (er is leenland bij).

1255

28/11 en 9/12-1796
Compareerde willem copier weduwnaar van maria van anderen/auderen (won. onder jaarsveld) ter eenre en
jan copier (won. onder jaarsveld), teunis mol gehuwd met aaltje copier (won. onder gouderak) en
hermanus copier (won. onder jaarsveld) en nog de gemelde teunis mol en koen hoedhart wonende in de
vlist beiden als aangestelde voogden over de minderjarige nagelaten kinderen en erfgenamen ab instato
van nu wijle arij boer en anthonette copier in leven echtelieden, wonende en overleden onder de
jurisdictie van hastrecht. Welken voornoemde jan copier, aeltje copier, hermanus copier en anthonetta
copier de enige nagelaten kinderen en erfgen. zijn (ab intestato) of geweest zijn van de vernoemde
anderen/auderen bij de comparant ter eenre aan haar verwekt, ter anderen zijde.
De gezamenlijke comparanten geven te kennen dat de compt. ter eenre gehuwd was zonder huwelijkse
voorwaarden gemaakt te hebben. Zij (maria) is al voor enige jaren overleden nalatene tot haar universsele erfgen. 4 kineren nl.: voornoemde jan, aaltjem, henmanus en anthonetta copier. Hij comparant ter
eenre is met de 3 eerstgenoemde kinderen, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van de voorn.anthonetta
copier (die na haar moeder ook was komen te overlijden) in de gemene boedel gebleven, doch wil de
boedel nu uitkopen. Na opening van de boedel gegeven te hebben komt men overeen dat compt. ten eenre
in het volle bezit van de boedel blijft met alle schulden van die boedel die hij zal betalen en
bovendien aan de vier staken uitkeren in t totaal f 800,-. Dit in plaats van het erfportie van de
voornoemde jan, aaltje, hermanus en anthonetta copier in de nalatenschap van hun moeder de voornoemde
maria anderen/auderen.

nr. 1981
1256
23-6-1897
Compareerde adam ooms weduwnaar van aaltje de ruyter (wonende onder de heerlijkheid de vliet)
verklaard uit macht van zijn overleden vrouw (vlg’s haar testament met hem gemaakt op 21-8-1793 voor
mij notaris, tot voogden over de minderjarig, uitlandige of toezicht behoevende erfgenamen, te stellen
zijn broeder willem ooms (won. onder bergambacht) en zijn comparant’s zwager jan hogenwaard (wonende
onder capelle a/d ijssel).
1257

4-10-1797
Liquidatie cq. korte staat van de scheiding en deling van de nagelaten boedel van philippus puffelen
wonende en op 2-2-1797 overleden te oudewater, opgesteld door jan van puffelen en anna geertruijd van
puffelen weduwe van klaas bakkers mitsgaders jan bredius en nicolaas van der lee, beiden als boekhouders en regenten resp. van de groten en diaconie armen te oudewater en zo alimenterende pieter van
puffelen. Item bij cornelis van puffelen enige nagelaten zoon van anthonij van puffelen, zijnde de
voornoemde jan, anna, geertruid en pieter van puffelen de enige nagelaten broeders en zuster, mitsgaders de gemelde cornelis van puffelen de enige nagelaten broeders zoon vande voornoemde philippus
van puffelen en alzo te samen de enige algehele erfgen. ab instestato van de zelven philippus van
puffelen.
Na de vermelding van het onroerend goed, de ontvangsten volgt de scheiding. Op fo 26v staat vermeld
dat jan van puffelen, anna geertruid bakker (meerderjarige j.d.) als speciaal gemachtigde van anna
geertruid van puffelen (vlg’s de procuratie dd. 2-10-1797 voor notr. thomas de moor te schoonhoven,
jan bredius etc.

1258

11-10-1797 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde krijn hoogendoorn en marrigje heijkoop echtelieden won. in de vlist testeren. Maken een
mutueel testament. Indien de eerststervende kinderloos overlijd, dan krijgen de vrinden van de
eerststervende de kleren en sieraden. Worden wel kind(eren) nagelaten dan moet de langstlevende die
alimenteren etc. en bij meerderjarigheid uitkeren naar de staat van de boedel als hun legitime portie.

300

Verkiesen het aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599.
1259

20-10-1797
Compareerde leenderd van hoorn weduwnaar van marrigje de keyzer (won. in hekendorp) ter eenre en
cornelia de keijzer (won. in hekendorp) als aangestelde en jan van hoorn (won. te haastrecht) als
gesurrogeerde voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van de voorn. marrigje keijzer. Stellen
dat de comparant ten eenre met m.d.k. was gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Daarna
hebben zij op 22-10-1782 voor mij notaris gepasseerd hun mutueel testament, waarop hier nader wordt
ingegaan.
De mede voogd joost van hoorn is overleden en de comparant heeft daarom bij acte dd. 15-3-1796 voor
mij notaris in de plaats van de overleden voogd aangesteld jan vn hoorn (zijn comparant’s broeder).
De comparant ten eenre is totheden in de boedel blijven zitten. Daar hij voornemens is te hertrouwen,
wil hij de boedel uitkopen. Zal behouden de gehele boedel met alle lasten en schulden van die boedel,
doodschulden en de kosten van deze uitkoop. Moet de kinderen alimenteren, opvoeden, een beroep laten
leren en bij meerderjarigheid van de 3 kinderen elk f 400,- geven.

1260

4-1-1798 (gegoed beneden de f 50.000,-)
Compareerde theodoris marinus de man (won. in rosendaal in de jurisdictie van haastrecht) testeerd.
Enige erfgenaam zal zijn zijn moeder elisabeth van woensel weduwe van mr. gerardus de man.

1261

24-6-1798 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde aart schipper en baartje langerak (echtelieden, won. in boven haastrecht) testeren. Maken
een mutueel testament. Laat de eertstervende kind(eren) na dan moet de langstlevende die alimenteren
etc. en bij meerderjarigheid uitkeren naar de staat van de boedel. Volgen nog verderen bepalingen en
ook indien geen kind(eren) worden nagelaten.

1262

30-10-1798
Compareerde marrigje costerus weduwe van jan uithol (wonende te rosendaal onder de jurisdictie van
haastrecht) verklaard de acte executeurschap door haar op 31-5-1798 voor notaris pieter daesdonck te
gouda gepasseerd (hun testament dd. 22-5-1794 voor notaris pieter daesdonk verleden) gedefereerd
(vermits t overlijden van klaas uithol ...(ontbreekt kennelijk een of meerdere regels tekst) en
cornelis costius en dat jan uithol neef van de testatrice voornoemde overledene man zich omme gewichtigen redenen van de voogddijschap vlg’s t testament, zich van heeft geexecuseert. Zij stelt nu als
voogd aan haar zwager arij spek (won. in diemenbroek) en corstiaan moutijn (won. te oudewater).

1263

2-11-1798
Compareerde marrigje costerus weduwe van jan uithol ten eenre en arij spek en corstiaan moutijn als
voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van vernoeme j. uithol ten andere zijden. Wonende de
1ste compt. in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht, de 2de te diemerbroek en de 3de te
oudewater. Ten eenre was gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en had met haar man op 22-5-1794 voor
notr. pieter daesdonk te gouda mutueel getesteerd met de benodigde bepalingen en verkozen het aasdoms
versterf recht. De comparante ter eenre had op 30-10-1798 voor mij notaris gepasseerd een voogdij
acte. Zij was met de twee kinderen in de boedel blijven zitten doch wil hertrouwen, vandaar deze acte
van uitkoop. Zij zal de gehele boedel behouden met alle schulden en lasten, ook van deze uitkoop, de
kinderen alimenteren etc. en bij meerderjarigheid elk kind geven f 62,50.

nr.1982
1264
8 en 10 en 12 december 1798
Compareerde cornelis nieuwersteeg gehuwd met jannigje van de vlist, gerrit sluijs gehuwd met cornelia
van de vlist, gerrit van de vlist, eijmerd van vliet gehuwd met neeltje van de vlist, jan burger
schoor gehuwd met marig van der vlist, fredrik van de vlist, cornelis de vlist en johannes van de
vlist en verder de vernoemde jannigje, cornelia, gerrit, neeltje, maria, hendrik, cornelis en johannes
van de vlist die de enige nagelaten kinderen zijn van willem van de vlist en gijsbertie vergeer
(echtelieden) wonende en overleden te honkoop. Hebbende de 1ste, 2de, 4de en 5de comparanten bij
derzelver voorscr. vrouwen levende blijkende geboorte. Wonende de 1ste compt. onder haastrecht, de 2de
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in de vlist, de 3de in noord polsbroek, de 4de binnen oudewater, de 5de en 6de en 8ste in honkoop en
de 7de in papekop.
Geven te kennen dat de vernoemde willem van der vlist en gijsbertje vergeer op 7-8-1790 compareerde
voor notr. quirinus harick te montfoort en hadden aldaar gepasseerd hun testament, waarin o.a. bepaald
wordt dat de langstlevende al t huisraad en inboedel zal krijgen doch niet de sieraden. Dit conform de
ordonnantie van de staten van utrecht dd. 18-1-1700. De event. na te laten kinderen krijgen hun
legitime portie etc.
Nu is eerst gijsbertje vergeer overleden en daarmede t mutueel testament voor haar zijde bekrachtigd
en nalatende als erfgenaam haar man willem van der vlist etc. Daarna is overleden de vermelde willem
van de vlist en zijn zijn 8 kinderen universele erfgenamen geworden. Hieronder zijn nog 2 ongehuwde
kinderen nl. frederik en johannes van de vlist (de 6de en 8ste comparant in dezen). Deze 2 ongehuwde
kinderen hebben ook hun keuze uit t testament gedaan en zodoende worden deze toebedeeld een hofstede
zijnde een huis, berg, schuur en verder getimmerden mitsgaders omtrent 16 morgen hooi-, wei- en
hennipland te honkoop etc. Wordt geen land in de krimpenerwaard gelegen vermeld.
1265

31-12-1798
Compareerde jacobus swens weduwnaar van jannigje schenk ter eenre en cornelis dirksz. van der meijde
gehuwd met neeltje swens ter anderen zijde, wonende de eerste compt. onder ammerstol en de tweede
compt. in bergambacht. Geven te kennen dat compt. ten eenre dat hij met zijn overleden vrouw j.s.
zonder huw. voorw. was getrouwd. Hadden verder op 21-2-1766 voor notr. cornelis pijl te alblasserdam
mutueel getesteerd etc. Zij is in 1783 onder t gerecht van ammerstol overleden. Hij comparant is
totheden met zijn dochter neeltje swens in de boedel blijven zitten. Daar hij nu voornemens is te
hertrouwen wil hij de boedel uitkopen. Hij behoud de boedel met alle actien etc. doch ook alle
schulden en moet voldoen aan t kind de volgende goederen:
- een huis, schuur en erf te ammerstol in de grote straat. Belend ten oosten de kinderen van trijntje
den hoed en ten westen jan vermeulen, ten zuiden willem van lutterveld en ten noorden jan willemsz.
de jong.
- item 3 hond weiland onder ammerstol aan den huys achterweg. Belend ten oosten van ouds dirk de bruyn
nu aart ooms, ten westen jan vermeulen, cors verhek en anderen.
- item 3 morgen 75 roe weiland gelegen onder bergambacht op de noordzijde van de schoonhovense
kerkweg. Belend ten oosten de erven van jan jansz. smits en ten westen cornelis den hoet en pieter
kasteleyn.
- nog 1 morgen 4 hond hooiland gelegen als voren en mede op de noordzijde van de schoonhovense
kerkweg. Belend ten oosten cornelis keesjebreur en ten westen pieter kastelein.
Verder is bepaald dat comparant ten eenre levenslang zal genieten de vruchten en huren van die
onroerende goederen doch daarvoor ook de lasten zal moeten betalen.

1266

12-2-1799
Compareerde cornelia van tol (meerderjarige jonge dochter, wonende te schiedam), pieter van tol (won.
te haastrecht) mitsgaders nog dezelve pieter van tol, pieter willemsz. borst (wonende in de ketel) en
willem zwanenbeek (won. onder terbregge) te samen als aangestelde voogden over de minderjarige dirk
van tol wegens de nalatenschap van deszelfs overleden ouders willem van tol en maria zuiddam
mitsgaders dirk zuijddam als speciale gemachtigde van zijn vader arij dirksz. zuiddam wonende in de
langeweide vlg’s de procuratie dd. 6-2-1799 voor t gemeente bestuur van lange ruigeweide gepasseerd.
en arij zuiddam wonende te groot ammers, beiden als aangestelde voogden over dezelve minderjarige
dirk van tol wegens de nalatenschap van deszelfs grootmoeder de voornoemde aaltje van der veer. Item
bij de voornoemde dirk zuiddam als zijnde bij de boven gemelde procuratie ten dezen ook gevolmachtigd
door zijn opgemelde vader arij dirksz. zuiddam in deszelfs prive, wij alzo pieter vink voor heen
weduwnaar en erfgenaam van ariaentje zuidam (won. te oudewater), jan berkhof gehuwd met marrigje vink
(won. te oudewater) en de meer gemelde dirk zuiddam als hiertoe bij vermelde procuratie gemachtigd
door zijn vermelde vader arij dircksz. zuijdam als mede de vern. arij zuiddam (beiden als aangestelde
voogden over de minderjarige aaltje vink), wegens de nalatenschap van de zelve grootmoeder, de meergenoemde aaltje van der veer. Nog jan ooms gehuwd met marrigje zuiddam (won.aan de driebruggen),
cornelis zuiddam (won. in t land van steyn) en neeltje de jong weduwe en geinstitueerde erfgen. van
wijlen pieter zuiddam en enige voogddesse over hare verschreven mijnderjarige kinderen door voornoemde
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pieter zuiddam verwekt en bij hem nagelaten, wonende in de langeweide en zo alle te samen en zo allen
te samen als enige erfgenamen van de vermelde dirk zuiddam en aaltje van der veer.
De voor deze acte staande korte staat van de boedel wordt nu geschift en gedeeld.
1267

26-2-1799
Compareerde arij jansz. snel laatst weduwnaar van cornelia van doorn (wonende in williscop). Stelt tot
voogden over zijn minderjarige dochter lijsje snel, na zijn dood) zijn zwagers jan van doorn (won. in
willescop) en cornelis van doorn (won. in rosendaal).

1268

14-4-1799 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde marrigje willemsdr. de lange weduwe van dirk dirksz. van den berg de jonge (wonende in
rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht) testeerd. Herroept alle voorgaande wilsbeschikkingen.
Prelegateerd nu aan haar dochter jacomijntje van den berg (de vrouw van steven verlaan) alle de
klederen en sieraden. De rest van haar nalatenschap gaat naar de voornoemde dochter jacomijntje van
den berg, haar zoon willem van den berg en t kind van haar overleden dochter ariaantje van den berg in
haar huwelijk verwekt door klaas streefland (elk voor 1/3de part). Stellen nog ten slotte als voogden
aan haar schoonzoon de vernoemde steven verlaan (won. in zegveld) en martinus hannoen (won. op
breedveld).
PS: op 6-10-1815 is aan dezelfde notaris dirk blanken hermanusz. te oudewater geexibreert de grosse
van dit testament.

1269

15-6-1799 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde jan uijthol en maria costerus echtelieden (won. in rosendaal in de jurisdictie van
haastrecht) testeren. Als hij zonder kinderen na te laten overlijd dan is zij de universele erfgenaam
resp. bij vooroverlijden haar natelaten kinderen of descendenten uit haar vorige huwelijk (bij jan
klaasz. uythol. Indien hij wel kind(eren) nalaat dan is zijn vrouw de enige erfgen. doch zal de
kinderen moeten onderhouden, laten leren lezen en een beroep laten leren en bij meerderjarigheid moet
zij dan aan die kinderen uitkeren in contanten naar de staat van de boedel.
Als zij de eerststervende is erven haar gezamenlijke na te laten kinderen en haar man alles in
gelijke portie haar nalatenschap. Volgen enige varianten en voorwaarden. Beiden kiezen voor t aasdoms
versterfrecht dd. 18-12-1599.

1270

6-7-1799 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde leenderd de vries (won. te krimpen a/d lek) testeerd. De kinderen krijgen het simpele
blote legitime portie. De rest van de nalatenschap gaat naar de hier verder vermelde kinderen.
Prelegateerd aan zijn zoon gerrit de vries als hij de volle ouderdom van 29 jaren heeft bereikt tot
zolange die zoon bij hem heeft ingewoond, jaarlijks f 50,- als beloning van de diensten door die zoon
aan hem bewezen.
Prelegateerd aan zijn dochter alida de vries mede vanaf de tijd dat zij de volle 29 jaren heeft
bereikt en bij hem testateur inwoond, de som van f 36,-/jaar ivm. met haar hulp. De rest van zijn
nagelaten goederen gaan naar zijn 2 zonen jan- en gerrit de vries en zijn dochter alida de vries in
egale portie’s. Stelt tot voogden aan over zijn event. minderjarige erfgen. rokus ouweling (won. oud
alblas) en pieter claasz. de jong (won. krimpen a/d lek).

nr. 1983
1271
7-1-1800
Compareerde jan teunisz. blanken en niesje den bliek, echtelieden, wonende te haastrecht. Donateren en
schenken aan hun zonen jan jansz. blanken en teunis jansz. blanken beiden won.in de brielle een
custingbrief van f 6000,- doch waar opthans nog resteren f 5800,- bij adrianus blanken (won. in boven
haastrecht) met speciaal verband van zekere hofstede (bestaande uit een huis, 2 bergen en een schuur
en 21 morgen 300 roeden land omvattende verscheidenen percelen in de polder groot keulenvaart onder de
juridictie van haastrecht op 20-12-1798 voor t gerecht van haastrecht tbv. de eerste comparant
gepasseerd en dat met de verlopen intrest.
1272

1-5-1800
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Compareerde geertruid schuurman (meerderjarige jonge dochter) als mede adrianus merks gehuwd met
maria joanna schuurman, als mede de heren pieter van veen en gijsbert van pamburg beiden als voogden
over de minderjarige elisabeth schuurman en reinier schuurman, welke geertruij-, maria-, joanna, elysabeth
en reinier schuurman ivm. t voorvermelde testament met sander- en johanna schuurman zijn geweest de
enige geinstitueerden erfgen. van wijlen de voornoemde aalbert van wijngaarden, doch zijnde de erfportien
van de vernoemde sander- en johanna schuurman vermits derzelve overlijden ook op hunlieden als enige
erfgen. (ab intestato) gedevoleerd en alzo te samen gerechtigd worden tot de gehele nalatenschap van
de vermelde aelbert van wijngaarden. Wonende de 1ste compt. te ijsselstein, de 2de en 3de compt.in
haastrecht en de 4de en 5de comparant te oudewater. Verklaren alle de comparanten in deze kwestie en
relatie der voorstaande korte staat deze voor goed te houden. Op 1-8-1790 en 2-12-1791 en 9-3-1793
zijn de verdelingen geweest.
1273

27-6-1800 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde jan leendertsz. de vries en geertje klaasdr. de jong (won. te krimpen a/d lek) testeren.
Maken een mutueel testament. Indien de eerst stervende kind(eren) nalaat moet hij die alimenteren
etc.en bij meerderjarigheid uitkeren in contante penningen naar de staat van de boedel. Als zij de
eerststervende is en geen kind(eren) nalaat en haar beider ouders nog leven dan krijgen die eem
legitime portie. Kiezen voor t aasdomsversterfrecht dd. 18-12-1599. Verder dat de langstlevende voogd
zal zijn en daarna zijn broeder gerrit leenderdsz. de vries en haar broeder jan klaasz. de jong
(beiden won. te krimpen a/d lek).

1274

15-7-1800 (geggoed beneden de f 20.000,-)
Compareerde fijhe zijderveld weduwe van jan ariensz. dekker (won. in ouderkerk a/d ijssel) testeerd.
Alle voorgaande wilsbeschikkingen vervallen, speciaal dat bij hun gemaakt op 8-8-1799 voor notr. joan
broers j.z. te gouda voor zoverre het dit testament wederspreekt. Disponeerd over haar helfte alle het
geen dat na aftrek van de legaten (gemaakt in t voorgaande testament) vermeld overblijft, prelegateerd
zij aan haar neef teunis bons boven t legaat, welke hij uit krachte voor t voorscr. mutueel testament
krijgt, f 100,-. De rest van haar helft en haar kleren krijgt haar broeder willem zijderveld deszelfs
zoon teunis zijderveld, haar zusters maria-, willemintje- en teuntje zijderveld en de kinderen van
haar overleden zuster cornelia zijderveld met namen teunis bons (hier voren vermeld) en cornelis bons
(beiden bij haar in huwelijk verwekt door aart bons (elk voor 1/7de part). Stelt tot eventuelen
voogden aan teunis bons en willem de ruijter.

nr. 1984
1275
4-3-1801 (beneden de f 2000,- gegoed)
Compareerden balten spruijt en zijn vrouw weijntje bode (wonende te bergambacht) welken testeerden.
Als de eerststervende geen kind(eren) nalaat dan is het een mutueel testament. Als zij de eerstervende
is en haar beiden ouders leven nog, dan krijgen die een legitime portie. Indien de langstlevende (hij
of zij) onhertrouwd overlijd, dan gaat de nalatenschap in twee gelijke delen naar de vrinden van
beiden partijen etc.
PS: deze acte is 8 blz. lang) In een ander handschrift is aan het einde van deze acte toegevoegd:
Op 6-9-1839 geadministreert te papendrecht op 4-9-1839 deel 38 fo 70. 1276.
1276

13-3-1801
Compareerde jan franckensz. uithol en zijn vrouw marrigje costerus (wonende in rosendaal) welke
stellen schuldig en borgen te zijn tbv. cornelis uijthol (minderjarige nagelaten zoon van jan klaasz.
uithol gehuwd met voornoemde marrigje costerus) f 1772,- wegens geleend geld aan de vernoemde cornelis
uithol, aangekomen als erfgenaam voor de ene helft van deszelfs grootvader (wijle klaas uijthol) en
nog als universele erfgen. van wijle dezelfde broeder jan uithol aan wie de wederhelft van het
vernoemde kapitaal mede van deszelfs grootvader (klaas uithol) was aanbestorven. Welk kapitaal aan de
tweede comparant voor haar huwelijk met de eerste comparant door de zelve eerste comparant en arij
spek (beiden als voogden over de minderjarige erfgen. van klaas uithol) waren aangesteld. De rente is
3% en ging in op 1-6-1798.

1277

27-3-1801
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Compareerde cornelis van doorn weduwnaar en erfgenaam van jacomijntje schoonderwoerd ter eenre en
frederik van der vlist en maas schoonderwoerd beiden als voogden over de minderjarigen nagelaten
kinderen van de vernoemde j.s. (in huwelijk verwekt door c. v. d) ten andere zijde, wonende de 1ste in
rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht, de 2de in willescop en de 3de in hekendorp.
Stellen dat ter eenre geen huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt doch hadden wel voor mij notaris op
10-12-1793 mutueel getesteerd. Indien kind(eren) zouden worden nagelaten moeten die gealimenteerd
worden etc. en bij meerderjarigheid in contante gelden krijgen naar de staat van de boedel. Dit alles
vlg’s t aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599.
Zij is nu in maart 1800 overleden en liet 2 kinderen na, nl. arij (nu ruim 6 jaar) en cornelis (nu
omtrent 2 jaar). Als voogden zijn gekozen fredrik van de vlist en maas schoonderwoerd (beiden de
comparanten ter andere zijde). Hij (c. v. d.) is in de boedel blijven zitten doch wil die nu uitkopen
daar hij gaat hertrouwen. Hij behoudt de boedel met alle schulden en zal de kinderen onderhouden etc.
plus bij meerderjarigheid geven f 1000,-.
1278

1279

27-3-1801
Compareerde cornelis van doorn etc. zie voorstaande acte. De voogden mogen nu verkopen alle
onroerende goederen voor het betreffende gerecht. De weeskamer van haastrecht is uitgesloten.
15-4-1801
Compareerde cornelis boer (wonende onder waarder) die stelde schuldig te zijn aan marrigje de lange
(weduwe van dirk van den berg, won. in rosendaal) f 1000,- wegens geleend geld. De rente is 3 % en
het eerste jaar verschijnt 15-4-1802. Borg is jan costerus (wonende te barnoutswaarder).

1280

28-4-1801
Compareerde gijsbert hogenboom (won. noord polsbroek) en elbert de lange (won. te stolwijk) welke
stellen dat marrigje de lange (eerst weduwe van pieter van cats en daarna van jan hogenboom) gewoond
heeft onder noord polsbroek. Bij haar testament dd. 10-1-1782 voor notr. pieter daesdonk te gouda had
zij verklaard tot executeurs van haar uiterste wil en tot voogden aan te stellen etc. de beide
voornoemde comparanten, benevens hendrik de lange (gewoond hebbende te noord polsbroek). Naderhand
is deze laatste (bij acte dd. 13-10-1791) hiervan ontslagen. Zij (m. de lange) is nu voor enige weken te
noord polsbroek overleden nalatende een zoon de vernoemde gijsberz hogenboom en verder een dochter
zwaantje hogenboom (gehuwd met arij den burger) en een kleindochter jannigje hogenboom (de vrouw van
aart van der werf), zijnde dezelve een nagelaten dochter van arij hogenboom die een voor overleden
zoon was van de vernoemde merrigje de lange. Welke gijsbert, zwaantje en jannigje hogenboom door
marrigje de lange bij haar dispositie zodanig tot hare prelegatarissen en erfgen. resp. benoemd waren.
Hebben om gewichtigen redenen zich geexcuseerd van deze posten.
Arij de burger en aart van der werf (beiden voorneoemd met hun vrouwen) en alle wonende in noord
polsbroek verklaarden ten verzoeke van de eerste comparant te accorderen met de gedane administratie
etc.

1281

21-8-1801
Compareerde arij slootjes (weduwnaar en erfgenaam van annigje sirre, wonende in rosendaal in de
jurisdictie van haastrecht) die donateerde aan zijn zoon klaas slootjes (won. mede aldaar) een huis,
erf, berg, schuurtje en stukje land (300 roe) in rosendaal voornoemd gelegen. Strekt van de
bakwetering noord aan tot de halve killesloot. Belend ten oosten maarten van der werf en ten westen
gerrit leeuwenhoek. Verder alles vlg’s de oude eigenbrieven. Dit echter onder de voorwaarde dat k.s.
levenslang tot zijn comparants onderhoud zal geven f 30,-/jaar (het 1 ste jaar verschijnt 1-5-1802).
De eerste comparant schenkt verder aan zijn zoon cornelis slootjes (wonende te rosendaal) 12 morgen
land in rosendaal. Strekt van de killesloot tot de honkoper landscheiding toe. Belend ten oosten de
kinderen en erfgenamenn van de weduwe van lambert de jong en ten westen dirk van baaijen en verder
vlg’s de eigendomsbrief. Hierbij is het voorwaarde dat cornelis slootjes hem levenslang zal geven
f 80,-/jaar. De eerste verschijndag is 1-5-1802.

1282

2-10-1801 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde hermanus leeuvenink met zijn vrouw maria oskam (wonende op t dorp van bergambacht)
welke testeerden. Voorgaande wilsbeschikkingen vervallen, o.a. die dd. 20-9-1776 voor t gerecht van
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bergambacht, welke hij maakte met zijn vorige vrouw wijle ariaantje van der veer) en het mutuele testament
dd. 24-7-1798 welk maria van oskam met haar overleden eerdere man arij linschoten hadden gemaakt voor
t gerecht van benschop. Blijft alleen van kracht t legaat van f 200,- van haar comparante met de
vernoemde arij linschoten aan jannigje van egteld (de dochter van willem van egteld en aaltje oskam).
Disponeren nu opnieuw. Hij (voor zijn helft) legateerd zijn broer daniel leuwening, aan zijn zuster
catharina leuvening (weduwe van pieter van spijk) en het magelaten kind van zijn overleden broer simon
leuwening (dus elk voor 1/3de part) en bij vooroverlijden de wettigen descendenteen etc. etc.
PS: deze acte is 11 blz. lang).
Later is toegevoed aan deze acte dat op 28-12-1815 de grosse van dit testament aan notr. dirk
blanken is overhandigd om te registreren.
1283

3-12-1801
Compareerde koen goedhart (wonende in de vlist) die stelde schuldig te zijn aan cornelis van wijngaarden en aart van wijngaarden (wonende te noord polsbroek) f 1200,- wegens geleend geld. De rente is 5 %
en t eerste jaar verschijnt 3-12-1802.

1283

3-12-1801
Compareerde koen goedhart (wonende in de vlist) die stelde schuldig te zijn aan cornelis van
wijngaarden en aart van wijngaarden (wonende te noord polsbroek) f 1200,- wegens geleend geld. De
rente is 5 % en t eerste jaar verschijnt 3-12-1802.

nr. 1985
1284
12-2-1802
Compareerde paulus kastelein weduwnaar van neeltje verburg (wonende langeweide) ter eenre en dirk
hilleland de bruijn gehuwd met meinsje kastelein (wonende driebrugge onder lange ruijgeweide)
mitsgaders bastiaan de groot en arij verduin (beiden wonende te bergambacht) als voogden over de
minderjarige adriana, pieter, fijgje, janna, jan en marrigje kastelein, welke vernoemde meinsje,
adriana, pieter, fijgje, janna, jan en marrigje kastelein de enige nagelaten kinderen zijn van de
vermelde neeltje verburg die door de comparant ten eenre verwekt zijn en zo ten andere zijde.
Stellen dat de comparant ten eenre met n.v. geen huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt. Daarna, toen
zij te bergambacht woonden, hadden zij mutueel getesteerd op 9-6-1791 voor notaris j. van der grijp
te gouda met het recht van erfstelling en de natelaten kinderen te alimenteren etc. en bij meerderjarigheid uit te keren naar de staat van de boedel en verkozen t aasdoms versterfrecht van 18-12-1599.
Als de langstlevende zou hertrouwen dan moet die aan de kinderen uitkeren de helft van de boedel van
de langstlevende. Volgt het gedeelte van de voogdstellingen. De weeskamer van bergambacht werd
uitggesloten.
Neeltje verburg is overleden 25-10-1800 in langeweide (wonende aldaar) en liet 7 kinderen na en wel:
mijnsje kastelein (nu gehuwd met dir hillebrand de bruijn), adriana (meerderjarige jonge dochter),
pieter (oud 16 jaar), fijgje (oud 12 jaar), janna (oud 10 ½ jaar), jan (oud 8 jaar) en marrigje
kastelein (oud 4 jaar). Later heeft de comparant op 10-2-1801 voor voornoemde notaris v/d grijp
verklaard dat na zijn overlijden of hertrouwen voogden over de nagelaten toezicht behoevende
erfgenamen moesten worden gesteld en het aasdomsversterfrecht moet worden gevolgd.
Hij wil nu hertrouwen, dus de boedel uitkopen. Hij behoud de gehele boedel met alle schulden etc.
(onder bepaalde voorwaarden) en zal aan de kinderen geven f 3325,- (dus f 475,- per kind).
PS: deze acte is 16 blz. groot.
1285

26-4-1802
Compareerde jan copier gehuwd met agatha wiltenburg (waaruit kinderen) (wonende te honkoop) en tevens
voor marrigje wiltenburg (weduwe van bastiaan van vliet, wonende te benschop). Voorts jan de bruijn
gehuwd met marrigje duijts, wijders jacob van veen (allen wonende in de jurisdictie van haastrecht)
zijnde de vermelde marrigje duyts en jacob van veen, beiden nagelaten kinderen van wijle cornelia
wiltenberg. in haar twee huwelijken verwekt. Welke voornoemde agatha -en marrigje wiltenburg beiden
kinderen, mitsgaders de vernoemde marrigje duyts en jacob van veen zijn beide kindskinderen van wijle
jacob korsz. wiltenburg die in leven de broeder was van hele bedde van wijle klaas kort wiltenburg en
alzo te samen mede vrienden en erfgenamen (ab intestato) van wijle hun oom en oudoom de vernoemde
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klaas korsz. wiltenburg (wonende en overleden te boskoop) en wel voor 1/3de part in de helft van de
gemene boedel van klaas korsz. wiltenburg gehuwd met maria van der helm, zoals die door haar als
langst levende is nagelaten (hun mutueel testament dd. 10-2-1767 voor notr. jacob van leeuwen te
boskoop).
Geven volmacht aan leendert van rijke (wonende te boskoop) en teunis clavereveld (wonende randenburg
onder reeuwijk) om te compareren voor het committe civiel te boskoop) om aldaar te transporteren de
huizen en erven aldaar staande.
1286

5-5-1802 (gegoed beneden de f 50.000,-)
Compareerde elisabeth van woensel (weduwe van mr. gerardus de man, wonende te rosendaal in de jurisdictie van haastrecht) testeerd. Legateerd aan francois silvani roudeoux (geboren in frankrijk te
jarnage departement van de celise), officier de sante en 7de halve brigade van linie ingescheept op ‘t
exqualen van de vice admiraal hartsink, aan boord van de brutue en op 12-2-1802 uit brest naar st.
dominge uitgezeild, in contant f 7000,-. En dit als een geringe blijk van de comparant’s onveranderlijke genegenheid welke zij hem toedraagd.

1287

4-6-1802
Compareerde gerrit de vos en thomas mulder (beiden door het gerecht van de vlist tot curatoren over
dirk de vos gesteld (de toeziend voogd is pieter verkleij) ten eenre en de voornoemde gerrit
de vos mitsgaders willem van klaren (beiden in kwaliteit als vermits de onbekwaamheid van vernoemde
dirk de vos, testamentaire voogden over de nagelaten kinderen en erfgenamen pro legatima van wijle
lijsje van klaren (verwekt door dirk de vos) ten andere zijde. Wonende de 1ste, en 3de comparant onder
t gerecht van de vlist en de laatste comparant te lopik. Stellen dat dirk de vos en lijsje van klaren
geen huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt. Hadden op 21-12-1777 voor notaris goverd schim te
haastrecht mutueel getesteerd (wordt hier uitvoerig verhaald) en werd het aasdoms versterfrecht
verkozen.
Lijsje van klaren is in januari 1799 te de vlist-bonrepas overleden, nalatende haar man dirk de vos
en 2 minderjarige kinderen nl. arij en jannigje de vos. Hij is in de boedel blijven zitten. Dirk de
vos bevind zich nu in een ongelukkige situtie en moet als ‘een dood lichaam’ worden beschouwd, vandaar
deze uitkoop.
PS: deze acte is 20 blz. groot.

1288

2-7-1802 (gegoed beneden de f 4000,-)
Compareerde cornelis van doorn gehuwd met niesje donkelman (wonende in rosendaal in de jurisdictie van
haastrecht) testeren. Hij stelt tot zijn universele erfgenamen aan zijn kinderen (uit dit en voorgaand
huwelijk) in egale porite’s. Zijn vrouw mag de gehele boedel overnemen voor het bedrag dat 2 taxateurs
zullen vaststellen. Zij stelt tot haar enige erfgenaam aan haar man doch hij moet dan wel de kinderen
alimenteren etc. en bij meerderjarigheid in contante geven naar de staat van de boedel. Beide stellen
dat zij verkiesen het aasdoms versterfrecht dd. 18-12-1599.

1289

29-9-1802 (gegoed beneden de f 2000,-)
Compareerde jan de jong (wonende in rosendaal) welke testeerde. Stelt als enige erfgenamen zijn broers
en zuster nl. hendrik, jannigje en pieter de jong in egale portie’s. Sluit de weeskamer uit.

1290

28-1-1803 (gegoed beneden de f 20.000,-)
Compareerde barend zuidbroek (wonende aan de oostzijde van de vlist) die testeerde. Prelegaat aan zijn
zoon cornelis zuidbroek f 400,- ivm. zijn getrouwen hulp in de bouwerij. De anderen erfgenamen zijn
hendrik, jan en pieter de jong, die als universelen erfgenamen krijgen de rest (in egale portie’s).
Sluit de weeskamer uit.

1291

28-1-1803 (gegoed beneden de f 20.000,-)
Compareerde barend zuidbroek (wonende aan de oostzijde van de vlist) testeerd. Prelegaat aan zijn zoon
cornelis zuidbroek f 400,- voor zijn getrouwen hulp in de bouwerij. De rest krijgen (als universele
erfgenamen) zijn twee zonen willem en cornelis zuidbroek in egale portie’s. Zijn zoon krijgt het recht
en keur om comparant’s hofstede met 10 morgen 5 hond land gelegen aan de oostzijde van de vlist en de
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11 morgen land in bonrepas te aanvaarden voor f 4400,-. Moet dit binnen 8 weken na zijn dood bekend
maken. Etc.
PS: deze acte is 8 blz. groot.
1292

21-2-1803 (gegoed beneden de f4.000,-)
Compareerde cornelis zuidbroek gehuwd met hilligje zwijnenburg (wonende op de oostzijde van de vlist)
welke testeerden. Maken een mutueel testament. Is zij de eerst stervende en laat zijn kind(eren) na,
dan moet hij aan haar moeder aaltje neelen (weduwe van cornelis zwijnenburg) en bij vooroverlijden aan
haar testatrices zusters neeltje en lijsje zwijnenburg - resp. aan de langstlevende van beiden- geven
de kleren en linnengoed. De langstlevende moet de kinderen alimenteren etc. en bij meerderjarigheid
uitreiken naar de staat van de boedel etc. De eventuele voogden zijn haar broeder pieter zwijnenburg
en haar neef dirk zuiddam (won. in groot ammers).

nr.1986 PS: dit deel is chronologisch verkeerd ingebonden !!
1293
5-2-1784
Compareerde kunira sirre (bejaarde jonge dochter, won. rosendaal) welke een volmacht geeft aan gerrit
stolwijk (won. te rosendaal) om te compareren voor t gerecht van oudewater om te verkopen een huis en
erf te oudewater.
1294

1295

15-9-1781
Compareerde kunira sirre (won. rosendaal) welke een volmacht gaf aan gijsbert sirre (haar broeder
mede aldaar wonende) om voor t gerecht van oudewater aan de heer willem van veen (raad etc. in
oudewater) te verkopen een huis en erf te oudewater op t amsterdamseveer) voor de som van f 150,-.
21-7-1780
Compareerde gosemijn van es (boekhouder regent van het weeshuis te oudewater) om te verhuren aan
hannis rietvelt (won. te rosendaal) 5 morgen hooi- en weiland te rosendaal (de huurder bekend) voor
3 jaren, ingaande 22-2-1780 voor f 70,-/jaar. Volgen de voorwaarden etc.

1296

20-7-1773
Compareerde gerardus johannis de jong als mede regent van het weeshuis te oudewater, verhuurd aan arie
hogenboom (wonende in rosendaal) 11 morgen wei-, hooi- en teelland, waarvan 5 morgen leggen in rosendaal. Belend ten oosten en ten westen voor een gedeelte jan bent en deels de huurder. De andere
6 morgen liggen in de vliet. Het eerste jaar ging in met petri ad cathedram 1773. De pacht is f 140,/jaar. Volgen de voorwaarden.

1297

15-2-1773
Compareerde wier spruit (wonende in de vlist) machtigd herman van hezel (procureur voor t hof van
holland) om voor de leenkamer van de staten van holland te mogen worden beleend met een viertel land
te rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht. Belend ten oosten de weduwe en kinderen van geer
lambertsz. leeuwenhoek en ten westen snoeij hofvlied c.s. Dit viertel heeft de comparant op 26-10-1772
openbaar gekocht van het gasthuis van oudewater.

1298

31-12-1772
Het weeshuis te oudewater machtigd rudolph voss van zijll (raad en vroedschap te oudewater) om voor t
leenhof van holland en van ijsselstein en voor het gerecht van haastrecht aan wier spruit te verkopen
een hofstede van 21 morgen 300 roe land gelegen onder t gerecht van haastrecht. Voor de belendingen
zie de koopconditie’s dd. 26-10-1772 waar w.p. het openbaar heeft gekocht.

1299

11-3-1771
Compareerd aernoud roels (heer van waarder, raad en regerend schepen van schoonhoven) welke voor hem
zelf en voor de heer broeder nicolaas boudewijn roels verhuurd heeft aan arie hogenes (wonende te
oudewater) een hofstede met huis, berg en schuur, mitsgaders omtrent 20 morgen wei-, hooi- en hennipland in het oosteinde van waarder. Dat voor 6 jaren, de pacht is f 260,-. Volgen een 8 blz. voorwaarden.
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1300

10-7-1770
Compareerde wilhelmina de wildt (weduwe van francois van hoogstraten, in leven raad en burgemeester te
oudewater) en bekende ivm. het testament van vrouwe anna wilhelmina schrijver van rodenburgh gepasseerd op 29-4-1728 voor notr. adriaan maas te oudewater, beslag is gelegd op zekere huizinge en erve
te schoonhoven staande naast t raadhuis, dat door rusula van der burg (bejaarde jonge dochter) vlg’s
opdracht van het gerecht van schoonhoven op 14-2-1729 is getransporteerd aan de comparant w. de wildt
en diens kinderen. Verzoekt van dit beslag ontslaan te worden. Consenteerd aan vrouwe maria johanna
terwe vrouwe van heykop en boeijkop. weduwe en enige erfgename van haar vrouwe comparantens zoon
mr. willem van hoogstraten om t huis op te dragen aan jacob spiegel (electeur van de stad schoonhoven).
Comparants schoondochter is m.j. terwe vernoemd.

1301

1-3-1767
Compareerde gerard van der zoo (koopman, wonende te haastrecht) en geeft een volmacht aan arien vermij
(procureur voor diverse vierscharen, wonende te oudewater) om zijn zaak als gedaagde tegen neeltje van
der laan (weduwe van everd meerman, wonende te haastrecht en tevens als moeder en voogd over haar
minderjarige dochter magdelena meerman) voor t gerecht van haastrecht te verdedigen.

1302

14-10-1765
Compareerde jan de meij (raad en vroedschap van oudewater) zich nu op zijn buitenplaats den draak
onder rosendaal bevindende) die mede erfgenaam is van wijle vrouwe maria de mey (in leven weduwe van
claas de ramans, wonende en overleden binnen rotterdam) geeft volmacht aan zijn broeder mr. pieter de
meij (oud burgemeester van oudewater) om de rekening van de ontvangsten en uitgaven gedaan door de
executeuren van het testament van vrouwe maria de meij, van wegen die boedel gedaan,. te executeren,
te ontvangen etc.

1303

16-5-1765
Compareerde willem van veen en herman van stipriaan (als regenten van het weeshuis te oudewater) voor
hun zelve en voor arien vermeij (mede regent aldaar), welke verhuurden aan arie hogenboom (wonende in
rosendaal) zekere 11 morgen wei-, hooi- en teelland, Hiervan liggen 5 morgen in rosendaal, welke
belend zijn ten oosten en ten westen voor een gedeelte jan bent en voor een deel de huurder zelf. De
anderen 6 morgen land liggen in de vliet. Dit voor 2 jaren, beginnende st. petri ad cathedram 1765. De
huur is f 140,-/jaar vrij geld. Volgen de voorwaarden.

1304

27-8-1762
Compareerde gerrit rijkelijkhuizen en aart rijkelijkhuizen (wonende in de lange linschoten) voor hun
zelve en nog als op 23-8-1762 mondeling last te hebben gehad van hun broeders jan-, cornelis- en nys
rijkelijkhuizen (wonende in stolwijk) en te samen enige kinderen van cornelis rijkelijkhuizen en voor
1/3de part naaste erfgenamen ab intestato van maria rijkelijkhuizen (hun moeije). Geven opdracht aan
adolph van rhee (secretaris te lange linschoten) om voor hunne wegen het vermelde 1/3de portie met en
benevens de mede erfgenamen van maria rijkelijkhuizen openbaar te verkopen.
Wordt in het kort vermeld welke onroerende goederen er zijn (gelegen te willekop, lange linschoten en
rapijnen). Compareerde mede:
cornelis de lange gehuwd met cornelia cornelisdr. de jong (won. te linschoten)
jacobus dusseldorp (overleden) gehuwd met elisabeth cornelisdr. de jong
hendrik van dijk gehuwd met aletta
cornelisdr. de jong (won. te linschoten)
(hij is de zoon van cornelis van dijk die de voogd is over de kinderen van elisabeth cornelisdr. de
jong. De mede voogd is jacobus dusseldorp).
De vermelden cornelia-, elisabeth- en aletta de jong zijn de enige overgebleven kinderen van geertrui
rijkelijkhuizen verwekt door cornelis symonsz. de jong en zo benevens de vernoemde kinderen van
elisabeth corneliss. de jong mede voor 1/3de part naaste erfgenamen van de vernoemde maria rijkelijkhuizen hun moeije. Geven dito last als boven vermeld staat aan hun vader cornelis sijmonsz. de jong.
Dit ivm. hun 1/3de part.

1305

2-8-1761
Compareerde dr. rudolph voss van zijll, willem la courier en hendrik van dijk, te samen als regenten
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van het weeshuis te oudewater, die verhuren aan meindert aartsz. van vliet een hofstede met huis,
berg, schuur en omtrent 21 morgen 3 hond land in rosendaal. De belendingen zijn de huurder bekjnd. Dit
voor 6 jaren ingaande 22-2-1761. De pacht is 14-10-0/ morgen dus totaal f 311-15-0/jaar doch voor t
eerste jaar is de pachtsom f 261-15-0. Te betalen in 2 termijnen, nl. op 22 aug. en 22 febr. Dit alles
als vrij geld. Volgen de voorwaarden.
1306

23 en 24-2-1761
Compareerde jan moen en maria moen (wonende te rosendaal) mitsgaders jan van leeuwen gehuwd met
anna moen (won. op de karnemelksloot te gouda) die een volmacht geven aan arien vermij (drossaard van
de hoge heerlijkheid van zuid polsbroek en regerend burgemeester van oudewater) om voor schout en
gezworens van rosendaal (onder de jurisdictie van haastrecht) te transporteren aan het weeshuis van
oudewater een hofstede met huis, berg, schuur en omtrent 13 morgen 3 hond land in rosendaal. Strekt
van uit de diepte van de ijssel zuid aan tot de halve honkoperwetering. Belend ten eenre zijde (is ten
oosten) de erfgenamen van jufvrouw van nuffelen en ten andere zijden (is ten westen) het gemene land
van honkoop. Deze hofstede was door hun vader klaas jacobsz. moen gedonateerd. Dit vlg’s de acte dd.
2-4-1755 voor notr. pieter de la costa te gouda. De koopsom is nu geheel betaald.

1307

23 en 24-2-1761
Compareerde claes moen (nu wonende op de karnemelksloot te gouda) mitsgaders jan moen en maria moen
(beiden wonende in rosendaal onder de jurisdictie van haastrecht), als mede jan van leeuwen gehuwd met
anna moen (won. alsvoren op de karnemelsloot) alle nagelaten kinderen van annigje hogenboom en bij
haar door de eerste comparant in huwelijk bij haar verwekt, ten eenre. Voorts dr. rudolph voss van
zijll, willem la couroer en hendrik van dijk, te samen als regenten van het weeshuis te oudewater ter
anderen zijde.
Geven te kennen dat de eerste comparant van het vermelde weeshuis op 19-4-1743 op intrest had genomen
f 1400,- onder speciaal verband van zekere hofstede zijnde een huis, berg, schuur en 13 morgen 3 hond
land (zie voorstaande acte). Verder nog 8 morgen in een weer van 12 morgen. Strekkende die 12 morgen
van uit de hillesloot zuidwaarts tot de honkoper wetering. Belend ten oosten gerrit jansz. schuilenburg en ten westen pieter vethuizen. Dit alles vlg’s de schuldbrief dd. 19-5-1743 gepasseerd voor t
gerecht van haastrecht.
Vervolgens had de eerste comparant de vernoemde hofstede met de 13 morgen 3 hond land over gegeven
aan zijn drie kinderen, nl. de tweede en derde comparant, alsmede de vrouw van de vierde comparant.
Die acte van donatie dateerd 2-4-1755 en was gepasseerd voor notaris pieter la coste te gouda, op last
nochtans van het voorschreven kapitaal van f 1400,-.
Dit kapitaal had het weeshuis al meer dan eens opgezegd, doch de comparanten ten eenre waren niet in
staat het af te lossen en ook niet om de 2 jaren renten te voldoen (zijnde f 98,-). Om processen te
vermijden is men overeen gekomen dat ter eenre zullen opdragen aan het weeshuis de eigendom van die
hofstede en de 13 morgen 3 hond land en ook de 8 morgen land, beiden hiervoren vermeld. Het weeshuis
zal dit betalen met de schuldbrief van f 1400,- plus de verlopen rente. Het weeshuis neemt over de
verpondingen en binnenlandse omslagen belopende f 170,- plus wat er aan gedane reparatie’s aan het
huis nog verschuldigd is (is f 80-1-10) en alle onkosten van dit transport.

nr. 1987 In dit register geen gegevens betreffende de krimpenerwaard gezien.
nr. 1988 In dit register geen gegevens betreffende de krimpenerwaard gezien.
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Archief van het huis Beverweerd
========================
1308

De hierna volgende gegegevsn zijn volgens de OUDE inventaris van dit archief. Gezien het feit dat men
in de nieuwe inventaris geen concordantie gemaakt heeft, diverse stukken aan het algemeen rijksarchief
zijn overgedragen (gevoegd in het archief van de nv. maatschappij van nassau la lecq) vorgde het voor mij
te veel tijd de hierna volgende acte nummers te reconstrueren.
ATTENTIE: in de tijd dat ik de hierna volgende gegevens overnam was ik alleen geïnteresseerd in de
ambachten ouderkerk a/d ijssel, krimpen a/d ijssel en de stormpolder (welke tot in de 19de eeuw een
kerkelijke gemeete vormden), zodat gegegevsn van andere plaatsen in de krimpenerwaars NIET door mij
toen zijn overgenomen.
Inleiding:
De heerlijkheid ‘de leck’kwam, na van het geslacht v.d. leck (bekend sedert 1167) te zijn overgegaan naar de
polanens (1342), in 1404 aan de Nederlandse tak van de nassau’s. In 1625 werd de heerlijkheid door
prins maurits gelegateerd aan zijn natuurlijke zoon willem van nassau. Na diens kinderloze dood in 1627
werd diens broer lodewijk van nassau - beverweerd, heer van de lek.
Nadat de heerlijkheid achter eenvolgens had behoord aan maurits lodewijk I en II, ging zij over in
gemeenschappelijk familiebezit van de afstammelingen van de laatst genoemde. Hieruit, dus uit dit
gemeenschappelijk familiebezit, is in 1888 de ‘nv maatschappij van nassau la lecq’ ontstaan.
De heerlijkheid de leck was leengoed van de graafschap holland en bestond uit lekkerkerk, zuidbroek,
krimpen a/d ijssel en a/d lek, ouderkerk a/d ijssel, nieuw-lekkerland, streefkerk, brandwijk en gijbeland, Bleskensgraaf en ridderkerk. Nadat sedert 1413 lekkerkerk een hoge heerlijkheid was geworden,
verviel de naam ‘de leck’ voor het gehele complex van de heerlijkheden en werden ze afzonderlijk
opgesomds en vervreemd. De titel van ‘heer van de leck; bleef echter in gebruik, onafhankelijk van het
bezit van elk dezer heerlijkheden.
De ‘bisserij in de mond van de leck’ was eigendom van het domkapittel en in erfpacht aan de heren
van de leck uitgegeven.
In verband met dit archief is hier opgenomen een acte uit het archief van het ‘hof van holland’
civiele sententie’s S 172 dd. 1708:

1309

Barbara schiltman als enige erfgenaam van wijle adriaan schiltman (overleden in 1702). Deze a.
schiltman was 15 of meer jaren (ergens anders staat 20 jaren) baljuw en secretaris te lekkerkerk en
rentmeester van de diversen goederen en landerijen van wijle floris carel van beijeren en schagen,
grave van warsusee in het land van overmaas. Was een kwestie ontstaan contra maria elisabeth van
beijeren van schagen, vrouwe van schagen etc., universele erfgename van floris carel.
Vlg’s voornoemde barbara had haar vader adriaan op last van de grave van warsusee gegeven aan
isabella van beijeren van schagen, gravinne douariere van nassau de leck in mindering van de som van
f 6000,- aan haar door de graaf van warsusee beloofd (in mei 1697) f 2054-5-0. Dit bedrag had adriaan
gegeven gegeven zonder dat deze som in rekening werd gebracht of door de graaf aan adriaan werd terug
betaald. Dit wordt bevestigd door een copie van de rekeningen, doch uit de rekening dd. 5-3-1706 dat
uit de boedel van de gravinne de gehele f 6000,- is betaald zonder aftrek van de voornoemde f 2054-5-0
Uit een copie van een stuk dd. 9-2-1696, wat hierbij is, blijkt: dat de graaf en gravin waren overeen
gekomen ivm. het erfdeel van hun ouders en dito van hun broers en zusters en event. andere zaken, dat
hij aan haar zou betalen f 28.000,- eens. Hieronder was niet begrepen 1/3de part van de visserij in de
merwede door hem aan haar afgestaan vlg’s een acte dd. 10-1-1684. Op voorstaande som is in vermindering gebracht voor verkocht zilverwerk f 1370,-, van het boelhuis f 1433-11-0, van de rentmeester
schiltman f 1800,- etc. tot een totale som vanf 5053-11-0. Het bedrag wat schiltman betaalde (de
voornoemde f 1800,-) is later nog vermeerderd met f 254-5-0 wat dus te samen het hiervoren bedrag van
f 2054-5-0 vormt.
Uit het verdere blijkt nog o.a. dat adriaan schiltman nooit behoorlijke rekeningen heeft overlegd,
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ook na diverse maningen niet. Na zijn dood heeft notr. guldemont de rekeningen opgesteld. De rentmeester voor schiltman was drabbe, die van de goederen een blaffert had gemaakt en een copie daarvan
aan voornoemde a. schiltman had gegeven.
nr. 3 (beverweerd)
1310
Omvat copieen van diverse testamenten vanaf die van prins willem van orange dd. 22-6-1558 (met de
octrooien daarop van de staten van holland en zeeland).
Blz. 38 Hier begint het testament van maurits prins van oraigne, die tot universele erfgenaam
aanstelde zijn broer prins frederik hendrick op 13-4-1621. Verder krijgt o.a. zijn natuurlijke zoon
willem de heerlijkheid van de lecke met alle bijbehorende zaken en de gerechtigheid in de visserij in
de merwede.
PS: de eerste testamenten zijn in de fransetaal geschreven.
Blz. 54 Acte van de jonkheer willem van nassau om te mogen aanvaarden de possessie van de heerlijkheid van de leck dd. 17-6-1625. Frederik hendrik, prins van orange etc. gezien het legaat in voorstaand testament ‘benevens het recht van devolantie ende confiscatie als zijne L. mits de foelonie
begaan bij willem van oldenbarevelt, was competerende op de heerlijkheid van cralingspolder of
stormpolder, sulks als deselve heerlijkheid als leengoed van de leck gepassedeert is geweest’ vind het goed.
nr. 13 (nieuw nr. 303)
1311
fachem den
Staat van den dootschulden die betaelt zijn by jacob schiltman rentmeester
31ste maart 1666 van de leck wegen de begraeffenisse van zijn hooch ed. de heere van der
lecke, beverwaart etc. ende desselfs gemalinne.
Eerstelijk rakende de begraeffenisse van den zelffs gemalinne:
Eerstelijk betaelt aan alde arbeyders die het graff hebben gegraven, de aerde uyt gecroden buyten de kerck,
gedurende alde tijt ende soo lange het volgemaeckt wiert dat de hoech ed. vrouwe salr. ged. daar bij provisie
ingeset wiert de somme van f 67-6-0
Item alsdoen betaelt aen seven persoonen die ses dagen ider dach drie uren hebben geluijt over d’ voorschr.
hoogh ed. vrouwe zalr. gede., t’samen van drie gulde thien stuiver daechs is t’ samen f 21-0=0
Betaelt aende dochter van bastiaen swart over den impost vande grove waren 1664 d’ somme van f 9-5-8
Item betaelt aen herbert gerritsz. over 2000 omdersteen d’ somme van f 7-0-0
Item betaelt aen kerckmeesters van ‘t jaer 1664 over thien graven daer de kelder gemaeckt is, de somme van
f 90-0-0
Noch betaelt aen jan tys steenbacker van gelevert 4000 clinckert steen tot seven gulden thien stv. het duysent
f 30-0-0
Noch betaelt van verglaesde tegeltien geleyt sijnde op de vloer in de kelder de somme van f 7-0-0
Betaelt aende gemeene steenbackers over t dorp van ouderkerck over 1 ½ duisent ondersteen a 3 ½ gulden
het duysent f 5-5-0
Noch betaelt aen wit hant boenders, dweylen, manden en andere waren de somme van f 11-18-0
den 7de mey 1664 als haar hooch ed. begraven wiert verteert bij de dragers ende mette t’ gene de Geus
mede nam in t jacht t samen f 28-16-0
Bij de rentmeester, kermeesters, de heemraden van ouderkerk en crimpen op d’ ijssel etc. als by het met de
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selve sprack over t maken van de kelder totte begraeffenisse vande voorn. syn hoogh’s gemalinne soo
inden beginne als gedurende het maken van het graff in verscheyde reysen ten huyse van den schout aldaer
verteert f 41-12-0
Bij melis claptas metselaer uijt ‘s gravenhage met syne knechte ende opperluijden in tmaken vande
voorschr. graffstede ten huyse vanden voorn. schout verteert geduierende den tyt van t maken ende
voltrecken vandien met eeten ende drincken mitsgaders logeren t samen f 40-12-0
Betaelt aen crijn aertsz. smidt over gelevert iserwerck inde voorscr. kelder daer de kisten opstaen d’ somme
van f 32- 7-0
Betaelt aen andries pietersz. timmerman over gelevert hout totten grondtslach vande voorscr. grafstede ende
verdient arbeitsloon d’somme van f 10-17-0
Betaelt aen pieter isbrandtsz. en pieter gerritsz. metselaers tot ouderkerck op d’ yssel over geleverden tras
ende kalck inden jare 1664 ende verdient arbeysloon de somme van f 163-18-0
Betaelt aen melis claptas over t’ maken vande kelder inde voorscr. kercke van ouderkerck de somma van
f 215-10-0
Betaelt aen leendert korssen over het doode lichaem van haer hooch ed. goeder gedachten gebracht te
hebben uyt den hage tot ouderkerck de somme van f 20- 0-0
Volgens mondelinge orders van syn hooch ed. betaelt aenden schoolmeester tot leckerkerck over het
beluijden van desselfs gemalinne de somme 12- 0-0
Met gelycke orders betaelt aende schoolmeester tot crimpen an de leck de somme van f 12- 0-0
Betaelt voor sijne rouwcleederen ende was daer van dependeert met ordere als vooren f 96-12-0
Door den schout van leckerkerck betaelt aen flambouwen in t begraven gebruyckt ende tot rotterdam gecocht
de somme van f 10- 0-0
1312

Staet vanden costen betaelt wegen de begraeffenisse van zijn hoogh ed. den heere van der lecke,
beverweerd, etc.
Eerstelijck betaelt aen de coster van ouderkerck aen de yssel ende noch seeven personen, vermits de swaerte
van de clock alder ses weecken aen den anderen drie uren daechs te hebben geluijt soo ‘s morgens, ‘s
middachs als ‘s avondts, mette twintichgulde die aende coster syn toegevoucht voor syne opsicht de somme
van f 159-18-0
Op den 6de maert anno 1665 als sijn hooch ed. begraven wiert bij den schout ende heemraden die de kist
met het doode lichhaem van syn hoogh ed. goeder gedachten inden kerck hebben gedragen, mitsgaders drie
timmerluijden ende de metselaer die d’ selve in t graft hebben helpen setten ten huijse van den schout
verteert de somme van f 64-10-0
Ten voorscr. tijden bij domisticque dienaerts van haer hooch ed. ter huijse al voren verteert f 6-10-0
Is doen bij de cocq mede genomen in het jacht aen wijn, bier, reviervisch, boter, kasen, broodt en anderd
dingen meer t samen f 17-10-0
Betaelt aende koster tot leckkerkerck over ses weecken aan den anderen de clock gwluijt te hebben
f 60-0-0
Betaelt aen de coster van crimpen op de lecq over gelycks ses weecken aldaer die clock geluijt te hebben
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f 60-0-0
Betaelt voir sijne rouwkleeren om naer behooren rouw te dragen wegen het overlijden van sijn hoogh ed.
met de gevolgen ende aencleven van dien de somme van f 118-16-0
Betaelt voir een sarcke daermede de voorn. graffstede is beleyt metten gevolgen ende aencleven vandyen de
somme van f200- 0-0
Links onderaan staat: in het geheel f 1750-2-8.
PS: telt men de posten op dan is het totaal bedrag f 1650-2-8.
PS: de hier vermelde post van f 1750-2-8 staat ook in de vermelde rekening van het sterhuis van louys de
nassau total groot f 34.163-7-8 (zie t archief van de nv. maatschappij van nassau la lecq lecq nr. 5).
nr. 21
1313

Inventaris van alle goederen etc. nagelaten door vrouwe anna y izabella van beijeren en schagen in leven
douariere van wijle de heere maurits grave van nassau van de lek etc. Opgave gedaan door de heere maurits
lodewijk grave van de lek etc., die tevens de enige erfgenaam is. Testament is gepasseerd voor notr.
jacob woertman te utrecht op 12-4-1713 en door haar overlijden op 6-4-1716 bekrachtigd. Wordt o.a.
vermeld 1/3de in de visserij van de merwede met de gorsen en platen aldaar gelegen. het lijwaet door
samuel guldemont (schout van ouderkerk a/d ijssel) verkocht voor f 500,- (bestaande uit 22 tafellakens,
291 servetten en 14 paar slaaplakens).
joan soermans en samuel guldemont te samen hebben een vordering van f 1000,- gevestigd op de woningen
en landerijen onder driebergen.
samuel guldemont dito f 700,- op dito.leendert schiltman dito f 700,- op dito. Alle de ornamenten
behorende tot de capelle van beverweerd en tot het verrichten van den rooms catholieken godsdienst zijn
volgens de gemelde dispositie over handigd aan de fraulen van warsuze mede voor memorie.
PS: in de nederlanse leeuw 1947 blz. 149/150 (LV kolom 10) staat vermeld:
Dopeling 1700 werkhoven RK: anna isabella van beijeren-schagen douariere van nassu.

nr. 27
1314

nr. 78
1315

Op 27-3-1722 schrijft guldemont een briefje over geldzaken aan de gravinne van nassau van de lek te
den haag. Dit briefje was met een lakstempel (rood) gesloten en daardoor bij het openen van de brief licht
beschadigd.
Verder in hoofdzaak garnizoens, militairen en daarmede samenhangende zaken. Ook zijn er een aantal in de
franse taal geschreven brieven bij.
Utrecht 26-1-1781
Overlijdens bericht van hendrik carel, grave van nassau la lecq, heer van beverweerd en odijk etc.
Overleden ‘s nachts om 2 uur aan verval van krachten, oud ruim 84 jaar.
30-1-1781
In opdracht van de weled. heer j. kol vervaardigd een ‘geel koper plaat’ wegens het overlijden van h.c. grave
van nassau van de lek etc. met het hoog gravelijke wapen op dezelve, nevens de volgende insriptie:
Jonkheere hendrik carel grave van nassau van de leck. heer van beverweerd en odijk, presiderende onder de
heeren edelen en ridderschap en wegens dezelve comparerende ter vergaderinge van de ed. mo. heeren
staten ‘s lands van utrecht, mitsgaders lt. opperhoutvester van den selven lande etc. Geboren den 6 december
1696. Overleden den 26 january 1781.
Voor het graveren f 20-19-8 , voor de kopere plaat en 6 kopere schroeven f 2-6-0 betaald 1-2-1781.
Is overleden te utrecht en wordt op woensdag 31-1-1781 naar ouderkerk a/d ijssel vervoerd om aldaar ‘in
het graft van zijne afgestorven vrouwen te worden bijgeset’.
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Uit de specificatie van de kosten op het bijzetten van het lijk o.a. volgende posten:
‘t recht van begraven f 31-10-0
dragers en bode f 39-0-0
‘t recht te begraven (te crimpen aan de ijssel) f 5-0-0
de schoolmeester g. buijs voor zijn ordonnantie f 3,- (ontvangt dit van j. v.d.wal schout en secretaris van
crimpen a/d ijssel)
2 toorsdragers f 3-0-0
openen en sluiten van de zark f 5-4-0 (dit ontvangt willem timmer timmerman} van de schout van de
stormpolder
de hospes cornelis roggeveen van het rechthuis voor vertering van de dragers f 14-10-0
de heilige geestarmen als gift f 52-10-0 (willem schute ontvangt dit uit handen van de schout van de
stormpolder
extract uit het doodboek f 1-12-0
impost van de lodenkist f 1-1-6
aan een man die geholpen heeft den loodgieter f 1-0-0
voor de timmerman van het assisteren van de loodgieter f 0-16-0 (dit ontvangt willem timmer {timmerman}
van de schout van de stormpolder.
Totaal 174-18-6.
9-2-1781
De heer l. van de wal verimpost 374 pond lood van g. knosses te dordrecht tot ‘s grave lands impost f 1-1-6,
De gaarder van deze impost tot ouderkerk a/d ijssel j. louter (?).
De verdere stukken hierin zijn hier niet van belang.
nr. 297
1316
Conditien en voorwaarden waarop de administrateur van de generale administratie van de goederen en
domeinen van de heere lodewijk van nassau, heere van de leck, beverweert. cuijck etc. verpacht heedt de
koren- en henniptienden van de vernoemde heer in de stormpolder van de oogst en gewassen in de vermelde
jaren:
18- 7-1653 het kaeblok gekocht en gemijnt bij sijmen jansz. op den dijck 14 lb
10- 7-1654 dirck gerritsz. luijt (!) = jan dircxs. vonck) 11 lb
4- 8-1655 cornelis jansz. van den berch (borg = cornelis gerritsz. waert) 9 lb
23- 7-1657 dirck gerritsz. luijt (te ouderkerk a/d ijssel) (borg = jan dircsz. vonck) 10 lb
19- 7-1658 dirck gerritsz. luijt cornelis jansz. prins 5 lb
30- 7-1659 jan claasz. plack goosen joosten grommel) 8 lb 10 stv.
8- 7-1650* willem claesz. (te crimpen a/d ijssel) (borg dirck jansz. mul) 15 lb
* gepasseerd te ouderkerk a/d ijssel
18- 7-1653 de tienden van het brant block gehoecht en gemijnt bij
Arijen leendertsz. verwael 8 lb. 5 stv.
30-7-1654 cornelis gerritsz. waert (borg = noorman) 7 lb
1655 cornelis gerritsz. (waert in het lam te ouderkerk a/d ijssel) (borg = jan noorman) 6 lb
1657 dirck gerritsz. luijt 6 lb (6 car.gld.)
1658 dirck gerritsz. luijt 3 lb
1659 jan claesz. plack 4 lb 5 stv
1650 egbert jansz. (subst. schout) arijaen jansz. homes 7 lb
18- 7-1653 de tienden van het grote block gekocht en gemijnt bij
arijen jansz. snoij (borg = maerten jaansz.) 1 lb
1654 de secretaris noorman 11 stv.
1655 niet verkocht
1657 idem
1658 idem
1659 idem
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1650 idem
18- 7-1653 de thiende van het block gekocht en gemijnt bij
maerten jansz. (borg - arijen jans snoeij) 133 lb
1654 willem jansz. vonck (borg = jan dircx vonk) 60 lb
1655 cornelis gerritsz. waert 60 lb
1657 jan dircx vonck (t ouderkerk a/d ijssel) (borg = jan noorman secr.) 54 lb 10 stv.
1658 jan joosten de bruijn (borg = jan willemsz. creuck in de polder) 52 lb
(op de neiuw herleden)
1659 jan joosten de bruijn (borg = arijen pietersz. dorre) 48 lb
1650 ----18- 7-1653 de kenniptiende gekocht en gemijnt bij
arijen pouwelisz. (borg = cornelis gerritsz. waert) 46 lb
1654 adrijaen pouwelsz. (van krimpen a/d ijssel) (borg = cornelis jacobsz. sost) 48 lb
1655 jan dircxen vinck (borg = dirck gerritsz. luijt) 59 lb
1657 arijen pouwelsz. (van krimpen a/d ijssel) (borg = cornelis jacobsz. sost) 120 lb
1658 arijen pouwelsz. (van krimpen a/d ijssel) (borg = jan willemsz. creuck) 57 lb
1659 adrijaen pouwelsz. (van krimpen a/d ijssel) (borg = willem jansz. vonck) 64 lb
1650 jan dircsz. vonck (borg = dirck gerritsz. luijt) 33 lb
18-7-1653 de smaltienden en gemeijnt bij
jan noorman 4 stv,
1654 de secretaris noorman 1 stv.
1655 jan noorman 2 stv.
1657 pieter jansz. noorman 2 stv.
1658 jan schiltman 1 stv.
1659 mr. jan ---- 1 stv.
1650 secretaris --- schiltman (borg = de schout van lekkerkerk) 2 stv.
Bij het stuk dd. 30-7-1659 staat nog de volgende post vermeld:
Item noch alle de thijende van de kenpweren gelegen in voorscr. ambachte, benoorden den weeren daer
van de thienden op huijden verpacht, gelegen sijn ende binnen 43 jaren herwaerts nieuws gemaeckt ofte
besaijt gewerden mitsgaders oock van allen den verderen weren inden voorschr. ambachte onder den
ijsseldijck gelegen die ... van crimpen voorsz. volgen die provysioneele sententie van de hooge raede in date
den 23-11-1616 nieu bewijsen sullen comen doen voor weerich jaren voorwaars met kenptieen
besayt geweest ende geenne thienden noch iets anders in plaetse van dijen betaelt te hebben, is gepacht en
gemijnt bij jacob heyndericxsz. van cappelle vor de somme van thijn carolus gulden. Borg = dirck jansz.
mul.
Gepasseerd voor schout en heemraden te lekkerkerk.
De stukken over de jare 1654 t/m 1659 zijn gepasseerd voor schout en heenraden van lekkerkerk. Het stuk
van 1653 voor dito doch nu van krimpen a/d ijssel.
nr.298
1317

Conditien en voorwaarden waarop heer franck van der meer (here van barendrecht) als hebbende de
centrale administratie van de goederen en domeinen van de heere lodewijk van nassau, heere van de
leck, beverweert. cuijck etc. zal verpachten de koren en henniptienden van de vernoemde heer in de
stormpolder van de oogst en gewassen van het jaar 1650.
De tienden worden verkocht bij ponde van 40 groten vlaems ‘t stuck. 2 borgen stellen, wonen in of bij de
stormpolder. De kopers moeten de belofte van coop houden tot alderheilige a.s. toe. Bij niet betalen,
mag het geld rechtelijk gevorderd worden. Boven de kooppenningen moet het rantsoen contant betaald
worden, nl. op elke gulden 4 groten vlaems. Verder te betalen op ieder blok tot wagenvragt 6 stuivers.
1650
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de koorn- en henniptienden gemijnt bij jacob jacobsz. socht om 3 lb. Borg = pieter joosten.
de smaltiende gemijnt bij de secretaris --- schiltman om 1 stv. Borg --openbaar verpacht te ouderkerk a/d ijssel op 8-7-1650 voor jan dircxsz. (schout, tek.). De secretaris is
schiltman (tek.)
1652
de koorn en henniptiende gemijnt bij jan dircxsz. vonck om 16 lb. 10 stv. Borg als in voorgaande conditie.
de smaltiende jan noorman 1 stv.
gedaan te ouderkerk a/d ijssel op 3-6-1652 (tek.)
1653
de koorn- en henniptiende luijt arijen dammisz. om f 20-15-0 (gulden = pond)
de smaltiende oth den bleyck 1 of 2 stv.
gedaan op 18-7-1653 (tek.)
1654
de koorn- en henniptiende willem jansz. vonk 13 lb 10 stv. Borg als voren (?)
de smaltiende de secretaris noorman 1 stv.
gedaan 30-7-1654 voor schout en heemraden van lekkerkerk.
1660
de koorn- en henniptiende willem jansz. vonck 10 lb 10 stv.
de smaltiende joost schiltman 2 stv.
Gedaan 9-7-1660 voor schout en heemraden van lekkerkerk.
nr. 320
1318
Staat van de ontvangsten en uitgaven door samuel guldemont wegens de here graaf van nassau van de lek
sedert 16-12-1722.
De here van stormpolder is verwisseld ruim 1 ½ morgen land (t geen men predumeerd den boezem te zijn)
en waar jaren lang f 6,- per morgen is betaald doch boven mensen geheugen is het genot van die boezem
geweest aan de schout en 3 heemraden van derzelven dienst, zonder dat de heer iets heeft genoten, dan alzo
bij de garing ook omtrent zoveel land werd over gegaard en de ingelanden wel zouden willen sustineren
dat zulks voor de gemene polder moet worden verantwoord, doch van wegen den ambachtsheer ter contrarie
dat t zelve overschot hem comparand tot compensatie van de huurpenningen. Brengt de rendant t zelve
alhier in ontfang onder beding van restitutie in cas d’ingelanden in hunne sustenue kwamen te friningheren,
bedragende sedert 1712 t/m 1720 f 80-14-9.
1722
van arij jansz. trouborst over nakoop f 25,van jan cornelisz. snoeij over nakoop van f 55,1723
van arij visser over 3 jaar pacht visserij verschenen mei 1720 t/m 1722 tot f 9,van claes van holst over nakoop van f 250,van arij visser 1 jaar visserij huur mei 1723
van jacobus lans over nakoop f 530,leendert lans over nakoop van f 100,1724
van willem ariens dorre van nakoop van f 220,claas van hulst van nakoop f 310,van arij lans en jan meezen van dijk van nakoop van f 1020,van claas van holst van nakoop van f 470,van arij jansz. trouborst van nakoop van f 860,van cornelis trouborst van nakoop van f 505,van cornelis bouwensz. van nakoop van f 100,-

0-17-0
1-17-8
27-0-0
8-15-0
4-0-0
18-6-0
3-10-0
7-13-0
10-16-0
35-12-0
16-10-0
30-0-0
17-9-0
3-10-0
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van arij visser 1 jaar visserij huur mei 1724
9- 0-0
1725
van gerrit jansz. van emst over nakoop van f 118-6-0
4- 1-8
van gerrit jansz. van emst over nakoop van f 350,12-1-8
van de erfgen. van joost robbertsz. de bruijn tot vereffening van de oude schuld 100-0-0
van arij visser over 1 jaar visserij huur mei 1725
9-0-0
1726
van arij visserisserij huur mei 1726
9- 0-0
1727
wegens de overgeving hier voren bij de eerste post gemeld sedert 1721 t/m 1725 67-11-8
van arij lans over nakoop van f 425,14-14-0
van arij jansz. trouwborst over nakoop van f 855,29-10-0
van arij lans over nakoop van f 375,13- 0-0
van jacob vonk en arij lans over nakoop van f 150,5-5-0
van gosen adriaansz. over nakoop van f 165,5-15-0
van arij visser over 1 jaar visserij huur mei 1727
9-0-0
1728
van arij trouwborst over nakoop van f 300,10-9-2
1729
van willem en arij de graaf over nakoop van f 70,2-8-6
van samuel guldemont over nakoop van f 27,0-18-8
van pieter willemsz. kreuk over nakoop van f 75,2-11-12
van bastiaan lans over nakoop van f 100,13-18-0
van arij visser 2 jaar visserij huur mei 1728 en 1729
18- 0-0
van gerrit van emst over nakoop van f 150,5-3-8
1730
van arij visser 1 jaar visserij huur mei 1730
9-0-0
1731
van arij visser 1 jaar visserij huur mei 1731
9-0-0
wegens de overgaring als bij de eerste post sedert de jaren 1726 t/m 1730
45-16-8
van cornelis de graaf over tienden
6-10-0
----------683-4-4
Uitgaven:
Slot van de laatste rekening dd. 6-12-1722 komt de rendant **
op 29 dito aan heer lambregts op ordere van de graaf gegeven
aan de graaf gegeven op een assignatie ten laste van johannes van de geer
f 180,- dan heeft alleen betaald eens f 60,- en f 22-12-0 over
over 9 jaar intrest van de onbetaalde f 120,- a 4 %
aan de graaf in de doelen te Rotterdam gegeven
sedert de laatste liquidatie voor de graaf, gereisd naar den haag als anders
(kost en vertering f 2,-/dag), over 19 dagen
voor porten van brieven
betaald de ordinaire en extra ordinaire vergoeding wegens de stormpolder
sedert 1722 t/m 1730 (ordinair) en t/m 1731 (extra ordinair) a f 9,per verponding
voor de zegels tot de 2 copieen van recht en advyzen van redres in de
verponding der visserij

360-16-9
100-0-0
97-8-0
43-4-0
4-0-0
38-0-0
15-0-0

171-0-0
0-16-0
---------830-4-0

Mij komt nog van de kinderen van de graaf een specificatie van f 59-3-0
** het slot van de laatste rekening staat: is een tekort van f 740-16-0. Hier af f 350,- die vlg’s
acte bij zijn excellentie heden getekend aan deze rekening moet valieren. Blijft als slot f 360-16-0
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die door guldemont mag worden geint ‘zodanig hij te raden worrden zal’.
Aldus 16-12-1722 (wg) c. de nassau la leck.
nr. 322 Rekening etc. door cornelis pijl rentmeester van de domeinen en goederen van de leck en maze
1319
ingevolge last van hendrik karel grave van nassau la leck, heere van beverweerd, odijk etc. c.s. dd
21-9-1746, te samen eiggnaren van de visserij en goederen van de leck en stormpolder. De vorige
rekening dd. 28-11-1750.
ontfang in de plate en rietlanden
328-0-0
ontfang van de froonen en visserij in de leck
5714-0-0
ontfang van de stormpolder en arij timmer schout, secretaris en dijkgraaf van de
heerlijkheid de stormpolder heeft ontvangen revenuen en gegrechtigheden tot de
heerlijkheid de stormpolder behorende over 1750 sedert zijn eerste rekening
gedaan op 14 oct. dezes jaar, batig saldo
43-6-0
Uitgaaf:
o.a. f 54-12-0 betaald aan de kameraar van het kapittel ten dom te utrecht in voldoening van het jaar
erfpacht van de heerlijkheid, jurisdictie en visserij van de lek, verschenen 4-7-1751.
Totale uitgaven f 3259,- batig saldo f 2848,-.
dd. 17-11-1751, wordt in 7 portie’s verdeeld.
Volgt de rekening sluitende op 7-12-1753.
Overeenkomstig aan de voorstaande rekening. arij timmer is nu dood,
zijn moeder is erfgenaam. Het saldo van de stormpolder is nu f 182-5-0.
De totale ontvangsten zijn nu f 8823-13-6 en de uitgaven f 38-10-12.
Volgt de rekening sluitende op 3-12-1754.
Schout etc. van de stormpolder is nu abraham anthony de haas (dit is zijn eerste rekening) aangesteld op 168-1753. Het batig saldo is f 144-4-14. De totale ontvangst is f 7998-11-6 en de uitgaven f 4271-18-12.
Volgt een memorie van besteding van sloot- en gripwerk in de oude grient en 6 akkers op de plaat ‘het korte
zand’ in de leck dd. 8-10-1750.
Volgt een lijst van het ‘memorie van de zegel regten ontvangen van de gedane verlijen vanaf 15-6-1750 t/m
3-9-1750, totaal f 76,-.
nr. 323
1320
Rekening etc. door cornelis pijl (baljuw van de leck) als rentmeest leck etc. dd. 21-1-1756 den haag.
De hoofdzaak zijn de inkomsten van de visserij, als laatste post ‘de ontfang wegens de heerlijkheid
siormspolder’ ontvangen van abraham anthonij de haas, schout en secretaris mitsgaders dijkgraaf
en gadermeester van de stormpolder.
Dit is zijn 1ste rekening, dus vanaf 21-8-1754 tot 6-8-1755 f 89-11-0.
De totalen inkomsten zijn f 9058-3-0 en de uitgaven f 4437-14-12.
Een dito dd. 6-11-1758 utrecht.
De stormpolder van 5-9-1757 tot 18-9-1758 f 89,Totalen inkomsten zijn f 8145-8-8 en de uitgaven f 3794-8-14.
Een dito dd. 28-11-1762 utrecht.
De stormpolder van ... tot 28-8-1752 (zijn 9de rekening)
f 94-3-8.
De totalen inkomsten zijn f 9095-16-4 en uitgaven f 3662-15-0.
Een dito dd. 25-10-1768 utrecht.
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Stormpolder: de weduwe van a.a. de haas, 15de rekening, met als slot ... 1768 f 80,-, daar ‘deselve heeft een
pretensie van f 207-10-0 wegens betaalde verponding en 100ste penning van de tienden en visserij, welke
hier tegens verzocht te verrekenen’.
De totale inkomsten zijn f 8718-2-2 en de uitgaven zijn f 3490-0-10.
Een dito dd. 25-10-1780 utrecht.
De vorige rekening sloot op 14-10-1779 Stormpolder: ontvangen op 14-8-1780 van laurens van der wal (in
functie als boven) f 403-4-6.
Totale inkomsten zijn f 14.461-14-12 en de uitgaven f 4124-5-8.
Een dito dd. 16-10-1781 utrecht.
Stormpolder: ontvangen in sept. 1781 van laurens van der wal f 134-14-0.
Totalen inkomsten zijn f 13019-7-14 en de uitgaven zijn f 4.113-3-6.
nr. 324
1321
Rekening en verantwoording welke arij timmer schout en secretaris van de heerlijkheid stormpolder van
zodanigen ontvangst als dezelve wegens voornoemde heerlijkheid heeft gehad van dato van zijn aanstelling
als schout en secretaris (zijnde geweest 24-5-1750) tot ultimo van dat jaar:
Komt eerst voor dat jaar recognitie voor de bediening van dijkgraaf, schout, secretaris en bode van de
voornoemde heerlijkheid bij den rendant van primo januari tot ultimo december 1750 bediend f 45,Nog ontvangen van pieter arijensz. visser wegens 6 maanden huur van de wit visserij in de heerlijkheid
behorende, beginnende met 1-1-1750 tot 30-6-1750. Ontvangen bij de weduwe van de heer v.d. hoop f 4-100.
Wegens de tienden is in 1750 niets ontvangen alzo in de stormpolder geen bwzaaid is geweest.
Wegens de nakoop is mede niets gevallen, alzo geen kopen aangevingen of transporten gedaan zijn.
Waar jegens is uitgegeven over verteringe op de registratie van het verbaal ten tijde dat den rentzmeester
van de lecq present was en zulks afsprak f 6-4-0.
Blijft dus vrij geld f 43-6-0.
Alzo gerekend en geliquideerd en bekenne ik ondergeschreven rentmeester van de leck de boven staande f
43-6-0 voor rekening van de hoog ed. geb. heeren en vrouwen graven en gravinnen van nassau la
leck als heren en vrouwen van de leck en stormpolder ont6vangen te hebben op den 14-10-1751
(wg)cornelis pijl
1751
a. timmer
nr. 327
1322
claes pietersz. noreman schout tot ouderkerk aan de ijssel eisser contra jacob pietersz. crul gewezen
waarsman van de polder ende molen van de zijde, gedaagde.
De eisser secht ende is waer dat alle de waersluyden vande respective polders behorende onder d’
ambachten van ouderkerck en crimpen op d’ijssel gehouden zijn elcx van een moolen alle jaere precise
op st. maartens dach aan haeren ambachtsheer ofte schoudt te betaelen eene stuyver die genoemt werdt st.
maertensgelt ende ingevallen eenige waersluiden van des te doen ten daghs voorschr. precise weyerich ofte
ingebreecke blyven dat de selve stuyver mette conver (comvent = afspraak, overeenkomst) oploopt ter tydt
ende wylen toe voorschr. betaelinge inden handen vande schoudt gedaen werdt. Ende alsoe de gedaegde in
desen over den jaere XVIc acht ende dertich waersman vande polder van zijde geweest zijnde te st. maerten
vande selfden jaers naelatich is gebleven den voorschr. stuyver tot st. maertensgeldt te betaelen, nyet
jegenstaende verscheydee minnelijcke interpallatien bij den eysser in desen daeromme gedaen die hij alle
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gevillependeert ende niet manifestere conttumacre t voorschr.st. maertensgeldt onbetaelt gelaeten heeft, t
welcken hij mit hyer alsnu gehouden is mette convre als voren gereckent te betaelen. Soe concludeert d
eysser dat d’voorschr. gedaegde gecondempneert zal werden d voorschr. stuyver tot st. maertens mette
convre als voren gereckent zedert den XIe novembris XVIc acht ende dertich aenden eysser in desen te
betaelen mette costen, ofte tot anders alsulcke finen ende conclusien als heeren heemraden uyte gedruckt
vande saecke bevinden zullen te behoren ende den eysser in desen te moeten volgen.
nr. 336
1323
Betreft het recht van nakoop bij verkoop van onroerende goederen (copieen) 6-6-1654
pieter zevenhof en jasper thijs steenbakker zijnde de heilige geestarmmeesters van ouderkerk a/d ijssel
welke verkopen aan mathijs gerritsz. linnenwever ¼de deel van een huis en erf met buitenland en werf
gelegen te krimpen a/d ijssel in de polder langeland, met de koper gemeen. Strekkende van de ijssel tot de
binnendijk, ten oosten baaltge willems en ten westen willem pietersz. crul, zijnde een leengoed, zoals het
nagelaten is door lijsbet cornelisdr. zaliger overleden vrouw van mathijs gerritsz., waarvan erfgenamen zijn
de kinderen van cornelis simons zalr. Dewelke door haar zelve door de h.g. armmeesters moeten worden
onderhouden en voor deze met cornelis simonsz. onderhouden zijn. Prijs is f 100,-.
26-10-1654
Deze transportacte in indentiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
38.
10-2-1656
dirk gerritsz. luyt wegens leendert jan govertsz. voor de ene helft en voor pieter ariensz. doore c.s. voor de
andere helft hebben gekocht van sent cornelisz. koeyman, claes cornelisz. beelt (beide wonende nieuwerkerk
a.d ijssel) erfgenamen van martijntje jans. zaliger en vervangende de verdere erfgenamen van de
voornoemde martijntje jans. 4 morgen land met een huis daarop, gelegen te krimpen a/d ijssel in de
langelandpolder, uitgecaveld uit 8 morgen land. Belend ten oosten cornelis sentensz. c.s. en ten westen
merrigje jans. mullen c.s. De prijs is f 1247,- (betaald in mei 1655).
3-5-1656
Deze transportacte in indentiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
44. Het recht van de nakoop is betaald in 1656 groot f 62,-..
20-5-1656
arien jansz. vonk koopt van willem jansz. vonk een hoek uitterland te krimpan a/d ijssel in de polder
langeland, gelegen buitendijks voor het weer land van ouds genaamd het ‘ rentmeestersland’, zijnde
leenland. Strekt van de ijssel tot het binnen vierkant van de dijk en belend ten oosten mathijs gerritsz.
linnenwever en ten westen de kinderen van jan jansz. mul. De prijs is f 233,-.
18-4-1657
Deze transportacte in indentiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
52. Vlg’s deze acte is slechts de helft in erfpacht van de krimpenerwaard en wel voor f 2-10-0/jaar.
29-5-1657
Deze transportacte in indentiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
45. De losrente die er op staat is tbv. aart geerlofsz.
1-9-1657
Deze transportacte in indentiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
48. Hierin wordt de verkoper dirk jacobsz. schipper genoemd.
1324

11-12-1657
Deze transportacte in identiek met die van het transporthoek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
51.
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12-1-1657
Aernout hoffland als bij de gerechte van rotterdam gesteld als curator over de boedel van peters
bakkerius (predikant) gedaagde voor schout en overstaande van de heemraden van krimpen a/d ijssel,
verkoopt ongeveer 10 hond land met het houtgewas daarop staande, gelegen te krimpen a/d ijssel in de
polder langeland in 12 morgen van ouds genaamd ‘het rentseestersland’. Belend ten oosten en ten
westen de kinderen van jan jansz. mul. Strekt van willem pietersz. crul’s land af tot het scheid van
krimpen a/d lek toe. De koper is cornelis jansz. stolk (bakker van beroep). De prijs is f 230,-.
30-4-1657
Deze transportacte in identiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
62. De koper en verkoper hebben het land gemeen. Het 2de perceel wordt begrensd ten oosten en
westen door de oude boezemkade van de langelandpolder.
11-5-1657
Deze transportacte in identiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
50.
10-8-1657
Deze transportacte in identiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
55.
6-2-1658
Fop egbertsz. en claas pietersz. (beiden wonende te capelle a/d ijssel als administrerende voogden van
de goederen van de minderjarige weeskinderen van toentge witten, die te capelle is overleden, verkopen
voor schout en heemraden van krimpen a/d ijssel ongeveer 1 morgen land aldaar gelegen in de polder
kortland in een weer van 8 morgen. Belend ten oosten willem crulszoon crul en ten westen de weduwe
en kinderen van dirk harbertsz. c.s. De koper is govert joosten gromwel (wonende te krimpen a/d ijssel).
De prijs is f 1000,- waarvan 14 dagen voor mei a.s. de eerste f 300,- moet betaald worden.
25-2-1658
Het voorstaande is in naasting aangesproken door jasper reeingersz., als zijnde oudoom van de voorscr.
weeskinderen met ariens ‘t selfde land gemeen is gelegen en heeft g.j. cromwel de naasting toegestaan.
Dit in presentie van arien bastiaansz. en arie joesten cromwel heemraden van krimpen a/d ijssel.
18-7-1658
Deze transportacte in identiek met die van het transporthoek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acten
nr. 57, 58 en 59.
12-4-1659 zie ook t transport van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte 63.
Jan gerritsz. (won. krimpen a/d lek) verkoopt aan arien pietersz. dorre (wonende te krimpen a/d ijssel)
een gerechte part van 5 morgen land gelegen te krimpen a/d ijssel in de kortlandpolder met de koper c.s.
gemeen. Belend ten oosten de kinderen van jacob roelandsz. c.s. en ten westen neeltje gerritsz. Idem
¼de part van 3 ½ morgen land in de langelandpolder in een weer van 10 ½ morgen, het breedweer
genaamd, waaruit het uitgecaveld en gemeen ligt als boven. Belend ten oosten hendrik ariensz. centen
en ten westen arien pietersz. van de zijde elk met zijn c.s.
Idem 1/6ste part van een huis en erf in de kortlandpolder. Belend ten oosten neeltjen gerritsdr. en ten
westen maarten jansz. van de zijde. Dit alles voor f 1000,- contant.
De voorsz. dito zo heeft magtelt ariensdr. bij attestatie van cornelis centensz. haar gekoren voogd
verkocht aan arien pietersz. dorre ¼de van het voornoemde huis voor f 200,- (contant te betalen op st.
petri 1662) onder de voorwaarden dat de verkoopster er levenlang in mag blijven wonen.
Nog een voorsz. dito bij jasper reingertsz. verkocht aan voorscr. arien pietersz. dorre mede ¼de van het
vernoemde huis. De prijs is f 250,- onder de voorwaarden dat de koper het geld onder zich zal houden
tot een tijd van 19 jaren toe voor f 8.-/jaar en totdat de verkoper het geld zal opeisen met f 100,- of meer
per jaar.
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6-1-1660
Deze transportacte in identiek met die van het transportboek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
67. Het verkochte ligt buitendijks.
23-3-1660
Deze transportacte in identiek met die van het transporthoek van krimpen a/d ijssel nr. 301 mijn acte nr.
68. Hierin wordt nog extra gewag gemaakt dat de verkopers broers en zusters zijn. Pieter pietersz.
houtvaart staat hier vermeld als p.p. houweert.

nr. 339
1326
Betreft het recht van nakoop bij verkoop van onroererd goed (copieen).
Stormpolder 23-3-1657
Pieter joosten (wonende te krimpen a/d lek) verkoopt aan arien cornelisz. metsman (nu won. te krimpen
a/d ijssel) een erf met de bomen en betalingen te stormpolder, binnen- en buitendijks gelegen.
Strekkende van de halve dijkwetering af tot in de ijssel. Belend ten oosten cornelis sierens c.s. en ten
westen mergje aarts. weduwe van aart hendriksz. De prijs is f 200,- (contant), te betalen in mei 1657. Is
vrij en onbelast behalve het onderhoud van de dijk en de banwerken vlg’s de keuren.
Copie door de secretaris dd. 26-3-1657. Op 2-4-1657 is de 29ste penning van des heeren nakoop
betaald, groot f 6-18-0.
26-6-1657
Jan dirksz. schout en cornelis cornelisz. metsman ende jan hendriksz. blijker heemraden van de
stormpolder kennen dat bartholeeus jansz. braat gehuwd met aagje sierdeen (won. hilligersberg)
verkopen aan cornelis siersen den ouden (won. krimpen a/d lek) zijn zwager een half huis en erf,
waarvan de wederhelft toebehoord aan de vernoemde koper. Gelegen te stormpolder, belend ten oosten
merrigje aarts weduwe van aart hendriksz. en ten westen arien cornelisz. metsman, strekkende van de
ijssel tot de dijkwetering toe.
Idem de helft van een stuk of kamp land, strekkende van de dijkwetering tot de middelwetering. Belend
ten oosten de ambachtsbeer c.s. en ten westen cornelis florisz. cs.
Idem de helft van een kamp land strekkende van de middelwetering tot achter aan de dijk toe. Belend
ten oosten cornelis cornelisz. metsman en ten westen de anbachtsbeer van de lek van de stormpolder,
zonder pretentie op de overige stukken land dat om de middelwetering ligt en de voorn. ambachtsheer
heeft.
Item van de helft van die gedeelten land die de comparant heeft in de 14 hond land ten oosten van de
voorscr. 14 bond. Belend ten oosten met cornelis cornelisz. metsman en ten westen de ambachtsbeer. Is
belast met de gewonen dijk en de banwerken. Is de verkoper aangekomen bij overlijden van zijn vrouws
vader en moeder bij erfenis en verdeling. De prijs is f 1100,- (vrij en onbelast). De 29ste penning van de
nakoop is betaald op 28-6-1657 groot f 36-13-6.
18-6-1657
Leendert bouwensz. verkoopt aan klaas klaasz. een huis, schuur en erf, tuin en boomgaard, gelegen in de
stormpolder. Belend ten oosten cornelis cornelisz. metsman en ten westen arien ariensz. visser. Is belast
met alle onwerken. De prijs is f 300,-, waarvan f 200,- contant en de rest met kersmis a.s.
Op 23-12-1657 is het recht van de nakoop betaald f 10-7-0.
22-6-1657
Hendrik aartsz. (wonende te capelle a/d ijssel in de ketenpolder) verkoopt in opdracht van zijn moeder
een hoek uiterland en erf binnendijks daarvoor gelegen in de stormpolder. Strekt van de ijssel tot de
dijkwetering. Belend ten oosten de koper en ten westen maarten pietersz. Is belast met de onwerken.
Zijn moeder had dit gekocht van cornelis metsman. De prijs is f 45,-.
Op 26-5-1658 is het recht van de nakdop betaald, is f 1-10-0.
18-3-1659
Cornelis cornelisz. metsman verkoopt aan treintje ariens. weduwe van willem jansz. (beiden won. in de
stormpolder) 2 ½ morgen land in de stormpolder gelegen binnen de middelmetering. Belend ten oosten
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arien ariensz. visser en ten westen cornelis florisz. Was gekocht van hendrik leendertsz. en bouwen
willemsz. zaliger. Prijs is f 1850,- contant.
Op 22-4-1658 is de 29ste penning betaald.
1327

2-5-1658
Willem willemsz. (scheepstimmerman wonende te capelle a/d ijssel in de ketensepolder) verkoopt aan
harbert willemsz. (zijn broeder, wonende in de stormpolder) een derdedeel van 7 ¼ hond land gelegen
in de stormpolder, verdeeld in vijf stukken, zoals het daar in de hoefslag ligt. gemeen met de koper en
cornelis florisz. c.s. De stukken liggen als volgt1e in een morgen land l/6de part, belend ten oosten cornelis sierens, ten westen cornelis cornelisz.
metsman, ten zuiden maarten pietersz. en ten noorden de ijsel.
2e van het land van de mol, helend ten oosten c. c. metsman, ten westen en zuiden de ambachtsheer en
ten noorden de dijkwetering.
3e achter de schout van stormpolder in 2 hond land, ten oosten de schout, ten westen gerrit harbertsz.,
ten zuiden de ambachtsheer en ten noorden de schout van de stormpolder.
4e in 5 hond in 2 morgen land, belend ten oosten maarten pietersz., ten westen c. c. metsman, ten zuiden
de ambachtsheer en ten noorden cornelis cornelisz.
5e in 2 hond land in de hengstenkamp. Belend ten westen willem jansz., ten zuiden de boezemkade en
ten noorden de ambachtsheer.
De prijs is f 250,- vrij en onbelast dan alleen met de onwerken.
Op 30-6-1658 heeft harbert willemsz. betaald de 29ste penning zijnde f 8-12-8.

nr. 307
1329
Stukken van het proces voor de hoge raad van holland door de drie kinderen van peter van holst tegen
adriaan schiltman over de deugdelijkheid van een afrekening betreffende de inkomsteen van de heerlijkheid de leck, gedaan tussen pieter luyten sleght (voogd van de voornoemde kinderen) en adriaan
schiltman (rentmeester en schout van crimpen a/d lek) dd. 1651-1683.
Hendrick van holst en jacobus moret gehuwd met meinsje van holst kinderen en erfgenamen van pieter
van holst (in leven schout van crimpen a/d lek), in 1677 beiden minderjarig. Pieter luyte sleght was toen
voogd. Betreft f 956-8-7. Pieter is met naam en daad ‘slecht’.
Hoge vierschaar van zuidholland zal dienen in sept. 1687 dd. 29-7-1687.
Het derde kind is angenietje van holst.
nr. 398
1329
Een schuldbekentenis groot totaal f 3500,- rentende 5 % tbv. samuel guldemont (schout van ouderkerk
a/d ijssel).
nr. 388
1330
8-10-1773 (met een rest van een uithangend zegel)
Samuel -, salomon-. cornelia- en maria guldemont zijn de enige nagelaten kinderen van cornelia
streefland in leven weduwe van maurits guldemont, die de enige nagelaten zoon was van samuel
guldemont. Stellen te hebben ontvangen van cornelis pijll (baljuw en rentmeester van de lek) f 700,- ten
laste van de nassau la lecq en f 28,- zijnde een jaar rente d.d. 9-10-1773.
De schuldbekentenis dd. van 10-11-1711 en bevat voor de krimpenerwaard geen nadere bijzonderheden.
nr. 441
1331
De staten van holland en west vriesland delen mede dat op 7-9-1701 voor notr. h. wegewaert te den
haag is gepasseerd en ingevolge een octrooi van de staten aan de heer maurits lodewijk van nassau van
de leck etc. (dd. 7/4 en 19/2-1701) is vergund f 114.471-15-0 op zijn schuldig aan de erfgen. van mr.
adriaen cobmoyer (in leven raad ordinaris van het hof van holland), de som van 34.000 carolus gulden
van 40 groot wegens gequitende obligatien en contant geld, terug te betalen in 7 jaar, rente 4 ½ %
ingaande beden (12-8-1701). Als onderpand de hoge heerlijkheid van de alinge dorpen en parochie van
lekkerkerk in hoge en lage putten en galge met alle profijten, verder de ambachtsheerlijkheid en
gerechte van lekkerkerk en zuidbroek, van crimpen a/d ijssel, van crimpen a/d lek en ouderkerk a/d
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ijssel met alle baten, tienden, smaltienden, veren, veerhuizen etc. Was daarmede op 30-3-1688 verlijd
geworden.
Is voor het gedeelte met de weduwe van cobmoijer aangaat afgelost op 11-6-1746.
Hier ligt bij een copie van het testament dd. 28-11-1730 van mr. jan cobmeyer copie dd. 24-5-1746.
Verder een memorie waarin hendrik carel grave van nassau te samen met zijn broers en zusters, als
erfgenamen van maurits lodewijk grave van nassau van de leck etc. 3 hypotheekbrieven laten roijeren,
nl. van f 70.000,-, van f 34.000,- en een van f 5000,-. Deze laatste dd. 26-6-1702 en was tbv. leendert
schiltman. De kwitantie was gegeven door leonard swanenburgh dd. 12-5-1746 de man van maria van
gilst, enige dochter van aafje schiltman verwekt bij adriaan van gilst en enige erfgenaam van haar
grootvader maternel leendert schiltman.
Verder nog 2 kwitanties van de erfgenamen van cobmoyer.
nr. 442
1332
Betreft een overeenkomstig stuk als het voorstaande stuk (nr. 441). Wordt nu geleend van leendert
schiltman en is groot f 5000,- en is op dezelfde goederen gevestigd. De rente is 4 ½ % en dd. 26-6-1702
den haag.
nr. 445
1333
Compareerde voor notr. jacob voortman te utrecht: vrouwe anna isabelia van beieren- schagen,
gravinne, douariere van nassau la lecq ten eenre en samuel guldemont (schout en secretaris van
ouderkerk a/d ijssel voor zich zelve en als vertegenwoordigende de schouten en secretarissen van de
ambachten hierna vermeld), ten andere zijde. Te kennen gevende dat de heer maurits grave van nassau
la lecq etc. op 22-1-1709 voor notr. g.p. conlingjon te luik aan zijn vrouwe comparante had
getransporteerd de revenuen van 2/3de van de visserijen van de merwede met die van de gorsen en
platen daaraan gelegen, alsmede het recht het geen zij heeft op de te betalen 100ste en 200ste penning.
daarop competerende en dat voor de somma van f 13.446-10-4 door haar betaald, mitsgaders voor de
revenuen van de schouten en secretarissen van ouderkerk a/d ijssel, krimpen aan de ijssel en de
stormpolder, vlg’s de acte dd. 7-5-1706 in cas van turbatie te competeren (zie aldaar).
Komen volgende overeen: dat de som voor de gerechte ter plaatse waar t behoord en berust op 2/3de
parten van de visserij etc. als hypotheek, doch zij deze niet verkopen mag alvorens zij de schouten etc.
zal betaald hebben in eens of in termijnen als gederfde evolumenten, als deze totheden hebben
ontvangen, dd. 27-3-1709 utrecht.
nr. 504
1334
Samuel guldemont (schout en secretaris van ouderkerk a/d ijssel): door hem of zijn vader voor gemelde
ambtengelden zijn opgeschoten i.o.v. de heer van de leck. Daar hbij bevreesd is dat iemand zou
arbeiden om deze commissien in enige delen te buiten te gaan, zo geeft de heere van de lek een acte van
securiteit.
Zal zijn ambt geheel of gedeeltelijk vervallen, dan krijgt hij zijn geld weer terug (als bij kwitantie zal
blijken), tenzij het door een rechtelijk vonnis geschiedt. Den haag 31-7-1705.
(wg) h.j. v beyeren schagen
nr. 506
1335
9-9-1660 (het uithangend zegel is verloren)
De deurwaarder van de hoge raad in holland dagvaard iov. lodewijk van nassau heere van de lek,
abraham adriaensz. van der horde (*), wigger adriaensz. van der tack, adriaen pietersz bij de
dickenboott, adriaen symonsz. (*), adriaen cornelisz. back den ouden en roeland pietersz. versloot (*),
gediend hebbende als heemraden van ouderkerk a/d ijssel in 1658, vele moeilijkheden en onlusten, ook
seditien en oproerigheden de suppleanten aangedaan en aldaar veroorzaakt en het van zijn rechten te
beroven. Zijn wel nieuwen heemraden in 1660 benoemd, waarvan twee met de schout, secretaris en
bode aldaar de gewone naschouw over de ooster en sijdense achter boezeskade deden, die door
lekkerkerk onderhouden wordt.
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De vernoemde heemraden (hier gemerkt met een *) hadden een land- of meetroede in de hand die
vermelde schout etc. waren gevolgd en de kade met voorzeide roede hier en daar maten. Na de
beëindiging van de schouw bleek deze kade op enige plaatsen te smal te zijn, zodat de kade deels
gelooft en deels gelaakt werd (dit dus door de oude heemraden).
Suppliant legt deze kwestie voor t hof van holland. Op 8-9-1660 verklaarde t hof deze kwestie ‘quod
curia non desert’, waarop deze zaak door de procureur ter rolle van t hof van holland is gepresenteerd.
De hierna volgende acten nummers zijn volgens de NIEUWE inventaris van het archief van beverweert.
nr. 11
1336

23-5-1667
Maurits van nassau machtigt jacob schiltman (zijn rentmeester) en naar ons huis van beverweerd te gaan
en aldaar te examineren en sluiten de vijfde rekening van de ontvangsten en uitgaven van die
heerlijkheid van beverweerd.
14-7-1665 of 1666
Een dito opdracht doch nu betreffende de rekening van werkhoven.

nr. 13
1337

11-7-1716
Maurits lodewijk machtigt samuel guldemont (schout en secretaris te ouderkerk aan de ijssel) om de
rekening van beverweerd te controleren.

nr. 114 l8de eeuw
1338
Deze omslag omvat diverse brieven geschreven door de heer guldemont te ouderkerk a/d ijssel over
diverse zaken (veelal betreff. financiële zaken).
nr. 115
1339
Betreft de vicarieen in beverweert gevestigd in de provincie utrecht, 18de eeuws, geen gegevens betreff.
de krimpenerwaard.
nr. 131 15-9-1726
1340
Vrouwe elisabeth wilhelmina gravinne van nassau van de lek (vrouwe van lodewijk grave van nassau
van de lek etc.) is schuldig aan ds. joan soemans (predikant tot giessen oukerk) en samuel guldemont
(schout en secretaris van ouderkerk a/d ijssel) f 1767-12-0 per resto van 2 x f 2000,- en soermans mede
alleen de som van f 5500,- per reste van f 8000.-. Dit vig’s de acte dd. 5-4-1713 per resto van f 8000,-.
Dit vlg’s de acten dd. 5-4-1713 en 14-2-1715. Zijn gevestigd op e.w.’s goederen. Er zijn moeilijkheden
ivm. de aflossing en rente betaling. Komen overeen dat haar rentmeester van zijn rekeningen
verantwoording moet doen aan de twee schuldeisers. Met de ontvangsten die haar rentmeester heeft
zullen de vermelde schulden en renten worden afgelost etc. etc. Bij de event. verkoop van haar goederen
hebben S en G preferentie.
nr. 298 12-6-1658 (het uithangende zegel is verloren en de brief doorsneden)
1341
Voor jan adrijaensz. schiltman (schout te lekkerkerk), bastijaen barentsz., pieter stevensz. sluijmer,
vastert joosten van ardennen en pieter dircxsz. goudens (heemraden aldaar) compareerde jacob
adrijaensz. schiltaan (rentmeester van de domeinen etc. van de heerlijkheid van de lek) die bekende
wegens zijn heer lodewijk van nassau schuldig te zijn aan de gemene erfgenamen van gerrit jacobsz. den
boer (in leven wonende op deze dorpe) f 2300,- per resto van meerdere somme, spruitende over de koop
van een huizinge en erf te lekkerkerk over de achterstraat en gelegen op t dorp. Strekt uit de lek
noordwaarts tot de eigen van baltijns de konnick en gerrit van soest toe. Belend ten oosten de weduwe
van maerten jansz. (kleermaker) en ten westen bartholomeus van den heuvel c.s. De rente moet betaald
worden in 2 half jaarlijkse termijnen. De comparant had t huis op 2 mei j.l. gekocht.
Is bezegeld op 12-5-1658.
nr. 302 24-2-1665
1342
Lodewijk van nassau (heer van de lek etc.) ligt ziekelijk te bed en maakt een nieuw testament. Wenst
o.a. dat zijn lichaam wordt begraven waar zijn vrouw ligt (*).
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Verder is er sprake van een rood damast ledikant en een idem rood fluweel in de kamer van zijn vrouw
zaliger te ‘s hertogenbos. Verder had hij zijn zoon bij diens huwelijk beloofd f 200.000,-.
Zaken betreffende de krimpenerwaard worden in dit testament niet vermeld.
(*) PS, hiermede is bedoeld dat hij in de voorlopige graftombe in de kerk van ouderkerk a/d ijssel
(achter de kansel in het koor aldaar) moest begraven worden, waar nu nog een zerk ligt.
nr. 304
1343
Vlg’s de inventaris van dit archief moet het een uittreksel zijn van het codiciel dd. 1625, doch het is een
rekening met ontvangsten en uitgaven. Voor het utrechtse archief is het vrijwel hopeloze zaak het
goeden stuk te vinden.
Het aanwezige stuk is voor de krimpenerwaard niet interessant.
nr. 328 10-11-1711 (een copie is hierbij aanwezig)
1344
Voor het gerecht van odijk bekende de rentmeester van odijk, namens vrouwe anna isabella van beyeren
en schagen, gravinne douariere van nassau van de lek, beverweerd etc. en haar zoen maurits lodewijk
van nassau van de lek etc. schuldig te zijn aan samuel guldemont (schout van ouderkerk a/d ijssel) 700
kgl. wegens geleend geld, rentende 5 %. Het eerste jaar verschijnt 29-10-1712. Dit vlg’s de obligatie
gepasseerd voor notr. coessel te den haag en opvolgende hypothecatiebrief dd. 6-6-1709. Verder is er
nog een schuld aan de heer soemans van f 1000,-. Als onderpand dienen een aantal goederen van
voornoemde vrouwe.
nr. 332 en nr. 334 zijn voor de krimpenerwaard niet van belang.
nr. 365 24-2-1707
1345
Maurits 1odewijk van nassau stelt schuldig te zijn aan joan soemans (predikant te giessen oukerk) f
8000,- wegens het te niet doen van een obligatie van f 3150,- dd. 14-8-1706 (geleend geld) en f 4850,(geleend geld). De rente is 5 ¼ %.
Een ander stuk (behorende bij een verloren gegane acte) betreff. de zelfde schulden (geen datum
vermeld).
nr. 365 15-3-1739 Aangaande de koop van de heerlijkheid odijk.
1346
Joan soemans deelt mede dat hij het in opdracht van de here van de leek verkocht heeft aan de grave van
gijldensteen en diens vrouw. Tot securiteit van de koop is er een verbant gelegd op de goederen van
mevrouw van de leck tot een gelijke som van f 6000,- , op welke goederen de schout guldemont en ik
nog een hypotheek hebben van f 8000,-. De goederen van de heer zijn op diens kinderen over gegaan,
welke genegen zijn die te verkopen.
Volgt nog een copie van een schrijven dd. 2-3-1739 en een dd. 15-3-1739.
nr. 421 omslag ‘pijl’.
1347
Hierin een beschadigd stuk dd. 1763 omvattende een schrijven van pijl aan zijn heer. Stuurt de condities
van de openbare verkoping van de heerlijkheid lekkerkerk (niet aanwezig) met enige notities.
De revenuen van die heerlijkheid zijn:
inkomen
emolumenten der officente in alle
1/3de uit de emolumenten ... rest
voor die het be.... dus
de bode
regthuijse
veeren
leenkamer 2/3 van het (1e)en en
de rest voor die bediend
nakopen
(...)eldt
(...)secret domestek

f 484-10-0
f176-10-0
f 50-0-0
f 33-0-0
f 35-10-0
f 335-0-0
f 246-7-0
f 12-0-0
f 6-6-0

lasten
ord. verp. van de nakopen bedraagt
......
windgeld
wijn- en bier excijns
t veer op streefkerk

f 95-6-8
f 27-7-8
f 3-12-0
f 0-17-0
f l- 2-0

extra ordinaires heele (verp.?)
halve dito

f 128-5-0
f 128-5-0
f 64-2-9

jaarlijks

f 320-12-9
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vogelkoolien
(...)de poste zijn om. aginair

vrij over

f 16-19-0
------------f 1395-19-0
320-12-9 --------------------------------------------------------┘
f 1075-6-8

nr. 421 omslag ‘ deyaghere’.
1348
Ouderkerk aan de ijssel dd 19-1-1733
Betreft de rente van het afgeloste kapitaal van f 3000,- welke guldemont weigerde te voldoen alvorens
het hem gebleken is dat zulks gereserveerd is. Vraagt nader advies aan zijn heer.
nr. 587 7-5-1665
1349
Voor jan adriaensz. schiltman (schout van lekkerkerk), gerrit jansz., dirk ariensz. medelen en adriaen
roocken (heemraden van lekkerkerk) compareerde bastiaen pietersz. en jan cornelisz. prins (smid)
gehuwd met nelleken pietersdr. (onze inwoners) welke verkochten aan pieter maertens de leeuw (won. te
lekkerkerk in de hoeksepolder) volgende landen gelegen in het willem jansz. weer (welk in het geheel
groot is 6 morgen) en helend ten oosten het pieter meertensz. weer en ten westen mathijs meertensz.
weer.
Wordt verkocht:
- een kamp hooiland gelegen over de oude wetering, groot 7 hond, strekkende van dezelve noordwaarts
tot de campsloot en adriaen pietersz. d’jongen zijn eigen.
- een werf gelegen ‘an waar’ van het kooygen. Strekt van het zelve zuidwaarts tot de eigen van arien
pietersz. d’jonge, mitsgaders nog comparant’s deel van een grientwerf an waarts ten veldwerf met
dezelve part in griendkoij ende steeg in het zelve weer competerende.
De koper moet gedogen het drogen en breken van de hennip wassende op de werf, heden aan barent
adriaensz. boijtgen opgedragen op en bij zijde de steeg van de sloot, zoals ook vermeld staat in de
opdrachtbrief. De prijs is f 1024,- welke betaald zal worden half contant en de rest op 1-5-1666.
nr. 587 7-5-1665 (een charter met een uithangend beschadigd zegel)
1350
Voor jan adriaensz. schiltean (schout van lekkerkerk), gerrit jansz., dirk ariensz. medelen en adriaen
roocken (heemraden van lekkerkerk) compareerde bastiaen pietersz. en jan cornelisz. prins (smid)
gehuwd met nelleken pietersdr. (onze inwoners) welke verkochten aan cornelis pietersz. den oudens
(won. te lekkerkerk) een huis en erf, dijk, uitterdijk en werve, gelegen in het boveneinde van lekkerkerk,
gelegen voor een weerland genaamd het willem jansz. weer, welke in haar geheel groot is 6 morgen.
Belend ten oosten het pieter meeusz. weer (zijnde binnendijks gekaveld en de buitendijks gemeen
zoveel de uitterdijk aangaat met de vernoemde jongen arijen) en dit met de last van het onderhoud van
de dijk en het recht van overpad. De prijs is f 759,-, welke betaald moet worden half contant en de rest
op 1-5-1666.
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Huisarchief ‘Zuilen’.
===============
code 76 inventaris nr. 643
1351

Dit register omvat een aantal privilege’s o.a. die van schoonhoven en de krimpenerwaard. Aan het begin
van dit register is een blad met als hoofdje een latijnse tekst, welke zeer vrij vertaald betekend. dat de
mens van nature dom is, vandaar dat men in dit register allerlei privilegie’s heeft gecopieeerd, en wel
betreffende schoonhoven, brouwershaven, oostduinenland, st. anna land en vosmeer.
Het grootste gedeelte van de acten betreffende schoonhoven en de krimpenerwaard staan reeds in mijn
bronuitgaven ‘ privilegien, ordonnantien en overeenkomstige acten betrekking hebben op de
krimpenerwaard.’ De acten welke daar niet vermeld zijn, volgen hier in een verkorte versie.

1352

1-8-1378
De eerste 6 regels zijn latijnse tekst, dan volgt:
otte van arkel ter eenre ende claes van kats here van berge en zwijndrecht ter andere zijden, hebben
geaccordeerd en voorwaarden gemaakt alzo van de brieven die vernoemde heer claes heeft en gebleven
zijn en verstorve van zijn vader o.a. de tienden van bonrepas van de vervallen daartoe behorende, zoals
de brieve verklaren. Die brieven die vernoemde heer claes van kats heeft over gegeven de vernoeme
heere van arkel in alzulke manieren als dat hem claes van kats daer van zou hebben, de ene helft van de
vernoemde goede kosteloos en schadeloos met dat goed nu dit jaar t eynden mochte, dat zou heer claes
quitw schelden voor kosten en schaden die de heer van arkel daar omme dede omme goed voorscr. te
gekrijgen en daar mede zouden vernoemde claes ontslagen zijn van alle kosten en schaden. Verdere
voorwaarden is dat heer van arkel deze vernoemde goeden gekregen dat in de voorscr. heer claes zouden
bewijzen en bezitten ende daarin vesten in zovele goeds alzo deze vernoemde goederen dragen zouden,
de ene helft hem, zijnen erven en nakomers te hebben en te gebruiken in anderen goeden, jaarlijks op
meydag te betalen. Is bezegeld en door jan van arkel (here van hagestein).
Verder bezegeld door de burgemeesters en schepenen van gorcum dd. 1ste dag in de oestmaand 1378.
Volgen nog een vijf regels latijnse tekst.

1353

7-8-1298
Eerst 8 regels latijn, waarna volgt:
Doen kondt dat florens gale ende splinter tot schoonhoven kwamen en verkochten aan henrick jonge
didericks ende janne jonge didericks kinderen die tiende daar heer claus van kats en heer arnoudt van
arkel die daaromme t visten (= twisten?). Dit voor 42 lb. den sisone ‘on. 5 den half te geleene’ te
kersavont binnen den 12 nachten en de andere helft binnen belocken paessen. Dat geld gelovenden
henrick didericks meloffsz.ende jan didericks meloffsz. sone met samenderhand ... (is verder niet van
belang).
Bezegeld MCC negentich ende achte des donderdages voor sente laurisdach. Hierna volgen nog 4 regels
latijn.

1354

13-5-1426
Voor johan de bastaert van langerak (dijkgrave van de landen van haestrecht), gherit claesz., jan van
scouwen, dammis dircksz., jan dircksz. en jan jacopsz. (hogen heemraden van de voornoemde landen)
compareerde onze lieve vrouwen’s wegen margrieten beieren etc. die bekend maakte, dat de gezworen
gadermeesters voor ons over geleverd hadden claes van haestrecht met 18 morgen land, gelegen in de
landen van haastrecht, waarvan de gezworenen (op hun eed) verklaren dat die 18 morgen onwillig waren
in der ‘dincaedien’ (= dijkkade?) en niet betaald en hebben al zulk geld als t land gezet was bij de heren
ende bij den steden, die in die landen gegoed zijn. Ende bij de gezworenen van de landen daar de
somme van de onwilligen gelden of beloopt 18 gouden beyerschen gulden. Daar die 18 morgen niemand
onderstaan, nog zulluks onwillig geld te betalen en wilden, zo heeft floris van kijfhoek als een baljuw en
rechter van onze vrouwe wegen, dit geld uitgelegd met recht dat hij zijn uitgeleide gelden weder halen
zoude aan 2 schat gelde of 4 schat panden aan dat land als hij zijn hand daaraan slaat. Heeft dat gedaan
aan 7 morgen daar de steenoven op staat en westwaarts naast geland is pieter godevaerten met zijn
helpers en boven de buurkade van haastrecht.
Getekend st. servaesdag 1426.

329

1355

21-10-1502
Compareerde voor t hof van holland als procureur van het gerecht van bergambacht (in opdracht van de
gemene buren aldaar) de comparant. Stelt dat er een geschil is tussen hem eiser ter eenre en die van
lekkerkerk ter andere zijde. Betreft zekere kade en landscheiding gelegen tussen deze twee dorpen. Dat
proces hangt voor dit hof. Partijen hebben gedaan in het zeggen en arbitraige van egbert dircxsaz.
(burgemeester van schoonhoven), jan jansz. kunt, aernt willemsz. tinne en gijsbrecht aerntsz. schijf en
dat op een peine van 100 pond vlaams te verbeuren. En wel 1/3de part tbv. de edele heren, 1/3de tbv. de
kerk van aersberge en 1/3de tbv. de kerk van lekkerkerk. De arbiters verklaren dat lekkerkerk zal maken
op de landscheiding een kade, een roede breed beneden aangeleyt en alzo van buiten aan die
lekkerkerkerzijde schaftrecht opgaande en boven 4 voet breed, vierkant blijvende en alzo gestoelt met
groenen zoden. Wel gezet in een strekkende van die oude weteringe noordwaarts tot die kijfhoeve en
van de kijfhoeve strekkende westwaarts tot zuidbroek toe. Deze kade zal altijd een voet hoger zijn dan
die kade die strekt westwaarts van de zijdwinde langs de oude wetering tot krimpen toe. Die zelfde kade
volmaken met goede aarde tussen nu en st. victoir a.s. Indien die kade niet volmaakt wordt, zoals hier
staat, dan zal de schout van bergambacht met twee (of meer) heemraden komen en t werk schouwen.
Lekkerkerk heeft dan 14 dagen de tijd het werk te ver- volmaken. Doen zij dat niet dan zal de schout van
bergambacht gaan naar de schout van lekkerkerk en manen geld of pand, wat lekkerkerk binnen daags
zonnenschijn moet doen. Lekkerkerk is schuldig geweest t werk te vervolmaken vlg’s de eis en zei ook
dat te willen doen. Hierom zijn die van bergambacht met hun klacht voor dit hof gekomen en hebben
van wegen t mandement, waarin bevolen is dat willem gerytsz. (schout), cornelis dammasz., jan florisz.
en dirk jansz. (gezworenen van lekkerkerk) op een peyne van 50 gouden leeuwen tegen mijne genadige
heere te verbeuren dat zij volkomen en achter eenvolgende te uitsprake, zullen worden veroordeeld. Te
antwoorden op a.s. woensdag.

1356

---- (niet gedateerd)
Op heden zijn die van dordrecht ter eenre en die van schoonhoven ter anderen zijde door tussen spreken
van de stadhouder van de rade van holland, verenigd ivm. het geschil welke zij hebben ivm. de
aanhaling van twee schepen geladen met rogge toebehorende een poorter van schoonhoven door die van
dordrecht gedaan, mitsgaders de weder aanhaling van zekere schepen met lading en personen behorende
de poorters van dordrecht, door die van schoonhoven. Hadden hun geschil gesteld in handen van de
steden-houder. De schepen worden geretourneerd, onverminderd t recht om te renunchieren.

1357

8-5-1507
Op heden zijn bij de meesters jacob van alomond, jan bouwensz. en floris oem van wijngaarden
damensz. (raden des konings can castille in de hove van holland) als commissarissen bij de vernoemde
heren ge- ordineerd op te appoiniteren en accorderen de steden dordrecht en schoonhoven van alzulke
differenten als zij hebben ter cause dat enige poorters van schoonhoven geladen hadden binnen
amsterdam met haver en dien doen voeren met vreemde schepen en vreemde schippers door gouda en de
ijssel nederwaarts en van daar weder de lek opwaarts naar schoonhoven. Dit alles zonder te dordrecht te
verstapelen, wat zij schuldig waren te doen. Zijn aangehouden en opgebracht naar dordrecht, waar zij nu
nog liggen. De commissarissen bepalen nu, dat gezien de tegenwoordigen tijd en de oorlog waarin onze
koning en prins van deze landen zich nu ter tijd is tegen de rebellen van gelre bevinden, moeten de
onderdanen van de koning niet onderling gaan twisten. Om nu grotere geschillen tussen hen te
vermijden, stellen zij dat het geschil neder gelegd moet worden. Dat die van dordrecht op verzoek van
de graaf van egmond en ter zijne begeerte en liefde voor deze heer, die schepen en goederen zullen laten
varen, mits de schippers van die schepen eerst zullen komen binnen dordrecht voor t gerecht aldaar en
daar verhalen dat zij niet geweten hebben dat zij in het voeren van hun schepen en goederen die van
dordrecht iets te kort hadden gedaan. Zullen vragen om het voor deze keer te verdagen. Hiermede zal
dordrecht instemmen.

1358

--- (geen datum vermeld)
Goede vrinden. Tot onze kennis is gekomen, dat bij uwen poorten zijn aangebracht 2 schepen met haver,
die de lek opkwamen om naar schoonhoven te gaan, waar de haver thuis hoord en de poorters van
schoonhoven toebehoren. Verzoek is om voor deze keer de schepen met haver te ontslaan, gezien

330

momenteel de koning (onze genadige heer) zich voorbereid om te velden te slaan tegen de rebellen van
gelre. Zag gaarne verhoed alle beroerte en ongemak die in dezen zouden mogen komen, vooral gezien
die schippers en schepen vreemd zijn. Zo zullen die schippers van die twee schepen voor het gerecht van
dordrecht zeggen, dat zij niet geweten hebben, dat zij in dezen iets misdaan hadden etc.
1359

16-2-1451
Deze acte is overeenkomstig met die in mijn bronuitgave vermeld staat als acte # 118 met als datum --1451, zodat aldaar nu de datum gecompleteerd kan worden.

1360

13-11-1449
Voor jan huijgensz. (schout van crimpen) en mij bouwen jacopsz., pieter dircksz., jan claesz., hughe
henricksz. (heemraden aldaar) kwam hughe ghijsbrechtsz. en nam aan van pieter huge gheritsz. kinder
land met eis en met alle anderen banwerk wat daartoe behoord. Zal het houden ten eeuwigen dagen om 9
½ boergonse schilden per jaar. Dit voorschreven land belend boven die buur van haastrecht en beneden
bouwen jacopsz. Het land ligt in bergambacht. Volgen de voorwaarden.

1361

30-3-1535 na Pasen
Copie van de brieve van atthes. De stadhouder generaal, de eerste en anderen raden des in holland,
zeeland en vriesland, de eerste gezworen exploitier van de kamere van de raad van holland hierop
verzocht, saluut. Wij bevelen u, daartoe committerende bij dezen, dat gij van nu af gaat naar de stad
schoonhoven en verder, aldaar wezende zal roepen de officieren van die plaats en zal verkondigen van
wegen de k. mt. zeker octrooi roerende zekere vrijen jaar markten, die men binnen schoonhoven zal
mogen houden in dato in januari 1534 hier aan gehecht. Gegeven den haag 30 mei 1535 na pasen.
Gecollecioneerd jegens zijn orgineel en accoord (wg) --- hongaerden.
Aan het einde van de katernen betreffende voorstaande acten staat: ‘ dit bouck behoort toe jan willemsz.
thin wonende op die nieu sluijs’.

331

Verzameling van Winssen
===================
nr. 11
1362

nr. 2
1363

1364

In dit deel staat voorin : 10 delen utrechtse archieven herkomstig van rensunageest in vriesland,
aangekocht tbv. het provinciaal archief groningen october 1833 en toen geheel nieuw ingebonden. De 2
indexen gemaakt in chronilogische en de ander zakelijk alfabetisch, welke registers t 11de deel
uitmaken. Alles in de jaren 1843 en 1844 door mr. h.o.feith jr.
Via de alfabetische index op de plaatsnamen in deel 11 van deze verzameling zijn volgende acten tbv.
de krimpenerwaard gevonden.

fo 221 St. margrietendag 1359. (= 13-7-1359)
Zie hiervoor mijn hieral eerder vermelde bronuitgaven betreffende de privilegie’s, orkonden etc.
betreffende de krimpenerwaard acte 53.
fo 222v 24-7-1328
willam van henegouwen, van hollant, van zeelant ende heer van vrieslant, maecken condt allen luden,
dat wij mit onsen h. heren johan bij der gen. godts biscop tot utrecht bij goetduncken heren johan van
henegouwen ons broeders, heeren ghijsbrecht, h. van ijselsteyne, hendricx van der lecke, zweders van
montfoorde en anders der gheenre die geambacht zijn in lopickerweerde in t sticht van utrecht, overeen
gedragen sijn, dat men dijcken sal van haestrecht weer langs de ijsel tot aen de ijseldam ende van den
ijseldam langs der lecke tot scoonhovenwaert, also verre alse biscops scouwe get, in lopickerweert
mitter groote van den lande dat onder die scouwe leggen morgen morgens gelijcke, in manieren als t
geleegen is. Wanter mitter ooc ende mitter roe ende mitter kerven niet dijcken en mach, alsmen hier
voormaels gedaen heeft. Ende ontbieden hen allen die onder die voorzeijde scouwe geleegen ende
gelant zijn, welgebooren, poorteren ende gemeente, dat rechtelick dat zijnen landen, zijnen dicken
ontfae ende maecken die morgen morgens gelicke alse voorsr. is bij chieringe ende bij stoelingh des
dijckgraven ende der heemraeden. Ende waert ijmant die dit wederstonde ende zijnen dijcke niet aen en
neeme, noch en maecke als voorscr. is, dat souden wi houen aen zijnen lijve ende aen sijn goet gelijck
als aen den ghennen die ons ende onse landt bederven wilde. Gegeven tot zinte geertrudenberghe des
zonnendaegs na zinte marien magdalennen dage in t jair ons heren MCCC achtiede twintich
fo 201 verso
PS: zie ook acte 450 dd. 8-9-1336 in de bronuitgaven van de privilegien etc. van de krimpenerwaard.

1365

fo 223v dd. 1348
Willam hertoge van beijeren, palensgrave op ten rijn, verbeijdende der graeflicheijt van henehouwen,
van hollant ende van zeelant ende der heerlicheijt van vrieslant ontbieden van zeveder van montfoorde
onse lieve neve, dat ghij zonder vertreck mitter meeste naerste dat ghij mooghe dijcken doeghet alsulcke waden alse nu ter tijt geschoort zijn tusschen scoonhooven ende den nijeudam in uwer dijckgraaffscap. Ende waert dat dair ymant onwillich in viele, ende niet dijcken en woude, ende die heemraeden wijsen dat van recht sculdich ware te dijcken, dat ghij en gelt daer voor vuijt leggen ende weeder
vuijt pandt als dair toebehoort. Ende die heemraeden wijsen zullen dat recht is, ende en wilt dairoff
niemant verdraegen. Ende waert dat en eenigen stoet van ijmanden dair inne viele, als dat gij niet
gecrijgen en const alsulck gelt als ghij voor hen vuijtgeleijt hadde, aldaer sullen wij en neer-stelicken in
te hulpe comen, als dat ghij dat uwe dair of gecrijgen. In oircunde desen brieve besegelt mit onsen zegel
in t jair ons heren MCCC XLVIII.

1366

fo 224 10-12-1367
Aelbrecht van godts gen(ade) palsgrave bij den rijn, hertoge in beijeren, ruwaert van henegouwen, van
hollant, van zeelant, van vrieslant. Ontbieden zweder van montfoorde, onsen lieven neve, dat sonder
vertrecht mitter meeste naeruste dat ghij muecht dijcken doet den dijck die geleegen is in uwer scouwen
tusschen nieuwe damme ende scoonhoven, also als die heemraeden wijsen zullen, dat recht is. Ende
waert dat zaecke datter ymant onwillich in viele ende niet dijcken en woude, ende die heemraeden
wijsen dat van recht sculdich waren te dijcken, dat ghij en geldt dair voor vuijtlegget ende weder
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vuijtpandt also dair toebehoort ende die heemraeders wijsen zullen dat recht is, des en wilt niemnt
verdragen. Ende waert dat u eennich stoet ofte hijnder van ijmande dair inne viele, daer souden wij ende
naerstelijcken in te hulpe comen, dat u dat gerecht werde. Dit sal dueren tot onser wederzeggen,
behoudelick alsulcker brieve als onse ouders dair voortijts of gegeven hebben ende besegelt, zonder
eenich argelist. In oircunde (!) desen brieve besegelt mitt onsen zegel. Gegeven in den haeghe des
vridaegs naer onsen vrouwen dach conceptie (= conceptionis) in t jair ons heeren MCCC LXVII.
Jussuu ducis aelberti. per dominum de bredenroode baronem deminun danielen de merweede, et
philippun pollanen.
1367

nr. 3
1368

fo 226 10-1-1370
Alle den ghennen die desen brief zullen zien ofte horen lesen, doe wij verstaen scepenne ende raet der
poorteren van scoonhoven, dat wi eenne voorwaerden overdraghen zijn, om t’ lants nootwille ende
gheens rechts dat wij daer toe hebben, mit zweder heere van montfoorde die dijckgrave is, tusschen
scoonhooven ende den nieudamme op ten leckendijck dair nu ter tijt een wael geschuert is, dair hij geen
recht op doen en woude, overmits dat hij sulck gelt, alse hij voort lant van ijselsteijne in voortijden
verdingt heeft mit recht van den heemraeden wijsinge niet gecrijgen en conde, daeromme soe hebben
wij scepene ende raet voorscr. gelooft ende geloven in goedertruwen zweder heer van montfoorde
voorscreven, alse dat bij tusschen dit ende sinte jacopsdage apostel naestcomende hem sullen helpen
panden, mijtten nieuen lande alsulck gelt, alse hem mit recht op ten lande van ijselsteijne voor-screven
verscheenen toegewijst was. Ende die voorscreven panden sullen wij hem leveren binnen der mueren
van montfoorde. Ende waer dat zaecke dat wij dat niet en deeden, soo sullen wij hem op zinte
jacopsdaege voorscreven leveren XIIc en XXXII pont binenen montfoort acht placken gereckent voor
een pont. Ende waert zaecke dat wij dat voorscreven gelt niet en betaelden alzo voorscreven is, soo
sullen wij hem senden vier goede knapen binnen montfoorde in een herberge daer se zweder heere van
montfoorde voorscr. ofte ijmant van zijne wegen inne wijset, al dair des daegts rechte maektijden en
eetenen ende van danen niet te scheijden, dat voorscreven gelt ende cost en is al betaelt. Ende waert
saecke dat wij scepenen en raet voorscreven die voorgenoemde XIIc pont ende XXXII pont weder
criegen van den lande van ijselsteijne voorsr. ende van anders ijmande ons betaelt wert, dair meede en
zal zweeden, heere van montfoorde voorscreven niet ontverren ofte verminderen wesen, sulcke brieve
ende recht als hij boven die XIIc ende XXXII pont gewonnen heeft ende die heemraeden hem mit rechte
toegewijst hebben op t lant van ijselsteijne voorscreven. Ende wanneer dat zaecke ware, dat zweder
montfoorde nae zinte jacopsdage voirscreven recht deede op ten leckendijck ende t lant van ijselsteijne
voorscreven quaeme, ende belijde hen sulcx rechts alzo die heemraeden wijsden, ende dat voldaden, soo
souden die heemraeden zweeden weeder heer van montfoorde voorscr. den scepene ende raet
voorscreven weder geven die voorgenoemde XIIc ende XXXII pont. Alle puncten voorscreven te
verstaen sonder argelist. In kennisse der waerheijt soo hebben wij scepene ende raet voorscreven desen
brieff mit onser poor-tenzegel besegelt. Gegeven in t jair ons heren MCCC LXX des naesten
woensdaegs nae zinte valentijns dach.

fo 157 anno 1554
Mergentaelen over gans hollant gerecolleert bij den rentmeester aernt cobel anno 1554.
Crimpenderwerdt.
Berchambocht mit ammerstoll
leckerkerck
crimpen op de lecke
crimpen op d ijssel
cralinger polder
ouderkerck
berkou
stolwijck

1191 ¼ morgen 88 roeden
1200 morgen
481 morgen
505 morgen 5 roeden
45 morgen
1020 ½ morgen
248 morgen
1150 morgen

op fo 164 onder het kopje: der goude, schoonhoven ende oudewater staan o.a. vermeld:
haestrecht
1392 morgen
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gouderaeck
vlist ende bonrepas
stolwijck mit beijersen
h. aerntsberche

771 morgen
1000 morgen
950 morgen
964 morgen

Op fo 167 onderaan staat:
Nota
Anno 1554 is bij den ontfanger generael mr. aerntdt cobel van wegen h lants vcan hollant omgeslaegen
alle die mergentaelen geestelick en weerlick vrij ende onvrij eennen stuver over elcke mergen jegens die
imposten van wijn ende bier die men gadert in de beslooten steden van hollant omme hier meede te
betaelen die gemeenne lants los ende lijfrenthen die bedroegen alsdoen s jaers die somme van 51699
lb.9 stv. van XL grooten vlaems t pondt.
En zijn die mergentalen aengebrocht ende betaelt 296017 ½ morgen ende beloopen aen gelt die somme
van 14780 lb. 17 stv. 6 duiten van XL groten vlaems t pondt.
D imposten hier tegens gelicht in de dertich steeden van hollant, hebben uutgebracht van een geheel jare
d somme van 19608 lb. 9 stv. 3 duit.
Bij sloten van reeckeninge is dese staet als voorscr. gemaect inde haege in presentie van eenige staten
van hollant den lesten martij anno 1555 stilo curie.
1369

fo 343 13-7-1367
johan van bloys heere van schoonhoven ende van de gouwe doen condt alle luyden dat wij voor ons en
onse nacomelingen met vernoeg overdraegen met onsen goeden vrunden van amstelredamme, allsoo dat
all hoorn poorteren ende alle hoor goet daer haer steede waerteychen bij is ende zeeckerheyt bij gedaen
wart te brengen ten eeuwigen dagen tollen vrij vaeren zullen voorbij allen onsen tollen die wij hebben in
hollant te waeter ende te lande zonder eenich affbreecken ofte lettsell vuijt geseijt marcktollen in onsen
landen van schoonhoven en van der goude geleegen zullen bij tollen geeven bij hoop goeden gelijck
anderen luijden die daer tollen plegen te geven. Ende daeromme zullen zij ons ende onsen nacomelingen
geven en betalen allen jaeren ten eeuwigen daegen toe vier kuersche merck lodijck zilvert sestien loot
voor elcken merck gereeckent te leveren alle jaers onsen rentmeester ter goude ofte die in zijn steede
weesen zall op maijdach ofte veerthiendagen voor ofte onbegrepen. Ende waert dat zij des nietdeeden
zoo machten wij hooren goeden waer wij die bonden binnen onsen aentasten ende nemen voor vier
marck, acht mercken alsulck zilvers als voorscr. is alsoo dicke als zij t versuijmen. Voortn waert dat
eenich poorter voornt. van de voorscreven steeden voerden eenich tolbaer goet voorbij eenichen tollen
ende in zijnen name onvertolt bij zijnen weeten dat sall die geene die t voert verbeeteren met zijnen
selven goede tot onsen wille ende des en zoude haer steede voornt. niet onderwijnde dat wij na die
beeteringen stonden ende daer bij zo en sall die steede van amsterdamme ofte eenich ander poorter
aldaer geen recht noch goet meede verliesen. Ende al te verstaen sonder arch ende list. Ende want wij
willen dat dit vast ende gestaede zij en well gehouden werde ten eewigen daeghe, zo hebben wij dat op
deesen open brieff besegelt met onsen zeegelen. Gegeven tot den oorcentscappen ende kennisse der
waerheyt tot schoonhoven in t jaer ons heeren duijsent drie hondert (drie hondert) zevenen ende t sestich
op st. margrietendach.

nr. 5
1370

Op blz. 4 staat vermeld: brieven geextraheert wt seecker out bouck in francijns in plancken met root
leer becleet gebonden berustende onder den heer secretaris huernius st. johan tuten (= utrecht?) Anno
1624 bij a. van winssen.

1371

blz. 556 12-3-1384
Wij deecken ende capittel der kerken van st. johanne t utrecht doen condt allen luden dat johan van stein
egbertsz. ons gegeven heeft tot eenre eeuwelijck memorie, voor jacobs ziele van jutphaes tiemans ziele
van jutfaes sijns soons ende joncfrouwe lijsbergen jacobs dochter van jutphaes en voor johans van
steijne voorscreven drie goede oude vranckse scilden s jaers te renten die hij betaelt ende gecoft heeft wt
die helft van achthalve mergen lants geleeghen tot haestrecht daer sijmon claessoon onsen caple den
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eigendoem of gegeven heeft en die sijmon voorscr. in erfpacht hebben sal op de III outscilden s jaers
voorscr. in allen manieren alse de brieven inhouden die daer op zijn. Ende wij hebben machtich
gemaeckt en maecken machtich midts desen onsen openen brieve johan van steyne voorscr. dese
voorscr. in outschilt t s jaers in te maenen op te bueren ende te heffen tot sijn zelfs behoef alsoo lange
alse hij leeft en daer inne te doen ende te laeten te winnen ende te verliesen ende dat mit allen recht te
vervolgen, gelijck of wijt selven waren, duerende al soo lange alse hij leeft ende niet langer. Ende als
johan voorn. oflivich wort soo sullen die hen een grafstede geven in hr. johans capelle daerin in graven
mach ende na sijnre doot soo sullen de drije outs(cilden) s jaers voorscr. gaen alse hier naebescr. staet.
In de 1ste een outs. jaerl. den heren van st. johan. Item die II. deel een out sc. de gesellen van sinte johan
en een IIIde deel van een outscr. s jaers den choraelen in onse kercke ende een outsc. sjaers totter
paepelijcke provende in der capelle van sinte johanne voorscreven. Ende wij sullen der voorscr. jacobs
tijdemans jonkfrouwe elijsabethen ende johans van steyne voorscreven hoor eeuwelijcke memorie
jaerlicks hier of doen tot eeuwige daegen sonder archeijt. In oircunde desen in de jair ons heeren MCCC
LXXXIIII op ten 12de dach in den maendt van meerte.
fo 152.
1372

blz. 613 dd. 17-8-1390
Alle den ghennen die desen brieff zullen sien ofte horen lesen doe wij verstaen volbrecht strevelant
proost van gorinchem, borre van heemsteden ende sampson rutghers zone van haestrecht, borgers t
utrecht, dat wij voor ons ende voor onze erfgenaemen ende voor onse testamentoers gelooft hebben ende
gelooven in goeder trouwen mit gesaemender hant, elck voor al ende ongesceijden, den deken ende
capittel der kercken van zinte johanna t utrecht jaer ende dach te waren alze lantrecht is ende alle
voorcommer ofte doen, van dat derdendeel ende een hondt van drie viertelen vrijs lants aen der vlist
gelegen op die westzijde, mit gemeender voore ongescheijden, die te zamen houden naerder maete bet.
van veerthien mergen, dair op die noortzijde naest gelegen is ghisebrecht verwartsz. sone ende op die
suijtside claes janssone. In oircunde des briefs besegelt mit onsen zegellen. Gegeven in t jaer ons heeren
duijsent drie hondert ende t negentich des woensdags naer onser vrouwendach assuptio.
PS: hieronder staan getekend 3 zegels.

nr. 6
1373

fo 48 14-3-1390
Ick pouwels van haestrecht heere tot loen doe condt ende kennelick allen luiden dat ic gelooft hebben
ende geloove midts desen tegenwoordigen brieven den deecken en capittel ten doem t utrecht XX jaer
lanck alle jair Ic en VII goede oude vranckrijckse schilden ofte al soo veel voor elcken ouden
vranckrijcksche schilt aen anderen payement daer men op elcken termijn der betaelinge eenen ouden
vranckrijcken schildt om coopen mach als van Ic ende acht mergen lants die ick van de deecken ende
capittel voorn. in eennen erfpacht hebbe, op versuymenisse peenen ende verbande gelyck dat die
erfpacht brieven inhouden die dat capittel voorn. mij ende ick der capittel weder daer op hebben
gegeven. Welcke erfpacht brieve met desen brieve nyet vermengt ofte vernieuwen en sullen sijn. Van
welcken Ic ende Ic acht mergen landts, die L mergen landts geleegen sijn in berchambacht ende die
LVIII mergen in den lande vande haestrecht. Ende desen voorn. Ic ende VII out schilt geloove ic vrij
ende commerloos of mijnen cost, angst ende arbeijdt te betaelen den deecken ende capittel voorscreven
binnen hooren kercke ten dom voorn. als die eenne helfte op st. meertynsdach in de wijnter nu
naestcomende ende die ander helfte op st. pietersdach ad cathedram daer naestcomende ofte binnen
eenre maendt naer elcken termijn onbegreepen. Ende soo voort jair tot jaer dese XX jaer lanck. Ende
deede ick des nyet soo sel ick ende mijnen borgen die ick daer op geset hebben, als heeren splynter van
loeuresloote, heer robbrecht heer van grevenbroeck ridders, gerrit van egmondt, gerrit van den vliete
ende hughe van loeuresloote knapen tot vermaningen des deeckens ende capittele ten dom t utrecht ofte
hooren gewaerden boode in comen leggen binnen der stadt van utrecht in een herberge die men ons
wysen sal daer rechte maeltijden t eetene ons selven te winnen ende te quyten aende weerdt ende dane
niet te scheyden den deecken ende capittel voorscreven waere eerst voldaen van hooren hooftgelde ende
meede van den cost die sij gedaen hadden ons te maenen. Ende wije van ons die selve nyet leijsten en
mach die sul eennen goeden anderen man met een peerde voor hem in seynden leysten in allen manieren
dat voor screven is. Ende waert saecke dat eenich van mynne voorn. borghen storve, soo sal ic binnen
eenre maendt naer synre doot eennen alsoo goeden anderen borghe weder in syn stat stellen ... etc. etc.
Deze brief met mijn zegel ende daar de vernoemde borgen het hiermede eens zijn, hebben die ook deze
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brief bezegeld. Gegeven in t jair ons heeren MCCC ende XC op ten XIIIIde dach in der maendt van
meerdt. libo. hersute in secietp. ten domme fo 189 (??)
1374

fo 49 febr. 1390 omtrent de middag
Wij johan van aelrasch willemsz. soone als rechter, dyrc bont ende gheen jansz. als rechtsluden van
haestrecht, maecken condt allen luden die desen brief sellen sien ofte hooren lesen, dat voor ons quam
willam van haestrecht jansz. ende schoude quyt mit synnen vrijen wille alle die alinge pacht goeden die
heeren dyrc van arckel synnen oude vaerder dyen godt genaedich sy, plach te houden ende heer pauwels
van haestrecht ridder heere tot loen noch houdende is vande heeren van den dom t utrecht, soo waer die
geleegen sijn in den lande van haestrecht. Ende willam voorn. versteech op die alinge pacht goeden
voorn. tot behoef heeren van pauwels voorn. ende synen erven ende nacomelingen soo dat vonnisse
wysde dat willam voorscreven die kuytscheldinge ende vertichte gedaen hadde alst recht was ende stade
acht houden tot eewigerdaeghen. In kennisse der waerheydt hebben wij desen brief open besegelt mit
onser seegel. Gegeven in t jaer ons heeren MCCC XC op ten lestendach der maendt zulle ontrent
vespertyt. uts(upra)

nr. 8
1375

fo 154 dd. 14-5-1390.
Ick pouwels van haestr(echt) here tot loen doen condt en kenlick allen luden dat ic gelooft hebbe ende
gelove mit desen tiegenwoordighen brieve den deken ende capittel ten doen t utrecht XX jaer lanck alle
jair hondert en seven goede oude vrancrixe scilden ... PS: deze acte is indentiek aan die vermeld in deel
6 fo 48 doch staan er onder getekend de 6 lakzegels

1376

fo 264 dd. 5-11-1412.
Allen den ghenen die desen brief sellen sien ofte horen lesen doe ick verstaen tijdeman van anghen
priester der euwich vicarius in den doem kercken t utrecht, dat ick bij consent ende wille eersamer heren
des deeckens ende capittels ten doem voorscreven in eennen erfpacht gegeven hebbe ende gheve mit
desen brieve gerrit van loeric ende lijsbet sijnnen wive een hoeve lants die voor XX mergen lants leijt
also cort en langh ende also breed ende smal als t geleegen is in den gerechte van haestrecht in die
steede die geheijten is over die were bij wooninghe ende huijsinge wij leneer heren gerrits van den vliet
ridders tusschen lande dat aen beijden sijden der kercken van den doen toebehoort. Welcke hoeve lants
toebehoort den outaer dat gesticht is in der kercken ten doem voorscreven in sinte peters eere om een
eeuwighe memorie jacobs van lichtenberch werner vredericxsoen: ende gherrits vrencken borghers ende
scepen wilneer t utrecht elcx jaers om elve goede oude vrancrijcx scilde goet van goude van volre
gewichten ende gerecht, munten des coninx van vrancrijcke of paeijement dat daer goet voor is in elcker
tijt der betaelinge die gerrit of lijsbet sijn wijf voorscr. of hoer rechte erfnaem daer dese erfpacht op
comen sal jaerlycks vrij ende commerloes sonder eenige ofcortinge ofte verminringe des voorscreven
pachts nu ofte mijnnen naecommelingen in den autaer voorscr. binnen der kercken ter doem betaelen
sullen eenighe verminderinge des voorscreven pachts. Overmits eenige scade, cost ofte ongeval die op
dit voorscreven lant comen mochte van dijcken, dam-men, wateringhern, watergangen, sluijsen hen craft
hen beede scot ofte grontscattinge oft in welcken anderen manieren datter toecomen mochte op huers
selfs cost, angst ende arbeijt alse die eenne helfte op sinte martijnsdach in de wijnter nu nest comende
ende die ander helfte op sinte petersdach ad cathedram dair naest volgende ofte binnen eenre maendt nae
elcken termijne voorscreven pnbegrepen. Ende alsoo voort jaerlijcks mit sulcken voorwaerden waert
saecke dat gerrit of lijsbet sijn wijf voorscreven ofte huer nacommelingen daer dese erfpacht op comen
sel, den voorscreven pacht vol ende al jaerlix ofte den capellaen in der tijt des autaers voorscr. op
sulcken termijnen alse voorsceven sien, niet en betaelden soo vielen sij allegaeder van allen rechtee ende
toeseggens dat si hadden of in eeuwigerwijs hebben mochten aende erfpacht der hoeven landts
voorscreven. Ende dat selve lant quame dan weeder vrij ende los aen den capittel der kercken ten doeme
t utrecht ofte aenden capellaen des outaers voorscreven hueren vrijen wille daer meede te doene tot
behoef des autaers, alsoo verre alse zij dat versuijm aennemen wouden ende anders niet. Ende nochtans
soude gerrit ofte sijn wijf voorscreven of huerre naecommelingen voorge. der afterstadigen pacht innen
of den capellaen des autaers voorscr. betalen sonder weder seggen. Voort sijn t voorwaerden dat gerrit
ofte zijn wijf voorscreven of huere nacomelingen en sullen noch en moogen huerre pacht van den
voorscreven lande niet vercoopen noch versetten noch versellen, noch sceijden, noch deijlen of aen
ijmant anders brengen, noch in gheenre manieren quijt werden buten consent ende wille des dekens ende
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capittels ten doem, ende mij us ofte mijns nacomenlingen voorn. onder den pene van vervallinge
voorscr. Ende wanneeer gerrit of lijsbet zijn wijf voorscr. of eenich van hem beijden sterft, also sal die
ghenen die dan te lijve is gebleven van hem beijden al geheel ende ongescheijden desen erfpacht van der
hoeven lants voorscr. behouden. Ende nae sijnre doot soe zel dese erfpacht van den lande voorn. al
geheel ende ongesceijden comen op eenen sijnen outsten naesten wittaftighen erfnaem des ghenen die
dan laeste te live is gebleven van gerrit ende lijsbet sijn wijf voorscr. om alsulcken pacht ende in allen
manieren voorwaerden, verbanden ende peenen also voorscr. sijn. Ende alsoo voort van erfnaem tot
erfnaem. Ende die selve erfnaem sal binnen een half jare nader gheenre doot die laetste te lijve is
gebleven van gerrit ende lijsbet voorscr. den erfpacht van de voorn. landen aende deken ende capittel
ten doen ende mij of den capellaen voorn. des autaers versuecken ende nemen daer of nuijwe brieven
ende genen weder brieven op die voorwaerden voorscreven alleens spreeckende op sijnnen coste. Ende
waert saecke dat die selve erfnaem des niet en deede of eenich van den puncten voorscr. verbraecke, soe
viel hij des gelijckx van allen recht ende toeseggen dat hij hadde ofte hebben mochte aen erfpacht des
lants voorscr. in allen manieren ende voorwaerden voorscr. sonder ijmants wederseggen. In kennisse der
waerheijt hebbe ick tijdeman van anghen priester voorgh. minen segel beneden aen desen brieve gedaen.
Ende hebbe meede gebeeden den eersaemen mijnen lieven heren deken ende capittel ten doem voorscr.
huer consent ende wille hier toe te geven ende desen brieve boven over mijn te besegellen. Ende wi
deken ende capittel ten doeme t utrecht want desen erfpacht van den lande voorscr. bij onsen consent
ende wille gesciet is, daerom soo hebben als deesen brief meede doen besegelen mit ons capittels zegel.
Gegeven ind t jaer ons heren vierhondert twaelf des saterdags na alreheijlighendach.

1377

fo 380v dd. 13-7-1347
Alle den geenen die deesen brieff hebben sien off horen lesen doe ick verstan johan van buiten dat ick
gehuert hebben tegen haeren lambrecht berdoeys priester ewelick vicarus der kercke ten domme t
utrecht een viertel landts die geleeght is aende vlist anden kerspel van polsbroeck in den heerschap van
haestrecht in eenre weeren lants van tien merghen daer ick johan buiten voorseijt in hebbe sess mergen
aende suijtzijde ende dat capittel der kercken van den doem voor genoemt in heeft vier mergen aende
noortsijde tot heeren lambrechts outaersouff voorscr. also tot mijnen lijve toen johans van bueren ende
heeren lambrechts lijve toen voorgenoemt elckx jaers om drie pondt swarten tornoyse vrijs gelts alsulcx
paiements alsoo t utrecht ghenge ende ghave is in den buijdel te betalen vrij ende commerloos te leveren
binnen utrecht vrij gelt op mijn cost, ancxt ende arbeijt die eens ge helfte tot sinte martyns misse inde
wynter nu naest comende ende d ander helfte tot sinte petersmise ad cathedram daer naest comende
binnen drien weecken na elcken termyne voorseijt onbegrepen. Ende also voert jaerlicx also lange alse
ick johan van buiren ende haer lambrecht voorseyt in live zijn. Ende waer dat saecke dat ick johan van
buiren voorseyt storve eer haer lambrecht voorgenoemt, soo sel den persoon den ick t bewijse mit
mijnen opene brieve deese viertell landts houden in huen weere in allen voorwaerden voorscr. also
langhe als haer lambrecht voorseyt leeft. Voort zijn t voorwaerden also waer dat saecke dat ick johan
van buiren voorseyt off den persoon den ick t bewijse mit mijnen opene brieve deesse pacht haer lijve
niet en betaelde in alle manieren ende voorwaerden alse voorscd. Is zo vel ick ende die persoon voorseyt
van allen rechte dat haer lambrecht voorseijt ons jegens hadden aen den landen voorseijt. Ende op dat
dit vast ende staede blijve ende onverbrocken soo hebben ick gebeden eenen eersamen man ende wijsen
also matheeus van buiren mijnen broeder desen brieff over mij te besegelen t eenen oorkonde, want ick
selve gheen segel en hebbe, ende ick matheeus van buiren voor genoemt hebbe om beden wille mijns
broeders johans van buiren voorseyt mijn segel aen deesen brieff gedaen. In kennisse der waerheijt
gegeven in t jaer ons heeen duijsent driehondert zeven ende veertich op sinte margrieten dach.
PS: hieronder is getekend de reste van het zegel
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Archief van de Heerlijkhiden Cabau en Zevender.
===================================
nr. 75-8 13-4-1564 (met 2 uithangende beschadigde zegels)
1378
Philips koning van castillien etc. maakt bekend dat voor mr. cornelis suys (heer van rijswijk) en onze
leenmannen is verschenen gerrit goirtsz. van der eem als gemachtigde bij procuratie, gepasseerd voor t
gerecht van utrecht, bij aernt van honthorst in dd. 5-1-1565, waar deze brief open doorstoken en
bezegeld is en in ons register in holland geregistreert. Op grond hiervan is met hand en mond over
gegeven en kwijtgescholden en gegeven aan dirk van zuijlen heer van zevender (ridder) een hoeve land
in bonrepas met nog een halve hoeve van 9 viertelen land die wijle heer johan van der leeden van onze
graaflijkheid van holland te leen houdt en wel zoals voorscr. aernt van honthorst en zijn voorzaten het
hielden. Gegeven 13-4-1564 naar t schrijven van onze hove van holland.
nr. 75
1379

9 5-1-1565 (met een uithangend zegel)
Het gerecht van de stad utrecht maakt bekend dat op heden voor ons gekomen is aernt van houthorst en
heeft voor ons machtig gemaakt gerrit goirtsz. van der eem, om voor de leenkamer van de graaflijkheid
van holland op te dragen aan dirck van zuijlen heer van zevender, ridder etc. een hoeve land gelegen in
bonrepas met nog een halve hoeve van 9 viertelen land, die wijle heer jan van de lede van de
graaflijkheid in leen hield. Deze 2 percelen leen zijn hem op 25-2- 1563 bij de willige opdracht van
cornelis cornelisz. van meerwijck (als daartoe gemachtigd door dirck van zuijlen voornoemd) verleend
was. Bezegeld met het stadssignet wat dagelijks gebruikt wordt op 5-1- 1565.

nr. 76-1 Verlijbrief dd. 16-11-1592 (met uithangend beschadigd zegel)
1380
De staten van holland delen mede dat jonkheer nicolaas van zuylen van draeckenburch heere van
zevender ons te kennen heeft gegeven, dat hij en zijn voorouders (bij lange tijden) van de graaflijk-heid
van holland ontvangen had de goederen in caubauw, als 100 morgen land en meer met alle tienden,
tijnsen en gerechten. Verder nog 5 morgen land gelegen in de geer met thijns, tienden en gerechten. Item
een hoeve land in bonrepas en een halve hoeve van 9 viertelen land, die wijle heer jan van der leede van
de vernoemde graaflijkheid in leen hield. Al deze partijen vallen onder een heergewaad en hofrecht van
een groter leen, zoals zijn vader en diens voorzaten het hielden. Verzoekt dit te mogen hebben als
allodiaal goed, dit ivm. de zware lasten waarmede hij dezelve belast heeft gedurende de afgelopen
oorlog, welke worden gesteld op tussen de 6000,- en 8000,- gulden. Het wordt hem verleend doch blijft
wel een groot leen. Bezegeld 16-1-1592.
nr. 76-2 27-1-1592 (met een uithangend beschadigd zegel)
1381
De staten van holland delen mede dat wij bij onze brieve dd. 16-1- 1592 gegunt hebben jonker nicolaas
van suylen van drakenburch heere van zevender tot een vrij eigen allodiaal land de volgende goederen
als in caubauw 100 morgen land en meer met alle tienden, tijnsen en gerechten. Verder nog 5 morgen
land gelegen in de geer met thijns, tienden en gerechten. Item een hoeve land in bonrepas en een halve
hoeve van 9 viertelen land, die wijle heer jan van der leede van de vernoemde graaflijkheid in leen hield.
Dit alles als de vernoemde jonker n.v.s.v.d. en zijn voorouders in leen hielden. Zal dit blijven houden
met meer andere partijen land, als in de leenbrieven van de staten van holland verhaald En zoals jonker
johan heere van schaegen (zwager van de vernoemde heer van zevender) dit had. Krijgt t als een vrij
eigen goed, wat hij de graaflijkheid opdraagd en het weer in leen terug ontving en wel: - een ooster
hofwoningke met omtrent 27 sneesen zaadland gelegen om de huize en sloote van de schagen, om die
goederen eenpaarlijk met zijn vierde leen in leen te houden zoals het vierde leen van de graaflijkheid
van holland gehouden wordt. Bezegeld 27-1-1592.
nr. 88

Omvat 3 charters doorzegeld met 2 uithangende zegels (1 verloren) en het derde charter met 1 uithangend zegel.

1382

1ste charter dd. 6-10-1494 (is doorsneden).
Wij andries lambertsz. 1) (schout van sevender in here dircx gerechte van suijlen ridder, heere van
sevender), beernt jansz. 2) (gezworens en landgenoot), huijch florijsz., jacob heynricxsz. en jan
voppenszz. als buren in de voornoemde gerechte, oorkonden dat voor ons kwam zijborch dirck jansz.
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dochter als mater van het convent der besloten zusters van het st. elizabethen klooster te schoonhoven
op de ouden haven met willem tyn willemsz. (haar gekozen voogd). Geven volmacht namens het
convent aan aernt evertsz. (als heilige geestmeester binnen schoonhoven, tot de heiligegeest behoef
voorscr.) over te geven de eigen van 5 morgen land met alle toebehoren. Is gelegen in de voornoemde
gerechte daar heer dirk van sulen (ridder) en evert andriesz.(?) erf beneden zijn. Verwijst naar de
doorstoken brief van het convent. Verder belooft zijborch dirck jansz. het vermelde land te vrijen en te
waerden jaar en dag also het erfkooprecht is etc.
1) en 2) hebben deze acte bezegeld op 6-10-1494.
nr. 88
1383

2de charter 10-12-1491 (is doorsneden en het zegel verloren).
Wij andries lambertsz. (schout van sevender in here dircx gerechte van suijlen, ridder, heere van
sevender), huug florijnsz., mathijs hermansz., jacob die wilde en elbert gheritsz. buur en landgenoten in
de gerechte voorscr., oorkonden dat voor ons kwam heer jan willem tynssz. (priester) ende margriet
willem tynsdochter met martijn aertsz. (haar gekozen voogd). die machtig maakten govert aertsz. voor
hun zelven en voor hillegont willem tynsdr. zijn vrouw (waarbij hij een kind heeft), aert willem tynsz.
(voor hem zelve) en dirc willem tynsz. (voor hem zelve). En gaven over voor hem en hun erfgenamen
aan katharijn willem tynsdochter ter hoire alre zuster en professede nonne in het st. elizabeth’s klooster
te schoonhoven (op de oude haven) de vrije eigen van 5 morgen land met alle hun rechten en
toezeggingen daarop, zoals zij die hebben en vermeld staan in de brief daar deze nieuwe brief
doorstoken is en bezegeld. Mede beloofde heer jan pieter en margriet met haar voogd de vernoemde
govert aertsz., aert willemsz. en dirc willemsz. al dat land en wat in de doorstoken bezegelde brief staat,
te vrijen en te waren. Bezegeld op 10-12-1491.

nr. 88
1384

3de charter 4-12-1473 (met een uithangend zegel, de brief is doorsneden)
Ik lambert korsgensz. (schout van zevender in dirx gerecht van zulen) en wij andries lambertsz., claes
jan bienixsz. en jan woutersz. (als buer in de voorscr. gerechte) doen kond dat voor ons kwam dirck van
zulen van der han (heer van zevender) die overgaf aan willem jansz. thin en zijn erven, de vrijen eigen
van 5 morgen land, gelegen in het voorscr. gerecht. Boven naastgeland is dirck van zulen voorscr. en
beneden griet dirck van ryeicks (?). Dirck van zulen voorscr. belooft willem thin en zijn nakomelingen
te vrijen en te waren. Voorts is weder voor ons gekomen de vernoemde willem thin welke in pacht gaf
aan de vernoemde dirck van zulen de voorstaande 5 morgen land om 7 overlandse gouden rijnse
gulden/jaar. De betaaldag is st. katharina misse naast komende (3 weken onbegrepen) etc. Is bezegeld op
4-12-1473.

nr. 91
1385

17-2-1684 (met een uithangend beschadigd zegel)
joachim cornelisz. van den heuvel (schout), cornelis ariensz. vroege en jan huijgen de vos, (gerech-ten
van de heerlijkheid zevender). doen kond, dat op heden voor ons zijn gekomen mr. cornelis nierop
(advocaat voor t hof van holland) gehuwd met aletta nauwens. (te voren weduwe en boedelhoudster van
jacobus de craght), in leven domheer van st. pieter tot utrecht en transporteerde aan abram hartman
(vroedschap in schoonhoven) een hofstede met 20 morgen land met de nieuwe- en oude huizing en de
verdere timmeringen daarop staande. Is gelegen op de oostzijde van deze heerlijkheid zevender. Strekt
van de halve kadewetering tot de halve langerakse landscheiding. Volgen de belendingen etc. Neemt dit
over met alle lasten, behalven de schuldbrief van f 6000,-. De prijs is f 7200,-. In mindering van die prijs
neemt de koper over de vermelde schuldbrief van f 6000,- welke heer lambertis van ganseburch (te
gouda) op die hofstede sprekende heeft. Is getekend op 17-2-1684.

nr. 109 13-1-1449 (met 4 uithangende zegels)
1386
Wij jan van haestrecht, willam die weldich, pieter nutgersz., annt (!) bairnesse bueren en gemene
landgenoten an die zevender geerft, doen kond dat dirck van zulen (heer van zevender) om vervolch der
gemene buer ende landgenoten van der zevender voorscr. om nutschap heeft over gegeven op dezen tijd
met die van bonrepas een nieuwe windwatermolen te zetten en te houden als t land oirbaar is. Dit alles
volgens de ouden privilege’s en rechten. Is bezegeld op st. pontiaansavond 1449.
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Archief van het waterschap Lopik, lopikerkapel en zevenhoven (code R40).
=====================================================
nr. 34

11-5-1665 1387
Extract uit t register van het gasthuis van schoonhoven beginnende met t jaar 1591 fo 88v wegens de 4
morgen land in lopik.
Is een kwestie ontstaan tussen de gasthuismeester meesters en lambert vaes nopende het rijden en
bruggen mt beesten over t land en bruggenhoofd van lambert als hetwelk noodwendig vermits dat de
molen staat op t voorscr. gasthuis land en scheid alzo t achterste van t voorste zodat men om van het ene
gedeelte naar t anderen gedeelte te komen wel van de brug etc. gebruik moet maken. zijn de
gasthuismeesters nl. barent botter, cornelis reiniersz. cornelis willemsz. met consent en bijwezen van
laurens de lange (burgemeester in die tijd) geaccordeerdmet lambert cornelisz.( in t bijwezen en tussen
spreken van jhan lammersz. zijn oom, dat lambert cornelisz. en zijn nakomelingen zullen toesrtaan dat
de huurluiden en eigenaren van vermelde 4 morgen over de brug zullen mogen rijden etc. Hiervoor zal
lammert vaes hebben een rentje van 5 stv./jaar dat t gasthuis heeft sprekende op t gemene land van
lopik. Actum 11-5-1665.

nr. 106 8-7-1654
1388
Copie. Aan het hof van holland.
Geven eerbiedichlijck te kennen de heemraden van t waterschap van de vlist genaempt de wilde
schouwe, hoe dat sij suppleanten belangende d’ exercitie van haerl. heemraetschap geensints subject en
sijn de kennisse, indicature ofte berichtinge vande baluw ende mansmannen van blois ende off wel
mitsdien de selve bakjuw ende mansmannen van blois haer oock niet en behoorde te bemoeijen ofte t
ondervinden eenige kennisse indicature oftej berichtinge over saecken t heemraetschap ende heemrecht
van supple-anten aengaende. Nochtans dat de selve opt te kennen geven van eenen thonis jansz.
outburgemeester tot haestrecht aen henl. gedaen daer bij de selve thonis jansz. hem over seeckers keure
ofte ordon-nantie van den suppleanten aengaende op t ruijmen van des selfs schuijrs uijtsteeckeende in
de haven van haestrecht hebben gelieven de kennisse van die saake haer pretensels aen te matigen ende
bij seecker appontemnt in dato den XXIIe juny laestleden op t’ voorscr. te kennen geven van de voorscr.
tonis jansz. te ordonneren dat de suppleanten op maendach alsdoen toecomende drie weecken t welck
syn sal den XIIIde deser lopende maent july, souden hebben te compareeren voor den voorscr. baljuw
johan van der croef, gijsbrecht botter ende adriaen brouwer mansmannen van de hove als
commissarissen omme pertijen te horen ende vereenigen is t doenlijck. Ende indien niet, als daen
gedisponeert te werden naer rechts behoren ende voorts den suppleanten mitsgaders allen anderen t’
interdiceren midderen wijlen aen de schuijre vande voorscr. tonis jansz. eenige feytelickheyt te plegen
ofte laten geschieden. Ende alsoo alle t selve bij den incompetente-lijck ende onbehoorlijck weert
gedaen ende ondernomen ende directelijck strijt tot prejudiscie vande jurisdictie ende het gesach van de
suppleanten. Soo werden de suppleanten genootsaeckt te addresseren aen desen ed. hove, versoeckende
met mijn ed. mog. heeren mandament daer bij den voorn. baljuw ende mansmannen van bloys op
seeckeren grote peyne jegens de hoge overicheyt. te verbeuren, gelast ende bevolen sij t onderwinden
van de kennisse van de voorscr. saecke het verlenen van t verscr. appoin-tement ende doen justimeren
ofte apploinicteren van t selve, metten allen den gevolge ende aencleven van dien als alles
incompetentelijk, onbehoorlijcke ende andersint of qualijcken ende f’ onrechte gedaen. Costeloos rnfr
schadeloos aff te doen ende henluiden geinterdiceerd op gelijcke peijne sulcx ofte diergelijcke in
toecomende meer te doen ofte oock uijtsaecke van de voorscr. appointemente eenichsints voorts te
procederen. Oock met bevel omme te betalen de costen hier omme gedaen, ende in cas van oppositie de
voorscr. bevelen ende interdictien penael stadt houdende tot dat partijen gehoort anders bij den hove sal
sijn geordonneert sij den opposant ofte opposanten dach beteyckent voor desen ed. hove omme aldaer te
seggen de redenen van dien t aenhoren sodanigen eysch ende conclusie als de suppleanten ter saake
voorscr. sullen willen doen ende nemen, daer jegens te verantwoorden ende voorts te procederen als
naer rechten. Dit doende etc. ende was ondertekend martim van der goes.
PS: in de marge stont geapposincteert: T hof alvoren in desen te disponeren ordineerd partijen op
woensdage eerstcomende ten twee uuren precise te compareeren voor de heer en meester hugo blocq,
raet in de voorscr. hove als commissaris die haerluijden op haere differenten sal horen ende vereenige
(is t doenlijck). Indien niet op den suppleanten versoeck disponeren als naer behoren. Interdiceert
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baljuw ende mansmannen van blois uyt saeke van de suppleante in de requeste geineertioneert
middelerwijle enichsints voorts te procederen. Gedaen in den hage den 8 julij 1654 en was ondert. f.
boot.
nr. 106 22-6-1655
1389
Extract Alsoo de schouwe van het waterschap van de vlist genaempt de wilde schouwe, eenige reijssen
is gecontinueert geweest uijt oorsaecke de schuyre vande borgemeester anthonis jansz. verhaven niet en
was twee voeten ende lijnrecht ingetrocken, volgens de keure ende resolutie van de heemraden van het
voorscr. waterschap. Ende dat den gemelten Verhaven jegens de voorscr. keure van de hooge vierschare
van mansmannen van baljuw hadde geimpeteert, apput. om te compareren voor commissarissen met
inter-dictie om middelerwijle de voorscr. keure ende resolutie niet t executerem. Daerjegens wederom
op den naem oft van wegen de voorn. heemraden van den hove van hollant was versocht mand(ement)
penael. Dan gemerckt dat uyt vervolgen van de voorscr. procedure geschapen was grootte ende
excessive costen te sullen otstaen, ende oick niet dienstich is de voorgemelte schouwen langer te
continueren. Geconsidereert mede dat het waterschap voirde boven gemelte schuijre de wijtte van drie
roeden drijvens water soude hebben. Ende dat den meer gemelten Verhaven oock soude presenteren bij
acte te beloven omme sijne schuyre als die compt te vervallen, volgens de keure ende resolutie van de
heem-raden in te trecken, mits dat daermede de voorscr. proceduren soo voorden hove van hollandt als
mansmannen van beloys sullen comen te casseren. Soo hebben den schouten ende gerechten van vlist en
bonrepas goedt gevonden de voorscr. presentatie vande voornoemden anthonis jansz. verhaven te
ampleteren. Ende dat dien volgens op mergen met de schouwe sal worden voortgevaren, ten minsten met
het meerder getal van de heemraden indien eenige heeraden van de andere dorpen daerinne mochte
difficulteren. Wel verstaende nochtans soo voor de voorscr. schuyre de wijtte van drie roeden drijvens
water niet werde bevonden. Ende oock den gemelten Verhaven geen acte als vooren soude willen
verleenen, dat in sulken gevalle de schouwe voor deselve schuyre sal worden neer gelegd ende vorders
geresolveert als bevonden sal worden te behooren. Actum bij den schout ende alle de gerechten van vlist
ende bonrepas huijden den XXII juny anno XVIc vijff ende vijftich.
Onderstont: in kennisse van mij ende was getekend a.g. bullick secretaris.
Accoort meet het resolutieboeck van vlist en bonrepas bij mij a. bullick secr.
nr. 107 13-5-1628
1390
Voor de gecommitteerde van de staten van utrecht waren vergaderd de regeerders van de stad schoonhoven en de gecomiiteere van de dorpe van lopik, om te spreken over t verbeteren van de vaart door t
dorp lopik ende capel naar schoonhoven, vermits de menigvuldige klachten door de ingezetenen en
passa-giers gedaan. Daarin plaatselijke inspectie gedaan. Er liggen in dat water twee dammen, nl. eene
specteerd onder de heerljkheid van jaarsveld en de anderen bij t dorp van lopik etc. etc. Wordt verder
vermeld wat men doen wil om die doorvaart te verbeteren.
PS: is 14 ½ blz. lang
nr. 121
1391
Aan de dijkgraaf en hoogheemraden vande krimpenerwaard.
Het gercht van lopik geeft te kennen dat hun sluis gelegen op de dorpe haastrecht gereed is om opgenomen te worden dewijl het door de zware stortregens dagelijks het water hoger werdt en de molens van
lopik en de hogenboezem aan t malen zijn en als de vern. sluis niet op t spoedigste opgenomen wordt t
zelve strekken zoude tot grote naddel van onze ingelanden en bruikers. (wg.) p. bijlandt.
Toegevoegd: de dijkgraaf en hoogheemraden consenteren dat verzoek. Actum 19-8-1736
In dorso staat: voor de dijkgraaf in t wegnemen van de dammen
recognitie
50-17-0
voor deze requeste
12-12-0
secretaris
3- 3-0
---------66- 3-0 actum 20-8-1736
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nr. 122
1392
Betreft een omslag met enige brieven betreffende de reparatie van de buiten beschoeing van de
lopikersluis tot haastrecht en anderen werkzaamheden in de jaren 1740-1742 en een opgaven van de
gemaakte kosten etc.
nr. 123 23-6-1789
1393
Een schrijven van lopik en lopikercapel aan t hoogheemraadschap van de krimpenerwaard met de mededeling dat de oostelijke of lopiker hogen boezemsluis onder haastrecht (ingevolge van uw schrijven dd.
7- 4-1789 is droog gemaakt en gereed is voor inspectie.
nr. 131 27-5-1726
1394
Een schrijven van de dijkgraaf van de krimpenerwaard aan het gerecht van de vlist en bonrepas. Ivm. de
lage ebbens (sic) in de ijssel en de lek het water uit de krimpenerwaard niet naar behoren uit de sluizen
loopt en in errarnige komen. Dat dit beletsel is veroorzaakt door de weinige voorzorgen die in de resp.
ambachten gedragen wordt omme de boesemkaden ter gerewuireerde hoogten dichter te brengen maken
en onderhouden. Dat ook van enige wachtheulen niet behoorlijk in staat zijn om dienst te kunnen doen
en ook de molen niet in orden zijn voor t wegmalen van t water. Men moet voorbedoelde zaken
verbeteren, ten spedigsten.
nr. 154 28-6-1707
1395
Een schrijven aan het krimpenerwaard bestuur. Het gerecht van lopik en lopikercapelle stelt dat zij in
‘eenwaringen’ gekomen zijn, dat hun brug over de vlist, genaamd ‘de coenese schanse brugge’
behorende onder de keur van die van de krimpener-waard, geheel (vermits haar ouderdom) vernieuwd
moet worden. Zij willen nu daaraan zo spoedig mogelijk daar aan beginnen (nl. in deze zomer).
(wg) --- bijlandt
In de marge staat vermeld de toestemming van het krimpenerwaard bestuur dd. 28-6-1707 en ook dat zij
tijdens die vernieuwing palen mogen slaan boven de sluis om de passage voor de passagiers mogelijk te
maken.
Was getekend: --- hoola
nr. 155 9-8-1732
1396
Omvat een klacht van het gerecht van schoonhoven aan dat van lopik. De coenenschansbrug is gezakt,
in een slechte staat en als in de winter de molens t water opmalen kan er geen schuit onderdoor varen.
nr. 155 21-10-1732
1397
Een schrijven van het gerecht van lopik aan dat van schoonhoven. Is het antwoord schrijven van lopik
aan schoonhoven ivm. het voorstaand schrijven. Was verzocht de brug 2 voet hoger te maken. Zij
vinden dat een verhoging van 16 duim voldoende is.
nr. 156 Een schrijven aan het hoogheemraadschap van de krimpenerwaard door t gerecht van lopik met de mede
1398
deling dat hun ambacht aan de Vlist heeft liggen een brugge over de kerkevliet van polsbroek welke zij
verplicht zijn te maken en te onderhouden. De brug is verzakt en moet verhoogd worden met het
opleggen van 2 boeistukken bij de sloven en daaraan ook de benodigde reparatien moeten verrichten.
Zullen zo veel mogelijk de passage ontzien. De hoogheemraadschap van de krimpenerwaard geeft haar
fiat hierop op 7-4-1733.
nr. 169
1399
Is het gedrukte reglement van de krimpenerwaard dd. 1430, welk gearresteerd is door deg staten van
holland op 8-1-1762 en gedrukt bij johannes van der klos in 1785.
PS: achter dat oude reglement zijn nog een aantal resolutie’s van de staten van holland opgenomen,
betreff. t voorbedoelde reglement.
nr. 170 copie 26-3-1751
1400
Memorie van punten waarover gesproken zal worden met de ambachten, cavelen en penningmeesters
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van de krimpenerwaard. op heden. - of de defecten welke door t water worden veroorzaakt aan de
dijken, sluisen en zeijlen en duikers zullen zijn en blijven voor de plaatselijke particulieren eigenaren
zoals in 1726 gearresteerd is.
In de marge: zover t oude reparatie’s zijn blijft t ten lasten vn t betreffende ambacht.
- of door t maken van hulpgaten soelaas aan de ingezetenen zou kunnen worden gebracht. In de marge:
geeft geen soulaas. - zo ja waar en hoe te maken. In de marge als voorstaand.
- of men niet beducht moet zijn in tijds de nodige penn. te negoiteren en ten einde de penningmeester
daar toe te kwalificeren met bepaling tot wat somme bij provisie. In de marge: de penn. meetsre moet
gekwalificeerd worden tot een bedrag van f 5000,-.
- of men niet tijdig remissie moest verzoeken van de 10ste en 200ste penning van te negoteren
kapitalen? In de marge: hoe eerder hoe beter
- of de ambachten tot expetie van zaken en vermindering van de kosten niet enige gecommitteerden
moesten benoemen om met t hoogheemraadschap te spreken over t maken van de werkzaamheden ten
diensten van de gehele waard. In de marge: gecommitteerd zijn gerrit van holst (schout van krimpen op
de lek), abraham anthony de haas (schout van ouderkerk a/d ijssel) en de cavelen willem verdoold en
cornelis rijkaardt.
- als door t ingebroken water een geloofde sluis uit de put kwam te lopen of door het zelve een geloofde
dijk doorbrak, of t dan niet moet worden hersteld op gemene kosten. In de marge: op kosten van de
gehele waard herstellen.
nr. 171 Deze acte is verbleekt en lijkt mij niet belangrijk genoeg tbv. de krimpenerwaard. om dat te trachten te
lezen.
nr. 196 Voor dit stuk zie mijn bronuitgaven betreffende de privilegien etc. van de krimpenerwaard onder acte
1401
nr. 65. De acte dd. 5-11-1487.
nr. 200 4-8-1742
1402
Copie Die van de hoge boezem achter haastrecht delen het krimpenegrwaard bestuur en die van het
kapittel van st. marie te utrecht (als super intendenten van die hoge boezem) mede, dat gecommuniceert
zijnde ivm. uw schrijven van 19 juli j.l. wegens de gerequireerde vernieuwing of reparatie van de wachtheulen. Zij hebben zich hierop geinformeerd en bevonden dat de ene wachtheul reeds voor 20 jaren met
aarde gevuld is geworden (was nl. niet meer nodig) en dat de andere wachtheul binnenkort moet worden
vernieuwd. Er zijn al nieuwe bestedings biljeeten gemaakt.
nr. 201 1/11-3-1685
1403
Verklaren cornelis pietersz. van buijren (tek.) (mr. timmerman va hoge boezem) en maerten jansz.
groeneveld (tek.) (mede timmerman) beiden wonende te schoonhoven en dat op verzoek van het gerecht
van lopik en lopikercapelle, dat t waar is dat zij attestanten op zaterdag 17/27-1-1686 openbaar te
schoonhoven hebben aangenomen van het gerecht van schoonhoven, t maken van een verlaat in de
singel responderende in het waterschap van de vlist voor f 1699,-. Dit bedrag zal betaald worden in 3
ter-mijnen en wel 1/3de deel aan het begin van het werk, 1/3de deel bij t opnemen van het hout en 1/3de
deel twee a drie maanden na dat t werk gelooft is. Het water zal dan uit de stadsgrachten lopen in het
waterschap van de vlist, zijnde een waterlosing voor die van lopik, langerak, de oost- en westzijde van
de vlist, cabau, zevender zuid- en noordzijde , vijfhoeven ende achter de poort. Welk water dan
wederom uitgemalen moet worden door de molens in de hoge boezem en zo t voorstaande in werke te
zetten.
(wg) n. bijlandt 1685
Hierbij is een acte van lopik dd. 2-3-1685 wat omvat een aantal punten met opmerkingen over deze
kwestie door lopik ivm. voorbedoelde reparatie.
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Archief Huis Linschoten
==================
nr. 147 In dorso staat:
1404
Dijkbrieff ofte schouwbrief van roedolf bisscop van vijtrecht iseldijck ende lekkendijck hem strekkende
op den iseldijck van haestrichtersveer langes den isel tot aen den iseldam ende op den lekkendijck van
den iseldam tot scho(o)nhoven toe. Welcke schouw men noemt bisscopschouw, gaende soo wel over de
gronde ende jerritorie (!) van hollandt als van de geschichte van vijtrecht in date den 10 augusti anna
1454.
Boven aan staat: copie autentiek en is gedateerd met : de leste april 1642 ouden stijl.
Vlg’s een aantekening op de laatste blz. van dit 20 blz. lange stuk, berust het orgineel in het archief van
het huis van montfoort
nr. 306 dd. 4-9-1728
1405
Memorie van de goederen die vermist worden en de onkosten die gevallen zijn in t assisteren en helpen
blussen van de brand aan goejanverwelle sluissen met beiden de brandspuiten van haastrecht.
- 8 brandhaken en 3 emmers weg, waarvoor nieuwe moeten geleverd worden
- reparatie aan de spuiten en emmers f 6,- de 49 personen die tot de spuiten behoren, per dag 18 stv. maakt 44- 2-0
- voor de 12 personen die ‘s nachts daar zijn geweest 7-4-0
- 8 persoenen die ¼de dag hebben geholpen 1-16-0
- voor t schoonmaken en drogen van de spuiten en zeilen 4-12-0
- de brandmeesters geassisteerd 4-12-0.
Summa 63-14-0
Hebbende pretenderen daar voor niets
Hier van voldaan met 60-4-0 mitsgaders van nog enige kleinigheden dewelke vergeten waren.
In dorso staat: memorie van de brandspuite van haastrecht weegens de onkosten die daar over gevallen
zijn 1727.
nr, 616 23-10-1626
1406
De heren domdeken en caple. van de kerk ten dom vergaderd zijnde en verstaan dat mr. johan strick
canonick en scholaster t oude munster t utrecht was pretenderende dat het persoons blok, gelegen tot
lekkerkerk, de andere thienden aldaar niet gemeen zoude zijn aan de scholasterie van den dom maar tot
schollasterie van oude munster alleen zou specteren en dat dierhalve de scholasters van de dom altijd
geconniveert hadden dat de scholasters van oude munster enige pein voor uit hadden gehad eer het
jaerlijcx incomen van de voorscr. thienden van leckerkerck jaerlijks onder de resp. scholasters equaliter
wierde gedundeert hebben sonder haerl. scholasterie ofte den geenen die totte selve in toecoemnde
tijden soude mogen geadmitteert worden overmits haer ed. meninge is haer recht in desen te conserneren
den voorn. strick geconsenteert het sestepart van alle de thienden van leckerkerck ten aensien van t
persoons block jaerlijcx voor aff te mogen deduceren, blijvende de resterende vijff deelen alsdan voorts
gemeen voor de resp. scholastery om equaliter gedundeert ende genoten te worden ende dit ter tijt ende
wijlen haer ende ofte haerl. scholaster in der tijt t selve tolereren ende anders niet. Actum in den cleijne
caplt. huijse ter dom voorscr. den XXIII octobris 1626.
nr. 617 na 14-2-1651
1407
Rekening van de 8 blokken tienden gelegen tot bergambacht aan de schollasterij van den dom en oud
munster (elk voor de helft) en wel over de jaren 1640 t/m 1645.
- de 8 blokken tot bergambacht hebben over t jaar 1640 {afgetrokken de verponding en alle onkosten}
zuiver gegolden 154-0-0.
- het rantsoen van iedere gulden bedraagd een stuiver waarmede de heer --- cuijper de inzet gelden en
anderen onkosten heeft betaald, dus voor memorie.
- de 8 blokken brachten over 1641 op 264- 5-0 en t rantsoen 13- 4-0
- de 8 blokken brachten over 1642 op 249- 0-0 en t rantsoen 12- 9-0
- de 8 blokken brachten over 1643 op 238-10-0 en t rantsoen 11-18-0
- de 8 blokken brachten over 1644 op 282- 0-0 en t rantsoen 14- 2-0
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- de 8 blokken brachten over 1645 op 313-15-0 en t rantsoen 15-13-0
Somma over die jaren 1568-16-0
Hiervan de helft voor de heren van linschoten als scholaster van oude munster betaald 784-8-0.
Volgen de uitgaven jegens de vermelde ontvang zo van de 5 jaren verpondingen. leges van schout,
secretaris en bode en verteerde kosten op de vermelde verpachtingen gevallen. Het saldo is negatief.
1408

dd.4-1-1651
Hierbij is ook nog een afrekening tussen de vrouwe van linschoten en de heere procureur generaal
nopende het jaarlijkse inkomen van de scholasterie van de dom en oud munster over de jaren 1646,
1647 en 1648.
- de 8 blokken brachten over 1646 op 241-10-0 en t rantsoen 11-11-8
- de 8 blokken bracnten over 1647 op 118-10-0 en t rantsoen 5-18-8
- de 8 blokken brachten over 1648 p 187-10-0 en t rantsoen 9- 7-8
Somma over die jaren 574-7-8. Hierna worden de uitgaven en onkosten vermeld.
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Archief Leenhof.
============
nr. 70
1409

8-8-1733 (het uithangend zegel is verloren)
De staten van de landen van utrecht doen kondt, dat zij behoudende ons, het burggraafschap van montfoort en een iegelijk zijn goed recht, in onze name jonker jacob van utenhoven (heere van bottesteijn
etc.) verleijd en beleend hebben met onze openen brieve leentje willems den baars, na dode van willem
willemsz. den baars (haar broeder zaliger) met 1 morgen land gelegen in bergambacht in het opper
nieuwout. Belend daar boven de nakomelingen van cornelis jacobsz. verkaijk en beneden peter gerritsz.
of die daar naast gelegen mochten zijn. Sulva (!) de vernoemde willem willemsz. den baars bij ons
daarmede op 3-3-1725 mede beleend was. Mag het houden van ons en onzen nakomelingen (als
burggraven van montfoort) als een onversterfelijk erfleen. Is te verheergewaden (als t verschijnt) met 1
jaar renten van t vernoemde land zoals het vernoemde leentje willemsde. den baars (die het van ons
heeft gehad na haar man cornelis vuren) hiervan de hulde deed. Hierover stonden de leenmannen.
Gedaan te utrecht op 8-8-1733.
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Familie archief des Tombe.
===================
nr. 680 12-12-1723
1410
Compareerde voor notaris arnold bullick (te schoonhoven) debora de schepper (weduwe van abram
roos), wonende te schoonhoven, gezond, welke testeerde. De erfgenamen zullen zijn: debora de gilde,
johannes adamsz.. de gilde, mechtilde de gilde (nu gehuwd meet cornelis stratenus), catharina de gilde
(gehuwd met jan van as), zijnde haar neef en nichten (wonende te dordrecht) welke erven haar gehele
nalaten-schap en wel in egale porite’s. De eventuele voogden zullen zijn johannes adamsz. de gilde en
frederick tieleman van schelluijnen. De weeskamer wordt uitgeslot
nr. 680 20-9-1703
1411
Voor notaris jasper huijsman te schoonhoven compareerde abraham de schepper gehuwd met jacomijna
vosbergen (wonende te schoonhoven) welken testeerden. Erfgenaam is hun dochter debora
schepper(gehuwd met abram roos) welke zal krijgen een portie. De rest krijgt de langstlevende.
nr. 680 ---- (is niet gedateerd)
1412
abraham roos stelt debora schepper (zijn vrouw) aan tot erfgenaam, doch zijn nagelaten goederen
blijven onder de administratie van ... (open gelaten). e goederen welke debora zal nalaten moeten gaan
naar debora de gilde (wonende te dordrecht) cq. haar nakomelingen.
nr. 680 23-10-1714
1413
Voor notaris justus everswinkel (te gouda) hebben wij gemaakt ons testament waarin gereserveert blijft
de legitime portie van mijn testatrises ouders. En als t gebeurde dat na het overlijden van mijn testatrice
mijn ouders nog leefde, dat mijn ouders boven t legitime portie zullen genieten cq. de langstlevende, de
som van af 50,-. Op 20- 12-1714 is te schoonhoven die acte getekend door abram roos en debora de
schepper.
nr. 1854-1 1-5-1747 (met een uithangend zegel)
1414
Voor de staten van holland kwam mr. abraham jacob van der dussen (stadhouder van de lenen van
vianen en ameiden) die stelde verleidt te hebben aan aarnout roels (postmeester van schoonhoven en
regent van het armenweeshuis te schoonhoven) tbv. de armen wezen aldaar (dit vermogens de procuratie
verleden voor notr. jan van kempen dd. 27-4- 1747 te schoonhoven en naar deze geregistreerd), met
zekere 6 morgen land land te langerak bij de windmolen als een onversterfelijk erfleen. Te
verheergewaden (als t verschijnt) met 1 jaar pacht. Is erfelilg’s de laatste investure dd. 14-12-1733. Als
aarnout roels overlijd moet dit leen binnen behoorlijke tijd verzocht worden dit leen op te dragen aan
een ander.
nr. 1854-2 6-5-1776 (het uithangend zegel is verloren)
1415
De staten van holland geven een willige opdracht en overgifte aan mr. hieromynmus van hurck
(stadhouder van de lenen van de leenhove van vianen en ameijde) om aernoud roels (als regent van t
armenweeshuis van schoonhoven en zo van wegen die armen aldaar), benevens de boekhouder van dat
weeshuis andries van oosterhoudt (door de vroedschap van schoonhoven daartoe speciaal
geauthoriseerd, vlg’s de resolutie dd. 18-9-1775) te verlenen aan gerrit otterspeer zekere 6 morgen lad in
langerak bij de windmolen. Te verheergewaden (als t verschijnt) met 1 jaar rente.
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Familie archief Wijckersloot.
=====================
nr. 40
1416

12-2-1621 (met 2 uithangende zegels)
Voor arent van houtegem wn jan volckertsz. oudenkerck (schepenen n schoonhoven) compareerde gerrit
jansz. (scheepstimmerman en burger van schoonhoven) welke stelde schuldig te zijn aan cornelis jansz.
van wiggersloot (houtkoper, wonende tee utrecht) f 368,-, spruitende uit cassative en te niet doening van
een obligatie inhoudende meerdere somme van zijn comparant. De rente is 6 ¼ %. Staat verzekerd op
zijn huis en erf in de haverstraat te schoonhoven. Strekt van de herenstraat tot achter aan de stedenwal.
Belend ten zuiden adrianus van maerlandt en ten noorden cornelis gerritsz. pottebakker. De eerste
betaaldag verschijnt st. victorsdag 1621.
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Verzameling Taets van amerongen van natewisch.
===================================
nr. 66
1417

4-11-1772
Is een brief (met de envellope) gericht aan taets van ammerongen van natewisch wonende te amersfoort
van de duitse orde, de ridderen commandeur van schoonhoven. Is voor wat betreft de krimpenerwaard
niet van belang.
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Archieven van de aartspriesters.
=======================
nr. 1244 18de eeuw
1418
Omvat enige 18de eeuwsche brieven van m. herfken (rk. te haastrecht) aan andere geestelijken. Dezen
zijn voor de krimpenerwaard niet van belang.
nr. 1282 5-3-1785
Memorie van antwoord op de brief van de aartspriester aan mij gezonden op 5-3-1785. Betreft t geschil
over de armengelden. Die van schoonhoven hebben voor 1760 hun eigen armen onderhouden, wat vlg’s
hun bewijst dat zij voor die tijd niet verenigd waren met die van cabauw. Verwijzen naar de cabauwse
armenboeken, dat wij aan een schoonhovense burger en aan verscheidenen solddaten en hun vrouwen
onze barmhartigheid bewezen hadden etc. etc. (7 blz. lang).
nr. 1371 18de eeuw
Omvat diverse 18de eeuwsche brieven door diverse personen van de pastoor van schoonhoven, welke
voor de krimpenerwaard niet van belang zijn.
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Collectie Rijsenburg.
=====================
nr. 1239 Omvat enige brieven betreffende de pastoor petrus van suppe staande te haastrecht van
1419
1663 tot 1671 (zie oldenzaal bl. 16).
Hoelang de wereldheren haastrecht bediend hebben en wanneer zij door de jezuiten zijn opgevolgt is mij
niet gebleken. De eerste pater jezuiet welke ik te haastrecht vond was casper ignatius antheunis die bij
de resolutie van de staten van holland van 17-7-1704 gelast werd zich van alle uitoefening van de heilige
bediening te onthouden (berkus, bewijsschrift III 224). Het volgende jaar is hij in hechtenis genomen en
met ongewone toestel door de gerechts dienaars naar de haag gevoerd. Na 8 dagen voor zijn rechters
verschijnen, op 2-5-1705 boete van f 600,- plus de onkosteen en eeuwige ballingschap. Beweegreden:
had van de bisschop zending ontvangen voor bodegraven in 1691 of 1696 doch heeft de plaats verlaten
zonder opdracht en is naar haastrecht gegaan etc. etc.
pieter bongaarts in 1736.
adrianus fabbers (minnebroeder) begin 1757 te haastrecht tot 1761 en is de laatste franciscaan welke
haastrecht bediende.
francise van veggel (wereldsheer) te haastrecht 1761 - 1791.
mathias herfkens (geboren te zeddam 23-1-1737).
Gaat verder tot in de 19de eeuw. Er zijn nog meer gegevens in de briefjes vermeld.
nr. 1245 Omvat diverse brieven en aantekeningen o.a. met volgende aantekenigen:
1420
- In febr. 1756 deden de roomse van schoonhoven moeiten een eigen pastoor te krijgen, wat wel lukte
doch de stad verlange daarvoor f 7000,-.
- een verklaring van 2-3-1622 dat schoonhoven van alle priesters beroofd is.
- is een katern, waarin verwezen wordt naar het stadsarchief van schoonhoven nr. 81 zijnde een register
der requesten fo 153 (geen datering gezien). De vergunning om in de stad dee RK godsdienst te houden
is herroepen, waar men tegen protesteerd.
- de rest is overeenkomstig.
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Heerlijkheidsarchief Hoenkoop.
======================
nr. 28
1421

5-6-1293
PS: de hierna staande tekst wekt de indruk dat degene die dit schreef de orginele tekst niet correct heeft
kunnen lezen.
Wij herbern here van haestrecht groeten alle die ghene die nu sijn ende hiernae selen wesen, die desen
brief selen sien of horen lesen met kennissen der waerheit ende maken hem cont dat wi orconden ende
kennen met desen brieve vast ende gestade, dat wi hebben genomen dat water van lopike te ghelei-dene
van lopiker lantsceidingen doer onse lant toter vlist met allen sticken alse zijt van ouds hare hebben
gheleit ende voert dore die vlist te halven ter ycelen te mans levene ende te lands leghere als t van ouds
hare hevet gheweest, want wi hem dat bekennen met aldus gedanen vorwaerden alse hierna bescreven
staen. Dat si horen waterganc selen hebben viere ende twintich voete wijt sonder die brugge die over die
vlist gaet, die sall houden twintich voete watergangs. Ende haer opstal sal houden sestien voete op elke
side hore aerde op te leggene ende hem op te stane ende hore vaghinge op te doene soe hoe dat quame
sonder engherhande sette ende anders gheen recht daer ane te hebbene voert love selen die ghebuer van
der vlist gheve rijs, poten op den opstal noch sine selen ghene putten graven op den canten van der vlist
wanneer dat die van lopike selen vaghen haren watergac soe selen sijs bestaen van haren slusen ende
drivent opwaert waer dat sijs te doene hebben. Voert sone selen si ghene vaghinge doen hen si dat die
slusen mogen uitgaen voert hebbe wi hem ghegeven dat men met corven noch kubben noch met ‘wken’
niet visghen en sal in haren waterganc noch met gherehande dinge die den waterganc moge letten oft
deren in sijn lopen ware enech man die t oec dade al namen sise op of braecken sise dat si daer ane niet
mesdaden. Voert hebbe wi hem gegeven van desen vore ghenoemde watergange dat si dien bescouwen
selen met haers selves rechtere van lopike ende haers selves heemraderen van lopike. Voert hebbe wi
hem ghegheven op horen slusen ende op hore brugge hore voerscowe (!) met haers selves rechtere ende
met haers selves heemraderen die hier vore ghenoemt zijn voert alse onse scowe coemt vind man niet
ghemaect, dat onse heemraet lovet soe es die boete twee ende viertich scellinge, soe sal men dan
ombieden den rechter van lopike op haer selves cost ende met den minsten coste es dat die rechtere van
lopike coemt binnen dien atmale naedien dat hem die boete hevet gheseghen ende hij dat wannewere
volmaken doet soe saelt bliven an die van lopike. Eest dat die scoute niet en coemt binnen dien atmale
oft hare ghewaerde boede dire van lopike soe saelt onse bode bestaden bi onsen heemraderen ende
nemen die penn. tuiscatte van den scoute van lopike ware dat ons die scoute van lopike dat ghelt niet en
gave binnen ere maent daer na, soe mochte wi beslaen den waterganc sonder wedertale toter wilen dat
ons voldaen ware van dien vore ghenoemden ghelde ende daer na mochten die van lopike dien dam uit
doen waer dat hi laghe ende wanneer dat si wonden voort hebbe wi hem ghegheven ware dat haren sluse
uten putte vore oft dat si ene nieuwe sluze daden maken dat hem oirbore ware van der ouder sluse an die
niewe sluse dat moesten si wel nemen ende dat daer over bleve dat soude die here hebben. Voert gheve
wij hem gheleide te comene ende te vaerne te haren wercke ende te haerre scowe dat se gheen man
becommeren en mach binnen onsen lande ware dat quame een ongheval an haren slusen waert in den
winter of in den somer off wanneer dat ware dat onsen heemraderen dochte dat daer d lant mede ware
ghevreest sonder alrehande archeit, soe soude wij t onbieden off doen onbieden den scoute van lopike
op haers selves cost en quame hij niet binnen den selver atmale of hare ghewaerde boede diere van
lopike soe soudee wi die vreese bestaden oft doen bestaden ende nemen onse ghelt weder tuiscatte ende
mey den minsten coste. Voert hare uit vliete die te haren slusen behoren, die selen wesen vier ende
tuintich voete wijt also alse zij t bedingt hebben van boven tote haren slusen. Voert dat en gheen man
hare arde nemen en sal buten den dike noch binnen den dike en si bi haren orlove ende bi haren wille
diere van lopike die hier vore ghenoemt sijn. Omme dat dit waer es ende vast ende gestade bliven, sal
ewelike ende emmermeer ende sonder enech wederseggen, soe hebben wi florens grave van hollant
omme haren herdbern wille van haestrecht ende der ghemeenre ghebuer van lopike desen tegenwordigen
brieff besegeld met onsen seeghele. Ende wi herdbern here van haestrecht ende wi jan here van erkele
ende wi willem here van striene ende wi arnoud van arkele van noordeloes ende wi jan here van der lede
ende wi arnoud here van den berghe ende ic walraven van benten ende ic arnoud van benscoep haren
arnoude sone van amestelle in kennisse der waerheit omme dat deze bescrevene vorwaerde met alle
haren pointen vast ende ghestade bliven sal welicke emmermeer gheduren sal sonder enech weder
seggen ende sonder alrehande archeit ende sonder loesheit, want wi dat kennen soe hebbe wi die hier
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vore ghenoemt zijn desen jegenwoordigen brieff beseghelt mit onsen seghelen die ane desen brief
hangen die was ghegeven in t jaer ons heren alse men screeff dusent jaer tweehondert jaer drie ende
neghentich jaer in sente bonefacijs dagh ende bezegelt met acht segelen soo groote als cleijne in roode
ende groene zijde steerten beneden vuijthangende.
nr. 30
1422

16-4-1616 (het uithangende zegel is beschadigd)
De staten van holland, gehoord het rapport van de gecommitteerde raden nopende de differenten tussen
de ambachtsheren en ingeerfden van lopik, van de zuidzijde van zevender, van cabauw, van langerak en
van de vijfhoven ten eenre contra de ingeerfden van bonrepas, de noordzijde van zevender, de oost- en
westzijde van de vlist met hoog bilwijk, haastrecht achter de poort, de ingeerfden van bergambacht, van
de hoflande van kleien coelevaart en jan gijsbrechtsz. de leeuw als eigenaar van zekere geer ter anderen
zijde. Hebben gemaakt de volgende overeenkomst:
- verhoging van de grond van de ijssel, de landen van de vlist en de hoge boezem daar benevens
leggende van de ijssel exonereren uit bekwaamlijk van het water te ontlasten zonder verhoging van het
ouden peil. Werd gelast dat t oude zomerpeil en winterpeil zal worden verhoogd elk met 1 voet, nadat
die van lopik de na te noemen werken heeft volbracht.
- het zomerpeil duurt van 10 april stilo nove tot 10 sept. - de bonrepassermolen blijft de peilmolen en zal
zich onpartijdig moeten gedragen.
- volgt de opsomming van de te verrichten werkzaamheden en bepalingen welke de vernoemde plaatsen
in de lopikerwaard moeten doen cq. volgen.
- de eventuele naschouw op de watergangen etc. hebben die van de krimpenerwaard.
- de voordijken of -kaden welke er heden zijn in bonrepas, te weten van de voornesloot tot de coeneschans toe als van de oost- en westzijde van de vlist en van haastrecht achter de poort worden verhoogd
tot een voet boven t hoogste winterpeil. De breedte daarvan zal worden bepaald door de heemraden. Dit
alles op de kosten van alle landen welken op de hoge boezem uitwateren. Ook moeten zij zorgen voor
de benodigden aarden. - als bruggen of boezemmolens moeten worden verhoogd zal dit op de kosten
van voorbedoelde landen wezen (welke dus op de hoge boezem uitwateren).
- de landen welken totheden bij t winterpeil niet onderliepen, en nu na de verhoging wel, zullen de
eigenaren mogen verhogen doch wel op hun eigen kosten.
- de peilmolen zal indien deze in des nachts gaat uitslaan dit via 3 brandende kaarsen signaleren aan de
anderen watermolens.
- de plannen om de hoge boezem te vergrootten en/of tweehoog te gaan malen zijn niet goed gevonden.
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Hoogheemraadschap van de lekdijk bovendams.
==================================
nr. 2021 1-6-1762
1423
Instructie voor den dijkbaas van de crimpenre-waard.
art. 1
De dijkbaas van de crimpenrewaard zal zig ten allen tyden moeten laten vinden en ‘t collegie opwagten,
ter plaatse alwaar ‘t zelve vergadert is, zonder daar voor iets te mogen declareeren.
2
Hy zal ook ten dien eynde beschreven wordende, gehouden zyn commissarissen van voorvallende
zaaken op te wagten, ter plaatse alwaar dezelve vergadert zyn, zonder daar voor iets te mogen
declareren.
3
Wanneer ‘t collegie of commissarissen uyt ‘t zelve zig by storm, hoog water of ysgang, {ingevolge ‘t 24
en 25 art. van ‘t reglement, door hun groot mogende op den 8. january 1762 gearresteerd) ter dyk
begeeven, zal hy verpligt zyn zig aldaags, zonder voor verteeringe, wagen- en schuyt-vragten of
dergelyke iets meerder in reekening te mogen brengen.
4
Hy zal gehouden zyn alle jaaren voor den schierdag de dyken, neervoeten en buyte- en binne-bermen,
speciaal van schoonhoven tot aan ‘t oude veer van crimpen op de lecq, te waterpassen en meeten en te
examineeren, of de zelve dyken, neervoeten en bermen conform de keure van de crimpenre-waard zyn
gemaakt, en daar van aan ‘t collegie op den gemelde schierdag schriftelyk rapport te doen.
5
Van den 1. october tot den laatsten maart zal hy eens ter maand de voornoemde dyken moeten gaan
inspecteeren en eenige defecten van aangeleegenheyd bevindende, daar van kenisse geeven aan de hoog
dijkheemraden, in wiens quartier de defectieuse dyken leggen en eenige zee=braken vindende, aan den
schout van ‘t ambagt onder welke de gezeebraakte dyken geleegen zyn.
6
By zwaren storm zal hy de voorsz. inspectie op nieuws ten zelven eynde moeten doen.
7
Wanneer eenige publique werken ten kosten van de waard worden besteet, zal hy als dykbaas ‘t collegie
of commissarissen adsisteren, zo in ‘t inspecteeren van de voorsz. werken als in ‘t concipieeren van de
bestekken.
8
Leverantien van dyk materialen of nood rys gedaan wordende, zal hy nauwkeurig moeten toezien, dat
dezelve stiptelyk volgens de bestekken word geleevert.
9
Hy zal ook gehouden zyn naauwkeurig agt te geeven, dat de magasynen en dykgereedschappen in
dezelven, in goeden staat en orde zyn en blyven, en de gebreeken van tyd tot tyd schriftelyk op te
geeven, en present te zyn als de magasynen en gereedschappem door commissarissen uyt ‘t collegie
worden geinspecteert.
10
By ‘t collegie tot opziender over eenige werken, ten koste van de waard besteed wordende, aangesteld,
zal hy dezen post naarstig, getrouw en met eem wakend en zorgvuldig oog moeten waarneemen, op
zoodanig dagloon, als hem door ‘t collegie naar den aart van ‘t werk zal worden toegelegd.
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11
De dijkbaas, zal de voorsz. zaken, en alle anderen, waarin hy zal werden geemploijeert, moeten waarnemen en behartigen, zoo als een eerlyk en getrouw dykbaas schuldig is en behoord te doen, en voorts
gehouden zyn alle zaaken aan hem door ‘t collegie toevertrouwd, en aanbevolen, secreet of geheym te
houden, zonder die aan iemand te openbaren, directelyk of indirectelyk.
12
De dykbaas dezer waard, of wel deszelfs nabestaanden, als kinderen, ouders, broeders of susters, ‘t zy in
conzanguiniteit of affiniteit, zullen niet vermogen, eenige werken de waard concerneerende, aan te
neemen, eenige materiaalen of behoeftens daar toe te verkoopen. of leveren, of in eenige aanneminge of
leverantien van werken, materiaalen of behoeften als boven te participeeren, of daar nyt iets te
profiteeren, directelyk of indirectelyk in eenige maniere op verbeurte van deszelfs bedieninge.
13
De dykbaas van de crimpenrewaard zal voor een jaarlyks tractement genieten eene somma van honderd
en vyf-en-seventig gulden. 14 De dykbaas zal zig met ‘t gemelde tractement moeten vergenoegen,
zonder wegens vacatien, verteeringen of reyskosten iets ten laste van de waard in rekening te mogen
brengen, als alleen ten opzigte van de vacatien in de gevallen art. 3 en 10 van deze instructie gesteld.
Aldus gedaan en gearresteert by de heeren gedeputeerden deer drie steden dordrecht, gouda en
schoonhoven, vergaderd zynde op den dorpe van bergambacht op huyde den 1. juny 1762 (onderstond)
In kennisse van my als secretaris der stad dordrecht. (was getekent)
jb. jh. karseboom.
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Diversen gegevens uit de meest uiteen lopende archieven.
=========================================
1424

recht. archief giessen-nieuwkerk nr. 25.
gezien bij de onder geschreven zeker proces hangende ongedecideerd voor de gerechte van der
heerlijkheid van giessen nieuwkerk tussen herberen joosten schaliedecker tot SCHOONHOVEN voor
hem zelve ende bij dezen vervan-gende en hem sterk makende voor maeijcken joosten zijn zuster eiser
ten andere ende herbaren willemsz moll won. binnen de voorscr. heerlijkheid gede. ten andere zijde.
Dunckt onder conventie dat die van de voorscr. gerecht bij heurluyder vonnisse den eijser, zo hij procedeert behoren zijn eis ende conclusie op ende jegens voorscr. gede. gedaen ende genomen te ontzeggen.
Compenserende niettemin de kosten van de processe omme redenen.
Aldus geadresseeerd in ‘s gravenhae den 14-5-1615
wg. l van strijen 1615
recht. archief nieuwkoop nr. 49 fo 215 rechtdag 9-6-1689
joost willemsz. kramer won. tot stolwijk, gearresteerde en fede.
recht. arch. nieuwkoop # 1 dd.21-5-1698
goosen maertensz. won. tot haastrecht
recht. arch. nieuwkoop en noorden # 3 fo 144 dd. 6-6-1728
jacob cornelisz van grieken, meerderj. z van cornelis van grieken, geass. met hannen van grieken,
leendert clanen x neeltje v. grieken, bastiaen eijbertsz.grietje van grieken (allen won. tot bergambacht)
en bastiaen van grieken (won. tot stolwijk), als mede de vader cornelis van grieken, en zich sterk
makende voor margje van grieken (minderj. dochter van de vern. cornelis van grieken) verkopen de
huwelijksgifte, huis, bierstekerij te nieuwkoop en land.
recht. arch. nieuwkoop en noorden # 3 fo 221 dd.26-5-1734
johannes beukelman won. te schoonhoven) met gijsbert visser ( won. te gouda) verkopen een huis en
land.
recht. arch. nieuwkoop # 98 dd.13-7-1688
gijsbert simonsz. lans (tek.) x marritje corneliss cool (tek), won. te velsen.
Schiedam bak 35
pieter jansz. met weijntje pleundr. beiden van ouwerkerk 22-6-1577 ondertrouw, stadtrouw 711.
Ter Aar nr. 19 blz. 68 dd. 6-7-1710
trijntje gerrits. cortens huw. voorwaarden, bruid van cornelis groeneveld (deze woont te haastrecht).

1425

Lidmatenlijst van lekkerkerk 1743
(op microfiches aanwezig op t ara afkomstig van het kerkelijkbureau in de javastraat 100)
trommel; johannes g aangenomen 29-10-1744 gecensureerd, weer terug in de kerk. Vertrokken naar ---dd. --zegwaard recht. arch. 43 fo 144v-145
gerrit gerritsz. lans dd 1603 fo 193 koopt huis 12-1-1604
adriaen dircxsz. bruyn zijn zwager en borg fo 194
fo 267 koopt turfschuur 31-12-1604
provinciaal utrecht; Dorpsgerechten nr. 259, fo 46
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Voor t gerecht van benschop compareerde hanneman lourisz.den boer getrouwd met geertruyt dircxsdr.
d was van willem maes in leven schout van stolwijk, won. tot stoen overmits geen blijkende geboorte
daar uit is hebbende, verkopen een halve hofstede te beschop dd. 7-5-1688.
provinciaal utrecht; Dorpsgerechten nr. 2308
fo 132 dd. 10-5-1684.
voor t gerecht van langerak is verschenen aert jansz. (won. te bergambacht als enige erfgen. van
maritgen jansdr. zijn zuster en verkoopt aan arien leendertsz.sliedrecht (won. alhier) de helft van een
hofstede met de annex huisinge , berg, schuur met (in het geheel) 5 morgen 2 hond land in willige
langerak. De wederhelft is van de koper.
fo 134v 22-5-1684
voor t gerecht van langerak is verschenen gerrit jansz. boon (won. tot lekkerkerk), thonis barents sanen
(won. ammerstol) als voogden van de elaten kinderen van bartholomeus faij en ariaentje willems, alhier
overleden, mitsgaders pancras gijsberts vuyren man en voogd van aeltje hendricx, jan cornelis
eijndhoven man en voogd van maria hendriks. stal, kinderen en erfgen. van marritje corneliss faij en
cornelis bartens de lange als voogd over de verdere nagelaten minderjarige kinderen van de voorn.
marritje cornelis faij welke verkochten aan jan crijnen faij (won. alhier) een hofstede groot 6 morgen
met huis etc. gelegen in willige langerak. Prijs f 2300,-.
fo 152 dd. 8-3-1686
voor t gerecht van langerak is verscheen gerrit commersz. hoogendoorm jannitje jansdr. verschoor waar
hij menigte geboorte bij heeft, won. t stolwijk stelt schuldig te zijn aan jannigje gerrits. duys weduwe
van jacob huybertsz. hoogendoorn (won. alhier) f 200,-. De rente is 4- 3-0 per f 100,- Stelt als
onderpand 3 morgen 3 hond land in willige langerak.
fo 155v dd. 28-5-1687
voor t gerecht van langerak is verscheen gerrit commersz. hoogendoorn ( won. te stolwijk) verkoopt aan
arien leendertsz. slidregt (won. alhier) 3 ½ morgen land gelegen alhier. Koopsom is f 400,fo 165 dd. 2-7-1688
voor t gerecht van langerak is verscheen jacob van leeuwen (burger nnen schoonhoven) man en voogd
van jannitge cornelis ivens, verkoopt aan arien huijgen de jongh grutter te schoonhoven de eigendom
van een hof of t huis met t hofhuisje daarop staande te willige langerak tussen de kerk en vernoemde
stad. Koopsom is f 150,1426

fo 183 dd.5-5-1691
voor t gerecht van langerak is verschenen cornelis blommertr en stijntje blommert (won. te schoonhoven) kinderen en erfgenamen van cornelis blommert- (¼dt) en willem blommert (3/4de part) in leven
gewoond hebbende alhier verkopen aan cornelis koen raed en vroedschap van schoonhoven een huis, erf
en omtrent 2 morgen 100 roeden land bestaande uit 8 akkers hennip land en boomgaard en weiland met
annex een steeg. Koopprijs is 1300 gl.
fo 214v dd. 1-11-1696
voor t gerecht van langerak is verschenen adriaen brouwer predikant in de heerlijkheid van langerak en
tevens voor adrianus van oostrum predikant binnen amsterdam x maria brouwer beide kinderen en erfgenamen van de burgemeester adriaen brouwer zaliger contra jufvrouw anna brouwer we van quirijn van
slingerland voor adriaen dobleman (won. te schoonhoven) gehuwd met cornelia slingelant en jiffr.
hermina slingelant sara dochters ende met dezelve geassisteerd ter eenre en verklaren zij comparanten
met elkander te zijn overeen gekomen betreff. de goederen hun bij de cavelcedulle dd. 29-7-1695 tussen
de erfgen, van maritgen pieters de jongh (in leven weduwe van jan pietersz. cameraar aanbedeeld etc.
fo 218 dd. 15-3-1697
voor t gerecht van langerak is verscheen juffr. lidia ouwerkerk weduwe van nicolaes juijnbol in leven
oud burgemeester van schoonhoven welke rkocht aan sr. abraham van ameyde (won. tot schoonhoven)
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een tuin of hof in willige langerak oostwaarts aan de stadssingel. Prijs f 250,fo 224v dd. 12-7-1697
voor t gerecht van langerak is verscheen francois smit mr. chirurgijn tot schoonhoven verkoopt aan lucas
beerman (won. tot schoonhoven) een boomgaard gelegen alh. en groot omtrent een hond. Prijs 150 gl.
fo 228 dd.10-10-1697
voor t gerecht van langerak is verscheen dirk van campen won. binnen schoonhoven man van gijsbertge
jans verschoor verkopen aan cornelis bastiaensz. alblas (won. alhier) eerst een plaats of voor hoort en 3
akkertjes alles gelegen alhier
fo na 229 dd.11-12-1697
voor t gerecht van langerak is verscheen thonis dingemansz. den uijl gerechtsbode alhier, zoon en mede
erfgenaam van wijle dingeman tonisz. den uijl is schuldig aan de heer cornelis caen burgemeester van
schoonhoven f 200,- ivm. de rest van de pacht overnemening van land alhier gelegen. fo 230 dd. 11-121697 voor t gerecht van langerak is verscheen leendert louwensz. won. alhier welke verkocht aan steven
groenevelt (burger te schoonhoven) huis en erf alhier. Prijs f 270,fo 231 dd. 31-5-1698
voor t gerecht van langerak is verscheen gerrit jan nijsse won. te schoonhoven is schuldig aan de
weduwe van bartholomeus dobbe f 200,- ivm. geleend geld. Als onderpand 7 morgen land alhier.
fo 238v dd. 10-2-1700
voor t gerecht van langerak is verscheen cornelis koen (burgemeester van svchoonhoven) is schuldig aan
jacobus de riet (won. te vianen) zijn zwager f 1200,- ivm. deleend geld.
fo 242a dd. 11-7-1700
compareerde ter secretarie van stolwijk voor de gezworens aldaar leendert henriksz. . in lange
schoonouwe onder stolwijk, zijnde een kinds kind van huijbert jacobsz. hoogendoorn voor zich zelve en
voor zijn broeder jacob henriksz. en het minderjarige kind van zijn zuster zaliger meijnsje hendriks. die
machtigd maak zijn oom isaak huybertsz. hoogendoorn om uit zijn naam en van wegens zijn broeders en
zuster zaliher minderjarige kind te compareren voor t gerecht van willige langerak om zijn portie en dat
van zijn broer en t vernoemde minderjarige kind te verkopen aan de ede. here van reynesteijn een
hofstede met 5 morgen land voor f 1600,- gelegen binnen willige langerak
fo 247v dd. 10-10-1700
voor t gerecht van langerak is verscheen cornelis vuerens koopman binnen schoonhoven is schuldig aan
sr. johannes van gardyr apotheker binnen schoonhoven f 2500,- ivm. geleend geld.
1427

fo 255 dd. 7-5-1701
voor t gerecht van langerak is verscheen neeltje bastiaans. weduwe van rochus jansz. (won. alhier)
contra lijsbeth jansen maritgen jans. mitsgaders cornelis boom (won. binnen schoonhoven) als voogden
van de inderjarige kinderen van gerrit jansz. als erfgenamen van de voorscr. rochus jansz. Kwestie over
de nagelaten boedel van rochus jansz. en zijn vrouw (nu weduweZ). Maken een boedelscheding.
fo 258v dd.8-6-1701
voor t gerecht van langerak is verscheen claes willemsz. de jong, wilem willemsz. jong, claes jacobsz. x
maria willems. de jong en wijntje willems de jong alle won. te bergambacht en te samen erfgenamen van
marritje pieters de jong in willige langerak overleden geven over aan willem dircksz. hoogend. won. in
willige langerak 6 morgen land met de huizinge en verdere betimmeringe alhier. Verder 4 morgen mede
alhier en nog 4 morgen alhier. Koopprijs is f 5900,fo 272 dd.12-6-1705
voor t gerecht van langerak is verscheen maria geritssz. (won. te schoonhoven) verkoopt aan claes
overmeer (haar zwager won. te schoonhoven) de helft vn een boomgaard groot 1 ½ hond met het huisje
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daarop staande alhier gelegen tussen de kerk en de singel van de stad schoonhoven. Prijs f 100,fo 279v dd.28-3-1706
voor t gerecht van langerak is verscheen jufvrouw elisaveth van loyen weduwe van gijsbert vergeer won.
in schoonhoven verkoopt aan arien van duyn (won. te schoonhoven) haar eigendom in een hof of
boomgaard met het hofhuisje daarop staande, gelegen alhier. Koopprijs f 500,fo 283v dd. 11-7-1707
voor t gerecht van langerak is verscheen elisabeth van royen weduwe gijsbert vergeer ( nu won. tot
utrecht verkooopt aan cornelis wal oud burgemeester en raad in de vroedachap van schoonhoven etc. 2
tuinen of boomgaard groot omtent 5 hond met de hofhuisjes daarop staande alhier en nog boomgaarden
behorende tot de erfgronden aan de stad schoonhoven. Koopsom is f 650,-.

‘s hertogenbosch militaire huwelijken: o+ 2-5-1643
jan harmensz. wijter (onder de ritmeester schouwenbergh in garnizoen alhier) trouwd met mayke jans.
(jd. van schoonhoven en won. tot bommel).
s hertogenbosch o+ 12-5-1648
anthomy hendricx (jm. van schoonhoven, soldaar onder capitein st. schielle, wonende op de haeven)
trouwd met anneke jans. (jd. uit t land van gulick, won. in de orterstraat).
Utrecht dorpsgerechten Benschop inv. nr. 209 blz. 163
Compereerd voor t gerecht: johan van abestede (burgemeester en oud schepen van montfoort en heeft op
verzoek van arijen ingensz. van berch (won. tot stolwijk) ...
Jan jansz. van eck nu hoefsmid tot schoonhoven in t jaar 1673.
Utrecht code R 49 dorpsgerechten inv. nr. 259 benschop blz. 39v
cornelis jans oosterbaan ( won. te schoonhoven) 11-6-1687, kinderen van zaliger simon jansz.
oosterbaan.
Utrecht dorpsgerechten inv. nr. 273 benschop
Jan jacobsz. stertzenbael (won. te schoonhoven) gehuwd met geertrui van eck bekennen schuldig te zijn
f 500,- dd. 22-11-1743.
1428

Uit het boek: ‘Steden en staten’ (door h. kokken noot nr. 93 op blz. 237:
Dagvaarten van de steden en staten van holland 1477 - 1494 (hollandse historische reeks 16) ‘een LANS
is een eenheid van 7 of 9 ruiters en strijders te voet’.
Bleiswijk weeskamer nr. 3 -8-1670
matheeus cornelisz van kersbergen (won. te schoonhoven) is voogd.
Utrecht dorpsgerechten noord polsbroek nr. 1700, 25-5-1662
Voor notr. isaak luijt (notr. te gouda) verscheen dircks aarsse bouwman won. te rosendaal gehuwd met
neeltgen woutersdr., volpers cornelisz. spruyt won. in t land van ein gehuwd met ingetjen wouters., claes
ariensz. won. in hekendorp gehuwd met meynsje woutersdr. ende gijsbert leendersz. won. op de
bregerrout hebbende lijsbet wouters alle halve zusters en mitsdien voor de gerechte helft erfgen.
abintestato van vaderszijde marietge wouters zalr. in leven gewoond hebbende in noordpolsbroek
mitsgaders arien danielsz. van vliet hem vervangende en sterk makende voor marytgen daniels van vliet
zijne zuster beider won. in beneden haastrecht als mede erfgen. ab intestato van moeders zijde van de
verscr. marietge wouters in de andere helft. En verklaarden machtig te maken adriaen donkersz. etc.
Utrecht dorpsgerechten noord polsbroek nr. 1700, 7-6-1637
Adriaen adriaensz. swol (won. puttershouck) als oom en voogd van de weeskinderen van jan leendertsz.
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mol ( in leven won. te polsbroek) eft volmacht aan leendert huijgensz. ( won. te lekkerkerk) als oom en
voogd van de vernoemde weeskinderen omvoor die te transporteren een huis aldaar.
Collectie fam. van bijlandt code 1.10.14 # 1038, 17-6-1701
Voor notaris jacob de vos geadmitteerd te den haag compareerde de procureur van de edel mog. heren
committeerden van de staten van Holland en westvriesland als procuratie hebbende van maurits
lodewijk, graven van nassau van de leck, heere van de lek, beverwaart, odijck (die procuratie dd. 7-61701 voor notr. hendrick wegewaert gepasseerd ter eenre en wouter jansz. regerend ouderling en de heer
maerten van loest laatst afgetreden diacon als speciaal procuratie hebbende van de regerende en
afgeganen kerkenraad tot lekkerkerk onder hunne handen gepasseerde rekeningen gepasseerd op de 166-1701 en nog adriaan schiltman (baljuhout), pieter huijgensz. en kuijn ploonen heemraden van het
ambacht van lekkerkerk, procuratie hebbende van de schout en alle de heemraden tot lekkerkerk (de
procuratie dd. 16-6- 17-1 gepasseerd. I.v.m. het overlijden van adriaen van ardenne (predikant te
lekkerkerk) en t beroepen van een andere predikant is men overeen gekomen de eerte comparant geeft te
doen beroeping de kerkenraad de faculteit om met de magistraat de beroeping te mogen doen, de
beroepen predikant te installeren en bevestigen naar de kerkeraad en magistraat sinnelijckheyd en
genegenheid. En als dien eerst gekomen prediaknt zal overlijden of vertrekken, zal zijn hooggeboren aan
de kerkenraad en magistraat een persoon zijn hoogedele geboren aangenaam zijnde tot predikant toe
laten komen zonder dat zijn hooggeb. enige inspraak dies wegen met die van lekker-kerk genooodzaakt
zijn te houden, maar zal dezelve bij den kerkenraad met communicatie van de magi-straat moeten
werden beroepen en voor hunnen wettige predikant aangenomen worden, zonder direct of indirect daar
tegens ietwat te mogen doen of laten doen. En wanneer ten derde male het geval weder zal willen dat bij
zijn hoog edel geborene alzo gezondene predikant zal komen te sterven of vertrekken, dat alsdan de
kerkenraad met communicatie van de magi- straat als voren weder hun tour absolut een predikant of
proponent zal mogen beroepen, zodanig dat dezelve aldaar zal mogen worden bevestigd etc. En zo
verder om en om. De verdere tekst bevat geen nieuwe zaken.
1429

Trouwboek Vreeland (in utrecht) dd. 1677
huijbert meeskensz. (jm. van kleef) gehuwd met eechje jacobs (jd. van schoonhoven).
Trouw overschie:
vrouw jacobs maritie jd. wonende overschie gehuwd met willem jansz. van gelder (van schoonhoven en
won. oudeater) Getrouwd 13-5-1668.
Dorpsgerecht benschop nr, 271 blz. 16 16-1-1679
arij hendriksz. oostenburgh (lakenkoper te haastrecht).
Dorpsgerechte nr. 1743 (zuid polsbroek), 11-2-1683
hendrick gerritsz. (won. aan de vlist) in echte gehad hebbende maria jacobsdr boonstoppel. (stond eerst:
‘ maria gerrits boonstoppel eerder weduwe en boedelhoudster van dirk cornelisz. (in leven won. in zuid
polsbroek) ter eenre en aert ariensz. (won. tot ouderkerk) als oom en voogd van de 5 nagelaten kinderen
van verscr. dirck cornelisz. verwekt bij de gemelde maria jacobsdr. ten andere zijden. Uitkoop. Hendrik
gerrits geeft aan de nagelaten kineren van vermelde dirck cornelisz. zaliger, over hun vaderlijke erfdeel
elk 25 gl. en dit betalen in mei 1684, tot welke tijd hij de kinderen zal onderhouden en kleden etc.
Trouw gouda 21-11-1673
jan kemp weduwnaar van enkhuizen met lijsbet ariens. groenevelt (weduwe van schoonhoven, wonende
op de jurusalemstraat.
Trouw gouda 21-11-1673
roeloff de zeeuw weduwnaar van ouderkerk a/d ijssel, wonende alhier op het merktveld met marie
reevenberge weduwe van bodegraven, won. in leiden.
Rechtelijkarchief stompwijk nr. 69 dd. 2-4-1692
Vrouwe maria pots (weduwe van tomas van der marck, in leven here van leur, burgemeester te schoon-
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hoven) universele erfgenaam van de heer adriaen pots (ineven raadsheer van de hove provinciaal van
holland), als geauthoriseerde van gerrit leendertsz. van groenewegen (won. aan de veenwegen achter de
leidsedam) en cornelis dirksz. geerloff, hun sterkmakende voor hendrik arentsz. vergou (won. in ... en
getrouwd zijnde met aeltie willems. van groenewegen, voor floris willemsz. van groenewegen en voor
neeltie willems. van groenewegen, vermogens de acte dd. 14-3-1692 en ingevolge van dezelve met vern.
gerrit leendertsz. van groewegen, mitsgaders de vern. cornelis dirksz. geerloff geadsisteerd op de
navolgende partij huizen en landen. Volgen de voorwaarden en de openbare verkoop.

1430

Acten van indemniteit te rotterdam oud schepen archief nr. 1003 (?)
29-6-1748 barendina van cleef oud 39 jaar naar lekkerkerk
2-1749 pieter van losse gehuwd met elisabeth de vos en 2 kinderen nl. joris losse(10 jaar) en catherina
losse(2 jaar), naar schoonhoven.
april 1750 pieter van broek naar lekkerkerk.
15-3-1752 geertrui verbeek (jd., oud 26 jaar) naar haastrecht
28-6-1753 lijsbeth stolk (oud 36 jaar) naar schoonhoven
16-11-1746 teuntje van den helk (jd. oud 29 jaar, geboren te rotterdam) naar schoonhoven.
1-11-1746 wouter boon (j.m.) naar lekkerkerk.
Stads gerechte Oudewater.
Serie: gerechtelijke trouw etc. betreffende oudewater nr. 192 en 193 omvat attestatrie’s, vluchtig door
gekeken, doch voor de krimpenerwaard van geen belang.
nr. 195 Rechtelijke trouw aantekeningen van oudewater:
Van de hier volgende acten zijn alleen de ondertrouw datum’s vermeld. In de meesten acten staan ook
de andere proclomatie dagen en de trouwdag.
14-11-1660 willem pietersz. keyser (jm. van oudewater), zijn moeder is marritie corneliss. x crijntje
dirks. (haar vader is dirck ariensz. vernes (won. rosendaal)
15-7-1661 bartholomeus ariensz. de jonge (jm. won. haastrecht) zi vader is arien cornelisz. de jonge) x
zijtien corneliss. blocq (jm), zijn vader is cornelis pietersz. blocq, won. oudewater.
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Poortersboek Vlaardingen.
Krimpen aan de lek
31-7-1626 maddeleentje thielman (jd. tot krimpen a/d lek)
Krimpen aan de ijssel
6-1626 burchgen jansdr. dochter van jan thyelmansz. tot cri a/d ijssel, aangenomen poorteresse en dien
tengevolge geadmitteerd binnen deze stede te mogen exerceren het handwerk van cleermaecken, mits
voldoende het recht van t geen den cleermaeckers alhyer vergunt.
Ouwerkerk
11- 9-1773 ary willemsz. verschoor geboortig van ouwerkerk.
Lekkerkerk:
8- 2-1755 dirk boer, geb. van lekkerkerk
15-11-1766 harpers capteyn geb. van lekkerkerk
24-11-1759 gerrit (ook ‘geer’) pietersz. van halewijn, geb. van lekkerkerk
8- 3-1653 pieter dircksz. leckerkerck van monster
1653 willem dircksz. leckerkerck van monster
25-10-1732 jan theunisz. van der linden geboortig van lekkerkerk
15- 4-1769 pieter sluymers/sluymertse geboortig van lekkerkerk
Haastrecht
30- 4-1729 pieter van eyck geboortig van haastrecht. Hem het recht van 3 gl. 2 stv. geremitteert.
13- 1-1714 jan van gleyn alhier metter woon van haastrecht gekomen. Een recht hem geremitteert.
10-2-714 willem janse de peys alhier metter woon van haastrecht gekomen (het recht hem geremitteerd)
Stolwijk (?)
19- 4-1738 claes simonsz. van vliet geboortig van Stolk
19- 4-1675 mr. jan rotarius (chirurgijn) geboortig van stolwijk
Bergambacht
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28-12-1602 heynrick ariensz. schipper van Bergambacht
22-12-1629 gerrit maertensz. bleycker geboren in berchambacht
Schoonhoven
2- 3-1737 jan de bruyn geboortig van Schoonhoven
10-10-1767 willem schalkwijk geboortig van Schoonhoven
11-12-1655 heyndrick van schoonhoven geboortig van delft
7- 7-1696 jacobus baerentsz. van vliet geboortig van schoonhoven.
Notarieel archief vlaardingen nr. 14 fo 13v
22-11-1648 Compareerde cornelis jansz. pernis (schipper alhier, van competente ouderdom, welke deze
acte tekend) verklaard op verzoek van arent cornelisz. nieuwelant (wonende in vlaardingerambacht) dat
hij omtrent 2 jaar geleden door de requirant is gehuurd om hem met zijn schuit te voeren naar
ouwerkerck alwaar de requirant ter begrafenisse wan cornelis egbertsz. was uitgenodigd zijnde de
grootvader van hilletge leendertsdr. (het kind van leendert cornelisz. dockum en piertge corneliss. Welke
hilletge leenderts de requirant mede naar ouwerkerk mede heeft genomen. En dat hij getuigen na dat hij
tot ouwerkerk gekomen zijnde en de begravenis gedaan was, wezende ten ze van de voornoemde
cornelis egbertsz. ene jacob cornelisz. heeft gehoord en gezien en dat de requirant o.a. tegens de omen
en voogden van de voorscr. hilletge leenderts van moedersluden zei dat hij het voorschreven kind nu
enige tijd ten zijne huize door de absentie en soberheid van de vader had gealimenteerd en onderhouden.
Hij was nu van mening dat dat kind door t overlijden van de grootvader het kind enige goederen waren
aanbestorven en het kind bij der oom en voogden aldaar te laten omme bij hun mochte groot gemaakt te
worden. Verstaande uit de voorscr. goederen derwijle hij zulks niet langer begeerde of gehouden was te
doen. Waarop de vernoemde oomen en voogden met de verdere bijwezende vrinden van het kind
antwoorden en verzochten aan de voorscr. requirant dat hij het kind toch weder zouden gelieven met
hem te nemen, zeggende o.a. ‘neem het weder naar u, wij zullen wel maken. Wij zullen te rotterdam of
elders te samen komen’. Op welke toezegging de voorn. comparant het kind eindelijk weder heeft mede
genomen.
ra giessen-nieuwkerk nr. 25
Gezien bij de onder geschreven zeker proces hangende ongedecideerd voor de gerechte van der
heerlijkheid van giessen nieuwkerk tussen herberen joosten schaliedecker ot voor hem zelve ende bij
dezen vervan-gende en hem sterk makende voor maeijcken joosten zijn zuster eiser ten andere ende
herbaren willemsz moll won. binnen de voorscr. heerlijkheid gede. ten andere zijde.
Dunckt onder conventie dat die van de voorscr. gerecht bij heurluyder vonnisse den eijser, zo hij procedeert behoren zijn eis ende conclusie op ende jegens voorscr. gede. gedaen ende genomen te ontzeggen.
Compenserende niettemin de kosten van de processe omme redenen.
Aldus geadresseeerd in ‘s gravenhae den 14-5-1615 wg. l van strijen 1615
1432

recht. archief nieuwkoop nr. 49 fo 215 rechtdag 9-6-1689
joost willemsz. kramer won. tot stolwijk, gearresteerde en fede.
recht. arch. nieuwkoop # 1 dd.21-5-1698
goosen maertensz. won. tot haastrecht
Stads gerechte oudewater.
nr. 190-A
Dit register omvat testamenten voor t gerecht van oudewater.ingezien tot begin 1801 en daarna gestopt.
Geen krimpenerwaard gevonden.
nr. 191
fo 12v dd. 21-9-1613
Compareerde voor t gerecht van oudewater dirck gerritsz. de leuw (jonge man wonende in de stad
schoonhoven, gezond) testeerd. Als hij kinderloos overlijd verwerpt hij alle voorgaande wils
beschikkingen e institueerd willem gerritsz. de leuwe (zijn volle broeder) mitsga anna gerritss de leuw
aechte gerritss de leuw (zijn testateurs volle zusters) resp. hun kinderen, in alle zijn na te laten goederen,
dat alles in gelijke portie’s. Secludeerd om redenen cornelis gerritsz. de leuw (mede zijn broeder) en zijn
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descendenten.
fo 31 dd. 8-5-1616
Compareerde voor t gerecht van oudewater robbert wateram (geb. te cassel in engeland) en anniggen
stoffels (geb. te meurs, zijn vrouw, won. in de stad schoonhoven), zij zoverre als nodig geassisteerd door
andries jansz. van culenburg (haar gekozen voogd), gezond. Eerdere wilsbeschikkingen vervallen.
Maken nu een mutueel testament. Over kinderen wordt in deze acte niet gesproken.
fo 51v 17-1-1618
(deze acte is doorgestreeot) Compareerde voor t gerecht van oudewater ten huize van claes gerritsz.
smith staande in de broucker-straat binnen oudewater alwaar geeltge claesdr. weduwe van lambert
willemsz. ziekelijk te bedde leggende. Die verklaarde dat merrichge lamberts haar dochter gehuwd met
cornelis gerritsz. gouwenaer f 100,- met haar huwelijk heeft genoten als hare anderen kinderen en dat zij
comparante wel begeerde in de liquidatie van dien, welke haar anderen kinderen uit haar na telaten
goederen gelijke f 100,- zullen genieten etc. PS: in de marge staat: dd. 5-8-1618 compareerde ter
secretarie te oudewater cornelis gerritsz. gouwenaer als man en voogd van marichge lambertsdr., claes
gerritsz. smith, van hillichge lambertsdr. mitsgaders gillis lambertsz. ende erckge lamberts. voor haar
zelven in dezen vervangende heyltge lambertsdr. zuster van marten martensz. wonende tot haastrecht.
Alle kinderen en erfgen. van gooltge claess. haar moeder en zeggen ten volle voldaan en betaald te zijn.
fo 107 2-7-1622
(deze acte is doorgestreept) Compareerde voor t gerecht van oudewater leenart jacobsz. en claes
jacobsz. mitsgaders geertge jacobsdr- en neeltge jacobsdr. (voor zoveel als t nodig is geassisteerd door
anthonis van everdingen, haar gekozen voogd) nagelaten kinderen van jacob gerritsz.e emmichge
claesdr., wonende in rosendaal, alle vi gezond Maken een onderling mutueel testament met veel omhaal
van woorden. PS: in de marge staat dat deze acte is geroyeerd ivm. een nadere dispositie dd. 23-7-1633.
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Familie archief Beaufort R 53
======================
nr. 1619
1433
Vergadering voor t gerecht van de vlist en bonrepas op 9-10-1767. Aan de ingelanden van de oostzijde
van de vlist met namen: aalbert heykoop, cornelis de groet, barant zuijdbroek, cornelis de vos, jan
houseling als bruiker van de heer thomson, david voorend, gillis de graeff als bruiker van cornelis
klinkenburg, louwrens tuijnenburg, pieter boer, wiggert houf als bruiker van de weduwe van jacob
boogje, aart neleman, amel van der leeden als bruiker van gijsbert hogeboom en gijsbert spruyt,
mitsgader aelbert heykoop als boekhouder van de kerk voorgedragen zijnde ingevalle die van de baronie
van jsselsteijn of andere mochte inclineren hare wegen van de slangeweg of tot de vrouwebrug ten
behoorlijk boven pijl te maken, te zanden en altoos te onderhouden ter beschouwing van t gerecht van
de vlist, gelijk mede de kerkekade van zuid polsbroek, de coeneschans een voet hoog daar het voetpad
nu is te hogen ter breedte van zes voet, de specie daar toe nodig te halen aan de zuijd kant van de kade
en behoorlijk te zanden en alzo ten alle tijden te onderhouden om goed met rijtuigen te kunnen rijden
etc.
Een andere acte dd. 15-9-1678 betreft het onderhoud etc. van de rijweg of postpad tussen haastrecht en
schoonhoven etc.
nr. 1633
1434
Betreft t placaat van de staten van holland betreff. de grote visserij (haringvangst) dd. 7-5-1765 en dit
ivm. het placaat van de staten betreff. de uitvoer van hoepen dd.9-5-1750. Die van de visserij willen dat
het hoepen verbod wordt opgeheven cq. beperkt, waartegen de gerechten van de alblasserwaard
,krimpenerwaard, de landen van vianen, van altena en werkendam mitsgaders jaarsveld in de
lopikerwaard in oppositie komen. Die stellen dat zij dat hout voor de eigen neringen dringend nodig
hebben. PS: dit stuk is 25 blz. groot en niet gedateerd. De 2 andere bijbehorende stukken dd.19-5-1772
en 15-5-1773.
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