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01-06-1639 (661-7)
Compareerde voor Lenaert van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburgh, heemraad
en Pieter Adriaensz Bou: Henderick Lange Steeg.
Hij bekende schuldig te zijn aan Neeltgen Willemsdr. weduwe van wijlen Pieter Adriaensz, te
Alblasserdam, de somma van 500 gulden, tegen 5% rente per jaar. Aflossing steeds op 1
juni vanaf 1 juni 1640 tot de volledige aflossing toe. Onderpand is een geheel weer,
genaamd ‘t Geerlandse ..., groot 4 mergen 2 hond, gelegen in Vinkepolder, belend oost
Craeyesteyn, west de 6 mergen en Wouter ...

08-06-1642 (661-7)
Compareerde voor Pieter Adriaensz Bou, stadhouder, Gerrit Adriaensz Sterrenburch,
heemraad te Alblasserdam: meester Hans Huym van Eedenburgh. Hij bekent schuldig te
zijn aan Pieter Cornelisz Muys te Alblasserdam een somma van 600 gulden. Onderpand is
een huis met erf op de Dam, buitendijks, belend oost Pieter Huygen, west Pieter Pouwelsz
Langesteegh.

13-08-1642 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburgh en Antonis
Pietersz Focker, heemraden te Alblasserdam: Bastiaen Cornelis van de Gyssen. Hij bekent
schuldig te zijn aan Jan Pleunen Damensoon een somma van 600 gulden, tegen 5% rente
per jaar, af te betalen vanaf 13 augustus 1643. Onderpand is een heel weer genaamd
Adriaen Franckensweer, groot 4 mergen 3 hond, gelegen in Kortland, belend oost Gyppe
weer, west Cornelis Amsterlant.

25-07-1645 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Gijsbert
Jansz, heemraden van Alblasserdam: Bastiaen Cornelisz Sterrenburch, wonende aan de
Giessen. Hij bekende schuldig te zijn aan Antony Desont als erfgenaam van Maeycken
Roocken, zijn moei, een somma van 800 gulden. Aflossingen vanaf 25.7.1646 jaarlijks tot de
volledig aflossing toe. Onderpand is een heel weer, genaamd Adriaen Franckenland, groot 4
mergen 3 hond in Kortland, belend oost Gyppe Weer, west Amsterland.

25-06-1645 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriasnz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemdraden te Alblasserdam: Bastiaen Cornelis van de Gyssen. Hij
bekende schuldig te zijn aan Mels Gijsbertsz te Dordrecht, de somma van 500 gulden. Af te
lossen vanaf 25 juni 1646. Onderpand is een huis met erf te Alblasserdam op de Dam,
belend west en noord de Kerkstraat, oost de boomgaard behorende aan de erfgenamen van
Pieter Hermanus Pijl, zuid het huis met erf van Cornelis Tonisz.

01-02-1646 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gerrit Adriaensz
Sterrenburch, heemraden te Alblasserdam: Pieter Adriaensz Bou, mede stadhouder en
heemraad te Alblasserdam. Hij bekende schuldig te zijn aan Cornelis Adriaensz Thoen en
Cornelis Woutersz Spruyt, Heilige Geestmeesters te Alblasserdam, ten behoeve van de
armen van Alblasserdam, een somma van 400  gulden. Af te betalen vanaf 1 feb. 1647.
Onderpand is zijn huis in Vinkepolder, belend oost de comparant met zijn griend zijnde de
dijk, west de erfgenamen van Jan Claesen zaliger, noord de Alblas.
[Aantekening in de marge, gemaakt door secretaris Leendert van Asperen] Op 10.3.1702
compareerde voor hem op de secretarie Bastiaantje Gerits, weduwe van Arien Pieterse
Bouw. Zij bekent ontvangen te hebben 400 gulden met alle rente tot 1703 toe en verzoekt
royement
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01-02-1646 [akte is geheel doorgehaald] (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemraden te Alblasserdam: de kinderen van Lenaert van Asperen zaliger,
in zijn leven schout te Alblasserdam. Zij bekenden schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen
Groote Cees de somma van 1200 gulden, tegen 5% rente per jaar. Af te betalen vanaf
1.1.1647. Onderpand is 5 mergen land in Blokweer en Kortland in het Kerkeland, belend
oost de erfgenamen van Cornelis Leendertsz, west de erfgenamen van Bastiaen Jansz
Smit.
[In de marge staat geschreven door Willem van Dijck] Op 2 maart 168 compareerde voor
hem als secretaris Jan van Asperen, schout die de originele hypotheekakte toonde waarop
aangetekend was kwitantie van alle betalingen, ondertekend door de kinderen van Cornelis
Aryensz Groote Kees. Zodat de akte geroyeerd kan worden.

15-05-1647 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemraden van Alblasserdam: Fijcken Schalckendr, weduwe Aryen
Cornelisz Soetman. Zij bekent schuldig te zijn aan Ploontie Willemsdr, weduwe van wijlen
Cornelis Lenaertsz Pijl, geassisteerd met haar zoon Cornelis Cornelisz Pijl, de som van 350
gulden, vanwege een geldlening, met als onderpand 6 mergen land in Vinkepolder in een
weer genaamd Schalck Jannenweer, belend oost de kinderen Jan Claesz Muye, west Barent
van Asperen.

08-06-1647 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch, heemraad, van
Alblasserdam: Pieter Lenaerts, stadhouder en heemraad te Alblasserdam. Hij verklaart
schuldig te zijn aan de kinderen en erfgenamen van Adriaen Pouwelsz de Haen te Dordrecht
de somma van 800 gulden, met als onderpand 2 mergen 2½ hond land in Vinkepolder in
een weer genaamd Pieter den Bouwmanweer, belend oost Jan Claessens leen, west de
kinderen van Jan Claesz Muye.

14-06-1647 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gerrit Adriaensz
Sterrenburch, heemraden te Alblasserdam: Gerrit jansz Coywijck. Hij bekent schuldig te zijn
aan Lijsbet Aerts te Dordrecht de somma van 600 gulden, met als onderpand 6½ hond land
in Vinkepolder in een weer genaamd Ot Huyberdenweer, belend oost Huych Adriaenszweer,
west de Lange Steeg en nog enige mergen land eveneens in Vinkepolder in een weer
genaamd Adriaen Pietersweer, belend oost Bastyaen Franckenweer, west Jan Multumweer.
Aanteking onderaan: “Wij Jan van Asperen, Antonis Pietersz Focker ende Gijsbert Jansz,
hebben ten versoecke van Gerrit Jansz dese brief alhier gedoyt, alsoo hij den gesegelden
brief voor heeft getoont ende in dies presenti door sneden is.” 25.4.1655

11-12-1648 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker, Gerrit Adriaensz
Sterrenburch, heemraden van Alblasserdam: Willem Woutersz te Alblasserdam. Hij bekent
schuldig te zijn aan Anneke Willems te Dordrecht een somma van 200 gulden, met als
onderpand 5 hond land en 46½ hond schaftland in Vinkepolder in een weer genaamd
Craeyesteyn, belend oost ... Ouwehant (?), west Craeyesteyn.

Zonder datum (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemraden te Alblasserdam: Antonis Cornelis Tonissen. Hij bekent
schuldig te zijn aan Maeyken Pieters, weduwe van wijlen Huybert Jacobsz de somma van
100 gulden. Onderpand is een huis met erf aan de Kinderdijk, belend west Tomas Pietersz.
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22-11-1648 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemraden te Alblasserdam: Antonis Cornelis Tonisz. Hij bekent schuldig
te zijn aan Cornelis Tonissen biersteker de somma van 100 gulden met als onderpand een
huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Piertie Pietersz, de weduwe van Jan Cornelis
Tonisz, west Tomas Pietersz .

06-11-1649 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemraden te Alblasserdam: Cornelis Tonis biersteker. Hij bekent schuldig
te zijn aan Wouter Pietersz Schipper de somma van 600 gulden. Onderpand is een huis met
erf op de Dam, belend oost de boomgaard van Wouter Pietersz schipper, noord Adriaen van
Asperen met zijn huis, west de Kerkstraat, zuid Wouter Pietersz met zijn huis.

01-03-1650 [akte is geheel doorgehaald] (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemraden van Alblasserdam: Marijken Jansdr. Zij bekent schuldig te zijn
aan Claes Sterrenburch en Adriaen Jansz Visser, armmeesters van de diaconie de somma
van 200 gulden. Onderpand is: een huis met erf in de Kerkstraat, belend oost het huis van
Crijn Adriaensz, west de gemene gang, noord de straat.
Aantekening in de marge: ter secretarie van Alblasserdam compareerde Pieter Adriaens
Huybertsz als diaconie armmeester van Alblasserdam en bekende door Maeycken Jansdr
voldaan en betaald te zijn van de som van 200 gulden. De secreatris verzoekt royement van
de schuldbrief. Getekend door Willem van Dijck. 15.11.1668.

11-11-1650 [akte is geheel doorgehaald] (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemraden te Alblasserdam: Abraham Pietersz Pijl. Hij bekent schuldig te
zijn 350 gulden aan Cornelis Adriaensz Bou en Cornelis Woutersz, armmeesters van de
Heilige Geest. Onderpand is een heel weer land, groot 4 mergen, gelegen in Vinkepolder,
belend oost Barent van Asperen, west Gerrit Jansz cum suis, 

08-01-1651 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis
Pietersz Focker, heemraden van Alblasserdam: Ocker Cornelisz sluismeester. Hij bekent
schuldig te zijnaan Wouter Pietersz Schipper een somma van 600 gulden. Onderpand is 3
mergen land in Blokweer in een weer genaamd het Molenland, belend oost Antonis Pietersz
Focker, noord Adriaen van Asperen, west Pieter Muyen, zuid Pieter van Asperen.

01-04-1652 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gerrit Adriaensz
Sterrenburch, heemraden van Alblasserdam: Gerrit Jansz Coywijck. Hij bekent schuldig te
zijn aan cappetijn Abraham van Nuyssenburg te Dordrecht in Sint Jorisdoel een somma van
517 gulden. Onderpand is 1 mergen land in Vinkepolder in een weer genaamd Adriaen
Pietersweer, belend oost Bastyaen Franckenweer, west Jan Multumweer en een huis met
erf, noord Cornelis Gerritsz, zuid Adriaen Adriaensz Bruer.
Onderaan staat een aantekening: Jan van Asperen, Antonis Pietersz Focker en Gijsbert
Jansz, heemraden, hebben op verzoek van Gerrit Jansz de schuldbrief gedood omdat die
ten volle betaald is. Gedateerd 1.4.1657.

23-10-1652 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gijsbert Jansz,
heemraden van Alblasserdam: Gerrit Jansz Coywijck. Hij bekent schuldig te zijn aan
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Nanninck Jansz te Oud-Alblas een somma van 400 gulden. Onderpand is 1 mergen land in
Vinkepolder in Adriaen Pietersweer, belend oost Bastyaen Franckenweer, west Jan
Multumweer, noord Cornelis Gerritsz en zuid Adriaen Adriaensz .
In de marge staat aangetekend: Jan van Asperen, schout en Antonis Pietersz Focker en
Gijsbert Jansz hebben deze schuldbrief gedood omdat hij geheel is afbetaald. 21.7.1657.
Aantekening onder deze akte: Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gijsbert
Jansz, heemraden hebben op verzoek van Gerrit Jansz deze schuldbrief gedood, omdat hij
afbetaald is. 21.4.1655.

16-11-1654 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gijsbert Jansz,
heemraden: Cornelis Hermansz schiptimmerman. Hij bekent schuldig te zijn aan Wouter
Pietersz Schipper een somma van 500 gulden. Onderpand is een huis met erf op de
zuidzijde van de haven van Alblasserdam, belend oost Cornelis Cornelisz Broere, west het
gemeenlandshuis.

01-01-1656 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, antonis Pietersz Focker en Gijsbert Jansz,
heemraden van Alblasserdam: Huych Gijsbertsz. Hij bekent schuldig te zijn aan Hendrick
Cornelisz en Cornelis Jansz Caescooper, armmeesters van de diaconie een somma van
[bedrag ontbreekt]. Onderpand is: een huis met erf op de zuidzijde van de Kerkstraat,
belend oost Leendert Leendertsz, west Jan Jansz, noord de straat.

01-01-1656 [deze akte is geheel doorgehaald] (661-7)
Compareerde voor Antonis Pietersz Focker, stadhouder en Gijsbert Jansz, heemraden van
Alblasserdam: Jan van Asperen, schout van Alblasserdam. Hij bekent schuldig te zijn aan
Jasper Crijnen en Jan Gijsbertsz, armmeesters van de Heilige geest te Alblasserdam een
somma van 325 gulden. Onderpand is 6 mergen land in Blokweer en in Kortland, belend
oost de erfgenamen van Cornelis Cornelisz Pijl zaliger, west de kinderen van Bastyaen
Jansz Smit zaliger.
Aantekening naast deze akte op 8.3.1668 compareerde op de secretarie Johan van
Asperen, schout, en vertoonde de originele schuldbrief, waarop stond dat die volledig was
afbetaald.

21-01-1658 (661-7)
Voor schout en heemraden compareerde Abraham Adriaensz Boer die bekende schuldig te
zijn aan Pieter Cornelisz Muyen de somma van 275 gulden. Onderpand is een huis met erf
in de polder, belend oost en zuid de Burgers, west Pieter Muyen voornoemd met zijn
schuren en erven gelegen aan de zuidzijde van de Kerkstraat, noord van de Kerkstraat Jan
van Asperen, schout.

25-01-1658 [akte is doorgehaald] (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gijsbert Jansz,
heemraden van Alblasserdam: Cornelis Crijnen Vellecooper. Hij bekent schuldig te zijn aan
Adriaen van Asperen te Alblasserdam een somma van 150 gulden. Onderpand is een huis
met erf in de Kerkstraat, belend oost Cornelis Cornelisz Decker, west Jan Segersz.
Aantekening in de marge: op de secretarie compareerde Jacob Pleunen Thoen als last
hebbende van Cornelis Pieter Crijnen, zijn neef, en hij toonde de schuldbrief waarop
aangetekend stond dat hij volledig was afbetaald. 21.7.1670.

21-05-1658 (661-10)
De armmeesters Heilige geestmeesters verpachten een kamp land gelegen in Kortland in
het oostelijke deel van het Breeweer. Het wordt verpacht voor een jaar, ingaande heden en
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eindigende met kerstmis 1658. Men zal het land moeten hooien en er koeien op laten
grazen, maar geen paarden. Pachter werd Leendert Pijl voor 56 gulden.
Gedaan ten overstaan van Gijsbert Jansz en Cornelis Adriaensz Groote Cees, heemraden
van Alblasserdam, ten huize van de secreatris.

30-07-1658 [akte is geheel doorgehaald] (661-7)
Compareerde voor de schout, Antonis Pietersz Focker en Gijsbert Jansz, heemraden van
Alblasserdam: Bastyaen van Asperen. Hij bekent schuldig te zijn aan de erfgenamen van
Jan Ploonen de somma van 600 gulden, rente 5% per jaar. Onderpand is 2 mergen land in
Kortland in de Half Hoef, belend oost het Half Hoef en Gijsbert Jansz, west Jasper Crijnen.
Aantekening in de marge: voor Jan van Asperen, schout, Pieter Huygen en Claes Cornelisz,
heemraden, compareerde Cornelis Cornelisz Bouman en Jan Theunisz als gemachtigden
van Anneken Pleunen, weduwe van Theunis Pietersz Focker als houders van de schuldbrief
en tonen dat hij is afbetaald en voldaan. 16.9.1669.

01-01-1660 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gijsbert Jansz,
heemraden te Alblasserdam: Schalcken Schalcx en haar kinderen. Zij bekennen schuldig te
zijn aan Ploontie Pieters, dochter van Ploon Pietersz Salk en Pietertie Gerrits de somma van
275 gulden. Onderpand is 1½ morgen land in Vinkepolder in het westelijke Schalck
Janneweer, belend oost het oostelijke Schalck Janneweer, west Barent van Asperen.

01-12-1660 (661-7)
Compareerde voor Antonis Pietersz Focker, stadhouder, Gijsbert Jansz en Jasper Crijnen,
heemraden te Alblasserdam: Maeycken Pauwels, weduwe van Jan Jansz zaliger,
geassisteerd met haar zoon Jan Jansz. Zij bekent schuldig te zijn aan haar broer Jan
Pauwelsz, wonende in de Kerkstraat, de somma van 325 gulden, tegen 4% rente per jaar.
Onderpand is een huis met erf gelegen in de polder het eind aan de straat, belend oost
Berber Gerrits, west Adriaen Joppen.

01-09-1662 [de akte is geheel doorgehaald] (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gijsbert Jansz en Cornelis Cornelisz
Redelijckheyt, heemraden van Alblasserdam: Jacob Jansz. Hij bekent schuldig te zijn aan
Crijn Adriaensz Bou te Dordrecht een somma van 500 gulden, tegen 4% rente per jaar.
Onderpand is een huis met erf vooraan op de Kinderdijk, belend noord Hendrick Pietersz
Crijsman, zuid Bastyaen Cornelisz Bou.
Aantekening in de marge: compareerde op de secretarie van Alblasserdam Anneken Aryens
Bou, de zuster weduwe van Crijn Aryensz Bou die verklaart dat de hypotheek geheel
afbetaald en voldaan is. 6.5.1682.

21-11-1662 [akte is geheel doorgehaald]
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Gijsbert Jansz en Cornelis Adriaensz
Bouman, heemraden te Alblasserdam: Jan Lambrechtsz te Alblasserdam. Hij bekent
schuldig te zijn aan de Heilige Geest-armen van Alblasserdam een somma van 6.5.0.
Onderpand is zijn huis met erf aan de haven, belend noord de weduwe van Andries
Pleunen, oost de Dam, zuid de haven of de gemenelands stoep, west Pleun Jansz.
Aantekening in de marge: “Alsoo desen rentebrief int register begonnen anno 1663 fol. 44
formelijck is gepasseert en staet geregistreert, soo is desen abuysyvelijck hier geregistreert
ende den 40e en 80e penning hier niet betaelt, maer bij t’passeren van den andere betaelt,
waeromme dit hier dient om te gedencken ende alhier daerom geroyeert”.

22-11-1662 [akte is doorgehaald] zie ook de akte van 25-01-1658 (661-7)
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Compareerde voor Gijsbert Jansz en Jasper Crijnen, heemraden te Alblasserdam: Jan van
Asperen, schout van Alblasserdam en Gijsbert van Asperen, penningmeester van de
Nederwaard, beiden als ooms en bloedvoogden van de kinderen van Adriaen van Asperen,
in zijn leven secretaris van Alblasserdam, in dezen vervangende Cornelis Adriaensz Romeyn
hun medevoogd over de genoemde kinderen. Zij verklaren getransporteerd te hebben aan
Jacus Lievensz en Bastiaen Adriaensz, beiden Heilige Geestmeesters te Alblasserdam, een
bezegelde rentebrief, gepasseerd voor schout en heemraden te Alblasserdam ten laste van
Cornelis Crijnen Vellecooper en ten behoeve van de genoemde overleden secretaris, groot
150 gulden, tegen een rente van 5% per jaar. Gehypothekeerd op een huis en erf in de
Kerkstraat.
Aantekening in de marge: op 21.7.1670 compareerde op de secretarie van Alblasserdam
Jacob Pleunen Thoen, als oom en speciaal gelast door Cornelis Pieter Crijnen, zijn neef, en
toonde de in deze akte bedoelde rentebrief, waarop stond dat hij afbetaald en voldaan was
op 22.10.0 na aan nog niet betaalde rente. Hij verzocht de akte te royeren.

27-09-1663 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Gijsbert Jansz, Jasper Crijnen en Pieter
Huygen, heemraden te Alblasserdam: Pieter Aryens Bouman, oud 85 jaar en Gerrit Aryens
Sterrenburgh, oud 76 jaar, beiden oud-heemraden en wonende te Alblasserdam. Zij
verklaren “dat schout en heemraden van desen ambachte van Alblasserdam voornoemt
ongevaerlijck wel over den tijt van vijftich jaren hebben beschouwen seeckere kade,
genaempt de Kijffkade, leggende ende sijnde de waterscheydinge tusschen Alblas ende de
Vinckepolder besuyden den voorseyde ambachte van Alblasserdam ende oock wanneer
deselve kade vereyschte gehoocht offte anders gerepareert te sijn bij de opgemelte schout
ende heemraden van Alblasserdam alt ijts is opgekeurt ende bij die van Alblas t’selve
geobideert ende sonder eenige contradictie gerepareert ende verhooght als naer behooren.
Gevende sij getuygen voor redenen van wetenschap beyde ontrent den tijt van vijftich jaren
als heemraden van desen ambachte van Alblasserdam de voorseyde kade te hebben
helpen beschouwen ende oock in den tijt hares dienstes selffs de voorseyde kade tot
verhoogingh neffens den schout ende de andere nieuwe heemraden hebben opgekeurt en
oversulcx t’gunt voorseyt staet seer wel te weten.”

18-10-1663 (661-12) 
De voogden van de minderjarige kinderen van Jacob Cornelisz Stout en Pleuntgen
Leenderts, beiden zaliger, verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost en west
Adriaen Jacobs, zuid de Merwede, noord de Goudhoef.
Verkocht voor 900 gulden door Cornelis Jacobsz Stout.
Getekend: Jan van Asperen, Jasper Crijnen, Cornelis Aryensse Teeuw.

17 en 18-10-1663 (661-12)
De voogden van de minderjarige kinderen van Jacob Cornelisz Stout en Pleuntgen
Leenderts, beiden zaliger, verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam allerhande roerende goederen en inboedel en de kleren van
Jacob.
Totale opbrengst is 503.16.0
Getekend: Jan van Asperen, Jasper Crijnen, Cornelis Aryensse Teeuw.

27-11-1663 (661-12)
De voogden van de minderjarige kinderen van Jan Aertsz en Barbar Jacobse Stout, beiden
zaliger, zullen in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam een grienden toebehorend aan genoemde weeskinderen.
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Opbrengst totaal: 83 gulden. Kopers: Wouter Jacobsz, Pieter Cornelisz Stout, Cornelis
Jacobsz Stout, Jacob Lievens, Jacob Jansz.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Aryensse Sterrenburch, Cornelis Cornelisz Redelijkheyt.
22-11-1663 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Gijsbert Jansz en Cornelis Cornelisz
Redelijckheyt, heemraden van Alblasserdam: Jaeques Corstiaens, gerechtsbode van
Alblasserdam. Hij verklaard op grond van zijn ambtseed op last van de ambachtsvrouwe
zich heden vervoegd te hebben bij de personen van Leendert Elders en Aryen Cornelisz,
inwoners, als verkopers van een zeker huis en erf, staande aan de noordzijde van de haven,
belend volgens de koopcedulle, waarvan de koper Leendert Pietersz Thoen is, en deze
personen te hebben geïnsinueerd om te compareren voor schout en heemraden van
Alblasserdam en aldaar respectievelijk wettelijk op te dragen en deze opdracht te
ontvangen. Zij moeten ook de 40e penning betalen en een behoorlijk salaris voor schout en
heemraden en secretaris. De verkopers waren beried te compareren, maar de koper is
onwillig. Er moet dan ook een rechter ingeschakeld worden.

..-12-1663 (661-12)
De voogden van de minderjarige weeskinderen van wijlen Pleun Willemsz en Cuniertgen
Aryens zullen in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam een huis, erf en griend aan de Kinderdijk.

..12-1663 (661-12)
De voogden van de minderjarige weeskinderen van wijlen Pleun Willemsz en Cuniertgen
Aryens zullen in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam allerhande huisraad en inboedel.
Totale opbrengst is 65.5.0.
Getekend: Cornelis Aryensse Teeuwen.

18-12-1663 (661-12)
Neeltgen Jacobs Stout, weduwe van Hendrick Cornelisz Stout zal in het openbaar verkopen
ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam de kleren van wijlen haar man en
enig huisraad en inboedel.
Opbrengst:100.3.0.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Cornelisz Redelijkheyt, Cornelis Aryensse teeuwen.

22-12-1663 (661-12)
De meerderjarige kinderen en de voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen
van Eldert Cornelisz en Adriaentge Jans dr., beiden gewoond hebbende te Alblasserdam,
willen in het openbaar verkopen een griendje, zijnde vlichtgoed, gelegen in Blokweer en
Soetjesgriend, groot 225 roeden, belend oost Jan Marinus, west Jacob Jansz, zuid en noord
Pieter Aryens Kaey, nagelaten door de genoemde Eldert Cornelisz en Adriaentge Jans.
De kopers moeten de koopsom betalen in drie termijnen, steeds met kerstmis.
De kopers moeten de lasten van de verkoop betalen en ook van het land.
De koper moet een borg stellen.
Koper werd Aryen Cornelisz Keesmaat, voor een bedrag van 226 gulden. Borg is Jacob
Pleunen Thoen.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Cornelisz Redelijckheyt, Cornelis Aryensse Teeuwen.

29-12-1663 (661-12)
De voogden van de weeskinderen van zaliger Cornelis Cornelisz Keesmaet zullen in het
openbaar, ten overstaan van schout en heemraden, verkopen de houw van twee kleine
grienden in Louweland in Blokweer, samen groot 1½ hond.

Eigenaar
Typewriter
e
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Het ene, groot 100 roeden is verkocht voor 25 gulden en de tweede van 50 roeden aan
Bastiaen Jansz Visscher voor 10 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Jasper Crijnen, Cornelis Aryensse Teeuwen.

06-01-1664 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam verklaren dat Sara Huysen, weduwe van wijlen de
eerwaarde dominee Abrahamus Clock, in zijn leven predikant in Nieuwenhoorn bij Den Briel,
nog in levenden lijve in Alblasserdam woont en heden in eigen persoon verschenen is.

19-01-1664 (661-12)
Neeltje Bastiaens, weduwe van Jasper Cornelisz, zal in het openbaar verkopen, ten
overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam de houw van enige grienden.
Kopers: Wouter Jacobsz, 200 hond, voor44 gulden, borg Jan Visscher; 1 hond gekocht door
Aryen Crijnen, voor 20 gulden, borg Wouter Jacobsz; 1 hondt in Pieter Snijersgriend gekocht
door Cornelis Jansz voor 17 gulden, borg Aryen Aryensz Saeygie. Nog de houw van een
griend in de aveling, gekocht door Cornelis Cornelisz Redelijkheyt, voor 8 gulden, borg
Aryen Cornelisz Kulgie. De houw van een griend in Bollekade gekocht door Cornelis
Cornelisz Redelijkheyt voor 5 gulden, zelfde borg. Totale verkoop 94 gulden.
Getekend: Cornelis Cornelisz Redelijkheyt, Cornelis Aryensse Teeuwen, Jasper Crijnen.

26-03-1664 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Jasper Crijnen en Cornelis Cornelisz
Redelijckheyt, heemraden van Alblasserdam: Adriaen Crijnen de Cleyne, Marige Pleunen,
weduwe van wijlen Wael Crijnen en Annitgien Aryens, getrouwd geweest met Maerten
Crijnen, allen te Alblasserdam. Zij verklaren met elkaar verdeeld te hebben alle landerijen
die hun van Crijn Aryensz en Lijsbet Aryens, hun vader en moeder en schoonvader en
schoonmoeder bij het leven van de genoemde Wael Crijnen en Maerten Crijnen
aangekomen zijn en wel op de volgende manier:
a) Aryen Crijnen krijgt:
- de oostelijke 10 hond weiland; 
- 2½ hond weiland van de westelijke 10 hond, beide in Wisgert; 
- 270 roeden griend in de 3 mergen aan de oostzijde voor twee akkers en aan de westzijde 3
akkers achter aan de kade, gelegen in de ambachtheerskavel van Alblas; 
- 388 roeden griend, komende met 2 akkers van het land van de weduwe van Bruer af tot
aan de oostzijde, een grote akker aan de westzijde van achteren af aan en aan de oostzijde
van de grote akker van vooraf aan 2 akkers; 
- een akkertje voor de twee laatste akkers, gelegen in Kijffkamp; 
- nog in de aveling de navolgende grienden, eerst Cornelis Pleunen griendeken genaamd,
de lotgriend, Teunis de Wevers griend, een halve akker genaamd de griendakker, 5 akkers
in de grote houweel, 1 akker waar de grote elzen staan, en 1 akkertje genaamd
Salmweertje; 
- en tenslotte een huis en erf op de Kinderdijk, met het boomgaardje erachter, belend oost
Wouter Jacobs, west de Stoep.
b) Marige Pleunen krijgt:
- 750 roeden weiland in Wisgert, dat is het achterste en westelijke deel van de tienhond;
- 270 roeden griend in de 3 mergen in de ambachtsheer van Alblas-kavel, komende met 2
akkers achter aan de oostzijde en vooraan de westzijde;
- 388 roeden griendland in de Kijffkamp
- een akkertje aan de oostzijde van de kavel van Arien Crijnen de Cleyne
- een aantal grienden in het Hoendernest en in de Seven Ackertges
c) Annitgien Aryens, weduwe van Cornelis Cornelisz Breur en getrouwd geweest met
Maerten Crijnen:
- 60 roeden griendland in de ambachtsheer van Alblas-kavel



-10-

- 1 hond 97½ roede griend in de Kijffkamp
- een griend genaamd bestevaeregriend.

1664 datum onbekend (661-12)
De weduwe van Cornelis Cornelisz Breur, zal in het openbaar verkopen, ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam een huis en erf gelegen op de Stoep aan de
noordzijde van de haven van Alblasserdam, belend oost Leendert Pietersz Thoen, west
Leendert Hermansz Schuytmaker.
Er wordt 320 gulden geboden.

1664 datum onbekend (661-12)
Johan van Asperen, schout van Alblasserdam zal in het openbaar en ten overstaan van de
heemraden van Alblasserdam verkopen een griend, groot 1 mergen 75 roeden, gelegen in
Vinkepolder.

1664 datum onbekend (661-12)
Huymen Bastiaensz Coywijck zal in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam een stuk land en twee erven.
15-03-1664 (661-12)
De weduwe en voorkinderen van Bastiaen Elders zaliger, zullen in het openbaar ten
overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam verkopen een huis en erf aan de
Kinderdijk, belend oost de stoep, west Jacob Lievens.
Koper is Aryen Cornelisz Vletter voor de som van 740 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Cornelisz Redelijkheyt, Cornelis Aryensse Teeuwen.

15-03-1664 (661-12)
De voogden van de kinderen van Pleun Claesz en Pietertge Meertens, beiden zaliger, met
consent van de armmeesters van de diaconie en Heilige Geestmeesters van Alblasserdam,
zullen in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam verkopen
een huis met erf aan de Kinderdijk, belend zuid de stoep, noord de kinderen van Eldert
Cornelisz.
Koper is Claes Pleunen voor 515 gulden. Borgen zijn Claes Cornelisz en Jasper Leendertsz.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Cornelisz Redelijkheyt, Cornelis Aryensse Teeuwen.

15-03-1664 (661-12)
De voogden van de kinderen van Pleun Claesz en Pietertge Meertens, beiden zaliger, zullen
in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam,
allerhande huisraad en inboedel
Totale opbrengst is 169.2.0.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Aryensse Teeuwen.

26-03-1664 (661-12)
Johan van Asperen, schout van Alblasserdam, zal in het openbaar verkopen ten overstaan
van de heemraden van Alblasserdam enige roerende goederen en vee.
Totale opbrengst is 845 gulden.
Getekend: Gijsbert Jansz, Cornelis Cornelisz Redelijkheyt.

07-04-1664 (661-8)
Compareerden voor Cornelis Adriaensz Bouw en Claes Adriaensz Sterrenburgh, heemraden
van Alblasserdam: 
1. Adriaentge Gielen, weduwe van wijlen Cornelis Hendricksz timmerman
2. Hendrick Cornelisz, Tijs Gerritsz Gasselaer, gehuwd met Aechgien Cornelis, Leendert
Cornelisz, Huybrecht Cornelisz, Aryen Joppen, gehuwd met Ariaentge Cornelis en Michiel
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Cornelisse, allen meerderjarige kinderen en erfgenamen ab intestato van genoemde
Cornelis Hendricksz
Zij verklaren met elkaar verdeeld te hebben de nalatenschap van Cornelis Hendricksz
timmerman, als volgt:
a) Adriaentge Gielen zal behouden alle goederen, roerende en onroerende en deze
desnoods verteren of aliëneren naar haar goedvinden, onder voorwaarde dat haar kinderen
zullen behouden hetgeen zij reeds ontvangen hebben en wie het nog niet ontvangen hebben
krijgen het alsnog, namelijk:
b)  Hendrick Cornelis het gene hij aan huwelijksgoed op zijn trouwdag heeft gekregen, nl. De
somma van 1000 gulden
c)  Tijs Gerritsz Gasselaer (nomine uxoris) eerst de som van 380 gulden en bovendien 1
mergen 75 roeden land in Ottelandskavel, samen een waarde van 1000 gulden, eveneens
als huwelijksgoed op zijn trouwdag
d) Leendert Cornelisz 2 mergen land in Kortland in Louweland en nog 1 mergen 50 roeden
in de Beemt onder Hoogblokland, samen gewaardeerd op 1000 gulden
Voorwaarde voor aanvaarding van dit deel is een inbreng van 250 gulden aan de weduwe of
de boedel te betalen op 25 juli a.s.
e) Huybrecht Cornelisz eerst de som van 500 gulden en verder nog 1 mergen 75 roeden
land in Ottelandskavel in Kortland, samen gewaardeerd op 1000 gulden en als huwelijksgift
op de trouwdag ontvangen
f) Aryen Joppen gehuwd met Ariaentge Cornelis eerst de somma van 250 gulden en verder
1 mergen 300 roeden land in de Papeter in Kortland, samen gewaardeerd op 1000 gulden
en ontvangen ten tijde van hun huwelijk
g) Michiel Cornelisz 2 mergen 200 roeden land in Dolenhoekje over de tiendweg in Kortland
alsnu door hem te ontvangen, mits hij ter egalisatie aan Aryen Joppen uitkeert de somma
van 200 gulden.
Verder hebben de comparanten aan beide zijden afgesproken dat Adriaentge Gielen de
goederen zal behouden en bezitten en na haar dood, nadat vooraf is afgetrokken de helft
van het huis waar zij nu in woont, in de Kerkstraat, welke helf t door Leendert Cornelisz,
vanwege het extra voordeel dat hij boven de anderen ten gunste van de boedel heeft
geleverd, vooruit zal worden ontvangen, onder de erfgenamen in gelijke delen moet worden
verdeeld.

07-06-1664 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Jan Antonis Focker en Claes Cornelisz,
heemraden van Alblasserdam: Susanna Hendricx, weduwe van Abraham Meermans te
Alblasserdam en Anneken Hendricx, weduwe van Pons Phillips Brouwer, wonende te
Dordrecht. Zij verklaren onder ede dat de som in de voorgaande declaratie vermeld aan hen
samen volledig is betaald en hetgeen nog restte van de declaratie van de apotheker.

28-09-1664 (661-8)
Compareerden voor Adriaen Teeuwen, stadhouder en Claes Cornelisz, heemraad van
Alblasserdam: de erfgenamen van Wouter Pietersz. Zij verklaren hoe dat deze Wouter
Pietersz vele jaren achtereen het ongestoorde bezit heeft genoten van een boomgaard en
griend, liggende achter het huis waar de ambachtsvrouwe van Alblasserdam thans in woont.
Pieter Kaey heeft echter na het overlijden van Wouter Pietersz beweerd dat hem de
eigendom van de boomgaard en griend toekwam, zonder dat hij daarover ooit gerept heeft
voor het overlijden van Wouter Pietersz.

10-10-1664 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Pieter
Huygen, heemraden van Alblasserdam: Sijgie Pieters, weduwe van Cornelis Hendricksz
Stout te Alblasserdam. Op haar verzoek hebben schout en heemraden getaxeerd ene 300
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roeden leenland in de Lage Vijver in de buitendijkse landen, belend oost de Hoogendijk,
west de rivier de Meruwede, zuid de weduwe van Andries Pleunen, noord Crijn Jansz Kraey.
Zij schatten deze halve mergen op 110 gulden.

18-10-1664 (661-12)
De voogden van de nagelaten weeskinderen van Adriaen van Asperen, in zijn leven
secretaris van Alblasserdam en Adriaentge Cornelis Romeyn, beiden zaliger, zullen in het
openbaar verkopen ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam de
huislanden.
- 3 mergen 1 hond land in het Molenland in Blokweer, belend oost De Focker, west Pieter
Muys, zuid Ocker Cornelisz, noord de wetering. Koper is Evert van Asperen, voor 670
gulden per mergen: 2121.18.6. Borg: Johan van Asperen, schout.
- 1 mergen 400 roeden in Vinkepolder, belend oost Crooswijke leen, west de Romeyn, zuid
Aryen Pietersz Bouw, noord de dijk, Gekocht door dezelfde met als borg Gijsbrecht van
Asperen, penningmeester. Koopsom 1000 gulden.
- een huis en erf op de Dam, belend oost de boomgaard van Wouter Pietersz, west de
straat, zuid Cornelis Teunisz, noord de Kerkstraat. Koper is Barent van Asperen, voor 1400
gulden, Borg: Cornelis Barentsz van Asperen, zijn zoon.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Cornelis Aryensse Teeuwen.

27-11-1664 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam maken bekend dat schipper Pieter Davits,
komende van Brussel in Brabant, met een kaag appels en deze appels in Alblasserdam aan
de inwoners heeft geleverd en dat bij ons weten nu en evenmin in het hele jaar 1664 en lang
daarvoor door Gods genade, iemand van onze ingezeten door enige besmettelijke ziekte is
getroffen.

28-11-1664 (661-8)
Compareerden voor Cornelis Adriaens Teeuwen en Jan Anthonisse Focker, heemraden van
Alblasserdam: Dirck Cornelisz Romeyn. Hij verklaart zich borg te stellen voor een som van
84 gulden die zijn neef Theunis Abrahamsz Boer aan Johan van Asperen, schout van
Alblasserdam, vanwege landhuur schuldig is. Bij nalatigheid van Theunis Abrahamsz Boer
als hij in mei 1665 moet betalen zal de borg het bedrag betalen.

06-12-1664 (661-12)
Schout en gerechten van Alblasserdam zullen verkopen ten profijtte van de
meestgerechtigde alle door Pieter Adriaensz Bouw nagelaten goederen.
Totale opbrengst 27.18.0.
Getekend: Pieter Huyghen, Aeryen Cornelisse Bou.

1664/1665 datum onbekend (661-12)
De Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam zal in het openbaar verkopen ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam, haar riet, staande op het rietveld tussen de haven
en Lammekens waal, en in de polder voor Donkersloot.
- het rietveld tussen het hoofd van Lammekenswaal. Gekocht door Claes Cornelisse voor 43
gulden. Borg: de schout.
- de polder voor Donkersloot. Gekocht door Jacob Pleunen Thoen voor 18 gulden.
Totale opbrengst is 61 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Cornelis Aryensse Teeuwen.

12-02-1665 (661-12)
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De erfgenamen ab intestato van moederszijde van Wouter Pietersz zaliger, zullen in het
openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam verkopen een griend
met de beplanting daarop.
- een akker griend in Otteland in Vinkepolder aan de Lange Steeg. Verkocht voor 175
gulden aan Wouter Muys. Borg: Jan Roocken.
- een akker griend op de Hoge Hille in het Breeweer in Vinkepolder. Gekocht door Claes
Cornelisse voor 44 gulden. Borg: Cornelis Adriaensz Teeuwen.
- een akker griend in Ottelands kavel in Blokweer. Gekocht door Wouter Muys voor 70
gulden, Borg: Cornelis Bestevaer.
- de helft van een stukje leenland in de Hooge Vijver in de buitendijkse landen, Gekocht door
Wouter Muys voor 126 gulden. Zelfde borg.
Totale verkoopsom is 415 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Cornelis Aryensse Teeuwen.

12-02-1665 (661-12)
De voogden van de minderjarige weeskinderen van Jan Aerts zaliger zullen in het openbaar
verkopen ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam, de houw van hun
griend. 
- de houw van 125 roeden in Aey Huygenland. Gekocht door Cornelis Leendertsz voor 27
gulden. Borgen: Willem Jacobsz Soetman en Wouter Muys.
- 50 roeden houw in Sandeland, gekocht door Pieter Cornelisz Stout, genaamd De Croon,
voor 11 gulden. Borg: Cornelis Jacobsz Stout.
- 75 roeden in de Swardel, gekocht door Pleun Stam voor 18 gulden. Borg: Jacob Pleunen
Thoen.
- 36 roeden in het Paradijs, gekocht door Bastiaen Jansz Visser voor 9.10.0.
Totale opbrengst 65.10.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Cornelis Aryensse Teeuwen.

Datum onbekend (661-12)
Abraham Adriaensz Boer zal in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam een huis en erf in Vinkepolder, belend oost de Burgers, west
Pieter Muys, zuid de Burgers, noord de Alblas.

Datum (661-12) 
Wouter Aertsz en Cornelis Woutersz, wonende in de Lange Steeg te Alblasserdam, zullen
verkopen ten overstaan van schout en heemraden 7½ mergen land, waarvan 6 mergen 1
hond weiland is en 1 mergen 2 hond zaailand, gelegen in Vinkepolder, belend oost Cornelis
Ariensz Gleyn, west Alewijn Phillips, zuid de Slappendelse wetering, noord de dijk.
Koper is dominee Peterus Brantwijck. Het bedrag (bijna niet leesbaar) lijkt te zijn 250 gulden.

29-03-1665 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Claes Cornelisz, heemraden
van Alblasserdam, verklaren dat Pleun Adriaensz Thoen en Maritge Wouters hebben
nagelaten negen kinderen of kleinkinderen en dat na hun overlijden hun boedel onder de
negen kinderen of kleinkinderen is verdeeld.

18-04-1665 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Pieter Huygen heemraden
van Alblasserdam verklaren op verzoek van de kinderen van Jacob Stout zaliger, dat deze
heeft nagelaten vijf kinderen en dat zijn boedel is verdeeld onder deze vijf kinderen.

18-04-1665 (661-8)
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Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Pieter Huygen heemraden
van Alblasserdam verklaren op verzoek van de kinderen van Cornelis Adriaensz dat hij bij
zijn overlijden zeven kinderen of kleinkinderen heef t nagelaten en dat de boedel onder deze
kinderen is verdeeld.

18-04-1665 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Pieter Huygen heemraden
van Alblasserdam verklaren op verzoek van de kinderen van Bastiaen Janssen dat deze
heeft nagelaten twee kinderen en dat de boedel onder deze twee kinderen is verdeeld.

21-04-1665 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Cornelis Adriaensz Teeuwen en Jan Anthonis Focker,
heemraden van Alblasserdam, verklaren dat de weduwe van Jan Stout bij haar overlijden
heeft nagelaten vijf kinderen of kleinkinderen en de boedel onder deze kinderen is verdeeld.

02-08-1665 (661-8)
Cornelis Adriaensz Teeuwen en Jan Anthonis Focker, heemraden van Alblasserdam
verklaren dat voor hen compareerde Jan Huybertsz te Alblasserdam, die verklaarde zich
borg te stellen voor een som van 84 gulden die Johan van Asperen, schout van
Alblasserdam, heden ontvangen heeft van Dirck Cornelisz Romeyn, waarin de genoemde
Romeyn als borg voor Theunis Abrahamsz Boer, door heemraden op 19 juli j.l. onterecht is
veroordeeld tot betaling. Het bedrag moet gerestitueerd worden.

16 en 17-10-1665 (661-12) 
Pleuntgen Davits, die weduwe was van Pleun Pietersz zaliger en nu getrouwd is met
Abraham Aerts den Baers, zal in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam allerlei huisraad en inboedel en de kleren van haar overleden
man.
Totale opbrengst is 314.15.0.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Aryens Teeuwen, Jan Tonissen de Focker
18-11-1665 (661-12)
Jan Jansz Compeer zal in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en heemraden
van Alblasserdam, de houw van 2 grienden en verder allerlei huisraad, inboedel en oude
kleren
Totale opbrengst is 108.18.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Cornelis Cornelisz Redelijkheyt.

14-12-1665 (661-12)
De Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam zal in het openbaar verkopen ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam, het riet staande op het rietveld tussen het hoofd
van de haven en de Lammekens wael en in de polder voor Donkersloot.
Totale opbrengst is 60 gulden. Kopers zijn: Jasper Crijnen (borgen: Jan Cornelisz Groote
Kees en Jan Gijsbertsen), Claes Cornelisz (borg: Pieter van Asperen).
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Pieter Huygen.

17-12-1665 (661-12)
Jan Roocken, weduwnaar van Neeltgien Huybrechts zaliger, in het openbaar verkopen ten
overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam, alle kleren van wijlen zijn vrouw en
verder allerlei huisraad en inboedel.
Totale opbrengst is 270.19.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch en Jan Antonisse Focker.

19-12-1665 (661-8)
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Op 19 december zijn na behoorlijke ondertrouw, volgens de verklaring daarvan door de
schout van Lekkerkerk, binnen Alblasserdam nadat ze voor de kerk hebben gehad hun drie
proclamaties, getrouwd Jan Gijsbertsz Cools, jongman van Alblasserdam, met Maritgie
Pieters de Leeuw, jongedochter van Lekkerkerk.
Na controle van de verplichte huwelijksafkondigingen is dit paar door de secretaris Willem
van Dijck en na voorlezing van het formulier op Hof Souburg in het openbaar getrouwd op
19 december 1665.

11-01-1666 (661-12)
Men zal in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam, de houw van een griend gelegen bij de boezem in het Molenland in Blokweer,
toekomende schout Jan van Asperen.
Verkocht aan Evert van Asperen voor 62 gulden.

11-01-1666 (661-12)
De voogden van de weeskinderen van Cornelis Cornelisz Keesmaet zullen in het openbaar
en ten overstaan van schout en heemraden verkopen de houw van een griend gelegen in
Witschert in Blokweer.
Opbrengst totaal 41 gulden. Kopers: Leendert Leendertsz (borg: Aryen Cornelisz Bouw),
Bastiaen Jansz Visscher (borg: Pleun Stam), Teunis bastiaensz Visscher (borg: Bastiaen
Jansz Visscher).
Getekend; Jan van Asperen, Cornelis Cornelisz Redelijkheyt, Claes Cornelisz.

1666 datum onbekend (661-12)
Neeltge Jacobs, weduwe van Hendrick Cornelisz Stout zaliger, zal in het openbaar ten
overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam, verkopen de grond van een griend
gelegen in Goudhoeff, groot 260 roeden en de houw van nog twee grienden, de eerste in de
Goudhoef en de tweede in Aey Huygenland in Blokweer.

21-01-1666 (661-12)
De voogden van de weeskinderen van Jan Aerts en Berber Stout zullen in het openbaar ten
overstaan van schout en heemraden verkopen het rijsgewas van vier partijen griend in
Blokweer.
Totale opbrengst 41.16.0. Kopers: Aryen Cornelisz Crijnen (borg: Jan Cornelisse Crijnen),
Aryen Crijnen Bruygom (borg: Pleun Hendricks), Willem Dircxsz Schit (borg: Aryen
Woutersz), Bastiaen Jansz Visscher.
Getekend: Jan van Asperen, Jan Antonissen Focker, Claes Cornelissen.

25-03-1666 (661-12)
Maritge Leenderts, weduwe van Mels Gerritsz, zal in het openbaar verkopen ten overstaan
van schout en heemraden van Alblasserdam, enkele koeien en inboedel.
Opbrengst 324.3.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Claes Cornelissen.

1666 datum onbekend (661-12)
Jan Jansz Compeer zal in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam verkopen een huis met erf in de Kerkstraat.
Leendert Leendertsz Metselaer bood 485 gulden.

25-03-1666 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Claes Cornelisz, heemraden
van Alblasserdam, verklaren op verzoek van de erfgenamen van Maerten Wouters, dat van
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diens boedel enige goederen bij testament zijn weggemaakt de resterende in twee
hoofddelen zijn verdeeld.

25-03-1666 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Claes Cornelisz, heemraden
van Alblasserdam, verklaren op verzoek van Theuntgen Theunis, weduwe van Andries
Plonen, dat de boedel van deze Andries Plonen, is verdeeld. De helft voor de weduwe en de
andere helft voor de kinderen.

25-03-1666 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Claes Cornelisz, heemraden
van Alblasserdam, verklaren op verzoek van de erfgenamen van Adriaen Bastiaensz dat de
boedel van deze is verdeeld in drie porties.

25-03-1666 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Claes Cornelisz, heemraden
van Alblasserdam, verklaren op verzoek van de erfgenamen van Jan Cleyssen zaliger dat
de boedel van de overledene is verdeeld in vier porties.

25-03-1666 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Claes Cornelisz, heemraden
van Alblasserdam, verklaren op verzoek van de weduwe en kinderen van Maerten Jansz
zaliger, dat diens boedel is verdeeld in twee porties, de helft voor de weduwe en de andere
helft voor de kinderen.

25-03-1666 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Claes Cornelisz, heemraden
van Alblasserdam, verklaren op verzoek van de weduwe van Herman Cornelisz Pijl, dat
diens boedel is verdeeld in twee porties, de ene helft voor de weduwe, ende andere helft
voor de kinderen.

30-03-1666 (661-12)
Dominee Petrus Brantwijck zal in het openbaar verkopen tn overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam een aantal koeien en een partij hooi en dergelijke.
Opbrengst is 255.10.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch en Pieter Huyghen.

1666 datum onbekend (661-12)
Aryen Cornelisz Vletter zal in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam verkopen de grond en houwen van een griend in de Goudhoef, groot 260
roeden.
Koper: Theunis Boon voor 155 gulden.

01-04-1666 (661-8)
Jpohan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Jan Anthonsz Focker,
heemraden van Alblasserdam, verklaren op verzoek van Cornelis Adriaensz Teeuwen en
Aert Aryensz Teeuwen enerzijds en Maritgie Cornelis, weduwe van Willem Cornelisz
anderzijds, getrokken te hebben een scheidingslijn tussen de landen en huizen van de
genoemde partijen. De partijen verklaren genoegen te nemen met het resultaat.

20-05-1666 (661-12)
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Maria Lucas, weduwe van meester Willem Russelaert zaliger zal in het openbaar verkopen
ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam enig huisraad en inboedel plus
wat kleren.
Opbrengst 154 gulden.
Getekend: Claes Sterrenburch en Aryen Cornelissen Bou.

08-08-1666 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Cornelis Cornelisz Redelijckheyt en Claes
Cornelisz, heemraden van Alblasserdam: Cornelis Adriaensz Bouw, oud-heemraad, oud 82
jaar, Wouter Aertsz Burger, oud 56 jaar en Claes Jansz Muyen, oud 52 jaar, allen te
Alblasserdam. Zij verklaren op verzoek van de gezamenlijke kinderen van Herman Pietersz
Pijl en Neeltge Bastiaens, beiden zaliger, in hun leven gewoond hebbende te Alblasserdam,
waar te zijn “dat eerst bij eenen Bastiaen Francken en Ariaentge Jans, sijn huysvrouw, den
tijt van veele jaren tot haer overlijden toe is beseten geweest seeckere hoffstede met ontrent
acht mergen land daer aen, vanouts genaempt Bastiaen Vranckenweer en nu beseten
werdende voor de helft vant lant ende huys bij Abraham Pijl en de helft vant lant bij Berent
van Asperen, sluysmeester in het Elshout, gelegen inden Vinckepolder onder Alblasserdam,
belent ten oosten Sijge ende Schalcxse Schalcx, ten west Aryen Joppen cum suis, ten
suyden de Vinckelantsen dijck, ende ten noorden de rivier d’Alblas, ende van deselfve
Bastiaen Francken en Adriaentge Jans, des requirants grootvader ende grootmoeder is bij
erfenisse gesuccedeert op Neeltge Bastiaenen, eenigh kint vande voorseyde Bastiaen
Francken en Adriaentgen Jans, des requirantes moeder, ende in haar leven gewesene
huysvrouw van Herman Pietersz Pijl voornoemt, gevende voor redenen van wetenschap
vanouts buyren geweest te sijn ende aen de voorengenoemden persoonen alle seer goede
kennis gehadt te hebben.”

10-11-1666 (661-12)
Evert van Asperen zal in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam verkopen enige koeien en andere waren.
Opbrengst is 107.10.0.
Getekend: Claes Sterrenburch, Pieter Huyghen.

27-11-1666 (661-12)
De Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam zal ten overstaan van schout en gerechten van
Alblasserdam in het openbaar verkopen de houw van vier jaren van enige grienden in het
Nieuwland.
Totale opbrengst 93 gulden.

14-12-1666 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Claes Cornelisz en Adriaen Pleunen Bouw,
heemraden van Alblasserdam: Cornelis Cornelisz Redelijckheyt, mede-heemraad, als voogd
en oom van vader- en moederszijde van de nagelaten onmondige weeskinderen van Jasper
Cornelisz en Neeltge Bastiaens, beiden zaliger. In die hoedanigheid bekent hij schuldig te
zijn aan Adriaen Cornelisz, medevoogd van deze kinderen van moederszijde, de somma van
400 gulden, waarvan 300 gulden geleend geld is aan wijlen Jasper Cornelisz toen hij nog
leefde en de andere 100 gulden vanwege door genoemde Adriaen Cornelisz voor de
weeskinderen verstrekt geld aan de kinderen van Goossen Aryens en Jannitge Cornelis
zaliger, over hetgeen deze van haar uit de boedel van Cornelis Adriaensz Groote Kees
zaliger toekwam. Ook compareerde Jan Cornelisz Groote Kees en bekende aan de
weeskinderen terzake van koop van het huis en andere zaken uit de boedel van Cornelis
Adriaensz Groote Kees zaliger schuldig te zijn een som van ook 400 gulden. Hij belooft
daarom in plaats van aan de weeskinderen de som van 400 gulden aan Adriaen Cornelisz te
betalen met de rente van 3,6% per jaar, ingaande Sint Jacob 1666.
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04-01-1667 (661-12)
De voogden van de nagelaten weeskinderen van Jasper Cornelissen en Neeltge
Bastiaenen, beiden zaliger, zullen verkopen ten overstaan van schout en gerechten van
Alblasserdam, de houw van enige grienden in Blokweer.
Opbrengst is 62.10.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Cornelisse, Adriaen Pleunen Bouw.

11-01-1667 (661-12)
Maria Pleunen Thoen, weduwe van Wael Crijnen zaliger, zal in het openbaar verkopen ten
overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam, de houw van een griend in Blokweer.
Opbrengst 97.10.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Claes Cornelisse.

11-01-1667 (661-12)
De voogden van de nagelaten weeskinderen van Jan Aerts zaliger zullen verkopen ten
overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam de houw van enige grienden in
Blokweer.
Opbrengst totaal 34 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch.

12-02-1667 (661-12)
De voogden van de kinderen van Gerrit Joosten en Martige Bastiaenen, beiden zaliger,
zullen in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam
de grond en rijsgewas daarop van twee grienden en twee boerderijtjes, gelegen in
Vinkenpolder.
Opbrengst is 599 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Pieter Huyghen en Aryen Cornelisse Bouw.
Er zijn een aantal personen die geld te goed hebben van Gerrit Joosten en Maritgen
Bastiaenen. Het zijn:
Aryen Aryens Groote 300 gulden
Jan Huybertsz 150 gulden
Pieter Muys 199 gulden
Alewijn Phillipsz voor geleverde waren 59 gulden
Totaal 708 gulden

18 en 19-02-1667 (661-12)
Anneken Leenderts, weduwe van Jacob Cornelisz Schoutte zal in het openbaar ten
overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam verkopen een koe, een hoogaars en
allerlei huisraad en inboedel, plus mannen- en vrouwenkleren.
Opbrengst is 432.18.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Cornelissen

25-02-1667 (661-12)
De erfgenamen van Neelgtie Jacobs Stout zullen ten overstaan van schout en gerechten in
het openbaar verkopen al het huisraad en inboedel van de overleden Neeltgie Stout.
Opbrengst is 152.3.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Cornelisse, Claes Sterrenburch

25-02-1667 (661-12)
De gezamenlijke erfgenamen van Neeltgie Jacobs Stout zaliger zullen in het openbaar
verkopen ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam een huis met erf en
griend.
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Het halve huis werd verkocht aan Symon Cornelisse voor 292 gulden. Borgen: Cornelis
Bastiaensz van der Wiel en Sijtge Pieters.
Het vijfde deel van de Kathoef, zijnde een griend, werd gekocht door Aryen Crijnen
Bruygom, voor 215 gulden. Borgen: Pleun Aryensz Commer en Wouter Cornelisz
Brandewijn.
Een griend in Aey Huygenland, gekocht door Pieter Zegertsz voor 107 gulden.  Borgen:
Cornelis Pieter Crijnen en Jan Crijnen.
Het huis is verkocht aan Aryen Crijnen Bruygom, voor 215 gulden. Borgen: Pleun Aryens
Commer en Wouter Cornelisse Brandewijn.
Een griend in de aveling genaamd de Vissershout werd verkocht aan Pieter Thoen, die het
kocht voor Leendert Thoen, zijn vader, voor de som van 90 gulden. Borgen: Aryen Cornelisz
Keesmaet en Claes Cornelisz.
Totale opbrengst is 704 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Claes Cornelisse.

25-02-1667 (661-12)
De kinderen van Aryen Foppen zaliger zullen in het openbaar ten overstaan van schout en
gerechten van Alblasserdam verkopen enkele schuiten en huisraad en inboedel.
Totale opbrengst 224.12.0.

01-03-1667 (661-12)
Adriaentgie Cornelis, weduwe, en de kinderen en voogden van de kleinkinderen van
Cornelis Gerritsz zaliger, in zijn leven gewoond hebbende te Oud-Alblas, in het openbaar ten
overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam verkopen 
-1 mergen 225 roeden land in Kortland, belend oost de Bollekade, west de weduwe van
Cornelis Cornelisz Redelijkheyt, zuid de Alblas, noord de kinderen van Jasper Cornelisz.
Verkocht aan Gerrit Cornelisz Schuytmaker voor 685 gulden. Borgen: Claes Adriaensz
Sterrenburgh en Aryen Cornelisz.
-  een huis met erf in Vinkepolder, belend oost Zijgie Schalcken, west Barent van Asperen,
zuid Schalcxge Schalcx, noord de Alblas. Gekocht door dezelfde voor 954 gulden. Zelfde
borgen.

09-03-1667 (661-12)
Men zal in het openbaar verkopen ten overstaan van schout en gerechten een huisje met erf
op de Kinderdijk, nagelaten door Damis Willemsz Deught.
Gekocht door Jaecques Ludders Smit voor 260 gulden.

18-03-1667 (661-12)
De kinderen van Ariaentgen Aryens, in haar leven weduwe van Wouter Pleunen Thoen
zullen in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam verkopen
enige kleren en huisraad.
Opbrengst 215.13.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Cornelisse, Aeryen Cornelisse Bou.

19-03-1667 (661-12)
De gezamenlijke erfgenamen van Wouter Pietersz Schipper zaliger, zullen in het openbaar
ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam verkopen een huis met erf op de
Dam, belend oost de sloot, west de Dam, zuid Aryen Aryensz Soetman, noord Cornelis
Thonisz.
Koper is Pieter Muys, voor 1480 gulden. Borgen: schout Jan van Asperen en Adriaen
Joppen.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Claes Cornelisse,
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23-03-1667 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburch en Pieter Huygen, heemraden
van Alblasserdam, maken bekend op verzoek van Adriaen Pleunen Bouw, dat hij de oudste
en enige wettige zoon is van Pleun Adriaensz Bouw zaliger en Maritgie Cornelis, in zijn leven
gewoond hebbende te Alblasserdam en overleden eind maart 1666.

28-03-1667 (661-12)
De erfgenamen van dominee Petrus Brantwijck zaliger, in zijn leven predikant te
Alblasserdam zullen in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van
Alblasserdam enige havelijke goederen en bouwgereedschappen.
De totale opbrengst bedraagt 317.3.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Aryen Cornelisse Bou.

30-03-1667 (661-12)
Maritge Jaspers, weduwe van Aryen Aerts Teeuwen zaliger en de voogden van de
nagelaten kinderen en erfgenamen van de overledenen zullen in het openbaar ten overstaan
van schout en gerechten van Alblasserdam verkopen enige havelijke goederen en kleren.
Totale opbrengst is 370.2.0.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Aryensse Teeuwen, Claes Cornelisse.

31-03-1667 (661-12)
Willempgie Cornelis Pijl, weduwe, en de voogden van het nagelaten weeskind van Bastiaen
Cornelisz Bouw zaliger zullen in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van
Alblasserdam verkopen enige kleren en allerlei huisraad.
Totale opbrengst is 312.14.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Aeryen Cornelissen Bouw.

12-04-1667 (661-12)
Cornelis Jansz, als voogd van het weeskind van Marigie Wouters zaliger, zal in het
openbaar ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam doen verkopen op
erfhuisrecht allerlei goederen.
Totale opbrengst is 125 gulden.

03-05-1667 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Cornelis
Adriaensz Teeuwen, heemraden van Alblasserdam: Gerrit Cornelisz Schuytmaker te
Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Anthony Ooms en Gerrit Francken,
houtkopers te Dordrecht vier melkkoeien, die zij van hem krijgen als betaling van het hout
dat hij van hen gekocht heeft voor 170 gulden. Gerrit verzoekt de verkochte beesten nog
vier tot zes weken te mogen gebruiken, welk verzoek de kopers inwilligen.

08-06-1667 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Pieter Huygens, heemraden
van Alblasserdam, bevestigen en verklaren op verzoek van de gezamenlijke kleinkinderen
van Aechgie Cornelis zaliger, die een dochter was van Pleuntge Lauwen, idat zij n
Alblasserdam heeft gewoond en daar is overleden en nagelaten heeft vier kinderen, namelijk
Neeltge Willems, Abraham Willemsz, Pleuntgen Willems en Adriaentgie Willems, terwijl de
genoemde Neeltgie Willems heeft nagelaten Anneken Adriaens, weduwe van Wouter
Joosten en verdere broer, Abraham Willemsz nagelaten Anneken Teunis zijn weduwe en
boedelhoudster, en Willem Abrahamsz haar zoon, naast de andere zusters, Pleuntge
Willems nagelaten Leendert Cornelisz Pijl naast diens broers en zusters, Ariaentge Willems
nagelaten Willem Cornelisz Cleyn Willem naast diens broers, al deze laatstgenoemde
personen zijn nog in leven en wonen in Alblasserdam en zijn heden gecompareerd. 
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08-06-1667 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Pieter
Huygen, heemraden van Alblasserdam: Anneken Adriaens, weduwe en boedelhoudster van
Wouter Joosten zaliger, voor zichzelf en voor haar broer Aryen Aryensz Breur; Anneken
Theunis, weduwe en boedelhoudster van Abraham Willemsz zaliger, voor zichzelf en voor
haar kinderen; Leendert Cornelisz Pijl, voor zichzelf en voor zijn andere zusters en broers;
Willem Cornelis Cleyn Willem, voor zichzelf en voor de andere broers, allen kleinkinderen
van Aechgie Cornelis zaliger die een dochter was van Pleuntge Lauwen die in haar leven te
Alblasserdam woonde. De comparanten verklaren te machtigen Willem van Dijck, secretaris
van Alblasserdam en Cornelis van der Wiel ook te Alblasserdam, om in hun naam naar
Breda te gaan en daar van Davidt Schook en alle anderen te ontvangen de erfenis die hun
van Abraham Louwen, die daar is overleden, toekomt, en met alle andere erfgenamen die
daar zouden mogen zijn te overleggen over scheiding en verdeling van de boedel, en het
geld en de goederen te ontvangen en kwitantie te geven .

03-07-1667 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Cornelis Adriaensz Teeuwen en Adriaen
Pleunen Bouw, heemraden van Alblasserdam: Ariaentgie Bastiaenen, weduwe van Cornelis
Cornelisz Redelijckheyt, Aert Aertsz Burger, Jan Jaspersz, voor zijn broer en voor zichzelf
en zijn zusters en broers, kinderen van Jasper Crijnen en Adriaen Cornelisz als voogd van
de minderjarige weeskinderen van Jasper Cornelisz en Neeltgie Bastiaenen, beiden
overleden, allen te Alblasserdam. Zij verklaren met elkaar verdeeld te hebben een stuk
weiland, groot 5 mergen 300 roeden, gelegen in een weerland genaamd Bollenkade in
Kortland, waarin de comparanten gezamenlijk gerechtigd zijn. De verdeling is als volgt:
a) Cornelis Cornelisz Redelijckheyt en Aert Aertsz Burger krijgen samen 4 mergen 100
roeden land
b) de weeskinderen van Jasper Cornelisz zaliger krijgen 425 roeden en Jasper Crijnen krijgt
375 roeden, samen 1 mergen 200 roeden.
Men spreekt af naar evenredigheid de lasten van het land te zullen betalen.

24-11-1667 (661-12)
Huymen Bastiaensz Coywijck zal in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten
van Alblasserdam verkopen een huis met erf met twee hennepwerven en een werfje over de
dijk aan de kant van de Alblas, zijnde twee henepwerven, samen groot 250 roeden en de
andere zonder maat, belend oost Gerrit Joosten, west de weduwe van Rochus Jansz, zuid
Jan Cornelisz Groote Kees, noord de Alblas.
Gekocht door Claes Willemsz voor 800 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Aeryen Pleunen Bouw, Huymen
Bastiaens, Claes Willemsz.

26-11-1667 (661-12)
De armmeester van Alblasserdam zullen in het openbaar ten overstaan van schout en
gerechten van Alblasserdam verkopen een huisje met erf op de Kinderdijk, belend oost
Joost Bastiaensz, west de kinderen van Jan Muys.
Gekocht door Adriaen Cornelisz voor 100 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Pieter Huyghen, Aryen Pleunen Bouw.

1667 datum onbekend (661-12)
Martigie Leenderts, weduwe van Mels Gerritsz zaliger, geassisteerd met haar kinderen zal in
het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam verkopen een huis,
schuur en erf met een boomgaard ernaast, in de Kerkstraat, belend oost Aryen Pietersz
Bouw, west de erfgenamen van dominee Petrus Brandwijck, zuid de Kerkstraat, noord de
halve sloot, mits dat zij aan weerszijden de steeg mogen berijden en bejagen een pad
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tussen Leendert Cornelisz Pijl en een waterpad naar de Alblas mogen gebruiken, mits
heinende aan de westzijde de helft en en de boomgaard zoals die tegenwoordig beheind
staat.
Geboden werd 525 gulden. Kopers is niet vermeld.

06-12-1667 (661-12)
De gezamenlijke kinderen en voogden van kleinkinderen van Cornelis Aryens Kleyne Kees
zaliger zullen in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam
verkopen een huis en erf op de Kinderdijk, belend oost de weduwe van Aryen Jansz, snijder,
west Jan Leendertsz, 
Verkocht aan Theunis Andriessen voor 201 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Aryensse Teeuwen, Bastiaen Aeryensen.

16-12-1667 (661-12)
De armmeesters van Alblasserdam zullen in het openbaar ten overstaan van schout en
gerechten van Alblasserdam verkopen een griend van 40 roeden groot met het gewas
daarop, gelegen in de aveling achter het erf van Joost Bastiaensz en laatst in bezit van
Cornelis Leendertsz, kleermaker zaliger, belend oost Adriaen Cornelisz, west dezelfde, zuid
de werf van Joost Bastiaensz, noord de weduwe van Wael Crijnen.
Koper Adriaen Cornelisz voor 80 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Cornelissen.

22-12-1667 (661-12)
De weduwe van Aryen Aryensz Breur zal in het openbaar ten overstaan van schout en
gerechten van Alblasserdam verpachten de houw van 2½ hond griend gelegen in den Hil en 
nog 1 hond gelegen in Breydel in Vinkepolder.
Koper van de 2½ hond is Pieter Zegerstz voor 36 gulden. De houw van 100 roeden idem
door hem voor 21 gulden. Borgen: Zeger Jansz en Leendert Zegertsz.
Getekend: Jan van Asperen, Pieter Huygen, Claes Cornelissen.

05-01-1668 (661-12)
De Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam zal verpachten de houw van vier akkers vierjarige rijs
in de boezem op de Boutgies bezijden de griend van de dijkgraaf Pompe.
- twee akkers beginnende van de dijkgraaf griend af, gekocht door Wouter Muys voor 25
gulden. Borg: Jacob Lievens.
- de twee akkertjes die daarop volgen, gekocht door dezelfde, voor 28 gulden. Zelfde
borgen.
Totaal 53 gulden. Hiervan gaat af de leverantie van 260 poten: 8.5.0. Blijft 44.15.0.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Aryensse Teeuwen, Claes Cornelisse.

05-01-1668 (661-12)
De voogden van het weeskind van Maritgie Wouters, zullen in het openbaar ten overstaan
van schout en gerechten van Alblasserdam verpachten de houw van drie partijen vierjarig
rijsgewas in Blokweer.
- de eerste partij gelegen in de Quel, gepacht door Hendrick Pietersz Crijgsman voor 25
gulden. Borg: Aryen Cornelisz.
- de tweede partij in de Kathoef, gepacht door Aryen Crijnen Bruygom voor 10 gulden. Borg:
Leendert Jans Smittie.
- de derde partij in de aveling, gepacht door Cornelis Pietersz Muys voor 3 gulden. Borg: de
schout.
Totale pachtsom is 28 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis Aryense Teeuwen, Claes Cornelisse.
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05-01-1668 (661-12)
De voogden van de weeskinderen van Jan Aerde zullen in het openbaar ten overstaan van
schout en gerechten van Alblasserdam verpachten de houw van vier akkertjes vierjarig
rijsgewas in Blokweer.
- de eerste partij in de Kathoef, verpacht aan Pleun Hendricxsz voor 12 gulden. Borg: Aryen
Crijnen Bruygom.
- de tweede partij in de 2 mergen, gepacht door Leendert Jansz Smittie voor 30 gulden.
Borg: Aryen Crijnen Bruygom.
- de derde partij in het Paradijs, gepacht door Jan Cornelisz Stout voor 21 gulden. Borg:
Pieter Cornelisz Stout.
- de vierde partij ij de Doolhof, gepacht door Bastiaen Jansz Visser voor 11 gulden. Borg:
Jacob Lievens.
Totale pachtsom 74 gulden.
Getekend:  Jan van Asperen, Cornelis Aryense Teeuwen, Claes Cornelisse.

09-01-1668 (661-12)
De weduwe van Wael Crijnen zal in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten
van Alblasserdam verpachten de houw van vijf partijen vierjarig rijsgewas in Blokweer.
- de eerste partij in de aveling voor 25 gulden. Geen pachter genoemd.
- de tweede partij aan de waterkering. Niet verpacht.
- de derde partij genaamd ‘t Hoendernest gepacht door Aryen Crijnen de Cleyne voor 9
gulden.
- de vierde partij bestaat uit twee akkertjes achter het land van Jasper Crijnen, gepacht door
Pleun Stam voor 13 gulden.
- de vijfde partij, gepacht door Pleun Stam voor 5 gulden.
Totale pachtsom 27 gulden.
Getekend: Claes Sterrenburch, Aeryen Cornelissen Bouw.

09-01-1668 (661-12)
De voogden van de kinderen van Cornelis Cornelisz Keesmaet zullen in het openbaar ten
overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam verpachten de houw van twee pertijen
vierjarig rijsgewas in Blokweer.
- de eerste partij in Lauweland, gekocht door Pleun Stam voor 20 gulden.
- de tweede partij ook daar gelegen gekocht door Cornelis Pietersz Muys voor 7 gulden.
Totale pachtsom is 27 gulden.
Getekend: Claes Sterrenburch, Aeryen Cornelissen Bouw.

25-01-1668 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Cornelis Adriaensz Teeuwen,
heemraden van Alblasserdam, bevestigen en verklaren op verzoek van mevrouw Catharina
le Grande, voormalig ambachtsvrouwe van Alblasserdam en gehuwd met de heer Joost
Vijgh, commandeur binnen de stad Tiel, dat zij verkocht heeft:
a) het eind van de Hoogendijk een ommeland en rietbaan, aan Cornelis van Oversteege als
rentmeester van de heer Van der Mijle
b) bij de kerk van Alblasserdam een huis met erf, aan Cornelis Jansz Metselaer, waar zij
voordat zij uit Den Haag kwam logeerde
c) het eind van de haven aan het hoofd waar al de grote schepen aanleggen, een grote
rietbaan met de aanwas wat tegenwoordig eigendom is van de huidige vrouwe van
Alblasserdam
d) zeven partijtjes grienden, boomgaarden en erfjes aan diverse personen. Alles samen voor
978 gulden
e) aan de heer Matthijs Pompe, baljuw van Zuid-Holland het watergraafschap dat tot de
heerlijkheid behoorde



-24-

f) aan de Edele Vrouwe Dorothea Berck, huidge ambachtsvrouwe van Alblasserdam, de
tienden van Oud-Alblas en de tienden van Alblasserdam
g) aan de heer Van Overschie de tienden van polder Donkersloot gelegen over de Merwede
voor Ridderkerk
h) aan de edele vrouwe van Alblasserdam de heerlijkheid Alblasserdam met al het land dat
boven al het voorgenoemde nog aan de heerlijkheid gebleven was met alle heerlijke
inkomsten en rechten en privileges, zonder dat schout en gerechten de precieze prijs
daarvan weten. Men weet ook niet of al deze verkopingen zijn geschied voor of na de
trouwdag van Catharina le Grande, maar dat kan blijken uit de datum van de leenbrieven. 

01-03-1668 (661-12)
In het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam zullen verkocht 
worden ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam een koe en hennip en
allerlei huisraad en inboedel, nagelaten door Schalcxgie Schalcx, weduwe van Rochus
Jansz zaliger.
De koe brengt 20 gulden op. De totale opbrengst van de verkoop is 140.4.0.
Getekend: Pieter Huygen, Aeryen Cornelissen Bouw.

01-03-1668 (661-12)
Verkocht worden alle kleren van de overleden vrouw van Pieter Jansz Boom.
Opbrengst is 52.7.0.
Getekend: Pieter Huygen, Aeryen Cornelissen Bouw.

01-03-1668 (661-12)
Schout en heemraden verkopen in het openbaar ten profijte van wie er het meeste recht op
heeft een halve mergen land met een huis, gelegen in Vinkepolder in een weer genaamd
Schalck Jannenweer, toebehorende aan de boedel van Schalckge Schalcx.
Verkocht wordt
- 300 roeden land gelegen in Schalck Jannenweer. Gekocht door Bastiaen Cornelisz
Soetman voor 350 gulden, Borg: Abraham Pijl.
- een huis met erf in Vinkepolder in het voornoemde weerland. Zelfde koper, voor 400
gulden
Getekend: Jan van Asperen, Pieter Huygen, Aeryen Cornelissen Bouw.

Datum onbekend (661-12)
Jan Jansz Compeer zal, met toestemming van de voogden van zijn onmondig kind, in het
openbaar ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam verkopen enkele
partijen griend met het gewas daarop in Blokweer.
- de oostelijke helft van 250 roeden griendland in Lijntge meester Jannenweer in Blokweer,
belend oost de weduwe van Huybert Jansz, west de verkoper. Geboden 80 gulden.
- de achterste akker van de Plas, 150 roeden. Geboden is 150 gulden.

Datum onbekend (661-12)
Gerrit Cornelis Schuytmaker zal in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van
Alblasserdam verkopen een huis met erf en een partij grienland, groot 1 mergen 425
roeden, in Vinkepolder.
- 1 mergen 425 roeden land gelegen in een weer genaamd Craeyesteyn in Vinkepolder,
belend oost Bastiaen van Asperen, west Claes Sterrenburgh, zuid het Vinkeland, noord de
Alblas. Geboden is 250 gulden.
- een huis met erf in Vinkepolder, belend oost Sijgie Schalcken, west Barent van Asperen, in
het zuiden lopend van de wetering tot de Alblas. Geboden is 790 gulden.
- 1/6 deel van 825 roeden land in Kortland in Bollekade, zijnde 137½ roede, Geboden is 80
gulden.
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28-06-1668 (661-8)
Compareerden voor Adriaen Cornelisz Bouw en Claes Adriaensz Sterrenburgh, heemraden
van Alblasserdam: Aryen Bastiaens, oud 22 jaar en Zijtgien Aerts, oud 23 jaar, te
Alblasserdam. Zij verklaren onder ede op verzoek van Dirck Cornelisz Romeyn, waar te zijn
“dat sij getuygen ontrent Mey laestleden, sonder den precysen dach onthouden te hebben,
sijn geweest ten huyse van den requirant ende dat ten selven tijde mede aldaer in huys sijn
gecomen de pachters vant soutgelt over den voorseyde dorpe, dewelcke in
tegenwoordicheyt int aensien ende aenhooren van haer getuygen den requirant hebben
offgevraeght dese off diergelijkce woorden in substantie, eerstelijck hoe veel kinderen hebt
ghij, ten anderen hoe veel volck het ghij in huys, ten derden hoe veel melckbeesten hebt
ghij, daer op den requirant aenstonts in haer getuygens presentie antwoorden, ick heb geen
kinderen ende de kinderen die hier sijn, die houw ick ende sijn mijnen kost, endee wat
aengaet hoe veel volck dat ick heb, die sijn hier alle tegenwoordich, die siet ghijlieden ende
van de beesten, ick hebbe ses melck beesten, de rest offte de andere dat sijn vaere
beesten. Verclaere wijders sij getuygen waerachtich te sijn dat den requirant geen kinderen
is hebbende ende dat hij alsnoch ongetrout is, maer dat tot sijnen huyse twee dochterkens
offte jonge meyskens van sijn suster zaliger sijn woonende die hij hout offte de kost geeft,
ende dat den requirant tegenwoordich ses melckbeesten heeft ende geene meer, off dat hij
geen melkbeesten meer boven t’ voorseyde getal gehadt heeft  in de tijt off saeysoen van dit
lopende halff jaer sedert primo april deses loopenden jaers, sijnde den tijt dat de voorseyde
pachters vant soutgelt de voorseyde pacht over t’gemelte dorp gehadt hebben.
Compareerde mede voor ons heemraden voornoemt Claes Sterrenburgh ende Pieter
Huygen, onse mede-heemraden, ende verclaerden sij comparanten niet anders te weten off
haer bekent te sijn dat denselven requirant int voorseyde saeysoen niet meer gehadt heeft
off alsnoch heeft dan ses melckbeesten als hier vooren geseyt is, item dat desselffs
huysgesin (behalven de bovengenoemde twee meyskens) niet meer bestaet als in drie
persoonen, nametlijck den requirant, sijn dienstknecht ende dienstmaeght.”

07-07-1668 (661-12)
Verkocht wordt 1½ mergen land in een weerland genaamd Schalck Jannenweer in
Vinkepolder, nagelaten door Sijtgie Schalcken, weduwe van Cornelis Ariensz Soetman
zaliger, ten overstaan van schout en gerechten van Alblasserdam.
- een huis en erf, belend oost het huis en erf van Schalckgie Schalcx, west Gerrit Cornelisz
Schuytmaker, vanaf het zuiden van de wetering tot de Alblas. Gekocht door Bastiaen
Cornelisz Soetman voor 330 gulden. Borgen: Gerrit Cornelisz Schuytmaker en Dirck
Schalcken.
- 1½ mergen land gelegen in Schalck Jannenweer, belend oost Jan Cleysseweer en west
Barent van Asperen. Gekocht door Bastiaen Cornelisz Soetman voor 225 gulden. Dezelfde
borgen.
- 1/6 deel van 825 roeden land in Kortland in Bollekade, zijnde 137½ roede, Geboden is 80
gulden.
Totale opbrengst 585 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Claes Cornelisse.

31-10-1668 (661-120
Willem van Dijck, secretaris van Alblasserdam zal in het openbaar ten overstaan van schout
en gerechten van Alblasserdam verkopen ten behoeve van Gerrit Cornelisz Schuytmaker
alle kleren van zijn overleden vrouw en enig huisraad.
Totale opbrengst is 90.9.0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Aeryen Pleunen Bouw.

31-10-1668 (661-8)
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Compareerde voor Claes Adriaensz Sterrenburgh en Adriaen Pleunen Bouw, heemraden
van Alblasserdam: Gerrit Cornelisz Schuytmaker, te Alblasserdam. Hij verklaart over te
dragen aan Willem van Dijck, secretaris van Alblasserdam alle kleren van zijn vrouw zaliger,
alsmede alle huisraad en bouwgereedschappen, die allemaal heden ten overstaan van
schout en schepenen in het openbaar zullen worden verkocht en door hem op basis van een
vonnis van de heemraden van Alblasserdam van 4.10.1668 in arrest genomen en in handen
van de autoriteiten gesteld zijn, om de opbrengst in mindering te brengen van de som van
122.17.8 die hij terzake van het rantsoen van de 40e en 80e penning, nakoop, salaris van de
brieven van zijn huis en erf alsmede de gehypothekeerde rentebrief daarop een hem
schuldig is en op hetgeen hij aan ongelden van de verponding en ommeslagen van sijn land
en huis aan de secretaris schuldig is. Opdat de secretaris de volledige beschikking heeft
over de goederen verklaart de comparant die aan de secretaris overhandigd te hebben.

27-11-1668 (661-12)
De weduwe en kinderen van Jan Pietersz Boom zaliger, in zijn leven timmerman te
Alblasserdam, zullen in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van
Alblasserdam verkopen enige havelijke goederen en kleren en timmergereedschap.
Totale opbrengst is 299,12,0.
Getekend: Jan van Asperen, Claes Sterrenburch, Aeryen Pleunen Bouw.

26-02-1669 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Cornelis Adriaensz Teeuwen en Claes Cornelisz, heemraden
van Alblasserdam, hebben op verzoek van Pieter Abrahamsz Pijl, Gillis Cornelisz Bode, Aert
Cornelisz en Cornelis Jansz enerzijds en Claes Willemsz, allen te Alblasserdam, zijn bij de
huizen en  erven van de comparanten geweest die naast elkaar liggen in Vinkepolder om
daar het geschil dat gerezen was over de erfscheidingen op te lossen. Dan volgt de uitleg
van hoe de erfscheiding zou moeten lopen.

04-04-1669 (661/8)
Johan van Asperen, schout, Claes Sterrenburgh, Pieter Huygen, Cornelis Aryensz Teeuwen,
Aryen Cornelisz Bouw, Claes Cornelisz, Aryen Pleunen Bouw en Bastiaen Adriaensz, plus
Willem van Dijck, secretaris, allen te Alblasserdam, verklaren op verzoek van de stadhouder
van Zuid-Holland, dat zij in april 1668 hebben vergaderd ten huize van de schout en toen
gehoord hebben “voor bij de deur van onse kamer met groot gedruys comen loopen en
tieren twee persoonen die schenen hantgemeen met vechten te sijn ende opt geroep van de
schoutinne sijn wij daer op uyt de kamer geloopen ende daer buyten comende, vonden daer
eenen Gerrit Hendricx, woonende op den Oostendam, ende eenen Aert Cornelisz alsdoen
coorenmolenaer alhier, die alsdoen van malcanderen door ymant naer wij hooren conden
gescheyden waeren ende sagen alsdoen dat den voornoemde Aert Cornelisz aen sijn hooft
ende handen gequest was, dat het bloet op beyde de plaetsen daer uyt liep, ende dat hij
Aert Cornelisz tselve aenstonts in de haven liep affwasschen, verclaerde wijders den
voornoemde schout, deselve persoonen beyde aenstonts naer dat sij door ymant waren
gescheyden van het vechten, gevonden te hebben, hare messen. Compareerde mede Gillis
Cornelisz Bode ende verclaerde alle tgene voorseyt staet alsoo gehoort ende gesien te
hebben ende spesialijcke dat hij het mes van den voornoemde Gerrit Hendricxsz mede noch
uythebbende gesien heeft”.

04-04-1669 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Pieter Huygen en Claes Cornelisz,
heemraden van Alblasserdam: Gijsbert Crijnen te Alblasserdam, gehuwd met Grietge Jans.
Hij verklaart ten volle betaald te zijn door de broers en zusters van zijn vrouw van hun
vaderlijke en moederlijke nalatenschap.
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23-05-1669 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensz Sterrenburgh en Adriaen Pleunen Bouw,
heemraden van Alblasserdam, verklaren op verzoek van Wouter Willemsz Verhoeck,
wonende te Sandelingen Ambacht, gehuwd met Aechgie Cornelis Pijl, dat hij sedert de dood
van de moeder van zijn vrouw, van de erfenis helemaal niets heeft ontvangen van de broers
en zusters.

26-07-1669 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Claes Cornelisz en Adriaen Pleunen Bouw,
heemraden van Alblasserdam: Gillis Cornelisz Bode van de Nederwaard en Huygh Cornelisz
Bode, schipper te Rotterdam, kinderen van Maritgie Jans, weduwe van Cornelis Gillisz Bode,
wonende te Alblasserdam, voor zichzelf en zich sterkmakende voor hun andere broers en
zusters. Zij verklaren te machtigen Martigie Jans, hun moeder om in hun naam te innen en
te ontvangen de erfenis die zij van Bellichgie Slassie, haar moeder, overleden in Tets nabij
de stad Gulick, nog tegoed hebben.

16-10-1669 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Claes Sterrenburgh en Pieter Huygen,
heemraden van Alblasserdam: Adriaen Joppen, herbergier te Alblasserdam en Adriaentgie
Cornelis, zijn vrouw, beiden te Alblasserdam. Zij verklaren op verzoek van Claes Cornelisz
Schuytmaker te Bleyswijck “dat tot seeckeren tijt, sonder de tijt onthouden te hebben, tot
haer getuygen huyse ter herberge geweest is eenen Aryen Gerritsz, woonende in
Molenaersgraeff ende eenen Claes Cornelisz Schuytmaker te Bleyswijck, ende onder
andere reden van accort vant besteden van een martscheeppie off schuyt, gehoort te
hebben dat den voornoemde Claes Cornelisz Schuytmaker van den voornoemde Aryen
Gerritsz boven haer differenten van de cooppenningen die sij getuygen niet en wisten wat off
hoe veel waren en niet en weten hoe het accoort voorts getroffen is, eysten een somme van
twee gouden ducatons, daer op bij den voorseyde Aryen Gerritsz alsdoen aen den
voorseyde Claes Cornelisz Schuytmaker geboden is eenen gouden ducaton.”

25-10-1669 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Claes Sterrenburgh en Bastiaen Adriaensz
Teeuwen, heemraden van Alblasserdam: Cornelis Lambertsz schipper, wonende te
Gijbeland, Hij verklaart op verzoek van Aryen Gerritsz, wonende te Molenaarsgraaf waar te
zijn “dat seecker marctscheepie ofte schuytie dat den requirant in desen van eenen Claes
Cornelisz Schuytmaecker tot Bleyswijck gehadt heeft ende alsnoch hebbende is, niet door
den requirant off ten huyse van Aryen Joppen, herbergier alhier, bestelt is, maer bij hem
getuyge opt Noordersteck van de haven van Alblasserdam, voor de somme van vierhondert
en vijftich carolus gulden, doch expresselijck bedongen te hebben geen speldegelt off
yetwets daer boven te geven als alleenlijck dat naderhant om dat hij t’gemelte schuyttie een
halve voer wijder soude maecken, hem Claes Cornelisz Schuytmaker toegelooft is
vijffentwintich carolus guldens.”

21-01-1670 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Claes Adriaensse Sterrenburgh en Pieter
Huygen, heemraden van Alblasserdam: Jan Willemse, wonende te Molenaarsgraaf, voor
zichzelf en zich sterk makende voor zijn zuster Anneken Willems; Cornelis Jansz van Wijen,
wonende te Alblasserdam, voor zichzelf en zich sterk makende voor Aryen Willemsz, zijn
zwager; Wouter Cornelisz, wonende te Oud-Alblas, voor zichzelf en zich sterk makende voor
Neeltgien Barents, zijn vrouws zuster; Pleun Jansz Stam, te Alblasserdam, als last
hebbende en zich sterk makende voor Geertgie Foppen; erfgenamen van vaderszijde; en
Bastiaen Leendertsz Spriet en Cornelis Leendertsz Spriet, wonende te Oud-Alblas, als
lasthebbende en zich sterk makende voor Volckgien Aryens, hun moeder;
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Aryen Aryensz Crijgsman, voor zichzelf en wegens zijn zuster Zijtgien Aryens; erfgenamen
van moeders zijde voor zover ieder daarin gerechtigd is, van Pieter Jansz Spruyt zaliger,
overleden aan de Kinderdijk. Zij verklaren te machtigen Pleun Jansz Stam, Claes Cornelisz,
Zeger Jansz en Crijn Jansz Craey, vier van de erfgenamen, om in hun naam te innen en te
ontvangen wat de comparanten toekomt van de erfenis van Pieter Jansz Spruyt zaliger en
bij weigering justitiële middelen in te schakelen.

10-06-1670 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Claes Cornelisz en Adriaen Pleunen Bouw, heemraden van
Alblasserdam bevestigen en verklaren op verzoek van Aert Bastiaensz van Rossen,
kleermakersgezel, dat hij als kleermakersknecht enige jaren bij Pleun Jansz Muys en Pieter
Aertsz, kleermakers te Alblasserdam gewoond en gewerkt heeft en dat hij gedurende die tijd
vrijgezel is geweest en tot de tijd dat hij hier vertrokken is niet is getrouwd en dat hij zich
gedurende zijn verblijf in Alblasserdam goed gedragen heeft als een eerlijk persoon.

24-06-1670 (661-8)
Schout en secretaris van Alblasserdam verklaren op verzoek van Dirck Cools, jongman, dat
hij bij zijn moeder met zijn andere broers en zusters op Hof Souburg woont en dat hij van
onbesproken gedrag is.
Is getekend: Jan van Asperen en Willem van Dijck.

25-06-1670
Schout en heemraden van Alblasserdam, verklaren op verzoek van Pieter Aertsz Burger,
oudste broer van Cornelis Aertsz Burger zaliger, wonende te Alblasserdam, dat hij inwoner
alhier is geweest en jongman van hoge leeftijd, die zonder wettige nakomelingen na te laten
in augustus 1669 is overleden.
Is getekend: Jan van Asperen, Cornelis Cornelisz Bouw.

14-06-1670 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Adriaen Pleunen Bouw en Bastiaen Adriaensz, heemraden van
Alblasserdam bevestigen en verklaren dat Joost Gerrtisz, metselaarsgezel, vrijgezel, is
geboren te Alblasserdam en tijdens zijn meestertijd daar gewoond heeft en dat zijn ouders
fatsoenlijke mensen zijn geweest en dat op zijn gedrag niets is aan te merken. Hij is van
plan in het huwelijk te treden met Maritgie Jacobs Silverschoon, wonende te Oudewater en
hij heeft vanwege zijn minderjarigheid toestemming nodig van zijn voogden en naaste
bloedverwanten. Hij heeft echter geen mannelijke familie en daarom hebben schout en
heemraden als oppervoogden van ‘s Heeren wegen op het verzoek van de moei van Joost
Gerritsz voor het huwelijk toestemming gegeven. Schout en heemraden verzoeken de
magistraten en de kerk te Oudewater om mee te werken aan dit huwelijk.

26-12-1670 (661-8)
Schout en heemraden bevestigen en maken bekend op verzoek van Barent Willemsz
Ruyselaer, jongman, smid, wonende te Gouderak, dat hij te Alblasserdam is geboren en een
zoon is van meester Willem Ruysselaer, in zijn leven schoolmeester, en van Maria Lucas
dochter, beiden reeds overleden. Zijn vader heeft gedurende twintig jaar de school- en
kerkendienst waargenomen, met goede reputatie en tot tevredenheid van iedereen, tot zijn
dood toe. Maria Lucas heeft haar huishouden van 9 a 10 kinderen goed onderhouden buiten
iemands kosten. Zij zijn geweest mensen van goede naam en faam. Barent Willemsz
Ruyselaer heeft zich altijd goed gedragen. Hij wil in Gouderak een smederij beginnen en
schout en heemraden van Alblasserdam vragen de magistraat van Gouderak en hem
terwille te zijn.
Was getekend door: Jan van Asperen, Claes Cornelissen en Aerien Huyberssen
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07-02-1671 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Claes Cornelisz en Adriaen Crijnen,
heemraden van Alblasserdam: Bastiaen Adriaensz, mede-heemraad, enerzijds en Pieter
Aryens Molenaer, anderzijds, beiden te Alblasserdam. Zij verklaren het met elkaar eens
geworden te zijn over de erfscheiding tussen hun erven. Vervolgens wordt een pagina lang
gedetailleerd aangegeven hoe die erfscheiding loopt.

07-10-1671 (661-8)
Schout, heemraden en secretaris van Alblasserdam getuigen en verklaren op verzoek van
Maritgie Cornelis, weduwe van Pleun Aryensz Bouw, te Alblasserdam, dat deze Maritgie te
Alblasserdam in eigendom heeft een hofstede en woning met de werf achter het huis in de
Kerkstraat, droog boven het water van de overstromingen die onlangs tweemaal in de
Alblasserwaard geweest zijn, belend oost Bastiaen Pietersz Bouw, west Aryen Pleunen
Bouw. De waarde wordt geschat op meer dan 1000 gulden.
Was getekend: Jan van Asperen, Claes Cornelisz, Willem van Dijck

11-01-1672 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Adriaen Pleunen Bouw en Adriaen Huybertsz, heemraden te
Alblasserdam, bevestigen en verklaren dat Pieter Cornelisz Muys in Alblasserdam gewoond
heeft en ongeveer een jaar geleden is overleden, nalatende een kamp land van 1 mergen, te
leen gehouden van de grafelijkheid van Holland, gelegen in de Ruigenhil, in de buitendijske
landen, belend noord het Stek, zuid Cornelis Hendricxsz. Van deze goederen zijn
erfgenamen zijn nagelaten zeven kinderen uit zijn huwelijk met Adriaentgie Leenderts
zaliger, waarvan de oudste zoon, genaamd Leendert Muys is secretaris te Molenaarsgraaf
en verzoekt aan schout en heemraden van Alblasserdam bevestiging hiervan omdat hij van
plan is het genoemde leenland op zijn naam te krijgen via een verzoek aan de leenmannen
van Holland.

12-01-1672 (661-8)
Op deze datum hebben de kinderen van Maritgie Prinsen, weduwe van Gijsbert Cools,
vanwege hun moeder bij de secretaris van Alblasserdam in bewaring gegeven de somma
van 42 gulden en 6½ ellen linnen laken, zoveel als Grietgen Geenen, jongedochter van
Bergambacht aan dienstloon van Maritgie Prinsen te goed had, om die weer te verdelen
onder degenen die er recht op hebben.

11-03-1672 (661-8)
Johan van Asperen, schout, Pieter Huygen en Adryaen Pleunen Bouw, heemraden van
Alblasserdam, bevestigen en verklaren op verzoek van meester Johannis Hofkens, chirurgijn
te Alblasserdam, dat hij al zes jaar in Alblasserdam woont en vrouw en kinderen heeft en zijn
ambt als chirurgijn aldaar uitoefent en bekend staat als een goed en fatsoenlijk mens.
Schout en heemraden is gebleken dat bij testament (van 29.10.1669 bij notaris Jacobus
Sneq) van Aertgie van Laer, de overleden moei van de comparant, wonende te Amsterdam,
aan de kinderen van de rekwirant vermaakt en gelegateerd was een som van 1050 gulden.
Deze som is hard nodig voor het onderhoud van zijn gezin en daarom verzoeken schout en
heemraden alle heren en rechters om meester Johannis Hofkens hierin te begunstigen en
het testament zodanig te veranderen dat hij dit geld kan ontvangen.

05-12-1672 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam, maken bekend en bevestigen op verzoek van
Aryen Bastiaensz Bas, jongman, geboren en wonende te Alblasserdam, dat hij een eerzaam
persoon is van onbesproken gedrag en dat hij in februari 1672 in dienst is gegaan als
zeematroos onder kapitein Louwerens Davidts van Dordrecht, voerende het schip de
Maeght van Gelder, varende uit de Maas, ten dienste van het land in de zeeoorlog tegen de
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Engelsen. Hij is in de zeeslag tussen de Hollandse en de Engelse vloot op 3e pinksterdag
1672 zwaar gewond geraakt, volgens het getuigenis van de chirurgijn aan zijn hoofd, arm,
hand en been, waardoor hij veel verlet om te arbeiden en veel onkosten van meesterloon
heeft geleden. Daarom verzoeken schout en heemraden de autoriteiten hem schadeloos te
stellen.

05-12-1672 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam, maken bekend en bevestigen dat Pieter Hendricx
Cort, jongman, geboren en wonende te Alblasserdam een eerzaam en fatsoenlijk persoon is
op wie niets aan te merken valt en dat hij in maart 1672 in dienst ging als zeematroos onder
kapitein Jan Willemsz op het schip De Zeven Provinciën om ten dienste van het land in de
zeeoorlog tegen de Engelsen te vechten en dat hij in de slag tussen Holland en Engeland op
3e pinksterdag 1672 daarbij zwaar gewond is aan zijn benen en handen, waarbij beide zijn
schenen met schroot beschoten waren, waardoor volgens de chirurgijn diverse beenderen
zijn versplinterd met zware toevallen, zodanig dat hij daardoor lange tijd heeft moeten liggen
en dat hij op het randje van de dood verkeerde en tot nu toe zijn benen en handen niet
volledig kan gebruiken, zodat hij nog dagelijks met krukken moet lopen. Zij verzoeken de
autorieten zijn ongeluk in dienst van het land opgelopen te verlichten en hem tegemoet te
komen in de kosten.

1672 [nadere datum ontbreekt] (661-8)
Schout en gerechten van Alblasserdam bevestigen en verklaren op verzoek van Jacob
Dircxsz van Cleynen Breugel dat hij meer dan 20 jaar in Alblasserdam heeft gewoond als
koopman en kramer en dat e rop zijn gedrag niets valt aan te merken.

1672 [nadere datum ontbreekt] (661-8)
Schout en gerechten van Alblasserdam bevestigen en verklaren op verzoek van Thielman
Bastiaensz Clerck van Nederpelt dat hij al meer dan 20 jaar in Alblasserdam heeft gewoond
en al die tijd van onbesproken gedrag is geweest.

1672 [nadere datum ontbreekt] (661-8)
Schout en gerechten van Alblasserdam bevestigen en verklaren op verzoek van Aryen
Teunisz van Hamont, dat hij al meer dan 20 jaar in Alblasserdam heeft gewoond als
koopman en kramer en van onbesproken gedrag is.

06-01-1673 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam verklaren dat zij heden meester Huygh Muyen
hebben zien visiteren en verbinden het linkerbeen van Pieter Hendricxsz Cort, jongman te
Alblasserdam, en constateerden dat de verwonding die hij in de slag tussen de Hollandse en
de Engelse vloot op de 3e pinksterdag 1672 had opgelopen weer op drie plaatsen was
opengebroken waaruit volgend de chirurgijn na de attestatie van 5 december 1672 weer
diverse stukjes been waren gekomen. Zij verzoeken alle autoriteiten de gewonde persoon in
alle opzichten financieel te helpen.

14-04-1673 (661-8)
Schout en gerechten van Alblasserdam, in absentie van de predikant, maken bekend en
verklaren op verzoek van Anthonis Cornelisz Ridder, jongman, geboren te Langerak en
wonende te Alblasserdam, dat hij drie jaar aaneen hier gewoond heeft en dat hij zich goed
gedragen heeft. Hij heeft zich geoefend in de kunst van de muziek, zingen, lezen, schrijven,
cijferen en verder alle dingen die een schoolmeester moet kunnen. Hij heef t diverse keren in
de kerk een proef afgelegd en men vond dat hij bekwaam was om de ambten van
schoolmeester, voorzanger en andere diensten te kunnen waarnemen, Zij verzoeken
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daarom aan alle autoriteiten om Anthonis Cornelisz Ridder te bevorderen dat hij ergens als
zodanig benoemd kan worden.

29-04-1673 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam hebben op het aanschrijven van de heren baljuw
en de mannen van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland getaxeerd de
navolgende twee partijen land, gelegen te Alblasserdam, nagelaten door Maritgie Eeuwouts,
overleden te Oud-Alblas.
1) 1½ mergen land in Vinkepolder, belend oost Aryen Pleunen Bouw, west de erfgenamen
van Cornelis Aryensz Bouw, in een weerland genaamd ‘t Oostwaardse Hoekeland.
Geschatte waarde 37.10.2.
2) 2½ mergen land in Vinkepolder, belend oost Aryen Pleunen Bouw, west de erfgenamen
van Cornelis Aryensz Bouman zaliger. Geschatte waarde in het jaar 1644 625.0.0.
Aldus getaxeerd door Jan van Asperen, schout, Pieter Huygen, Claes Cornelisz en Jan
Marinisz, heemraden van Alblasserdam.

27-07-1673 (661-8)
Gerechten van Alblasserdam verklaren dat gisteren den 26e juli 1673 in Alblasserdam
gekomen zijn twee compagnieën ruiters onder ritmeester baron Ludichause gezegd Wolf en
Schalk. Tussen deze compagnieën en enige ingezetenen waren enige onlusten ontstaan en
hebben genoemde ritmeesters hun compagnieën weten te kamperen in het open veld om
alle verdere ongemakken te voorkomen.

28-07-1673 (661-8)
Gerechten van Alblasserdam verklaren op verzoek van de baljuw van Zuid-Holland dat zij
heden met Jasper Wapperom bode van Zuid-Holland en meester Huygh Muyen, chirurgijn te
Alblasserdam zijn geweest ten huize van Leendert Thoen te Alblasserdam om daar te
visiteren het dode lichaam van Aryen Leendertsz, zijn zoon, wat niet kon plaatsvinden omdat
de kist al gesloten was, maar de chirurgijn verklaarde dat hij deze persoon tevoren tweemaal
heeft bezocht en geconstateerd had dat hij met een kogel doorschoten was van achter in de
rug door het hart heen en er voor in de borst weer uitkomende. Zij zijn op dezelfde dag op
bezoek geweest bij Aryen Jacobsz Soetman om daar te visiteren het dode lichaam van
Jacob Woutersz Thoen. De chirirugijn verklaart dat hij een kogelwond dwars door een arm
had en dat de beenderen van zijn hoofd waren gepenetreerd tot op de schedel toe, hetgeen
volgens hem dodelijk was.

15-09-1673 (661-8)
Heemraden en secretaris van Alblasserdam verklaren op hun ambtseed dat zij in september
hun gewone vergadering hielden voor het innen van de inwoners tax over de weduwen en
de vermogende personen en al de andere personen in het manschap zijnde, om daarmee te
betalen de personen die op order van de markies Van Westerloo aan de fortificatie van
Ameide waren wezen werken en dat toen o.a. is komen betalen Aeltgie Pieters Bouw,
weduwe van Wouter Cornelisz, wonende in de Kerkstraat, die alvorens te betalen zeer veel
schandelijke en lasterlijke woorden. Zij zei met name dat ze te hoog stond en anderen te
laag en dat dus het gerecht de een als dieven bestolen had en de andere bevoordeelden en
ze dreigde de secretaris een klap om zijn oren te geven en terwijl ze haar arm al ophief zei
ze, “Wil ick u eens een bruy om u ooren geven”. 

10-03-1674 (661-8)
Schout en gerechten van Alblasserdam bevestigen en verklaren op verzoek van Jacob
Jaspersz Camerick dat hij een inwoner is van Alblasserdam, Hij is van plan te vertrekken
naar Oost-Friesland om daar enige beesten, paarden enz.  op te kopen om ze hier in
Holland weer te verkopen en verzoekt derhalve alle heren, officieren en justitieren en



-32-

tollenaars en licentmeesters aan wie deze brief getoond zal worden hem te laten passeren
met de gekochte beesten.

24-02-1675 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam maken bekend en bevestigen op verzoek van de
kinderen van Wael Crijnen zaliger, die aan de Kinderdijk heeft gewoond, dat in de herfst van
verleden jaar 1674 er twee huizen, schuren en verdere panden aan de Kinderdijk hebben
gestaan zonder dat men weet in welke de brand is ontstaan; ze zijn totaal afgebrand.

25-05-1675 (616-8)
Aangezien Doeghie Doeye is overleden en diverse schulden en lasten nalaat en van haar
boedel alleen nog maar ... [is opengelaten] gevonden wordt, een zeker huisje en erve in
Vinkepolder, belend oost schout Jan van Asperen, west Jaecques Ludders Smit, waarmee
echter de genoemde lasten niet kunnen worden gezuiverd, machtigen de heemraden de
schout om het genoemde huisje en erf in het openbaar te verkopen en de opbrengst te
verdelen onder degenen die een vordering op de overledene hadden.

18-07-1675 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam maken bekend en bevestigen dat Bastiaentgie
Hendricx te Alblasserdam is geboren en met haar eerste man, Jan Jansz alias de Goe Jan,
in de kerk alhier getrouwd is.

15-09-1675 (661-8)
Schout en gerechten van Alblasserdam, maken bekend en bevestigen op verzoek van
Theunis Cornelisz Ridder, jongman, te Alblasserdam, dat hij een fatsoenlijk persoon is, ter
goeder naam en faam bekend en dat hij op 29.5.1672 op orders van de Ed. Groot Mogende
Heeren Staten van Holland en Westvriesland met meer personen uit Alblasserdam naar de
IJsselkant is gegaan ten dienste van het vaderland tegen de vijand de koning van Frankrijk
en dat Theunis in de stad Doesburg en daar een duim heeft verloren van zijn ene hand tot in
de hand toe, waardoor hij als knecht daarvan aan meesterloon heeft of zal moeten betalen
als het accident ten volle genezen is een som van 25 a 26 gulden, behalve zijn verlet van
zijn werk en de onkosten van zijn proviand, en anders door die oorzaak geleden. Bovendien
is door dit ongeluk Theunis geheel onbekwaam geworden om zijn beroep in de bouwneringe
uit te oefenen. Daarom verzoeken schout en heemraden de autoriteiten aan wie deze akte
zal worden getoond hem schadeloos te stellen voor het verlies van zijn duim en gedorven
inkomsten.

13-12-1675 (661-8)
Schout en heemraden van Alblasserdam maken bekend en bevestigen dat Willem Jansz
Deught te Alblasserdam is geboren en dat hij zich enige tijd geleden in dienst is gegaan bij
kapitein Van den Bergh bij het geschut en dat hij ongeveer een maand na Sint Jacob (25 juli
1675) hier bij zijn vader Jan Willemsz Deught ziek is thuisgekomen. Hij had de rode loop,
waaraan hij na vier dagen is overleden.

05-03-1678 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Cornelis van der Wiel en Pieter de Focker,
heemraden van Alblasserdam: Ariaentgie Michiels, weduwe en boedelhoudster van Cornelis
Hendricxsz timmerman, te Alblasserdam. Zij verklaart te transporteren aan Leendert
Cornelisz en Michiel Cornelisz, haar twee zoons, al het timmergereedschap, voor de somma
van 120 gulden. Zij heeft het geld intussen ontvangen.

07-06-1678 (661-8)
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Schout en gerechten van Alblasserdam getuigen dat zij heden hebben gevisiteerd op
verzoek van Cornelis Jansz van Couwenhove drie schelven hout staande op de hofstede
van Jacob Jaspersz Camerick, naast de woning van de Burgers en bekeken of er hout bij
was van een greep dikte en geconstateerd dat er diverse stukken hout wel dikker dan een
greep waren.

11-12-1682 (661-10)
De kinderen van Aryen Jansse Visser verkopen ten overstaan van schout en heemraden
enkele hoeken griend in Alblasserdam.
Verkocht wordt:
- een hoekje, de helft van 5 akkertjes in de Kijfkamp in Blokweer, groot 2 hond 62½ roede,
belend oost Huymen Cornelisse, west de weduwe van Aeryen Crijnen Cleyne en moet
maken 4 voet dijk bij Aryen Gijssens schuur en 3 voet bij Jasper Crijnen, waarvan een
gedeelte leenland is waarvan leenman is Wouter Baes. Koper: Wouter Willemse Spruyt,
voor 68 gulden. Borg: Jan Marynisse.
- 2 hond 62½ roede gelegen achter het vorige perceel, in de Kijfkamp in Blokweer, belend
zoals het vorige stuk, waarvan ook een deel leen is, en moet maken 6 voet dijk nabij het
westeinde van Wouters Jacobse huis en 3 voet bij Cornelis Jansse Lievenadt. Koper:
Cornelis Pietersz Bou voor 65 gulden. Borg: Cornelis Jansse.
- 250 roeden griend in het kerkeland in Blokweer, belend oost Pieter de Focker, west de
weduwe van Pieter Aryense. Koper: Wouter Willemse Spruyt voor 117 gulden. Borg: Jan
Marynisse.
- 300 roeden griend in het kerkeland, belend oost Pieter de Focker, west Lieve Janse.
Koper: Lieve Jansse voor 92 gulden. Borgen: Jacob Lievense en Jacob Wouterse.
- 187½ roede griend in de kerkkamp, belend oost Bastyaen Aeryense, west Jan Wouterse,
en moet maken 5½ voet dijk liggende bij het huis van Aryen Gijsse. Koper: Huymen
Cornelisse, voor 122 gulden. Borg: Jacob Thoen.
- een hoekje aveling, gelegen achter Marynis Jansse, belend oost Pieter Gijssen, west
Wouter Baes. Koper: Jan Marynisse, voor 71 gulden. Borgen: Jan Cornelisse en Wouter
Willemse.
- een hoek aveling ten westen van de Kromme Steeg, belend noord de weduwe van Aryen
Crijnen de Cleyne, zuid Cleys Maertense. Koper: Wouter Baes, voor 65 gulden. Borg: Pieter
van Asperen.
- een hoekje aveling in het midden van de Kromme Steeg, belend oost Aryen Bastyaense
Visser, west de Kromme Steeg. Koper: Aryen Bastyaense Visser, voor 50 gulden. Borg:
Cornelis Bastyaense Visser.
- een hoekje land aan het eind van de Kromme steeg, belend oost Pieter de Focker, west
Jan Willemse Deucht. Koper: Aryen Bastyaense Visser voor 51 gulden. Borg: Cornelis
Bastyaense Visser.
Getekend: Jan van Asperen, Jacob Thoen, Pieter van Asperen.

11-12-1682 (661-10)
De voogden over de kinderen van Teunis Bastyaense Visser verkopen ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost
Willem Dirckse, west Cornelis Bastyaense Visser.. 
Koper: Cleys Maertense, voor 450 gulden. Borgen: Jan Cornelisse en Bastyaen Jasperse.
Getekend: Jan van Asperen, Jacob Thoen, Pieter van Asperen.

05-01-1683 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Pieter van Asperen en Leendert Andriesse
Backer, heemraden van Alblasserdam: Cornelis Willemsz, als zoon en mede-erfgenaam van
Marigje Cornelis en zich sterk makende voor zijn zusters en broers, met name Cornelis
Willemsz, Eltje Willems, Maeycken Willems en Grietje Willems, enerzijds; Cornelis van der
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Wiel als voogd van de kinderen van Huygh Willemsz en zich sterk makende voor diens
weduwe Pleuntje Pieters, anderzijds. Zij verklaren met elkaar te verdelen een zeker stuk
land in Blokweer, groot .. [opengelaten] mergen, belend oost de erfgenamen van Cornelis
Aeryense, west de Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam, en wel als volgt:
a) de comparant Cornelis Willemsz zal hebben twee delen die hem competeren: het hele
buitendijkse land over de dijk
b) Cornelis van der Wiel zal hebben zijn derde deel. Cornelis Willemsz moet aan hem
uitkeren de som van 55 gulden.

15-06-1684 (661-8)
Compareerde voor Johan van Asperen, schout, Pieter van Asperen en Leendert Andriesse
Backer, heemraden van Alblasserdam: vrouwe Dorothea Berck, vrouwe van Alblasserdam.
Zij verklaart dat Leonard van Asperen, notaris en procureur te Haarlem, aan haar van zijn
directie en administratie die hij voor haar heeft gevoerd deugdelijk rekening en
verantwoording heeft gedaan. Hij was per slot van rekening schuldig gebleven 5700 gulden
en bovendien had Van Asperen voor zichzelf en als administrateur van de goederen van de
Johan Faber, nog een aanzienlijke som geld aan de vrouwe a deposito gedaan volgens de
obligatie door haar verleden. Om Van Asperen van het genoemde kapitaal en van de rente
van 4% daarop zeker te stellen, heeft de vrouwe aan Van Asperen getransporteerd en in
eigendom overgedragen de jaarlijkse huur en de vruchten van de na te noemen goederen,
nl. de huur van haar huis te Haarlem en van de twee kleine huisjes in de Nobelstraet en nog
van het halve huis gekomen van de heer van Niewael met alle verdere huisjes in de
Nobelstraet en Nobelpoort en dat zo lang tot Van Asperen van zijn tekorten af is, maar ook
van hetgeen hij nog aan of voor de vrouwe zal verstrekken. Opdat Van Asperen zo veel
mogelijk van het vorenstaande zal kunnen profiteren moeten de genoemde huizen onder zijn
administratie blijven zodat hij ze met het meeste voordeel zal kunnen verhuren. De huizen
mogen ook niet worden verkocht voordat Van Asperen zijn tekort heeft kunnen wegwerken.
Ook Leonard van Asperen compareerde en verklaart de genoemde transporten aan te
nemen.

24-11-1684 (661-10)
Jan Huyberden verkoopt ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam 14
hond weiland in Vinkepolder, belend oost de raadsheer Pompe, west Leendert Andriesse
Backer.
Koper: Leendert Ockerse van Asperen, voor 470 gulden. Borg: Pieter van Asperen.
Getekend: Jan van Asperen, Pieter van Asperen, Frederik Cornelisse.

01-10-1684 (661-10)
Aryen Leendertse, getrouwd met Neeltje Cleysse en als lasthebber van de verdere kinderen
van Cleys Jansse verkoopt ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam een
akkertje, gelegen in de podler, belend oost de weduwe van Aryen den Bouw, west de steeg,
zuid de wetering, noord de dijk. Koper: Zeger Jansse, voor 40 gulden.
Getekend: Leendert Andriesse Backer, Jan Aeryense.

07-10-1684 (661-10)
Cornelisse Teunisse Vlinck verkoopt ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam een huis en erf in de polder, belend oost de weduwe van Aryen den Bouw,
west Cornelis Abramse Pijl, zuid de openbare weg, noord strekkende tot aan de Alblas.
Koper: Zeger Jansse, voor 200 gulden. 
Getekend: Pieter van Asperen, Jan Arienssen.

23-05-1685 (661-8)
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Compareerde ter secretarie van Alblasserdam Teunis de Graeff, schipper van Gouda en
verklaarde te machtigen Gijsbert de Jager te Dordrecht om als procureur zijn zaken waar te
nemen tegen ieder, maar speciaal tegen Bastiaen Soetman te Alblasserdam tot de
definitieve veroordeling toe

24-10-1686 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Jacob Thoen en Marynis Jansz,
heemraden van Alblasserdam: Wouter Aeryensz Baes, Bastyaen Jasperse Groote, Aryen
Breuren, Jan Jansse Groote, Jacob Cornelisz Schoute, Jan Pieterse Stout, allen te
Alblasserdam. Zij verklaren met elkaar te indemneren, vrij en kost- en schadeloos te houden
van alle namaning die monseigneur Roscam, procureur voor den Hove van Brabant die voor
dat Hof borg is gebleven voor 1626 gulden en tien stuivers waarmee de comparanten zijn
geprefereerd op de presente goederen van Johan Julius van Arentschilt, volgens sententie
van preferentie voor het genoemde Hof van Brabant, van 11 oktober 1686 , waarvoor de
comparanten ieder hun persoon en goederen verbinden.

03-11-1687 (661-10)
Schout en heemraden verkopen 2 mergen land, eigendom van Jan Geemense die getrouwd
is met Mergje de Bes, en de kinderen en erfgenamenvan Barent van Asperen zaliger, om
daarop te verhalen de kosten van de schouw in de wetering van die twee genoemde mergen
die schout en heemraden dit jaar hebben gedaan en de kosten van de executie die al
gedaan is en in de toekomst nog gedaan kan worden.
Verkocht wordt: 2 mergen land in Vinkepolder in het weer van Barent van Asperen zaliger,
belend oost Basse, west de kinderen van Abram Pijl. 
Kopers: Aryen Coelhoeck en Aryen Leenderse Pijl, voor 173 gulden.
Getekend: Jan van Asperen, Cornelis van der Wiel, Frederik Cornelisse, Aryen Wouterse
Spruyt.

19-02-1688 (661-8)
Compareerden voor Johan van Asperen, schout, Jacob Thoen en Marynis Jansse,
heemraden te Alblasserdam: Cornelis Leenderse Thoen, Wouter Aeryense Baes, mede-
heemraden en Aryen Cornelisse zijn zoon, Teunis Roos, Crijn Pieterse Hoogendijck, Jan
Muys en Cornelis Wouterse Thoen, allen dijkersbazen te Alblasserdam. Zij bekennen
ontvangen te hebben ingevolge het contract over het uitvoeren in de haven en dokken van
Vlissingen, door order van zijne excellentie de heer ... [opengelaten] van der Perre voor
rekening van de Ed. Mogende Heren gecommitteerde Raden ter admiraliteit van Zeeland,
een som van 2000 gulden voor de inkoop van de nodige aken en andere vaartuigen nodig
voor de voortzetting van het aangenomen werk. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht
op het te verdienen loon.

17-01-1690 (661-8)
Compareerden voor Leendert van Asperen, schout, Marynis Jansse en Jacob Thoen,
heemraden van Alblasserdam: 
1. Leendert van Asperen, schout voornoemd, als oppervoogd van ‘s Heren wegen en Aryen
Claesse, Aryen Wouterse en Aeryen Pieterse Backer, als bloedvoogden over het nagelaten
weeskind van de genoemde Aryen Claesse en Neeltje Jacobs, in die kwaliteit erfgenamen
van Marigje Jacobs, enerzijds
2. Crijn Henderickse Cort en Teunis Henderickse Cort, voor zichzelf en als mede-
bloedvoogden van het nagelaten weeskind van Pieter Hendrickse Cort, Leendert
Bastiaense, gehuwd met Marigje Hendericks Cort en Cornelis Aeryense Cort die ook
handelde namens zijn twee zusters, als erfgenamen van Jan Henderickse Cort, ter andere
zijde.
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Zij verklaren verdeeld te hebben de vaste goederen nagelaten door genoemde Jan
Henderickse Cort en Marigje Jacobs, in hun leven echtpaar en wel als volgt:
a) de eerste comparanten krijgen 3 hond en 75 roeden land in Blokweer in een weer
genaamd Witschert, belend oost Marygje Cornelis, west Davit Gijsse, belast met een roede
en een halve voet dijk, liggende tegen het huis van Jan Cornelisse Groote. Nog 75 roeden in
de Quel, belend oost de erfgenamen van Sijgje Pieters, en een hokje achter Kees inden
Baers, verder 412½ roede in Kortland in een weer genaamd Bollekade
b) de tweede comparanten krijgen 4 hond land in de Pothond in Blokweer, belend oost
Symen Cornelisse, ten westen Jan Wouterse, belast met 2 hoekjes dijk liggende voor het
huis van Jan Gijsberse Muye, en twee hoekjes tegen het huis van Liedeij Bastiaens, nog 125
roeden land in Blokweer in twee percelen in Cort Geeritte weer, belast met drie duym dijk,
liggende voor het huis van Marynis Jansse, verder een aveling griend genaamd Paradijs de
Slaeff en tenslotte in Kortland 4 hond 12½ roeden in Bollekade, belast met twee voet dijk
tegen het huis van Pleuntje Pieters.
De comparanten zijn tevreden met deze verdeling.

09-04-1690 (661-8)
Compareerden voor Leendert van Asperen, schout, Cornelis van der Wiel en Cornelis
Thoen, heemraden van Alblasserdam: Jan Cornelisse Leestemaecker, getrouwd met
Maeycke Cornelis, Cornelis Aeryense, getrouwd met Pleuntje Cornelis en de meerderjarigen
met de voogden over de minderjarige kinderen van Pieter Cornelisse, in die kwaliteit
erfgenamen van Magdaleentje Leenderse, hun moeder en grootmoeder. Zij verklaren met
elkaar verdeeld te hebben een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Jacob Pleunen
Stam, west Pietertje Gerrits, als volgt:
a) Jan Cornelisse krijgt het achterste deel van het huis en erf
b) de kinderen van Pieter Cornelisse krijgen het voorste deel van het huis en erf
Alles onder conditie dat het onderste deel van het huis niet afgebroken mag worden tenzij
met toestemming van allen.

15-10-1692 (661-8)
Compareerde voor Leendert van Asperen, schout, Cornelis Thoen en Cornelis van der Wiel,
heemraden van Alblasserdam: Pieter Biesevelt, schipper te Alblasserdam. Hij verklaart
schuldig te zijn aan Justus Blonck te Den Briel de somma van 550 gulden tegen 3% rente
per jaar, met als onderpand een schuit met zeil en toebehoren .

25-11-1692 (661-10)
De weduwe van Leendert van Asperen verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout
en heemraden van Alblasserdam een huis met erf en een stuk griendland.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aam de Hoogendijk, belend noord de kinderen van Hendrick Cort, zuid
Aryen Wouterse. Koper: Teunis Hendrickse Cort, voor 344 gulden. Borgen: Crijn Hendrickse
Cort en Aeryen Wouterse.
- een hoekje griend, groot 175 roeden, in Blokweer, belend oost Adriaentje Pieters Kaey,
west Adriaentje Pieters. Koper: Aryen Wouterse Spruyt, voor 24 gulden. Borg: Teunis
Hendrickse Cort.
- een hoekje griendland van 50 roeden in Vinkepolder in Huyg Aryensweer, belend oost
Dirck den Roomeyn, west Pieter Warnaedt. Koper: Pieter Huygen, voor 13 gulden. Borg:
Aert Muys.
Getekend: Leendert van Asperen, Cornelis Thoen, Cornelis Andriesse Bou.

Feb-1698 (661-10)
Samuel de Backer, koopman te Rotterdam en Leendert van Asperen, als lasthebbers van
Christijntje Davits, weduwe, zullen het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van
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Alblasserdam verkopen een huis met erf aan de Kinderdijk, waar “den baers” uithangt,
belend oost en west de kinderen van Cornelis Schouten. Koper: Cornelis Cornelisse
Schouten, voor 460 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Bastiaen Redelickheidt, Jan Cleisse.

15-12-1698 (661-10)
Adrianus van Asperen, raad voor den hove van Holland, wonende te Haarlem, als lasthebber
van zijn moeder zal in het openbaar verkopen enkele percelen land.
Verkocht wordt:
- 4 mergen 200 roeden hooi- en weiland in de polder, zijnde het weer genaamd Geerland,
belend oost de weduwe van Aryen Huyberden, west “moedere Kees”. Koper: Aryen
Leenderse Pijl, voor 765 gulden.
- 1 mergen 400 roeden land in Vinkepolder, genaamd de Tienhond, belend oost de weduwe
van Aryen Wouterse Spruyt, west de kinderen van Pieter Huygen. Koper: Teunis Willemse
Braycker, voor 320 gulden.
- 3 mergen 100 roeden weiland in Blokweer in Molenland, belend oost de Fockers, west
Huygh den Bouw. Koper: Fockers Jacob, voor 700 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Bastiaen Leenderse Pijl, Leendert Leendertsz.

26-01-1700 (661-10)
Mevr. Moleschot te Dordrecht verkoopt in het openbaar 5 hond land in Vinkepolder op de
Hille, belend oost de kinderen van Pieter Huygen, west de heer Van der Graaf.
Koper: Pieter van Ackeren, voor 100 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Leendert Andriese, Tijs Bastyaense.

26-06-1700 (661-10)
Fijgje Aerts verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en gerechten van
Alblasserdam een paar hoekjes land in Blokweer.
Verkocht wordt:
- een kampje land over de wetering, hooiland, groot 4 hond 25 roeden, belend oost de
kinderen van Ary Teeuwen, west Pieter Huygen. Koper: Huyg Bastyaense, voor 35 gulden.
- een kampje binnen de wetering, groot 3 hond 50 roeden, belend als het vorige stuk. Koper:
Leendert Jan Cleysse, voor 60 gulden.
- een kampje land, groot 5 hond 50 roeden, belend oost Aryen Gijsse, west Cornelis
Schuytmaker. Koper: Teunis Huymense, voor 100 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Leendert Andriesse, Tijs Bastyaense.

Jan-1704 (661-10)
Leendert van Asperen, voogd van zijn kinderen en gekwalificeerd door den hove en hoge
vierschaar van Zuid-Holland en in die kwaliteit erfgenaam van Cornelia Muys en de
erfgenamen van Cornelis Thoen zaliger, verkopen in het openbaar ten overstaan van schout
en heemraden van Alblasserdam een stuk griendland.
Verkocht wordt:
- 1½ hond land in Jan Cleysseweer, over de wetering op de Hille. Koper: Roelant Claesse,
voor 37 gulden.
- een griend binnen de wetering, belend oost Crijn Pieterse, west idem. Koper: Aryen
Leenderse Backer, voor 75 gulden.
- een akker, groot 86 roeden. Koper: Teunis Huymense voor 41 gulden.
- een hoekje aveling, liggende achter Gijsbert Crijnen, belend oost De Borger, west Gijsbert
Crijnen, Koper: Aryen Cleysse voor 95 gulden.
- een hofstede aan de Hoogendijk met twee akkertjes erachter, belend zuid de weduwe van
Teunis Andriesse, noord Aryen Wouterse. Koper: Leendert van Asperen voor 44 gulden.
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- een hofstede aan de Hoogendijk, halverwege de Schenkel, belden zuid Pieter Claesse,
noord Leendert Pieterse van Asperen. Koper: Leendert van Asperen voor 100 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen.

Aug-1704 (661-10)
De erfgenamen van Aert Romeyn verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam een akker met een vierde deel van een kampje, liggende in
Cortje.
Koper: Jacob Focker, voor 375 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Leendert Leendertse, Jacobus van de Corput.

30-10-1704 (661-10)
De kinderen en erfgenamen van Jacob Stam verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam een huis met erf aam de Kinderdijk met enkele
hoekjes griendland.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk waar Jacob Stam in gewoond heeft. Koper: Cornelis van
Ackeren voor 250 gulden. Borg: Aryen Wouterse.
- een griend in de boezem. Koper: Jan Jacusse voor 116 gulden. Borg: Jasper Cornelisse.
- 2 hond in de Pothont, belend oost Wouter Cornelisse. Koper: Wouter Willemse voor 74
gulden. Borg: Aryen Aeryensen.
- een hond aveling aan de steeg van Jan Cornelisse Groote, belend en gepacht door
Leendert Cornelisse Pijl voor 116 gulden. Borg: Cornelis Pijl.
Getekend: Leendert van Asperen, Jacob van de Corput, Leendert Leendertse.

02-11-1706 (661-10)
De erfgenamen van Leendert Dickse Cramer vekropen in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam het huis met de landerijen.
Verkocht wordt: 
- een groot en een klein huis met boomgaard aan de Kinderdijk, belend oost Cornelis
Elderse, west Jan Soet. Koper: Jacob Aeryense op Steck voor 210 gulden.
- 4 hond griendland in Blokweer in de Zandkamp, belend zuid Van der Wiel, noord het
Saegje. Koper: Pieter Boon capiteyn voor 100 gulden.
- zeven hoekjes griend achter bestevaer en Bastyaen Damisse in de boezem. Koper: Jasper
Cornelisse voor 25 gulden.
- zes hoekjes griend achter het huis van Leendert Dirckse en twee hoekjes daar dichtbij.
Koper: Jasper Cornelisse voor 81 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, P. Boon, Leendert Pijl.

19-10-1708 (661-10)
Hugo Repelaer als lasthebbende van de weledele heer Anthony Repelaer verkoopt in het
openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam de houw van ... hond
elzen in Vinkepolder op de Hille. Gepacht door Wouter Aryense Baes voor 230 gulden.
Borgen: Crijn Pieterse en Aryen Claesse.
Getekend: Leendert van Asperen.

22-12-1710 (661-10)
Aryen Wouterse en Lena Pieters van der Licht verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam een huis en erf op de Dam, waar Jacobus Wijnants
in woont, belend oost Cornelis Tijsse, west Aeltje Claes.
Koper: ds. Franco van der Kluyt voor zijn schoonvader Wilhelmus a Brakel, voor 1000
gulden.
Getekend: Leendert van Asperen.
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08-01-1711 (661-10)
Hendrick Bastyaense Coywijck verkoppt in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam enige landerijen.
Verkocht wordt:
- 1 mergen in Kortland voor aan de dijk, belend oost Tijs Bastyaense, west de heer Van der
Graeff. Koper: Leendert Pieterse van Asperen, voor 155 gulden.
- 8 hond in Kortland, waarin Niesje de Croon een vierde deel toekomt, belend oost Cornelis
Herberse, west Aeltje Claes. Gepacht door Aryen Aeryense voor 103 gulden.
- 3 vierde delen in een kamp van 7 hond met de grienden vooraan de dijk in Kortland.
Gepacht door Aeryen Spruyt voor 20 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Jacobus van de Corput, Johannes Camerick.

03-03-1712 (661-10)
De erfgenamen van Grietje Cornelis verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam een huis met enig griendland.
Verkocht wordt:
- een huis en erf waar de overleden in gewoond heeft, belend oost de weduwe van Bouffe,
west Wouter Baes. Koper: Willen Gijsse. Voor 160 gulden.
- een halve hond griendland achter Focker Waellant, belend oost Bastyaen de Winter, west
Jan de Vries. Koper: Jasper Croon voor 1 gulden.
- een vierde in de paal, groot in het geheel de paal zeven hond. Geen koper vermeld.
Getekend: Leendert van Asperen, Leendert Pijl, Aryen Jacopsz Thoen.

20-12-1714 (661-17)
Voor Leendert van Asperen, schout, Jacobus van de Corput en Johannes Kamerik,
heemraden van Alblasserdam compareerden Teunis Huymense en Jacob Ariensen Vletter,
beiden te Alblasserdam, die verklaarden op verzoek van Vrouwe Anna Isabella van Beyeren
van Schagen, gravinne douairière van Nassau la Lek, waar te zijn (volgens de eerste
deposant) dat “hij en sijn vader, nu ontrent vier jaren overleden, viermale aennemers sijn
geweest van de bestedinge door de heeren dijkgraaf en heemraden van den Swijndregtse
Waert gedaen, van het maken en onderhouden der rijshoofden in dammen rontom den
voornoemde Swijndregtsen Waert, van de heer van den Oostendam, tot het haventje van
Develsteyn, welke bestedingen tellekens voor den tijt van vijf jaren sijn gedaen, dat de
voornoemde bestekken gedurende den tijt van de voornoemde 20 jaren noyt hebben
behelst, dat de aerde soude werden gehaelt uyt het Rode Sant, of eenige andere gors van
de Vrouwe en Heer van de Lek, maer dat het bestede werk sal werden gemaakt met aerde
te halen ter naeste lage en minder schade, dat hij desposant en sijn vader de aerde tot de
voorseyde werken nodig, hebben gehaelt ten deele uyt de gorsen of aenwassen, leggende
voor den Swijndregtsen Waert, aenkomende de gemene ambagtslanden van den
voornoemde waert, ten deele uyt de gorssen van de grafelijkheyt ende van de voornoemde
requirante ende desselfs soon, dat hij deposant wel bewust sijnde, dat het halen van aerde
uyt de voornoemde gorssen was verboden en hij niet vermogt te doen, egter hetselve
gemakkelijk konnende doen, ook gedaen heeft sonder daerop te sijn betrapt, dewijle met
kleyne schuytjes of hoogaersen maer een klijne quantiteyt te gelijk so nu en dan gehaelt
heeft, dat hij deposant op sekere tijt aerde stekende in de voorsyede gorssen van de
Vrouwe requirante, en siende een schuyt met mensen aenkomen varen, sig selve herwaert
maekte, meynende dat den stathouder met sijn dienders hem quam weghalen tersake van
het steken van aerde in de voorseyde gorssen, dog bevond een schuyt met passagieren te
wesen, dat hij deposant alleen aennemer van een nieu gedane bestedinge sijnde, een
groote quantiteyt aerde daertoe van noden hebbende en met een maelpont mochtede halen,
en deswegen seer verlegen sijnde den overleden dijkgraef den heer van den Oostendam
daerover heeft aengesproken, ende dat dese toen hem deposant daerop heeft gesegt: gaet
bij mijn neeff Van der Hoop, versoekt van hem een briefje om aerde uyt het Rode Sant te
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halen, dan heb je geen calangie te vresen, dat hij deposant daerop aen het huys van den
heer Hubert van der Hoop, doenmaels het opsigt of directie van de gorssen van de Vrouwe
requirante ende desselfs soon hebbende, gegaen is en dese schoon niet thuys sijnde, het
voornoemde versoek aen de soon van den voornoemde heer Van der Hoop gedaen heeft,
dat die hem een briefje of schriftelijke permissie heeft gegeven om aerde uyt de
voornoemde gorssen te halen, dat hij deposant met sijn arbeytsvolk te weten Jacob Ariense
Vletter, mede deposant in desen, David Gijse en Cornelis Willemse Schit, welke twee
laedste nu sijn overleden, daer mede besig sijnde en den voornoemde heer Hubert van der
Hoop voorbij het gors, daer hij deposant aerde haelde, hem gevraegt heeft wie hem daertoe
ordre hadde gegeven, dat hij daerop geantwoort heeft: u soon, dat den selven heer Van der
Hoop daerop seyde, doet mijn soon dat so, wel nu als gij gedaen hebt met aerde te halen,
so komt mij seggen hoe veel schaft gij gehaelt hebt, dat hij deposant versuymt heeft de
voorseyde schaften op te geven en dat den voornoemde heer Van der Hoop hem daer niet
meer na gevraegt heeft, dat hij deposant dien mondelinge en schriftelijke persmissie tot het
halen van aerden van de beyde heeren Van der Hoop hebbende, ook gecontinueert heeft
aerde uyt de gorssen van de Vrouwe requirante te halen, sonder dat hij daer in noyt is
verhindert geworden, het welk hij deposant ook verklaart heeft in den jare 1714, ter requisitie
van de heeren dijkgraaf en heemraden van den Swijndregtsen Waert, sonder dat hem van
de voornoemde heeren verklaringe van het voorgaende gepasseerde, met den overleden
heer dijkgraef , de heer Van der Hooop, is afgevordert. Nog verklaerde den voorseyde
deposant, dat hij in den jaere 1711, aennemer is geweest van het leggen van een nieuen
aerden dam in de rivier aen het eynde van de Oostendamse havenkade, ende deselve
aldaer gelegt heeft ende alle aerde daertoe nodig gehaelt heeft, uyt het rietgors van de
ambagtsheeren van den Swijndregtsen Waert, sonder dat hij of sijn volk, so veel hem
bewust is, eenige aerde daertoe uyt de gorssen van de Vrouwe requirante en desselfs soon
gehaelt heeft.
Verklaerde den tweeden deposant Jacob Ariense Vletter, dat hij met de voorgenamete
maelpont aerde halende uyt het Rode Sant, en den bovengemelde heer Van der Hoop,
voorbij het gors varende, den selven heeft horen en sien vragen aen den eerste deposant,
Teunis Huymense, wie hem ordre hadden gegeven uyt het voornoemde gors aerde te halen
dese selve Teunis Huymense daerop heeft horen en sien anhoorende u soon, en dat den
voornoemde heer Van der Hoop daerop seyde, doet mijn soon dat so, wel nu als gij gedaen
hebt met aerde te halen, so komt mij seggen hoe veel schaften gij gehaelt hebt, verder
verklaert hij deposant dat hij wel tien malen of meerder aerde gehaelt heeft uyt de gorssen
van de Vrouwe reauirante en desselfs soon, en daertoe gebragt heeft aen de hoofden of
damme van den Swijndregtsen Waert, dog dat altoos een briefje of schriftelijke permissie
daertoe gehat heeft van den respective rentmeester van de Vrouwe requirante en desselfs
soon, uytgesondert een vorige reyse, nog verklaerde dese selven deposant, dat ter tijde van
de bestedinge van de somerkade van het buyten gors van de ambagts heeren van den
Swijndregtsen Waert in desen jare 1714, hij aen den dijkgraef gevraegt heeft, waer de aerde
daertoe soude worden gehaelt, dat sijn Ed. daerop antwoordende, uyt het Rode Sant, hij
deposant van den dijkgraef een briefje versogt heeft, dat die daerop seyde dat hij geen
briefje gaf, dat den selven daerop wederom antwoordede dat hij voor dese verscheyde
briefjes heeft gehat, denoterende briefjes van de rentmeester van de Vrouwe reuqirante en
sesselfs soon, om dat den overleden dijkgraaf de voornoemde briefjes hadde besorgt, dat hij
deposant sonder soodanig een briefje van den voornoemde rentmeester, het werk niet
soude aennemen, dat hij daerom van het voornoemde werk heeft afgesien, en nog meer
andere met hem en met name eene Van de Vries, die aen den dijkgraef seyde, dan heb ik
er geen sin in, al het gene voornoemt staet verklaerde de deposanten waeragtig te wesen.”
Getekend: Leendert van Asperen, Jacobus van de Corput, Johannes Camerick.

27-12-1714 (661-10)
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Sijgje Pleunen, weduwe van Aryen Jacusse verkoopt in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam enige hoekjes griend.
Verkocht wordt:
- een akkertje tweejarige elzen en twee halve akkers. Gepacht door Aryen Jansse Hogh
voor 6 gulden.
- twee akkers op de Slappendel. Pachter niet vermeld.
- drie akkers groot ½ hond. Gepacht door Leendert Pieterse van Asperen voor 54.10.0.
- in Blokweer achter Jasse in de Dolfijn enkele akkertjes, Gepacht door Cornelis Jansse
Muys voor 31 gulden.
- een kleine hofstede aan de Kinderdijk bij Cornelis Jansse Muys, belend oost de kinderen
van Cornelis Vlinck, west Muys. Gekocht door Cornelis Aryense Backer voor 50 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Johannes Camerick, Leendert van Asperen.

10-04-1715 (661-10)
Pleuntje Pieters Muys verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam een huis met erf aan de Kinderdijk, waar haar moeder in gewoond heeft en nu
zijzelf en anderhalve hond griendland in Blokweer.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Pieter den Bouw. Koper: Jacus Symense
voor 130 gulden.
- 50 roeden in Blokweer. Geen koper vermeld.
Getekend: Leendert van Asperen, Leendert Pijl, Johannes Camerick

02-05-1716 (661-10)
Grietje Leenderts verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam een huis met erf met enige stukjes land.
Verkocht wordt:
- een huis met erf in Vinkepolder, belend oost de weduwe Wouter Baes, west de heer van
Alblasserdam. Hoogste bod was 300 gulden.
- 4 hond griendland op de Hille in Vinkepolder, belend oost Crijn Pieterse, west Daem
Jansse. Hoogste bod 15 gulden.
- achter Jacobus den Draeyer 2 hond 75 roeden land, belend oost Aryen Coelhoeck, west
Bastyaen Pijl. Koper: Bas Gerit, voor 10 gulden.
- 2 hond griendland en 2 hond 10 roeden, belend oost Jan Jansse, west de heer Repelaer.
Geboden 10 gulden.
- 3 hond met 24 roeden griend. Geboden 19 gulden.
- in Blokweer 1 mergen en een halve hond weiland en griend, belend oost Giel Cornelisse,
west de Focker. Koper: Wouter Spruyt voor 86 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Jacobus van de Corput, Huybert Aryense.

06-01-1717 (661-10)
De erfgenamen van Aryen Pleunen Commer verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam vier hond griendland in Blokweer bij de
boezemkade. Koper: Leendert Pieterse van Asperen, voor 11 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Aryen Jacopsz Thoen, Johannis Camerick.

06-01-1718 (661-10)
De weduwe van Pieter Bastyaense van Asperen verkoopt in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam een huis met erf aan de Hoogendijk op het eind
van de staart, belend noord Goris Jacusse, west Jacus Teunisse. Koper: Goris Jacusse,
voor 210 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Aeryen Teeuwe, Leendert van Asperen.
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26-01-1718 (661-10)
De kinderen en erfgenamen van Jan Cornelisse Beenhacker verkopen in het openbaar ten
overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam een huisje erf en boomgaard binnen-
en buitendijks aan de Kinderdijk, belend oost Cornelis Teunisse, west Aryaentje Aryens
Bouw weduwe van Pieter Tijsse. Koper: Aryen Leenderse Backer, voor 305 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen.

04-04-1718 (661-10)
De erfgenamen van Willem Abramse verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam enige kampjes griendland.
Verkocht wordt:
- 167 roeden op de Fluers kamp en 50 roeden op de Slappendel. Koper: Floor Hendrickse
voor 16 gulden.
- 2 hond 75 roeden op de Hille. Koper: Willem Cort voor 45 gulden.
- 3 hond 33 roeden in het weer van Pompe, Koper: Aryen Breure voor 18 gulden.
- 2 hond 4½ roede ten oosten van Huybert Aeryense. Koper: Aryen van Steck voor 20
gulden.
- 1 hond 80½ roede achter Willem vam Vliet. Koper: Leendert Pieterse van Asperen voor 23
gulden.
- 1 hond op de Langesteeg. Koper: Leendert Leenderse voor 61 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Jacobus van de Corput, Leendert Pijl.

18-02-1719 (661-10)
Lieve Jansse Muyen verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam enige hoekjes land in Vinkepolder.
Verkocht wordt:
- de helft van een kampje hooi- of weiland, groot 4 hond, in Vinkepolder over de wetering,
belend oost Willem Spruyt, west Willem Aerse. Koper: Aryen Aerse den Baen voor 36
gulden.
- de helft van een elzenakker en twee hoekjes griend, groot 2 hond 37½ roeden op de Hille.
Koper: Cornelis Pijl voor 47 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Leendert Pijl, AAT (Aryen Aryense Teeuwe).

09-04-1720 (661-10)
De armmeesters van Alblasserdam verkopen een half huisje dat toebehoorde aan Cornelis
Elderse en nu aan de diaconie, staande aan de Kinderdijk, waar Cornelis Elderse in
gewoond heeft.
Verkocht wordt:
- het halve huisje met erf. Koper: Jan Hendrickse voor 210 gulden
- een hoekje griend groot 1 hond 87 roeden. Koper: Cornelis Aeryense Stout voor 11 gulden.
Borgen: Hendrick Cornelisse en Cornelis Aeryense en Jan Hendrickse.
Getekend: Leendert van Asperen, Leendert Pijl, Johannis Camerick.

12-04-1720 (661-10)
De weduwe van Pieter den Bouw verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam enige hoekjes griendland.
Verkocht wordt: 
- 3 hond 25 roeden in de grote Kerckekamp met 11 voet dijk bij Wilsse huis en
aangrenzende wetering. Koper: Cornelis Leendertse Pijl voor 80 gulden.
- 3 hond in de kleine Kerckekamp met 1 hond 50 roeden in Witsert met 9 voet dijk bij het
huis van Pieter Huygen Backer met de aangrenzende wetering. Koper: Jasper Cleysse voor
74 gulden.
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- de Garstkamp groot 2 hond 30 roeden belast met een halve roede dijk voor de hofstede
van de oude Jan Cleysse. Koper: Cornelis Pijl voor 52 gulden.
- twee hoekjes aveling liggende aan beide zijden van de vaarsloot bij Jan Cleysse. Koper:
Jan Cleysse den Oude voor 91 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Johannis Camerick en Leendert Pijl.

02-05-1720 (661-10)
Lena Aeryens, weduwe van Gerrit Crey verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout
en heemraden van Alblasserdam een huis met erf aan de Hoogendijk met enige grienden.
Verkocht wordt:
- een hoekje griendland liggende bij de Schenckel, belend noord Jan Jansse, zuid gebruikt
door Jan Pieterse, groot 2 hond 50 roeden. Geen koper vermeld.
- een stuk griendland in de Ruigenhil met een boomgaardje, groot 4 hond en 35 roeden,
gekomen van Walles en de schout alhier, zijnde leenland, belend zuid Teunis de Backer,
noord Cornelis Cornelisse Redelijkheyt. Geen koper vermeld.
- twee akkertjes griendland in de Ruigenhil ten zuiden van de akker die men gaat van de
kade af naar de dijk toe, van het huis waar Cornelis Creynen woonde, groot 2 hond 72
roeden. Koper: Jacob Symense voor 44 gulden.
- een huis met erf en twee stukjes griend binnendijks, groot 70 roeden met een boomgaardje
buitendijks, met een rietveld van 1 hond en 36 roeden, belend zuid de genoemde akker,
noord Maerigje van der Sijde. Koper: Crijn de Crey voor 340 gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Johannis Camerick, Leendert Pijl.

23-05-1720 (661-10)
Gerrit Jansse de Groot verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden
van Alblasserdam een huis met erf en enige landerijen.
Verkocht wordt:
- een halve mergen vlichtland in Blokweer, belend oost Cornelis Redelijkheyt. Koper:
Cornelis Cornelisse Schouten voor 14 gulden. Borgen: Wouter Pieterse en Jasper Cleysse.
- een hoek aveling bestaande uit vier akkers, belend oost Leendert Pijl, west Cornelis den
Backer. Koper: Cornelis den Backer, voor 205 gulden.
- vier akkers aveling als voren gelegen, belend oost Jasper Cleysse, west Lieve Jansse.
Koper: Pieter Huygen voor 170 gulden.
- een eveneens aldaar gelegen aveling, belend oost en west de weduwe van Wouter Baes.
Koper: Aert Wouterse voor 42.10.0.
- een huis met erf een aangrenzende aveling. Koper: Cornelis Aeryense Stout voor 521
gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Jacobus van de Corput, Leendert Pijl.

07-12-1722 (661-10)
Schout Leendert Pijl verpacht in het openbaar ten overstaan van heemraden van
Alblasserdam vierjarig rijsgewas en het afsnijden van 14 hond teen.
Verpacht wordt:
- 14 hond vierjarig rijsgewas staande achter Van der Wiel in het zogenaamde Saegje,
belend oost de steeg van het Saegje, west de vaarsloot van het waaltje. Gepacht door Jacus
Symense Stout voor 51 gulden. Borgen: Jan Hendrickse en Aryen Keesse.
- 2 hond ook in Blokweer achter het weiland van de verpachter, belend oost Cornelis Muys,
west Jan Aeryense Bouw. Gepacht door: Pieter Wouterse van der Kuyl voor 13 gulden.
- het afsnijden van 14 hond teen in het Nieuwland, belend oost Jan Pieterse, west de
weilanden van de vrouwe van Alblasserdam. Gepacht door Cornelis Wouterse voor 16
gulden.
Getekend: Leendert van Asperen, Johannis Camerick, Leendert van Asperen.
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23-02-1724 (661-10)
Willem Ariense Deugt, wonende aan de Kinderdijk, verkoopt in het openbaar ten overstaan
van schout en heemraden van Alblasserdam een half huis met grienden.
Verkocht wordt:
- een half huis met erf aan de Kinderdijk, bij zijn grote huis waarin de verkoper woont,
waarvan de andere helft bewoond wordt door Aryen Elderde. Koper: Pleun Hendricxe Stout
voor 150 gulden. Borgen: Johannes Ariense de Haen en Cornelis Jacobse Schouten.
- een hoek griendland in de Dolfijn, groot 225 roeden, belend ten oosten Cornelis Jasse,
west Bastiaen Jasse, belast met 1 roede dijk bij Lauwrens Willemsen aan de Kinderdijk.
Koper: Johannes van Everdingen voor 1 gulden. Borgen: Leendert Pijl en Cornelis Pijl.
- een hoek griendland in het Paradijs, groot 2 hond 28 roeden, belend oost Cornelis Muys,
west Jan Soet, belast met 1 roede dijk bij het huis van Johannes Kamerik aan de Kinderdijk.
Koper: Leendert Pijl voor 10 gulden. Borgen: Jan Pijl en Cornelis Pijl.
- een hoekje land aan de kade, groot 150 roeden, belend oost de weduwe van Cleys
Maertense, west de kinderen van Jacob ‘t Hoen, belast met 1 roede dijk aan de Kinderdijk.
Koper: de schout voor 25 gulden.
- een hoekje aveling in de boezem ten oosten van de openbare steeg, groot 300 roeden,
belend oost Ary Janse den Haen, west de steeg. Koper: Jan Jacusse Smit voor 40 gulden.
Borgen: Leendert Pijl en Jan Pijl.
- een hoekje aveling in de boezem ten westen van de steeg, groot 300 roeden, belend oost
de steeg, west Bruyn Janse c.s.. Koper: Jan Jacusse Smit voor 25 gulden. Borgen: Jan Pijl
en Cornelis Pijl.
Getekend: Leendert van Asperen, Leendert Pijl, Aryen Jacopsz Thoen.

18-11-1724 (661-8)
Aert van den Bergh te Papendrecht, Maria Aertse Verbraek, echtgenote van Jan Smits en
Pieter Pieterse van Dalen, beiden te Alblasserdam, allen van competente ouderdom. Zij
verklaren op verzoek van Huygh Borst, bouwman, wonende op Hof Souburg “hoe waer en
waeragtigh is: Ende eerstelijk wij ondergeschreven Aert van den Bergh ende Maria Aertse
Verbraek, dat wij ondergeschreven op voorleden Donderdagtse Heer Daniels markt van den
jare 1723 uyt de voorseyde markt komende ten huyse van Aert Tielmanse Verbraek,
meester linde wever, wonende op Alblasserdam voornoemt, dat wij ondergeschreven aldaar
hebben gevonden eene Mary Pieterse van der Ligt, wonende onder Alblasserdam
voornoemt, liggende int werkhuys van den voornoemde Aert Tielmanse Verbraek,
beschonken sijnde ende met haer rocken opgeraept en een kerel bij haar leggende, dat
deselve aldaer soodanige oneerlijke gedragh, soo met redenen expresse ondaden heeft
betoont als men ooyt van een ondeugent en gail vroumens heeft gehoort en kan gedaen
werden.
Ende ik ondergeschreven Pieter Pieterse van Dalen, dat ik in de voor tijd van desen jare
1724 des nagts ontrent ten twaelff off een uer, seer ligte maen sijnde, en komende gaen
voor bij het huys van de voorseyde Mary Pieterse van der Ligt, deselve Mary Pieterse
hebben vinden staen voor haer huys tegen de muer, daer sij alsdoen woonde, met haer
rocken opgeraept, en haren buyk bloot, met een manspersoon, met sijn broek aff, tegens
haer lijf staende en soo ik ondergeschreven konde sien, wierde de voorseyde Mary Pieterse
van den voorseyde persoon vleeselijk bekend.
Verder verclaren wij ondergeschreven alle drie te gelijk dat er een algemeen gerugt is
gaende dat de voorseyde Mary Pieterse haer soodanigh oneerlijk komt te comporteren en te
gedragen dat deselve voor een publyke hoere voor al de wereld wert gehouden.”

18-11-1724 (661-8)
Compareerden voor Leendert Pijl, schout, Johannes Kamerik en Leendert van Asperen,
schepenen van Alblasserdam: Aert van den Bergh te Papendrecht, Maria Aertse Verbraek
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echtgenote van Jan Smits en Pieter Pieterse van Dalen, te Alblasserdam. Attestanten in de
bovenstaande attestatie. Zij leggen een eed af op hun eerder gedane attestatie.

01-12-1724 (661-8)
Tielman Aertse Verbraek, oud 37 jaar te Alblasserdam, verklaart op verzoek van wie dit
nodig mocht hebben “dat ik ondergeschrevene nu en dan verkeert hebbende bij Mary
Pieterse van der Ligt, woonende onder Alblasserdam voornoemt, deselve soodaanig
oneerlijk hebbe bevonden, niet alleen met woorden, maar selfs soo verre dat sij mij, en ook
andere mans persoonen, menigmaal occagie ende gelegentheyd heeft gegeven omme met
haer allerley oneerlijke, schandelijke en hoeren daden te plegen, ende te doen, soodanigh
dat ik ondergeschreven in de voortijd van desen jare seventien honderd vier en twintigh,
sonder nogtans den preciesen tijt te weten, ofte hebben onthouden, met eem mans persoon
ten haren huyse sijnde gekomen, ende naar dat ik aldaar eenigen tijd hadde sitten slapen op
mijn stoel, vanden selven manspersoon hebbe gehoort dat hij terwijlen ik ondergeschreven
hadde sitten slapen met de voorschreven Mary Pieterse van der Ligt hadde te bedde
gelegen.”

01-12-1724
In deze akte legt Tielman Aertse Verbraek een eed af op zijn hiervoor staande verklaring.

Januari 1725 (661-8)
Leendert Pijl, schout, Johannes Kamerik en Ary Aryense Teeuw, schepenen en Cornelis Pijl,
secretaris, allen te Alblasserdam, verklaren op hun ambtseed “dat wij ondergeschreven op
den 28e Desember van den voorleden jaare 1724 sijn geweest ten huyse van Ariaanje
Teunisse Kort, weduwe van Leendert van Asperen, in sijn leven schout en secretaris van
den voornoemde dorpe, alswanneer aan den tegenwoordige secretaris door ene Anthony de
Hooy, schout en secretaris van Hofwegen op ordre van de voornoemde weduwe van den
schout Leendert van Asperen wierde overgegeven de notariale instrumenten voor den
voornoemde Leendert van Asperen, als notaris gepasseert, dat door den tegenwoordigen
secretaris Cornelis Pijl, alle de voornoemde notariale instrumenten wierde nae gesien ende
daar onder door hem wierde gevonden seker testament, waer inne niet en stonde ‘t jaar
waarop het selve gepasseert was, dat den voornoemde Anthony de Hooy ‘t voorseyde
testament nemende, seyde het is gepasseert en leyd onder de notariale instrumenten van
den jare 1722 en dat jaar sal ik daar in stellen, hetwelk ook door hem soo immediatelijk is
gedaan geworden.”

05-01-1725 (661-10)
Jan Marynisse verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam een erf groot 1 hond, aan de Kinderdijk, belend oost de weduwe van Willem
Cornelisse, west Wouter Pieterse. Koper: Cornelis Pijl voor 180 gulden. Borgen: de schout
en Cornelis Muys. 
Getekend: Leendert Pijl, Aryen Jacopsz Thoen, Aryen Aryense Teeuwe.

21-03-1725 (661-10)
De meerderjarigen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Jan Teunisse Vlink
en Pleuntje Cornelis Kraay veilen in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden
van Alblasserdam een huis en erf op de Dam, belend oost Cornelis Redelijkheyt en aan de
andere zijde Pieter Gerritsz Kooywijk, voor een deel bewoond door Pieter Willemse en in het
andere deel Leendert Ariense van Dalen. Koper: Frans Willemse Ruyselaer, voor Jan Janse
Vermeulen, voor de som van 500 gulden. Borgen: Frans Willemse Ruyselaer en Cornelis
Zegerse Craey.
Getekend: Leendert Pijl, Arien Ariense Teeuw, Jan Pijl.
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07-04-1725 (661-10)
Jannigje Cornelisse, weduwe van Pieter Cornelisse Stout, wonende aan de Kinderdijk
verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam enkele
grienden in Blokweer.
Verkocht wordt:
- twee stukjes aveling in Blokweer, groot 1 hond, belend oost Wouter Pieterse Korffmaker,
west Hendrik Pieterse Stout, en een stukje aveling naast de werf van de oude Jan Cleysse,
groot 10 a 11 roeden. Koper: Ary Pieterse Stout voor 54 gulden. Borgen: Hendrik Pieterse
Stout en Ary Cornelisse Keesmaet.
- vier akkertjes aveling achter de oude Jan Cleysen, groot 60 roeden, belend oost de steeg,
west de oude Jan Cleysen, en nog 1 hond 7 roeden vlichtland in het Paradijs, belend oost
Goris de Smit, west de weduwe van Wouter Baes, belast met een stukje dijk voor het huis
van de kinderen van Jan de Vries (Cornelis Ariense Stout wordt betaald om dit stuk jaarlijks
in orde te maken). Koper: Cornelis Ariense Stout voor 36 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Jan Pijl.

April 1725 (661-8) [akte is geheel doorgehaald en niet afgemaakt]
Compareerde voor schout en schepenen van Alblasserdam”“ Adriaen van den Andel,
korenmolenaar te Alblasserdam en zijn echtgenote Deliaantje Michiels Metterie. Zij verklaren
“dat op den 5e deser maend April 1725 aen de coorenmolen sijn gecomen met enige taruw
om te laten malen, eenen Ary Cornelisz Stout, dat de voornoemde personen haere sacken
hebbende opgedragen, sijn geagen inde coornmolen en soo immediatelijk daer aen den
voornoemde Ary Bastiaense Stout uyt de voornoemde molen is gegaen naert huys van den
molenaer om eenigh goet bij de voornoemde Deliaentje Machielse te brengen, dat denselve
in huys komende eenige ...[akte stopt hier].

15-01-1726 (881-10)
Aertje Muys, weduwe en erfgename van Cornelis Janse van Wijen verkoopt in het openbaar
ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam een huis en erf aan de
Kinderdijk, belend oost Tijs Ariense, west Cornelis Ariense Stout, waarvan Jan Cornelisse
van Wijen de westelijke kamer en het werkhuis gebruikt tot mei 1726.
Koper: Ary Pieterse Backer, voor 900 gulden. Borgen: Jasper Cornelisse Visser en Jacobus
Cornelisse Visser.
Getekend: Leendert Pijl, Aryen Jacopsz Thoen, Arien Ariense Teeuwe.

Januari 1726 (661-8)
Leendert Pijl, schout, .... [opengelaten] en Jan Pijl, schepenen van Alblasserdam verklaren
en bevestigen dat Jan Claessen van Rooyen en zijn vrouw Margrietje ... [opengelaten] te
Alblasserdam zodanig onbemiddeld zijn dat ze er geen bezwaar tegen hebben om dit paar
pro Deo voor hun vierschaar te ontvangen en verzoeken de andere autoriteiten hetzelfde te
doen.

11-07-1726
Aart Cornelisse Visser, Ary Cornelisse Visser en Trijntje Cornelisse Visser, meerderejarige
kinderen van Cornelis Wouterse Visser, en genoemde Aart en Ary tevens als voogden over
het minderjarige nagelaten kind van Angeneta Cornelisse Visser, samen erfgenamen van
genoemde Cornelis Wouterse Visser verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam een huis met erf en enige grienden en enige roerende
goederen.
Verkocht wordt:
- een huis met erf en boomgaard, groot 100 roeden aan de Kinderdijk, belend oost Willem
Cornelisse Visser, west Ary Pieterse Backer. Koper: Trijntje Cornelisse Visser, voor 680
gulden. Borgen: Cornelis Muys en Cornelis Pijl.
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- 4 hond griend in Blokweer op Wisschert over de wetering, belend oost Ary Cornelisse
Visser, west schout Leendert Pijl en Jan Pijl, belast met 1½ roede dijk tegen het huis van
Cornelis Visser. Koper: Cornelis Ariense Stout voor 7 gulden. Borgen: Maerten Cleyssen en
Jan Pieterse Backer.
- 2 hond griend binnen de wetering in het Hoendernest in Blokweer, belend oost Krijn
Ariense Teeuw, west de weduwe Wouter Baas, belast met een halve roede dijk tegen het
huis van de kinderen van Pieter Huygen Backer. Koper: Maerten Cleyssen, voor 5.15.0.
Borgen: Cornelis Ariense Stout en Jan Pieterse Backer.
- twee hoekjes aveling in Blokweer achter het huis van Cornelis Ariense Stout, groot 90
roeden, belend oost Cornelis Ariense Stout, het andere is groot 8 roeden achter het huis van
Ary Pieterse Backer. Koper: Cornelis Ariense Stout, voor 30 gulden. Borgen: dezelfde als
hiervoor.
Getekend: Leendert Pijl, Ary Ariense Teeuwe, Jan Pijl.
Dan volgt de verkoop van de roerende goederen. Opbrengst 48.2.0.

19-07-1726 (661-8)
Compareerde voor Leendert Pijl, schout, Ary Ariense Teeuw en Jan Pijl, schepenen van
Alblasserdam: Trijntje Cornelisse Visser uit Alblasserdam. Zij verklaart onder ede dat de
inventaris van de boedel van haar vader, Cornelis Wouterse Visser, overleden te
Alblasserdam op 1.7.1726, voor deze gerechten is gepasseerd en verleden en dat zij als
aanwijsster alles eerlijk heeft aangewezen zonder iets achter te houden.

25-09-1726 (611-10)
De diaconie armmeesters van Alblasserdam verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam een half huis en erf en enige grienden, plus enige
meubels en inboedel, nagelaten door Mergje Cornelisse, weduwe van Willem Wouterse.
Mergje Cornelisse is tijdens haar elven door de diaconie onderhouden.
Verkocht wordt:
- een half huis en erf aan de Kinderdijk, belend aan de ene kant het halve huis van Wouter
Willemse ‘t Hoen en aan de andere kant Cornelis Janse Pijl, met Cornelis Muys. Dit huis is
door Mergje Cornelisse tijdens haar leven bewoond. Koper: Cornelis Pijl voor 215 gulden.
Borgen: de schout (Leendert Pijl) en secretaris (Cornelis Pijl).
- 87 roeden griend in de Goudhoef en de Gouwe Steeg, 125 roeden griend op de Pothoef, in
twee percelen, beide in Blokweer. Koper: Aart Baas voor 25 gulden. Zelfde borgen.
- 175 roeden griend in de Pothond in Blokweer. Geen koper vermeld.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl, Johannis Camerick.
Dan worden de meubels etc. verkocht. Totale opbrengst 119.11.0.

12-10-1726 (661-8)
Compareerden voor Leendert Pijl, schout, Johannes Camerick en Jan Pijl, schepenen van
Alblasserdam: Jannigje Jans Langelaer en Jan Muys, beiden te Alblasserdam. Zij verklaren
over te geven aan de diaconie van Alblasserdam alle goederen, niets uitgezonderd die de
comparante toebehoren om daarmee te zijner tijd ten voordele van de armen aan te
wenden, onder conditie dat de comparante haar leven lang al deze goederen zal blijven
bezitten en gebruiken en dat wanneer zij zelf tot armoede vervallen zou door de diaconie
onderhouden zal worden.
Ook compareerden Cornelis Pijl en Aart Baas, diakenen van Alblasserdam en verklaren de
gift van Jannigje te accpeteren.

12-10-1726 (661-8)
Compareerde voor  Leendert Pijl, schout, Johannes Camerick en Jan Pijl, schepenen van
Alblasserdam: Wouter Willemse ‘t Hoen, wonende te Nieuw-Lekkerland. Hij bekende
ontvangen te hebben uit handen van Cornelis Pijl, administrerend diaken te Alblasserdam de
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somme van ... [niet ingevuld], zijnde hetgeen hem toekwam uit de goederen van zijn moeder
Mergje Cornelisse, overleden te Alblasserdam. Hij verklaart hiermee te zijn voldaan van alle
aanspraken die hij op de boedel had.

11-12-1726 (661-8)
Compareerden ter secretarie van Alblasserdam Ary den Haen, oud 35 jaar, Aegje Cornelisse
van der Lek, echtgenote van Ary Hendrikse de Jong, oud 36 jaar en Pieter Wouterse Bas,
oud 26 jaar, allen te Alblasserdam. Zij verklaren op verzoek van Hermen Janse Decker en
zijn stiefdochter Jannigje Zegerse Kraey, beiden te Alblasserdam, waar te zijn “eerstelijk den
eerste attestant, den voornoemde Ary den Haen, dat hij drie a vier dagen voor de zantpad
schouw onder Alblasserdam, gedreven den 15e November deses jaars 1726 (zonder
nogtans den preciesen dagh onthouden te hebben) besigh sijnde met het maken van ‘t
zantpadt, op den binnen dijk, voor’t landt van de heer burgemeester Repelaer, genaemt het
overdrop in Vinkepolder onder Alblasserdam voornoemt, digte bij de huysinge van Jan
Janse de Jongh, door Mergje Jacobse, huysvrouw van den voornoemde Jan Janse de
Jongh, tot hem eersten attestant in sin en substantie wierde gesegt Ary segh Hermens
(denoterende den eersten requirant) eens van dat vlas, van dat vlas, dat bij Noomen
(denoterende Leendert Pieterse van Asperen) op zolder gestolen is.
Wijders verclaerden de twee eerste attestanten, Ary den Haen ende Aegje Cornelisse van
der Leck, dat twee a drie dagen naer het vorenstaende gepassseerde, sonder nogtans in
den preciesen tijdt behaelt te willen sijn, sijnde om ‘t santpat te maken, door de voorseyde
Mergjen Jacobse, huysvrouw van Jan Janse de Jongh, tot den eersten attestant ten aanhore
van de tweede attestant wierde gevraegt , ende Ary, heb je ‘t Hermen (denoterende den
voorseyde eersten requirant) al gesegt van dat vlas dat hij te winter bij Noomen
(denoterende den voornoemde Leendert Pieterse van Asperen) op zolder gestolen heyt,
waer op door den eersten attestatn aen haer wierde geantwoort, en gesegt,  neen ik heb ‘t
hem niet gesegt, julluy schelt ider een en je doet ondeugent dat je een eerlijk man soo
affronteert.
En eyndelijk verclaerden de tweede attestante Aegje Cornelisse van der Lek en de derde
attestant Pieter Wouterse Bas, dat sij op Woensdagh den 27e der voorleden maendt
November deses voorseyde jaers, des morgens tusschen agt en negen uren hebben
gehoort ende verstaen dat als wanneer door de tweede requirante, Jannigje Zegerse Kraey,
stieff dogter van den voornoemde eerste requirant Hermen Janse Decker, tot Mary Janse de
Jongh, dogter van Jan Janse de Jongh, die met een hoogaertse schuytje aent erff van den
voornoemde Hermen Janse Decker aanleyde en overt selve erff naer de Kerkstraet van
Alblasserdam gingh werde geseyt, Mary, je sult hier zoo veel niet meer aenleggen, ende
over het erff gaen, deselve Mary Janse de Jongh daer op antwoorde en tot de tweede
requirante seyde, waerom niet, off is het om dat je het vlas bij Noomen (denoterende den
voornoemde Leendert Pieterse van Asperen) op zolder gestolen hebt, jouw vlas dieven.

11-12-1726 (661-8)
Compareerde ter secretarie van Alblasserdam Hermen Janse Decker te Alblasserdam. Hij
verklaart tot zijn procureur ad lites te benoemen Dirk van der Hoop, notaris en procureur
voor het Hof en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland in de zaak die hij wil aanspannen terzake
van belediging, tegen Mergje Jacobse, echtgenote van Jan Janse de Jongh te
Alblasserdam.

21-12-1726 (661-8)
Compareerde ter secretarie van Alblasserdam Leendert Pieterse van Asperen, schepen van
Alblasserdam. Hij verklaart op zijn ambtseed en op verzoek van Hermen Janse Decker te
Alblasserdam “dat ten tijde den requirant vermits het hooge water in den geïnundeerde
Alblasserwaert in desen voorjare 1726, uyt sijne huysinge moeste delogeren met sijnen
familie en bij den attestant quam in te woonen, geen vlas van hem attestant op de solder in
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sijn voornoemde huysinge lagh en dat vervolgens door den requirant ‘t selve aldaer niet
konde werden gestolen ofte ontvremt, ende verder ook niet te weten dat door den requirant
ofte sijne familie, ‘t sij op de voorseyde zolder, in de schuer, ofte andere huysinge van hem
attestant, ‘t sij van vlas ofte andere goederen ietwes soude sijn ontvremt, gestolen ofte
mede genomen en dat hij attestant den requirant kent en hout voor een eerlijk man.”

13-01-1727 (661-8)
Schout en schepenen van Alblasserdam verklaren op verzoek van de hoogedelgeboren heer
Albregt Nicolaas van Schagen, heer van Goudriaan etc. En Louis de Nassauw, heer van
Zeist etc., als executeurs van het testament van wijlen de hoogedelgeboren vrouwe Anna
Isabella van Beyeren van Schagen in haar leven vrouw douairière van Nassau la Leck, en
als voogden over haar hoogedele’s minderjarige legatarissen, dat zij oculaire inspectie
hebben genomen van de gorzen, platen en aanwassen in de Merwede en hebben
geconstateerd dat uit deze gorzen, platen en aanwassen een hoeveelheid aarde is
afgevoerd, n.l. uit de plaat beneden de Papendrechtse dam ongeveer 34 schaften aarde en
8 roeden hemelsbreed goed rietgors of land. Uit het hele Rode Zand 91 schaften aarde of
91 roeden hemelsbreed, gors en rietgors. Uit het voetpad 600 schaften aarde of 300 roeden
hemelsbreed, gors en rietgors. Uit de Oude Bos 728 schaften aarde en 490 roeden
hemelsbreed, gors en rietgors, Uit de plaat beneden de Ouden Bos 180 schaften aarde en
omdat daar alleen onkruid groeit is er geen goed rietgors bedorven. Uit de plaat daar
beneden 25 schaften en ook daar is geen gors bedorven. Uit de plaat voor de polder voor
Donkersloot 70 schaften aarde en er is ook geen goed riet bedorven. Samen 1728 schaften
aarde en 909 roeden hemelsbreed, goed rietgors daardoor bedorven.
Zoals het de inspecteurs voorkomt is de aarde uitgestoken voor het grootste deel in 1725 en
ook in 1724.
Dat op iedere 100 roeden goed rietgors dat nu is uitgestoken, had kunnen groeien als het
niet uitgestoken was naar schatting 4 vimmen riet, per vim gerekend op 10 stuivers, zodat
de schade totaal bedraagt per jaar 18 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Aryen Jacobse Thoen, Jan Pijl

25-01-1727 (661-8)
Compareeerden voor Leendert Pijl, schout, Johannes Camerik en Ary Ariense Teeuw,
schepenen van Alblasserdam: Ary Wouterse Baas, oud 30 jaar en Huygh Pieterse Borsje,
oud 37 jaar, beiden wonende aan de Kinderdijk. Zij verklaren onder ede op verzoek van de
weledele heren en vrouwen eigenaren van de polder voor Donkersloot, waar te zijn “dat haer
attestanten overleden ouders voor desen hebben in hure gehat ende nu laest nogh voor den
tijt van agten twintigh jaren, ingaende met den 1e October 1700 alle het gewas, soo van riet
als biesen, wassende op de nieuwe aenwassen en platen, opgekomen in de Meruwede, dat
daer onder mede is begrepen het gewas van seker smal plaetje in de voornoemde rivier de
Meruwede opgekomen en aleen bekent met de naem van Dommis en noyt anders, welk
voorseyde plaetje den Dommis nae sijn voorseyde opkomst met sijn zuydoost eynde bij het
eynde van de jegenwoordige soo genamede Ridderkerkse haven aen de riveir de Meruwede
is aengegroeyt aen het jegenwoordige rietvelt ofte gors, genaemt de polder voor
Donkersloot, streckende het voorseyde plaetje den Dommis vant eynde van de voorseyde
Ridderkerkse haven noordwest aen langs het voorseyde rietvelt off gors de polder voor
Donkersloot, tot op de kreek off uytwateringh genaemt Bestevaren sloot.
Dat sij attestanten nooyt anders hebben gehoort van alle oude menschen dat het voorsyede
smalle plaetje anders is genoemt geweest als de Dommis en datter ontrent de vier a vijff
jaren geleden eerst biesen off riet op heeft begonnen te wassen.
Wijders verclaerden sij attestanten nogh, dat het gors, rietvelt ofte bedijkte lant, beginnende
bij het voorseyde smalle plaetje den Dommis aen het zuytoosten en loopende soo west op
langs de Ridderkerkse haven (welke haven is de scheydinge tusschen Alblasserdam en
Ridderkerk) jegenwoordigh ende voor desen (soo haer attestanten door bejaerde persoonen
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is gesegt) buyten geheugenisse van menschen altijt is genoemt geworden de polder voor
Donkersloot, zonder dat het bedijkte lant ofte het jegenwoordige onbedijkte gors ooyt eenige
andere benaminge heeft gehat.
Verclaeren sij attestanten voor te geven reden van wel wetenschap, dat sijlieden, ofte hunne
ouders lange jaren aenden Kinderdijk hebben gewoont, de voornoemde platen en
aenwassen in manieren voorseyt gehuert en gebruykt hebben gehadt.”

01-02-1727 (611-10)
Pietertje Leendertse Plomp, onder zekere conditie gestelde erfgename van Adriaen Janse
Verhoek, wonende te Oud-Alblas verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam een partij land in Vinkepolder, groot 5 mergen 50 roeden,
belend oost Cornelis Beelaerts, west de kinderen van Fop Euwitte Verhoek, en de aveling
buiten de Alblasdijk.
Koper: Cornelis Pijl voor 630 gulden een een pistool voor de dochter. Borgen: schout en
schepen Pijl.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Leendert van Asperen.

04-03-1727 (661-8)
Compareerde voor schout en schepenen van Alblasserdam: Hendrik Prins. Hij verklaart te
hebben verkocht een koe die vier keer gekalfd heeft en tegenwoordig op stal staat bij Pieter
van der Heu te Alblasserdam, aan zijn dochters man Pieter van der Heu te Alblasserdam.
Wat de prijs betreft wordt in mindering gebracht zo veel als Pieter van der Heu binnen vier of
vijf dagen is ontvreemd en dat gesegd wordt door de dochter van de verkoper, Sijgje
Hendricx Prins gedaan te zijn. Pieter moet in mei 1727 de rest betalen. Als later blijkt dat het
ontvreemden niet door Sijgje Hendricx Prins is gedaan, maar door een ander, dat dan het
beest weer aan de genoemde Hendrik Prins zal komen.
Getekend: Hendrik Hendricksen, Leendert Pijl, Jan Pijl

11-03-1727 (661-8)
Compareerden ter secretarie van Alblasserdam Willemijnjte Gerritse de Jongh, echtgenote
van Pieter Wouterse Bas en Adriaen Cornelisse Visser, beiden te Alblasserdam. Zij
verklaren op verzoek van Hermen Janse Decker te Alblasserdam “eerstelijk de eerste
comparante Willemijntje Gerritse de Jongh dat twee a drie dagen naer Zondagh den 7e April
des voorleden jaers 1726 als wanneer de eerste reys naer de inondatie van den
Alblasserwaert de predikdienst in de kerk van Alblasserdam wierde verrigt, door Jan Janse
de Jongh, woonende onder Alblasserdam voornoemt, met sijn wagen en paerden sijn
gereden eenige voederen hooy voor den voornoemde requirant Hermen Janse Decker in
sijner requirants agter huysinge ofte schure, staende in de Kerkstraet onder Alblasserdam
voorseyt, en welke voorseyde schure met de voornoemde inondatie seer diep int water
hadde gestaen, soodanigh dat den requirant met sijn huysgesin, vee en hooy was gevlugt
geweest ten huyse van Leendert van Asperen, uyt wiens huysinge soo de attestante alsdoen
wierde onderrigt de voorseyde Jan Janse de Jongh het voornoemde hooy was rijdende in de
voorseyde schure off agterhuys van den requirant en welke voorseyde schuer off agterhuys
van den requirant alsdoen korten tijt was droogh ende sonder water geweest.
Wijders verclaerde den tweeden attestant Adriaen Cornelisse Visser, dat op voorleden
vrijdagh, sijnde geweest den 7e deser maent Maert 1727 des voormiddags ontrent 8 a 9
uren, wanneer Jan janse de Jongh en den voorseyde requirant Hermen Janse Decker op
sijn attestants erff waren gekomen, door den voorseyde Hermen Janse Decker aen den
voornoemde Jan Janse de Jongh in sin en substantie wierde gesegt ende gevraegt, Jan je
hebt in de voor tijt hooy voor mijn gereden doen wij van Noomen (denoterende Leendert
Pieterse van Asperen) van daer trocken, hoe veel gelt moet gij daer voor hebben, waer op
door den voorseyde Jan Janse de Jongh in sin en substantie wierde geantwoort ende
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gesegt, wel jae, maer je hebt doen voor mij ook wat gedaen, en dat reken ik tegen
malcander doot, als je ook meede te vrede sijt.”

20-03-1727 (661-8)
Schout en schepenen van Alblasserdam bevestigen en verklaren op hun ambtseed en op
verzoek van de hoogedelgeboren heren Albregt Nicolaas van Schagen van Goudriaen etc.
en Louis de Nassauw, heer van Zeist etc. Als executeurs van het testament van wijlen de
hoogedelgeboren vrouwe Anna Isabella van Beyeren van Schagen, in haar leven douairière
van Nassau la Leck en als voogden van haar legatarissen, dat zij oculaire inspectie hebben
uitgevoerd van de gorzen, platen en aanwassen in de rivier de Merwede, aankomende de
genoemde legatarissen. Zij hebben geconstateerd dat uit de gorzen, platen en aanwassen
de volgende hoeveelheden aarde is uitgestoken en afgevoerd. Uit de plaat beneden de 
Papendrechtse dam 30 schaften aarde en 8 roeden hemelsbreed goed rietgors. Uit het hele
Rode Zand 21 schaften aarde en 81 roeden hemelsbreed goed rietgors. Uit het voetpad 600
schaften aarde en 300 roeden hemelsbreed goed rietgors. Uit de Ouden Bos 728 schaften
aarde en 490 roeden hemelsbreed goed rietgors. Uit de plaat beneden de Ouden Bos 180
schaften aarden en omdat daar alleen onkruid groeit was er geen goed rietgors bedorven.
Uit de plaat daar beneden 25 schaften aarde en daar is ook geen goed rietgors bedorven,
Uit de plaat de Dommis voor de polder voor Donkersloot 70 schaften aarde en hier is ook
geen goed rietgors bedorven. Samen 1728 schaften aarden en 909 roeden hemelsbreed
goed rietgors daardoor bedorven. 
De aarde is weggehaald in 1726, 1725 en 1724.
Getekend: Leendert Pijl, Aryen Jacobse Thoen en Jan Pijl

24-05-1727 (661-8)
Schout en schepenen van Alblasserdam bevestigen en verklaren dat Anthony Bastiaense is
geboren in Jaarsveld en nu te Everdingen woont en dat hij zich gedurende zijn verblijf in
Alblasserdam altijd goed heeft gedragen.

28-07-1727 (611-10)
Berber Krijnen, weduwe van Bastiaen Ariense en voogdesse over haar minderjarige
kinderen verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam een huis en griendlanden.
Verkocht wordt:
- een huis met dijkerf aan de Kinderdijk, strekkende tot aan de sloot van Jan Cleyssen,
belend oost Jan Cleyssen, west Lieven Janse Muyen. Koper: Cornelis Pijl, voor 263 gulden.
Borgen: schout en secretaris.
- vier hoekjes aveling in Blokweer. Koper: Ary Wouterse Baas, voor 20 gulden. Borgen: Aart
Baas en de secretaris.
- twee stukjes griendland, het ene in de Goudhoef, belend oost de weduwe Wouter Baas,
west Aryen Ariensse Teeuw, en het andere achter het Waalland, belend oost Jacob
Cornelisse Visser, west de schout, samen groot 375 roeden. Koper: Aart Baas, voor 7
gulden. Borgen: Ary Wouterse Baas en de secretaris.
Getekend: Leendert Pijl, Aryen Jacopsz Thoen, Ary Ariense Teeuwe.

30-10-1727 (661-8)
Compareeerden voor Johannes Camerik en Leendert Pieterse van Asperen, schepenen van
Alblasserdam: Jan Willemse Boom, oud 54 jaar te Alblasserdam, Cornelis Aardtse Vervoorn,
oud 53 jaar, Willem van Nek, oud 40 jaar en Abraham van Rees, oud 27 jaar, allen te
Sliedrecht. Zij verklaren onder ede, op verzoek van Nicolaas Frederik Boogaert, heer van
Alblasserdam, oud-burgemeester van Delft etc., en Didrik Wuyters, heer van Werve,
Souburgh etc., nomine uxoris, samen erfgenamen van het buitendijkse land genaamd het
Nieuwland, gelegen onder Alblasserdam en Papendrecht, waar te zijn “dat sij attestanten
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lange jaren aenden anderen, soo int gemeen als particulierlijk in huere hebben gebruykt om
te grasen, een groot gedeelte van het voorseyde Nieuwlant, ende vervolgens haer
attestanten particulierlijk is bekent, dat het voorseyde Nieuwlant door een binnendijkje, off
slapert, den Groenendijk genaemt, wert gesepareert van een ander landeken genaemt den
Pelsert, in eenen buyten dijk kringh gelegen, ten zuyden, off zuytwesten van het voorseyde
Nieuwlant, en welk landeken de Pelsert jegenwoordigh is toebehoorende de erffgenamen
van de heer Cuylhoven ende de heer Hooyink, beyde cum suis, en welk laestgenoemde
landeken den Pelsert doorgaende wel twee en een halve en drie voeten hooger van lant is
als het voorseyde Nieuwlandt, van de weledele heren requiranten, dat het derhalven van de
uyterste noodsakelijkheyt is dat de voornoemde Groenendijk ten allen tijde op eene hoogte
wert onderhouden, dat denselven in staet blijft om het water daer voor op eene bequaeme
hoogte op den voorseyde Pelsert te kunnen opkeeren, om dat indien den Groenendijk soo
laegh off met sulcke diepe vervallen was leggende, dat het water vanden Pelsert daer over
soo laegh konde loopen als dat in het Nieuwlant noodtsakelijk moet sijn en ordinair soo veel
mogelijk wert gehouden, alsdan het lant inden Pelsert niet alleen soo hoogh uyt het water
soude leggen, dat de beesten daer in wydende geen water soude konnen krijgen, maer dat
selff in geen slooten water soude komen te blijven en ten eenemale droogh soude gaan
leggen, en dat alsdan ook den voornoemde Groenendijk die den uyt en rijwegh van het
voorseyde Nieuwlant is om het vee en de vrugten daer over te rijden en leyden, daer toe
alsdan onbequaem soude sijn en men vervolgens alsdan geen vrugten uyt het Nieuwlant
soude konnen krijgen, gelijk ook om die redenen en om het overvloedige water van den
Pelsert waer door het Nieuwlant kan werden onderwater geset en gehouden uyt het
voorseyde Nieuwlant te keeren, den voorseyde Groenendijk voor desen altijt is opgehoogt
en soo onderhouden gewroden.
Dogh dat nu eenige jaren geleden doort overvloeyen van water, sterken regen ende ook
door het gestadigh opensetten off het inlaten van een duykertje off verlaatje om water in den
Pelsert in te laten en nu eenige jaren geleden eerst in het buyten dijkje van den Pelsert
gelegt, den Groenendijk soodanigh was verlaegt ende affgeloopen, dat denselven niet
genoegsaem in staet was om het voorseyde water te kunnen opkeeren en schoon de
laegtens wederom wierden verhoogt ‘t selve egter in sufficient niet wiert gedaen, off de daer
nieuwlijcx opgebragte aerde quam door het water wederom wegh te spoelen en het water
uyt den Pelsert vervolgens wederom in het Nieuwlant te loopen en welk Nieuwlant van de
heeren requiranten door dat de huurders of bruycker van den voorseyde Pelsert , off andere
persoonen, soo haer attestanten wiert onderrigt het voornoemde duykertje off verlaetje
gedurigh quaemen te openen om water in te laten loopen, alsoo ‘t selve altijt ongeslooten
was staende, daer door somtijts dat de landen naer behooren konde werden gebruykt, te
meer om dat het sluysje, gelegen in het buytendijke van het Nieuwlant om het water in de
rivier te lossen, met opper water off lage zeewinden waer door ‘t laegh ebben der rivier wert
benomen, schoon dat het lant in het Nieuwlant al onder water is staende, somtijt in langen
tijt niet komt open te gaen en derhalve het voorseyde Nieuwlant vermits sijne laegte seer
langsaem en met seer laege ebben eerst komt droogh te loopen en vant water wert ontlast.
En het dienvolgende nootsakelijk is om het water soo veel mogelijk is uyt het Nieuwlant te
keeren en het voorseyde lant droogh te houden dat schoon off die van den Pelsert dagelijcx
quamen te sien en haer van de attestanten wel wierde gesegt datse met het water komende
uyt den Pelsert in het Nieuwlant seer waren geïnconvenieert, sij attestanten egter
menigmael hebben gesien en ondervonden dat des somerdaegs en als sij attestanten in het
voornoemde Nieuwlant besig waren om het gras te maeyen en wegh te voeren en dat op
veel plaetsen in het voorseyde Nieuwlant de landen ‘t sij door overvloeyinge off sterken
regen een halve en een geheele , jae ook een en een halve voet onder water waren
staende, doordat de bruykers off huerders, off wel andere persoonen het voornoemde
duykertje of verlaetje inde den Pelsert hadden open gestelt off in leckten ende soo ‘t water in
den Pelsert lieten, het selve water vervolgens uyt den pelsert over den voorseyde
groenendijk in het Nieuwlant quam te loopen en dien volgende het voorseyde Nieuwlant
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nogh dieper onder water quam te setten, onbruykbaer te maeken en genoegsame te
bederven, soodanigh dat op het voornoemde lant, daer voor desen doent selve van den
Pelsert niet wiert onder water geset zeer goet gras, klaver en kayen waren wassende,
tegenwoordigh niet anders komt te wassen dan wat schrale lek en waterliesen met een
menigte heermoes.
Wijders verclaerden de attestanten nogh dat ten tijde den voornoemde Groenendijk door
den schout Leendert Pijl op soodanigen hoogte als denselven in de voorleden somer is
geweest al was opgemaekt en waer door het water al op een bequame hoogte op den
Pelsert konde werden opgekeert, egter sonder eenige overvloeyinge off regen en met heel
schoon droogh weder en dienvolgende alleen door het voornoemde verlaetje off duykertje in
het dijkje van den Pelsert gelegen in den jare 1726 en desen jare 1727 doo veel water, ‘t sij
door lecken off opensetten is ingelopen dat de Pelsert niet alleen behoorlijk was voorsien
van water, maer dat selff nogh seer veel water daer van over den Groenendijk is geloopen in
de landen van de heeren requiranten, die daer door de meesten tijt van het jaer met water
sijn beset geweest, waer uyt vervolgens blijkt en de attestanten altijt hebben ondervonden,
dat het den bruykers off huerder van den voorseyde Pelsert Leendert Roscam, baljuw van
Papendrecht selff tot bederff van sijn meesters landen (die hij om dat den Groenendijk te
meerder soude overloopen somtijts doort voorseyde duykertje voor een gedeelte onder
water quam te setten) altijt is te doen geweest om het voorseyde Nieuwlant door dat middel
int geheel te bederven en tot het grasen onbequaem te maken, sulcx dat indien het
voorseyde duykertje off verlaetje niet int dijkje van den voorseyde Pelsert hadde gelegen en
daer door soo veel water niet hadde ingeloopen, alsdan doort opkeeren van den
Groenendijk niet te veel water op den Pelsert soude hebben gestaen, als sijnde voor desen
door den voornoemde Groenendijk volgens verclaeringh van den eersten attestant ook
ontrent soo hoogh was als tegenwoordigh, nooyt daer over eenige klagte gevallen off
onbehoorlijkheden van doorgravinge off anders aen den voorseyde dijk gedaen door die van
de Pelsert.
Verder verclaerden de twee eerste attestanten nogh alleen dat het verlaetje, off duykertje,
gelegen in den dijk van den Pelsert, hier voren genoemt, niet langer daer in heeft gelegen,
naer haer beste kennisse ende geheugen, sonder nogtans den metten tiojt onthouden te
hebben, als veertien, vijftien off zestien, of weynigh meerder jaren en dienvolgende eerst ten
tijde den tegenwoordigen huerder van den Pelsert, Leendert Roskam, denselven Pelsert al
in huer gebruykt.
En eyndelijk verclaerden alle de attestanten nogh tegelijk, dat in den somer van den jare
1726 ten tijde de landen in den Alblasserwaert nogh meest met water waren bedekt en
dienvolgende de buytenlanden over al rontom den voorseyde waert seer van noden waren,
is doorgraven het dijkje van een buytenlandeken genaemt Decainge, toebehoorende den
voorseyde baljuw van Papendrecht, ‘t welke int geheel met rijs en elst is bedekt en
vervolgens doort onder water loopen geen nadeel kan komen te lijden, gelegen ontrent ten
zuydoosten van het voorseyde Nieuwlant in eenen dijkkringh met het Nieuwlant en den
pelsert, sonder dat het selve Decainge mede anders vant Nieuwlant wert gesepareert als
door den voorseyde groenendijk en dat vervolgens door die doorgravinge het water in
Decainge geloopen sijnde verders sigh over den voorseyde Groenendijk heeft verspreyt
door het geheele Nieuwlant, sulcx dat alle de landen int voorseyde Nieuwlant gelegen tot
twee reysen aen den anderen daer door sijn onder water geste en het gras dat daer in
alsdoen in overvloet was staende van het ebbe en slijk bedorven, hebbende de huysluyden
wiens beesten daer in waren weydende deselve beesten alle daer uyt moeten drijven, off
soude anders hebben moeten int water verdrincken, blijvende den Pelsert om dat die soo
veel hooger als het Nieuwlant is van water bevrijt, werdende het doorgegraven gat naer een
week twee a drie uyt en ingevloeyt te hebben, dat een neiuwe sluys was gemaekt en inden
doorgegraven dijk gelegt door off van wegen den voorseyde baljuw van Papendrecht, eerst
wederom toegedijkt ende opgemaekt.
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06-01-1728 (661-8)
Schout en schepenen van Alblasserdam bevestigen en verklaren op verzoek van Hendrik
Rocters, dat Gerrit Janse de Groot, jongman, geboren in Kinderdijk die in 1721 in dienst van
de edele heren bewindvoerders van de Oost-Indische Compagnie dezer landen, ter kamer
Amsterdam, met het schip genaamd Hoogenes als matroos is uitgevaren naar Oost-Indië,
geen ouders heeft nagelaten en geen andere bloedverwanten dan die hem in de vierde
graad in collaterale linie verwant waren .

07-09-1728 (661-8)
Compareerde voor Johannes Camerik en Jan Pijl, schepenen van Alblasserdam: Sulamith a
Brakel, weduwe van wijlen Franco van der Kluyt, in zijn leven predikant te Alblasserdam, die
onder ede verklaarde dat zij geen 20.000 gulden bezit en dat zij uit geen enekele stads- of
dorpskas of uit kerkelijke goederen 100 gulden jaarlijks trekt.

13-11-1728 (611-10)
Aartje Muys, weduwe van Cornelis Janse van Wijen, verkoopt in het openbaar ten overstaan
van schout en heemraden van Alblasserdam en ten behoeve van haar crediteuren een huis
met erven en boomgaard en een griend.
Verkocht wordt:
- een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost en west de kinderen van Jacob ‘t Hoen,
noord Cornelis Pijl. Koper: Cornelis Pijl, voor 180 gulden. Borgen: Leendert Pijl en Jan Pijl
- 150 roeden griend in Blokweer achter de Lammetjeswiel, belend oost Johannes Camerick, 
zuid de weduwe van Maarten Cleyssen. Koper: Ary Pieterse van Stek, voor 3 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Aryen Jacopsz Thoen, Jan Pijl.

23-11-1728 (661-8)
Compareerden voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis Muys, schepenen van
Alblasserdam: Leendert Janse van Wijen en zijn echtgenote Cornelia Ariense, Ary
Leendertse van Wijen, hun zoon, oud 22 jaar en Gijsbert Krijnen Kraey, oud 23 jaar, allen te
Alblasserdam. Zij verklaren onder ede op verzoek van de weledele heer Johan Harmen
Ballincq als baljuw van Zuid-Holland “eerstelijk den voornoemde Ary Leendertse van Wijen
en de voorseyde Gijsbert Krijnen Kraey, dat sij attestanten op Dingsdagh avont den 9e

November dese jaers 1728 ontrent agt uyren , sonder int nette hier behaelt te willen sijn,
gekomen sijn van de huysinge van Jan Pleunen Vlet, scheeptimmerman op Alblasserdam
voornoemt, alwaer sij attestanten een nieuwe hoogaers van den laesten attestant hadden
wesen besien ende gekomen sijnde ontrent de huysinge van Martinus Grison, chirurgijn op
Alblasserdam, aldaer door eenen Ary Pieterse Vlink, woonende op Alblasserdam voornoemt,
aen den voornoemde Ary Leendertse van Wijen wierde gevraegt ende gesegt, souw je nogh
wel eens durven seggen dat ik een schelm ben, gelijk je onder lest eens gedaan hebt, waer
op door den voornoemde derde deposant wierde geantwoort en gesegt, dat heb ik nooyt niet
gesegt, waerom soude ik dat seggen, dat den vierden depostant die scherpe bejegeningh
van den voornoemde Ary Pieterse Vlink gehoort hebbende, daer op is henen geloopen naer
sijn huyse, hoorende dat hij van Ary van Wijen kort wierde gevolgt.
Verclarende den derden attestant alleen, dat immediaat naer hij aen den voornoemde Ary
Pieterse Vlink ‘t voorseyde antwoort hadde gegeven en den voornoemde Gijsbert Krijnen
Kraey aent henen loopen was, den voornoemde Ary Pieterse Vlink tot hem seyde, jou
donder, hout u vast, met eenen sijn mes uyttrekkende en tweemael na hem attestant
snijdende sonder te raken, waer op hij attestant henen liep tot over de sluys van
Alblasserdam weder gevolgt van den voorseyde Ary Pieterse Vlink met sijn mes in de hant
ende van Willem Cornelisse ‘t Hoen ende Huygh Cornelisse Redelijkheyt, werdende door
den voorseyde Ary Pieterse Vlink wederom twee a driemael naer hem attestant gesneden
en daer naer de voornoemde drie persoonen haer omkeerende, gingen ten huyse van
Cornelis Wouterse kleynbier vercooper op Alblasserdam voornoemt, waer op hij deposant
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Ary Leendertse van Wijen wederom is gegaen naert huys van den voornoemde Jan Pleunen
Vlet, om te sien off hij geen sneden in sijn cleederen hadde gekregen.
Verders verclaerden de tweede attestante Cornelia Ariens, huysvrouw van den voornoemde
Leendert van Wijen dat sij attestante op Dynsdagh avont voorseyt ontrent halff negen uyren
de stoep aff voor haer huys henen heeft hooren loopen enige persoonen waer van een naer
schreeuwde en met eenen de vlugt nam op de werff van haer attestante tot over den
heyningh in den boomgaert van schout de Hooy, waer op sij tweede attestante aen haer
man Leendert van Wijen die al te bedde was leggende riep en seyde, Leendert hoor je dat
leve wel, sij mogen een van ons jongens agter het lijff sijn, dat daer op aanstonts op de deur
wierde getrapt, inde glasen gesneden ende geseyt ten aanhooren van den eersten attestant
Leendert van Wijen ende de voorseyde tweede attestante, komter ook maer uyt, jou ouden
donder, konnende bij den eersten attestant niet anders worden gehoort, off het selve wierde
geseyt door Willem Cornelisse ‘t Hoen, waer op den voorseyde eersten attestant van sijn
bedde is opgestaen in sijn onder cleederen en de deur geopent hebbende en op straet
gegaen sijnde met sijn voornoemde huysvrouw, soo wierde den eersten attestant den
voornoemde Leendert van Wijen, besprongen van den voornoemde Willem Cornelisse ‘t
Hoen en Ary Pieterse Vlink, ider met een bloot mes in de hant, waer op hij Leendert van
Wijen willende wederom in huys wijken het selve hem wierde belet, soo dat hij attestant
genootsaekt was de vlugt te nemen de straet langs en gekomen sijnde onder de boomen bij
de sluys van Alblasserdam om hem agter deselve te verschuylen, soe wierde denselven van
de voorseyde twee persoonen gevolgt en naer ‘t lijff gesneden en gestoken en tot twee a
drie reysen om de boomen gejaegt, in soo verre dat een van haer en wel so de tweede
attestant Cornelis Ariense getuygdt Ary Pieterse Vlink hem eersten attestant met het broot
mes quam op de schouders te slaen dat het klopte en wel eenige roeden ver konde werden
gehoort, dat daer op de tweede attestante riep, moort, moort, waer op Ary Pieterse Vlink nae
haer toeliep en seyde, swijgh jou donders wijff, off ik stoot je in jou buik, dat in het stuk
vervolgens den voornoemde eersten attestant sijn muylen hebbende verlaten, op sijn bloote
voeten heeft de vlugt genomen op de haven kant bij ‘t wint as van de sluys, alwaer hij van de
voornoemde persoonen even boosaerdig met messen in de hant gevolgt sijnde haer niet
meer konden ontwijken en vervolgens sigh soude hebben off in de haven moeten begeven
ofte tegens haer inloopen, waer op hij attestant seer hardt begonde te roepen en
schreeuwen, moort, moort.
Wijders verclaerden de voorseyde Ary Leendertse van Wijen, den derden attestant, dat hij
het geschreeuw van moort, moort ten huyse van Jan Vlot gehoort hebbende, alwaer hij
alsdoen nogh was tegen desselffs broeder die daer mede was seyde, Pleun hoor je dat wel,
dat is vader die daer soo moort schreeuwt, waer op hij attestant soo immediaat is geloopen
naer de sluys van Alblasserdam, alwaer gekomen sijnde en op de menschen die aldaer
stonden aenloopende, sagh dat het den voornoemde Ary Pieterse Vlink en Willem Cornelise
‘t Hoen waeren dewelke hem soo ras niet vernomen hebbende seyden, daar heb je den
jongen donder ook, waer op hij attestant Ary Leendertse van Wijen de vlugt heeft genomen
naer sijn vaders huys, werdende van den voornoemde Ary Vlink en Willem ‘t Hoen met
messen in de hant gevolgt, ‘t welk de tweede attestante Cornelia Ariens siende, mede is
gevolgt. Dat den voornoemde Ary Leendertse van Wijen gekomen sijnde voor sijn vaders
huys en meynende dat sijn moeder daer in was, riep, moeder een riek moeder een riek, ik
heb niet om mij te verweren, loopende hij Ary van Wijen tot sijn vaders agter huys meynende
iets te vinden om sigh te verweren, werdende hem mette int agterhuys loopen een snede in
sijn sijde toegebragt en alsoo hij Ary van Wijen niets vont ende voornoemde Willem
Cornelisse in de deur vant agterhuys was staende, off daer binnen quam, hij attestant
genootsaekt was wederom het agterhuys uyt te loopen, vattende met een eenen riem, waer
mede hij aen den voornoemde Willem Cornelisse nogh een slagh gaff, dogh quam den
voornoemde Willem Cornelisse ‘t Hoen daer onder te schieten en na hem weder te snijden,
soo dat de attestant Ary van Wijen op de voornoemde Willem Cornelisse met sijn ledige
handen aen viel en hem onder de voet smakte en selff daer boven op viel, alwaer sij beyde
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leggende den voornoemde Willem Cornelisse aen Ary Vlink seyde, toe nou, nou heb je den
donder schoon, stoot hem nu ij sijn ziel, dat daer op den voornoemde Ary Vlink (ten aensien
van de tweede attestante Cornelia Ariense, de moeder van de voornoemde Ary van Wijen,
die daer bij was gekomen) sijn mes agter hants hoduende hem een groote wonde in de keel
heeft gestoken, behalven nogh verscheyde in sijn cleederen en ook verscheyde reysen sijn
mes door dat hij den voornoemde Ary van Wijen mis stak, quam tot den hegt in de aerde te
steken, dat de voornoemde tweede attestante, het quetsen van haren zoone tragtende te
beletten end de voorseyde persoonen daer aff te trekken riep, je vermoort mijn zoon, jou
moordenaers, datse met gewelt den voornoemde Willem Corneliss van haer zoons lijff
hebbende getrocken en gesegt, wils in pret de wevers, Ary vermoord je soo te samen mijn
kint, den voornoemde Willem Cornelisse sijn mes tegens haer lijff stootende, seyde, swijgh,
jou donder, off ik stoot je ook in jou ziel, waer op de tweede attestante desperaet is henen
geloopen, meynende vermits sij niet anders dagte als dat haren zoone die se soo ongemeen
sagh bloeden en hoorde snorken, soude doot gestoken sijn, ook selff in een sloot te loopen.
Eyndelijk verclaerden den derden attestant, de voornoemde Ary Leendertse van Wijen nog
dat de voorseyde persoonen van hem gaende, hij mede is opgestaan en in huys willende
gaen den voornoemde Willem Cornelisse ‘t Hoen bleef bij de deur staen en seyde, Ary wij
sijn immers altijt goeye vrienden geweest, waer op hij attestant antwoorde, mijn dunkt dat je
dat van avont wel aen mijn hebt betoont.”

02-12-1728 (661-8)
Op deze datum verschijnen dezelfde attestanten en wordt het hele verhaal vrijwel woordelijk
gelijk aan het vorige opnieuw opgeschreven.

04-12-1728 (661-8)
Compareerden voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis Muys, schepenen van
Alblasserdam: Pietertje Huygen echtgenote van Johannes Camerik, herbergier te
Alblasserdam en Ariaentje Krijnen, echtgenote van Pleun Pieterse ‘t Hoen, Anna de Laat,
echtgenote van Ary Bakker en Pieter Roos, oud 17 jaar, allen te Alblasserdam. Zij verklaren
onder ede op verzoek van de weledele heer Johan Harmen Hallincq, baljuw van Zuid-
Holland “eerstelijk voornoemde Pietertje Huygen dat op dingsdag den 9e November deses
jaers 1728 de middags ontrent twaelff ueren, sonder nogtans int nette uere behaelt te willen
sijn, ten haren huyse is gekomen, nugter en goets moets, eenen Ary Wouterse van der Kuyl,
woonende aenden Kinderdijk onder Alblasserdam, dat denselven een glas bier heeft geeyst
en daer van een weynigh heeft gedronken en doen naer agteren op ‘t secreet is gegaen, op
welken tijt ten haren huyse ook saten enen Dirk van der Wael en Cornelis Kok van
Molenaersgraeff, dat korte tijt naderhant op straet voor haer huys henen ook is gekomen
eenen Ary Cornelisse Stout, Daniel Cornelisse Stout, Willem Cornelisse ‘t Hoen, alle
woonende onder Alblasserdam voornoemt, dat de voorseyde Dirk van der Wael heeft
geroepen aen den voorseyde Ary Cornelisse Stout, dat sij attestante daer op nogh seyde,
roept Aeye nu niet, ik wil hem in huys nu niet hebben, dat egter den voornoemde Ary Stout is
in huys bij den voornoemde Dirk van der Wael gekomen, dat de attestante is gegaen in de
gangh van haer huys bij de buyte deur, dat alsdoen ook in huys sijn gekomen den
voorseyde Daniel Stout en Willem ‘t Hoen, waer tegens sij attestante seyde, je sult immers
nu geen moeyte maken, dat daer op door den voorseyde Daniel Cornelisse Stout en Willem
Cornelisse ‘t Hoen wierde geantwoort, wij sullen niet met al doen, wij sullen hem
(denoterende Ary Cornelisse Stout) mede nemen, dat sij daer op beyde sijn binnen gegaen,
blijvende sij attestante buyten de keuken in de gangh staen.
Verclaerde de tweede attestante Ariaentje Krijnen huysvrouw van Pleun ‘t Hoen, dat sij
attestante op Dingsdagh voorseyt des middags ontrent twaelff uren, sonder nogtans mede
int juiste uer behaelt te willen sijn, van haer waterstap sijnde op de Alblaskant, heeft gesien
dat agter het huys of ‘t erffje off bleykveltje van Johannes Camerik, herbergier op
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Alblasserdam voornoemt, door twee persoonen diese van verre niet wel konde kennen, met
messen in de hant wierde gevogten, ofte op malcanderen gesneden .
Verders verclaerde de eerste attestante Pietertje Huygen nogh alleen, dat een weynig tijts
nae dat den voornoemde Daniel Stout en Willem ‘t Hoen naer binnen in de keuken van haer
huys waren gegaen, sij attestante vreesende voor questie tusschen Ary van der Kuyl en Ary
Stout in de keuken is gegaen, dat sij attestante alsdoen heeft gesien dat geen andere
persoonen in de keuken waren als den voornoemde Dirk van der Wael en Cornelis Kok, en
dat vervolgens den voornoemde Ary Cornelisse Stout, Daniel Cornelisse Stout en Willem
Cornelisse ‘t Hoen ook naer agteren, alwaer den voornoemde Ary van der Kuyl was,
moesten sijn, alsoo deselve niet voor ‘t huys uyt waren gegaen, dat immediaat naer sij
attestante in de keuken was gekomen van binnen ‘t huys op is komen loopen den
voornoemde Ary van der Kuyl, de deur uyt op de straet, dat daer aen kort volgde den
voornoemde Ary Cornelisse Stout, denwelken een snede in den arm hadde gekregen, en
kort bloede, waer op sij attestante seer altereerde.
Wijders verclaerden den laesten attestant Pieter Roos, dat hij attestant op Dingsdagh
middagh voornoemt, sonder ‘t nette uer te kunnen bepalen, is geweest op het dorp van
Alblasserdam, ontrent de herberg van Johannes Cameriik, dat hij attestant alsdoen heeft
gesien dat uyt de voorseyde herbergh quam loopen eenen Ary Wouterse van der Kuyl,
werdende gevolgt van Daniel Cornelisse Stout, beyde met messen in de hant, dat soo ras
deselve op de straet gekomen waren, deselve naer malcanderen sneden, dat alsdoen door
den voornoemde Daniel Cornelisse Stout aen den voorseyde Ary Wouterse van der Kuyl
een snede is gegeven in den arm dat het bloet daer uyt liep, dat den voornoemde Ary van
der Kuyl daer op henen liep en bij Pieter Hoogendijk meynde in huys te loopen, dogh vermits
de deur wiert gesloten daer niet in konde komen.
Verclaerden verders den voornoemde Pieter Roos ende den derde attestante Anna de Laat,
huysvrouw van Ary Bakker, dat den voornoemde Ary Wouterse van der Kuyl de vlugt heeft
genomen van het dorp van Alblasserdam, de stoep aff, dat den voornoemde Daniel
Cornelisse Stout den voornoemde Ary van der Kuyl heeft gevolgt en naer hem gesneden,
dat den voornoemde Ary van der Kuyl al verder is geloopen den voornoemde stoep aff,
volgende den voornoemde Daniel Cornelisse Stout van agteren met een mes, dat denselven
gekomen is bij de voorseyde derde attestante Anna de Laat, die een stok in de handen
hadde, waermede sij den voorseyde Daniel nogh opkeerde .
Eyndelijk verclaerde de voornoemde Anna de Laat allen, dat sij den voornoemde Daniel
Stout opkeerende met den besem stok, tot hem seyde, mijn lieffste Daentje scheyter dogh
uyt, meyn je er nogh een bloet bad van te maken, waer op denselven Daniel Cornelisse
Stout bleeff stil staen, dat doen voor bij haer attestante erff henen ook quamen loopen
Willem Cornelisse ‘t Hoen en Ary Pieterse Vlink, met messen in de hant, dewelke den
voornoemde Ary van der Kuyl mede agtervolgden, dat de voornoemde Willem Cornelisse
omsiende denselven Daniel Cornelisse Stout daer op wederom ook agter nae volgde.

29-03-1729 (661-8)
Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis Muys, schepenen van Alblasserdam, bevestigen
dat hen zeer wel bekend is dat Jan Janse Stout, Aertjen Hendricxe Bouwman, weduwe van
Ary Adriaense, Gijsbert Janse Muyen, Pieter Cornelisse Boer, Jan Smits en Pieter Wouterse
Bas, allen te Alblasserdam, zodanig slecht en gering van vermogen zijn dat zij er geen
bezwaar hebben dat zij gratis voor de rechtbank in Alblasserdam verschijnen.

18-04-1729 (661-8)
Schout en schepenen bevestige dat Arnoldus Plomp, meester chirurgijn te Alblasserdam
heeft gewoond gedurende drie a vier jaar en zich altijd voorbeeldig gedragen heeft en in het
uitoefenen van zijn chirurgie heeft betoond als zeer goed en bekwaam.

22-04-1729 (661-8)
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Compareerden voor Johannes Camerik en Cornelis Redelijkheyt, schepenen van
Alblasserdam: Jan Pieterse de Wit, oud 53 jaar, Gijsbert Pieterse de Wit, oud 38 jaar, Pleun
Ariense Bouw, oud 66 jaar, Jan Willemse Boom, oud 51 jaar, Cornelis van den Acker, oud
48 jaar, Jan Gorissen, oud 62 jaar en Pieter van der Heu, oud 39 jaar, allen te Alblasserdam.
Zij verklaren onder ede waar te zijn: “eerstelijk de vijf eerste attestanten, dat den eersten en
tweeden attestant Jan Pieterse de Wit en Gijsbert Pieterse de Wit, op Maandagh den 11e

deser maend April, en den derden, vierden en vijffden attestanten, met name Pleun Ariense
Bouw, Jan Willemse Boom en Cornelis van den Acker, op Woonsdagh daer aen volgende,
den 13e deser voorseyde maend April 1729, op ‘t versoek van Leendert Pijl, schout van
Alblasserdam, sijn gegaen int Nieuwelant, sijnde een buytenlant, gelegen ten deele onder
Alblasserdam en ten deele onder Papendregt, toebehoorende de weledele heeren van
Alblasserdam ende Van de Werven, dat sij attestanten hebben besigtigt den Groenendijk
voort selve lant gelegen van het sluysje of ‘t verlaetje aent westeynde van den selven
gelegen off oostwaerts aen, en bij naukeurige inspectie van denselven bevonden dat den
eersten, tweeden en derden overvallen ofte laegtens in gemelten Groenendijk wel twee en
drie voeten sijn lager leggende dan den kruyn ofte bovenkant van voornoemde dijk
doorgaende is, dat deselve laegtens tegenwoordigh ontrent soo hoog en niet hooger leggen
als deselve overvallen ten tijde van Leendert van Asperen, in sijn leven schout tot
Alblasserdam, die de directie van een gedeelte vant selve Nieuwlant heeft gehadt, wel sijn
opgemerkt, dat deselve overvallen alsdoen veelmalen en door den eersten en tweeden
attestant selff verscheyde reysen wel hooger sijn gemaekt als deselve overvallen
tegenwoordigh leggen, en dat soo ras de voornoemde overvallen op de laegte ofte iets lager
doort overspoelen vant water ofte het overrijden van wagens waren geworden, alse
tegenwoordigh sijn, datse telkens door den eersten en tweeden attestant ofte ook wel den
andere persoonen op ordre van den selven Leendert van Asperen sijn opgehoogt en
opgemaakt geworden, sonder dat sij attestanten ooyt ofte ooyt eenige gaten in gemelte drie
overvallen hebben gesien, veel meer dat daer in laegtens souden sijn geweest ter diepte van
den berm waer op den voorseyde Groenendijk is gelegen. Dat de attestanten verder sijn
gegaen tot den vierden off oostwaertsen overval in den voorseyde Groenendijk, denselven
mede hebben naukeurigh besigtigt en bevonden twee en drie voeten lager te sijn dan den
bovenkant van den Groenendijk doorgaende is, en ontrent op die hoogte off een weynigh
lager als de voornoemde overval ten tijde van Leendert van Asperen wert onderhouden en
door den eersten en tweeden attestant verscheyde reysen sijn opgemaekt geworden. Dat int
midden van de voornoemde laegte ofte overval lag gegraven een gat ter wijtte ofte lengte
van ontrent vijff voeten en diepten van wel drie voeten sijnde, wel sestien duymen dieper als
den buyten en binnen berm (waer op den voornoemden Groenendijk en overvallen leggen)
op sijn laegte is gelegen, welcken berm nooyt is opgehoogt, sijnde ‘t selve gat ten minsten
twintigh duymen dieper als sij attestanten ooyt een gat daer in bij clandestine doorgravingen
die dikwils sijn geschiet en meest alle jaren wel twee a drie mael, ofte doort overloopen van
water in gemelten overval hebben gesien, en welke daer ingemaekte off door ‘t water
gespoelde gaten nooyt sijn blijven leggen, maer dat deselve telkens wederom rustelijk en
vredelijk sijn digt gemaekt en opgehoogt, in voegen dat deselve overvallen ten allen tijden
bequaem waren om met geladen wagens gereden te konnen werden.
Wijders verclaerden de voornoemde eersten, tweeden, derden, vierden en vijffden
attestanten, mitsgaders den sevende attestant Pieter van der Heu, dat door ‘t voorseyde
gegravene gat in den vierden overval van den voornoemde Groenendijk (welk gat als hier
voren is gesegt seer diep en sonder met eenige aerde beset te sijn is leggende) het water in
den Pelsert soo laegh is gelopen als den bovenkant van den berm van den voornoemde
groenendijk bij den voorseyde vierde overval is, leggende den berm van de drie oostwaertse
overvallen geheel droogh, soodanigh dat het laegste lant in den voornoemde Pelsert, daer
de slooten open en het water met dammen niet opgekeert wert, wel een en een halve en
twee voeten uyt het water ligt, ‘t welk bij haer attestanten voor desen doort overloopen over
de Groenendijk nooyt is gesien, en dat selff de slooten in het hooge lant daer deselve mede
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niet gedamt sijn, droogh en sonder water leggen, sulks dat sij attestanten deselve slooten
sijn een langs eynde in ‘t midden van den bodem uytgegaen op hare schoenen, sonder dat
water in haer schoenen quam, dogh dat verscheyde slooten, soo wel int lage als hooge lant
van denselven Pelsert met dammen sijn voorsien om het water op te keeren.
Nogh verclaerden den sesden attestant Jan Gorisse en den sevende attestant Pieter van
der Heu, dat in de maent van September des jaers 1727 nae haer beste onthout, sonder
nogtans in de nette tijt bepaelt te willen sijn, den eersten attestant op eenen morgen vroegh
als hij attestant in het voornoemde Nieuwelant quam om sijn werk te doen, op de
Groenendijk hier voren genoemt, heeft gevonden agt persoonen waer van eenige hem
bekent en de andere bij namen onbekent waren, alle soo hij meynde van Papendregt,
dewelke besig waren met doorgraven van de overvallen ofte laegtens in den selven
Groenendijk, dat den sesden attestant daer bij ook is gekomen als deselve persoonen heen
gingen en daerr te samen hebben bevonden dat alle de voorseyde vier laegtens off
overvallen eenige duymen diepr waren door gegraven dan den berm van den voorseyde
Groenendijk is gelegen, waer door deselve overvallen soo onordentelijk, diep en
onbruykbaer waren, dat onmogelijk daer door konde werden met wagens gereden, ofte de
vrugten uyt het lant gevoert, soo dat de attestanten met boomen moesten daer over bruggen
met haer leege lijff.
Verclaerende de attestanten ider in haer regart voor te geven redenen van wetenschap als
in den text en den eersten en tweeden attestant dat sij van hare jonkheyt aff tot bij het
overlijden van Leendert van Asperen, voorgevallen in November des jaers 1724 voor
denselven in het selve Nieuwelant verscheyde reysen hebben gewerkt, en de laegtens off
overvallen in den voornoemde Groenendijk menigmael hebben opgemerkt ende opgehoogt
en order gehat deselve niet alleen te hoogen als van tevoren, maer ook om deselve laegtens
egael te maken met het hoogste van den dijk, en ook tot verscheyde reysen wesen besien
off deselve niet waren door geloopen offte doorgegraven. Den derden en vierden attestanten
dat sij van hare jeugt aff aen eerst voor knegts vij eenen Huygh Cornelisse Bouw en
naderhant voor aher selven lange jaren het gras uyt het voorseyde Nieuwelant hebben
gemaeyt en met wage en paerden langs den Groenendijk het selve gras in den somer
dagelijks scheep gereden, sijnde de vierden attestant gecontinueert tot in den jare 1727, den
vijffden attestant Cornelis van den Acker, dat van sijne jonkheyt aff en sulcx soo verre hem
heugt, sijn vader heeft gehad de directie vant gedeelt vant voornoemde Nieuwlant,
toebehoorende in die tijt den heere van Souburgh, dat hij attestant eenige jaren aen den
anderen niet alleen heeft gehadt directie en administratie vant voorseyde gedeelte vant
Nieuwelant, maer ook in het leven van den heer en meester Johan Hooyink, advocaet,
gewoont hebbende in Dordregt, eenige jaren heeft gehadt over denselven Pelsert, en bij die
occagie den voorseyde Groenendijk menig mael heeft gepassert en besigtigt, den sesden
en svenden attestanten, dat sij haer gedeposeerden in voegen hebben gesien en
ondervonden en verder alle de attestanten dat haer alle het voorseyde gedeposeerde om
redenen voornoemt seer pertinentelijk in de geheugenisse is, seggende op alle het selve,
soo waerlijk moeste haer (comparanten) God almagtig helpen.”

01-05-1729 (661-13a)
Jan Ariensz Gooy bekent schuldig te zijn aan Pleun Crijnen Stam te Alblasserdam, de
somma van 100 gulden vanwege een geldlening, tegen 3% rente per jaar. Hij verbindt er zijn
persoon en goederen aan tot zekerheid.

21-05-1729 (611-10)
Lieven Janse Muyen verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam een huis en erf aan de Kinderdijk en enige avelingen in Blokweer.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Cornelis Pijl, west Tijs Ariense. Lieven
Janse woont nog zelf in dit huis en hij mag er nog een maand in blijven, en nog vier hoekjes
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aveling in Blokweer nabij de avelingse steeg, 60 roeden groot. Koper: Tijs Ariense, voor 140
gulden. Borg: Johannis Camerick.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl, Cornelis Muys.

01-07-1729 (661-8)
Compareerde voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis Muys, schepenen van
Alblasserdam: Saentje Pieterse van Asperen, weduwe van Cornelis Willemse Schuytmaker,
oud 83 jaar, wonende te Alblasserdam, gezond van lichaam en goed bij haar verstand. Zij
verklaart onder ede op verzoek van Jan Jacusse, Goris Jacusse, Neeltje Jacusse, weduwe
van Ary Claassen, en Maerten Roos, gehuwd met Ariaentje Teunis, en Goris Pleunen,
Mmarigje Pleunen, Saentje Pleunen, waar te zijn “dat sij attestanten perticulierlijk heeft
gekent Ariaentje Ariens Aas, in leven weduwe van Goris Dircxe Snoek, de grootmoeder van
de requiranten, mitsgaders twee van hare zusters, met namen Annigje Ariense Aas, in haar
leven weduwe van Marinus Janse en Marygjen Ariens Aas, getrouwt geweest met Leendert
Maggiele. Dat haer attestante perticulierlijk in de geheugenis is leggende, dat de voorseyde
Ariaentje Aas, Marigjen Aas en Aanigjen Aas sijn geweest zusters, sonder egter te kunnen
bepalen off de voorseyde persoonen heele ofte halve zusters sijn geweest.
Verclaerende de attestante voor te geven redenen van wel wetenschap, dat haer het
vorenstaende gedeposeerde pertinentelijk is bekent, ende inde geheugenisse leggende, dat
de voorseyde Ariaentje Ariense Aas heeft gewoont in het huys staende op den dorpe van
Alblasserdam, ten oosten van de sluys, waer inne Goris Jacusse Smit tegenwoordigh is
woonende, dat de voornoemde Annigje Ariense Aas heeft gewoont in het huys staende op
den Kinderdijk onder Alblasserdam, waer inne tegenwoordigh Huyg Pieterse Borsje is
wonende en dat de voorseyde marigjen Ariense Aas heeft gewoont onder Oud Alblas aende
noordsijde van denselven dorpe, ten oosten de brugh, dat deselve door de inondatie van
den Alblasserwaerdt, voorgevallen in den jaere 1659, gevlugt sijnde van Oud Alblas,
naderhant heeft gewoont onder Alblasserdam in de Kerkstraet in een huys gestaen
hebbende op het Molelandt, toebehoorende tegenwoordig de erffgenamen van Cornelis de
Fokker, dat sij attestante van een kint aff tot het overlijden van de voorseyde persoonen bij
deselve heeft verkeert en met deselve heeft omme gegaen en menigmael bij deselve aen
haer huyse is geweest, door dien sij attestante heeft gewoont in de kerkstraet aldernaest het
huys, gestaen hebbende opt Molelant, daer de voorseyde Marigjen Aasse heeft gewoont
gehadt, seggende sij comparante op alle het selve, soo waerlijk moeste haar God almgtigh
helpen.”

01-08-1729 (611-10)
De armmeesters van Alblasserdam verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam alle roerende goederen nagelaten door Jannigje Jans
Langelaar, weduwe van Jan Muys.
Totale opbrengst is 134.4.8.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Cornelis Muys.
Cornelis Spruyt, diaken, verklaard het geld ontvangen te hebben.

08-09-1729 (661-8)
Compareerden voor Johannes Camerik, Willem Baan en Ary Beenhacker, schepenen van
Alblasserdam: Jan Ariense Gooy, oud 55 jaar, Pleun Ariense Bouw, oud 66 jaar, Jan
Willemse Boom, oud 51 jaar, allen te Alblasserdam. Zij verklaren onder ede op verzoek van
Leendert Pijl,  schout van Alblasserdam “eerstelijk den eersten attestant Jan Ariense Gooy,
dat door hem attestant naer sijn beste onthout in de maend Juny des voorleden jaers 1728
op ordre van den requirant voor de weledele heere Van de Werve, in Souburgh etc. etc., uyt
gorssen bij den requirant gebruykt werdende, waer aen de eygenaren van den Pelsert geen
eygendom sijn hebbende, sijn gehaelt eenige schuyten aarden off  clortelingen en deselve
gebragt op seker dijk hoofje gelegen op den hoek van den voorsten kamp vant lant genaemt
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den Pelsert, gelegen voort Nieuwlant onder Papendregt, op welk hooffje de vrugten uyt het
Nieuwlandt worden gereden en te schip geladen, om verder vervoert te werden en welk
hooffje in de voortijt van den selven jare 1728 door Krijn Ariense Teeuw, onder
Alblasserdam gewoont hebbende en overleden sijnde, met een nieuwe laegh rijs was
verhoogt sonder dat egter eenige aerde daer op was gebragt door denselven Krijn Ariense
Teeuw ofte andere, alsoo ‘ tvoorseyde rijswerk nogh geheel bloot lagh en op geen plaatse
van ‘t geheele hooft eenige nieuwe aerde in den geheelen voorjaer 1728 was verwerkt, ‘t
welk dan den attestant anders bequamelijk soude hebben kunnen sien, dat hij attestant met
de voorseyde bij hem gehaelde aerde off clortelingen de geheele voorseyde laegh rijs en
verders op andere plaetsen daer sulcx noodigh was, het selve hooffje heeft over en vol
geaert, sonder dat daer toe eenige aerde is gehaelt off gesteken uyt de gorssen van de
eygenaren van den Pelsert en vervolgens ook tot het voorseyde op off over aerden ook niet
is gebruykt gewerden, en dat aen hem attestant door den voornoemde schout Leendert Pijl
wel expresselijk was belast geene aerde uyt de gorssen off landen toebehoorende de
eygenaren van den Pelsert te steken, te halen ofte het voorseyde hoofje daer mede op te
maken, selff met dese expressie van den schout Leendert Pijl, ik wil niet hebben dat je eene
soode daer toe uyt de landen off gorssen van haer (denoterende de eygenaren van den
Pelsert) sult halen.
Verders verclaerden den tweeden en derden attestanten dat sij ontrent dertien a veertien
jaren geleden met den anderen lange jaren aen malcanderen hebben gegraest ofte gras
gehaelt uyt het Nieuwelandt van den weledele heere Van de Werve voornoemt, dat sij
attestanten het selve gras hebben gereden uyt het voorseyde Nieuwelandt over den padt
van de voorste kamp van den Pelsert buyten op het voorseyde hooft gelegen aen de rivier
den Pelsert, en het selve gras aldaer geladen in hare hoogaersen off andere schuyten en
vaertuygen, dewelke in het haventje, off sloot, boven ‘t voorseyde hooffje gelegen, als dan
wierden gelegt, loopende het voornoemde haventje off sloot vant buytenste vant voorseyde
hooffje landwaert in langs ‘t voorseyde hooff je en padt ter lengte van wel vier en een halve
ofte vijff roeden en sulcx dat twee groote hoogaersen tende den anderen daer konden in
leggen om te laden, wat noodsakelijk is om dat se buyten aent hooft seer ligtelijk van de
voorbij varende schepen, vermits de naute der riviere aldaer, soude werden beschadigt, ofte
in den gront gevaren.
Dat sij attestanten om den voorseyde sloot off haventje te onderhouden menigmael en in het
begin van het grasen, sijnde in den voorsomer, ten minsten eens in het jaer den sloot
hebben opgeruymt en de ongelijke aerden aff en weggeschept en veeltijts eenige derselve
aerde daer uytgesmakt en op den kant in het rijpadt gelegt om denselven rijpadt bruykbaer
te maken en de sporen te vullen, sijnde het selve haventje altijt soo ruym gehouden dat een
schuyt met een breede last gras geladen daer in sonder de kanten te raken konde blijven
leggen, sonder dat sij attestanten ooyt ofte ooyt in het voorseyde uytruymen van de
voorseyde sloot off haventje ofte het uytmaeken der aerde uyt het selve sijn door imant
verhindert, aengesproken ofte belet gewerden.
Nogh verclaerden den derden attestant Jan Willemse Boom alleen, dat hij attestant met het
opsmakken en uytruymen vant selve haventje ofte sloot alle jaren heeft gecontinueert in
voegen als voorseyt staet, soo lange hij attestant uyt het voorseyde Nieuwlandt heeft
gegraest, sijnde tot den jare 1727 incluys geschiet, sonder oyt ofte ooyt daer in verhindert te
sijn gewerden.

09-09-1729 (661-8)
Compareerden voor Johannes Camerik, Willem Baen en Ary Janse Beenhakker, schepenen
van Alblasserdam: Cornelis Aerde Vervoorn, oud 55 jaar en Pieter Cornelisse Kleyn, oud 27
jaren, beiden te Sliedrecht. Zij verklaren onder ede “ eerstelijk den voornoemde Cornelis
Aerde Voorvoorn, dat hij attestant op Woensdagh avont ontrent ten ses uren is komen gaen
door Papendregt voorbij het huys van Leendert Roskam, bailliuw als daer met een pijp tabak
inden mondt, waer over den bailliuw Roskam hem Voorvoorn (schoon buytenman sijnde die
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van de keure opt roken onder Papendregt niet wiste) wiert inde boeten beslagen en van hem
daer voren een daelder affgeeyst, dat hij Voorvoorn tot de betalingh der boeten niet
konnende resolveren met den bailliuw is in huys gegaen om daer over verder te spreken,
dogh dat den attestant maer korten tijt daer geweest sijnde, aldaer ook in kwam en ook bleef
enen Jan Pot, alias Jan Deugen, woonende onder Papendregt voorseyt (waer uyt den
attestant gedagten hadde dat denselve Jan Pot daer was ontboden om dat den attestant
aldaer was) dat den voornoemde bailliuw Roskam int bijwesen van den voorseyde Jan Pot
tegens hem attestant met groote haestigheyt en halff kijvende begonde te spreken over het
Nieuwelandt, hem attestant met allerhande vragen voorquam en hem in sijn antwoorden
sogte te verstrikken en hem ook heeft opgestreden verscheyde saken jegens de waerheyt
aengaende ‘t leggen van den Groenendijk en dat daer vier gaten int leven van den schout
Leendert van Asperen soude sijn geweest, alle het welke den attestant ontkenden, als
onwaeragtigh sijnde, de voornoemde bailliuw Roskam hem attestant dreygden te
dagvaerden, dat hij hem sulcx soude doen verclaren en dat hij attestant in allen deelen maer
toonde sijn partij te sijn, om dat hij attestant onder andere aen den schout Leendert Pijl eene
attestatie hadde gegeven, dat hij sulcx niet had behooren te doen, en dat hij sulcx gedaen
hebbende aen hem bailliuw aenstonts moeste hebben gesegt, aen hem attestant telkens
versoekende om een andere attestatie off verclaeringe naer sijn fantasie te geven en ook
sijne macht daer over te spreken, schoon hij attestant verclaerden geen andere attestatie
dan naer waerheyt gegeven te hebben, sulcx den voornoemde bailliuw Roskam en den
voornoemde Jan Pot met haer gedurigh spreken, dreygen met te dagvaerden en anders den
attestant geheel confues maekten, drinkende ondertusschen met malcander vercheyde
botteljes wijn, sonder dat den attestant tot betalingh van de wijn ofte van de voorseyde boete
in sijn heenen gaen is verder gemoeyt geworden, schoon hij sulks presenteerden.
Verders verclaerden den voornoemde Cornelis Aerde Voorvoorn en den voornoemde Pieter
Cornelisse Kleyn te gelijk, dat den voorseyde groenendijk in het Nieuwlandt door den schout
Leendert Pijl voor desen wel is doen ophoogen, dogh dat de overvallen in geen andere form
sijn als deselve door de overledenen schout Leendert van Asperen sijn onderhouden
geworden, alsoo denselven Leendert van Asperen de voornoemde overvallen telkens ook
dede ophoogen soo ras deselve waren verlaegt ofte sij attestanten quamen te klagen dat
deselve niet wel en lagen om over te rijden, sonder dat sij attestanten ooyt ofte ooyt hebben
gesien ofte gehoort dat in de drie voorste overvallen in den Groenendijk gaten hebben
geweest om het water uyt den Pelsert te lossen en dat alleen in den vierden off
oostwaertsen overval nu en dan wel een gaatje des nagts off avonds was gemaekt (sonder
dat sij attestanten egter het selve ooyt hebben sien doen en maken) om het water uyt den
Pelsert te doen in het Nieuwlandt loopen, dogh dat den voornoemde schout leendert van
Asperen veeltijts wederom deede op dammen, ‘t welk door haer attestanten ook wel was
gedaen gewerden.
Wijders verclaerden de attestanten nogh dat sij, tegenwoordigh int Nieuwlandt besigh sijn
met grasen op Donderdagh off Vrijdagh, den 1e off 2e deser maendt September, is bij haer
gekomen den voorseyde Jan Pot, alias Jan Deugen, denwelke tegens haer attestanten
seyde dat hij het sluysje off duykertje in den Pelsert hadde opengeste om water in te laten,
dat sij attestanten niet alleen hebben gesien dat den voorseyde Pelsert daer door met water
is voorsien gewerden, maer ook dat het gat tegenwoordigh in den vierden off oostwaertse
overval leggende, vermits sijn diepte we; drie dagen en drie nagten het water uyt den pelsert
int Nieuwlandt heeft door geloopen, soodanigh dat het lage landt in voorseyde Nieuwlandt
soodanigh is met water best dat se het op haere laersen om droogh te blijven netselve
sullen moeten maeyen, alsoo een gedeelte onder water is staende, leggende het landt ind
en Pelsert egter nogh hoogh uyt het water.”

11-11-1729 (661-8)
Compareerden ter secretarie van Alblasserdam: Hermen Jansen Decker, te Alblasserdam,
oud 38 jaar en Pleun Krijnen Stam, te Alblasserdam, oud 48 jaar. Verklaarde de eerste
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comparant dat hem bekend is “dat sijn overleden broeder, Jan Jansse Decker, uyt den
gemeenen boedel van sijn vader en moeder sij aenbedeelt eenige grienden, dewelke sijn
broeders weduwe, nu de huysvrouw van Claas Spruyt, nogh is besittende, dat een stukje
van deselve grientlanden is belast met ontrent 1½ voet dijks aenden Kinderdijk beneden
pael 151, gemeen gelegen met een stukje gront ontrent 4½ ofte 5 voeten en waer inne van
dese week de inrijdende schouw is gevallen, dat het selve stukje van ontrent 1½ voet voor
eenige jaren is opgemaakt gewerden door Leendert Jansen Stout, woonende mede onder
Alblasserdam, en dat daer voren aen hun is betaelt door sijn gemelten broeder tien stuyvers
jaerlijx, dat den gemelten Leendert Stout aen hem comparant heeft gesegt dat int gemelte
stukje van ontrent 4½ off 5 voeten, dat bij hem eenige jaren int geheel is opgemaekt, nogh
andere eygenaren leggen en dat onder deselve eygenaeren ook was Cornelis Ariense Stout,
en dat denselven voort opmaken van sijn gedeelte aen denselven Leendert Stout eenige
jaren geleden jaerlijcx heeft betaelt ses stuyvers.
Ende verclaerden den tweeden attestant Pleun Krijnen Stam, dat hij attestant op gisteren
met Aert Baas en Cornelis Ariense Stout tot Dordregt gevaren sijnde en ten occagie dat
gesproken wiert over de inrijdende schouwe in ‘t voornoemde stukje dijk gevallen, denselven
Cornelis Ariense Stout tegens Aart Baas seyde, in sin en substantie, dat den voornoemde
Leendert Stout voor hem Cornelis Ariense Stout hadde gemaakt een stukje dijks aen de
Kinderdijk, waer voren hij jaerlijcx aen gemelten Leendert Stout betaelden ses stuyvers,
dogh dat hij Cornelis Stout in eenige jaren herwaert ‘t selve stukje dijks niet hadde laten
opmaken ofte gelt daer voren hadde betalet en dat denselven Leendert Jansen Stout aent
voornoemde stukje niets quam te doen en het selve stukje in de loop dijk leggende niet weg
sonk.”

29-11-1729 (661-8)
Compareerde voor Willem Baan en Ary Beenhakker, schepenen van Alblasserdam:
Maeyken Gerrits, weduwe van Leendert Zegersz, oud 91 jaar, wonende te Alblasserdam,
volkomen bij haar verstand. Zij verklaart onder ede op verzoek van Jan Jacusse en de
verdere nakomelingen van Ariaentje Ariens Aas en haar zusters Annigje Ariens Aas en
Marigje Ariens Aas, “dat sij attestante egter niet kan bepalen off de voorseyde Ariaentje,
Annigje en Marigjen Aas sijn geweest volle off halve zusters.”

02-12-1729 (611-10)
De gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Pieter Janse de Wit en Annigje Willemse
verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam een
huis en erf met een klein boomgaardje. Het zit aan de westkant vast aan het huis van
Leendert Janse van Wijen, belend zuid de steeg, noord schout De Hooy. Koper: leendert
Janse van Wijen, voor 75 gulden. Borg: Cornelis Pijl.
Getekend: Aryen Jacopsz Thoen, Jan Pijl, Cornelis Redelijkckheydt.

02-12-1729 (611-10)
De gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Bastiaen Verbraek, als erfgenamen van hun
overleden moeder Pleuntje Stout die in haar leven weduwe en boedelhoudster was van hun
vader Bastiaen Verbraek, alsmede als aanvaard hebbende de boedel van hun grootmoeder
Ariaentje Janse Deugt, in haar leven echtgenote van Aryen Tijsse Kouwenhoven, verkopen
in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam:
- het huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Ary Pieterse Backer, west Ary Eldersen
Advocaat. Kopers: het noordelijke gedeelt door Jan Janse Stout voor 75 gulden en het
zuidoostelijke deel door Ary Ariense Backer voor 150 gulden. Borgen: voor Jan Stout:
Cornelis Jansz Stout en voor Ary Backer: Jasper Cornelisse Visser en Ary Cornelisse Stout.
- 14 hond aveling. Koper: Cornelis Pijl voor 50 gulden.
- 178 roeden griendland, gekomen van de weduwe van Willem Cornelisse ‘t Hoen, gelegen
in de Pothond in Blokweer, belast met enkele voeten dijk tegen het huis van Willem



-64-

Cornelisse Visser aan de Kinderdijk, belend oost de schout, west Jan Cleyssen. Koper:
Leendert Pijl, Jan Pijl en Cornelis Pijl voor niet meer dan de transportkosten.
Getekend: Aryen Jacopsz Thoen, Jan Pijl, Cornelis Redelijcheydt.

23-12-1729 (661-10)
Cleys Sterrenburgh te Streefkerk, als erfgenaam voor 6/8 deel van Jan Marinus Capiteyn,
overleden te Streefkerk, en als bij uitkoop het recht verkregen hebbende van ¾ deel in de
overige twee achtste delen, en als administrateur van het resterende vierde deel in de
genoemde twee achtste delen van de nalatenschap van Jan Marinus Capiteyn, verkoopt in
het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam 275 roeden
griendland in Blokweer, belend oost Jan Cleyssen, west Teunis den Backer en nog een
stukje aan de steeg, belend oost de middelwetering, west Teunis Leendertse Backer.
Koper: Aart Wouterse Baas voor 78 gulden. Borgen: Cornelis Ariense Stout en Gijsbert
Pietersen.
Getekend: Cornelis Muys, Aryen Jacopsz Thoen.

Zonder datum, 1730 (661-8) [akte is geheel doorgehaald]
Compareerde voor Willem Baan en Ary Cornelis Redelijkheyt, schepenen van Alblasserdam:
... [namen ontbreken] te Moordrecht en Jan Krijnen Kraey te Alblasserdam. Zij verklaren
onder ede op verzoek van Leendert Pijl, schout van Alblasserdam, “eerstelijk de drie eerste
attestanten, dat bij haer attestanten met nogh eenige arbeyders van ontrent halff September
tot int laest van October des voorleden jaers 1729 en sulcx in den tijt van ontrent ses weken
aende den anderen sijn affgehaelt en weggevoert een groot partij elsen hout, van ontrent
14, 15 a 16 jaren out, gestaen hebbende op eenige elst ackers in het Nieuwelandt van den
weledele heere van Alblasserdam, gelegen langs den Hoogen of Vinkelandsen dijk, dat daer
onder waren eenige divers ackertjes op den dijk aenloopende, dat deselve ackertjes soo wel
als de ackers langs den dijk leggende met seer oude elst stoven (die oogenschijnlijk diverse
malen sijn gekort) en vervolgens seer out moeten sijn, sijn beteelt, soo dat over deselve
ackertjes onmogelijk met wagens en paerden gras en hooy uyt het Nieuwelant kon werden
gereden, dat wijders op de voorseyde divers ackertjes geen sloottebruggen sijn leggende,
maer dat sij attestanten om op de voorseyde ackertjes te komen met polsen en stocken
hebben over de slooten gesprongen ende gebruyt.
Verders verclaerden de voorseyde drie eerste deposanten dat door haer deposanten
gedurende den voorseyde tijt de sluys leggende om uyt te wateren int voorseyde Nieuwlant
nooyt is open gedaen ofte gehouden om water daer door in te laten loopen, nogh dat ook
den schuyff die buyten voor de binnenste sluys deur hangt nooyt door aer attestanten is
nader gesloten om het water op te keeren, maer dat de sluys gestadigh houde uytlooping.
Wijders verclaerden de drie eerste attestanten nogh dat eenige dagen doe sij attestanten int
Nieuwlant eerst waten gekomen door eenige grasboeren haer attesanten bij name
onbekent, het gras uyt het voorseyde Nieuwlant is gereden over de daer toe gemaekte
bruggen over de slooten en vliet op den Groenendijk, en langs den Groenendijk, door de
overvallen in denselven tot op het daer toe gemakte hooft, daer twee bequame haventjes
nevens leggen, even besuyden de sluys en verder van de wagen in hare schuyten in de
voorseyde haventjes leggende hebben aff gelost en weggevoert. Gelijk sij attestanten ook
alle de bij haer gehakte elsen hebben gevoert op den voorseyde Groenendijk en deselve
van daer gedragen op het voorseyde hoofje en soo te schip geladen, werdende het
voorseyde hoofje met de daer nevens leggende haventjes met merkelijke kosten to de
voorseyde affscheep onderhouden, alsoo sonder deselve geen gewas uyt het Nieuwelant
onder Alblasserdam kan werden affgescheept.
En eyndelijk verclaerden den laasten attestant, den voornoemde Jan Krijnen Kraey, dat hij
attestant on den herfst vant voorleden jaer 1729 naer dat de elsen int voorseyde Nieuwelant
door Boudewijn Backer waren gehakt en weggevoert, tot dewelke reysen op ordre van den
schout Leendert Pijl is geweest bij de sluys vant voorseyde Nieuwlant om te sien off
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denselven wel naer behooren werkte en het lant droogh bleeff, deselve sluys telkens heeft
gevonden in goeden staet, sonder merckelijk lek en de schuyff buyten voor de sluys met de
kettingh daer aen, hoogh opgewonden, als alleen dat den attestant eens daer bij komende
heeft bevonden dat de kettingh wel vast aen de schuyff met twee sufficiente ijseren
krammen was, maer dat de kettingh vant wint asje was affgebroken, waer door de schuyff
wat meer als halff was neder gevallen, sonder evenwel het uytloopen van de sluys int geheel
te beletten, maer alleen ‘t selve wat verhinderende, dat hij attestant als doen de voorseyde
kettingh heeft om het wint asje gedaen met een hout door een schalm geteken, wederom
vast gemaekt, en alsdoen wederom de schuyff heeft opgewonden, sonder dat hij attestant
anderhant de schuyff ooyt wederom heeft neder gesien, off  eenigh merkelijk lek in den sluys
heeft kunnen vernemen, waer door het water int Nieuwlant konde wassen.”

17-04-1730 (661-8)
Compareerden voor Johannis Camerik en Cornelis Redelijkheyt, schepenen van
Alblasserdam: Leendert Backer, Ary den Haan en Ary de Jongh, allen bouwlieden, en Jan
Kraey, allen te Alblasserdam. Zij verklaarden onder ede “eerstelijk de drie eerste
attestanten, dat haer particulierlijk is bekent, dat voor het Nieuwelant van den heere van
Souburgh onder Papendregt vier differente stegen off uytpaden leggen om op den
Hoogendijk te kunnen rijden, dogh dat dese;ve maer alleen voor dat lant sijn geapprobeert
en geensints voor het Nieuwe off buytenlant onder Alblasserdam, het welk onmogelijk sijn
uytpadt over den voornoemde stegen niet kan hebben, alsoo een menigte slooten en
watergangen sulcx verhinderen, dat de voorseyde vier stegen ook niet werden gebruykt om
het hooy off gras uyt het Nieuwlant te halen, maer allen om de aerde, tot makingh van den
Hoogendijk onder Papendregt daer regt voren gelegen, daer over te rijden.
Dat verders in het Nieuwlant onder Alblasserdam, ontrent int midden vant selve legt eenen
steegh sonder brugh, om op den Hoogendijk te rijden, dogh dat denselven steegh door de
eygenaren off makers van den Hoogendijk diep en op sommige plaetsen tot onder het water
is weggegraven en daer mede denselven dijk opgemaekt, sulx den voornoemde steegh
onmogelijk niet kan werden gebruykt en dat behalven denselven uytgegraven steegh geen
andere steegen, veel min slootebruggen off oppaden om op den Hoogendijk te rijden
leggen, maer dat langs den barmsloot in het voorseyde Nieuwlant gelegen verscheyde elst
ackers die niet sijn geapproprieert tot steegen, maer in tegendeel byslant met groote else
stoven, die ogenschijnlijk meer dan 50 jaren oud sijn, en waer door onmogelijk nu ver kan
werden geleyt, veel min met wagen en paerden gereden. Dat haer attestanten ook seer wel
is bekent dat het voorseyde Nieuwlant onder Alblasserdam sijn uytpaden heeft en het gras
en hooy ook altijt wort gereden over de bruggen daer toe gemaekt van het lant op den
Groenendijk en soo verders langs denselven Groenendijk door de overvallen in denselven
tot op het expres daer toe gemaekte hooffje, daer twee haventjes nevens leggen even
besuyden de sluys, van welk hooffje het gras off hooy wert gedaen in vaertuygen om verder
gevoert te kunnen werden en welk hooffje met de daer nevens leggende haventjes met
merkelijke kosten tot den voorseyde affscheep werden onderhouden, alsoe geen gewas uyt
het Nieuwlant onder Alblasserdam anders dan in voegen voorseyt kan werden affgescheept.
Wijders verclaerden den vierden attestant, den voorseyde Jan Kraey dat hij attestant in den
herfst van den verleden jare 1729 tot verscheyde reysen, op ordre van den schout Leendert
Pijl, is gegaen bij de Nieuwlandse sluys om te sien off denselven wel ordentelijk werkte, en
het lant droogh bleeff, deselve sluys telkens heeft gevonden in goeden staat en sonder
merkelijk lek, met de schuyff die buyten voor de sluys voor den binnen deur hangt door een
kettingh opgewonden, als alleen dat hij attestant eens daer bij komende heeft bevonden dat
de kettingh wel aen de schuyff met twee ijseren krammen vast was, maer dat de kettingh
vant wint asje was gebroken, waer door denselven schuyff wat meer als halff was neder
gevallen, dat hij attestant gemelte kettingh wederom om het asje heeft gedaen en de schuyff
opgewonden, sonder nae die tijt in den heele verleden winter gemelten schuyff wederom
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neder te hebben gesien, off ook te hebben kunnen bemerken dat eenige lecken in de sluys
waren, waer door het water int Nieuwlant konde wassen.
Verclaerden de drie eerste attestanten eyndelijk nogh dat sij attestanten seer wel kennen
Bastiaen Janse Pot, dat denselven is bode en veerman onder ‘t gilde tot Papendregt, als
mede Jan Janse Pot (alias Jan Deugen) en Jan Janse Pot (alias Jan Schouten) beyde
veerluyden onder ‘t gilde van Papendregt voornoemt, dat deselve sijn drie gebroeders,
mitsgaders dat sij attestanten seer wel kennen Cornelis Aartse Vet,  dat denselven is
woonende onder Papendregt en aldaer molenaer is op een van des dorps water molens van
Papendregt.”

01-10-1730 (661-8)
Compareeerde voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl, schepen en Cornelis Pijl, secretaris, van
Alblasserdam: Aeltje Pleunen, echtgenote van Jan Ariens Keesmaet, te Alblasserdam. Zij
verklaart op verzoek van mr. Johan van Wageninge, impostmeester van het gemaal te
Dordrecht, “dat op heden morgen, sijnde Sondagh den 1e Ocotber 1730, na negen uren,
eene Sijgje Cornelis, weduwe van Cornelis Willemse ‘t Hoen, aen haer attestante heeft
versogt dat sij met sigh mochte mede nemen haer attestante kint, out ontrent 10 jaren,
genoemt Pleuntje Jans (onderstellende de attestante de voorseyde Sijgje Cornelis naer
Crimpen wilde) sij attestante sulcx toestaende het voorseyde kint is mede gegeaen met de
voorseyde Sijgje Cornelisse, dat haer attestante kint ontrent een ure off weynigh langer
sijnde weggeweest den requirant met haer kint is aen haer huys gekomen, dat den requirant
daer komende aen haer attestante heeft gesegt dat hij bij haer kint hadde gevonden3
Krimpense witte bollen en dat de voorseyde Sijgje Cornelis op sijn aenkomst hadde de vlugt
genomen, het welke het voorseyde kint aen haer attestante ook affirmeerden en bekenden,
met bijvoeghing dat de voorseyde bollen door de voorseyde Sijgje Cornelis waren gehaelt
van Crimpen met nog ander goet.
Compareerde nog ‘t voorseyde kint van de attestante ‘t welk verclaerden ‘t vorenstaende
waerheyt te sijn en verder nogh dat sij op tijde voorseyt met de voornoemde Sijgje Cornelis
was gevaren naer Crimpen, nogh bij haer hebbende een jongen genaemt hendrik, zoontje
van eene Nanningh Hendrixe, dat sijlieden korten tijt tot Crimpen aen lant geweest sijnde, de
voorseyde Sijgje Cornelis is wederom aen het schuytje gekomen, medebrengende 3 witte
bollen, 2 teruwen brooden en 1 mande met bisschuyt, waermede sijlieden sijn gevaren naer
den Hoek van Kinderdijk en aldaer aen lant sijnde, deselve Sijgje Cornelis, haer Pleuntje
Jans heeft genootsaekt de voorseyde 3 bollen broot te dragen, den voorseyde Hendrik ook
versogt dat hij de twee tarwen broode wilde nemen, die sulcx weygerde, nemende sij Sijgje
Cornelis doen selff de brooden in de mand bisschuyt, dat sijlieden de chaise waer op den
requirant quam rijden siende te gelijk sijn geloopen agter een riet schelff van Jan Jacusse,
staende bij sijn huys aende de Kinderdijk, dat den requirant haer navolgende van haer de
voorseyde 3 bollen heeft affgenomen en dat de voorseyde Sijgej cornelis met de mand
bisschuyt aen haer arm de vlugt heeft genomen.”

11-11-1730 (661-10)
Neeltje Huymense, weduwe van Krijn Ariense Teeuwe, en Neeltje Gerritse, weduwe van
Cornelis Spruyt, beiden te Alblasserdam, verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam enige landerijen en verpachten het rijsgewas van
enkele grienden.
A) het rijsgewas van de weduwe van Cornelis Spruyt:
- de houw van het vierjarige rijsgewas op een stuk griendland, groot 1 mergen, in
Vinkepolder achter het huis van Ary Janssen. Gepacht door Paulus Wouterse Spruyt voor
93 gulden. Borg: Wouter Willemse Spruyt.
- het vierjarig rijsgewas op een akker groot 160 roeden, in Blokweer achter de Donkere
Steeg aan de middelwetering. Gepacht door Cornelis Ariense Stout voor 28 gulden. Borgen;
Ary Pieterse Stout en Ary Cornelisse Stout.



-67-

B) het rijsgewas van de weduwe van Krijn Ariense Teeuwe:
- het vierjarig rijsgewas op een akker van 1 hond achter Kees Ariens Teeuwen in Blokweer,
naast het weiland van Paulus Spruyt, Gepacht door Ary Ariense Teeuw voor 15 gulden.
Borgen: Jan Ariense Teeuwe en Jasper Ariense Teeuw.
- het vierjarig rijsgewas op 75 roeden land achter Kees Ariense Teeuw aan de wetering.
Gepacht door Cornelis Leendertse Backer voor 11 gulden. Borgen: Leendert Backer en
Ocker Backer.
- het rijsgewas op 150 roeden land in Blokweer, op de Plas, binnen aan de middelwetering,
tussen het land van Jan Cleyssen en dat van Krijn Huymense. Gepacht door Cornelis
Ariense Stout voor 24 gulden. Borgen: als bij het vorige stuk.
- het rijsgewas op 60 roeden land in de Lammetjeswaal, voor de elzenakker van de schout
Leendert Pijl. Gepacht door Cornelis Ariense Stout voor 12 gulden. Borgen: als bij de vorige.
C) van de schout Leendert Pijl:
- het vierjarig rijsgewas op 150 roeden land aan de vaarsloot langs het land van De Focker,
naast de elzen van schout De Hooy. Gepacht door Cornelis Ariense Stout voor 24 gulden.
D) de weduwe van Krijn Ariense Teeuw zal verkopen een stukje hooiland in Blokweer in
Koentjesweer, met een akker griendland, belast met 3 voeten dij bij de Rijzenwiel, belend
oost Maarten Gothart, west Mary Pleunen. Koper: Cornelis Pijl, voor 106 gulden. Borgen:
Leendert Pijl en Jan Pijl.
Getekend: Leendert Pijl, Aryen Jacopsz Thoen, Jan Pijl.

21-11-1730 (661-10)
Publieke verkoop ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam ten behoeve
van de crediteuren van Jan Claassen van Rooyen, overleden te Alblasserdam, van een huis
en erf liggende bij de kerk (in de Kerkstraat) van Alblasserdam, belend oost Cornelis
Redelijkheyt, west de kinderen van Wouter Bas, en de meubelen en inboedel van dezelfde
Jan Claassen van Rooyen.
Koper van het huis: Cornelis Muys, voor 274 gulden.
De opbrengst van roerende goederen is 95.4.0.
Getekend: Leendert Pijl, Willem Baan, Ary Jansse Beenhacker.
De totale opbrengst van de verkoop is 371.18.- (inclusief een hemdrok met zilveren knopen
dat naverkocht werd voor 2.14.0. Hiervan gaan af de kosten van de verkoop en
achterstallige verpondingen, totaal 28.18.14, zodat resteert 342.19.2.
Cornelis Muys had nog twee hypotheken uitstaan bij Jan Classen van Rooyen, totaal voor
350 gulden. Hij ontvangt derhalve de totale opbrengst van deze verkoop en komt dan nog
7.0.14 te kort.

21-12-1730 (661-8)
Schout en schepenen van Alblasserdam bevestigen dat Cleys Sterrenburgh, geboren te
Alblasserdam, gehuwd met Annigje Jans, die een zuster is van wijlen Aaltje Jans (in haar
leven weduwe van Marinus Jansz) die moeder was van Jan Marinusz. Deze Jan Marinusz is
in 1728 zonder wettige nakomelingen en zelf nog minderjarig te Streefkerk overleden. Uit de
testamenten van Marinus Jansz en Aaltje Janse en volgens verklaring van de voogden blijkt
dat Cleys Sterrenburgh voor de ene helft erfgenaam is van de nalatenschap van genoemde
Jan Marinusz en van de andere helft van moederszijde ab intestato ook erfgenaam is en
voor 3/8 recht verkregen heeft van de bekende erfgenamen ab intestato van vaderszijde van
Jan Marinusz en dus voor 15/16 deel erfgenaam en boedelhouder is van genoemde Jan
Marinusz. In die kwaliteit zijn Cleys Sterrenburgh ook aangeërfd drie losrentebrieven ten
laste van Holland en Westvriesland, groot 1000 gulden, op naam van Marijken Cornelisse
van 1.6.1649 en de andere 800 gulden, ten name van Matteus Rees van 19.5.1644 en de
derde groot 700 gulden ten name van Huybert Claesse van 2.4.1648.

09-01-1731 (661-8)
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Compareerden voor Leendert Pijl, schout Jan Pijl en Cornelis Muys, schepenen van
Alblasserdam: Dirk Claassen Pluymert en zijn echtgenote Willemina de Rooy, tegenwoordig
wonende te Alblasserdam. Zij verklaarden onder ede op verzoek van Johan Francois
Coenen, drossaard van Zevenbergen “dat naer haer attestanten beste onthout in de maend
van February des voorleden jaers 1730 ten haren huyse off woonplaetse, sijnde alsdoen
onder ‘s Gravendeel is komen logeren eenen Hendrik Slootmakers, in de wandelingh
genaemt den Brandenburgher, dat denselve op sijn eerste aenkomst ten huysen van de
attestanten aen haer heeft verhaelt, ofte vertelt, dat denselven in de maent January, off wel
in het laeste van deselve maent was geweest in den Moerdijk, onder Sevenbergen, in
geselschap van veele persoonen, dat aldaer ook waren present geweest Hendrik
Schuermans en Adriaen van Loon, dat denselven Hendrik Slootmakers, anders den
Brandenburger, hadde gesien dat den voornoemde Hendrik Schuermans aen den
voornoemde Adriaen van Loon met sijn mes een steek in den buyk gaff en die naer boven
ophaelden, dat hij ook gesien hadde dat den voornoemde Adriaen van Loon sijn handen
onder sijn buyk hielt en uyt den huys liep, zeggende, ik ben zoo gequest, verclarende sij
attestanten alle het selve in voegen voorseyt met duydelijke woorden uyt den mont van den 
voorseyde Hendrik Slootmakers te hebben gehoort en verstaen,”

16-03-1731 (661-10)
De meerderjarigen en voogden over de minderjarige erfgenamen van Leendert Pieterse van
Asperen, in zijn leven schepen van Alblasserdam en diens vooroverleden echtgenote
Neeltgen Abrahamse verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam huizen, erven en landerijen.
Verkocht wordt:
- een huis met erf bij de sluis van Alblasserdam, aan de havenkant, belend zuid schout De
Hooy, noord het gemeneland van de Nederwaard. Koper: Aart Wouterse Baas, voor 570
gulden. Borgen: Ary Jacobse ‘t Hoen en Pieter Jacobse ‘t Hoen.
- een stuk hooiland, groot 1 mergen 500 roeden, in Blokweer, belend oost schout De Focker,
west Leendert Leendertse Backer, belast met 8 voeten dijk bij het huis van Krijn Tijssen.
Koper: Ary Kort, voor 360 gulden. Borgen: Willem Kort en Pieter Jacobse ‘t Hoen.
- een stuk griendland in Blokwer op Soetjesgriend, belend west Ary Jacobse ‘t Hoen, zuid de
middelwetering, noord Leendert Backer, belast met 18 voet dijk in het midden van de
Rijzewaal. Koper: Cornelis Ariense Stout, voor 51 gulden. Borgen: Wouter Spruyt en Paulus
Spruyt.
- 1 mergen weiland in Kortland, belend oost Adriaen Cornelisse Visser, west de heer Van
der Graaff , zuid de Lageweg, noord Jacobus Cornelisse Visser. Koper: Anthony de Hooy,
voor 84 gulden. Borgen: Martinus Grison en Cornelis Groenevelt.
- 175 roeden griendland op de Fleuriskamp in Vinkepolder, belend zuid Jacob de Vries,
noord de weduwe Wouter Baas. Koper: Willem Cornelisse Kort, voor 40 gulden. Borgen: Ary
Cornelisse Kort en Pieter Jacobse ‘t Hoen.
- 150 roeden griendland op de Hille in Vinkepolder, belend oost Willem Cornelisse, west de
erfgenamen van Goris de Smith. Koper: Willem Cornelisse voor 2 gulden.
- twee akkers in Vinkepolder op de Hille. Koper: Willem Cornelisse Kort, voor 26 gulden.
Borgen: als hiervoor.
- een stuk land van 335 roeden in Vinkepolder in het weer van Pompe, naast het weer
genaamd de Langesteeg, belend oost Willem Sterk, west Krijn Huymens. Koper: Ary
Pieterse van Dalen, voor 42 gulden.
- een stuk land in het weer achter Willem van Vliet, in twee partijen. Koper: Ary Leendertse
Backer, voor 17 gulden. Borgen: Cornelis Pijl en Cornelis van den Acker.
- 300 roeden land in de Langesteeg, belend oost Claas Spruyt, west Pieter Pieterse, met
een stuk Hoogendijk, belend zuid Pieter Claasse van Stek, noord Claas Muys. Koper: Ary
Backer, voor 45 gulden. Borgen als hiervoor.
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- een stuk Hoogendijk, belend zuid Cornelis Muys, noord de kinderen van Jacob van Stek.
Koper: Willem Pieterse Bruygom, voor 60 gulden. Borgen: Anthony de Hooy en Pleun
Pieterse ‘t Hoen.
- een stuk Hoogendijk, gelegen voorbij de schenkel van de Ruigenhil, belend zuid Leendert
Leendertse Metselaer, noord Cornelis van den Acker. Koper: Cornelis Spruyt, voor 71
gulden.
- 1 mergen 83 1/3 roede land op de Grote Nes onder Oud-Alblas, belend oost de weduwe
van Johannes Vogel, west Huybert Claassen. Koper: Willem van Asperen, voor 122 gulden.
Borgen: Roelant van der Sijden en Maarten Cleyssen.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Cornelis Redelijcheydt.

16-03-1731 (661-10)
De meerderjarigen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Maria van den
Corput, overleden te Alblasserdam, en diezelfde erfgenamen als erfgenamen van hun vader
en grootvader Hendrik Cornelisse, verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam enige meubelen en land.
Verkocht wordt:
- 300 roeden griendland in Kortland, belend oost de weduwe van Jacobus van de Corput,
west Aaltje Claas, met nog 25 roeden op de Hoogt van de Langesteeg, belend oost de
erfgenamen van Goris Jacusse Smit. Koper: Willem van Asperen, voor 22 gulden. Borgen:
Roeland van der Sijden en Maarten Cleyssen.
- twee kampjes land in Kortland, het ene binnen de tiendweg, groot 500 roeden en het
andere over de tiendweg, groot 700 roeden, samen 2 mergen, belast met 6 voeten dijk aan
de Kinderdijk voor het huis van Cornelis Muys. Koper: Willem van Asperen, voor 65 gulden.
Borgen: dezelfde als hiervoor.
- Opbrengst van de meubelen is 47.2.0.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Willem Baan.

21-03-1731 (661-10)
Maeycken Gerrits Liek, weduwe van Aart Gielen Pleyt, te Alblasserdam verkoopt in het
openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam enkele koeien, boeren-
en melkgereedschap, hooi en andere goederen, en tevens meubelen en huisraad.
Een koe brengt ca 45 gulden per stuk op. de totale opbrengst van de verkoop is 312.10.0.
Getekend: Leendert Pijl, Willem Baan, Ary Jansse Beenhacker.

31-03-1731 (661-10)
De kinderen van Jacob van Stek verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam enkele goederen.
Verkocht wordt:
- een hofstedeke aan de Hoogendijk, belend zuid Willem Bruygom, noord Deemitje Pieters.
Koper: Willem Pieterse Bruygom, voor 126 gulden. Borgen: Johannes Camerick, Pieter
Bruygom.
- een stukje aveling in Blokweer, ongeveer achter het huis van Jan Cleyssen, groot 70 a 80
roeden, belend oost de kinderen van Jacob ‘t Hoen, west de weduwe van Willem Deugt, zuid
Jan Cleyssen, noord de weduwe van Wouter Baas. Koper: Cornelis Ariense Stout, voor 26
gulden. Borgen: Ary van Stek en Ary Leendertse Backer.
- 120 roeden aveling in Blokweer achter het huis van Jasper Cleyssen Mak, belend oost
Cornelis Ariense Stout, west de weduwe van Ary Ariense Teeuw, zuid Willem Cornelisse,
noord de weduwe van Cornelis Redelijkheyt. Koper: Cornelis Ariense Stout, voor 41 gulden.
Borgen: als hiervoor.
Getekend: Leendert Pijl, Aryen Jacopsz Thoen, Jan Pijl.

06-04-1731 (661-8)
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Compareerde voor Leendert Pijl, schout, Johannes Camerik en Jan Pijl, schepenen van
Alblasserdam: Pieter Pieters, te Alblasserdam. Hij verklaart te machtigen Cornelis Pijl,
secretaris van Alblasserdam, om in zijn naam te compareren voor de stadhouder der lenen
en leenmannen van de Ed. Grootmogende Heren der Staten van Holland en Westvriesland
om daar over te geven en kwijt te schelden een kampje land gelegen in de Ruigenhil in de
buitendijkse landen van Alblasserdam, namelijk het tweede kampje van het molenstek, groot
1 mergen 1 hond 69 roeden, hem aangekomen door koop van Cornelis Huygen Bouw
volgens de verlijbrief van 18.2.1717, voor 420 gulden.

11-04-1731 (661-8)
Leendert Pijl, schout, Johannes Camerik en Ary Jacobse ‘t Hoen, schepenen van
Alblasserdam, hebben op verzoek van Pieter Peters te Alblasserdam, een kampje land in
Ruigenhil getaxeerd (in de vorige akte omschreven). Het wordt geschat op 420 gulden.

15-05-1731 (661-10)
De gezamenlijke erfgenamen van Pleun Ariens Bouw en Lijsbet Luttelyckhuysen, in hun
leven echtpaar en overleden te Alblasserdam, verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam een huis en erf in de Kerkstraat, en enig griendland
in Blokweer, en meubels en inboedel.
Verkocht wordt:
- een huis met erf in de Kerkstraat, aan de Alblas- of zuidkant, belend oost het waterpad,
west de boomgaard van Ary Ariense Spruyt. Koper: Coen Groenevelt, voor 370 gulden.
- een stukje griendland, groot 84 roeden, in Blokweer, aan de achterwetering, belend oost
Ary Ariense Backer, west Jacob de Vries. Koper: Ary Beenhacker, voor 10 gulden.
- 75 roeden griendland in Blokweer aan de achterwetering van lammetjeswiel, met de
waterkering erbij behorende. Koper: de schout, voor 6 gulden.
- Opbrengst van de meubels en inboedel is 144.8.0.
Getekend: Johannis Camerick, Willem Baan.

15-06-1731 (661-10)
Jan Pleunen Vlot, scheepstimmerman te Alblasserdam, verkoopt in het openbaar ten
overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam een huis met erf en timmerloods,
liggende op de Stoep, ten westen van de haven, belend oost de kinderen van Ary Pieters
Hoogendijk, west de steeg of rijpad van Paulus Pieterse.
Koper: de weduwe van schout Leendert van Asperen, voor Gerrit Pieters van der Ligt.
Koopsom: 501 gulden. Borgen: Johannes Camerick en de weduwe van schout Leendert van
Asperen.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Willem Baan.

05-07-1731 (661-8)
Compareerden  voor Johannes Camerik en Ary Jacobse ‘t Hoen, schepenen van
Alblasserdam: Jannigje Cornelis, weduwe van Pieter Cornelisz Stout, oud 80 jaar, en Jan
Ariense Bouwman, oud 78 jaar. Zij verklaren onder ede op verzoek van Jan Jacusse,
dochters zoon van Ariaentje Ariens Aas en de verdere nakomeling van deze Ariaentje Ariens
Aas, waar te zijn “eerstelijk de voorseyde Jannigje Cornelis, weduwe van Pieter Stout, dat sij
comparante heel wel heeft gekendt de voorseyde Ariaentje Ariens Aas, dat haer ook
particulierlijk is bekent dat Annigje Goris, getrouwt geweest met Jacus Ludderse Smit, de
moeder van voorseyde Jan Jacusse en sijn broeder Goris Jacusse en sijn zuster Neeltje
Jacusse, alsmede Neeltje Goris in haer leven huysvrouw van Teunis Bastiaense, de moeder
van Ariaentje Teunis, huysvrouw van Maerten Roos, sijn geweest kinderen van de
voorseyde Ariaentje Ariens Aas.
Verders verclaerden den voorseyde Jan Ariense Bouwman, dat hij attestant mede seer wel
heeft gekent de voorseyde Ariaentje Ariens Aas, alsmede de voorseyde Annigje Goris en
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Neeltje Goris en haar zuster Marigje Goris, dat hij attestant seer wel weet dat de voorseyde
Annigje, Neeltje en Marigje Goris zijn geweest gesusters en niet anders te weten als dat de
voorseyde drie zusters Annigje, Neeltje en Marigje Goris sijn geweest kinderen van de
voorseyde Ariaentje Ariens Aas, dat hem attestant particulierlijk is bekent dat de kinderen
van Annigje Goris bij haer verwekt met den voorseyde Jacus Ludderse Smit, den voorseyde
Jan Jacusse, Goris Jacusse en Neeltje Jacus, tegen de voornoemde Ariaentje Ariens Aas
quamen te seggen en deselve noemden haer grootje en besje.
Verclaerden sij attestanten voor te geven redenen van wel wetenschap dat haer ‘t
vorenstaende gedeposeerde in manieren voorseyt seer wel bekent en inde geheugenisse is
leggende, en ten opsigte van de eerste attestante dat sij seer veel verkeeringh heeft gehadt
bij de voorseyde Neeltje Goris, de huysvrouw van Teunis Bastiaense, en daer door ook
bysondere kennis heeft gehadt aen de moeder van deselve, de voorseyde Ariaentje Ariens
Aas en dat hare zuster Annigje Goris, huysvrouw van Jacus Ludderse Smith, bij dewelcke
de voorseyde Ariaentje Ariens Aas heeft ingewoont. En den tweeden attestant, dat hij digte
bij den voorseyde Jacus Ludderse Smith heeft gewoont, aen wiens huys de voorseyde
Ariaentje Ariens aas heeft gewoont, ten welcken huyse hij attestant alsdoen menigmael is
geweest en heeft verkeert en de kinderen van den voorseyde Jacus Ludderse Smit en
Annigje Goris, de requirante, bij die gelegentheyt hooren seggen tegen de voorseyde
Ariaentje Ariens Aas grootje en besje.”

16-08-1731 (661-8)
Compareerden ter secretarie van Alblasserdam: Maggeltje Cornelis ‘t Hoen, oud 24 jaar en
Marijke Willems, oud 21 jaar. Zij verklaarden op verzoek van Johan Harmen Hallincq, baljuw
van Zuid-Holland, “dat sij attestanetn des avonts off nagts tusschen Donderdagh en Vrijdagh
den 19e en 20e July deses jaers 1731 in geselschap sijn geweest ten huyse van Ary Pieterse
Stout, woonende aen den Kinderdijk onder Alblasserdam, dat alsdoen mede present waren
Huymen Krijnen en Pieter Ariense Keesmaet, beyde mede onder Alblasserdam woonende,
dat op straet voort huys van Ary Stout, tusschen de voorseyde persoonen questie is
ontstaen tot soo verre dat den voorseyde Pieter Ariense Keesmaet, den voornoemde
Huymen Krijnen uytgesondert, deselve persoonen beyde hare messen hebben getrocken en
daer mede nae den anderen hebben gesneden sonder dat de attestanten kunnen verclaeren
off de voorseyde persoonen malcanderen hebben geraekt off niet, dogh dat se den
voorseyde Huymen hoorden seggen, scheyter maer uyt, ik heb genoegh en datse
naderhand hebben vernomen dat den voorseyde Huymen Krijnen int aengesigt was
gequest.”

24-09-1731 (661-8)
Compareerden voor Johannes Camerik en Ary Ariense Spruyt, schepenen van
Alblasserdam: Jan Pieterse de Wit, oud 56 jaar, Jacus Ariense Nijdingh, oud 50 jaar en Aart
Mever, oud 37 jaar, allen te Alblasserdam. Zij verklaren onder ede op verzoek van Leendert
Pijl, schout van Alblasserdam “dat sij attestanten op voorleden Saturdagh den 22e deser,
met den voornoemde Leendert Pijl en opt versoeck van denselven sijn gegaen op den
Groenendijk, gelegen tusschen de landen genamet ‘t Nieuwlandt en den Pelsert, en aldaer
hebben geinspecteert de overvallen leggende in den voorseyde Groenendijk, dat denselven
Leendert Pijl aldaer aen de attestanten heeft versogt de vier overvallen in gemelten dijk te
willen affgraven op soodanigen wijtte en diepte als sij attestanten die oyt ten tijde van
Leendert van Asperen op haer allerwijtste en diepste hadden gekent offte gesien. Ingevolge
van welk versoek sij attestanten verclaerden deselve vier overvallen te hebben
doorgegraven (naer haer beste kennis en wetenschap) op soodanige wijtte en diepte als die
op haer allerdiepste bij haer geheugen ooyt sijn geweest ende oversulcx niet alleen deselve
overvallen soodanigh verlaegt gelijk die ten tijde van Leendert van Asperen sijn
onderhouden geworden, maer selfs soodanigh als die bij overstroomingh van water haers
bedunkens in dertigh jaren herwaerts ooyt sijn affgeloopen geweest.”
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23-02-1732 (661-8)
Compareerden voor Johannes Camerik en Ary Ariense Spruyt, schepenen van
Alblasserdam: Ary Balte Kraey, Jan Krijnen Kraey en Huymen Isaaks, allen te Alblasserdam.
Zij veklaren op verzoek van Leendert Pijl, schout van Alblasserdam, onder ede, “dat sij
deposanten op gisteren, sijnde den 22e deser maent February 1732, op ordre van den
requirant hebben doorgegraven seker gedeelte van een dam die reets voor het grootste
gedeelte was wegh geloopen, gelegen in den Groenendijk, ter plaetse daer voor desen heeft
gestaen een heyn ter keering van het vee, dat sij deposanten in denselven dam soodanigh
diep en wijt hebben uytgegraven dat daer in veel water is staende, niet tegenstaenden het
lant in den Pelsert hoog en droogh, en dat in ‘t Nieuwelant mede droogh is leggende, sijnde
‘t selve gat van soodanige groote en wijtte en diepte dat daer door veel meerder water kan
werden gelost dan door den heelen Nieuwelandsen sluys, en vervolgens meer als in staet
om den Pelsert (welk maer een kleyn gedeelte is van de landen welke door den sluys vant
Nieuwelant moeten uytwateren) ten allen tijden van sijn water te ontlasten.
Dat sij attestanten verder hebben uytgegraven verwijt ende dieper gemaekt de vier
voervallen in den voorseyde Groenendijk (welke reets al tot op en in den onder gront waren
gegraven soo diep dat daer door den voornoemde Pelsert geheel droog was geloopen en
dat selfs veele slooten souden hebben droogh en sonder water geloopen, indien die door
dammen en vuyligheyt niet wierden verhindert aff te loopen) sijnde deselve nu veel dieper
dan den ouden gront off vaste staat welk nooyt is verhoogt aen de beyde sijden soo van den
Pelsert als ‘t Nieuwelant is gelegen, en over welk vast stael en gront ‘t water soo wel als
door de overvallen moet passeren en oversulcx nu geen overvallen maer doorgaende gaten
sijn, waervan ‘t oostwaertse soo diep is dat daer in met ‘t tegenwoordig water nogh water is
staende en oversulcx van soodanige diepten dat sij attestanten nogh niemanden ooyt den
Groenendijk en de overvallen in denselven met oplettentheyt heeft gesien, met waerheyt
kunnen getuygen deselve voervallen ooyt soo laegh gesien te hebben, alsoo deselve alsnu
door haer diepten met geladen wagens niet kunnen werden bereden, ‘t welk voor desen altijt
soo langh haer attestanten heugt en sij met voorseyde Nieuwelant hebben verkeert is
gedaen gewerden, en ook nootwendigh moet geschieden als sijnde de eenigste uytpadt om
het gras op den waterkant te brengen.
Verclaerden de attestanten nogh dat het gat dat in den voorjare 1729 in den oostwaertsen
overval is gegraven genoegsaem in meer als in staet was om den Pelsertvan water te
ontlasten, gelijk de ondervindigh heeft geleert  dat den Pelsert door ‘t selve al droogh was als
‘t Nieuwelant nogh met veel water was beset, dat vervolgens de diepe en wijde doorgravingh
op vijff distincte plaetsen (en waer van ider gat selfs ‘t kleynste veel te groot en wijt is om het
water van den Pelsert te lossen) niet anders is dan tot bederff van den Groenendijk en dat
het denselven daer door onbruykbaer is gemaekt om het gras op de kant te rijden en
vervolgens een considerabel nadeel vant Nieuwelant komt toe te brengen.
Dat het notoire onwaerheyt is, door een ider kan werden gesien en door geen luyden die
geweten off consientie hebben kan werden getuygt ooyt ofte ooyt gesien te hebben als het
Nieuwe;amt geheel droogh is en ordentelijk van water bevrijt, dat alsdan water in de vier
overvallen soude blijven staen, soodanigh dat die niet droogh met schoen en koussen soude
te passeren sijn.
Wijders verclaerden de attestanten nogh dat in den herffst off winter van den jare 1730 geen
hakbare rijs in den Pelsert heeft gestaen, dat ook geen koorn of andere vrugten daer in sijn
gesaeyt geweest, dat in den selven herffst off winter is aen stucken geslagen off
gesprongen een nieuwe deur in de sluyse vant Nieuwelant , waer door het watet met de
vloet in en met de ebbe wederom uyt ‘t Nieuwelant quam te loopen, dogh niet soo hoogh dat
daer door water in den Pelsert konde komen, waer door ‘t lant konde ondergaen, alsoo veel
lant in den Pelsert soo hoogh is ale een gemeene vloet, dogh dat in den selven winter tot
twee ofte meer malen door eene hooge stormvloet veel water over den buytendijk is in den
pelsert en in het Nieuwelant geloopen om het water weder uyt te laten loopen gelijk mede ‘t
geene door de sluys was ingeloopen uyt te lossen den schout Leendert Pijl soo ras hij
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gewaer wiert dat de wagt deur onklaer was, alle mogelijke devoiren heeft aengewent, sijnde
denselven off imant van de sijne, schoon een kleyn halff uer van den sluys woont,
geassisteert net de attestanten tot different reysen en volgens haers gedagten meer dan
vijftig malen, soo bij dagh als nagt, soo wel met quaet als met goet weder, in het Nieuwelant
bij voorseyde sluys geweest en aldaer met vallent en laegh water den sluys off schot deur
opgewonden en ‘t water laten uytloopen en soo ras het water begon te wassen en
opvloeyden dat ‘t uytloopen ophielt, deselve schot deur wederom toe laten vallen en
toegehouden om ‘t inloopen van den vloet te beltten, ten tijt toe alle landen die door
voornoemde sluys mosten uytwateren volcomen droogh en sonder water waren.
Dat den voornoemde schout Leendert Pijl getragt heeft  en met den timmerman Hendrik
Voorloop en de attestanten in denselven winter heeft gearbeyt om de aen stuk geslagen
deur uyt de sluys te nemen en een nieuwe in dessellfs plaetse te brengen, dogh dat sulcx in
den winter ondoenlijk wiert bevonden, sijnde eerst in den voortijt 1731, naer haer onthout in
de maent Maert door den voornoemde timmerman Hendrik Voorloop en den tweeden
attestant Jan Kraey met een sterke oosten wint en lage rivier tot aen de schouderen toe nat
in de sluys gegaen, den aen stucken geslagen deur daer uytgenomen en den nieuwen daer
wederom ingehangen, niet sonder groot ongemak in het koude water te ondergaen.
Eyndelijk verclaerden de attestanten dat het water ‘t welk des winters uyt de riveir op de
buyten hooy en weylanden loopt geen ‘t minste nadeel maer ter contrary groote nuttigheyt
aen de landen toebrengt en vervolgens in den winter ‘t water op den Pelsert in ‘t Nieuwelant
loopende  (welke landen schrael en mager sijnde) door ‘t slibber en vettigheyt dat des
winters int water veeltijts is en opt lant komt neder te sinken seer veel vettigheyt en
vervolgens groot voordeel aent selve komt te geven, om welke reden ook veele buyten
landen werden gemaekt dat die den heelen winter kunnen onderloopen om deselve in staet
te houden.”

21-03-1732 (661-8)
Ter secreatire van Alblasserdam compareerden: Adrianus Aartsz de Haan, Ary Willemsz
Sterk en Cornelis Willemsz Sterk, allen te Alblasserdam. Zij verklaarden op verzoek van
Johan Herman Hallincq, baljuw van Zuid-Holland “dat sij attestanten op Donderdagh den 6e

dese maent Maart 1732 des naer middags ten drie a vier uren naer een groot rumoer
gehoort te hebben, bescheydentlijk hebben gesien dat ontrent off bij ‘t hecken van de steegh
van de wooning van Willem Ariensz Sterk, gelegen in den Vinckepolder onder de jurisdict ie
van Alblasserdam, genoemt den Lange Steegh, twee persoonen, sijnde den eenen heel kort
en dan anderen middelmatig van persoon, met den anderen woorden hadde, dat den
voorseyde korten persoon den ander (sonder dat deselve eenigen tegenstant dede) met
groote forse aenviel, soodanigh dat den voornoemde middelmatigen persoon ter aerden viel,
werdende tot verscheyde reysen door den voorseyde korten persoon soo den 1e en 2e

attestant hebben gesien, met een bloot mes naer den onder de voet gevallenen persoon
gesneden off gesteken.
Dat den eersten attestant ten aensien van den tweeden en derden attestanten naer de
voornoemde twee persoonen is toe gegaen en dat hij attestant heeft bevonden dat den
korten persoon was Gerrit Robbertsz, Oostindie vaerder en den middelmatigen persoon die
onder de voet was gevallen Abraham Kort, beyde wonende onder Oud Alblas, dat den
voornoemde Gerrit Robbertsz ‘t bloote mes nogh in de hant hadde, makende de deselve in
het komen ende gaen van den attestant no groot getier, en tot diverse reysen naer den
voornoemde Abraham Kort met sijn mes stekende off snijdende tot dat hij attestant bij haer
quam, alswanneer den voorseyde Gerrit Robbertsz eerst afflaet den voornoemde Abraham
Kort aen te vallen, sonder dat den voornoemde Abraham Kort eenige defentie dede.
Dat hij eersten attestant den voornoemde Abraham Kort vermaende om naer huys en bij den
meester te gaen om sijn bekomen wonde te doen verbinden, denselven is opgestaen en met
den voorseyde Gerrit Robbertsz naer de jurisdictie van Oud Alblas gegaen , dat hij attestant
alsdoen heeft gesien dat Abraham Kort uyt sijn bekomen wonde heel hart bloede, seggende
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den voornoemde Abraham Kort, dat het bloet van beneden de slincken borst tot in de
koussen quam te loopen, dat den attestant met haer mede is gegaen tot aen de Siedewijn,
sijnde ‘t oosteynde van Alblasserdam.”

25-03-1732 (661-10a)
Voor schout Leendert Pijl en de schepenen Johannis Camerick en Cornelis Muys
compareerde Annigje Gerrits van Holst, weduwe van Fop Cornelisz Pijl, wonende te
Alblasserdam, enerzijds; Abraham Cornelisz Pijl, oom en bloedvoogd over de nagelaten
kinderen van Fop Cornelisz Pijl, geassiteerd door Leendert Pijl, de schout, als oppervoogd,
ter andere zijde.
De comparanten verklaren, nadat opening en begroting van de door Fop Pijl nagelaten
boedel was gedaan, met elkaar overeengekomen te zijn een uitkoopregeling ten behoeve
van de vijf nagelaten kinderen: Willemijntje Pijl, Cornelis Pijl, Lijsbet Pijl, Gerrit Pijl en Pieter
Pijl.
- Annigje van Holst zal de gehele boedel blijven bezitten, inclusief de daarop rustende
lasten. Zij is verplicht de vijf kinderen op te voeden, naar school te laten gaan en een beroep
te laten leren tot zij mondig zijn of in het huwelijk treden en ze dan ieder te geven 3 gulden.

03-04-1732 (661-8)
Leendert Pijl, schout, Johannes Camerik en Aryen Ariense Spruyt, schepenen van
Alblasserdam hebben op verzoek van Anthony de Hooy, baljuw, schout en secretaris van
Hofwegen en diens echtgenote Neeltje van Asperen, getaxeerd:
- een kamp land, groot 1 mergen, uit een vierde part van een stuk land genaamd de
Ruigenhil, geheel groot 11 mergen 284 roeden, belend noor ‘t Stek, zuid Cornelis Hendricks,
zijnde leenroerig van de Ed. Groot Mogende Heren Staten van Holland en Westvriesland.
Geschatte waarde 300 gulden
- 7 hond 24 roeden land in de Ruigenhil, een deel van 3 mergen land, de rest van een vierde
deel van drie stukken land genaamd Ruigenhil, Hoge Vijver en Lage Vijver, eveneens
leenroerig. Geschatte waarde 60 gulden.

04-04-1732 (661-8)
Mijn Heer,
De heer Kuykhoven (niet beter wetende) off heeft aengenoomen U Edele bij sijne laaste
missive te adviseeren over de constitutie van de opgegravene overvallen in den Groenendijk
onder Alblasserdam, dog heeft naderhand gesegt dat alleen maar had geseyd, dat de laaste
gravinge niet voldoenen was en dat ik U Edele het verder wel soude berigten. Zoo dient dan
dese dat wel waar is, dat een bequaem gat is gemaakt tussen de scheydinge der dijken van
de heer van Alblasserdam en Van der Werve, maar geconsidereert dat niet geobligeert kan
werden dat gat aldaar te laten (als geen overval sijnde) het selve weddrom kan toedeoen
gelijk bestijds voor hem al is geschiet.
Den eersten overval in ‘t suyden is int midden maar geensints aen de kanten van den sloot
dieper uytgenomen gelijk mede met de resterende drie overvallen in verre na niet soo laags
als de kanten van de sloot en indien deselve na behooren soude werden verdiept, soude die
meoten sijn soo diep als den sloot daer jeegens leggende, door welke laaste drie overvallen
nevens de heer Kuykhoven ben gegaen als over een dijk en seer gemakkelijk met paarden
en wagen werden gepasseert, soo dat voornoemde hr. Kuykhoven nevens mij segt dat om
eens een eynde deser sake te bekomen een locale commissie het beste sal sijn, afbrekende
blijve nae offer van mijn geringe dienst etc. (was getekent) Roskam Papendregt, 4 April
1732.

06-12-1732 (661-8)
Compareeerden voor Johannes Camerik en Ary Ariense Spruyt, schepenen van
Alblasserdam: Cornelis Pietersz Boer, oud 65 jaar, Cornelis Aerde Voorvoorn, oud 60 jaar,
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Abraham van Rees, oud 32 jaar, Cornelis van den Acker, oud 53 jaar en Pieter Janse, oud
43 jaar. Zij verklaren onder ede op verzoek van Leendert Pijl, schout van Alblasserdam, “dat
de vier overvallen in de Groenendijk lager en wijder sijn dan die voor desen voor dat den
schout Leendert Pijl de directie over de landen int Nieuwlant heeft gehadt, sijn geweest en
onderhouden sijn gewerden, dat de voornoemde overvallen en principalijk de drie
wetswaertse voor dat den selven schout Leendert Pijl de voornoemde directie hadde, altijt
met een geladen wagen emt gras, door een paert getrocken, sijn gereden en daer over ‘t
gras en vrugten uyt ‘t voorseyde Nieuwelant gevoert, dat vermits de tegenwoordige diepte
van de voorseyde overvallen de drie oostwaertse int geheel onbequaem en onbruykbaer sijn
om te werden bereden, sulcx den tweeden en derden attestanten off haer volk in den
voorleden somer sijn genootsaekt geweest over een anderen nieuwelijks gepractiseerden
wegh over de hoogste wallen van het Nieuwlant met bruggen over de slooten, benevens den
voornoemde Groenendijk en onbruykbaer gemaekte overvallen henen tot haer merkelijk
nadeel ‘t gras uyt het voorseyde Nieuwlant te voeren off rijden, sijnde bij haer met groote
moeyte aleenlijk den westwaertsen overval gereden om dat daer nevens geen anderen
wegh kan werden gepractiseert en vervolgens door denselven overval nootsakelijk moet
werden gereden om het gras en vrugten van de agterste kampen op de kant te rijden, sijnde
den voorseyde overval voor desen voor de directie van den schout Leendert Pijl heel effen
en gelijks den Groenendijk geweest, soo dat deselve heel gemackelijk konde werden
bereden, leggende gemelten overval nu wel 38 duymen dieper als den dijk (die daer niet
hoogh is) daer nevens gelegen en 10 duymen als ‘t gemeene lant in den Pelsert is, dat
deselve overvallen met malcander niet alleen in staet sijn om het overstroomende en hemel
water te loosen, ‘t welk in den Pesert mogte komen, maer dat een van deselve daer toe
genoegsaem os, gelijk mede het doorgegraven gat dat boven den oostwaertsen overval
door den Groenendijk is leggende, hebbende sij attestanten nooyt soodanige bequamen
waterlosingh voor den Pelsert gekent als door de tegenwoordige overvallen.
Wijders verclaerden den eersten, den vierden en den vijffden attestanten, dat in het begin
van dese week, beginnende met den 1e december 1732, met hooge vloeden veel water in
den Pelsert en het Nieuwelant is gevloeyt en over den dijk geloopen, dat het water uyt den
Pelsert door voornoemde overvllen direkt is geloopen in het Nieuwelant, sulcx den Pelsert
geheel droogh is leggende en dat de landen in het Nieuwelant voor een groot gedeelte nogh
met water bedekt sijn, sijnde bij den vierden en vijffden attestant op heden gedaen een
pertinente peylingh naer het water pas, en bevonden dat het allerlaegste lant in den Pelsert
(‘t welk maer een kleyn gedeelte is) agtien duymen uyt het water is leggende, dat het
gemeene lant in denselven Pelsert wel 28 duymen en het hoogere lant daer men nogh water
in de slooten vont om na te peylen wel twee en veertigh duymen uyt het water is leggende,
dogh konde ‘t allerhoogste niet pertinent werden gepeylt om dat de slooten aldaer droogh
lagen, sulcx de attestanten met schoen en koussen daer door gingen, off dat anderen met
damme waren opgekeert en vervolgens different was in hoogte met het water in het
Nieuwelant, dat verders bevonden dat in den vierden off oostwaertsen overval ter wijtte van
tien a twaelff voeten nogh veertien duymen water en in het gegraven gat off sloot in den
Groenendijk boven denselven overval gelegen nogh sestien duymen water is staende, dat
vervolgens soo ras ‘t Nieuwelant droogh loopt (‘t welk met het dagelijks vallent lage water
geschiet) ‘t water in den Pelsert nogh 14 a 16 duymen moet vallen en dienvolgende ‘t
laegste lant 32 a 34 duymen, ‘t gemeenelant 42 a 44 duymen en ‘t hoogste gepeylde lant 56
a 58 duymen uyt het water kan loopen, waer door de meeste slooten sullen droogh loopen
als die met dammen niet sijn opgedamt, hebbende de attestanten al verder bevonden dat de
gemeene hoogte van den Groenendijk niet hooger is als het hooge lant in den Pelsert en de
door gaende hoogte van den Groenendijk is, sijnde de overvallen vervolgens ongelijk lager
dan het lant ten wedersijden van deselve, hebbende sij attestanten gecalculeert in cas alle
het lant in den Pelsert geheel met water bedekt stont en het Nieuwelant droogh was,
denselven Pelsert door de voorseyde overvallen in weynige ueren geheel droogh soude
loopen.
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Wijders verclaerden alle de attestanten dat Cornelis Aerts Vet, molenaer van een
watermolen onder Papendregt en sijn swager Ary Ariense Visser, beyde woonende onder
Papendregt, nogh jong sijnde, niet soo wel als de attestanten kunnen weten de ware
constitutie van den Groenendijk en ho de uytwateringh uyt den Pelsert over deselve
overvallen voor desen is geweest, alsoo sij attestanten off de meeste van haer voor meer
dan dertigh jaeren daer in hebben gras gehaelt en over den voorseyde Groenendijk
gereden. Dat den voorseyde Cornelis Vet en Ary Visser tegen alle waerheyt en goede trouw
hebben verclaert dat voorlede somer met een geladen wagen door een paert getrocken over
den westwaertsen overval als over een effen en harden dijk soude sijn gereden en dat van
gelijke door de twee daer aen volgende overvallen sulcx soude kunnen werden gedaen, om
redenen hier voren geallegeert en dat den tweeden en derden attestant ‘t contrarie selff
hebben ondervonden, gelijk mede een positive onwaerheyt is dat bij overstroomen van water
off menigvuldigh hemel water de overvallen in den Groenendijk niet in staet souden sijn om
het water uyt den Pelsert te kunnen lossen, alsoo uyt de vorenstaende peylingh ‘t contrarie
niet alleen volkomen consteert, maer dat de ondervindingh in dese week bij de
overstroomingh ‘t selve al te sonneklaer heeft doen blijken, kunnende bij neimant werden
met waerheyt verclaert, gelijk den voornoemde Cornelis Vet en Ary Visser ook niet hebben
gedaen, dat de voorseyde vier overvallen ooyt souden lager sijn geweest, vercalerende
wijders dat indien de voorseyde overvallen nogh lager off soo diep als de gront van de sloot
is wierden gemaekt het alsdan geen overvallen meer, maer gront gaten souden sijn en daer
door den westwaertsen overval mede int geheel onbruykbaer sijn.”

15-07-1732 (661-8)
Compareerden voor Leendert Roskam, Willem Jobben Dam en Joghum Besemer, schout en
schepenen van Papendrecht en met Cornelis Bastiaense en Aryen Aryens Visser te
Papendrecht. Zij verklaren onder ede op verzoek van de gezamenlijke eigenaars van de
Pelsert, “dat sij deposanten in het laast van de gepasseerde maand Juny des jaars 1732
hebben gesien dat een beladen wagen met gras door een paart getrokken, is gereden gelijk
als over een effen en harden dijk door den westwaartsen overvall gelegen in den
Groenendijk onder Alblasserdam, sulks insgelijks soude connen werden gedaan door de
twee overvallen daar naast aen gelegen indien deselve naer behooren wierden geeffent.
Verders verclaarden sij deposanten dat bij het overstromen van de buyten rivier off het
vallen van meenigvuldig hemelwater gelijk dikmaal geschiet, den voornoemde Pelsert door
geen der voorseyde overvallen van het water kan werden ontlast om reedenen dat alle drie
die voorseyde overvallen merkelijk hoger van bodem off grontslag sijn dan de slooten en
buyten soo hoog als het lant daar nevens gelegen.”

28-02-1733 (661-10)
Leendert Leendertse Metselaer te Alblasserdam verkoopt in het openbaar ten overstaan van
schout en heemraden van Alblasserdam een huis met erf en boomgaard, wei-, hooi- en
zaailanderijen in Vinkepolder.
Verkocht wordt:
- een huis met erf en boomgaard, plus de karnmolen die in het achterhuis staat, met 2
mergen land er recht achter gelegen, over de voorste wetering, belend oost de erfgenamen
van mevr. Repelaer, west Ariaentje den Burger. Koper: Martinus Grison, voor 610 gulden.
Borgen: Jan de Jongh en Gijsbert Pieterse.
- een tweede kamp volgende op de voorgaande, groot 2 mergen, belend als het vorige stuk
land. Koper: Adriaen de Haan, voor 180 gulden. Borgen: Cornelis Ariense Stout en Ary
Cornelisse Stout.
- 3 mergen wei- en hennepland, liggende achter het vorige kamp, belend oost de
erfgenamen van mevr. Repelaer, west Ariaentje den Burger. Koper: Martinus Grison, voor
110 gulden. Borgen: als hiervoor.
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- 3½ mergen land, zijnde de Hille, belend oost de erfgenamen van mevr. Repelaer, west
Ariaentje den Burger, Koper: Martinus Grison, voor 160 gulden. Borgen: als hiervoor.
Op het geheel in een keer is geboden 800 gulden door Martinus Grison.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Cornelis Redelijkheyt.

13-03-1733 (661-10)
Jasper van Stek, voor zichzelf en als boedelhouder en erfgenaam van zijn eerst overleden
echtgenote Teuntje Leenderts Backer, verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout
en heemraden van Alblasserdam enkele griendlanden.
Verkocht wordt:
- 1 mergen 400 roeden griendland in Blokweer, achter het huis van Cornelis Backer, over de
middelwetering, belend oost Leendert Backer, west Cornelis Pijl; nog 210 roeden wat meer
naar de middelwetering en nog 214 roeden in hetzelfde weer. Koper en borgen niet vermeld.
- 3 hond griendland in Blokweer in de Nootkamp, achter het Nieuwe Land bij de Rijzewaal,
belend oost Ary Ariense Backer, west Pieter Huygen Verhoek. Koper: Ary Backer, voor 60
gulden.
- twee akkers griendland in het Paradijs in Blokweer, groot 2 hond, achter de elzen van
schout Leendert Pijl, belend oost en west Cornelis Ariense Stout, belast met 8 voeten dijk
voor het huis van de weduwe van Willem van Wijen aan de Kinderdijk, met nog een griend
van 125 roeden aan de achterste wetering. Koper en borgen niet vermeld.
- 2 hond griendland in Lammetjeswaal, belend oost het Waelland van schout De Focker,
zuid Ary Visser, west Maerten Cleyssen, noord Cornelis Ariense Stout, moet 6 stuivers
maalgeld per jaar betalen en is belast met 4½ voet dijk tegen het huis van de weduwe van
Ary Willemse Schit. Koper: Jan Pijl, voor 180 gulden.
- vier stukjes aveling binnen de Kromme Steeg. Koper: Cornelis Ariense Stout, voor 120
gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl, Aryen Jacopsz Thoen.

07-08-1733 (661-10)
Neeltje van Donk, weduwe van wijlen Cornelis Spruyt den oude verklaart haar huis, erf en
boomgaard te verkopen aan haar zoon Cornelis Spruyt de jonge voor 700 gulden. Voor deze
som sluit zij een hypotheek met haar zoon tegen 3% rente per jaar. Het huis moet worden
overgedragen binnen zes weken na heden. Als haar zoon akkoord gaat met deze afspraak
dan moet het op de secretarie vastgelegd worden. Als hij niet akkoord gaat moet het huis
c.a. in het openbaar verkocht worden.
Getekend: “Neltie van Donck wedeue Cornelis Sprut”.

13-08-1733 (661-10)
Neeltje Gerrits van Donk, weduwe van Cornelis Spruyt verkoopt in het openbaar ten
overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam enige meubels en inboedel.
Opbrengst totaal: 251.7.0.

03-09-1733 (661-10)
Voor Frederik Schoon en Jacob van Dijck, schepenen van Honselersdijk, compareerde
Neeltje van Donk, weduwe van Cornelis Spruyt de oude, thans wonende aldaar. Zij machtigt
Cornelis Pijl, secretaris van Alblasserdam, om in haar naam voor schout en gerechten van
Alblasserdam te transporteren aan haar zoon Cornelis Spruyt de jonge, haar twee huizen
met erf en boomgaardje, gelegen te Alblasserdam, door haar zelf laatst zelf bewoond. Zij
heeft dit reeds onderhand aan haar zoon verkocht voor 700 gulden waarvoor hij een
hypotheek heeft gesloten met haar tegen 3% rente per jaar, ingaande 1.10.1733 met als
onderpand het gekochte goed.
Zij machtigt Cornelis Pijl en haar zoon om in het openbaar te verkopen haar landerijen,
gelegen te Alblasserdam.

Eigenaar
Typewriter
xxxxxxxxx

Eigenaar
Typewriter
Mak
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05-09-1733 (611-10)
Ary Wouterse van der Kuyl als erfgenaam van zijn vader Wouter Cornelisse van der Kuyl, en
eigenaar van het navolgende huis en erf, is voornemens ingevolge een vonnis van schout en
gerechten van Alblasserdam, van 3.9.1733, ten gunste van Cornelis Spruyt die gehuwd is
met Bastiaentje Ariens Pijl, eerder weduwe van Jacob van Stek, als houder van een
hypotheek- of schepen schuldbrief van 199 gulden op het genoemde huis en erf, opgemaakt
op 6.11.1706, te verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en heemraden van
Alblasserdam: een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Jan Hendrickse, west Jan
Ariens Krijgsman, alias Jan Soet. Koper: Jan Jacusse Smit, voor 220 gulden. Borgen: Jan
Hendrickse en Cornelis Janse Stout. 
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Aryen Jacopsz Thoen, Cornelis Muys, Aryen
Spruyt.

24-09-1733 (611-10)
“Declaratie vant geene den notaris Hendrik van der Hoep verdient en verschoten heeft inde
sake van Cornelis Spruyt, woonende op Alblasserdam, als in huwelijk hebbende Bastiaantje
Ariense Pijl, benevens de weduwe van Jacob Ariense van Stek, als houder van seeckere
schepen-, schult- en hypotheek brieff, in die qualiteyt eysser
contra
Ary Wouterse van der Kuyl als possesseur van des eysers hypotheek, woonende mede op
Alblasserdam, gedaagde.”
De kosten waren totaal 15.1.0.

13-10-1733 (661-8)
Compareerden ter secretarie van Alblasserdam: Cornelis Redelijkheyt, schepen van
Alblasserdam en sijn echtgenote Lijntje Verhoek. Zij verklaarden, de eerste comparant op
zijn ambtseed, op verzoek van Johan Harmen Hallincq, baljuw van Zuid-Holland, “dat op
Vrijdagh den 18e September dese jaers 1733 des avonts ontrent ten agt uren voor haer
desposanten deur met een onbedekte wagen is gekomen den persoon van Dirk Ivens,
chirurgijn tot Alblasserdam, in de buert van de attestant woonende, dat den eerste attestant
in sijn voordeur staende den voorseyde Dirk Ivens tot haer seyde in sin en substantie,
buerman ik moet nu bij u komen rooken en drincken off suypen, dat den voorseyde Dirk
Ivens daer van de wagen gekomen sijnde bij haer deposanten is in huys gekomen en in de
agter keuken gaen sitten, dat hij een weinigh tijt daer geweest sijnde, sijn huysvrouw mede
aldaer is gekomen en benevens haer man en de attestanten gaan sitten, dat int eerst een
indifferent praetje vallende en daer den eersten attestant opt eyssen off versoeken van Dirk
Ivens een glaesje genever gegeven zijnde, den voornoemde Dirk Ivens begon te seggen
tegen den eersten attestant, jij bent een braeff man, gij laet veel over u kant gaen, gij bent al
te goet en diergelijke woorden meer, wat scheelt het mijn, mijn rook gaet overal op, soo van
Jan de Snijer (denoterende Jan van Schagen de buurman tusschen de deposanten en hem
Ivens) daer op sijn hant in de sak stekende waer mede een groot mes bloot uyt halende en
het in verscheyde reysen daer mede bovenshandts naer den eersten attestant toestekende
en verscheyde malen seyde, wat moveert me dat ik Jan de Snijer, jouw off u zoon dat
(denoterende ‘t steken met ‘t voorseyde mes) dat niet sou konnen doen, dat den eersten
attestant in een driehoek sittende waer uyt hij niet konde komen, als niet den voorseyde Dirk
Ivens te passeren, welke als voorseyt staet met ‘t bloote mes voor hem stont, de beyde
attestanten in de en doodelijke ontsteltenis waren uyt welke den eersten attestant door den
voornoemde Ivens mogte werden gestoken, dogh dat den eersten attestant eyndelijk
schielijk opstaende de trap van sijn gang opliep naer de voordeur, deselve opende en sagh
offer geen menschen waren, dat doen de vrouw van Ivens, ‘t mes van haer man gekregen
hebbende, aen den attestant riep, welke daer op weder in huys en in de agter keuken quam,
gaende den voornoemde Ivens en sijn vrouw doen henen.”
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30-12-1733 (661-10)
Cornelis Pijl, secretaris van Alblasserdam en Cornelis Spruyt, als lasthebbers van Neeltje
Gerrits van Donck, weduwe van Cornelis Spruyt de oude thans wonende te Honselersdijk,
volgens procuratie van 3.9.1733 verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
heemraden van Alblasserdam enige griendlanden.
Verkocht wordt:
- 332 roeden griendland in de Kijfkamp in Blokweer. Koper: Cornelis Ariense Stout, voor 24
gulden. Borgen: zijn beide zoons.
- aan de vaarsloot in de Kijfkamp in Blokweer 200 roeden griendland. Koper: Willem
Cornelisse Visser, voor 10 gulden. Borgen: Pieter ‘t Hoen en Jacus Symonse.
- 175 roeden griendland naast het Waalland van De Focker, in Blokweer, belend oost
Wouter Spruyt, west het Waalland en nog 162½ roede griendland in Blokweer binnen aan
de middelste wetering, achter de Donkere Steeg, belend oost de weduwe van Cornelis
Redelijkheyt, west Cornelis Pijl. Koper: Ary Ariense Teeuwe, voor 17 gulden. Borgen: Jan
Ariense Teeuw en Jasper Ariense Teeuw.
- drie stukjes aveling, samen 115 roeden, in Blokweer. Koper: Cornelis Ariense Stout, voor
65 gulden. Borgen: zijn twee zoons.
- 333½ roede land in het weer van Pompe in Vinkepolder, binnen de middelwetering, belend
oost Cornelis Ariense Stout, west Ary Leendertse Backer. Koper: Cornelis Spruyt, voor 65
gulden.
- 1 mergen 300 roeden griendland in Vinkepolder, belend oost Ary Kort, west de heer
hoofdofficier Van de Graaff , zuid Pieter Claessen, noord Ary Janse Kraey. Koper: Cornelis
Spruyt, voor 141 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Ary van Steck.

16-01-1734 (661-10)
Ary Pieterse Vlink en Saentje Pieters Vlink, broer en zus, te Alblasserdam verkopen in het
openbaar ten overstaan van schout en heemraden van Alblasserdam een huis met erf op de
Dam, aan de buitenkant, belend oost de straat, west de bermsloot, zuid de weduwe van
Cornelis Quackernak, noord Willem Cornelisse. Koper: Huygh Borst, voor 1125 gulden.
Getekend: Johannis Camerick, Ary van Steck, Leendert Backer.

Ongedateerd (661-8)
“Jan van Dalen en sijn vrouw, Gerrit Lucasse en sijn vrouw verclaren dat Dirk Ivens in de
leste voorgaende winter 1733, soo sij meynden in February, des nagts off ‘s mogens van
twaelff tot 2 uren geweldigh tierden en vloekten, al de buren scholt en ook de attestanten
voor schelmen en beesten uytmaekten, met een nae ‘t seggen van Jan van Schagen en sijn
vrouw, riep komt er uyt snijders, wevers, schout en schepen, schelmen en dieven.”

11-09-1734 (661-10)
Aart Cornelisse Visser en Ary Cornelisse Visser, als erfgenamen van hun zuster Trijntje
Cornelis Visser, overleden te Alblasserdam, verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam huizen en erven.
Verkocht wordt:
- een huis, bestaande uit twee woningen met achterhuis, waarvan de oostelijke woning werd
bewoond door Trijntje Visser zelf en nu leeg staat, de westerse woning wordt in huur
bewoond door Pieter Teunisse vanaf mei 1734 voor 8 gulden per jaar, belend oost Cornelis
roos, west de weduwe van Maerten Cleyssen Mak, aan de Kinderdijk, met een boomgaard,
groot 300 roeden, belend zuid de Lammetjeswaal, noordwest de weduwe van Maerten
Jansen Mak, zuidwest de bermsloot, noordoost Maerten Janse Mak. Koper: Pieter Teunisse,
voor 740 gulden. Borg: de schout
- een huis van drie aparte woningen, met erf aan de Kinderdijk, belend oost Willem Visser,
west Ary Backer, de oostelijke woning is verhuurd aan Cornelis Mak vanaf mei 1734 voor 13
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gulden per jaar, de westerse woning is verhuurd aan Pieter Amerlaan vanaf mei 1734 voor
14 gulden per jaar. Koper: Cornelis Janse Mak, voor 170 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Leendert Backer.

11-12-1734 (611-10a)
Abraham Hordijk te Dordrecht, als voormalig echtgenoot en erfgenaam van wijlen Geertruy
Jacobse van Stek, die een dochterskind en mede-erfgename was van Bastiaen Leendertse
Pijl, overleden te Alblasserdam, verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam een huis met landerijen.
Verkocht wordt:
- een huis en erf aan het oosten van de Dam, belend oost de bermsloot, west de Dam, zuid
de gemeenschappelijke gang met Jan Pieterse en Jan Boom, noord de Kerkstraat. Koper
Cornelia Willems Spruyt, weduwe van Ary Ariense Teeuw en Willem Baan, voor 750 gulden.
De opkamer van dit huis wordt bewoond door Cornelis Ariens Gooy en door hem gehuurd
van Bijgje Groenevelt die weduwe was van Bastiaen Pijl. De koper zal moeten gedogen dat
Bijgje Groenevelt haar leven lang over die opkamer kan beschikken en die kan verhuren. Dit
op grond van de huwelijkse voorwaarden tussen Bastiaen Pijl en Bijgje van 17.4.1720
(notaris Willem Pasman te Dordrecht).
- 2 mergen hooiland in Kortland over de tiendweg naast Bollekadeweer, belend oost het
Bollekadeweer, west Willem de Focker, noord de achterkade, zuid het volgende kamp, met
een stukje griend in de Groep, belast met een halve roede dijk aan de Kinderdijk bij het huis
van Pleun Stam. Geen koper vermeld.
2 mergen 100 roeden hooiland ten zuiden van het vorige styk land, over de tiendweg in
Kortland, belend oost het Bollekadeweer, west Willem de Focker, zuid de tiendweg, noord
het vorige stuk land, met een stukje griendland in de groep, belast met een halve roede dijk.
Deze vier mergen zijn verkocht aan Cornelis Ariense Stout, voor 410 gulden. Borgen: Ary
Cornelisse Stout en Daniel Cornelisse Stout.
- 1 mergen weiland in Kortland aan de kade, belend oost de weduwe Barent Verlek, west
Cleys Sterrenburgh. Koper: Jan de Jong, voor Jacob de Jongh, voor 325 gulden. Borgen:
Ocker Backer en Cornelis Gerritse
- 1 mergen weiland in Vinkepolder, belend oost Ary Kort, west Neeltje van Stek. Koper:
Pieter van der Heu, voor 330 gulden. Borgen: Ocker Backer en Jacob Janse de Jong.
- 1 mergen 400 roeden weiland in Vinkepolder, bij de Langesteeg, belend oost Cornelis
Ariense Stout, west Leendert Leendertse Backer, zuid Ary Janse Kraey. Koper: Cornelis
Ariense Stout, voor 210 gulden. Borgen: Ary Cornelisse Stout en Daniel Stout.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Jan Pijl, Leendert Backer.

11-01-1735 (661/13) kopie van een akte
Voor notaris Jacobus de Roy te Rotterdam compareerden Jan Pothoven gehuwd met Elsje
Bijlwerff, Grietie Bijlwerff, weduwe van wijlen Leendert Schroot, wonende te Rotterdam, voor
zichzelf en zich sterk makende voor hun uitlandige broer Johannes Bijlwerff. Zij verklaren dat
hun overleden oom Joris Bijlwerff bij testament van 14.2.1723 voor notaris Pieter Doogen te
Dordrecht tot zijn enige en universele erfgename heeft benoemd zijn echtgenote Agatha de
Laat en dat bij haar hertrouwen, wat zij zegt van plan te zijn, de helft van de
gemeenschappelijke boedel zal moeten worden afgestaan aan de naaste familie van de
testateur.
Zij als rechthebbende familie machtigen Leendert Pijl, schout van Alblasserdam om van
Agatha de Laat een inventaris te eisen van de gemeenschappelijke boedel.

13-04-1735 (661-8)
Compareerde voor Leendert Pijl, schout, Johannes Camerik, Jan Pijl, Ary Spruyt, Ary van
Stek en Leendert Backer, schepenen van Alblasserdam: Agatha de Laet, weduwe van Joris
Bijlwerff, overleden te Alblasserdam, die bevestigde en verklaarde dat zij de hele
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gemeenschappelijke boedel op 29.12.1734 heeft laten inventariseren. Toen waren er enkele
dingen vergeten, zoals de kleren van de comparante en de contanten. Zij had die aan de
naaste familie van haar man alsnog opgegeven en laten noteren op de kopie van de
inventaris. Dat daarmee de inventaris compleet is en er geen andere goederen zijn
verzwegen.

28-05-1735 (661-8)
Compareerden voor Leendert Pijl, schout, Johannes Camerik en Leendert Backer,
schepenen van Alblasserdam: Ary Sondervan, Adriaen van den Andel en Eeuwit Koolmees.
Zij verklaren onder ede op verzoek van Jan Harmen Hallincq, baljuw van Zuid-Holland, ‘dat
sij attestanten op gisteren den 27e Mey 1735 des middags voor of ontrent twaalf uren ider tot
waarnemingh van haar bijsonder werk in de steenplaats tot Alblasserdam sijn geweest, dat
aldaar meede als karman besigh was met steenaarde naar binnen in gemelte plaats te
karren Ary Balte Kraay, dat den eersten attestant particulierlijk weet en heeft gesien als den
voorseyde Ary Balte Kraay sijn kar met aarde gelaade hadde toegeslaagen en klaar
gemaakt, op den aarde dam buyten de steenplaats stonden twee kinderen van Aart Mever,
met namen Ruth, out ontrent 7 a 8 jaren en Gijsbert, out ontrent 9 a 9½ jaaren, dat de
voorseyde kinderen daar blijvende den voorseyde Ary Balte Kraay met de gelaade karre,
nevens het paardt bij de handt of ter slinke sijde gaande, voetstaps is naar binnen gereeden
en dat hij eerste deposant eenige treeden is voor uyt gegaan, dat den tweeden en derden
attestant die voorseyde Ary Balte Kraay met de gelade karre in voegen voorseyt met alle
bedaartheyt en voet voor voet voort mennende van buyten hebben sien komen aanrijden tot
bij de loots van den westwaartse steen oven, dat den tweede deposant, Adriaen van den
Andel de voorseyde kinderen van buyten agter de kar heeft sien komen aanloopen, dat hij
heeft gesien dat ‘t voorseyde jongste kindt, Rut genaamt, is geloopen ter regter of aan de
van de handse sijde van de voorseyde kar, dat hij tweeden deposant benevens den
voorseyde Eeuwit Koolmees, den derden deposant en sulcx beyde hebben gesien dat ‘t
voorseyde kindt, Ruth genaamt, bij den hoeck van de voorseyde loots en aan de van de
handse sijde van de kar, sulcx de kar en paart tusschen den voorseyde Ary Kraay en het
kint was, waar door den voorseyde Ary Kraay ‘t agter opkomende kindt niet heeft kunnen
gewaar worden, heeft gestruykelt en bij of voor het van de handse radt van de gelaaden kar
is neder gevallen, dat dewijl seer weynige distantie tusschen het kindt en het voorseyde radt
was, soo dat onmogelijk was op die korte distantie ‘t voortgaande paart en kar op te houden,
‘t gemelte radt over het halsje of bij het hooft over ‘t voorseyde kint is heen gegaan, waar
door ‘t voorseyde kindt soodanigh is beseert geworden, dat kort daar aan is komen te
overlijden.
Verders verclaaren alle de deposanten dat den voorseyde Ary Kraay ten voorseyde tijde was
nugteren en bedaart van sinnen, dat denselven bedaart en voorsigtig heeft gereeden langs
sijn gewoonlijk spoor, dat denselven nooyt dronken, boosaardigh of wrevelmoedigh is, maar
ter contrarie dat den voorseyde Ary Balte Kraay altijt nugter en van een bedaart,
goedaardigh en vreedsaam humeur is, die haars weetens met niemant ooyt eenige rusie of
questie moveert of heeft gehadt, dat denselven de voorseyde kinderen altijt vriendelijk heeft
bejegent en dat hij eersten attestant heeft gesien en gehoort dat den voorseyde Ary Kraay
met de voorseyde kinderen op den aarddam voor het voorseyde voorval int vrindelijk heeft
gesproken en deselve aangemoedigt in haar werk, dat denselven altijt voorsigtig in sijn doen
en werk is en generalijk dat sij deposanten niets tot lasten of beschuldigingh, ‘t sij van
versuym of onvoorsigtigheyt in het rijden en in het ontmoeten van dit geval van den
voorseyde Ary Balte Kraay weten of hebben gehoort.”

07-07-1735 (661-13)
Cornelis Stout verklaart van de familie en erfgenamen van Joris Bijlwerff ontvangen te
hebben of wel onder zich gehouden te hebben de somma van 200 gulden, zijnde het legaat
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door Joris Bijlwerff in zijn testament vermaakt aan de heer doctor Willem Bijlwerff, welke
somma hij aan deze Willem zal voldoen.

24-09-1735 (661-8)
Schout en schepenen van Alblasserdam bevestigen dat Jan Pieterse van Dalen te
Alblasserdam zeer onbemiddeld is zodat zij er geen bezwaar tegen hebben als hij voor de
vierschaar een proces zou moeten voeren dit kosteloos te mogen doen.

28-09-1735 (661-10a)
Margrietje Arisse Verheuvel, weduwe van Willem Janse van Vliet verkoopt in het openbaar
ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam enkele beesten, hooi en weide,
plus meubels en huisraad.
Opbrengst: 171.10.0 en 32.18.0.
Getekend: Johannis Camerick, Leendert Backer.
05-11-1735 (661-8)
Compareerde voor Leendert Pijl, schout, Johannes Camerik en Leendert Backer, schepenen
van Alblasserdam: Bastiaentje Leenderts van Asperen, weduwe van Cornelis Wouters ‘t
Hoen, te Alblasserdam. Zij verklaart op verzoek van weledele heer Jacob van de Graeff,
hoofdofficier te Dordrecht, onder ede, “dat sij comparante sedert ontrent negen jaren
herwaerts bij continuatie heeft gehaelt en doen halen bij Jan Vermeer, slijter van genever en
andere sterke dranken te Dordrecht, alle de genever die sij comparante binnen genoemde tijt
tot hare tap en schenk neringe heeft noodig gehadt, in sekere vaetjes off tennetjes, door
denselven Jan Vermeer daer toe aen de comparante gegeven, dat den voorseyde Jan
Vermeer die vaetjes aen haer comparante heeft toegerekent tegen vijff stoop ider vaetje,
waer voorden de comparante aen hem Vermeer heeft betaelt vijf en veertig stuyvers voor
een vaetje, ofte negen stuyvers voor de stoop, dat sij comparante nu onlangs eerst heeft
ontdekt dat onder de voornoemde vaetjes sijn welke geen vijff stoop komen te houden, en
dat een van deselve, door haer int bijsijn van andere persoonen gemeten, maer vier stoopen
drie pinten Dorts quam te houden, dat wijders de comparante een andere vaetje waer van de
brending uytgeschrapt ofte gesleten was en ‘t welk op de bodems en midden vant selve was
gerist off gemerkt met ontrent dusdanig merk [het merk is afgebeeld] welk de comparante
affirmeerde een van deselve vaetjes te sijn, dewelke door gemelten Jan Vermeer aen haer
ten eynde als boven ter gebruyk was gegeven en door hem voor vijff stoop aen haer
deposante was gedebiteert gewerden, voor ons gebragt hebbende, ten onsen overstaen is
gemeten met geijkte Dordregtse maete, bij welke meting is gebleken dat ‘t selve vaetje met
vier stoopen drie pinten en een halff muddetje tot boven toe vol was, sulcx geen stopsel
(sonder te storten) daer op konde en dat over sulcx ‘t selve vaetje seven agste van een pint
minder hielt als vijff stoopen.”

05-01-1736 (661-8)
Compareerde ter secretarie van Alblasserdam Ocker Leendertse Backer die verklaart “dat hij
niet en is geweest bij een vrouw persoon tot Rotterdam, welke haer soude uytgeven, ofte
bekent staen voor een soo genamende waersegster, om van haer te vernemen wie een paer
broek knoopen, welke hem voor eenige weken sijn ontvreemt, soude hebben genomen, dat
hij sijns wetens nooyt ofte oyt de persoon van Adriana Cornelis de Hoog daer mede heeft
beschuldigt, ofte haer aen imande als soodanig genoemt, dat hij ten lasten van de voorseyde
Adriaentje Cornelis de Hoog dies aengaende niets te seggen en weet en haer mitsdien voor
een eerlijke dogter hout en erkent.”

13-03-1736 (661-10a)
Cornelis Ariense Keesmaet verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam een huis met erf aan de Kinderdijk, twee stukjes vlicht en een
stukje aveling griend in Blokweer.
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Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Maarten Janse Mak (waar de scheiding de
gemeenschappelijke brandgevel is), west Cornelis Stout. Koper: Cornelis Ariense Stout, voor
240 gulden. Borgen Ary Stout en Daniel Stout.
- 260 roeden griendland in de Kathoef, belend oost de weduwe van Wouter Baas, west
Maarten Janse Mak, zuid Maarten Bouw, noord Wouter ‘t Hoen en 50 roeden griendland op
het Waalland, belend oost Wouter Pieterse, west de schout, zuid Aart Baas, noord de
weduwe van Ary Ariense Teeuw, met nog 20 roeden aveling liggende bij de twaalf akkers,
belend oost Cornelis Stout, west 12 akkers, zuid schout Leendert Pijl, noord Cornelis Stout,
alles in Blokweer. Koper: Aart Baas, voor 58 gulden.
De ontvangst totaal is 298 gulden. aan kosten gaat hier af 296.16.0, zodat resteert 1.4.0.
Betaald moest worden:
De rekening van Cornelis Stout 104.0.0
Aan Aart Baas wat door hem voorgeschoten was aan dijkkosten 10.0.0
De weduwe van Wouter Baas, haar rekening 76.3.0
De rekening van Gerrit van der Ligt 12.0.0
De rekening van meester Grison (chirurgijn) 12.0.0
Aan Wouter Pietersen 5.11.0
Aan Cornelis van den Corput 1.17.0
Aan de gaarmeester Cornelis Pijl 7.6.0
Onkosten van de verkoping 22.0.0
Betaald voor 10 weken kostgeld van Cornelis Keesmaet, ingaande
2 maart tot 11 mei 1737 a 24 stuivers per week 12.0.0
Op 5 mei aan keesmaat in geld gegeven 34.0.0

296.16.0
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl, Maarten Janse Mack.

15-03-1736 (661-10a)
Huyg Borst, wonende op Hof Souburg te Alblasserdam verkoopt in het openbaar ten
overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam enige koeien, paarden, boeren- en
melkgereedschap, plus meubels.
Totale opbrengst is 1630.1.0.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Ary Spruyt.

15-05-1736 (661-8)
Compareerden voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Maarten Mak, schepenen van
Alblasserdam: Ary Ariens de Groot, te Alblasserdam, gehuwd met Cornelia Steeman. Zij is
een dochter van wijlen Cornelis Steeman, die de enige volle broer was van Teunis Steeman
die te Rotterdam is overleden. Laatstgenoemde heeft samen met zijn echtgenote Geertruyd
den Exter op 24.3.1732 bij notaris Jan Swinnes te Rotterdam een testament gemaakt. Hij liet
na een zoon genaamd Cornelis Steeman die intussen ook is overleden in Oost-Indië zonder
wettige nakomelingen. Hij heeft in Batavia een testament gemaakt en tot zijn erfgenamen
voor een derde deel benoemd de voornoemde Cornelia Steeman en haar broer Willem
Steeman (die zonder nakomelingen is overleden). De boedel van genoemde Teunis Steeman
en Geertruyd den Exter is nog ongescheiden evenals het genoemde derde deel in de
nagelaten boedel van zijn zoon Cornelis Steeman. Derhalve machtigen de comparanten
Cornelis Pijl, secretaris van Alblasserdam, om in hun naam van de executeurs, voogden en
administrateurs   te vragen en te vorderen een behoorlijke inventaris van de beide boedels
om die te controleren en te aanvaarden of ter discussie te stellen en verder de boedels te
scheiden en te verdelen en desnoods gerechtelijke stappen te nemen.

02-08-1736 (661-8)
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Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis Redelijkheyt, schepenen van Alblasserdam,
hebben op verzoek van Annigje Aerts Borger, weduwe van Wouter Baas getaxeerd 3 mergen
4½ hond land in Vinkepolder, belend oost Martinus Grison, west de erfgenamen van
Sebastiaen van de Graeff en Ary Kort, zijnde leenroerig. De geschatte waarde is 125 gulden.

08-08-1736 (661-10a)
Cornelis Willemsz, meerderjarige zoon, en Eeuwit van der Sijden en Ary van Dalen als
voogden over de twee minderjarige dochters van Willem Cornelisz, verpachten in het
openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam de te velde staande
hennep en de boomvruchten.
Verpacht wordt:
- de hennep staande op 150 roeden land, liggende gedeeltelijk achter het gedevaliseerde
huis en ten dele in het Dolen Hoekje, beide in Kortland. pachter: Dames Verduyn, voor 15
gulden per jaar. Borgen: Leendert Backer en Maarten Goethart.
- de vruchten van de boomgaard van het jaar 1736, liggende achter de Dam van de
Kerkstraat tot de Alblas, met uitzondering van de tuinvruchten die daar ook staan. Pachter:
Ary van Dalen, voor 10 gulden. Borgen: Cornelis Pieterse Boer en Cornelis van den Acker.

..-10-1736 (661-13)
Liquidatie tussen
a) Cornelis Stout, gehuwd met Aagje de Laat, eerder weduwe van Joris Bijlwerff
en
b) de erfgenamen van Joris Bijlwerff
wegens de kapitalen die nog gemeenschappelijk bezitten.
Het gaat om 146.18.0. de helft hiervan is voor Cornelis Stout en de andere helft voor de
erfgenamen.

08-11-1736 (661-10a)
Cornelis Willemsz, meerderjarige zoon, en Eeuwit van der Sijden en Ary van Dalen als
voogden over de twee minderjarige dochters van Willem Cornelisz, verkopen in het openbaar
ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam enige koeien, melkgereedschap,
meubels en huisraad.
Totale opbrengst: 180.5.0.
Getekend: Johannis Camerick, Leendert Backer.

04-12-1736 (661-10a)
Maria Cornelis, weduwe van Jaques Ariense Nijding, en Ary Jaquesse Nijding, meerderjarige
zoon, Jan Jansse en Ary van Dalen als voogden over de minderjarige zoon en het
minderjarige dochterskind van genoemde wijlen Jaques Ariense Nijding, samen erfgenamen
van de overledene, verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam een huis, achterhuis en dijkerf en een dijkboomgaard, binnen- en buitendijks,
aan de Hoogendijk, belend zuid de weduwe en kinderen van Ary van Stek, noord Anthony de
Hooy.
Koper: Aart Ariense Breur, voor 430 gulden. Borgen: Leendert Backer en Ary van Dalen.
Getekend: Johannis Camerick, Leendert Backer.

18-01-1737 (661-8)
Compareerde voor Leendert Pijl, schout, Johannes Camerik en Leendert Backer, schepenen
van Alblasserdam: Neeltje Pieters Kort, meerderjarige ongehuwde dochter te Alblasserdam,
geassisteerd met Cunder Leenderts van Asperen en Marijken Leenderts van Asperen, haar
nichten en naaste bloedvrienden van vaderszijde. Zij verklaart over te geven aan de armen
van Alblasserdam alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren , ook die die
ze met haar zwager Jan Pieterse de Wit (bij wie zij tot op heden heeft ingewoond) tot nog toe 



-85-

gemeenschappelijk heeft bezeten onder voorwaarde dat de diaconie de comparante naar
behoren zullen moeten onderhouden en na haar overlijden een nette begrafenis geven.
Ook compareerde Ary Woutersz Baas en Eeuwout van der Sijden, beiden armmeesters te
Alblasserdam. Zij verklaren de aangeboden goederen op de gestelde voorwaarde aan te
nemen.

15-02-1737 (661-8)
Compareerden voor Maarten Mak en Jasper Teeuw, schepenen van Alblasserdam: Cornelis
van den Acker, oud 57 jaar en Ary Hendrikse de Jong, oud 52 jaar, beiden te Alblasserdam.
Zij verklaren onder ede op verzoek van Leendert Pijl, schout van Alblasserdam, “dat haer
attestanten particulierlijk is bekent, dat aen het westeynde van den Schenkel off Nieuwendijk,
leggende tusschen het Nieuwelant en Decainge, ter plaetse alwaer voornoemde Schenkel
tegen ‘t lant den Pelsert aenloopt, en welk landt den Pelsert sijn uyt en overpadt over de
voorseyde Schenkel off Nieuwendijk is hebbende naer den Hoogen off Zeedijk, is gelegen
eene laegte ter lengte van verscheyde roeden, door welke laegtye de waegens in en uyt den
Pelsert, van en naer de Hoogendijk rijdende moeten passeren sonder aldaer eenige andere
passagie te hebben, dat deselve laegte soo diep en eng is en de wallen ter wederijsden soo
hoog dat aldaer geen twee wagens malcanderen kunnen wisslen, sulcx dat aldaer twee
wagens, den eenen uyt en den anderen na de Pelsert rijdende en dus malcander te gemoet
komende, den eenen nootwendig soo lang moet stil houden tot dat den anderen de gemelte
lengte is gepasseert, dat deselve laegte daer soo lange is geweest als haer attestanten
geheugt en sij kennise in het voornoemde Nieuwelandt en Pelsert hebben gehadt.
Dat sij attestanten op heden hebben besigtigt de ophooging voor eenige jaren gedaen in de
laegte aen het oosteynde van den gemelten Schenkel ter lengte van circa 20 roeden en
bevonden dat deselve verhooging door ‘t overloopen van water veel is verlaegt waer door dat
die verhooging doorgaens soo breet is dat een volle en ledige wagen malcander kunnen
wisselen en dat selffs op differente plaetsen, soodanige breette is dat twee geladen wagens
den anderen sonder eenig pericul kunnen wisselen, dat op de voorseyde verhooging veel
beter bequaemheyt om te wisselen is als op den Hoogen Zeedijk daer voren gelgen, welken
Hoogen zeedijk de gemeene heerweg is, dat ter plaetse daer de voorseyde verhooging is
geschiet, voor dato der verhooging den gemelten Schenckel niet ten vollen breette konde
werden bereden, maer altijt maer een enge passagie is geweest, soo om de lage
moerassigheyt als wel bysonderlijk door de daer op staende willige hoog stoven en plantasie,
welke aldaer bij en tegen de voorseyde verhooging nog is staende en oog schijnlijk meer dan
50 jaren oudt sijn.verclaerende sij attestanten voor te geven redenen van wel wetenschap als
in den text, dat sij voor lange jaren en tot nog toe menig vuldiglijk int voorseyde Nieuwlant
hebben verkeert, voor desen daer in hebben gehoyt, gereden en andere werken gedaen.”

12-03-1737 (661-10a)
Pieter Janse de Wit en Ary Janse de Wit, beiden meerderjarig, Cornelis Pijl, gaarmeester, als
testamentaire voogd over Teunis Janse de Wit, nog minderjarige zoon, samen erfgenamen
van Jan Pieterse de Wit en Cunder Janse, in hun leven echtpaar, overleden te Alblasserdam,
verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam een
huis met erf, meubels en inboedel.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de oostzijde van de Dam, belend oost het huis van Jan Boom, west de
straat, zuid het predikantshuis, noord de weduwe van Ary Ariense Teeuw en Willem Baan.
Koper: Martinus Grison, chirurgijn te Alblasserdam, voor 370 gulden. Borgen: de schout
Leendert Pijl en Cornelis Pijl.
- opbrengst van de meubels en inboedel is 218.12.0.
Getekend: Leendert Pijl, Johannis Camerick, Cornelis Redelijkheyt.

08-04-1737 (661-8)



-86-

Compareerden voor Maarten Mak en Jasper Teeuw, schepenen van Alblasserdam: Cornelis
van den Acker, oud 57 jaar, Ary Hendrickse de Jong, oud 52 jaar, Ary Aartse den Haan, oud
48 jaar en Pieter Janse van der Heu, oud 50 jaar, allen te Alblasserdam. Zij verklaren onder
ede op verzoek van Leendert Pijl, schout van Alblasserdam, “dat haer attestanten
particulierlijk is bekent dat aan het westeynde van den Schenkel of Nieuwendijk, leggende
tussen het Nieuwlant en Decainge, ter plaatse alwaer voornoemde Schenkel tegen ‘’ lant den
Pelsert aanloopt en welck lant den Pelsert sijn uyt en overpadt over den voorseyde Schenkel
of Nieuwendijk is hebbende naar den Hoogen of Zeedijk, is gelegen eene laagte ter hoogte
van verscheyde roeden, door welcke laagte de wagens in en uyt den Pelsert, van en naar
den Hoogendijk rijdende moeten passeeren, sonder aldaar eenige passagie te hebben, dat
dezelve laagte soo diep en eng is en de wallen ten wedersijden soo hoogh dat aldaar geen
twee wagens malkander kunnen wisselen, sulcx dat aldaar twee wagens, den eenen uyt en
den anderen na den Pelsert rijdende en dus malcander te gemoet komende den eenen
nootwendig soo lang moet stil houden tot dat den anderen de gemelte langte is gepasseert,
dat deselve laagte daar soo lang is geweest als haar attestanten geheugt en sij kennisse in
het voorseyde Nieuwlant en Pelsert hebben gehadt.
Verders verclaarden de attestanten dat ter plaatse daar de ophooging voor eenige jaren is
gedaan en de laagte aan het oosteynde en oprel van den gemelten Schenkel beginnende
aldaar van den Hoogen Zeedijk en streckende van den selven westwaarts aan ter lengte van
agtien a twintig roeden voor dato des voorseyde verhooging den gemelten oprel en Schenkel
niet ter vollen breete datter twee wagens allesints den anderen konden wisselen, konden
wierden bereden, dat ‘t bevorens een lage moeras is geweest en nevens de gedane
ophooging nog is, dat aldaar ook veele willige hoogstoven en plantagie (welke het berijden
ter vollen breette van den Schenckel komen te beletten) sijn staande, die oog schijnlijk meer
dan vijftig jaren out sijn.
Verclaerende sij attestanten voor te geven redenen van wel wetenschap als in den text, dat
sij voor lange jaren en tot nog toe menig vuldiglijk int voorseyde Nieuwlant hebben verkeert,
voor desen daer in hebben gehoyt, gereden en andere werken gedaen.”

19-12-1737 (661-10a)
Pietertje Kortland, weduwe van Johannes Camerick verkoopt in het openbaar ten overstaan
van schout en schepenen van Alblasserdam enige meubelen.
Opbrengst: 181.11.0.
Getekend: Ary Spruyt, Leendert Backer.

29-11-1737 (661-10a)
Pietertje Kortland, weduwe van Johannes Camerick en de verdere erfgenamen verkopen in
het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam een huis en een
griend in Blokweer.
Verkocht wordt:
- een huis, achterhuis en timmerloods, met binnendijks erf, liggende aan de Kattenwiel aan
de Kinderdijk, belend oost Teunis Verduyn, west Pieter Stout. Dit huis wordt tot 1 mei 1738
door Ary Keesmaat gehuurd voor 17 gulden per jaar. Koper: Cornelis Stout, voor 245 gulden.
Borgen: zijn beide zoons.
- 300 roeden griend in Blokweer aan de oostkant van de middelwetering achter Sandekens
grienden, belend oost Jan Ariense Krijgsman, west Maarten Mak. Het betreft alleen de grond,
want de rijs die erop staat is verpacht. Koper: Jan Pieterse Borsje, voor 4 gulden. Borgen
dezelfde als hiervoor.
- 175 roeden over de middelwetering in het Paradijs, belend oost Claas Muys, west Jan
Ariense Krijgsman. Koper: Ary Cornelisse Stout, voor 5 gulden. Borgen: zijn vader en broer.
- 80 roeden over de middelwetering in de Pothond, belend oost Klaas Mak, west Bastiaan
van der Wiel. Koper: de weduwe van Ary Ariense Teeuw, voor 24 gulden. Borgen: haar
zoons.
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- 275 roeden griendland in de Dolfijn, bestaande uit twee akkers, de voorste belend oost de
weduwe van Krijn Huymense, west de weduwe van Cornelis Muys, de achterste belend oost
de weduwe van Krijn Huymense, west Leendert Backer. Koper: Willem Visser, voor 4 gulden.
Borgen: Jan Ariense Teeuw en Willem Teeuw.
- 300 roeden binnen de middelwetering achter Lammetjeswaal, belend oost Cornelis Stout,
west schout Leendert Pijl, belast met 6 voeten dijk aan de Kinderdijk voor het huis van
Jasper Mak. Koper: Ary Cornelisse Stout, voor 30 gulden. Borgen: als hiervoor.
Getekend: Leendert Pijl, Maarten Mack, Jasper Teeuwen.

13-03-1738 (661-8)
Compareerden ter secretarie van Alblasserdam: Johanna Pierson, echtgenote van Hendrik
Swartbol, Ary den Haan, Weyntje Stuy, weduwe van Cornelis de Hoog, Maarten Beenhacker
en Cornelia Jans, echtgenote van Willem Bruygom, allen te Alblasserdam. Zij verklaren op
verzoek van Johan Harmen Hallincq, baljuw van Zuid-Holland, “eerstelijk de eerste
deposante Johanna Pierson, dat sij deposante op Zondag avont den 2e deser maent Maart
1738 alleen te huys sijnde, ten haren huyse sijn gekomen Fop Pietersz Breur, Leendert
Paulusz Breur, Hendrik van Andel en Ary Stout, alias Ary Prins, dat de voorseyde persoonen
van haer deposante bier en sterken drank te tappen hebben geeyst en bekomen, dat de
voorseyde persoonen daer eenige tijt geweest en gedronken hebbende, den voorseyde Fop
Breur, Leendert Breur en Hendrik van Andel, allerhande moedwilligheden hebben gepleegt,
het vuer en brandent hout door ‘t huys en den asschop door de glasen hebben geschopt, de
drie laast genoemde persoonen haer deposante den drank met gewelt hebben
offgedwongen en tegen haer wil en dank met vloeken, tieren en rasen (haer messen voor in
haer stekende) en aen Ary Prins vragende waarom hij mede niet op de been quam en off  hij
geen mes bij hem hadde, welke neen daer op antwoorde, en bleeff stil sitten, uyt de kast
hebben gehaelt en gedronken, dat Jan van Andel mede in huys is gekomen en getragt heeft
sijn broeder Hendrik van Andel uyt den huys te krijgen, tegens hem seggende, wat maek je
sulken gewelt, gaet met mij mede, de voorseyde drie persoonen gelijk op sprongen en tegen
Jan van Andel seyden, gij sult swijgen, off wij sullen u de deur uyt trappen, gelijk sij ook met
een denselven met gewelt de deur uyt schopten en trapten.
Dat den tweeden deposant Ary den Haan, op den voornoemde avont halff negen off negen
ueren met eenen Maarten Blom van Streeffkerk ten huyse van de eerste deposante
gekomen sijnde, de twee eerste deposanten gesamentlijk hebben gesien dat de voorseyde
persoonen, Fop Breur, Leendert Breur en Hendrik van Andel, met haere moetwilligheden
continueerden en telkens het vuer en brandent hout door ‘t huys smakten, alsmede dat
deselve rusie tegen den voorseyde Maarten Blom maekte, stellende het soodanig slegt aan ,
dat de eerste deposante aen den tweeden deposant versogt wat in huys te willen blijven
toesien en de vlugt uyt haer huys heeft  genomen met haer kleyn kint op den arm, in het huys
van schout Anthony de Hoy, dat den voorseyde Maarten Blom haer eerste deposante is
gevolt na buyten en dat den tweeden attestant kort naderhant mede is uyt den huys gegaen,
latende de vier boven genoemde persoonen alleenig in huys.
Dat den tweeden attestant Ary den Haan op straet bij den voorseyde Maarten Blom en Pieter
de Kraay gekomen sijnde te samen sijn blijven staan luysteren naer ‘t gewelt dat door den
voorseyde persoonen in huys wierde gemaekt, als wanneer sij een groot gedons en gesmak
alsmede een gerammel van glasen hoorden en dat de voorsyede vier persoonen kort daer
aen uyt het huys sijn gekomen.
Nog verclaert de eerste deposante dat sij naer ‘t vertrek van de voorseyde vier persoonen
wederom in haer huys is gegaen, dat se als dan alles in huys seer desolaet gestelt vont, dat
taeffels, stoelen en bancken over en op malkander op het vuer waren gesmakt, dat een
loode doos en een arde pot, welke met snuyff waren geweest aen stucken gesmeten en de
snuyf op ‘t vuer verbrant was, dat een tinne bier kan uyt haer huys was mede genomen,
welke bier kan naderhant door imand van de voorseyde vier persoonen voor de deur is
gebragt en door hem geroepen dat de kan daer lag, met verdere woorden seggende, indien
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je segt dat wij het gedaen hebben, sullen wij u vermoorden, dat den voorsyede persoon heen
gegaen sijnde, de attestante haer kan heeft in huys genomen en bevonden dat denselven
mede aen stucken was.
Wijders vercalerden Weyntje Stuy, weduwe Cornelis de Hoog en Maarten Beenhacker, de
derde en vierde attestanten, dat op den voorseyde Zondag avont voor haer deposanten deur
sijn gekomen de voorgenoemde Fop Bruer en Hendrik van Andel, welke in haer huys wilde
komen om soo sij seyden een pijp aen te steken, ‘t welk haer door de derde attestante
wierde geweygert en verhindert, dog dat sij attestante een test met vuer in de hant
houdende, de voorseyde persoonen hare pijpen daer aan hebben ontstoken en met gewelt
den test met vuer uyt haer handen hebben ontweldigt, dat se met den test met vuer sijn op
den dijk geloopen en alsdoen met blootte messen op de straet hebben geschrapt, roepende
onder sware vloeken, laster boer den Backer (denoterende Jan Boer welke in der deposante
huys sat) en Maarten (sijnde den vierden attestant) maer uytkomen, dat de voorseyde
persoonen met de test vuer weder naer het dorp gaende, de derde attestante haer van
agteren is geolgt om te sien waer se met het vuer gingen.
Dat de derde attestanten gekomen sijnde tot ‘t woonhuys van Willem Bruygom, de vijfde
attestant, de voorseyde Cornelia Jans, huysvrouw van Willem Bruygom, op de straet heeft
vinden staen, luysternede naer ‘t rumoer dat er over straet gemaekt wierden, dat de derde en
vijffde attestant te samen een stuk vuer hebben vinden leggen op de straet, ‘t welk door haer
is uytgetrapt, dat sij attestanten kort daer aen den voornoemde Fop Breur en Hendrik van
Andel hebben hooren naer haer toekomen, dat deselve op een korte distantie bij haer
attestanten sijnde, een van haer met een bloot mes op de straet heeft geschrapt, dat de
vijffde attestant daer op tot haer heeft gesegt, wat leg je hier en schrapt, ‘t was beter dat je
naer je huys ging, de voorseyde persoonen daer op antwoorde en seyde, laeter, Willem
(denoterende de vijffde attestante) maer uytkomen, met eenen weder met een mes
schrappende, dat de voorseyde persoonen met pijpjes off kleyne steentjes naer de
attestanten goyende, de vijffde attestante is in huys geloopen en haer daer heeft
toegesloten, dat de voorseyde persoonen daer op voor de deur sijn komen staen en versogt
hebben in huys te mogen komen, dog dat de vijffde attestanten haer deur heeft toegesloten
gehouden.”

03-04-1738 (661-13)
Liquidatie tussen
a) Cornelis Stout, gehuwd met Aagje de Laat, eerder weduwe van Joris Bijlwerff
en
b) de erfgenamen van Joris Bijlwerff
wegens de kapitale die zij nog gemeenschappelijk bezitten.
het gaat om totaal 148.4.0.
Hiervan krijgt Cornelis Stout de helft 74.2.0 en de erfgenamen de andere helft.

11-06-1738 (661-8)
Voor Cornelis Redelijkheyt en Jasper Teeuw, schepenen van Alblasserdam, compareerde
Leendert Pijl ,schout van Alblasserdam en verklaarde te machtigen Jan van der Linden,
procureur te Bommel, om in zijn naam te eisen en te ontvangen van Philippus de Vaal een
som van 85 gulden die deze de vaal aan Leendert Pijl schuldig is voor koop en leverantie van
rietmatten in 1734, eventueel moet hij gerechtelijke stappen nemen.

03-07-1738 (661-10a)
Dirk int Hout gehuwd met Neeltje Cornelis Stout, en Lena Cornelis Stout, als erfgenamen ab
intestato van hun overleden broer Pieter Cornelisse Stout, gewoond hebbende aan de
Kinderdijk, verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam een huis met binnendijks erf aan de Kinderdijk, belend oost Cornelis Stout,
west Pleun Stam, en enige meubels en inboedel.
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Koper van het huis: Aart Ariense Breur, voor 200 gulden. Borgen: Jan Pijl, schepen van
Alblasserdam en Krijn Ariense Breur.
Getekend: Leendert Pijl,  Maarten Mak, Jasper Teeuw.
De opbrengst van de meubels was 96.15.0.

07-03-1739 (661-8)
Schout en schepenen van Alblasserdam verklaren dat Cornelis van Bekum te Alblasserdam
zich al enige jaren heeft gevoerd en nog steeds een winkel heeft en koopman is in laken en
andere stoffen, alsmede van koffie, thee, porselein, blokwerk enz. Hij is koopman in zout,
vals en hennep. Dat hij als baas met een knecht schilderwerk en glaszetten doet en dat hij
ook beesten vet weidt.

16-03-1739 (661-8)
Ondervraging door schout en schepenen van Alblasserdam vanwege Pieter van Gent als
pachter van de impost op de karossen, wagens, chaises, speeljachten en schuiten in de
regio Dordrecht, ingaande 1737 en 1738, onder ede, van Cornelis Stout, Cornelis Versluys,
Hendrik Swartbol en Ocker Bakker, allen te Alblasserdam.
Vraag 1: de ouderdom van de getuigen.
Antwoorden: de 2e getuige is 43; de 3e getuige is 37 jaar; de 4e getuige is 32 jaar.
Vraag 2: of Cornelis van Bekum te Alblasserdam geen inwoner is die handelt in laken en
allerhande stoffen, of in blikwerk en porselein, of hij koopman is in vals en hennep.
Antwoorden; 2e getuige: ja; 3e getuige: ja; 4e getuige: ja.
Vraag 3: of deze Van Bekum geen glazenmakers en schilderbaas is, werkende met een
knecht.
Antwoorden: 2e getuige: ja; 3e getuige: ja; 4e getuige: ja.
Vraag 4: of Van Bekum geen twee chaisen heeft en een speelschuitje.
Antwoorden: de 2e getuige verklaart dat hem met een chaise te hebben zien rijden en dat van
Bekum een hoogaars heeft die geschilderd is en een bezaanzeil heeft. De 3e getuige
verklaart hetzelfde. De 4e getuige zegt Van Bekum met twee bijzondere chaisen te hebben
zien rijden en met het genoemde schuitje te hebben zien varen.
Vraag 5: of de getuigen Van Bekum tussen mei 1738 en september 1738 diverse keren met
een chaise hebben zien rijden met twee paarden.
Antwoorden; de 2e getuige verklaart Van Bekum niet te hebben zien rijden met een chaise
met twee paarden, maar wel met een chaise met een paard; de 3e en 4e getuige verkalren
hetzelfde.
Vraag 6: of zij Van Bekum met een chiase met twee paarden hebben zien rijden na october
1738 tot nu toe.
Antwoorden: hetzelfde als bij vraag 5.
Bij deze akte ligt een los briefje met het volgende:
Willem Bruygom, oud 37 jaar
Jacobus van Os, oud 36 jaar
Ary Pleunen ‘t Hoen, oud 17 a 18 jaar
2e art. Allen ja
3e art. Allen ja
4e art. Zegt dat hij tegenwoordig maar 1 chaise heeft en dat de oude aan stukken geslagen is
en dat hij een geschilderde hoogaars heeft met een bezaanzeil erop.
5e art. Allen zeggen neen.

19-05-1739 (661-13)
Liquidatie tussen
a) Cornelis Stout gehuwd met Aagje de Laat, eerder weduwe van Joris Bijlwerff
en
b) de erfgenamen van Joris Bijlwerff
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vanwege de kapitalen met de renten die sedert de laatste liquidatie van 3.4.1738 ontvangen
zijn.
Ontvangen is 380.13.0.
De ene helft 190.6.8 is voor Cornelis Stout en de andere helft moet verdeeld worden onder
de erfgenamen van Joris Bijlwerff.

30-06-1739 (661-8)
Pieter Freysse Muls, oud 50 jaar, te Alblasserdam, Hendrik van Otterspoor, oud 28 jaar,
wonende te Nieuw-Lekkerland, Cornelis van den Corput, oud 46 jaar, Hendrik Swartbol, oud
37 jaar en Leendert van Asperen, oud 26 jaar, alle drie te Alblasserdam verklaren op verzoek
van Maurits Lodewijk, graaf van Nassau La Lek en diens kinderen, samen eigenaars van de
visserij en zanden, platen en aanwassen in de Merwede. Eerst de eerste twee attestanten:
“dat wij op donderdag morgen den 25e Juny deses jaars 1739 tussen agt en negen ueren
met Cornelis Pijl, secretaris van Alblasserdam, administrerende de voorseyde visserij,
sanden, platen en aanwassen in de Merwede, sijn gevaren naar de plaat genaamd ‘t Kleyne
Roode Zant, gelegen ten suyden tegen ‘t grootte Rooden Zant, tegen over den hoek van
Papendregt, wat beneden ‘t geregt der stadt Dordregt, dat wij attestanten hebben gesien dat
twee persoonen, welke seyden hare namen te wesen Jan Sprakel, alias Jan den Braber
ende Adriaan de Bruyn, beyde woonende onder Papendregt, aldaar aan de nootoost sijden
vant voorseyde gors of plaat besig waren met sooden of uytgestekene aarde te laden in haar
hoogaarts schuytjes, welcke aarde sij seyde te brengen aan den dijk onder Papendregt,
toebehorende Leendert Roskam, baljuw van Wijngaarden.
Voorts verclaren wij Cornelis van den Corput, Hendrik Swartbol en Leendert van Asperen,
dat wij op den voorseyde Donderdag den 25e deser, des avonts tussen seven en agt ueren
sijn gevaren van Dordregt naar Alblasserdam, dat wij alsdoen hebben gesien, dat twee
persoonen, welke seyden nare namen te sijn Cornelis van Donck, wonende tot Papendregt
en Jan Bart, soo wij meynen van Sliedregt, hare hengst schuyten met sooden of
uytgestokene aarden hadden geladen leggen in een tamelijk groote steek of put,
uytgegraven aan de zuytwest zijde van het voorseyde kleyne Roode Zant, ontrent tegenover
‘t geregt van Zuythollant, dat de voorseyde persoonen seyde dat se deselve aarde wilden
brengen aan den dijk onder Papendregt voort huys van den bailliuw Snoek, boven den dam
en het veer van Papendregt gelegen, sijnde een seer grootte distantie van de voorseyde
plaats alwaar voornoemde aarde was geladen.
Nog verclare ik Hendrik Swartbol alleen dat ik op gisteren den 29e deser, des morgens
ontrent half agt ueren, voor bij het voorseyde kleyne Roode Zant varende hebbe gesien dat
den voornoemde Cornelis van Donck digt bij de voorgenoemden steek in het selve kleyne
Roode Zant, met sesselfs jongen wederom besig was met aarde te steken en in sijn
voorseyde hengst schuyt te laden.”

10-07-1739 (661-8)
Compareerden voor Leendert Pijl, schout, Cornelis Redelijkheyt en Leendert Backer,
schepenen van Alblasserdam, Pieter Freysse Muls, Hendrik van Otterspoor, Cornelis van
den Corput, Hendrik Swartbol en Leendert van Asperen (zie ook vorige akte). Zij bevestigen
hun verklaring in de vorige akte met een eed.

01-10-1739 (661-10a)
De gezamenlijke meerderjarigen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Frans
Willemsz Ruyselaer en Annigje Cornelisse, beiden te Alblasserdam overleden, verkopen in
het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam een huis met erf,
staande in de Kerkstraat, van het marktveld tot in de Alblas, belend oost Leendert van
Asperen, west Bastiaan van Asperen, zuid de Alblas, noord het marktveld en verder nog
enige meubelen en inboedel. Een deel van het huis wordt tot 1 mei 1740 gehuurd door
Paulus Spruyt. Bij de koop is inbegrepen de 18 a 20 roeden land in de Fleuriskamp in
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Vinkepolder. Koper: Gerrit van de Werken te Molenaarsgraaf voor 470 gulden. Borgen:
Teunis van de Werken en Aart Baas.
De opbrengst van de meubels en inboedel is 120.18.0.
Getekend: Ary Spruyt, Leendert Backer.

Zonder datum, 1740 (661-10a)
Geven te kennen Leendert backer, Teunis Backer en Wouter Pietersz, gehuwd met Lijntje
Backer, broers en zuster, en Leendert Backer, enige nagelaten zoon van Cornelis Backer,
vooroverleden broer, en Cleys Mak en Aaltje Mak, meederjarige kinderen van Teuntje Backer
uit haar huwelijk met Jasper Mak, vooroverleden zuster van Ary Leendertse Backer, te
Alblasserdam overleden in maart 1740, dat zij supplianten, samen met Leendert Mak die
tegenwoordig in Oost-Indië verblijft, en Ariaantje Mak, minderjarige kinderen van de
genoemde Teuntje Backer, erfgenamen ab intestato zijn van respectievelijk hun broer,
zwager en oom op grond van het testament dat wijlen Ary Backer († 11.3.1740) en zijn vrouw
Anna de Laat op 8.10.1719 voor Pieter Dögen, notaris te Dordrecht liet  opmaken. Dat deze
Ary Backer in dat testament de weeskamer van Alblasserdam heeft uitgesloten, maar slechts
tot voogd over zijn nagelaten minderjarigen heeft aangesteld Bartholomeus van Aarde die
eerder overleed dan Ary Backer zelf. Volgens de supplianten is voor Bartholomeus geen
vervanger aangesteld en dat het dus nodig is iemand anders aan te stellen. Zij verzoeken
dan ook om een geschikt persoon tot voogd te benoemen.
Bijgevoegd is een lijst van de crediteuren die nog geld te goed hebben van Ary backer. Dat
beloopt in totaal 1262.5.0. Zo heeft Leendert Backer nog 700 gulden te vorderen vanwege
een hypotheekbrief. De doodkist kostte 20 gulden.

05-04-1740 (661-8)
Sara van Esch te Alblasserdam verklaart op verzoek van Lijsbet Stout, meerderjarige dochter
te Alblasserdam, “dat haer attestante nog vers in de geheugenisse is leggende dat op den
Hemelvaartsdag van den voorleden jare 1739 is geweest ten haren huys de requirante
Lijsbet Stout, dat aldaar ten selven tijde mede is gekomen eenen Huyg Cornelisz
Redelijkheyt, mede wonende alhier, dat alsdoen de attestante uyt den huyse gegaan en den
gemelde Huyg Redelijkheyt ende de requirante bij den anderen gelaten, die de deur hebben
aan slot getrocken en wederom komende deselve deur de attestante heeft met hare sleutel
opgengedaan en alsdoen de requirante ende den voornoemde Huyg Redelijkheyt alsnog in
haer huys gevonden. Verders verclaerde de attestante sonder in den netten tijt behaalt te
willen sijn, ofte onthouden te hebben, dat naderhant den gemelde Huyg Redelijkheyt ende de
requirante tweemael ten haren huyse sijn geweest den anderen des avonts en gedurig
metten anderen henen gegaan sonder te weeten waer heen.
Verders verlaert de ondergeteekende Willem Sundorff, meester bakker te Alblasserdam, van
competenten ouderdom, bij ware woorden in plaetse van eede, ten versoeken als voren,
waar en waaragtig te sijn, a;s dat hem attestant nog vers in de geheugenisse is leggende,
dat in de maant Mey van den voorleden jare 1739, sonder den preciesen dat onthouden te
hebben, ten sijnen huyse is geweest tot twee differente reysen de requirante Lijsbet Stout en
Huyg Redelijkheyt, en welke persoonen den attestant heeft eens van de twee reysen in sijn
backerij laten sitten en daer op den husye uytgegaan en wederom komende deselve niet
gevonden, waer op de zuster van de requirante, Sijgje Stout, na haer zuster quam vragen,
den attestant seyde, dat weet ik niet, en daer op de gemelde Sijgje Stout seyde, se sullen int
leege huys wesen en aldaer heeft wesen sien, die tegen den attestant seyde, ja se sijnder en
sijnde de requirante ontrent een uer daer na bij den attestant weder gekomen., die tegens de
selve seyde van die tijt off sal ik rekenen.
Alverders verclaart de ondergeschreven Heyltje Borsje, out 18 jaren, wonende te
Alblasserdam, bij ware woorden in plaetse van eede, ten versoeke als voren, waer en
waeragtig te sijn, als dat haer attestante nog in de gehuegenisse is leggende dat in de maent
mey 1739, sonder in den preciesen dat behaalt te willen sijn, met de requirante heeft schoon
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wesen maken bij Gerrit van Dijk, dat sij attestante savonts ontrent ten 9 ueren met de
requirante is gekomen nae huys gaan en ten selven tijde hebe sien staan eenen Huyg
redelijkheyt dei met de requirante is mede gegaan en soo vervolgens te samen na ‘ thuys
alwaer de gemelte Lijsbet Stout is woonende.
Eyndelijk vercalert den ondergeschrevene Ary Stout, meester backer te Alblasserdam, bij
ware woorden in plaetse van eede, ten versoeke als voren, waer en waeragtig te sijn, als dat
hij attestant in de maant Mey 1739 sonder nogtans den preciesen dag onthouden te hebben,
heeft gesien dat de requirante en eenen Huyg Redelijkheyt savonts bij den anderen stonden
agter ‘t schuertje alwaar de requirante wonende. Verders verclaaert den attestant, kort daer
na van sijnen broeder Daniel Stout, (sijnde een swager van voornoemde Huyg Redelijkheyt)
hooren seggen met diergelijke woorden dat de requirante bij sijn swager in de kraam moeste
en dat hij een schelm was als hij se niet en trouwde en dat er veel rusie in huys om was en
dat het eerst uyt was gekomen door Huyg Redelijkheyt sijn nigje Plonia Hartigsvelt, om dat
die de deur schielijk open dede en vonde de requirante ende den voornoemde Huyg
Redelijkheyt bij den anderen in de schuer ten huyse van sijnen vader Cornelis Redelijkheyt,
waer aff de gemelte Plonia Hartigsvelt seer verschrikt was.”
Op 7 april 1740 leggen de attestanten een eed af op hun verklaring.

20-04-1740 (661-10a)
De erfgenamen van Ary Leendertse Backer verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam een paar huizen en landerijen, plus meubels en
inboedel.
Verkocht wordt:
- een huis met erf op de Stoep aan de noordzijde van de haven, belend noord Teunis Backer,
oost het kleine huisje, zuid de Stoep, west de weduwe van Cornelis Aarde de Groot. Geen
koper vermeld.
- het kleine huisje op Stoep, naast het vorige huis, belend oost Teunis Backer, west het
eerder genoemde huis, zuid de Stoep, noord de plaats van Teunis Backer. Gerrit van der Ligt
bewoont het als huurder tot 1 mei 1740. Geen koper vermeld.
- de schuur in Vinkepolder met erf en boomgaard binnen- en buitendijks, belend oost Teunis
Backer, west Jan Jansse. Koper: Willem Prins, voor Jan Jansse, voor 330 gulden. Borgen:
Willem Punt en Maarten Cleyssen Landsert.
- het huis in Vinkepolder achter het huis van Pleun ‘t Hoen, met erf, belend oost Jan Jansse,
west Gijsbert Pietersse Pijl. Koper: Ary Baartman, voor 50 gulden. Borgen: Jan Wouterse
Bas en Ary Pieterse Bouw.
- 100 roeden griendland in de Breydel, 100 roeden griendland in de Fleuriskamp, beide in
Vinkepolder en een dijkerf aan de Hoogendijk, belend zuid Pieter Claasz van Stek, noord
Claas Muys. Geen koper vermeld.
- 150 roeden griendland in Vinkepolder, in twee perceeltjes achter Ary Jansz Kray. Geen
koper vermeld.
- 180½ roede griendland in Vinkepolder achter het huis van de heer Van de Graaff, met
337½ roede land in Vinkepolder in Krayesteyn, belend oost Cornelis Spruyt, west de weduwe
van Ary van Stek. Geen koper vermeld.
- 1 mergen 475 roeden griendland in Vinkepolder, belend oost de schout Leendert Pijl, west..
[breekt hier af].
- 300 roeden weiland in Vinkepolder aan de noordzijde van de lage weg, belend oost Damis
Verduyn en Claas Spruyt, west de heer De Hoy. Koper: schout Leendert Pijl, voor Nicolaas
Hoogermost, voor 45 gulden.
- 425 roeden griendland in Blokweer achter Leendert Cornelisz Backer, aan de noordzijde
van de middelwetering, belend oost Teunis Backer, west Cornelis Pijl. Geen koper vermeld.
Getekend: Leendert Pijl, Cornelis Redelijcheyd, Ary Kort.
Opbrengst van de verkoop van de meubels etc. is 299.7.0.
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28-04-1740 (661-8)
Compareerde voor schout en schepenen van Alblasserdam: Jacobus Visser en Neeltje
Ariense van Es, zijn echtgenote, beiden wonende te Alblasserdam, die op verzoek van Jan
Hallincq, baljuw van Zuid-Holland, onder ede verklaren, “dat in Maaert dese jaers 1740 ten
haren huyse is gekomen Daniel van Son, gewesen pagter van eenige gemeenlants
middelen, gewoont hebbende te Dordregt, dat denselven van haer attestanten heeft
affgeeyst een silveren duacton off drie gulden 3 stuyvers, die hij seyde hem te competeren
over compositie gelt van den impost op de boter van den jare 1731, dat den eersten attestant
tegen den voorseyde Daniel van Son hebbende gesegt dat dewijl hij in den jare 1731 niet
hadde gecomposeert wegens voornoemde impost, gevolgelijk deswegen aen hem niet was
verschult, soo als hij hem voor eenige jaren (doen hij ‘t selve mede hadde geeyst) bereyts
hadde gesegt en dat hij derhalven daer van geen betaling soude doen, den voorseyde Daniel
van Son onder veel andere reden en bedreygingen van executie, in sin en substantie, quam
te seggen op morgen ten agt ueren sal ik komen met een wagen met den deurwaerder en de
dienders, dan sal je mij wel moeten voldoen, dat den attestant egter weygerig blijvende om te
betalen door denselven Van Son sonder gelt te genieten is heenen gegaan.
Compareerde nog Barber Spruyt, huysvrouw van Maarten Goethart, dewelke mede onder
solemnelen eede verclaerden waeragtig te sijn, dat op dato voorseyt ten haren huyse onder
Alblasserdam is gekomen denselven Daniel van Son, sonder dat sij attestante denselven in
den beginnen kende) dat denselven van haer attestante quam te eyssen vijff schellingen
voor impost van de boter, sonder ‘t jaer te noemen waer over sij desposante dat soude
wesen verschult, dat sij attestante daer op vraegde wie hij was, alsoo sij hem voor den
pagter van de boter (denoterende Arent de Heer) niet aansag, waarop denselven sijn naam
scheen tenoemen, dog welke sij doort schreyen van haer kleyn kint niet konde verstaan, dat
sij attestante daer op aan hem seyde, ik soek u vandaag geen gelt te geven, waer op den
voorseyde Daniel van Son quam te antwoorde, je moet maken dat ‘t gelt binnen twee ueren
klaer is, dan sal ik wederom komen om het te ontvangen en sal dan de bode mede brengen,
om indien het dan niet gereet is u te doen arresteren, waer op denselven is heen gegaen
sonder wederom bij haer te sijn gekomen.
Compareerde nog Aryaentje Redelijkheyt, huysvrouw van Jasper Visser, wonende al mede
onder Alblasserdam, de welke ter requisitie als voren onder eede verclaerde, dat op dato
voorseyt ten haren huyse is gekomen den voorseyde Daniel van Son (welke sij attestante in
den beginnen mede niet kende) dat denselven van haer kwam te vorderen een silveren
ducaton off 3 gulden 3 stuyvers wegens compositie van den impost op de boter, sonder te
seggen over wat jaer, dat sij attestante daer op aan hem vraegde off hij den baas
(denoterende den pagter Arent de Heer die ‘t voorseyde middel in pagt hadde) selff was, off
dat van hem uytgesonden was, en ofter dan geen sitdag als voor desen van soude gehouden
werden, waer op densleven Van Son quam te antwoorden, ‘t is u evenveel wie ik ben, ‘k sal u
voor betaling verstrecken, ik sal vant jaer geen sitdag houden, maer ik ga nu om de betaling
om, dat sij attestant seggende soo veel niet schult te sijn en daer op een brieffje heeft voor
den dag gehaelt waer op door den pagter van het doen loopende saysoen was aengetekent
voor hoeveel met hem geaccordeert was, ‘t welk maer twee gulden en 10 stuyvers was, en
het selve in handen van Van Son hebbende gegeven, denselven seyde, is het maer een
rijksdaelderm soo geeft dan maer een rijksdaelder, dat sij attestante daer op aen heem heeft
betaelt twee gulden en 10 stuyvers en van hem begeert dat hij van dese betaling quitantie
soude setten op ‘t voorseyde briefje, alsmede dat hij in het boekje dat in sijn hande hadde
soude door schrappen, dog dat denselven Van Son het eene nog het andere quam te doen
en daer op henen ging.
Dat sij attestante argwaan krijgende dat het den pagter van ‘t loopende saysoen niet was en
dus aan hem geen gelt hadde moeten geven, den voorseyde Van son is gaan opsoeken, dat
se denselven gevonden hebbende van hem het betaelde heeft wederom geeyst, dot ‘t welk
den voorseyde Van Son weygerde en seyde dat hij nog 13 stuyvers te kort ontfangen hadde,



-94-

die hij haer nu ook soude doen betalen, dat hij des anderen daegs wederom in Alblasserdam
soude komen metn een deurwaerder en al de onwilligen tot betaling nootsaken.
Compareeerde nog Mayken Koelhoek, huysvrouw van Willem Baan, wonende onder
Alblasserdam voornoemt, en heeft ter requisitie als voren onder solemnelen eede verclaert
waaragtig te sijn, dat op dato als boven te haren huyse is gekomen den voornoemde Daniel
van Son, dat denselven van haer heeft affgevordert ses schellingen wegens de imposte van
de boter, dat sij attestante (in verbeelding sijnde dat het de pagter van het doen loopende
saysoen was) tegen hem seyde ik geeff het nu nog niet, dat den voorseyde Van Son daer op
antwoorde, wel waerom niet, waer op sij attestante verder seyde, wel om dat ik dat gewoon
ben op den sitdag te betalen, dat den voorseyde Van Son daer op tot haer gesegt hebbende,
ik sal voor dese reys geen sitdag houden om de kosten voor te komen gaan ik er om om, dat
sij attestante daer op aen hem heeft betaalt de geeyste eene gulden sestien stuyvers.
Sijnde ons schout en schepenen wijders geexhibeert eene quitantie, geschreven bij de hant
van Daniel van Son, in dato den ... [niet ingevuld] maert laastleden, waer op door de
huysvrouw van Willem Bruygom aan hem betaling is gedaan, welke quitantie aan den grosse
deses is gehegt.”

30-08-1740 (661-8)
Compareerde voor Leendert Pijl, schout, Cornelis Redelijkheyt en Maarten Mak, schepenen
van Alblasserdam de navolgende personen die onder ede een verklaring aflegden op
verzoek van Maurtis Lodewijk, graaf van Nassau la Lek en diens kinderen, samen eigenaars
van de zanden en platen in de Merwede. Eerst Pieter Gijsbertz Kool wonende te Oud-Alblas.
Hij verklaart “dat in den somer van den voorleden jare 1739 door de heeren dijkgraaff en
hoogheemraden van den Alblasserwaert is besteet en door hem attestant en andere
persoonen aangenomen ‘t verswaren van de vier wisselplaetsen aan den dijk van den
Alblasserwaert onder Alblasserdam, genaamt den Vinkelandsendijk en welke wisselplaetsen
van buyten ingevolge ‘t bestek, beset moesten sijn met buytendijkse set sooden, dat de
voorseyde set sooden tot ‘t voorseyde werk door Jan Sprakel, sijn zoon Ary Sprakel en
Adriaan de Bruyn int laest van Juny 1739 en sulcx naer dat aen haer eene authorisatie om
aarde te halen door dijkgraaff en heemraden voorseyt ware verleent, sijn gesteken en
gehaelt uyt de platen van de requiranten genamet ‘t kleyne Roode Sant en voetpadt
leggende in de rivier de Merwede ten zuyden en zuydwesten over den arm van de voorseyde
rivier, genaemt den Pelsert.
Wijders Ary van Dalen en Leendert Stout, wonende onder Alblasserdam, dat sij attestanten
in desen jare 1740 hebben aangenomen ‘t verbreeden en het conform de keur (door
dijkgraaff en heemraden van den Alblasserwaert gelegt) maken van dat gedeelten van den
Vinckelandsen dijk onder Alblasserdam dat gelegen is even beneden de plaats alwaer in den
jare 1726 een hulpgat is gegraven geweest en welke plaets in den voorleden jare 1739 door
Minne Hesses is op sijn keur gemaekt gewerden en sulcx ter plaetse alwaer het voorlant en
gors genamet Rapenburg veel minder en simpelder is dan voor dat gedeelten van den
voorseyde dijk in den voorleden jare 1739 door Minne Hesses opgemaekt, dat sij attestanten
alle de aarde tot ‘t voorseyde haer aangenomen werk noodig en over sulcx ook de set
sooden hebben gehalet in conformite hun bestek en de keuren van den Alblasserwaert, regt
voor hooft vant werk uyt het annex den dijk gelegen voorlant en gors genaemt Rapenburg,
dat sij attestanten in het gemelte gors hebben gevonden seer goede en bequame dijkaerde
die sij attestanten naer hun genoegen tot sooden konden steken en verwerken, sulcx sij
attestanten uyt hun eygen beweging en sonder dat het bestek off conditie van besteding
sulcx vermelde, vermits de bequaemheyt der aarde, haer voorseyde werk meerendeels
hebben beset met sterke se en boven sooden, welke bequaem aarde aslnog overvloedig int
voornoemde gors genaemt Rapenburg gelegen is. 
Voorts verclaerden alle de attestanten dat annex dat gedeelte van den dijk van den
Alblasserwaert dat genaemt wert Vinckelandsen dijk en dus ten noorden en noortoosten van
den arn van de rivier de Merwede, die genaemt wert den Pelsert en vervolgens veel nader
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dan de platen kleyne Roode Zant ten zuyden en zuydwesten van gemelten arm der rivier,
den Pelsert, gelegen sijnde considerable voorlanden genamet Decainge, Pelsert, Nieuwelant
en Rapenburg, waer in meer dan overvloedige bequame aarde tot ‘t maken van den dijk en
wissel plaetsen, ook set sooden om deselve wissel plaetsen te bedekken, leggende sijn.”

16-03-1741 (661-8)
Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Maarten Mak, schepenen van Alblasserdam
verklaren op hun ambtseed dat Paulus Borst, nu wonende in Den Haag, is geboren in
Alblasserdam in het gezin van zijn vader Hugo Borst en in Alblasserdam is blijven wonen tot
zijn trouwen in juni 1736 en toen naar Den Haag is vertrokken en dat hij tijdens zijn verblijf in
Alblasserdam van onbesproken gedrag is geweest.

03-07-1741 (661-8)
Compareerde voor Leendert Backer en Maarten Mak, schepenen van Alblasserdam:
Leendert Pijl, schout en verklaart te machtigen de heer Boeye, secretaris van Sas van Gent
om namens hem als mede-crediteur van wijlen Gijsbregt Lugte, overleden te Sas van Gent,
te compareren voor de heren burgemeester en schepenen aldaar de boedel van Gijsbregt
Lugte af te nadelen. Daar te ontvangen wat de comparant toekomt.

23-08-1741 (661-8)
Leendert Pijl, schout, Ary Spruyt en Leendert Backer, schepenen van Alblasserdam taxeren
op verzoek van Willem de Focker, schout en secretaris van Bleskensgraaf, wonende te
Alblasserdam een stuk land van 8½ mergen gelegen in Blokweer, belend oost Paulus Spruyt,
west het Molenland, strekkende vanaf de Alblas tot aan het Nieuwe Waterschap, zijnde
leenroerig. De geschatte waarde is 1000 gulden.

Zonder datum (661-8)
Schout en schepenen van Alblasserdam verklaren op hun ambtseed dat de wateringen en
molenvlieten in Alblasserdam van de diepte zijn en op sommige plaatsen selfs dieper dan de
molengoten van de watermolens, dat er overal bansloten liggen tussen de weren, welke
wateringen en vlieten tweemaal en de bansloten eenmaal jaarlijks worden opgemaakt en
beschouwd. Dat de bansloten, watering en vlieten toereikend zijn om het water snel naar de
molens te leiden, zodat de malende molens altijd van voldoende water zijn voorzien en alle
landen goed drooggemalen kunnen worden en is door het bouwen van acht nieuwe
voormolens het ongemak waardoor het land vroeger niet kon worden drooggemalen geheel
verdwenen.
Het uitdiepen van de sloten tussen de landerijen ter diepte van de molengoten brengt grote
kosten mee voor de ingezeten van wel 30 gulden per mergen, behalve dat veel land
vergraven moet worden wat wel 25 gulden per mergen meer kost dan de thans verleende
korting vanwege het bouwen van de molens. Dat komt allemaal slecht uit ook vanwege de
laatste zware overstroming. Zo wordt men geconfronteerd met twee problemen, dat als de
sloten tot die diepte gegraven worden, er uit de bodem niets anders dan bagger komt, die
over het land uitgespreid moet worden, waardoor het land veel onvruchtbaarder wordt en met
onrkuid en biezen vol raakt. Een tweede is dat als de beesten in de sloten vallen (wat vooral
in het voor- en najaar gebeurt) niet uit de sloot kunnen komen en er in zouden stikken of door
de kou sterven.
De molenaars van de watermolens te Alblasserdam verklaren het met het bovenstaande
eens te zijn. Getekend door: Cornelis van der Veer, Cornelis Ariense Gooy, Cornelis
Willemse Slagboom.

29-09-1741 (661-13)
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Inventaris van de insolvente boedel van wijlen Ary Eldersen Advocaat, overleden te
Alblasserdam en diens nagelaten weduwe Pleuntje Boudewijns Geelroy, gemaakt  ten
overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam als curatoren in deze boedel.
Onroerende goederen
- een huisje met binnendijks erf aan de Kinderdijk in de hoge boezem, belend oost Cornelis
Janse Stout en Jan Janse Stout, west Pleun Hendrikse. De overledene heeft hier gewoond
en de weduwe woont er nog steeds.
- een hoogaars
Kleren en meubels
De schulden van de boedel. Ongveer 200 gulden.
 Op 27.9.1741 hadden Jan Eldersen Advocaat en zijn zusters en broer de erfenis verworpen
en had de weduwe Pleuntje Boudewijns Geelroy verklaard onmachtig te zijn de schuldeisers
te betalen en had haar boedel aan die schuldeisers overgegeven.

12-10-1741 (661-13)
Cornelis Pijl, op 28.9.1741 aangesteld als curator in de insolvente boedel van wijlen Ary
Eldersen Advocaat, overleden te Alblasserdam en van diens weduwe Pleuntje Boudewijns
Geelroy verkopen een huisje met erf, en meubels en inboedel en een hoogaars.
verkocht wordt:
- een huisje met erf aan de Kinderdijk in de hoge boezem, belend oost Cornelis Janse Stout
en Jan Janse Stout, west Pleun Hendrikse. Koper; Ary Baartman te Nieuw-Lekkerland, voor
66 gulden. Borgen; Cornelis Jansz Stout en Jan Jansz Stout.
De verkoop van de meubelen etc. brengt op 96.3.0.

20-09-1742 (661-13)
staat en vonnis van preferentie en concurrentie uitgesproken door schout en schepenen van
Alblasserdam, van de penningen die de verkoop van de boedel van wijlen Ary Eldersen
Advocaat en diens weduwe Pleuntje Boudewijns Geelroy heeft opgebracht.
De curator heeft vastgesteld dat er een batig saldo is van 82.0.0.
Uitbetaling volgens vastgestelde preferentie:
- de secretaris van Alblasserdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.16.8
- aan begrafeniskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.18.0
- aan de gaarmeester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0.0
- de chirurgijn Christiaan Goedlieff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.0.0
- de biersteker Daniel Stout wegens geleverd bier in het sterfhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0.8
- de twee kinderen van de overledene, Eldert Advocaat en Kaatje Advocaat voor hun
moeders bewijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0.0
- Coenraad Welborn voor de impost op het gemaal per 1.8.1741 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.0
- Rut de Jong wegens leveranties aan kalk en materialen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0.0
- Eldert Advocaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.0.0
- de kinderen van Jan Jacusse Smit van de schuld op de hoogaars . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0.0
Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.0.0

20-09-1742 (661-13)
Rekening en bewijs gedaan door Cornelis Pijl secretaris van Alblasserdam als curator over
de insolvente boedel van Ary Eldersen Advocaat en diens weduwe Pleuntje Boudewijns
Geelroy.
Overgebracht door de rendant aan Jan Cornelisse Vink en Rut de Jong mede-crediteuren
van Ary Eldersen Adcocaat ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam.
Ontvangsten
De rendant heeft op 12.10.1741 openbaar verkocht de meubels, inboedel, de hoogaars en
de andere roerende goederen. met een opbrengst van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.3.0
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De rendant heeft op diezelfde datum openbaar verkocht en getransporteerd aan Jan Ariensz
Advocaat het huisje met erf aan de Kinderdijk voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.0.0
Samen met de andere ontvangsten bedraagt deze post totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.13.0
Uitgaven. Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.13.0
Saldo is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.0.0
Getekend: Leendert Pijl, Ary Spruit, Leendert Backer, Maarten Mak, Ary Stout, Kors
Hogerwerff.

26-10-1742 (661-13)
Michael Christiaan Goedlieff, chirurgijn te Kampen, Daniel Stout, Eldert Advocaat, Rut de
Jong, gehuwd met Kaatje Advocaat, Coenraat Welborn, pachter van het gemaal, de kinderen
van Jan Jacusse Smit (verkoop van een hoogaars) verklaren van secretaris Cornelis Pijl
ontvangen te hebben hetgeen zij als crediteur van de insolvente boedel van Ary Eldersen
Advocaat en diens weduwe Pleuntje Boudewijns Geelroy nog te goed hadden. Totaal is dat
50.1.0.

21-11-1742 (661-8)
Compareerden voor Ary Spruyt en Korstiaan Hoogermost, schepenen van Alblasserdam:
Leendert Backer, mede-schepen, en diens echtgenote Jannigje Leendertse, en Ary Staats
Verduyn, oud 30 jaar, allen te Alblasserdam. Zij verklaren onder ede, “dat onder veel quade
behandelingen die Jacobus van Osch, smit tot Alblasserdam, sijn huysvrouw Annigje ‘t
Lichaem heeft aangedaan denselven wel ontrent twee jaren geleden op een sekeren nagt
tegen haer een groot gewelt heeft gemaekt, soo dat de voorseyde sijne huysvrouw seer hart
heeft geschreeuwdt, waer door de gebueren uyt quamen voor het huys van voornoemde Van
Os, sonder egter in het huys te kunnen geraken alsoo de deur gesloten was, dat den eersten
attestant, voor een ongemak bedugt, op het aanraden van de gebueren met nog een
buervrouw om den schout leendert Pijl is geloopen om met assistentie en ordre van
denselven de deur te openen, dat den schout Pijl met hem attestant is mede gegan en op het
aanhoudent geschreeuw van de voorseyde vrouw van den smit de deur hebben geopent en
de voorseyde vrouw uyt het oogschijnlijk gevaar hebben geret, dat denselven smit Van Os
alsdoen met een ijser of iets anders seer hevig naer den schout heeft gesteken, sulks den
voornoemde schout met moeyte en gevaar de vrouw uyt de handen van de voorseyde smit
heeft verlost, welke vrouw van daer de vlugt heeft genomen naer en in het huys van de twee
eerste attestanten, alwaer deselve den geheelen nagt is gebleven, soo als deselve bevorens
en ook naer dit voorval te meermalen bij haer attestanten is komen vlugten en haar verblijff
heeft genomen om de mishandeling van haar voorseyde man te ontgaan.
Dat geruymen tijt naart voorseyde voorval en wel naar ‘t beste onthout en verclaring van de
twee eerste attestanten in de maanden November off December 1741, sonder in de juiste tijt
behaalt te willen sijn, op een woensdag avont naer de predicatie en dus ongeveer ten 8
ueren als ten haren huyse was sittende den voorseyde Jacobus van Osch, met den eersten
attestant mede in huys is gekomen den voorseyde schout Leendert Pijl, om aan den attestant
in sijn qualiteit als schepen iets te seggen, dat den schout Leendert Pijl henen gaande
sonder aan den voorseyde smit Van Osch eenige quade bejegening gegeven te hebben,
denselven Van Osch den gnoemden schout Pijl is gevolgt en even buyten de deur sijnde
gekomen met sijn bloot mes in de hant op den schout Pijl is aangevallen en met vijandigheyt
naer hem heeft gesneden en gesteken en dus getragt heeft hem te grieven, dat voornoemde
Pijl een hout in handen hebbende gekregen den voornoemde smit met moeyten heeft
affgeweert, dat den smit al vloekende naer sijn huys gaende (waer dat den schout was
henen gegaan) wederom een weynig tijts naderhant bij de attestanten in de gang is gekomen
met een ouden deegen in de handt.
Compareerde nog de voorseyde Jannigje Leenderts, huysvrouw van Leendert Backer, Lena
Spex, huysvrouw van Jan Kortlant en Anna Ariens de Wit, ongehuwde dogter, oud 35 jaar,
wonende mede onder dese heerlijkheyt, welke in manieren voorseyt verclaarden dat op
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voorleden maandag den 19e deser maent November 1742 door den voorseyde smit Jacobus
van Osch op het dorp van Alblasserdam een groot rumoer en getier is gemaekt, dat des
naarmiddags ten 2 a 3 ueren den voorseyde schout Pijl de Kerkstraat af f tot voor het huys
van Leendert Backer sijnde gaan, alwaer den smit Van Osch met voorseyde Jannigje
Leenderts, huysvrouw van Leendert Backer, stont te spreken, den voorseyde Van Osch den
schout siende, syede, daar is dien donder, dat denselven daar op met groote verwoetheyt
met een groot blank mes in de hant op den schout Leendert Pijl is aangevallen, tot
denselven, in sin en substantie, onder andere vloeken en dreygementen seyde, ik sal je doot,
off aan de gront vast steken, met eenen naar denselven geweldig stekende en snijdende, dat
den schout Leendert Pijl een stokje in handen hebbende sig daer mede soo veel mogelijk
verweerde, tot dat den smit daer onder schoot en dus nog digter op den schout aandrong,
welke naer het houtje aan stuk quam te breken, stuykelde en ter aarde nederviel en dus in
het uyterste gevaer lag van door den voorseyde smit Van Osch, gequest off dootgesteken te
werden, dog door het sterk roepen van de attestanten en bijkomen van veele gebueren nog
wierde geret.
Wijders verclaerden alle attestanten alsmede nog de volgende comparanten Jacob de Jong,
Lena de Laat, weduwe van Job Ariens Zoet en Pietertje Slagboom, huysvrouw van Leendert
van Schagen, dat den voornoemde smit bijna dagelijks langs de straat loopt vloken, dreygen
en met sijn bloot mes schrappen, vloekende en dreygende voornamentlijk op den Wel Edele
Heer en den schout van Alblasserdam, telkens met sulk een gewelt dat veele mensen
geintimideert werden de straat te gebruyken.”

16-07-1743 (661-13)
Staat en scheiding en verdeling van de nagelaten boedel van wijlen Aryaantje Cornelisse
Kraay, in haar leven weduwe van Cornelis Aryensz Lubberde, in mei 1743 te Alblasserdam
overleden, welke nalatenschap volgens testament (28.7.1718 bij notaris Cornelis Evenblij te
Wijngaarden) half om half tussen hun familie en erfgenamen ab intestato moet worden
verdeeld.
Ontvangsten
Het contante geld. Totaal aanwezig 363.6.0.
Samen met de verkoop van de meubels (netto 65.0.0) bedragen de ontvangsten 428.6.0.
Uitgaven. Totaal 68.5.0. Zodat er een batig saldo is van 360.1.0.
De helft hiervan gaat naar de familie, dus 180.0.8. Hiervan krijgen de volgende personen een
deel;
Krijn Cornelisz Kraay, broer van de overleden, een vierde deel, 45.0.2
Neeltje Cornelis Kraay, weduwe van Jacques Roos, zuster van de overledene, 45.0.2
Ary van der Plaat, gehuwd met Geertje Cornelis Kraay, zuster van de overledene, 45.0.2
De armmeesters van Alblasserdam die Jan Cornelisz Kraay, broer van de overledenen,
bedeelden, 45.0.2.
De andere helft is voor de erfgenamen van Cornelis Ariensz Lubberde, n.l.:
Leendert Pietersz, kleinzoon van Lubbert Ariensz Lubberde, die een volle broer was van
genoemde Cornelis Ariensz Lubberde. Omdat deze erfgenaam nog minderjarig was is het
geld in handen gegeven van Leendert Pijl, schout van Alblasserdam, als oppervoogd van ‘s
Heren wege.

16-07-1743 (661-13)
De erfgenamen van Aryaantje Cornelis Kraay, in haar leven weduwe van Cornelis Ariensz
verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam enige
meubels en inboedel. Opbrengst is 74.15.0.
Getekend: Leendert Pijl en Leendert Backer.

01-05-1744 (661-13)
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Willem Bijlwerff, als lasthebber van Vincent Limpers, als enige erfgenaam van zijn overleden
echtgenote Jannetje Keysers, welke Jannetje Keysers was de enige erfgename van haar
overleden zoon Jan Bijlwerff, welke Jan Bijlwerff erfgenaam was voor een derde deel in een
vierde deel van wijlen Joris Bijlwerff, volgens diens testament van 14.2.1723 voor notaris
Pieter Dögen te Dordrecht, verklaart ontvangen te hebben uit handen van Cornelis Pijl,
secretaris te Alblasserdam een som van 23.1.0 waarop hij recht had volgens de scheiding en
verdeling van de boedel van 8.7.1735 en een som van 6.3.0 van de tweede verdeling op
3.4.1738 en nog 15.17.3 van de derde verdeling van 19.5.1739, samen dus 51.4.2.

01-05-1744 (661-13)
Cornelis Stout te Alblasserdam verklaart zich borg te stellen voor Willem Bijlwerff (voor diens
personalia zie de vorige akte) het bedrag dat deze Willem zal ontvangen (zie vorige akte).

28-09-1745 (661-13)
Voor schout Leendert Pijl, Ary Spruyt en Kors Hoogermost, schepenen van Alblasserdam
compareerde Sijgje Wouters Keesmaat, weduwe en erfgename van wijlen Ary Pietersz Stout,
te Alblasserdam. Zij verklaart schuldig te zijn aan Teuntje Pleunen, weduwe van Cornelis
Muys, in zijn leven schepen alhier, een somma van 500 gulden vanwege geleverde
winkelwaren en geleend geld. Zij belooft over een jaar terug te betalen met een rente van 2%
per jaar. Onderpand is haar huis en erf aan de Kinderdijk, belend de weduwe Maarten Mak,
west Ary Cornelisz Keesmaat.

07-10-1745 (661-13a)
Op een los briefje staat:
Waarde moeder,
Wij hebben door zuster Magcheltje in een brief verstaan om een eynde te maken van de
nagelaaten goederen van uwen man onsen vader, welke gij nog zijt bezittende, waar over wij
ook een gezegelden brief hebben van de schoudt van Alblasserdam, met versoek om
deselve te onderteykenen, en uw te laaten in het vrij bezit zoo van huys en stuktje landt, als
meubilaare goederen, midts dat gij sult betaalen alle de schulden bij uw en vader gemaakt.
Hetwelk wij in overweging genomen hebben, en geresolveert het selve te doen, gelijk wij ook
gedaan hebben, schoon wij wel anders hadden konnen doen, want het ons zeer verwondert
heeft dat gij bij of na de dood van vader oydt taal of teyken aan ons in Zeelandt hebt laaten
weten.
Wat ons aangaadt, moeder, wij zijn nog alle redelijk gezondt, weij hoopen het selve van uw
ook eens te mogen hooren.
uw onderdanige zoon en dogter
Leendert Clemensz
en
Maatje van Gooy
Veere den 7 octob. 1745

Dan volgt:

Ick houde mij dan ock aen het besluit van mijn suster en broer en bekene dan voldaen te
weeste
Magteltie Gooy.
den 17 novemb. 1744

sept. 1745 (661-13a)
Maggeltje Jans Gooy, meerderjarige dochter, en Leendert Clement, gehuwd met Mayken
Jans Gooy, als kinderen en erfgenamen van hun vader, wijlen Jan Ariensz Gooy, verklaren
door hun stiefmoeder, Neeltje Stam, nagelaten weduwe van hun vader, ten volle voldaan te
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zijn van wat hun als erfgenamen competeerde, en dat hun stiefmoeder zal blijven in het bezit
van de roerende en onroerende goederen die zij in gemeenschap met wijlen haar man had
bezeten, bestaande o.a. uit het woonhuis en een stukje griendland in Blokweer en de
meubels in het huis, mits dat hun stiefmoeder zal betalen alle schulden en lasten van de
boedel.
Getekend te Rotterdam en in Zeeland sept. 1745.

22-12-1746 (661-13)
Liquidatie tussen
a) Cornelis Stout als gehuwd met Aagje de Laat, eerder weduwe van Joris Bijlwerf
b) de erfgenamen van Joris Bijlwerf
van de penningen op 24.12.1746 door Cornelis Pijl aan Cornelis Stout overgegeven.
De inkomsten waren 140.15.8. Hiervan ontving Cornelis Stout zijn aandeel, de helft, dus
70.7.12. De erfgenamen krijgen samen de andere helft.

17-05-1747 (661-13) een los inliggend briefje bevat de volgende tekst:
“Streefkerk, den 17 mey 1747
Pieter Janse Bighlaar,
Eerwaarde neef en nicht, ik laat uw weten als dat ik nog redelijk gesont ben en ik hoop dat
het met uw lieven ook zoo is en ik laat uw ook weten als dat ik getrouwt ben. Nu is mijn
versoek dat jij op Alblasserdam komt bij de schouw toekomende dinsdag, dat wesen zal den
22 mey, want ik moet nu na mijn dinge zien en daarom moet jij komen. Hier mede breek ik af
en voorders de grietenis en ik blijf uw vredehouwende neef.
Leendert Pieterse Lans.”

27-12-1747 (661-13)
Pieter Ariensz Stout, meerderjarige jongman verklaart, mede uit naam van zijn zusters Lijsbet
Ariens Stout, Sijgje Ariens Stout en Jannigje Ariens Stout dat zij de erfenis van hun moeder
Sijgje Wouters ‘t Hoen, in haar leven weduwe van Ary Pietersz Stout, verwerpen, omdat de
boedel met te veel schulden is belast. Schout en schepenen besloten deze boedel onder
curatele te stellen en de schout Leendert Pijl en de secretaris Cornelis Pijl tot curatoren te
benoemen. Zij moeten rekening en verantwoording van de boedel maken om naderhand
vonnis van preferentie en concurrentie te kunnen leveren.

02-01-1748 (661-13)
Inventaris van alle nagelaten goederen van wijlen Sijgje Wouters ‘t Hoen, in haar leven
weduwe van Ary Pietersz Stout, overleden in dec. 1747 te Alblasserdam, opgesteld op
verzoek van de curatoren van deze insolvente boedel, op aanwijzen van Pieter Ariensz Stout,
Lijsbet Ariens Stout, Sijgje Ariens Stout en Jannigje Ariens Stout, meerderjarige nagelaten
kinderen.
Onroerend goed.
- een huis en binnendijks erf, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Lena Kalis, weduwe van
Maarten Mak, anderzijds het huis van Ary Keesmaat.
- een stukje griendland, groot 60 roeden in Blokweer achter Jan Pietersz Borsje, belend oost
Huyg Redelijkheyt, west de weduwe van Hendrik Stout, met nog 200 roeden griendland in de
Kerkkamp in Blokweer, belend oost Hendrik Backer, west de genoemde weduwe van
Hendrik Stout, en nog 75 roeden griendland in Soetjesgriend in Blokweer, belend oost
Cornelis Stout, west Pieter Schouten. 
Roerende goederen en kleding
Getekend: Leendert Pijl, Pieter Thoen, Ary Stout.

09-01-1748 (661-13)
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De curatoren over de insolvente boedel van Sijgje Wouters ‘t  Hoen, in haar leven weduwe
van Ary Pietersz Stout verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen
van Alblasserdam haar huis met erf, griendlanden, meubels en inboedel.
Verkocht wordt:
- een huis en binnendijks erf, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Lena Kalis, weduwe van
Maarten Mak, anderzijds het huis van Ary Keesmaat. Gekocht door Teuntje Pleunen, voor
280 gulden. Borgen: Ary de Jong en Jan Jonker.
- een stukje griendland, groot 60 roeden in Blokweer achter Jan Pietersz Borsje, belend oost
Huyg Redelijkheyt, west de weduwe van Hendrik Stout, met nog 200 roeden griendland in de
Kerkkamp in Blokweer, belend oost Hendrik Backer, west de genoemde weduwe van
Hendrik Stout, en nog een stuk griendland in Soetjesgriend in Blokweer, belend oost Cornelis
Stout, west Pieter Schouten. Samen 263 roeden. Koper: Pieter Ariensz Stout, voor 83
gulden. Borgen: Cornelis Stout en Ary Stout.
De verkoop van de meubels etc. bracht 16.15.0 op.
Getekend: Pieter Thoen, Ary Stout, Cornelis Pijl.

25-05-1748 (661-13)
Leendert Pijl, schout en Cornelis Pijl secretaris doen rekening en verantwoording ten
overstaan van de schepenen van Alblasserdam over de insolvente boedel van wijlen Sijgje
Wouters ‘t Hoen, in haar leven weduwe van Ary Pietersz Stout.
Overgebracht door de rendant aan Pleun Muys, als door zijn moeder, creditrice van de
overleden Sijgje wouters ‘t Hoen, daarmee belast.
Ontvangsten
Schout en schepenen hebben op 9.1.1748 in het openbaar verkocht de meubels en inboedel,
met een opbrengst van 16.15.0. 
Ook is verkocht het huis en erf, staande aan de Kinderdijk, belend enerzijds Lena Kalis,
weduwe van Maarten Mak en anderzijds het huis en erf van Keesmaat. Gekocht door Teuntje
Pleunen, weduwe van Cornelis Muys, voor 280 gulden.
Tevens werd 263 roeden land, in Blokweer, verkocht aan de zoon van de overleden Pieter
Ariensz Stout, voor 83 gulden.
Het totaal van de ontvangsten is 379.15.0.
Uitgaven.  Totaal 85.0.12. Batig saldo is 294.14.4.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Pieter Thoen, Ary Kort, Kors Hogermost, Ary
Stout, Cornelis Pijl.

25-05-1748 (661-13)
Staat en vonnis van preferentie en concurrentie uitgesproken door schout en schepenen van
Alblasserdam van de penningen die de verkoop van de nalatenschap van Sijgje Wouters ‘t
Hoen, weduwe van Ary Pietersz Stout,  heeft opgeleverd.
Ontvangsten. Totaal 294.14.4.
Dit bedrag wordt uitbetaald aan degenen die nog geld moesten krijgen van de overledene: de
secretaris Cornelis Pijl (administratiekosten), de koster en doodgraven, de timmerman
Leendert van Asperen voor de doodkist, Willem de Jong chirurgijn, Cornelis van den Corput
timmerman voor reparatie aan het huis en Cornelis Muys vanwege een hypotheekbrief.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Pieter Thoen, Ary Kort, Kors Hogerwerff, Ary
Stout, Cornelis Pijl.

Zonder datum (661-13)
Stamboom van Bastiaen Krijnen, Marynis Ariensz en Marrigje, Ariaantje en Jan Pietersz tot
bewijs dat zij voor 1/4 erfgenamen zijn van Jan Pietersz van Wijngaarden vaders en
moederszijde, 
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De vijf laatste nog in leven zijnde moeten ieder ab intestato erven van de overleden Jan
Jansz van Wijngaarden vaders moederszijde, ieder 1/5 van een vierde deel, dus 1/20 van de
hele nalatenschap.

zonder datum (661-13)
Stamboom van Marynis Ariensz, wonende te Lekkerkerk tot bewijs dat hij is voor ¼
erfgenaam van Jan Jansz van Wijngaarden vaders vaderszijde. Omdat er van vaders
vaderszijde geen andere nakomelingen zijn in gelijke graad, moet Marynis Ariensz alleen
erven ¼ van de nalatenschap.
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zonder datum (661-13)
Stamboom van Leendert Pietersz, diendende tot bewijs dat hij voor ¼ erfgenaam is van jan
Jansz Wijngaarden van vaders vaderszijde.

02-10-1748 (661-13a)
Aart Mever, bode te Alblasserdam, uit naam van Ary Redelijkheyt en Claas Mak te
Rotterdam, en Cornelis Kraay te Krimpen, als houders van een schuldbrief gevestigd op een
huis met erf op de Dam aan de zuidzijde van de sluis, toebehorende aan Hendrik Gijsberts
en bewoond door Marinus Kroon, meesterbakker, verbiedt deze Marinus Kroon huur te
betalen aan Hendrik Gijsberts en op diens order ook niet aan Pieter Besemer te
Papendrecht, of aan iemand anders, maar die huur te betalen aan de drie genoemde eisers
in mindering op hun schuldbrief.

10-03-1749 (661-13a)
Aart Mever, waarnemend gerechtsbode van Alblasserdam, heeft uit naam van Claas Mak te
Rotterdam en Cornelis Kraay te Krimpen aan de Lek, gerechtelijk in arrest genomen een huis
en erf, aan de zuidzijde van de Dam, belend oost de straat, zuid en west de heer Anthony de
Hoy, noord het gemeneland van de Nederwaard, thans toebehorend aan Hendrik Gijsbert,
om daarmee het geld veilig te stellen van een custingbrief van 10.7.1742 ten laste van
Willem Sundorff, groot 1000 gulden, gevestigd op het genoemde huis.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Willem Bruygom.

12-03-1749 (661-13)
Teuntje Pleunen, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Muys verklaart uit handen van de
secretaris van Alblasserdam te hebben ontvangen 238.12.6, welke som haar bij vonnis van
preferentie van de gerechten van Alblasserdam op 25.5.1748 is toegekend uit de penningen
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gegenereerd uit de insolvente boedel van Sijgje Wouters ‘t Hoen, in haar leven weduwe van
Ary Pietersz Stout, overleden te Alblasserdam.

21-03-1749 (661-13a)
Neeltje Stam, weduwe van Jan Ariensz Gooy, verkoopt in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam een huis met erf en een stukje land.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend enerzijds Mary Kroon en anderzijds Jasper
Visser, met 75 roeden griendland in Blokweer. Koper: Jasper Visser, voor 230 gulden.
Borgen: Huyg Redelijkheyt en Jan Pijl.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl, Huyg Redelijkheyt.

15-04-1749 (661-13a)
Rechtdag gehouden. 
Claas Mak te Rotterdam en Cornelis Kraay, meester metselaar te Krimpen aan de Lek,
eisers, contra Willem Sundorff en Hendrik Gijsberts, als hypotheeknemers van de eisers,
beiden wonende te Breyel onder het hertogdom Gulik, gedaagden.
Anthony van Zuydam, als procureur van de eisers (de gedaagden waren niet gekomen) eist
executieverkoop van het huis van de gedaagden (op de Dam).
Schout en schepenen leggen de gedaagde op 150 gulden te betalen, zijnde de drie niet
betaalde rentetermijnen (de laatste termijn liep af 1.5.1748). Bij in gebreke blijven zal
executie volgen.

23-08-1749 (661-13)
Inventaris van de nalatenschap van Jannigje Hendriks Backer, in haar leven erfgenaam en
weduwe van Jacques Janse Smit, in aug. 1749 te Alblasserdam overleden.
Onroerende goederen
- een huis met binnen- en buitendijks erf en een scheepstimmerloods, aan de Kinderdijk bij
de Lammetjeswiel, belend oost Cornelis Pijl, west Ary Krijnen. Het huis werd ten dele door de
overleden bewoond en is verder verhuurd aan Jan ‘ t Hoen voor 20 gulden per jaar sinds 1
mei 1749
- een huis en binnendijks erf aan de Kinderdijk in de hoge boezem, belend oost Jan
Hendriksz, west de weduwe van Jan Ariensz Krijgsman. Het wordt verhuurd aan Nanning
Hendriksz voor 17 gulden per jaar sinds 1 mei 1749.
Actien en pretensien
Contant geld. Gevonden werd 1402.2.8.
Bij het goud en zilverwerk zit een door de overleden geschreven briefje waarin zij zegt dat zij
aan haar man een belofte heeft gedaan dat bij haar overlijden het goud en zilver aan de
halve en hele broers en zusters van haar man gegeven moet worden. Dit is ook gebeurd
lopende de inventarisatie.
Kleren van de overledene
Koperwerk, blik en ijzer, hout en aardewerk
Schulden en lasten.

Datum? (661-13)
a) Cornelis Stout te Alblasserdam, gehuwd met Aagje de Laat, die eerder weduwe was van
Joris Bijlwerff, overleden te Alblasserdam, voor de ene helft,
en 
b) Andries Ferm Boom, gehuwd met Margarita de Wit, eerder weduwe van Gerardus Mik, en
enige erfgenaam van wijlen Cijtje Bouwman op grond van haar testament van 19.12.1741
voor Jacobus de Roy, notaris te Rotterdam, welke Cijtje Bouwman voor een vierde deel
mede-erfgenaam was van genoemde Joris Bijlwerff, verklaart rechthebbende te zijn op een
vierde in de andere helft. Hij heeft schriftelijk last van zijn schoonzoon Daniel Bouwman, die
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voor de helft in een vierde deel mede-erfgenaam is van Joris Bijlwerf, en tevens voor een
vierde in de helft erfgenaam van wijlen Lijsbet Bouwman, volgens haar testament van
5.8.1735 voor Pieter Jacobus de Superville, notaris te Rotterdam, welke Lijsbet Bouwman
voor een vierde deel mede-erfgenaam was van haar halfbroer Joris Bijlwerff, en verklaart
voor de respectieve porties waarop zijn genoemde schoonzoon recht heeft.
Cornelis Stout verklaart als lasthebber van de verdere erfgenamen van Joris Bijlwerff
(behalve van de drie minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Bouwman) voor hun
respectievelijke porties ontvangen te hebben uit handen van Cornelis Pijl, secretaris te
Alblasserdam:
a) een som van 111 gulden, zijnde het kapitaal met de rente dat Adriaan Visser aan de
boedel van wijlen Joris Bijlwerff en Aagje de Laat schuldig was. 111.0.0
B) een som van 50 gulden die Dirk Ivens, chirurgijn te Alblasserdam nog van een
hypotheekbrief van oorspronkelijk 200 gulden, schuldig was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0.0

161.0.0
Af aan kosten aan Cornelis Pijl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4.8
Aan hem betaald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.15.8

25-09-1749 (661-13a)
De gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jannigje Hendrikse Backer, in haar leven weduwe
van Jacques Jansz Smit verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen
van Alblasserdam huizen en erven gelegen aan de Kinderdijk.
Verkocht wordt:
- een huis met binnen- en buitendijks erf, met scheepstimmerloods ernaast, aan de
Kinderdijk, bij of aan de Lammetjeswiel, belend oost Cornelis Pijl, west Ary Krijnen. Koper:
Fop Jansz Smit, voor 825 gulden. Borgen: Jan Pijl en Cornelis Pijl.
- een huis met binnendijks erf en de aveling erachter, aan de Kinderdijk in de hoge boezem,
belend oost Jan Hendrikse, west de weduwe van Jan Ariensz Krijgsman. Koper: Cornelis Pijl,
secretaris alhier, voor 194 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl, Cornelis van Wijen.

25-09-1749 (661-13a)
De gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jannigje Hendrikse Backer, in haar leven weduwe
van Jacques Jansz Smit verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen
van Alblasserdam meubels en inboedel. Opbrengt is 531.8.-.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl, Cornelis van Wijen.

08-12-1749 (661-13)
Liquidatie en scheiding van de nagelaten boedel van Jannigje Hendrikse Backer, in haar
leven weduwe van Jacus Jansz Smit, en bij testament van 4.2.1728 voor notaris Albertus van
Nievelt te Dordrecht erfgenaam van haar man. Gedaan tussen
1. Leendert van Houwelingen, gehuwd met Aaltje Foppen Backer, enige nagelaten dochter
van Fop Backer, en Wouter Kalkman, gehuwd met Jannigje Ooms, enige nagelaten dochter
van Ermpje Backer, in haar leven echtgenote van Eymert Ooms. Deze Fop en Ermpje waren
volle broer en zuster van Hendrik Backer, de overleden vader van Jannigje Hendriks Backer.
Samen van vaders zijde erfgenamen ab intestato van Jannigje voor de ene helft.
2. Cornelis Hoogenboom, Jan Hoogenboom, Bastiaan Tromp, gehuwd met Martijntje
Hoogenboom en Saars Janse Griek, gehuwd met Lijsbet Hoogtenboom, voor zichzelf en als
lasthebbende van Johannes Hoogenboom, hun broer en zwager. Met hun vijven kinderen
van Marygje Ariens van der Graaff, in leven echtgenote van Willem Hoogenboom. Aartje
Dirks van de Graaff, weduwe van Bastiaan Paulusz de Koning, voor zichzelf en zich
sterkmakend voor hun broer Ary Dirks van der Graaff, beiden kinderen van Dirk Ariensz van
der Graaff. Cornelis Ariensz van de Graaff en Hendrik Schoon, gehuwd met Cornelia Ariens
van de Graaff, voor zichzelf en als lasthebber van Adriaan Ariensz van de Graaff,
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schoolmeester te Poortvliet in Zeeland en voor Leendert van der Voet, gehuwd met
Jacomijntje Ariens van de Graaff, alsmede Jan Baas en Teunis Roskam, armmeesters van
Oud-Alblas die Job Ariens van de Graaff alimenteren. Alle zes kinderen van Ary Ariensz van
de Graaff. Verder nog Ary Teunisz Tieleman en Jan Teunisz Tieleman, beiden kinderen van
Merrigje Ariens van de Graaff in haar leven gehuwd met Teunis Tieleman. Deze Marygje
Ariens van de Graaff, Dirk Ariensz van de Graaff en Ary Ariensz van de Graaff zijn geweest
volle broers en zusters en Merrigje Ariens van de Graaff die een halfzuster van vaderszijde
was van Sijgje Ariens van de Graaff, in haar leven echtgenote en later weduwe van de
genoemde Hendrik Backer en de overleden moeder van de genoemde Jannigje Hendriks
Backer en dus samen voor de andere helft van moederszijde erfgenamen ab intestato van
Jannigje Hendriks Backer.
Dan worden alle ontvangsten van de boedel opgesomd, met een totaalbedrag van 3092.12.8
gulden.
Verkocht was een huis met timmerloods aan de Kinderdijk bij Lammetjeswiel op 25.9.1749.
Het werd verkocht aan Fop Jansz Smit voor 825 gulden. 
Er was nog een huis met erf verkocht, staande aan de Kinderdijk in de hoge boezem.
Verkocht aan Cornelis Pijl, baljuw van de Lek, voor 194 gulden.
De uitgaven komen totaal op 450.2.8 gulden. De begrafeniskosten waren 140 gulden.
De boedel levert dus een batig saldo ter verdeling onder de erfgenamen op van 2642.10.0.
Dit bedrag wordt in tweeën gesplitst: 1321.5.0. De erfgenamen uit groep en groep 2 krijgen
samen elk zo’n helft. de verdeling wordt per persoon gespecificeerd.

19-01-1750 (661-13a)
Schout en schepenen van Alblasserdam machtigen Aart Mever, waarnemend bode, om het
provisionele vonnis verkregen door Claas Mak te Rotterdam en Cornelis Kraay, meester
metselaar te Krimpen aan de Lek, eisers in de zaak tegen Willem Sundorff en Hendrik
Gijsberts, beiden wonende te Breyel in het hertogdom Gulik ter executie te stellen.

19-01-1750 (661-13a)
Compareerden ter secretarie Bastiaan van Asperen en Ary Groenendijk, beiden te
Alblasserdam, die verklaarde samen zich borg te stellen voor Willem Sundorff en Hendrik
Gijsberts, wonende te Breyel in het hertogdom Gulik, in verband met het provisionele vonnis
van 5.4.1749 is uitgesproken ten voordele van Claas Mak te Rotterdam en Cornelis Kraay te
Krimpen aan de Lek.

12-03-1750 (661-13a)
Op grond van een executiebesluit van 9.1.1750 en een provisioneel vonnis van 5.4.1749,
beiden van schout en schepenen van Alblasserdam, verkregen door Claas Mak te Rotterdam
en Cornelis Kraay, meester metselaar te Krimpen aan de Lek, die executie eisten tegen
Willem Sundorff en Hendrik Gijsberts, als eigenaars van de hypotheek van de eisers, beiden
wonende te Breyel in het hertogdom van Gulik, neemt Aart Mever als gerechtsbode van
Alblasserdam, in arrest een huis en erf met alles wat daarin nagelvast is, staande aan de
zuidzijde van de Dam, belend oost de straat, zuid en west Anthony de Hoy, noord het
gemeneland van de Nederwaard, om daarop te verhalen een som van 150 gulden wegens
de drie vervallen rentetermijnen van een kapitaal van 850 gulden, volgens de
schuldcustingbrief van 10.7.1742. De laatste rentetermijn was verstreken op 1.5.1748.

03-04-1750 (661-13a)
Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen van Alblasserdam
verklaren dat voor hen compareerde Cornelis van Wijen en bekende schuldig te zijn aan Jan
Pijl, schepen en Cornelis Pijl, gaarmeester van Alblasserdam, een som van 500 gulden,
vanwege geleend geld, tegen 4% rente per jaar, Onderpand is een huis, achterhuis, erf en
boomgaard aan de Kinderdijk, belend oost Cornelis Stout, west Jan Paulusz Breur.
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Deze akte is doorgehaald. In de marge staat geschreven:
Bij de staat van preferentie van de insolvente boedel van Cornelis van Wijen, het kapitaal en
de verlopen rente geadjudiceerd en bij kwitantie voldaan zijnde is deze ter secretarie
geroyeerd op 18.4.1753.
Getekend: Leendert Pijl, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt.

13-05-1750 (661-13a)
Verslag van Aart Mever in de zaak van de executieverkoop van het huis op de Dam van
Willem Sundorff en Hendrik Gijsberts. Op 9.1.1750 heeft de gerechtsbode Aart Mever de
veroordeelden gesommeerd de nog openstaande rentetermijnen te betalen, op straffe van
executie van het huis en erf op de Dam.
Op 11.12.;1750 heeft hij de aanmaning herhaald: betalen binnen veertien dagen.
Op 12.3.1750 heeft hij het huis met erf in handen gesteld van de hoge overheid.
Op 15.3.1750, op een zondag, is na de kerkdienst aan het volk bekend gemaakt dat het in
arrest genomen huis en erf in het openbaar verkocht zal worden.
Op 18.3.1750 is de eerste proclamatie van de rechtdag aangeplakt.
Op 29.3 en 1.4.1750 is de tweede publicatie gedaan.
Op 12.4. en 15.4.1750 is de derde publicatie gedaan.
Op 26.4 en 29.4.1750 is de vierde publicatie gedaan. de openbare verkoop zal zijn op
13.5.1750 om 9.30 uur in het gerechtshuis, in het huis en herberg van jan van der Aa op de
Dam.
Op 13.5.1750, ‘s morgens om 11 uur zijn aan de omstanders de voorwaarden voor de
verkoop voorgelezen. Niemand heeft intussen beroep aangetekend tegen de verkoop. De
veiling wordt gedaan en koper van het huis met erf is Cornelis van Proyen te Krimpen aan de
Lek, voor de somma van 825 gulden.

13-05-1750 (661-13a)
Aart Mever, waarnemend gerechtsbode verkoopt krachtens een vonnis van de schout en
schepenen rechtbank van Alblasserdam, ten gunste van Claas Mak te Rotterdam en
Cornelis Kraay, meester metselaar te Krimpen aan de Lek, en ten nadele van Willem
Sundorff en Hendrik Gijsberts, beiden wonende te Breyel, een huis met erf, staande op de
Dam, om daarop te verhalen een som van 250 gulden wegens reeds vervallen termijnen van
een kapitaal van 850 gulden, volgens een schuldbrief van 10.7.1742.
Koper: Cornelis van Proyen, voor 825 gulden. Borgen: Cornelis Kraay en Cornelis van
Straaten, schoolmeester.
Getekend: Leendert Pijl, Willem Bruygom, Huyg Redelijkheyt.

02-06-1750 (661-01)
Aart Mever, waarnemend gerechtsbode, heeft op grond van een provisioneel vonnis van
schout en schepenen van 5.4.1749, verkregen door Claas Mak te Rotterdam en Cornelis
Kraay, meester metselaar te Krimpen aan de Lek, als executanten tegen Willem Sundorff en
Hendrik Gijsberts als eigenaars van de hypotheek, wonende te Breyel, als geëxecuteerden,
in het openbaar verkocht op 13.5.1750 aan Cornelis van Proyen, wonende te Krimpen aan
de Lek, een huis met erf staande aan de zuidzijde van de Dam, belend oost de straat, zuid
en west Anthony de Hoy, noord het gemeneland van de Nederwaard, voor de som van 825
gulden. Hij heeft ook afgekondigd dat ieder die iets te vorderen heeft van de gexecuteerden
zich moet melden. Schout en schepenen verklaren dat alle crediteuren geen recht hebben op
het huis, maar wel op het geld dat de verkoop ervan opbrengt.
De opbrengst van het huis (in eerste instantie betaalde de koper 525 gulden) werden ter
secretarie geconfisceerd. Op 6.12.1752 betaalde Cornelis van Proyen de rest, 300 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl, Kors Hogermost, Cornelis van Wijen, Huyg Redelijkheyt.

02-06-1750 (661-01)
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Voor Leendert Pijl, schout en Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen van
Alblasserdam, compareerden Claas van der Zijden en Jasper Ariensz Teeuw, beiden
armmeesters van Alblasserdam, als bij akte van 28.4.1750 gemachtigd door de armmeesters
van Leerdam omdat zij samen Jacobus van Os, gewezen smid te Alblasserdam, hadden
gealimenteerd. Zij verklaren dat zij in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen
van Alblasserdam hadden verkocht op 13.5.1750 aan Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt,
beiden schepenen van Alblasserdam, een huis met erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat,
belend oost de weduwe van Leendert Leendertsz Metselaar, west de kinderen van Cornelis
Ariensz Redelijkheyt, zuid dezelfde, noord de straat, op het kohier van de verpondingen nr.
42. Het huis is vrij van de hypotheek die Lena de Laat, weduwe van Job Ariensz Zoet erop
had, daterende van 4.2.1740.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Kors Hogermost.

05-06-1750 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen,
compareerden Cornelis van den Corput, Ary Baas, gehuwd met Aryaantje van den Corput,
Pieter van Dalen, gehuwd geweest met Trijntje van den Corput (Cornelis van den Corput en
Ary Baas tevens als voogden over de twee kinderen van Trijntje) allen te Alblasserdam,
Pleun den Braanker te Oud-Alblas, gehuwd met Heiltje van den Corput, Anna Catharina du
Bois, weduwe van Jan van Cappel, enige nagelaten dochter van Cornelia van den Corput, in
leven echtgenote van David du Bois te Rotterdam, de laatste twee ook als lasthebbers van
Teunis van der Sluys, gehuwd met Jannetje van den Corput, allen samen kinderen en
kleinkinderen en mede-erfgenamen van wijlen Andries van den Corput en Jannigje
Boudewijns Maanhout, en ieder nog als erfgenamen van wijlen Maria van den Corput, zuster
en moei van de comparanten, die een dochter en mede-erfgename was van de genoemde
Andries van den Corput. De comparanten verklaren dat zij op 27.12.1749 in het openbaar
voor 635 gulden hebben verkocht aan Cornelis van der Straten, schoolmeester te
Alblasserdam en aan hem transporteren een huis, achterhuis en erf in de Kerkstraat aan de
noordzijde, belend oost Wouter Willemsz Spruyt, west de schout Oudraat, op het kohier van
de verpondingen nr. 35.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Kors Hogermost.

05-06-1750 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen,
compareerden Cornelis van den Corput, Ary Baas, gehuwd met Aryaantje van den Corput,
Pieter van Dalen, gehuwd geweest met Trijntje van den Corput (Cornelis van den Corput en
Ary Baas tevens als voogden over de twee kinderen van Trijntje) allen te Alblasserdam,
Pleun den Braanker te Oud-Alblas, gehuwd met Heiltje van den Corput, Anna Catharina du
Bois, weduwe van Jan van Cappel, enige nagelaten dochter van Cornelia van den Corput, in
leven echtgenote van David du Bois te Rotterdam, de laatste twee ook als lasthebbers van
Teunis van der Sluys, gehuwd met Jannetje van den Corput, allen samen erfgenamen
kinderen en kleinkinderen en mede-erfgenamen van wijlen Andries van den Corput en
Jannigje Boudewijns Maanhout, en ieder nog als erfgenamen van wijlen Maria van den
Corput, zuster en moei van de comparanten, die een dochter en mede-erfgename was van
de genoemde Andries van den Corput. Zij verklaren op 27.12.1749 voor 27 gulden te hebben
verkocht en te transporteren aan Huyg Redelijkheyt, schepen van Alblasserdam, een stukje
aveling land, groot 40 roeden, in Blokweer achter het erf van de koper.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Kors Hogermost.

05-06-1750 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen,
compareerden Cornelis van den Corput, Ary Baas, gehuwd met Aryaantje van den Corput,
Pieter van Dalen, gehuwd geweest met Trijntje van den Corput (Cornelis van den Corput en
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Ary Baas tevens als voogden over de twee kinderen van Trijntje) allen te Alblasserdam,
Pleun den Braanker te Oud-Alblas, gehuwd met Heiltje van den Corput, Anna Catharina du
Bois, weduwe van Jan van Cappel, enige nagelaten dochter van Cornelia van den Corput, in
leven echtgenote van David du Bois te Rotterdam, de laatste twee ook als lasthebbers van
Teunis van der Sluys, gehuwd met Jannetje van den Corput, allen samen erfgenamen
kinderen en kleinkinderen en mede-erfgenamen van wijlen Andries van den Corput en
Jannigje Boudewijns Maanhout, en ieder nog als erfgenamen van wijlen Maria van den
Corput, zuster en moei van de comparanten, die een dochter en mede-erfgename was van
de genoemde Andries van den Corput. Zij verklaren dat door wijlen hun zuster en moei Maria
in haar leven reeds verkocht was 90 roeden griendland in de Lange Steeg in Vinkepolder
aan de hoge boezemkade, belend oost Teunis de Jong, west Paulus Spruyt, zuid Jacob de
Jong, noord de Alblas. Was verkocht aan hun broer, zwager, oom Cornelis van den Corput,
voor 12 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Kors Hogermost.

21-07-1750 (661-01)
Voor notaris Cornelis Pijl compareerde Adriana Ariens Swager, weduwe van Leendert Jansz
Soet, wonende te Streefkerk, Zij verklaart  te machtigen Cornelis Verhoeff te Streekerk om in
haar naam te verkopen en te transporteren een losrentebrief ten laste van Holland en
Westvriesland, groot 1000 gulden, staande op naam van de weeskidneren van Aryen
Willemsz, haar vader, die haar bij scheiding en verdeling van de erfenis was toebedeeld, van
dato 16.1.1672.

25-07-1750 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Willem Bruygom, schepenen van
Alblasserdam, verklaren dat voor hen compareerde Nicolaas Hoogermost te Kralingen, die
verklaart verkocht te hebben en te transporteren aan Jacob Jansz de Jong, schepen te
Alblasserdam, 3 mergen land in Vinkepolder in de Lange Steeg, belend oost juffr. Heykoop,
west Jan Pijl en Cornelis Pijl en nog 300 roeden land in Vinkepolder aan de noordzijde van
de weg, belend oost Claas Spruyt, west de heer De Hoy, zuid de weg, voor 200 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Willem Bruygom.

29-07-1750 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Cornelis Verhoeff te Streefkerk, als lasthebber van Adriana Ariens Swager, weduwe van
Leendert Jansz Soet, die een van de weeskinderen is van Arien Willemsz en aan wie bij de
verdeling van de boedel van haar vader een losrentebrief werd aanbedeeld. Hij verklaart
verkocht en getransporteerd te hebben aan de kerk van Alblasserdam een losrentebrief ten
laste van Holland en Westvriesland, groot 1000 gulden a 4% per jaar, op naam van de
weeskinderen van Aryen Willemsz, van 16.1.1672. De koopsom was 800 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Willem Bruygom, Jacob Janse de Jong.

07-08-1750 (661-13a)
Schout en schepenen van Alblasserdam maken bekend dat op 7.8.1750 om twee uur in het
gerechthuis van Alblasserdam door vonnis van preferentie en concurrentie gedisponeerd zal
worden over de penningen van het bij executie verkochte huis en erf met alles wat daarin is,
staande aan de zuidzijde van de Dam, belend oost de straat, zuid en west de heer De Hoy,
noord het gemeneland van de Nederwaard, voorheen het bezit van Willem Sundorff en
Hendrik Gijsberts, beiden wonende te Breyel in het hertogdom van Gulik. Alle schuldeisers
worden verzocht zich te melden op de secretarie.

07-08-1750 (661-13a)
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Klaas Mak en Cornelis Kraay verklaren uit handen van de secretaris van Alblasserdam
ontvangen te hebben de som van 403,7.0 komende uit de executie van het huis en erf
toebehorende aan Willem Sundorff en laatst in eigendom van Hendrik Gijsberts.

07-08-1750 (661-13a)
Staat van preferentie van de kooppenningenvan het huis en erf op de Dam toebehoord
hebbende aan Willem Sundorff en laatst in bezit van Hendrik Gijsberts. Het huis was ten
gevolge van een vonnis ter executie in het openbaar verkocht voor 825 gulden. Voor
verdeling onder schuldeisers is echter maar 525 gulden beschikbaar. Hierbij komen nog de
huurpenningen, ad 130 gulden, zodat beschikbaar is 655 gulden.
de kosten van de secretarie, schout en schepenen, rechtdagen en bode, bedragen totaal
251.13.-, zodat nog overschiet  403.7.0. Dit bedrag is voor de eisers van de executie: Claas
Mak en Cornelis Kraay. De koper moet ook nog 300 gulden voldoen aan deze heren. De
koper, Cornelis van Proyen, betaalt dit op 6.12.1752.

08-09-1750 (661-01)
Leendert Backer, schepen te Alblasserdam, gehuwd geweest met en erfgenaam van wijlen
Jannigje Leendertse voor stadhouder en leenmannen van de heerlijkheid Alblasserdam
opgedragen en overgeven aan Maria Armiger, echtgenote van Cornelis Pijl, baljuw van de
Lek en stadhouder en griff ier van de lenen van de heerlijkheid Alblasserdam, een halve
mergen land, gelegen buitendijks in Ruigenhil, belend noord Cornelis Krijnen Kraay, west de
Merwede, zuid Goris van Claveren, oost de zeedijk, alles voor een somma van 50 gulden.

29-12-1750 (661-13a)
Verdeling van de opbrengst van het verkochte huis met erf en 75 roeden griendland,
toebehoord hebbende aan wijlen Jan Ariensz Gooy en zijn nagelaten weduwe Neeltje
Pleunen Stam, op 21.3.1749 in het openbaar verkocht.
De verkoopsom van het huis en land was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.-.-
Aan kosten werd afgetrokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.-.-
Voor verdeling blijft over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.-.-
Dit geld gaat naar:
Pleun Stam wegens een obligatie van 100 gulden van 1.5.1729 . . . . . . . . . . . . . . . . 100.-.-
Leendert Pijl, schout alhier, wegens een rekening van geleverde waren . . . . . . . . . . 37.16.-
De weduwe Muys wegens geleverde waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.12.-
Meester Grison voor geleverde medicamenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.-
Teunis Backer voor leverantie van brood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8.-
De schoolmeester Cornelis van Straaten voor het luiden, grafmaken etc. . . . . . . . . . . . 7.-.-
De timmerman Cornelis van den Corput voor reparatie aan het huis . . . . . . . . . . . . . . 10.-.-
Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.18.0
Het restant, 4.2.-, krijgt de weduwe.

27-05-1751 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Willem Bruygom, schepenen, compareerden
Cornelis Pijl, gaarmeester en Huyg Redelijkheyt, schepen, die verklaarden te hebben
verkocht voor 1120 gulden en te transporteren aan Alida Armiger, gescheiden echtgenote
van Hendrik van der Hoep, tegenwoordig wonende te Alblasserdam, een huis met erf aan de
westzijde van de Dam, belend zuid de gemeenschappelijke gang tussen dit huis en dat van
de kinderen van Cornelis Quackernack, noord Leendert van Schagen en de weduwe
Cornelis Slagboom, op het kohier nr. 71. De comparanten hadden het zelf gekocht op
5.2.1744.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Willem Bruygom.

27-05-1751 (661-01)
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Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Aart Mever, als gevolmachtigde (22.5.1751), en Jasper Teeuw en Eeuwit van der Zijden,
beiden armmeesters van Alblasserdam vanwege de alimentatie van Cornelia Ariens Wens,
weduwe en boedelhoudster van Leendert Jansz van Wijen. Zij verklaren dat deze Cornelia
Ariens Wens op 31.12.1750 in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam heeft verkocht aan de comparanten die het hebben opgedragen aan Willem
Bruygom, schepen, een vervallen huis met erf en boomgaardje, buitendijks ten zuiden van
de Dam gelegen, belend zuid de gemeenschappelijke steeg tussen dit huis en dat van
Willem Kort, noord de heer De Hoy. De koopsom was 102 gulden. Dat bedrag is gebruikt om
de hypotheek van 15.12.1729 op dit huis ten van 150 gulden bate van Cornelis Pijl (mede-
comparant) mee te betalen.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer.

27-05-1751 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen,
compareerden Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, beiden schepenen alhier, die
verklaarden verkocht te hebben en te transporteren aan Marinus Claasz Spruyt te
Alblasserdam, een vervallen huis met erf en boomgaardje, buitendijks ten zuiden van de
Dam gelegen, belend zuid de gemeenschappelijke steeg tussen dit huis en dat van Willem
Kort, noord de heer De Hoy. koopsom 60 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Leendert Backer, Kors Hogermost.

27-05-1751 (661-01)
Voor Leendert Backer, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerden
Leendert Pijl, schout, Jan Pijl, schepen en Cornelis Pijl, gaarmeester. Zij verklaren verkocht
te hebben en te transporteren aan Jacob Jansz de Jong, schepen, 475 roeden griendland in
Vinkepolder voer de middelwetering, belend oost Willem Bruygom en de weduwe Cornelis
Slagboom, west de koper, zuid Ary Staatsz Verduyn, noord de middelwetering. Koopsom 50
gulden.
Getekend: Leendert Backer, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt.

27-05-1751 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Dirk Bouwman te Nieuw-Lekkerland, gemachtigd door zijn vader Jan Bouwman, die vanwege
zijn hoge leeftijd zelf niet kon komen. Hij verklaart te hebben verkocht en te transporteren
aan Jan Jansz de Jong te Alblasserdam, 4 mergen 150 roeden wei-, hooi- en griendland in
Blokweer, in Cornelis Adriaansweer. Koopsom 265 gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt.

20-08-1751 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde Mayken
Stevens den Hoet, weduwe van Ary van Stek, in zijn leven schepen alhier. zij verklaart
verkocht te hebben en te transporteren aan Jan Maertensz Bouw te Alblasserdam, een
stukje griendland van 150 roeden, in Blokweer, achter Lammetjeswiel, belend oost de
kinderen van Cornelis Stout, west Wouter Pietersz, zuid Jacques Stout, noord Daniel Stout.
Koopsom 3.3.0.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl en Huyg Redelijkheyt.

20-08-1751 (661-01) akte is geheel doorgehaald.
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen, compareerde Marinus
Spruyt te Alblasserdam, die verklaarde schuldig te zijn aan Huyg Redelijkheyt, schepen, de
somma van 500 gulden, wegens geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn
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nieuw gebouwde huis in de Kerkstraat aan de zuidzijde, belend enerzijds de weduwe van
Leendert Metselaar en anderzijds de kinderen van Cornelis Redelijkheyt.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl en Willem Bruygom.
De hypotheek is geroyeerd op 2.11.1764.

23-09-1751 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen, compareerde Gerrit
Lucasz van Gog, meester smid, gewoond hebbende te Schiedam en nu te Alblasserdam. Hij
verklaart verkocht te hebben en te transporteren aan Johannes Vos te Rotterdam, een huis
en achterhuis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Cornelis Bouw, west Teunis Verduyn,
met 2 mergen weiland naast het Sandeken, belend oost de erfgenamen van Cornelis Stout,
west de polder Kortland met het genoemde land genaamd het Sandeken. Koopsom 700
gulden.
Getekend: Leendert Pijl, Jan Pijl en Willem Bruygom

23-09-1751 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen, compareerde Bastiaan
van der Wiel te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben en te transporteren aan
Johannes de Vos te Rotterdam vier stukjes land in Blokweer:
a) 1 mergen weiland binnen de middelwetering, naast het Sandeken achter het Nieuwelant,
gekocht van de kinderen van wijlen capiteyn Boon, belend oost Huyg Redelijkheyt, west de
Sandekensgrienden
b) 400 roeden weiland naast de molenvliet over de middelwetering achter het vorige perceel
c) 1 mergen, belend oost de molenvliet, west de kinderen van Cornelis Stout
d) 215 roeden griendland over de middelwetering, bij de Blauwe Steen, belend west Hendrik
Backer.
Koopsom 250 gulden. De koper had van de verkoper nog 100 gulden te goed. die worden
verrekend met de koopsom.

22 en 29-10-1751 (661-01)
Adriana Elisabeth van de Graaff, bejaard en ongehuwd te Dordrecht voor zichzelf en als
beheerster van de boedel van wijlen haar broer Jacob van de Graaff, in zijn leven oud-raad
en oud-burgemeester van Dordrecht zal in het openbaar laten verkopen door haar
gemachtigde notaris Pieter van Well, notaris te Dordrecht verkopen:
- een huis en erf met boomgaard en tuin in de Kerkstraat, belend oost Dammis Verduyn,
west Ary van Dalen, zuid het marktveld, noord de armen van Alblasserdam. Is op 22.10.1751
verkocht aan Cornelis Spruyt voor 60 gulden.
- op 29.10.1751, een huis en erf met drie mergen 450 roeden wei-, hennip en griendland
achter het huis, in Vinkepolder, gehuurd door Jacob Janse de Jong. Koper: Jacob Janse de
Jong voor 65 gulden per mergen.
- 1 mergen 300 roeden hooi- en hennipland in Vinkepolder, belend oost Jacob Janse de
Jong, west de heer de Hooy, zuid de verkoopster, noord de Alblas, wordt gebruikt door jacob
Janse de Jong. Koper: Jacob Janse de Jong, voor 42 gulden per mergen.
- 1 mergen 400 roeden griend in Vinkepolder, belend oost Jacob Janse de Jong, west de
heer De Hooy, noord de verkoopster, zuid Cornelis Spruyt. Koper: Jacob Janse de Jong,
voor 18 gulden per mergen.
- 1 mergen 500 roeden griend in Vinkepolder, belend oost Jacob Janse de Jong, west de
heer De Hooy, zuid de Hoogendijk, noord de wetering en Cornelis Spruyt. Koper: Cornelis
van Straaten, voor 60 gulden per mergen.
- 1 mergen 300 roeden griend- en hennipland, belend oost Ary Janse Beenhacker en
Dankert Jansen, west de weduwe Fockert, zuid de dijk, noord de Alblas. Koper: Jan Bas,
voor 30 gulden.



-113-

- 2 mergen 200 roeden hooi- en weiland in Kortland, belend oost Adriaan Visser, west Willem
Baan, zuid de Kortlandse dijk of weg, noord het volgende perceel. Wordt gehuurd door Frans
Erkelens. Koper: Cornelis Pijl, voor 70 gulden per mergen.
- 1 mergen 400 roeden hooiland in Kortland, belend oost Adriaan Visser, west Willem Baan,
zuid de vorige partij land, noord de boezemkade. Wordt gehuurd door Ary Kruk. Koper: Ary
Stout, voor zichzelf en voor zijn broer Daniel Stout, voor de prijs van 46 gulden per mergen.

15-12-1751 (661-01)
Voor Leendert Backer en Willem Bruygom, schepenen van Alblasserdam compareerde Tijs
Ariensz Kortlant te Alblasserdam. Hij erkent schuldig te zijn aan Leendert Pijl, schout van
Alblasserdam, de somma van 225 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand een
huis met binnendijks erf aan de Kinderdijk, belend enerzijds het huis en erf  van Cornelis Pijl,
anderzijds dat van Aryaantje Ouderkerk, weduwe van Ary Backer.
Getekend: Leendert Backer en Willem Bruygom.
In de marge staat dat deze hypotheek is geroyeerd op 9.7.1755.

17-01-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Huyg Redelijkheyt, schepenen compareerden Jacob
Jansz de Vries en Mary Jans de Vries, weduwe van Teunis Roos, samen erfgenamen ab
intestato van hun overleden zuster Neeltje Jans de Vries. Zij verklaren verkocht en
getransporteerd te hebben aan Aryaantje Teunisse Roos en Annigje Teunisse Roos, zusters
en kinderen van de tweede comparante, een huis en binnendijks erf aan de Kinderdijk,
belend oost Ary Krijnen, west Jacobus van der Steyn. Koopsom 150 gulden.

25-01-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Huyg Redelijkheyt, schepenen compareerde Teuntje
Pleunen, weduwe van Cornelis Muys, in zijn leven schepen alhier. Zij verklaarde verkocht en
getransporteerd te hebben aan Claas Jansz Mak te Alblasserdam a) een binnendijks erf aan
de Kinderdijk, belend oost Jan Pijl en Cornelis Pijl, west Wouter Pietersz, b) een stukje
griend, groot van 40 roeden in Blokweer, achter het erf van de koper, c) 250 roeden
griendland in Blokweer, in Witschert, aan de middelwetering, belend oost Cornelis Pijl, west
schout Leendert Pijl. Koopsom 193 gulden.

25-01-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Huyg Redelijkheyt, schepenen compareerde Claas
Jansz Mak. Hij verklaart schuldig te zijn aan Teuntje Pleunen, weduwe van Cornelis Muys,
een somma van 192 gulden, vanwege nog onbetaalde kooppeningen van een binnendijks erf
etc. (zie vorige akte). Voor 1.6.1752 moet hij 72 gulden betaald hebben en de rest in jaarlijkse
termijnen van 25 gulden. Rente 4% per jaar. Onderpand zijn de gekochte goederen.

26-04-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl schout, Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen, compareerde
Pieter van Wel, notaris en procureur te Dordrecht, als lasthebber van Adriana Elisabet van de
Graaff, bejaard en ongehuwd, wonende te Dordrecht, voor zichzelf en als beheerster van de
boedel van wijlen haar broer Jacob van de Graaff, in zijn leven oud-raad en oud-
burgemeester van Dordrecht. Hij verklaart verkocht en getransporteerd te hebben aan
Cornelis Spruyt te Alblasserdam, een huis en erf met boomgaard in de Kerkstraat, belend
oost Damas Verduyn, west Ary van Dalen, zuid het marktveld, noord de armen van
Alblasserdam. Koopsom is 60 gulden.

26-04-1752 (661-01)
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Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen compareerde Pieter van
Wel, notaris en procureur te Dordrecht, als lasthebber van Adriana Elisabet van de Graaff,
bejaard en ongehuwd, te Dordrecht, voor zichzelf en als beheerster van de boedel van wijlen
haar broer Jacob van de Graaff, in zijn leven oud-raad en oud-burgemeester van Dordrecht.
Hij verklaart op 29.10.1751 in het openbaar verkocht te hebben en te transporteren aan Jacob
Jansz de Jong, schepen alhier, een huis en erf met 3 mergen 454 roeden weiland en
griendland achter het huis, in Vinkepolder, belend oost de koper, west Jan de Kraay.
Koopsom 245 gulden.

26-04-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen compareerde Pieter van
Wel, notaris en procureur te Dordrecht, als lasthebber van Adriana Elisabet van de Graaff,
bejaard en ongehuwd, te Dordrecht, voor zichzelf en als beheerster van de boedel van wijlen
haar broer Jacob van de Graaff, in zijn leven oud-raad en oud-burgemeester van Dordrecht.
Hij verklaart op 29.10.1751 verkocht te hebben en te transporteren aan Jacob Jansz de Jong,
schepen alhier, twee perceeltjes land, het ene van 1 mergen 300 roeden en het andere 1
mergen 400 roeden, hooi-, hennip- en griendland in Jan Claas Gijseweer in Vinkepolder.
Koopsom 93 gulden.

26-04-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen compareerde Pieter van
Wel, notaris en procureur te Dordrecht, als lasthebber van Adriana Elisabet van de Graaff,
bejaard en ongehuwd, te Dordrecht, voor zichzelf en als beheerster van de boedel van wijlen
haar broer Jacob van de Graaff, in zijn leven oud-raad en oud-burgemeester van Dordrecht.
hij verklaart op 29.3.1751 verkocht en getransporteerd te hebben aan Cornelis van Straaten,
schoolmeester alhier, 1 mergen 500 roeden griendland in Jan Claas Gijseweer in Vinkepolder,
van de middelwetering tot de Krommelaan, belend oost Jacob Jansz de Jong, west de heer
De Hoy en Willem Bruygom. Koopsom 110 gulden.

26-04-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen compareerde Pieter van
Wel, notaris en procureur te Dordrecht, als lasthebber van Adriana Elisabet van de Graaff,
bejaard en ongehuwd, te Dordrecht, voor zichzelf en als beheerster van de boedel van wijlen
haar broer Jacob van de Graaff, in zijn leven oud-raad en oud-burgemeester van Dordrecht.
Hij verklaart op 29.10.1751 verkocht te hebben en te transporteren aan Jan Bas te
Alblasserdam 1 mergen 300 roeden griend- en hennipland, in Vinkepolder tussen de Alblas
en de rijweg, belend oost Ary Jansz Beenhacker, west de weduwe Focker, zuid de weg, noord
de Alblas. Koopsom 45 gulden.

26-04-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen compareerde Pieter van
Wel, notaris en procureur te Dordrecht, als lasthebber van Adriana Elisabet van de Graaff,
bejaard en ongehuwd, te Dordrecht, voor zichzelf en als beheerster van de boedel van wijlen
haar broer Jacob van de Graaff, in zijn leven oud-raad en oud-burgemeester van Dordrecht.
Hij verklaart op 29.10.1751 te hebben verkocht en te transporteren aan Cornelis Pijl, baljuw
van de Lek, secretaris van Alblasserdam, 2 mergen 200 roeden hooi- en weiland, in Willem
Beyseland in Kortland, voor aan de weg, belend oost Adriaan Visser, west Willem Baan, zuid
de weg, noord de erfgenamen van Ary Spruyt. Koopsom 163 gulden.

26-04-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen compareerde Pieter van
Wel, notaris en procureur te Dordrecht, als lasthebber van Adriana Elisabet van de Graaff,
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bejaard en ongehuwd, te Dordrecht, voor zichzelf en als beheerster van de boedel van wijlen
haar broer Jacob van de Graaff, in zijn leven oud-raad en oud-burgemeester van Dordrecht.
Hij verklaart op 29.10.1751 te hebben verkocht en te transporteren aan Ary Stout en Daniel
Stout, broers te Alblasserdam, 1 mergen 400 roeden hooiland in Heyn Beyseland in Kortland,
belend oost de kopers, zuid Ary Cornelisz Kort, noord de kadesloot. Koopsom 76 gulden.

16-12-1752 (661-13a)
Cornelis van Wijen, schepen van Alblasserdam. verkoopt in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam een huis, achterhuis, dijkerf en boomgaard. aan de
Kinderdijk, belend enerzijds de kinderen van Cornelis Stout, anderzijds Jan Paulusz Breur.
Koper: Jan Paulusz Breur, voor 730 gulden, Borgen: Jan Pijl en Cornelis Mack.
Getekend: Jan Pijl, Willem Bruygom.

03-05-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Corstiaan Hoogermost, schepenen,
compareerde Cornelis Pijl, gaarmeester alhier. Hij verklaart te hebben verkocht en te
transporteren aan Cornelis van Straaten, schollmeester alhier, 2 mergen hooiland in Kortland,
over de tiendweg, belend oost de erfgenamen van Cleys Sterrenburg, west de weduwe van
Maarten Mak. Koopsom: 185 gulden.

03-05-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Kors Hoogermost, schepenen, compareerde Pleun
Krijnen te Oost-IJsselmonde. Hij verklaart te hebben verkocht en te transporteren aan Ary
Jacobusz de Jong en Nanning Kalis, halfbroers te Alblasserdam, 300 roeden griendland in
Zoetjesgriend in Blokweer, in twee perceeltjes van elk 150 roeden, het ene belend oost de
weduwe Maarten Mak, west Cornelis van den Corput, zuid Klaas mak, noor de kadesloot en
het andere belend oost Cornelis Mak, west Jan van der Kuyl, zuid Klaas Mak, noord de
weduwe Maarten Mak. Koopsom: 100 gulden. te voldoen in vier hjaarlijkse termijnen, zonder
rente. Eerste termijn op 1.1.1753.

08-06-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Corstiaan Hoogermost, schepenen,
compareerden Aalbert Backer, Jan Backer, Willem Diepraam, gehuwd met Deliaantje Backer
en dezelfde Jan Backer als voogd over de minderjarige Aagje Backer, samen erfgenamen
van wijlen Ary Sterrenburg, hun oom, overleden te Streefkerk, de comparanten verklaren te
hebben verkocht en te transporteren aan Jan Korsse Hoogermost te Oud-Alblas, 
- het zuidelijke deel van een boerderij, een achterhuis met erf en boomgaard. de rest is van
Jan Drinkwaard. het ligt ten oosten van de kerk van Alblasserdam, naast het kerkhof, 
- 2 mergen 200 roeden wei- en hooiland in Blokweer, in Adriaan Melisseweer en verder
oostwaards na de Kortlandse brug en verder 8 mergen 563 roeden wei- en hooiland in
Kortland in diverse stukken:
a) een in Adriaan Melissenland, groot 3 mergen 300 roeden
b) in het westen van het Dolenhoekje 500 roeden
c) 4 mergen 363 roeden in Aart Dirksland
- 6 mergen 100 roeden wei en hooiland. Dit is het westelijke deel van het weer genaamd Mary
Monnen halve hoef in Vinkepolder.
Koopsom 2100 gulden, waarvan 500 gulden contant betaald werd, de rest op hypotheek.

08-06-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Corstiaan Hoogermost, schepenen,
compareerden Jan Korsse Hoogermost te Oud-Alblas. Hij bekende schuldig te zijn aan
Aalbert Backer, Jan Backer, Willem Diepraam, gehuwd met Deliaantje Backer en dezelfde
Jan Backer als voogd over de minderjarige Aagje Backer, een somma van 1600 gulden, het
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resterende bedrag van de koop van onroerend goed op 8.6.1752. Met als onderpand de
aangekochte goederen. Aflossing in jaarlijkse termijnen van 100 gulden vanaf 8.6.1752. rente
3% per jaar.

24-08-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Huyg Redelijkheyt, schepenen compareerden
Peterus Verhoeff, schout en secretar is te Streefkerk, gehuwd met Wilhelmina Oosterling. Zij
verklaren te hebben verkocht en te transporteren aan Eeuwit van der Zijden te Alblasserdam,
een hofstede, bestaande uit huis, achterhuis en boomgaard te Alblasserdam, liggende aan de
Dam, belend oost Cornelis Ariensz Gooy, west Dirk Ivens, met de landerijen die erbij horen
(uitgezonderd het leenland dat heden voor stadhouder en leenmannen is opgedragen),
bestaande uit:
- een kamp land van 11 hond, gelegen naast het leenland achter het huis, in Lange
Neeleweer en in een halve akker achter de kerk, groot 150 roeden, beide in Blokweer
- een heel weer, groot 7 mergen, genaamd het Brugweer, in Kortland, belend oost Willem
Baan, west Jan de Jong
- 375 roeden land in Kortland in het weer genaamd Dolenhoekje, over de tiendweg, belend
oost Cornelis Spruyt, west Daniel Stout
- een heel weer groot 9 mergen, genaamd het Bagijneland, in Kortland, belend oost Willem
Prins, west Ary Stout.
Koopsom: 3400 gulden, waarvan 1700 gulden contant betaald wordt en voor de rest een
hypotheek wordt genomen.

24-08-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Huyg Redelijkheyt, schepenen compareerde
Eeuwit van der Zijden. Hij bekent schuldig te zijn aan Peterus Verhoeff, schout en secretaris
te Streefkerk, gehuwd met Wilhelmina Oosterling een somma van 1700 gulden terzake van
het nog onbetaalde deel van aankoop van onroerend goed op 24.8.1752 (zie vorige akte).
Onderpand is het aangekocht goed. Rente is 3% per jaar. Aflossong in termijnen van 100
gulden per jaar vanaf 22.2.1753.

06-11-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde Jan
Jansz te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben en te transporteren aan Pieter de
Groot te Alblasserdam, een huis, erf en boomgaardje aan de Alblas, belend oost Teunis
Leendertsz Boeken, west Cornelis Pijl en Cornelis Kraay. Dit goed is op 15.12.1728 door Ary
Leendertsz Backer en op 18.6.1740 door Leendert Leendertsz Backer opgedragen. Koopsom:
500 gulden.

06-11-1752 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Pieter Cornelisz de groot te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben en te
transporteren aan zijn zwager Abraham Cornelisz Stout te Alblasserdam een huis met erf,
staande op de Stoep, belend oost Leendert Backer, west Cornelis Pijl. Koopsom: 350 gulden.

18-01-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden a)
Goris Bastiaansz van Claveren en b) Teunis Samuelsz de Jong, gehuwd met Aaltje Aryens
van Stek, kleindochter en mede-erfgenaam van wijlen Goris Jacusz Smit en Pleuntje
Janssen, beiden te Alblasserdam overleden. Zij verklaren een ruiling te zijn aangegaan:
- Goris van Claveren transporteert aan Teunis de Jong, het huis met binnen- en buitendijks
erf aan de Hoogendijk, belend zuid Teunis Backer, noord Cornelis de Kraay
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- Teunis Samulesz de Jong transporteert aan Goris van Claveren het huis met binnen- en
buitendijks erf aan de Hoogendijk, belend zuid Jan Pijl, noord Aart Breur.
Teunis de Jong ontving bij de ruiling van Goris van Claveren de somma van 250 gulden, zoals
bedongen was. Het ene huis werd door schout en schepenen geschat op 100 gulden en het
andere op 350 gulden.

05-02-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Kors Hoogermost compareerde Jan
Drinkwaart, gehuwd met Neeltje Willemsse Spruyt te Alblasserdam. Hij verklaart op 9.12.1752
openbaar verkocht te hebben en te transporteren aan zijn neef Jan Korsse Hoogermost te
Oud-Alblas, het huis, erf en boomgaard, achter de kerk alhier ten zuiden van de weg, belend
oost, zuid en west de koper, noord de weg. Koopsom: 480 gulden.

05-02-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen, compareerde
Jan Drinkwaart, gehuwd met Neeltje Willemsse Spruyt, te Alblasserdam. Hij verklaart op
9.12.1752 in het openbaar verkocht te hebben en te transporteren aan Cornelis van Straten,
schoolmeester alhier, 500 roeden weiland en 400 roeden griendland in Vinkepolder, binnen
de wetering, in Cornelis den Bouwweer, belend oost de heer de Hoy, west Berber Spruyt en
nog 196 roeden over de middelwetering in hetzelfde weer, belend oost Willem Kort, west Tijs
de Kroon, met de helft van de hennepakker. Koopsom 100 gulden.

05-02-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen, compareerde
Jan Drinkwaart, gehuwd met Neeltje Willemsse Spruyt, te Alblasserdam. Hij verklaart op
9.12.1752 te hebben verkocht en te transporteren aan Jan Paulusz Breur te Alblasserdam
288 roeden vlichtland in drie percelen in Blokweer, n.l. a) een akker van 75 roeden in Cornelis
Koeneweer naast de vaarsloot, binnen aan de middelwetering, belend oost de heer Oudraat,
west de weduwe Maarten Goethart, b) 113 roeden in het Paradijs, belend oost Ary Stout en
Daniel Stout, west Ary Baas, c) 100 roeden in de Pothont, belend oost en west Adriaan
Backer. Koopsom: 16 gulden.

03-1753 (661-13a)
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen in de insolvente boedel van Cornelis
van Wijen, op verzoek van Plonis Pijl, heemraad van de Nederwaard, als op 9.3.1753
aangestelde curator, ten overstaan van Leendert Backer, schepen van Alblasserdam.
Onroerend goed.
- een huis, achterhuis, dijkerf en boomgaard, aan de Kinderdijk, belend enerzijds de kinderen
van Cornelis Stout, anderzijds Jan Paulusz Breur. Is op 16.12.1752 verkocht aan Jan Paulusz
Breur, voor 730 gulden. Het transport heeft nog niet plaatsgevonden en de koopsom is nog
niet betaald.
Meubels en inboedel.Volgt een lijst.

13-03-1753 (661-13a)
Pleun Pijl, curator (aangesteld 8.3.1753) over de insolvente boedel van Cornelis van Wijen te
Alblasserdam, verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam de meubels en inboedel van genoemde Cornelis van Wijen. Opbrengst is:
27.17.0.

15-03-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis van Wijen, schepenen, compareerden Pieter
Jacobsz Schouten, Adriana Jacobs Schouten, weduwe van Pleun van der Kuyl, Hendrik van
der Kuyl, voor zichzelf en zich sterk makend voor zijn verdere broers en zuster, allen kinderen
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van Aryaantje Jacobs Schouten, en Jacob van Nederveen die zich sterk maakt voor zijn broer
en zusters, allen kinderen van Jannetje Jacobs Schouten. Gezamenlijk zich sterk makend
voor de twee kinderen van Cornelia Jacobs Schouten, allen kinderen van wijlen Mayken
Pieters van Asperen, in haar leven weduwe van wijlen Jacob Cornelisz Schouten, overleden
te Alblasserdam.
Zij verklaren verkocht te hebben en te transporteren aan hun broer en oom Cornelis Jacobsz
Schouten, zoon en voor een zesde erfgenaam van genoemde Mayken van Asperen: 5/6 deel
van een huis en binnendijks erf aan de Kinderdijk belend en vast staande aan het huis van de
kinderen van Capityen Pieter Boon. Op het huis rust een hypotheek van 124 gulden, daterend
van 2.12.1692. koopsom: 124 gulden.

20-03-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis van Wijen, schepenen, compareerde Jan
Paulusz Breur, te Alblasserdam. Hij verklaart te hebben verkocht en te transporteren aan Jan
Cornelisz van der Kuyl, een huis met binnendijks erf aan de Kinderdijk, belend enerzijds het
huis en erf dat de verkoper kocht van Cornelis van Wijen, anderzijds Cornelis Aarde Mak.
Koopsom: 450 gulden.

20-03-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Huyg Redelijkheyt compareerde Pleun Pijl, heemraad
van de Nederwaard, op 9.3.1753 aangesteld als curator van de insolvente boedel van
Cornelis van Wijen. Hij verklaart dat Cornelis van Wijen op 16.12.1752 in het openbaar heeft
verkocht aan Jan Paulusz Breur een huis en binnendijks erf, met een boomgaard ernaast,
aan de Kinderdijk, belend enerzijds de kinderen van Cornelis Stout en anderzijds het huis en
erf dat heden aan Jan van der Kuyl is verkocht. Koopsom: 730 gulden.

07-04-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Leendert Backer, schepenen, compareerde Johannes
de Vos, te Rotterdam. Hij verklaart schuldig te zijn aan Nicolaas van Roon, te Rotterdam een
som van 1200 gulden, tegen 3¼% rente per jaar. Onderpand is een huis met binnendijks erf
en boomgaard aan de Kinderdijk, belend enerzijds Cornelis Bouw en anderzijds Teunis
Verduyn.

12-04-1753 (661-13a)
Staat van preferentie van de gelden van de insolvente boedel van Cornelis van Wijen te
Alblasserdam, waarbij per slot van rekening van de curator Plonis Pijl ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam, overschiet de somma van 627.12.12.
Op deze som hebben recht:
- schout en schepenen en secretaris
- de gaarmeester
- de collecteur Adriaan van deb Berg, wegens impost op zomer- en winter hoorngeld etc.
- Jan Pijl en Cornelis Pijl, wegens een hypotheek van 500 gulden.
Er blijft nadat dezen allemaal betaald zijn, over 28.11.0.

04-1753 (661-13a)
Jan Pijl en Cornelis Pijl verklaren van de secretaris te hebben ontvangen een somma van 520
gulden wegens het kapitaal en de rente die zij ten laste van de insolvente boedel van Cornelis
van Wijen op te eisen hadden en waarmee zij in de lijst van preferentie van 12.3.1753 waren
geprefereerd. 

22-06-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Kors Hoogermost, schepenen, compareerde
Henricus Oudraat, schout en secretaris van oost- en West Barendrecht, gehuwd geweest met
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Anna de Focker, die een dochter en erfgenamen is geweest van wijlen Cornelis de Focker, in
zijn leven schout en secretaris van Bleskensgraaf, overleden te Alblasserdam. Hij verklaart te
hebben verkocht aan Leendert van der Voet, te Alblasserdam
a) een heel weer, genaamd Huyg Meeuwisseland, van de Alblas tot de achterkade, groot 5
mergen 300 roeden, in Blokweer, met het huis enz. dat daarop staat, belend enerzijds Dirk
Zoeteweer en anderzijds Jan Woutersenweer. Dit land is leenroerig geweest
b) 1 mergen 300 roeden land in Blokweer in Lange Neeleweer, belend enerzijds Ary Kort en
anderzijds Eeuwit van der Zijden
c) een heel weer in Blokweer, genaamd Gijbenweer, groot 6 mergen, strekkende van de
binnenkant van de dijk tot aan de achterkade
d) 2 mergen 300 roeden land in de Eygen Plas, en 1 mergen van Cornelis Boer gekocht
ernaast, samen dus 3 mergen 300 roeden in Blokweer, over de middelwetering. De 2 mergen
300 roeden lopen van de wetering tot aan de achterkade, belend enerzijds de genoemde 1
mergen en Jan Pijl en Cornelis Pijl, anderzijds het genoemde Gijbenweer
e) twee stukjes griend samen 300 roeden in Blokweer, achter Daniel Stout
f) een heel weer in Kortland, groot 6 mergen 300 roeden, genaamd Aart Dirkseland, tussen
de Alblas en de kadesloot, belend enerzijds het weer genaamd de Papeter en anderzijds
Lauweland
g) een stukje land in Kortland, genaamd ‘t Boutje, gelegen in de hoek tussen de korte en
achterkade en de watermolen, groot 400 roeden.
Koopsom: 1750 gulden contant en 1750 op hypotheek op het gekochte goed. deze hypotheek
werd geroyeerd op 28.2.1757.

28-12-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Leendert
Jansz van Schagen, gehuwd met Pietertje Willems Slagboom die mede-erfgenaam is van
wijlen haar vader Willem Slagboom, voor de ene helft; Pieter ‘t Hoen, voor zichzelf en als
erfgenaam van zijn overleden broer Ary ‘t Hoen, Ary Kort, gehuwd geweest met Annigje ‘t
Hoen en ook erfgenaam van haar, en Claas Roelen van der Zijden, gehuwd geweest met en
erfgenaam van Mayken ‘t Hoen, voor de andere helft. gezamenlijk eigenaren van een stuk
land. Zij verklaren verkocht te hebben aan Mayken Roelen van der Zijden, weduwe van
Paulus Woutersz Spruyt, te Alblasserdam, een stukje hooiland, groot 1 mergen 150 roeden,
in Kortland in Wouter Janseland, over de tiendweg, belend oost Eeuwit van der Zijden, west
Leendert Backer, zuid de tiendweg, noord Hendrik Ariensz Buys. Koopsom: 100 gulden.

28-12-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Jannigje
Jans van der Weyden, weduwe en boedelhoudster van wijlen Leendert Leendertsz Metselaar.
Zij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, gaarmeester,  twee stukken aveling in
Blokweer, het ene aan de dwerssteeg van de Donkere Steeg, groot 75 roeden, belend oost
Jan Kroon, west de weduwe van Claas de Winter, en het andere in het Hoendernest naast het
Waalland, belend enerzijds de kinderen van Cornelis Stout, anderzijds dezelfden, groot 30
roeden. Koopsom: 33 gulden.

28-12-1753 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Annigje
Maartens Pijl, weduwe en boedelhoudster van wijlen Ary Beenhacker. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Ary Kort, een kampje hooiland, groot 1 mergen, in Kortland in Dirk Huygeland
aan de achterkade, belend oost Eeuwit van der Zijden, west Jan Hoogermost, achter het land
van Cornelis Pijl. Koopsom: 96 gulden.

29-12-1753 (661-01)
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Voor Leendert Backer en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerden Petrus Verhoeff,
baljuw, schout en secretaris van Lekkerkerk, gehuwd met Wilhelmina Oosterling. Zij verklaren
verkocht te hebben aan Leendert Pijl, schout, Cornelis Pijl, secretaris, Alida Armiger en Plonis
Pijl, heemraad van de Nederwaard, ieder voor een vierde deel, een schuldbrief of custing
rentebrief ten laste van Eeuwit van der Zijden te Alblasserdam, van 1700 gulden, van datum
24.8.1752 (zie akte van die datum).

23-01-1754 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam compareerde Mary Pieters de Krom, weduwe van
Cornelis Tijssen Kortland, te Alblasserdam. Zij verklaart alle vorige testamenten te herroepen.
Door haar hoge ouderdom en toenemende kwalen en zwakheid is ze niet meer in staat
zichzelf te behelpen en heeft hulp en oppas van anderen nodig. Zij schenkt aan haar jongste
zoon Pieter Cornelisz Kortland haar huis en erf aan de dijk van Alblasserdam, belend
enerzijds Leendert Leendertsz Bakker en anderzijds de weduwe van Jasper Visser, en haar
kleren, goud en zilver, huisraad enz., en de obligaties van samen 200 gulden die haar oudste
zoon Tijs Cornelisz Kortland haar schuldig is, onder voorwaarde dat haar zoon Pieter haar tot
haar dood toe zal verzorgen en onderhouden in alles. Als zij nog langer leeft dan drie jaar dan
mag Pieter zijn kosten verhalen uit de obligaties.

22-02-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Abraham Stout te Alblasserdam. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jacobus Brands, viskoper te
Dordrecht een som van 300 gulden wegens een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand een huis met erf op de Stoep ten noorden van de haven, belend oost Leendert
Backer, west Cornelis Pijl.

27-02-1754 (661-10a)
Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheydt, schepenen van Alblasserdam,
verklaren dat voor hen compareerde Abraham Stout, meester scheepmaker te Alblasserdam,
die verklaart schuldig te zijn aan Jacobus Brands, viskoper te Dordrecht, een som van 300
gulden als geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf op de
Stoep ten noorden van de haven, belend oost Leendert Bakker, west Cornelis Pijl.
In januari 1765 tekent Jacobus Brands voor ontvangst van 272 gulden.

02-05-1754 (661-01)
Voor Cornelis Pijl,  notaris te Alblasserdam, compareerde Jannigje van der Weyden, weduwe
en erfgename van wijlen Leendert Leendertsz Metselaar. Zij verklaart te machtigen haar neef
Ary Staatsz Verduyn om in haar naam enig onroerend goed te verkopen.

02-05-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Ary
Staatsz Verduyn, als lasthebber van zijn moei Jannigje van der Wey, weduwe en erfgename
van wijlen Leendert Leendertsz Metselaar. Hij verklaart te hebben verkocht aan Bastiaan
Middelkoop en Mayken Spruyt te Alblasserdam, ieder voor de helft, een huis, achterhuis, erf
en boomgaard aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost de erven Lena de Laat, west
Leendert Leendertsz Backer, met recht van overpad over het buitentuintje van Marinus
Spruyt. Koopsom: 150 gulden.

02-05-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Ary
Staatsz Verduyn, als lasthebber van zijn moei Jannigje van der Wey, weduwe en erfgenamen
van wijlen Leendert Leendertsz Metselaar. Hij verklaart te hebben verkocht aan Marinus
Spruyt een buitentuintje en erf met de twee griendakkers in de Alblas, ervoor gelegen, aan de
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zuidzijde van de Kerkstraat, tegenover het huis van de erfgenamen van Lena de Laat, belend
oost Ocker Backer, west de koper, met het recht van overpad in de winter van Allerheiligen tot
1 april over het erf van Lena de Laat en het tuintje moet overpad gedogen aan het huis en erf
van Lena de Laat en van het huis dat heden is verkocht aan Bastiaan Middelkoop en Mayken
Spruyt. Koopsom: 110 gulden.

02-05-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Ary
Staatsz Verduyn, als lasthebber van zijn moei Jannigje van der Wey, weduwe en erfgenamen
van wijlen Leendert Leendertsz Metselaar. Hij verklaart te hebben verkocht aan Goris Roos, 1
mergen 300 roeden wei- en hennepland in het Lange Neeleweer in Blokweer, binnen de
middelwetering, belend oost Leendert Backer, west Eeuwit van der Zijden. Koopsom: 280
gulden.

30-05-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerden
Ary Teunisz Brainker, wonende te Oud-Alblas, enige nog levende zoon van wijlen Lijsbet
Leenderts, die een volle nicht was van vaderskant van wijlen Job Ariensz Zoet, Sijgje Teunis
Zoet, weduwe van Jacob Hoffwegen en Heyltje Teunis Zoet, ongehuwd, beiden wonende de
Bleskensgraaf, voor zichzelf en zich sterk makende voor hun meerderjarige zuster Maria
Teunis Zoet, allen kinderen van Teunis Jansz Zoet, die een volle neef is geweest van vaders
zijde van genoemde Job Ariensz Zoet, samen van vaderszijde zijn erfgenamen, eveneens
Gerrit Leendertsz Boer, te Bleskensgraaf, gehuwd met Aryaantje Cornelis Dam, die een
dochter is van Heyltje Joppen, die zuster was van Marygje Joppen, de moeder van genoemde
Job Ariensz Zoet, enige erfgenamen van moederszijde. Samen volgens testament van Job
Ariensz Zoet van 12.11.1718 voor notaris Cornelis Evenblij te Wijngaarden, erfgenamen van
dezelfde. Verder nog Ary Gijsbertsz Mes, te Streefkerk, voor zichzelf en als gehuwd met
Adriana Jacobus Vermaat en Teunis Teunisz Toom te Streefkerk, samen voor een vierde;
Jacobus Gerritsz Verhoeff te Streefkerk en Jan Versluys, gehuwd met Lijsbeth Gerritse
Verhoeff te Bergambagt, samen voor een vierde erfgenamen; Jan Pietersz Pijl en Pieter
Pietersz Pijl te Barendrecht en Marytje van Raamsberge, meerderjarig en ongehuwd, te
Rotterdam, samen voor de helft erfgenaam van Lena de Laat, weduwe van Job Ariensz Zoet,
volgens haar testament van 26.3.1753 voor Cornelis Pijl te Alblasserdam.
Zij verklaren te hebben verkocht aan Cornelis Leendertsz Backer te Alblasserdam, een huis,
achterhuis, erf en boomgaardje aan de noordzijde van de Kerkstraat, tussen het erf van
Ocker Backer en de weduwe van Leendert Leendertsz Metselaar. Koopsom: 260 gulden.

30-05-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Leendert Backer en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerden
de erfgenamen van Job Ariensz Zoet en Lena de Laat (zie vorige akte). Zij verklaren te
hebben verkocht aan Cornelis Krijnen Kraay, een huis met erf en boomgaardje, belend oost
Huyg Redelijkheyt, west de weduwe van de heer De Focker. Koopsom: 790 gulden.

05-06-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Willem Bruygom, schepenen, compareerde Arent de
Heer, gewezen impostmeester te Dordrecht. Hij verklaart te hebben verkocht aan Cornelis
van der Straten, schoolmeester alhier, 3 mergen land, bestaande uit twee stukken van resp. 1
mergen 400 roeden en 1 mergen 200 roeden, over de middelwetering in het weer genaamd
Krooswijkeland in Vinkepolder, belend oost de weduwe van Maarten Goedhart, west de
koper. koopsom: 140 gulden.

05-06-1754 (661-01)
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Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerden Ary
Stout en Daniel Stout, zoons en erfgenamen van wijlen Cornelis Stout. Zij verklaren verkocht
te hebben aan Ary Baas, 60 roeden vlichtland in de Goudhoef, binnen de middelwetering in
Blokweer, belend oost, west, zuid en noord de koper. Koopsom: 33 gulden.

05-06-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde Adriaan
Visser. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Ariensz Teeuw, vier stukjes aveling, samen
150 roeden groot, in de buurt van Lammetjeswiel, belend oost, zuid en noord de schout, west
de waal. Koopsom: 125 gulden.

19-12-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Martinus Snep, als lasthebber van de heer Anthony de Hoy, baljuw van Hofwegen, schout en
secretaris van geheel Sliedrecht. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jurry Vogelzang
tegenwoordig wonende te Alblasserdam, een huis en herberg met erf, op de Dam, belend
oost de straat of het lege erf van de Nederwaard, west de haven van Alblasserdam, zuid de
gemeenschappelijke gang, noord de Stoep. De gang zal gemeenschappelijk blijven, met het
secreet dat aan het westelijke eind van de gang aan de havenkant staat, tot
gemeenschappelijk gebruik van de bewoners van de beide huizen en hun gasten. Koopsom:
1350 gulden. de koper betaalt 150 gulden contant en neemt voor de rest een hypotheek.

19-12-1754 (661-01)
Voor Leendert Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Jurry Vogelzang te Alblasserdam. Hij verklaart schuldig te zijn aan Anthony de Hoy, baljuw
van Hofwegen, schout en secretaris van heel Sliedrecht een somma van 1200 gulden, tegen
3½% rente per jaar, met als onderpand het gekocht goed (zie vorige akte). Af te lossen in
termijnen van minstens 100 gulden per jaar, te beginnen 1.5.1755.
De hypotheek is geroyeerd op 1.8.1781.

17-02-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde Grietje
Jans van Bussen, weduwe van Jan Jansz van Wijen te Alblasserdam. Zij verklaart met
medeweten van haar andere kinderen uit vrije wil als donatie inter vivos te schenken aan haar
zoon Willem van Wijen, haar huis, erf en boomgaard aan de Kinderdijk, belend enerzijds Ary
Cornelisz Keesmaat en anderzijds Cornelis Pijl, onder voorwaarde dat zij tot haar dood bij
haar zoon kan inwonen en dat hij haar al die tijd zal onderhouden en dat hij de schuld en
rente van de hypotheek zal betalen.

27-05-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen,
compareerden Leendert Spruyt, voor zichzelf en vervangende Abraham de Koning te
IJsselmonde, en Ary Jacobusz de Jong (abusievelijk in het na te noemen testament genaamd
Stierman) die zich sterk maakt voor zijn halfbroer Nanning Gijsbertsz Kalis, samen executeurs
testamentair en voogden (volgens testament van juli 1754 bij notaris Cornelis van der Looy te
Rotterdam) over de minderjarige erfgenamen van wijlen Pleun Stam, overleden te
IJsselmonde. Zij verklaren op 22.3.1755 in het openbaar verkocht te hebben aan zichzelf,
ieder vierde deel, een huis en erf met boomgaard, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Aart
Ariensz Breur, anderzijds Cornelis van der Kuyl en Jan van der Kuyl. Koopsom: 133 gulden.

27-05-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Cornelis Bouw te Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Jansz van der Kuyl
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te Alblasserdam, een huis met binnendijks erf en boomgaardje aan de Kinderdijk, belend
enerzijds de dijk van de Kattewaal, anderzijds de steeg of het oppad van de Sandekens
landen. koopsom: 240 gulden.

09-06-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen,
compareerden Cornelis van Bekum, gehuwd met Maria Baas en Ary Baas, gehuwd met
Aryaantje van den Corput, beiden te Alblasserdam, voor zichzelf en zich sterk makend voor
hun schoonzuster en zuster Geertje Baas, weduwe van wijlen Willem Zuydhoorn, en als
testamentaire voogden over de kinderen van wijlen hun schoonzuster en zuster Annetje Baas,
in haar leven echtgenote van Dammis Drost en over de kinderen van wijlen hun zwager en
broer Aart Baas, als gezamenlijke erfgenamen van wijlen Aryaantje Baas, die bejaard en
ongehuwd te Vlaardingen is overleden. Het testament is van 27.10.1749 voor notaris Hendrik
van der Hoop te Hendrik Ido Ambacht. De comparanten verklaren verkocht te hebben aan
Cornelis Pijl, gaarmeester te Alblasserdam een somma van 250 gulden, die Aryaantje Baas
volgens de boedelscheiding van wijlen Annetje Aarts Burger, weduwe van Wouter Baas, hun
moeder, op 15.3.1737 (notaris Hendrik van der Hoep) in de vorm van een losrentebrief ten
laste van Holland en Westvriesland op naam van Wouter Pietersz.

23-06-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Geertje Baas, laatste weduwe van Willem Zuydhoorn, wonende te Vlaardingen, als mede-
erfgename van haar overleden moeder Annigje Aarts Burger, weduwe van haar vader Wouter
Baas. zij verklaart verkocht te hebben aan haar zwager Cornelis van Bekum te Alblasserdam
a) de helft van 8 mergen wei-, hooi- en griendland in Vinkepolder, achter het huis van de
koper, belend oost de erven van Gijsbert Pietersz Pijl, west de weduwe van Willem de Focker
b) het zogenaamde zijkampje, een stuk weiland ten westen van het hiervoor genoemde land,
groot 1 mergen 300 roeden
c) de helft van het boomgaardjeaan de Hoogendijk, naast het zijkampje, belend zuid Willem
Kort, noord Bastiaan van Asperen
d) de helft van een akkertje hooi- en weiland, in Vinkepolder, achter Ary Kort.
Dit alles is haar aanbedeeld uit de boedel van haar moeder.
Koopsom: 600 gulden.

26-06-1755 (661-01)
Voor schout en schepenen compareerde Pieter Pietersz van Dalen te Alblasserdam. Hij
verklaart door armoede niet in staat te zijn de verpondingen vanwege een mergen 41 roeden
land in de Breydel en in de Slappendel en op de Hille in Vinkepolder aan de gaarmeester te
betalen, Hij wil daarom dit land abandonneren en overgeven te bate van het gemeneland.

31-07-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Cornelis van den Dries te Rotterdam, voor zichzelf en als administrateur en voogd voer de
kinderen van zijn halfzuster Jaapje Muys, die gehuwd was met Willem Hamel, en Joris Pijpers
te Werkendam, gehuwd met Cornelia Muys, kinderen en erfgenamen van wijlen Johanna de
Vouw, laatst weduwe en boedelhoudster van Claas Muys, te Hellevoetsluis overleden
(volgens testament van 13.7.1752 voor Willem van Rijp, notaris te Rotterdam). De
comparanten verklaren op 17.7.1755 in het openbaar te hebben verkocht aan Ary Stout te
Alblasserdam, 275 roeden vlichtland in Blokweer, n.l. 100 roeden achter de Plas binnen de
middelwetering, belend enerzijds Cornelis Pijl, anderzijds Leendert van der Voet, en 175
roeden in het Paradijs achter het land van de koper, belend aan beide zijden door de koper en
zijn broer. Koopsom: 5.5.0.
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31-07-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Cornelis van den Dries (zie vorige akte). Hij verklaart in het openbaar verkocht te hebben op
17.7.1755 aan Pieter Cornelisz de Groot te Alblasserdam, een binnen- en buitendijks erf, met
boomgaardjes in Vinkepolder, aan de Hoogendijk, tussen Leendert Backer en Cornelis de
Kraay, Koopsom: 72 gulden.

17-09-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Huyg Redelijkheyt, schepen, als mede-erfgenaam van zijn vader Cornelis Redelijkheyt en van
zijn moeder Lijntje Verhoek, beiden te Alblasserdam overleden, Hij verklaart verkocht te
hebben aan Cornelis de Kraay, schepen van Alblasserdam, een derde deel van een
boomgaardje, buitendijks in Cortgeen, voor het huis van de koper die reeds de andere
tweederde deel bezit, belend oost Huyg Redelijkheyt, west de weduwe van Willem de Focker,
zuid het Noorderstek, noord de straat op de Hoogendijk. Koopsom: 200 gulden.

25-09-1755 (661-01)
Mayken Gijsberts Pijl echtgenote van Ary Gerritsz Kleyn, Aryaantje Gijsberts Pijl echtgenote
van Ary Jaspersz van der Veer, als erfgenamen van hun vader wijlen Gijsbert Pietersz Pijl,
dragen op voor stadhouders en leenmanen van de heerlijkheid Alblasserdam ten behoeve
van Cornelis Jacquesz Roos, een partij land van 1 mergen 100 roeden in de buitendijkse
landen Ruigenhil, Hooge Vijver en Laage Vijver, belend enerzijds Aart Ariensz Breur,
anderzijds de heer De Hoy. Koopsom: 160 gulden.

30-10-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerden
Ary Cornelisz Visser en zijn echtgenote Metje Boon. Zij hebben verkocht aan Willem ‘t Hoen,
kapitein ter zee, hun huis en erf aan de oostzijde van de Dam, belend zuid Anthony de Hoy,
noord Aart Breur. Koopsom: 725 gulden.

05-12-1755 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Goy Benjamin Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Anthony de Hoy, baljuw van Hofwegen,
schout en secretaris van geheel Sliedrecht, een som van 100 gulden, terzake van een
geldlening, tegen 5% rente per jaar, met als onderpand een huis en erf binnen- en buiten de
Alblasdijk, in Vinkepolder, belend enerzijds Cornelis Verwaardt en Jan de Kraay, anderzijds
Martinus Grison (chirurgijn).

05-12-1755 (661-01)
Voor Willem Bruygom, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen van
Alblasserdam, compareerde Claas Jansz Mak te Alblasserdam. Hij bekent schuldig te zijn aan
Cornelis Pijl, schout en Plonis Pijl, secretaris, als erfgenamen van hun vader Leendert Pijl,
voormalig schout van Alblasserdam, een som van 142 gulden, terzake van kooppenningen
van te velde staande rijs door hem van wijlen Leendert Pijl gekocht. Rente 4% per jaar.
Onderpand is zijn huis en erf aan de Kinderdijk, belend enerzijds Ary Roos en anderzijds Jan
Cornelisz Pijl, en nog 475 roeden griendland in Blokweer.

08-06-1756 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Leendert Backer en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerden 
a) Teunis Leendertsz Bakker, gehuwd met Aryaantje Wouters Spruyt, Goris Roos, gehuwd
met Jannigje Kroon, die de enige nagelaten dochter is van wijlen Fijgje Wouters Spruyt en
Jan Kroon, Wouter Paulusz Spruyt, Jillis van Dalen, gehuwd met Krijntje Paulus Spruyt en
Willem Baan, Pieter Jansz Spruyt en Willem Jansz Spruyt, met Jan Ariensz Teeuw, als bij
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notariële akte van 25.8.1750 door wijlen Wouter Willemsz Spruyt de jonge aangestelde
voogden over Marigje Paulus Spruyt, nog minderjarige dochter, alle drie kinderen van wijlen
Paulus Woutersz Spruyt. De genoemde Aryaantje Wouters Spruyt, Fijgje Wouters Spruyt en
Paulus Woutersz Spruyt zijn kinderen van wijlen Wouter Willemsz Spruyt de oude en de
comparanten dus daardoor voor een vijfde mede-erfgenamen ab intestato van wijlen hun oom
en oud-oom Wouter Willemsz Spruyt de jonge die in april 1756 te Alblasserdam is overleden.
b) Gijsbert Jansz Spruyt, Pieter Jansz Spruyt voor zichzelf en zich sterk makende voor zijn
meerderjarige en bij hem inwonende zuster Deeltje Jansse Spruyt, Jan Polderman, Dirk
Polderman, Geertje Polderman, Aagje Polderman, Aryaantje Polderman en Dina Polderman,
allen nagelaten kinderen van Aryaantje Jans Spruyt. Verder Wiggert de Jong, gehuwd met
Dina Jansse Spruyt, Dirk Versteeg, gehuwd met Maria Jansse Spruyt. Deze Gijsbert, Pieter,
Deeltje, Willem, Aryaantje, Dina en Maria kinderen zijn van Jan Willemsz Spruyt en dus
erfgenamen ab intestato voor een vijfde deel van hun oom en oud-oom Wouter Willemsz
Spruyt de jonge.
c) Willem Baan, oud-schepen, gehuwd met Mayken Cornelisse Koelhoek, de enige nagelaten
dochter van wijlen Aryaantje Willemse Spruyt en Cornelis Koelhoek, en daardoor voor een
vijfde erfgename ab intestato van Wouter Willemsz Spruyt de jonge.
d) Trijntje Hendriks den Braven, weduwe van Ary Backer en Hendrik Bakker en Johannis
Valkenburg, gehuwd met Pleuntje Backer, beiden kinderen van Dina Hendriks den Braven die
gehuwd was met Manasse Backer, Hendrik Aryens den Braven, voor zichzelf en zich sterk
makende voor zijn broers Leendert den Braven en Cornelis den Braven, deze drie zijn
kinderen van wijlen Ary Hendriksz den Braven, en Pieter van den Bosch, gehuwd met Elisabet
Willems den Braven. Zij hebben procuratie van Hendrik Willemsz den Braven en Maria
Willems den Braven. Zij zijn met z’n drieën kinderen van wijlen Willem Hendriksz den Braven.
Trijntje, Dina, Ary en Willem Hendriks den Braven zijn kinderen van Marigje Willemse Spruyt
die gehuwd was met wijlen Hendrik den braven. Samen erfgenamen voor een vijfde deel van
Wouter Willemsz Spruyt de jonge, hun oom en oud-oom.
e) Willem Teeuwe, Jan Teeuwe, Jasper Teeuwe en Cornelis Ariensz Teeuwe, Adriaan
Ariensz Teeuwe en de bovengenoemde voogden aangesteld over Gerrit Ariensz Teeuw. Alle
drie kinderen van wijlen Ary Ariensz Teeuwe de jonge. De genoemde Willem, Jan, Jasper en
Ary zijn nagelaten kinderen van wijlen Cornelia Willemse Spruyt die gehuwd was met Ary
Ariensz Teeuw. Daardoor voor een vijfde erfgenamen ab intestato van Wouter Willemsz
Spruyt de jonge.
De comparanten verklaren verkocht te hebben aan Erik de Hoog, Huybert de Hoog en
Suzanna de Hoog, wonende te Giessendam, de helft van obligatie ten laste van Holland en
Westvriesland ten name van de H. Geestmeesters te Bleskensgraaf van 13.3.1652, groot
1000 gulden.

15-06-1756 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Cornelis Hartigsvelt te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan Backer te
Alblasserdam, twee kampjes weiland, samen groot 1 mergen 300 roeden, tussen de voor- en
achterwetering in Blokweer, in Otteland kavel en Goud... kavel. belend enerzijds de vaarsloot,
anderzijds Huyg Redelijkheyt. Koopsom: 330 gulden.

15-06-1756 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Daniel Stout te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan Backer, een akker
griendland, groot 200 roeden, gelegen in de Swardel in Blokweer, belend oost de weduwe van
Hendrik Stout, west de koper zelf. Koopsom: 110 gulden.

15-06-1756 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Nicolaas van Rhoon te Rotterdam als lasthebber van Elisabet Verdonk, weduwe en
boedelhoudster van Johannes de Vos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Daniel Stout en
de weduwe van Ary Stout, beiden te Alblasserdam:
a) 2 mergen land naast het Zandeken, een deel van het Nieuwland, belend oost de kopers,
west de polder Kortland met het land genaamd het Zandeke
b) 1 mergen weiland binnen aan de wetering achter het vorige stuk land, belend oost Huyg
Redelijkheyt, west het Zandeke
c) 400 roeden hooiland genaamd Vlietland, achterde laatstgenoemde partij, belend oost de
molenvliet, west de kopers
d) 215 roeden griendland in de Blauwe Steen.
Koopsom: 400 gulden.

15-06-1756 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Nicolaas van Rhoon te Rotterdam als lasthebber van Elisabet Verdonk, weduwe van
Johannes de Vos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Teunis Staatsz Verduyn te
Ridderkerk, een huis met binnendijks erf aan de Kinderdijk, belend enerzijds Hendrik Jansz
van der Kuyl, anderzijds de koper zelf. Koopsom: 500 gulden. De koper sluit daarvoor bij de
verkoper een hypotheek tegen 3% rente per jaar, met als onderpand het gekochte goed. De
hypotheek is afbetaald en wordt geroyeerd op 30.6.1777.

09-10-1756 (661-10a)
Leendert van der Voet verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam een woning en land.
Verkocht wordt:
- een woning bestaande uit een bouwhuis, schuur, keet, wagenhuis en verder gebouwen,
alsmede de karnmolen, met 5 mergen 300 roeden land, zijnde een geheel weer genaamd
Huyg Meeuwsland, van de Alblas tot de achterkade, maar het land van Andries van den
Corput, gelegen in het voorhoofd ten zuiden van de Kerkstraat aan de Alblaskant daarvan
afgescheiden, belend oost Dirk Aartsweer, west Jan Wouterseweer. Het land en de woning
kan aanvaard worden per mei 1757.
Koper: Cornelis van Straten, schoolmeester te Alblasserdam, voor 1760 gulden. Borgen: de
schout en Cornelis van Bekum.
- 1 mergen 300 roeden weiland en griend in Blokweer in Lange Neeleweer achter het huis van
Leendert den Backer, belend oost Ary Kort, west Eeuwit van der Zijden. Koper: de schout,
voor 225 gulden. Borgen: Cornelis van Bekum en Cornelis van Straten. Overgedaan aan Ary
Ariense Teeuw op 16.10.1756.
- een binnen- en buitendijks erf aan de Kinderdijk voor Cornelis Adriaansweer, belend oost de
steeg en juffrouw De Focker, west de kinderen van Aryen Teeuwen, met twee stukjes
buitenland gelegen in Cortgeen, samen groot 415 roeden. Koper: de schout Cornelis Pijl, voor
365 gulden.
- twee stukjes griend in Blokweer achter Daniel Stout, groot 300 roeden. Geen koper vermeld.
- 3 mergen wei- en hooiland, in Kortland, van de Alblas tot aan de tiendweg en nog 100
roeden land in Kortland genaamd de Bout achter de watermolen, belend aan de ene kant Jan
de Jong en aan de andere kant de kadesloot. Koper: Cornelis van Straten, schoolmeester te
Alblasserdam, voor 550 gulden. Borgen: dezelfde als hiervoor.
- 3 mergen 300 roeden hooiland in Kortland, vanaf de tiendweg tot de achterkade, samen met
het vorige stuk een geheel weer. Koper: Cornelis van Straten, schoolmeester, voor 305
gulden. Borgen: dezelfde als hiervoor.
Getekend: Cornelis Pijl, Leendert Backer, Cornelis Spruit.

28-02-1757 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Leendert van der Voet te Alblasserdam. Hij verklaart in het openbaar verkocht te hebben aan
Cornelis van Straten, schoolmeester alhier, een woning bestaande uit een bouwhuis, schuur
of achterhuis, wagenhuis enz., met 5 mergen 300 roeden land, zijnde een geheel weer
genaamd Huyg Meeuwisland, vanaf de Alblas tot de achterkade, gelegen achter het erf van
Andries van den Corput ten zuiden van de Kerkstraat, belend oost Dirk Zoetweer, west Jan
Woutersenweer en verde een heel weer land in Kortland, groot 6 mergen 300 roeden,
genaamd Aart Dirksenland, van de Alblas tot de kadesloot, belend oost het weer de Papeter,
west Lauweland, en nog 400 roeden land in Kortland, genaamd den Bout, gelegen bij de
watermolen, belend enerzijds jan de Jong en anderzijds de kadesloot. Koopsom: 2615
gulden.

28-02-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Leendert van der Voet te Alblasserdam. Hij verklaart in het openbaar te hebben verkocht aan
Aryaantje Cornelisse Stam, weduwe van Ary Aryensz Teeuw, 1 mergen 300 roeden wei- en
griendland in Blokweer in Lange Neelenweer achter het huis van wijlen Leendert Backer,
belend oost Ary Kort, west Eeuwit van der Zijden. Koopsom: 225 gulden.

28-02-1757 (661-01)
Voor Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Leendert van der Voet
te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl , baljuw van de Lek, onze
schout, een binnen- en buitendijks erf aan de Kinderdijk voor Cornelis Adriaansweer,
genaamd Truyen, belend oost de steeg en juffr. de Focker, west de kinderen van Aryen
Teeuwe, met twee stukjes buitneland in Cortgeen, samen groot 450 roeden. Koopsom: 365
gulden.

28-02-1757 (661-01)
Voor Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde Cornelis Pijl, baljuw
en rentmeester van de Lek, onze schout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Jansz de
Jong, een stukje aveling van 20 a 25 roeden in Blokweer achter het dijkerf van de verkoper,
genaamd Truye. Koopsom: 36 gulden.

28-02-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Jacob Jansz de Jong, mede-schepen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van der Voet
te Alblasserdam. een huis met achterhuis en buitendijks erf en boomgaard in Blokweer aan
de Kinderdijk, belend oost Teunis Leendertsz Backer, west Daniel Stout. Koopsom: 435
gulden.

17-06-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerden
Ary Pietersz Bouw te Molenaarsgraaf, voor zichzelf en als erfgenaam van zijn overleden
zuster Aagje Pieters Bouw, in haar leven weduwe van Gijsbert Pietersz Pijl, overleden te
Nieuw-Lekkerland, en Neeltje Pieters Bouw, bejaard en ongehuwd, te Alblasserdam en door
de armen gealimenteerd, geassisteerd door Ary de Jong, armmeester alhier, allen kinderen
en erfgenamen van wijlen hun vader Pieter Aryensz Bouw, overleden te Alblasserdam. Zij
verklaren op 7.4.1757 in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Spruyt, schepen, een
huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, naast de weduwe van Ary Beenhacker (oost)
en aan de andere zijde Willem Prins. Koopsom: 145 gulden. Dit bedrag wordt afgeschreven
van de hypotheek die de koper op 31.12.1710 aan de verkopers had verstrekt.

17-06-1757 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Teuntje Pleunen, weduwe van Cornelis Muys, in zijn leven schepen van Alblasserdam. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Jan Maartensz Bouw te Alblasserdam, twee stukjes
griendland in Blokweer, samen groot 339 roeden. Koopsom: 9 gulden.

06-12-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Adriaan Visser te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Plonus Pijl, onze
secretaris, als bij overneming van Ary Roos en Willem Roos als eerste kopers, koper
geworden, 466 roeden griendland in Cornelis Koenenweer in Blokweer, in twee stukken a)
396 roeden naast het land van Leendert van der Voet genaamd Gijbenweer en 70 roeden bij
het Waalland aan de waterkering van Lammetjeswiel. Koopsom: 46 gulden.

06-12-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Aagje Ariens de Groot, bejaard en ongehuwd te Alblasserdam. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Plonis Pijl, onze secretaris, 355 roeden griendland in het Paradijs in Blokweer, in
twee stukken. Koopsom: 12 gulden.

06-12-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Aagje Ariens de Groot, bejaard en ongehuwd. Zij verklaart te hebben verkocht aan Cornelis
Pijl, gaarmeester alhier een stukje griendland, groot 160 roeden, in Wischert in Blokweer,
belend oost de koper, west Gerrit van Tek. Koopsom: 22 gulden.

08-12-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Barber Wouters Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Maarten Goedhart.  Zij verklaarde in
het openbaar verkocht te hebben aan Gerrit van de Werken te Alblasserdam
a) 1 mergen 500 roeden land in Kortland in Ottelandsweer, bestaande uit een akker hooiland
en een kamp hooiland achter het land van de kinderen van Willem van Asperen, binnen de
tiendweg, belend oost meester Van Straten, west Willem Prins en Eeuwit van der Zijden
b) een kamp weiland van 1 mergen 50 roeden in Dirk Zoetweer in Blokweer achter het land
van de weduwe van Paulus Spruyt, belend oost de weduwe van Ary Ariensz Spruyt, west
meester Van Straten
c) 50 roeden griendland in Blokweer, belend oost Ocker Backer, west Jan Hoogermost.
Koopsom: 481 gulden.

08-12-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Barber Wouters Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Maarten Goedhart.  Zij verklaart in
het openbaar verkocht te hebben op 8.10.1757 aan Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, de helft
van een kampje hooiland, groot 1 mergen 300 roeden, in Kortland. de andere helft is van de
weduwe van Paulus Spruyt. Belend oost Jan Hoogermost, west Maarten Mak. Koopsom: 120
gulden.

08-12-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Barber Wouters Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Maarten Goedhart.  Zij verklaart in
het openbaar verkocht te hebben op 8.10.1757 aan Cornelis van Proyen, twee stukjes
griendland in Vinkepolder, samen groot 266 roeden, n.l. 166 roeden in Kalis Hoek en 100
roeden in Vijftalf Mergen. dit laatste stuk is belast met ruim 5% rente van 50 st. per jaar ten
behoeve van het godshuis ter Nieuwerkerk in Dordrecht. Koopsom: 16 gulden.
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08-12-1757 (661-01)
Voor Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Barber Wouters Spruyt,
weduwe en boedelhoudster van Maarten Goedhart. Zij verklaart op 8.10.1757 in het openbaar
verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, baljuw van de Lek en onze schout, 175 roeden griend in
Cornelis Adriaansweer in Blokweer, binnen de wetering, achter de griend van Neeltje van
Stek, belend oost de weduwe van Cornelis Muys, west Jan de Jong en nog 150 roeden
griendland in Cornelis Koenenweer, binnen de wetering, in twee akkers. Koopsom: 50 gulden.

08-12-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Barber Wouters Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Maarten Goedhart. Zij verklaart op
8.10.1757 in het openbaar verkocht te hebben aan Jan Paulusz Breur, twee stukjes
griendland in Blokweer, het ene in de Pothond over de wetering, groot 175 roeden en het
andere achter het Waalland, groot 20 roeden. Koopsom: 16 gulden.

08-12-1757 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Barber Wouters Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Maarten Goedhart. Zij verklaart op
8.10.1757 in het openbaar verkocht te hebben aan Abraham Pietersz Verhoeven te
Alblasserdam, twee stukjes griendland in Blokweer, het ene van 113 roeden, in de Kijfkamp
over de wetering, belend oost Jasper Ariensz Teeuw, west Willem Ariensz Teeuw; het andere
van 125 roeden in de Dolfijn over de wetering, belend west Pieter Cornelisz Kroon. Koopsom:
15 gulden.

05-01-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom, Huyg Redelijkheyt, Jacob de Jong, Cornelis
Spruyt, Cornelis de Kraay, Cornelis Jansz Pijl en Willem ‘t Hoen, schepenen van
Alblasserdam, hebben op 12.11.1757 in het openbaar verkocht aam Cornelis Jacques Roos,
1 mergen 41 roeden land, zoals dit land op 26.7.1755 door Pieter van Dalen ten behoeve van
het gemene land van Alblasserdam is geabandonneerd en overgegeven. Koopsom: 73
gulden.

05-01-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Ary Staatsz Verduyn. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Mak en Jan Paulusz
Breur, 464 roeden griendland in Blokweer, in drie percelen. Koopsom: 10.10.0.

05-01-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde Ary
Staatsz Verduyn. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis van Proyen, 450 roeden
griendland in Vinkepolder, in 4 a 5 perceeltjes, alle aan de Vinkelandse wetering. Koopsom:
10.10.0.

06-01-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Wouter Pietersz. Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem ‘t Hoen, kapitein ter zee en
mede-schepen alhier, een huis, erf en aveling griend aan de binnenkant van de Kinderdijk,
belend enerzijds het erf van de weduwe Cornelis Muys, anderzijds Jan Willemsz van Wijen.
Jacob van Wijen huurt dit huis tot mei 1758. Koopsom: 400 gulden.

06-01-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Gijsbert Nanning Kalis te Alblasserdam, gehuwd met Marya Ariensz Kortland, enige nagelaten
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zuster en erfgename van wijlen Tijs Ariensz Kortlandt. Hij verklaart te hebben verkocht aan
Ary Oomen, schipper alhier, een huis, bestaande uit twee woningen, en binnendijks erf, aan
de Kinderdijk, belend zuid Cornelis Pijl, andere zijde Adrianus Backer. Koopsom: 500 gulden.

08-04-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Claas Mak te Rotterdam, Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem Leendertsz Advocaat te
Alblasserdam, een huis met achterhuis, erf en boomgaard aan de Kinderdijk, belend enerzijds
de kinderen van Albert van den Slegte en anderzijds de kinderen van Maarten Mak.
Koopsom: 575 gulden.

08-04-1758 (661-01)

Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Cornelis Jansz Mak. Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem Ariensz Roos, de westelijke
helft van het huis, achterhuis en erf met boomgaardje, van het huis en erf waar de verkoper in
woont, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Cornelis Visser, anderzijds Adrianus Backer.
Koopsom: 240 gulden.

15-04-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Deeltje Maartens Krom, weduwe van Jan Kroon, te Alblasserdam. Zij verklaart te hebben
verkocht aan Goris Roos, de schoonzoon van haar overleden man, de helft van het huis, erf,
buiten- en binnendijks, met boomgaard bij de Lammetjeswaal, gelegen aan de Kinderdijk,
belend enerzijds de steeg van het land van Leendert van der Voet, genaamd Gijbenweer,
anderzijds Leendert Stout. Gestelde voorwaarden voor de koper; a) Goris Roos moet Deeltje
Krom zeven jaar lang laten wonen in het achterkamertje of keukentje. Als Deeltje ervoor kiest
om toch elders te gaan wonen, dan moet Goris Roos haar jaarlijks 12 gulden geven, b) Goris
Roos moet Deeltje een gedeelte van het erf of boomgaard ter beschikking stellen om daar te
tuinieren, c) deeltje zal verder behouden al het brandhout dat bij en in het huis ligt, d) Goris
Roos moet Deeltje jaarlijks 50 gulden uitkeren, zeven jaar lang,  ingaande 1 mei 1758. 

15-04-1758 (661-01)
Schout en schepenen hebben op verzoek van de secretaris het huis etc. uit de vorige akte
getaxeerd en waardig geschat 250 gulden.

28-04-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerde
Adriaan Cornelisz Visser. Hij verklaart te hebben verkocht aan Cornelis Spruyt, schepen
alhier, een kampje hooiland van 500 roeden, in Kortland in het Breeweer, aan de achterkade,
belend zuid Jan Hoogermost, noord de kadesloot. Koopsom: 63 gulden.

28-04-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerden
Gijsbert Mever, gehuwd met Aryaantje Teunis Roos, en Annigje Teunis Roos, echtgenote van
Pieter van ‘t Hoen, erfgenamen volgens het testament van 1.5.1751 van wijlen hun oom
Jacob de Vries, te Alblasserdam overleden. Verder compareerde Jan Cornelisz Zuydam, als
lasthebber van zijn moeder Grietje Paulus, weduwe van Cornelis Jansz van Zuydam. Grietje
Paulus was een volle zuster en derhalve voor de helft erfgename van wijlen Pietertje Paulus,
de overleden echtgenote van genoemde Jacob de Vries. Verder Paulus Slappendel, Gerrit
Streefflandt, gehuwd met Aryaantje Slappendel, en Adriaan de Bruyn, gehuwd met Dirkje
Slappendel, met z’n drieën kinderen van Marygje Paulus die gehuwd was met Wouter
Slappendel. Marygje Paulus was een volle zuster van genoemde Pietertje Paulus en dus voor
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de andere helft erfgenaam van deze Pietertje Paulus, volgens diens testament van
19.12.1721 voor Samuel Guldemomdt te Ouderkerk aan de IJssel. de comparanten verklaren
te hebben verkocht aan Adriaan Ariensz Teeuw, een huis met binnen- en buitendijks erf, aan
de Kinderdijk, belend enerzijds Jannigje Krijnen, anderzijds Cornelis Cornelisz Stout.
Koopsom: 450 gulden.

11-05-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerde
Gijsbert Mever (zie verder vorige akte). Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jansz
Pijl, schepen, 300 roeden griendland achter een griend van de kinderen van Leendert Backer
in het Smalweer achter de Donkere Steeg in Blokweer, belend oost de weduwe van Jasper
Visser, west de genoemde kinderen van Leendert Backer, met nog 334 roeden griendland in
de Plas, belend oost de weduwe van Ary Ariensz Teeuw, west Cornelis Pijl, in Blokweer.
Koopsom: 60 gulden.

11-05-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerde
Gijsbert Mever (zie vorige twee akten). Hij verklaart te hebben verkocht aan Cornelis
Cornelisz Stout 551 roeden griendland in Blokweer, n.l. 125 roeden op de Quel bij de
achterkade in drie akkertjes, belend het eerste oost Leendert van der Voet, west Adriaan
Backer, het tweede belend oost de weduwe van Ary Beenhacker, west Cornelis Pijl, en het
derde belend oost Adriaan Backer, west Cornelis van Asperen, en nog 317 roeden achter het
Waalland binnen de wetering, belend oost Daniel Stout, west Ary Visser, en nog 50 roeden in
de Ambachtsheerkavel binnen de wetering, belend oost Jannigje Krijnen, west Goris Roos, en
nog 60 roeden in de Kijfkamp over de wetering, belend oost Cornelis Pijl, west de weduwe en
kinderen van Maarten Mak. Koopsom: 23 gulden.

16-05-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Adriaan Visser. Hij verklaart te hebben verkocht aan Gerrit de Kraay en Annigje Visser,
weduwe van Jan de Kraay, zijn neef en nicht, 3 mergen 100 roeden wei- en griendland in
Kortland, in een weer genaamd de Sluypert, vooraan de weg, belend oost Ocker Backer, west
schout Cornelis Pijl. Koopsom: 260 gulden.

12-07-1758 (661-01)
Door Cornelis de Kraay voor stadhouder en leenmannen van deze heerlijkheid opgedragen
en overgegeven ten behoeve van Symon Jacques Stout 2/3 van 400 roeden leenland, zijnde
2 akkers groot 200 roeden, in de Ruigenhil, voor 13.13.0.

07-09-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerden Ary
Ariensz de Groot en Leendert Ariensz de Groot, beiden te Alblasserdam, voor zichzelf en zich
sterk makend voor hun twee uitlandige broers Cornelis Ariensz de Groot en Abraham Ariensz
de Groot, samen erfgenamen ab intestato van wijlen van hun moei Aagje Ariens de Groot,
bejaard en ongehuwd te Alblasserdam overleden. De comparanten verklaren op 20.7.1758 te
hebben verkocht aan Jacob Bastiaansz, molenaar op de zevende hoge molen (of voormolen)
van de Nederwaard, een huis met binnendijks erf aan de Kinderdijk, tussen de huizen van de
schout en Ary Oome. Koopsom: 100 gulden.

07-09-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerden
Leendert Spruyt en Harmen de Kooning, te IJsselmonde en Gijsbert Kalis te Alblasserdam en
met zijn echtgenote Marya Ariens Kortlandt, erfgenamen ab intestato van hun overleden zoon
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Nanning Kalis, en Ary Jacobsz de Jong, samen eigenaar van het na te noemen huis. Zij
verklaren verkocht te hebben aan Ary Pietersz van de Giessen te Alblasserdam, een huis met
binnendijks erf en boomgaard aan de Kinderdijk, belend enerzijds Aart Ariensz Breur en
anderzijds Cornelis Jansz van der Kuyl. Koopsom: 270 gulden.

27-09-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, Huyg Redelijkheyt en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerde Dirk van
Krimpen, baas timmerman te Alblasserdam. Hij bekent schuldig te zijn van Hendrik
Koeyemans, koopman te Dordrecht, een som van 600 gulden, wegens een geldlening, tegen
4% rente per jaar, met als onderpand een huis, achterhuis, timmerloods en binnendijks erf
aan de Kinderdijk, belend enerzijds het dijkerf, anderzijds Pieter ‘t Hoen.
Op 27.11.1758 is het onderpand getransporteerd aan de houder van deze hypotheek en is de
hypotheek daarmee geroyeerd.

28-09-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, Huyg Redelijkheyt, Cornelis Spruyt, Cornelis de Kraay en Willem ‘t Hoen,
schepenen, compareerde Mary Bastiaanse Bas, weduwe van wijlen Jan van Vliet, zuster van
wijlen Pieter Bastiaansz Bas te Middelburg overleden, en Jannigje Ariens Stout, echtgenote
van Wouter Bastiaansz Bas, broer van genoemde Pieter Bas. Zij verklaren dat Mary Bas en
Wouter Bas zich niet hebben gedragen als erfgenamen van hun broer die ongehuwd
overleden is, ook niet hebben aanvaard en dus voor rekening van het gemeneland hebben
laten liggen een akker griendland van 75 roeden in Vinkepolder aan de Vinkelandse wetering,
belend enerzijds Goy Benjaminsz Pijl en anderzijds Jan Hoogermost, waarop een week
geleden de inleggende schouw is gelegd omdat de wetering niet was opgemaakt. de
comparanten verzoeken dat dit land door de gerechten van Alblasserdam wordt aanvaard en
beheerd.

24-10-1758 (661-01)
Voor Huyg Redelijkheyt, Cornelis de Kraay en Willem ‘t Hoen, schepenen van Alblasserdam,
compareerde Cornelis Pijl, de schout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Huygen Pals
te Alblasserdam, een huis en binnendijks erf aan de Kinderdijk, in de hoge boezem, belend
oost Jan Hendriksz van der Kuyl, west Jacob Bastiaansz. Koopsom: 230 gulden.

24-10-1758 (661-01)
Voor Cornelis de Kraay en Willem ‘t Hoen, schepenen van Alblasserdam, compareerde Huyg
Redelijkheyt, schepen. Hij verklaart bij kaveling en scheiding te hebben afgestaan en
overgegeven aan de kinderen van wijlen Leendert Pijl, in leven schout alhier, de kinderen van
Jan Pijl, in leven schepen alhier en ten behoeve van Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, een
vierde deel van 5 mergen 50 roeden land in Vinkepolder, naast de Zieuwekade, belend oost
de Zieuwekade, west de kinderen van Fop Eeuwitte Verhoek. Koopsom: 100 gulden.

27-11-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Dirk van Krimpen, baas timmerman te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Hendrik Koeymans, koopman in wijn te Dordrecht, zijn huis, achterhuis, timmerloods en
binnendijks erf, aan de Kinderdijk, belend enerzijds het dijkerf en anderzijds Pieter ‘t Hoen.
Koopsom: 600 gulden. Dit bedrag wordt verrekend met de op 27.9.1758 bij de koper gesloten
hypotheek.

15-12-1758 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen,
compareerden Imand Samuelsz de Jong, Teunis Samuelsz de Jong, voor zichzelf en zich
sterk makende voor Lodewijk Harrewije, gehuwd met Maria Samuels de Jong, voor Jacob van
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der Giessen, gehuwd met Teuntje Samuels de Jong en voor Pieter Schouten, gehuwd met
Geertruy Samuels de Jong, allen kinderen en erfgenamen van hun vader Samuel de Jong,
overleden te Alblasserdam. Zij verklaren verkocht te hebben aan Leendert Paulusz Breur, een
huisje en binnendijks erf aan de Kinderdijk, belend enerzijds de boezemstoep en hoge
boezemkade, anderzijds het huis en erf van de armen van Alblasserdam. Koopsom: 50
gulden.

24-02-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Anna Maertens Pijl, weduwe en boedelhoudster van Ary Beenhacker te Alblasserdam. Zij
verklaart op 17.1.1759 te hebben verkocht te hebben aan Claas van der Heu, een huis, met
achterhuis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat bij de kerk, belend oost de gang tussen
dit huis en dat van Jan Bas, west Jan Ouwen. Koopsom: 319 gulden.

27-03-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Dirk Snip, wonende te Moordrecht, als lasthebber van zijn neef Leendert Teunisz van Dam,
wonende te Moordrecht. Hij verklaart te hebben verkocht aan Daniel Stout en Aart Stout,
beiden te Alblasserdam, een huis met dijkerf en griend aan de Kinderdijk, belend enerzijds de
koper Daniel Stout, anderzijds Wouter Claasz Graaff, alles zoals Leendert van Dam op
17.3.1736 het op zijn naam heeft gekregen en toen belend oost Cornelis Redelijkheyt en west
Teuntje Pleunen, weduwe van Cornelis Muys. Koopsom: 300 gulden.

03-09-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerde
Aaltje Claas Groenendijk, weduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis Slagboom, te
Alblasserdam. Zij verklaart te hebben verkocht aan Jacob Jansz de Jong, schepen alhier, een
stukje land van 300 roeden in Vinkepolder over de middelwetering, naast het land van de
koper, belend oost de koper, west de koper, zuid Willem Bruygom, noord de middelwetering.
Koopsom: 50 gulden.

03-09-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerden
Leendert Wuyten, gehuwd geweest met Maria Verbraak, wonende te Rotterdam, en Jan
Zeegersz Ouwens, wonende aan de Oostendam, de eerste als eigenaar van de grond en de
tweede als eigenaar van de opstallen. Zij verklaren verkocht te hebben aan Cornelis van
Proyen te Alblasserdam, een huisje en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost
Claas van der Heu. west het marktveld. koopsom: 105 gulden.

06-11-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de Kraay, schepenen,
compareerden Ary Bruygom en zijn schoonzuster Jannigje Vermeulen, die bij elkaar wonen,
te Alblasserdam. Zij verklaren schuldig te zijn aan Teuntje Pleunen, weduwe van Cornelis
Muys, een somma van 275 gulden wegens geldlening, tegen 4% rente pe rjaar, met als
onderpand hun huis en erf aan de zuidzijde van de dijk bij de Dam, belend enerzijds Huyg
Redelijkheyt, anderzijds Dirk Ivens.
deze hypotheek werd geroyeerd op 29.11.1760.

17-11-1759 (661-01)
Voor Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde Dirk Ivens, chirurgijn te
Alblasserdam. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Pijl, schout, een somma van 250
gulden, wegens een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf
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aan de binnenkant van de dijk bij de Dam, belend oost Eeuwit van der Zijden, west Jan van
Schagen.

27-11-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Jan Teeuwe. Hij verklaart te hebben verkocht aan Daniel Stout en Aart Stout, een akker in
Blokweer, groot 112½ roede, belend enerzijds Adriaan Backer, anderzijds de koper zelf.
Koopsom: 30 gulden.

27-11-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis de kraay, schepenen, compareerde
Adriaan Cornelisz Visser als mede-erfgenaam van zijn broer Ary Cornelisz Visser. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, gaarmeester,  voor de ene helft en aan Cornelis
Pijl en Jacques Pijl, broers, voor de andere helft, een akker griend van 155 roeden, met een
akkertje aanwas van 20 roeden erachter, in Lammetjeswiel in Blokweer, belend oost de
kopers en de schout, noordwest Jacobus Visser, noordoost de waterkering en juffr. de
Focker, zuid en zuidwest de waal, en nog een stukje aveling ten westen ervan, groot 10
roeden. Koopsom: 185 gulden.

07-12-1759 (661-01)
Voor Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde Cornelis Pijl, de schout,
als lasthebber van jonkvr. Elisabet Heykoop te Leerdam. Hij verklaart te hebben verkocht aan
Jan de Groot, baljuw van Spijk en secretaris van Heukelum, 10 mergen land, bestaande uit
alle grienden onder Alblasserdam in Vinkepolder, die de opdrachtgeefster zijn aangekomen
door erfenis van wijlen haar neef Johan Heykoop. Koopsom: 333 gulden plus een jaarlijkse
lijfrente van 60 gulden.

21-12-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerde
Deeltje Ariens Pijl, weduwe en boedelhoudster van Ary van Dalen. Zij verklaart op 25.10.1759
in het openbaar verkocht te hebben aan haar zwager Cornelis Spruyt, schepen, een huis met
achterhuis en erf in de Kerkstraat aan de noordzijde van het marktveld, belend aan de ene
zijde de steeg, aan de andere zijde Leendert van Asperen, met een stukje boomgaard van 20
roeden. Koopsom: 572 gulden.

21-12-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Deeltje Ariens Pijl, weduwe en boedelhoudster van Ary van Dalen. Zij verklaart op 25.10.1759
in het openbaar verkocht te hebben aan Jan Pietersz Borsje een stukje griendland van 100
roeden in Blokweer, over en aan de middelwetering, belend enerzijds de WelEd. heer van
Giessendam, anderzijds de weduwe en kinderen van Maarten mak. Koopsom: 6 gulden.

21-12-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Deeltje Ariens Pijl, weduwe en boedelhoudster van Ary van Dalen. Zij verklaart op 25.10.1759
in het openbaar verkocht te hebben aan Wouter Goyen Pijl en Pieter Bastiaansz van Asperen,
twee percelen griendland, n.l. 325 roeden in Blokweer in Dirk Zoeteweer, achter het land van
Gerrit van de Werken, belend enerzijds Ary Spruyt, anderzijds Jan Woutersenweer, en 333
roeden in Vinkepolder in Pompensweer of Krayesteyn, binnen de middelwetering, belend oost
de weduwe van Ary Stout en Daniel Stout, west Willem Kort. Koopsom: 143 gulden.

21-12-1759 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerden
Wouter Goyen Pijl en Pieter Bastiaansz van Asperen. Zij verklaren schuldig te zijn aan
Cornelis Spruyt, schepen, een bedrag van 200 gulden wegens een geldlening, tegen 5%
rente per jaar, met als onderpand een stukje griendland van 325 roeden in Blokweer in Dirk
Zoeteweer, achter het land van Gerrit van de Werken, belend enerzijds Ary Spruyt, anderzijds
Jan Woutersenweer, en 333 roeden in Vinkepolder in Pompensweer of Krayesteyn, binnen de
middelwetering, belend oost de weduwe van Ary Stout en Daniel Stout, west Willem Kort.

21-12-1759 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Willem ‘t Hoen, schepenen, compareerde
Deeltje Ariens Pijl, weduwe en boedelhoudster van Ary van Dalen. Zij verklaart op 25.10.1759
in het openbaar verkocht te hebben aan Claas Anthony van Haaften, sluismeester van de
Nederwaard een stukje griendland van 300 roeden in Vinkepolder in Bastiaan Frankenweer,
binnende de middelste wetering, achter de griend van de weduwe van Ary Kort, belend
enerzijds Willem Baan, anderzijds Cornelis de Kraay. Koopsom: 87 gulden.

12-02-1760 (661-13a)
Aart Mever, waarnemend gerechtsbode, heeft op last van Cornelis van Straaten,
schoolmeester, ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam, gearresteerd en in
handen van de hoge overheid gesteld de meubelen, inboedel, bouw- en melkgereedschap, in
en op de woning en landen van de arrestant, toebehorende aan Leendert van Rij, huurder van
de woning en landerijen, zodat daarop verhaald kan worden de huurpenningen die Leendert
van Rij schuldig is. Volgt een lijst van spullen.
Getekend: Cornelis Pijl, Cornelis Spruit, Willem ‘t Hoen.

12-02-1760 (661-13a)
Aart Mever, waarnemend gerechtsbode van Alblasserdam, zal uit naam van Cornelis van
Straaten, schoolmeester te Alblasserdam, als eigenaar van de woning en 30 mergen land, in
huur bewoond en gebruikt door Leendert van Rij, ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam, in verzekering nemen alle goederen, meubels, beesten, bouw- en
melkgereedschap enz. van Leendert van Rij, om daarop te verhalen de huurpenningen van
huis en landerijen die Leendert van Rij schuldig is.

13-02-1760 (661-13a)
Voor schout en schepenen compareerde Leendert van Rij te Alblasserdam, die een woning
huurde van Cornelis van Straaten. Hij geeft te kennen dat hij door rampen en tegenspoeden
in de uitoefening van zijn boerenbedrijf zodanig achterop geraakt is dat hij niet in staat is om
zijn schulden te voldoen, speciaal niet de landpacht. Gisteren heeft Cornelis van Straaten
beslag laten leggen op zijn have en goederen. Leendert verklaard om die redenen zijn boedel
en goederen te abandonneren en over te geven ten behoeve van zijn crediteuren. Schout en
schepenen hebben vervolgens deze goederen onder curatele gesteld onder Plonis Pijl,
secretaris van Alblasserdam.
Getekend: Cornelis Pijl, Willem Bruygom, Huyg Redelijkheyt, Cornelis Spruit, Jacob de Jong,
Cornelis de Kraay, Cornelis Jansz Pijl, Willem ‘t Hoen.

Zonder datum (661-13a)
Lijst van crediteuren van Leendert van Rij.
Binnenwonenden:
Cornelis van Straaten, schoolmeester te Alblasserdam
Willem de Jong, chirurgijn
De weduwe van Ary Stout en Daniel Stout, bierstekers
De weduwe van Cornelis Ariensz Gooy
Buitenwonenden:



-136-

Teunis Boon, te Oud-Alblas
Lena Kleynjan, dienstmeid, wonende bij haar vader in Puttershoek
Jacob Troost, timmerman aldaar
De collecteur Adriaan van den Berg

29-03-1760 (661-13a)
Plonis Pijl, secretaris van Alblasserdam en curator (aangesteld 13.2.1760) over de
geabandonneerde en insolvente boedel van Leendert van Rij, gewoond hebbende te
Alblasserdam, verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enige paarden, koeien, bouw- en melkgereedschap, koren, meubels enz. de
opbrengst is 676.13.8.
Getekend: Cornelis Pijl, Huyg Redelijkheyt, Jacob de Jong.

09-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Bastiaan Jansz Middelkoop. Hij verklaart verkocht te hebben aan Aryaantje Cornelis Backer,
innocente dochter van Cornelis Leendertsz Backer, die namens zijn dochter compareerde,
een kamp weiland van 1 mergen 350 roeden in Blokweer aan en binnen de voorwetering,
belend oost de weduwe de Focker, west de erven Ary Kort. Koopsom: 350 gulden.

30-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Willem Kort te Alblasserdam en Ary Kijkuyt te Streefkerk, als executeurs testamentair van
wijlen het echtpaar Ary Kort en Cornelia Boezemenaar, volgens testament van 4.6.1740 voor
de notaris te Alblasserdam. Zij verklaren verkocht te hebben aan Cornelis van Bekum,
opziener van ‘s lands collectieve middelen, een huis en erf in Vinkepolder, bij de Dam, belend
oost de koper, west de tuin van de ambachtsheer van Alblasserdam. Koopsom: 600 gulden.

30-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Willem Kort te Alblasserdam en Ary Kijkuyt te Streefkerk, als executeurs testamentair van
wijlen het echtpaar Ary Kort en Cornelia Boezemenaar, volgens testament van 4.6.1740 voor
de notaris te Alblasserdam. Zij verklaren op 6.3.1760 in het openbaar verkocht te hebben aan
genoemde Willem Kort. ¾ van een stukje weiland, groot 1 mergen 100 roeden in Vinkepolder,
belend enerzijds Neeltje den Burger, anderzijds Jacob de Jong. Willem Kort bezit het andere
¼ deel reeds als erfgenaam van de boedel. koopsom: 55 gulden.

30-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Willem Kort te Alblasserdam en Ary Kijkuyt te Streefkerk, als executeurs testamentair van
wijlen het echtpaar Ary Kort en Cornelia Boezemenaar, volgens testament van 4.6.1740 voor
de notaris te Alblasserdam. Zij verklaren op 6.3.1760 in het openbaar verkocht te hebben aan
Ocker Backer, 2 mergen 50 roeden weiland in Lange Neelenweer in Blokweer, belend
enerzijds de koper, anderzijds de weduwe van Ary Ariensz Teeuw. Koopsom: 340 gulden.

30-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Willem Kort te Alblasserdam en Ary Kijkuyt te Streefkerk, als executeurs testamentair van
wijlen het echtpaar Ary Kort en Cornelia Boezemenaar, volgens testament van 4.6.1740 voor
de notaris te Alblasserdam. Zij verklaren op 6.3.1760 in het openbaar verkocht te hebben aan
Jan Jansz de Jong, een stuk weiland van 1 mergen 500 roeden in het Molenland in Blokweer,
belend enerzijds de weduwe De Focker, anderzijds Ocker Backer. Koopsom: 437 gulden.
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30-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Willem Kort te Alblasserdam en Ary Kijkuyt te Streefkerk, als executeurs testamentair van
wijlen het echtpaar Ary Kort en Cornelia Boezemenaar, volgens testament van 4.6.1740 voor
de notaris te Alblasserdam. Zij verklaren op 6.3.1760 in het openbaar verkocht te hebben aan
Symon Jacques Stout, 457 roeden griendland in Blokweer in Willem Pieterseweer, achter het
weiland van de weduwe van Jasper Visser, achter het huis van Ary van der Voet, belend
enerzijds Ary Krijnen Beek, anderzijds Leendert Backer. Koopsom: 41 gulden.

30-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Willem Kort te Alblasserdam en Ary Kijkuyt te Streefkerk, als executeurs testamentair van
wijlen het echtpaar Ary Kort en Cornelia Boezemenaar, volgens testament van 4.6.1740 voor
de notaris te Alblasserdam. Zij verklaren op 6.3.1760 in het openbaar verkocht te hebben aan
Pieter ‘t Hoen, een vierde deel van een binnendijks erf aan de Kinderdijk tussen de erven
Cornelis Pijl en de weduwe van Huyg Borsje, met 437½ roede vlichtland in Blokweer, en nog
een vierde deel van 237½ roeden griendland in de Vijftalf Mergen in Vinkepolder. Koopsom:
150 gulden.

30-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Willem Kort te Alblasserdam en Ary Kijkuyt te Streefkerk, als executeurs testamentair van
wijlen het echtpaar Ary Kort en Cornelia Boezemenaar, volgens testament van 4.6.1740 voor
de notaris te Alblasserdam. Zij verklaren op 6.3.1760 in het openbaar verkocht te hebben aan
Wouter Paulusz Spruyt, een kampje hooiland, groot 1 mergen in Dirk Huygenland in Kortland,
aan de achterkade, belend oost Eeuwit van der Zijden, west de weduwe van Jan Hoogermost.
koopsom: 142 gulden.

30-04-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerden
Willem Kort te Alblasserdam en Ary Kijkuyt te Streefkerk, als executeurs testamentair van
wijlen het echtpaar Ary Kort en Cornelia Boezemenaar, volgens testament van 4.6.1740 voor
de notaris te Alblasserdam. Zij verklaren op 6.3.1760 in het openbaar verkocht te hebben aan
Pieter Jansz van der Heu, een kampje hooiland, groot 1 mergen 400 roeden, in Willem
Byseland in Kortland, over de tiendweg, achter een kamp van de weduwe van Ary Teeuwe,
belend oost Jacobus Visser, west Willem Baan. Koopsom: 230 gulden.

11-06-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Pieter de Groot te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Roos Jansz Roos te
Ridderkerk, een hengstschuit, lang 44 voet, breed 14½ voet, met alle toebehoren. Koopsom:
140 gulden.

17-07-1760 (661-01)
Voor Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde Jasper Teeuwe,
ouderling, en Leendert Backer, diaken en armmeester alhier, gemachtigd door de kerkenraad
van Alblasserdam. Zij verklaren te hebben aanvaard de boedel en minderjarige kinderen van
Willem Advocaat en Lijsbet van der Kuyl, in hun leven echtpaar en beiden in mei 1760 te
Alblasserdam overleden en verkocht te hebben uit deze boedel op 7.6.1760 aan Cornelis Pijl,
baljuw van de Lek, schout alhier, een huis, achterhuis en binnendijks erf en boomgaard aan
de Kinderdijk, belend enerzijds de kinderen van Albert van den Slegte en anderzijds een
steeg en het huis van de weduwe en kinderen van Maarten Mak. Koopsom: 410 gulden.
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17-07-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen,
compareerden Aaltje Aryens Stam, weduwe van Ary Huygen Pals, en Ary van der Laan, te
Bleskensgraaf, als bij testament op 29.12.1754 aangestelde voogd over de minderjarige
kinderen, uit het eerste en tweede huwelijk van Ary Pals. Zij verklaren te hebben verkocht aan
hun vader Huyg Ariensz Pals, een huis en binnendijks erf aan de Kinderdijk, in de hoge
boezem, belend oost Jan Hendriksz van der Kuyl, west Jacob Bastiaansz. De koop werd
betaald met een obligatie van 250 gulden die Huyg Pals bezat ten laste van zijn zoon Ary
Pals. Het huis kwam op 24.10.1758 in bezit van de overledenen.

14-08-1760 (661-13a)
Rekening en verantwoording gedaan door Plonis Pijl als curator over de geabandonneerde en
insolvente boedel van Leendert van Rij, bouwman, gewoond hebbende te Alblasserdam.
Ontvangsten, totaal (opbrengst van de verkoop van de bezittingen van Leendert van Rij)
697.6.8.
Uitgaven, totaal 135.12.0. er is een batig saldo van 561.14.8.
Getekend: Cornelis Pijl, Willem Bruygom, Huyg Redelijkheyt, Jacob de Jong, Cornelis Spruit,
Cornelis Janse Pijl.

14-08-1760 (661-13a)
Staat en verbaal van vonnis van preferentie en concurrentie van de gelden gegenereerd uit de
geabandonneerde boedel van Leendert van Rij. De curator Plonis Pijl heeft een bedrag van
561.14.8 ter beschikking. De administratiekosten zijn 54.11.8 en de andere crediteuren
(behalve Cornelis van Straaten) hebben samen recht op 19.1.12, zodat overblijft 488.1.4. dat
gaat naar Cornelis van Straaten als verhuurder van huis en landerijen.
Getekend: Cornelis Pijl, Willem Bruygom, Huyg Redelijkheyt, Jacob de Jong, Cornelis Spruit,
Cornelis Janse Pijl.

26-11-1763 (661-10a)
Mayken Pieterse van Asperen, weduwe van Pieter Ariensz Kraey, als door het gerecht van
Alblasserdam op 22.9.1763 geautoriseerd over de goederen van wijlen haar man te
beschikken, verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam een huis, achterhuis en erf op de hoogt in Vinkepolder, belend oost de steeg,
west de weduwe en kinderen van wijlen Jacob de Jong, met 1 mergen 100 roeden griendland
in Vinkepolder, als 200 roeden aan de Vinkelandse wetering naar een griend van Cornelis van
Proyen, een hond in de Fleuriskamp en een hond aan de vaarsloot. Koper: Dirk de Jong, voor
zijn moeder Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob de Jong, voor 160 gulden. Borgen: Jan
Oly en Jan de Jong.

(661-10a) Op een los briefje ligt tussen de akten de volgende tekst: 

“Een extra goed welgelegen
huys en agterhuys en erve
tot Alblasserdam te koop

op zaturdag den 17e december 1763
Nicolaas Lugterhoff, verver en glazemaker, wonende te Alblasserdam, als last en procuratie
hebbende van juffrouw Theodora Sybilla van der Upwich, is voornemens in het openbaar ten
overstaan van schout en scheepenen van Alblasserdam te verkoopen een hegt, sterk en
welgelegen huys, agterhuys en erve, staande en leggende aan de zuyd zijde van de
Kerkstraat tot Alblasserdam, tussen de huysen van de erven van Ary Spruit aan de eene en
Gerrit van de Werken aan de andere zijde, streckend van het marktveldt tot aan den Alblas.
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Imand gading hebbende om het voornoemde huys, agterhuys en erve te koopen, die kome op
Zaturdag den 17e deser maand december 1763, des avonds ten vijff ueren precies ten huyse
van Vogelzang, hospes op den Dam tot Alblasserdam.
In middels onderrigt te bekomen en ook ‘t voornoemde huys en erve uyt der hand te koop bij
voornoemde Nicolaas van Lugterhoff.
Zegt het voort.”

28-11-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Leendert Backer, als lasthebber van Petronella van Rie, weduwe van wijlen Anthony de Hooy,
wonende te Zaltbommel. Hij verklaart te hebben verkocht aan Willem Pietersz Bruygom,
schepen alhier, een huis, erf en boomgaard bij de Dam, aan de buitenkant van de dijk, belend
zuid de koper, noord Cornelis van Proyen. Petronella van Rie houdt het vrije overpad om met
paarden en wagens te rijden van de dijk naar het land. ook nog een rietveldje en griendakkers
buiten de Noord of Merwede voor de dijk van Ruigenhil. Koopsom: 900 gulden.

28-11-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Huyg Redelijkheyt, schepenen, compareerde
Leendert Backer, als lasthebber van Petronella van Rie, weduwe van wijlen Anthony de Hooy,
wonende te Zaltbommel. Hij verklaart te hebben verkocht aan Jan Oly, broodbakker alhier,
een huis en erf op de Dam, op de binnenkant, belend zuid de Stoep. noord het huis van
Willem ‘t Hoen. Koopsom: 1000 gulden. Jan Oly neemt hiervoor een hypotheek bij Petronella
van Rie, tegen 3½% rente per jaar, met als onderpand het gekochte goed.

28-11-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Huyg Redelijkheyt en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Jannigje Jans Vermeulen, meederjarig en ongehuwd te Alblasserdam, en Willem Bruygom en
Eeuwit van der Zijden als voogden over het minderjarige nagelaten zoontje van Ary Bruygom
en Lijsbet Janse Vermeulen. Zij verklaren op 16.10.1760 in het openbaar te hebben verkocht
aan Ary van der Plaat, een huis met erf aan de zuidzijde van de dijk vlakbij de Dam, belend
oost Huyg Redelijkheyt, west Dirk Ivens. Koopsom: 420 gulden.

22-12-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Ary van der Plaat. Hij verklaart schuldig te zijn aan Lena Redelijkheyt, minderjarige nagelaten
dochter van wijlen het echtpaar Huyg Redelijkheyt, in leven schepen alhier, en Maria van der
Hoog, een somma van 300 gulden als geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand
het goed dat hij op 28.11.1760 heeft gekocht.

29-12-1760 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Spruyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerden
Cornelis Decker te Lekkerkerk, gehuwd met Aryaantje Dirks Gouwens, die een dochter is van
wijlen Jannigje Ariens Buys, die een volle zuster is geweest van Hendrik Ariensz Buys, in
leven mansman van de Lek, in 1760 te Lekkerkerk bejaard en ongehuwd overleden, voor het
eerste vierde deel; Bastiaan Boon te Lekkerkerk, gehuwd met Jannetje Centen, de nagelaten
dochter van de genoemde Jannigje Ariens Buys, voor het tweede vierde deel; Ary Gouwens
en Huyg Gouwens te Lekkerkerk, beiden nagelaten zoons van Johannes Dirksz Gouwens, die
een zoon is geweest van de genoemde Jannigje Ariens Buys, voor het derde vierde deel; Dirk
Gouwens en Aaltje Gouwens, meerderjarig en ongehuwd, te Lekkerkerk en de reeds
genoemde Bastiaan Boon en Ary Gouwens als voogden over de nagelaten kinderen van Fop
Gouwens, kinderen van Pieter Dirksz Gouwens, ook een zoon van Jannigje Ariens Buys, Zij
verklaren op 24.10 1760 in het openbaar te hebben verkocht voor de ene helft aan Lena
Redelijkheyt, meerderjarige nagelaten dochter van wijlen Huyg Redelijkheyt, en aan Jacques
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Pijl voor de andere helft, 4 mergen 575 roeden hooiland in Kortland, in het Bollekadeweer, in
twee stukken. Koopsom: 80 gulden.

31-01-1761 (661-01)
Voor Willem Bruygom en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerden Cornelis Pijl, schout
alhier en Cornelis de Kraay, schepen, als executeurs testamentair (testament van 31.1.1758)
van wijlen Willem ‘t Hoen, in leven oud-commandeur en kapitein in dienst vna de oost-
Indische compagnie en schepen alhier. Zij verklaren te hebben verkocht aan Symon van der
Hoogt, korenmolenaar alhier, een huis en erf aan de oostzijde van de Dam, belend enerzijds
Jan Oly en anderzijds Aart Breur. Koopsom: 2000 gulden.

31-01-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Symon van der Hoogt, korenmolenaar alhier. Hij verklaart schuldig te zijn aan Pieter
Besemer, koopman in koren te Papendrecht, de somma van 1400 gulden, als geldlening
tegen 4% rente per jaar, met als onderpand het goed dat hij kocht op 31.1.1760 (zie vorige
akte).

09-02-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Lijntje Leenderts Backer, weduwe van Wouter Pietersz, te Alblasserdam. Zij verklaart op
22.11.1760 in het openbaar te hebben verkocht aan Adrianus Backer, een stukje griendland
in de Kijfkamp in Blokweer. Koopsom: 32 gulden.

09-02-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Lijntje Leenderts Backer, weduwe van Wouter Pietersz, te Alblasserdam. Zij verklaart op
22.11.1760 in het openbaar te hebben verkocht aan Jan Paulusz Breur te Alblasserdam, drie
stukjes griendland in Blokweer binnen de voorwetering, samen groot 557 roeden. Koopsom:
24 gulden.

09-02-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Lijntje Leenderts Backer, weduwe van Wouter Pietersz, te Alblasserdam. Zij verklaart op
22.11.1760 in het openbaar te hebben verkocht aan Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, drie
stukjes aveling in Blokweer. koopsom: 91 gulden.

09-02-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Lijntje Leenderts Backer, weduwe van Wouter Pietersz, te Alblasserdam. Zij verklaart op
22.11.1760 in het openbaar te hebben verkocht aan Jan Mak, Pieter Mak en Mergje Mak, vier
stukjes griend in Blokweer. koopsom: 94 gulden.

10-04-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Neeltje van Esch, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jacobus Cornelisz visser. zij
verkocht te hebben aan Willem Ariensz Teeuw, twee stukjes griend, samen groot 70 roeden,
in Blokweer in het Hoendernest. Koopsom: 50 gulden.

10-04-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Leendert van Asperen, de enige erfgenaam ab intestato van wijlen Bastiaantje van Asperen
zijn moei. Hij verklaart op 28.2.1761 verkocht te hebben aan Cornelis Spruyt, schepen, een
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huis met erf aan de noordzijde van Kerkstraat in het marktveld, aan de ene kant de koper zelf,
aan de andere kant de weduwe van Paulus Spruyt. Koopsom: 130 gulden.

10-04-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Leendert van Asperen, de enige erfgenaam ab intestato van Bastiaantje van Asperen, zijn
moei. Hij verklaart op 28.2.1761 verkocht te hebben aan Nicolaas Anthony van Haaften,
sluismeester alhier, 487 roeden griendland in Dirk Zoeteweer achter de wetering in Blokweer,
belend enerzijds de armen alhier, anderijds schoolmeester Cornelis van Straaten. Koopsom:
31 gulden.

15-12-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Jansz Pijl, schepen en Plonis Pijl, secretaris, beiden door schout en
schepenen aangesteld als sekwesters van de boedel van Cornelis Hartigsvelt alhier, die thans
buitenslands is. Hij was al meer dan een jaar weg. Hij was in Chamberie en Piedmonde. Zijn
laatste brief was van 7.2.1760 vanuit Chamberie. men weet niet of hij dood of levend is. Zij
doen transport van goed dat reeds op 23.6.1759 door Cornelis Hartigsvelt was verkocht aan
Maria de Haan, weduwe van Ary Stout, en aan Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout,
n.l. een stukje vlichtland, groot 150 roeden, genaamd de Hoogen Acker, liggende achter het
Nieuweland in de Zandkamp in Blokweer, tussen de landen van Adrianus Backer en de
kopers zelf. Koopsom: 75 gulden.

15-12-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Jansz Pijl, schepen en Plonis Pijl, secretaris, beiden door schout en
schepenen aangesteld als sekwesters van de boedel van Cornelis Hartigsvelt alhier, die thans
buitenslands is. Zij doen transport van goed dat reeds op 28.10.1760 door Cornelis
Hartigsvelt was verkocht aan Jan Pietersz Borsje, n.l. een stukje griendland van 250 roeden,
in Blokweer in Ottelants kavel en Goudriaans kavel, aan de voorwetering, belend enerzijds
Claas van der Zijden, anderzijds de dochter van Huyg Redelijkheyt. Koopsom: 105 gulden.

19-12-1761 (661-01)
Voor Willem Bruygom, Cornelis Spruyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde Lijntje
Leenderts Backer, weduwe van Wouter Pietersz. Zij verklaart op 23.10.1760 in het openbaar
verkocht te hebben aan Cornelis Pijl,  baljuw van de Lek, watergraaf van het Nieuwe
Waterschap, schout alhier, een huis en erf op de Dam, naast de stoep, bestaande uit twee
woningen, nrs. 66 en 67, belend oost de Dam, west de gang van Teunis Backer, zuid de
Stoep, noord het huis van Teunis Backer. Koopsom: 400 gulden.

19-12-1761 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Spruyt en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Teunis Leendertsz Backer. Hij verklaart verkocht te hebben aan Aryaantje Cornelis Backer,
innocente dochter van Cornelis Backer, 416 roeden land in Sebastiaan Frankenweer over de
wetering in Blokweer, belend oost de weduwe van Daniel Stout, west Cornelis Pijl. Koopsom:
15 gulden.

29-03-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout, voor zichzelf en als voogdes over
haar drie minderjarige kinderen, en de nog minderjar ige voorzoon van wijlen haar man. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Backer, schepen, een stuk vlichtland in Blokweer
ten noorden en naast de Molenvliet, over en aan de voorwetering, groot 1 mergen 400
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roeden, belend zuidoost de Molenvliet, noordoost Ocker Backer en Cornelis Backer,
noordwest Pieter 't Hoen, zuidwest de voorwetering. Koopsom: 40 gulden.

03-04-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Theodorus Wilhelmus van Bergen te Rotterdam, als bij akte van 30.1.1760 door
Maria a Brakel van der Kluyt, op grond van de clausule reservatoir in haar testament van
6.4.1730 (notaris te Alblasserdam), het recht en eigendom op het na te melden stukje land
verkregen hebbende. Hij verklaart te hebben verkocht aan Jan Teeuwe, een stukje aveling
land van 30 roeden, gehuurd door Jan Kortland, aan en binnen de krom van de Donkere
Steeg in Blokweer, tussen de griendjes van Jasper Teeuwe en van Cornelis Pijl de oude.
Koopsom: 20 gulden.

03-04-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Zegersz de Kraay. Hij verklaart te hebben verkocht aan Jan Joncker,
een stukje aveling land van 50 roeden in Blokweer, achter het huis van de koper. belend
enerzijds de weduwe Hendrik Stout, anderzijds de weduwe Maarten Mak. Koopsom: 25
gulden.

08-05-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Adrianus Backer, schepen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter Smits,
broodbakker te Vlaardingen, een huis en binnendijks erf met boomgaardje aan de Kinderdijk,
tussen de huizen van Willem Roos en de weduwen van Ary Stout en Daniel Stout. koopsom:
630 gulden.

10-06-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Willem de Jong, meester chirurgijn alhier. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Pijl,
gaarmeester alhier, de somma van 600 gulden als geldlening, tegen 4% rente per jaar, met
als onderpand zijn huis en erf op de Dam, tussen Cornelis Velthuysen en Claas Spruyt
enerzijds en Cornelis Ariensz Gooy anderzijds.

05-08-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Cornelis Spruyt, schepen. Hij verklaart te hebben verkocht aan Thomas Manlove, koopman te
Rotterdam, een huis met erf, tuin en boomgaard in de Kerkstraat, belend oost de steeg
tussen Dammis Verduyn en het verkochte huis, west de verkoper, zuid het marktveld, noord
de armen alhier. Koopsom: 350 gulden.

14-10-1762 (661-01)
Voor Cornelis Spruyt en Adriaan Backer, schepenen, compareerden Cornelis Pijl, schout en
Cornelis de Kraay, schepen, als executeurs testamentair van Willem ‘t Hoen, en als voogden
over de minderjarige kinderen van Maggeltje ‘t Hoen en Aryaantje ‘t Hoen, als mede-
erfgenamen van Willem ‘t Hoen, Zij verklaren verkocht te hebben aan genoemde Cornelis Pijl
voor rekening van de Hoog Ed. geboren Vrouwe, twee kinderen van wijlen de Ed. heer
Lodewijk Theodoris grave van Nassau la Lek, in leven majoor van de cavallerie van deze
staat, een obligatie ten laste van Holland en Westvriesland, groot 1200 gulden, van 3.6.1637.

08-11-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerden Gijsbert Kalis en Ary de Jong. Zij verklaren te hebben verkocht aan Ary
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Pietersz Kortland en Cornelis Jansz Bouw, 300 roeden griendland in Blokweer in
Zoetjesgriend, in twee stukken, een van 150 roeden aan de boezemkade, belend oost en zuid
de weduwe en kinderen van Maarten Mak, west Cornelis van den Corput, en een van 150
roeden, belend oost Cornelis Mak, zuid de weduwe van Claas Mak, west Pleun van der Kuyl.
Koopsom: 3 gulden.

08-11-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Katalijntje Barendregt, weduwe van Gerrit van Tek. Zij verklaart op grond van
de overeenkomst tussen haar en Evert Prins, gehuwd met Mayken van Tek, de enige
nagelaten dochter en erfgename ab intestato van haar overleden man Gerrit van Tek, waarbij
Evert Prins in het volle bezit wordt gelaten van de hele boedel die de comparante en Gerrit
van Tek samen bezaten en waarbij Evert Prins aan de comparante in een keer zou uitkeren
een somma van 50 gulden, dat zij heeft verkocht aan Evert Prins, haar helft van een huis met
binnendijks erf aan de Kinderdijk, tussen de huizen van Jan Willemsz van Wijen en Ary Baas.
Ook de helft van 1 mergen 423 roeden land in Blokweer in Sebastiaan Frankenweer aan de
achterwetering, en de helft van 2 mergen 424½ roeden griendland in Blokweer. koopsom: de
genoemde 50 gulden.

14-12-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Jacob de Jong en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Anna
Maartens Pijl, weduwe en boedelhoudster van Ary Beenhacker. Zij verklaart op 13.11.1762
verkocht te hebben aan schout Cornelis Pijl voor de ene helft en aan Cornelis Pijl, Jacques
Pijl en Goris Pijl, kinderen van wijlen Jan Pijl, in leven schepen, voor de ander helft, twee
stukjes griendland in Vinkepolder, het ene op het hoge van de Lange steeg tussen de
griendlanden van Danker Jansz van den Hoek en Jan Woutersz Bas en het andere in
Lammetjeswaal, belend oost Cornelis Pijl, west Ocker Backer. Samen groot 500 roeden.
Koopsom: 80 gulden.

28-12-1762 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Leendert Backer, als lasthebber van Maycke Wouters Spruyt, weduwe van Jan Teunisz
Slingelandt te Streeefkerk. Hij verklaart te hebben verkocht aan Ary Willemsz Teeuw (neef
van de opdrachgeefster) 465 roeden weiland, het achterste deel van het Basjeskampje in Dirk
Zoeteweer in Blokweer, belend oost de armen alhier, west de weduwe Paulus Spruyt.
Koopsom: 25 gulden.

19-01-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Claas Mak te Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornels Cornelisz Pijl,
schepen, 218 roeden griendland in twee stukjes achter de Rijzewaal, groot 150 roeden, en
drie stukjes op de Dolfijn en een stukje achter het Waalland, in Blokweer. Plus een akkertje
achter Lammetjeswiel van 150 roeden, een stukje van 20 roeden achter het huis van Cornelis
Pijl, een stukje van 20 roeden achter het huis van Pieter Smits en twee stukjes van samen 40
roeden aan de vaarsloot achter de weduwe en kinderen van Maarten Mak. Koopsom: 300
gulden.

11-02-1763 (661-01)
Voor Willem Bruygom en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Adrianus Backer,
schepen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, schout alhier, een hengstschuit
met toebehoren. koopsom: 700 gulden.

24-02-1763 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Hendrik Backer te Middelburg. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn broer Adrianus
Backer, schepen, een huis en erf aan de binnenkant van de dijk op de hoek van de
Kinderdijk, tussen Pieter Schouten en Dirk Bouwman. Koopsom: 200 gulden.

09-03-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Jansz Mak, thans wonende te Giessendam. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Hendrik Jansz Jonker te Alblasserdam, het zuidelijke deel van het huis en erf dat de
comparant toebehoort, aan de Kinderdijk. Het bewuste deel is gescheiden van het noordelijke
deel dat door de comparant eerder verkocht is aan Willem Roos. Het is gelegen tussen
Cornelis Visser en Willem Roos (andere deel van het huis). Koopsom: 200 gulden.

08-04-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Jacob de Jong en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde Anna
Maartens Pijl, weduwe en boedelhoudster van Ary Beenhacker. Zij verklaart schuldig te zijn
wegens een geldlening een somma van 175 gulden, aan Cornelis Pijl, gaarmeester, tegen 4%
rente per jaar, met als onderpand haar huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, tussen
het tuintje van de pastorie ten oosten en het huis van Cornelis Spruyt aan de andere kant.
De hyptheek is geroyeerd op 9.7.1764.

23-04-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Leendert Erkelens, Hij verklaart verkocht te hebben aan Theodora Sybilla van der Upwich te
Alblasserdam, een huis, achterhuis en erf ernaast van 40 rijnlandse roeden breed. De
verkoper kocht het op 9.12.1743. Het ligt aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost de
weduwe van Ary Spruyt, west Gerrit van de Werken. Koopsom: 550 gulden.

23-04-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruyt, schepenen, compareerde
Cornelis Erkelens, meester scheepstimmerman te Alblasserdam. Hij verklaart een hypotheek
te nemen op zijn huis, timmerloods en erven op het Zuiderstek, met de scheepshelling op het
Noorderstek, voor en ten behoeve van de minderjarige dochter van wijlen Huyg Redelijkheyt,
in leven schepen alhier. Om door die hypotheek te kunnen verhalen een som van 300 gulden
die de comparant volgens obligatie van 8.9.1755, onder handtekening en borgtocht van zijn
vader Leendert Erkelens, schuldig was aan de genoemde minderjairge dochter van Huyg
Redelijkheyt.
De hypotheek is geroyeerd op 30.11.1765.

05-05-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Evert Prins, gehuwd met Mayken Gerrits van Tek, enige nagelaten dochter en
erfgename van haar vader Gerrit van Tek en bij transport van 8.11.1762 het recht verkregen
hebbende van Katalijntje Barendregt, nagelaten weduwe van genoemde Gerrit van Tek. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Ary Baas, 175 roeden vlichtland in Blokweer, binnen de
middelwetering, in drie percelen van resp. 75, 50 en 50 roeden. Koopsom: 90 gulden.

05-05-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Jacob de Jong, schepenen, compareerde
Danker Jansz van den Hoek. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis van Straaten, een
huis en erf met boomgaarden, in Vinkepolder, zijnde het voorhoofd van Willem Jan
Zoeteweer, belend oost juffr. de Hooy en Willem Bruygom, west Neeltje den Burger. En nog 1
mergen 160 roeden land in het Breeweer in Vinkepolder, belend oost juffr. De Hooy, west Jan
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Bas. En ook nog 1 mergen weiland, aan de kade in Kortland, belend oost Eeuwit van der
Zijden, west de weduwe Hoogermost. Koopsom: 650 gulden.

14-06-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Hendrik Koeymans, koopman te Dordrecht. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Vinck,
een huis, achterhuis en een loods, zijnde een herberg, alwaar de prins uithangt, met het
binnendijks erf, werf kolfbaan, aan de Kinderdijk, belend oost Pieter ‘t Hoen, west eveneens
Pieter ‘t Hoen. Koopsom: 115.15.0 en een hypotheek van 1300 gulden.

14-06-1763 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Jan Vinck, hospes te Alblasserdam. Hij verklaart schuldig te zijn wegens geldlening aan
Hendrik Koeymans, koopman te Dordrecht een somma van 1300 gulden, renteloos, met als
onderpand het gekochte goed (zie vorige akte).

17-12-1763 (661-10a)
Nicolaas van Lugterhoff, meester verwer en glazemaker te Alblasserdam, als lasthebber van
Theodora Sybilla van der Upwich verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam een hegt, sterk en welgelegen huys, agterhuys en erve,
staande en leggende aan de zuyd zijde van de Kerkstraat tot Alblasserdam, tussen de huysen
van de erven van Ary Spruit aan de eene en Gerrit van de Werken aan de andere zijde,
streckend van het marktveldt tot aan den Alblas.
Geboden werd 450 gulden, maar de verkoop is opgehouden.

07-02-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruit, schepenen, compareerde
Mayken Pieters van Asperen, weduwe van Pieter Ariensz Kraay Hij overleedn eind december
1762). Zij verklaart dat haar overleden man verkocht heeft aan wijlen Jacob de Jong, in leven
schepen alhier, en dat zij derhalve nu dit goed opdraagt en transporteert aan Trijntje van den
Berg, weduwe en boedelhoudster van genoemde Jacob de Jong, een stukje griendland, van
300 roeden in Krayesteyn in Vinkepolder, belend oost de weduwe Daniel Stout, west Cornelis
Mak. Koopsom: 25 gulden.

07-02-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruit, schepenen, compareerde 
Mayken Pieters van Asperen, weduwe van Pieter Ariensz Kraay. Zij verklaart dat op
26.11.1763 in het openbaar verkocht te hebben aan Trijntje Dirks van den Berg, weduwe en
boedelhoudster van Jacob de Jong, in leven schepen alhier, een huis, achterhuis en erf op de
Hoogt in Vinkepolder, belend oost de steeg, west de koopster en 1 mergen 58 roeden
griendland in Vinkepolder. Koopsom: 160 gulden.

07-02-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Spruit en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Mayken Stevens den Hoet, weduwe en boedelhoudster van wijlen Ary van Stek, in leven
schepen alhier. Zij verklaart verkocht te hebben aan Willem Bruygom, schepen, 100 roeden
griendland in Fleuriskamp, tussen Pieter van der Heu en de koper, en 300 roeden in Vijftalf
Mergen, aan de vaarsloot en Vinkelandse wetering, naast de griend van de weduwe en erven
van Ary Ariensz Spruyt, met nog 200 roeden in [...] naast het weiland van de weduwe van Jan
Hoogermost, alles in Vinkepolder. Koopsom: 56 gulden.

07-02-1764 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruit, schepenen, compareerde
Mayken Stevens den Hoet, weduwe en boedelhoudster van wijlen Ary van Stek, in leven
schepen alhier. Zij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jansz Pijl, Jacquesz Jansz Pijl
en Goris Jansz Pijl, broers, 200 roeden els- en griendland in Vinkepolder op de Hille, naast
het land van de kopers en dat van Willem Baan. Bij publieke verkoop op 26.11.1763 gekocht.
koopsom: 40 gulden.

07-02-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruit, schepenen, compareerde
Mayken Stevens den Hoet, weduwe en boedelhoudster van wijlen Ary van Stek, in leven
schepen alhier. Zij verklaart verkocht te hebben aan haar zoon Pieter van Stek, twee stukjes
griendland in Vinkepolder, het ene op de Hille aan de Hoogendijk, groot 150 roeden, tussen
de grienden van Cornelis de Kraay en Willem Bruygom, en het andere van 100 roeden tussen
de grienden van Cornelis de Kraay en Neeltje van Stek. Verkocht op 26.11.1763. Koopsom:
35 gulden.

07-02-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Spruit, schepenen, compareerde
Mayken Stevens den Hoet, weduwe en boedelhoudster van wijlen Ary van Stek, in leven
schepen alhier. Zij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, gaarmeester, een stukje
griendland van 150 roeden in Vinkepolder in de Lange Steeg, ten oosten van het land van
Cornelis van Straaten. In het openbaar verkocht op 26.11.1763. Koopsom: 60 gulden.

11-02-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Gerrit van der Ligt. Hij bekent schuldig te zijn wegens geldlening aan Johannes van den Acker
een somma van 400 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis,
timmerloods of scheepsmakerij en erf , op de Stoep bij de Dam en de haven, tussen Cornelis
Pijl en Pieter Gijssen Pijl.
deze hypotheek is geroyeerd op 8.10.1771.

24-03-1764 (661-10a)
De kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis van de Donk, gewoond hebbende en
overleden te Papendrecht verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen
van Alblasserdam twee percelen land in Vinkepolder. [akte is niet af].

14-04-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Spruit en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Adrianus Backer, schepen, als lasthebber van Thomas Manlove te Rotterdam. Hij verklaart
dat zijn principaal verkocht heeft aan Jan van der Sluys te Rotterdam, een huis met erf, met
tuin en boomgaard, genaamd het Torentje, in de Kerkstraat, belend oost de steeg tussen
Damis Verduyn en het verkochte huis, west Cornelis Spruit, zuid het marktveld, noord de
armen alhier. Koopsom: 400 gulden.

09-07-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Evert Prins, wonende te Ridderkerk, gehuwd met Mayken Gerrits van Tek, de
enige nagelaten dochter en erfgename van haar vader wijlen Gerrit van Tek, die op 8.11.1762
het recht had verkregen van Katelijntje Barendregt, weduwe van genoemde Gerrit van Tek.
Hij verklaart op 21.4.1764 te hebben verkocht aan Dirk van Krimpen, baas timmerman alhier,
een huis, binnendijks erf en boomgaardje, aan de Kinderdijk, tussen Jan Willemsz van Wijen
en Ary Baas en nog een stuk land van 423 roeden in Bastiaan Franckenweer aan de
achterwetering, en nog 249½ roeden vlichtland, alles in Blokweer. Deze goederen zijn resp.
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op 16.5.1739, 28.5.1743 en 14.5.1749 in het bezit gekomen van Gerrit van Tek en zijn
vooroverleden zoon Willem van Tek. Koopsom: 80 gulden.

09-07-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Spruit en Ocker Backer, schepenen, compareerde Anna
Maartens Pijl, weduwe en boedelhoudster van wijlen Ary Beenhacker. Zij verklaart te hebben
verkocht aan Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, een huis en erf aan de zuidzijde van de
Kerkstraat, tussen het tuintje van de pastorie ten oosten en het huis en erf van Cornelis Spruit
aan de andere kant. Koopsom: 200 gulden. De verkoopster werd betaald met het aflossen
van een hypotheek van 175 gulden, op 8.4.1763 ten behoeve van de koper verleden.

24-08-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Spruit en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Dammis Verduyn. Hij verklaart schuldig te zijn wegens een geldlening aan Cornelis Pijl,
gaarmeester, een somma van 300 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn
huis, erf en boomgaard in de Kerkstraat aan de noorzijde van het marktveld, belend oost
Eeuwit van der Zijden, west de steeg van Colsters Leenweer en een stuk zaai- of tuinland en
weiland, samen groot 4 mergen, in Blokweer ten noorden van de kerk, genaamd het
Kerkeland, belend oost de weduwe van Jan Hoogermost, west het Papeland.
De hypotheek werd geroyeerd op 1.11.1779.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren op 18.8.1764 te hebben verkocht aan Maarten Bree,
schoolmeester en voorzanger alhier, een huis, achterhuis, binnen- en buitendijks erf,
boomgaard en griend erachter, aan de dijk bij Cortgeen, even ten westen van de Dam, tussen
Jan van Schagen ten oosten en Cornelis de Kraay ten westen. Koopsom: 1000 gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren op 18.8.1764 te hebben verkocht aan Cornelis
Jacquesz Roos, een huis en erf aan de buitenkant van de dijk, bij de Dam, tussen de huizen
van Pieter van Dijk en Ary van der Plaat. Koopsom: 430 gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren op 18.8.1764 te hebben verkocht aan Cornelis Pijl,
gaarmeester alhier, en zijn zoon Cornelis Pijl, schepen, 375 roeden hooiland in het Papenland
over het waterschap in Kortland aan de voorkade, tussen het land van de weduwe en
kinderen van Maarten Mak en het land van de armen van Alblasserdam. Koopsom: 210
gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren te hebben verkocht aan Pieter de Groot en Pieter
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Mak, een akker griendland binnen de voorwetering in Willem Pieterseweer in Blokweer, groot
150 roeden, belend enerzijds Cornelis Leendertsz Backer en anderzijds de weduwe en
kinderen van Daniel Stout, met nog 2/3 deel van een griend, van 150 roeden achter het huis
van Ary van der Voet. Koopsom: 130 gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren te hebben verkocht aan Ary Brandt, 450 roeden
griendland in Willem Pietersweer in Blokweer aan de voorwetering, belend oost Cornelis
Leendertsz Backer, west de weduwe en kinderen van Daniel Stout. Koopsom: 30 gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren te op 18.8.1764 hebben verkocht aan Plonis Pijl,
secretaris alhier, heemraad van de Nederwaard, 150 roeden griend achter een akker elzen
van de weduwe en kinderen van Maarten Mak, achter de Kromme Steeg, en nog 73½ roeden
griend in de Kleine Kerkkamp naast een akker van Adrianus Backer, en nog 70 roeden griend
in de Kijfkamp, naast een akker van Goris Roos, alles in Blokweer. Koopsom: 10 gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren te hebben verkocht op 18.8.1764 aan Cornelis Pijl,
gaarmeester en aan drie kinderen van Jan Pijl, in leven schepen, 100 roeden vlichtland in de
Kerkkamp, binnen aan de voorwetering, naast een griend van Jan Teeuwe, en 125 roeden
vlichtland aan de vaarsloot van de weduwe en kinderen van Maarten Mak. Koopsom: 160
gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren te hebben verkocht aan Cornelis Pijl, gaarmeester
en zijn zoon Cornelis Pijl, schepen, 225 roeden griendland in Blokweer. Koopsom: 165
gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren op 18.8.1764  te hebben verkocht aan Jacques Pijl,
afslager van de zalm en steur te Krimpen aan de Lek, drie stukjes griend in Blokweer aan de
oostzijde van de vaarsloot van Ary Baas, samen 100 roeden groot. Koopsom: 90 gulden.

29-09-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Hendrick van Meteren, koopman in wijn te Dordrecht, gehuwd met Lena Redelijkheyt, de
enige nagelaten dochter en erfgename ab intestato van wijlen haar vader Huyg Redelijkheyt,
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in zijn leven schepen alhier. Zij verklaren op 18.8.1764  te hebben verkocht aan Adrianus
Backer, schepen, een stuk hooi- en griendland, samen groot 2 mergen 565 roeden in Jan
Damenweer in Blokweer, belend oost Eeuwit van der Zijden, west de erven van Leendert
Backer. Koopsom: 35 gulden.

06-10-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Spruit en Ocker Backer, schepenen, compareerde Neeltje
Ariens van Es, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jacobus Visser. Zij verklaart te hebben
verkocht aan Cornelis de Kraay, schepen, een stuk weiland van 1 mergen 350 roeden in het
Molenland in Blokweer, achter een kamp land van Aryaantje Backer, belend oost Jan
Woutersensland, west het Lange Neelenweer. Koopsom: 500 gulden.

06-10-1764 (661-01)
Voor Cornelis Spruit, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde Barber
Wouterse Spruit, weduwe en boedelhoudster van wijlen Maarten Goedhart. Zij verk;laart
verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, baljuw van de Lek, en schout alhier, een stukje
buitendijks erf, liggende ten noordwesten van de 21 voeten buitendijk die zij op 14.5.1750 aan
Cornelis Pijl had verkocht. Koopsom: 21 gulden.

06-10-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Spruit, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen,
compareerde Jan Pietersz van der Heu te Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan
zijn vader Pieter Jansz van der Heu, 2 mergen 75 roeden weiland in het Papenland in
Blokweer, beneden de kerk, van de Kerkstraat tot in Kortland. Koopsom: 540 gulden.

26-10-1764 (661-10a)
Ariaantje de Groot, weduwe van Abraham Stout en de armmeesters van Alblasserdam en de
kinderen van Abraham Stout verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam een huis en erf op de Stoep aan de noordzijde van de haven
tussen de huizen en erven van Cornelis Backer en Cornelis Pijl.
Koper: Pieter de Groot, voor 316 gulden. Borgen: Cornelis Roos en Ary Brandt.

08-12-1764 (661-10a)
Jan Krijnen de Kraey voor zichzelf en in naam van de crediteuren van de geabandonneerde
boedel van zijn overleden echtgenote Annigje Gerritse van Holst, die eerder weduwe en
boedelhoudster was van Fop Cornelisz Pijl, verkoopt in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam een woning, het achterste deel van een huis, met erf
en boomgaardje in Vinkepolder en nog 375 roeden griendland in Vinkepolder, plus enige
meubels en inboedel.
Verkocht wordt:
- drie stukken griendland in Vinkepolder, samen groot 575 roeden, achter het huis van de
verkoper. Kopers: schout Cornelis Pijl en diens broer Jan Pijl, de secretaris, voor 34 gulden.
- het huisje met achterhuis. Koper: Cornelis Pijl, voor 136 gulden. Borgen: Cornelis Backer en
diens zoon Ary Backer.
De verkoop van de meubels en inboedel bracht 56.9.0 op.
Zie ook de akte van 25-03-1732.

13-12-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Willem Bruygom, schepen, als lasthebber van Pietronella van Rie, weduwe en
boedelhoudster van Anthony de Hooy, in leven schout en secretaris van heel Sliedrecht. Hij
verklaart te transporteren aan Aryen Oome te Alblasserdam, een huis en erf op de westzijde
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van de Dam, oost de gemene straat, west de haven, zuid het gemeneland van de
Nederwaard, noord Jurryaen Vogelzang. Koopsom: 600 gulden.

13-12-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Ary Oomen, schipper en koopman te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Cornelis Cornelisz Stout, een huis, bestaande uit twee woningen, met erf, aan de
Kinderdijk, belend zuidoost Cornelis Pijl, andere zijde Adrianus Backer. Koopsom: 425 gulden.
de koper betaalt 125 gulden en neemt voor de rest een hypotheek bij de verkoper.

13-12-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Cornelisz Stout. Hij bekent schuldig te zijn wegens geldlening aan Ary
Oomen, schipper en koopman te Alblasserdam, een som van 300 gulden als restant van de
koopsom van gekocht goed (zie vorige akte). Rente is 4% en onderpand het gekochte goed.
de hypotheek werd geroyeerd op 25.3.1769.

24-12-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Maarten Bree, schoolmeester en voorzanger alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, drie akkertjes avelingland, beplant met els en rijs, samen
groot 100 roeden, achter de boomgaard van de verkoper, voor het land van de weduwe van
Jan de Kraay, in Blokweer. de verkoper kocht dit op 29.3.1764 van Lena Redelijkheyt.
Koopsom: 175 gulden.

24-12-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Marinus Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aanzijn zwager Ary Brandt alhier, een
gedeelte van het erf en de tuin van de comparant, ten oosten van zijn huis, aan de zuidzijde
van de Kerkstraat, groot 36 roeden. Koopsom: 105 gulden.

24-12-1764 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, compareerde Aryaantje de
Groot, weduwe van Abraham Stout, en Cornelis Mak en Wouter Spruit, diakenen alhier, die
haar kinderen alimenteren. Zij verklaren verkocht te hebben in het openbaar op 26.10.1764,
een huis met erf op de Stoep, aan de noordzijde van de haven, tussen Cornelis Backer en
Cornelis Pijl. Koopsom: 316 gulden.

15-01-1765 (661-01)
Door Cornelis de Kraay voor stadhouder en leenmannen van Alblasserdam opgedragenen
verlijd op Jacques Cornelisz Roos 116 roeden griendland in de Ruigenhil. gekocht voor 75
gulden.

15-01-1765 (661-01)
Door Teunis Leendertsz Backer voor stadhouder en leenmannen van Alblasserdam
opgedragen en verlijd op Dirk Cornelisz Roos 116 roeden griend in Ruigenhil. Gekocht voor
5.5.0.

21-01-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Willemsz Visser. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Pietersz
Kortlandt en Cornelis Jansz Bouw, een stukje griendland in Blokweer in de Dolfijn, aan en
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over de voorwetering, groot 275 roeden, belend oost de weduwe Jacques Symonsz Stout,
west Dirk van Krimpen, zuid de wetering en noord Jan Paulusz Breur. Koopsom: 30 gulden.

21-01-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Jannigje Krijnen Beek. erfgename van Mary Pleunen, alhier, Zij verklaart
verkocht te hebben aan haar neef Symon Jacquesz Stout, twee stukjes griendland, het ene in
Cornelis Koenenweer, groot 125 roeden, belend enerzijds Cornelis Pijl en anderzijds Dirk van
Krimpen, en het andere achter de Kromme Steeg, groot 100 roeden, belend enerzijds Jan
Paulusz Breur, anderzijds de weduwe van Jacobus Visser. Koopsom: 5.5.0.

21-01-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Barber Wouterse Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Maarten Goedhart. Zij
verklaart te hebben verkocht aam de drie kinderen van wijlen Jan Pijl, in leven schepen alhier,
een stukje griend, groot 100 roeden, in Blokweer achter de weduwe en kinderen van Maarten
Mak, belend oost Ary van der Voet, west de vrouwe van Giessendam, noord Ary Woutersz
Baas. Koopsom: 70 gulden.

21-01-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Jan Meyer alhier. Hij bekent schuldig te zijn wegens geldlening aan Cornelis de
Kraay een bedrag van 325 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zij huis en erf
aan de buitenkant van de dijk, dicht bij de Dam, belend oost Cornelis Roos, west Dirk Ivens. 

28-01-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Leentje Janse Breedveldt, weduwe en boedelhoudster van Ary Ariensz Spruyt, in leven
schepen alhier, thans wonende te Streefkerk, voor de ene helft; en Barber Wouterse Spruyt,
voor zichzelf en als weduwe en boedelhoudster van wijlen Maarten Goedhart, voor drie
vierde; en Lijsbet Wouterse Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Tijs de Kroon, voor een
vierde van de andere helft; eigenaressen. Zij verklaren verkocht te hebben aan Claas
Verloop, baas timmerman alhier, een huis, achterhuis en erf aan de zuidzijde van de
Kerkstraat, belend oost de weduwe van Coenraad Groeneveldt, west juffr. Van der Upwich.
Koopsom: 575 gulden. Hiervan betaalt de koper contant 287 gulden. Voor de rest neemt hij
een hypotheek bij de verkopers, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand het gekochte
goed.
deze hypotheek werd geroyeerd op 7.6.1780.

28-01-1765 (661-01)
Voor Willem Bruygom, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde Jan
Krijnen de Kraay, voor zichzelf en uit naam van de crediteuren van de geabandonneerde
boedel van zijn overleden echtgenote Annigje Gerrits van Holst, die eerder weduwe en
boedelhoudster was van Fop Cornelisz Pijl. De comparant verklaart op 8.12.1764 in het
openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, schout en Plonis Pijl, secretaris alhier, al zijn
griendland in Vinkepolder, samen groot 375 roeden. Koopsom: 34 gulden.

28-01-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Jan Krijnen de Kraay, voor zichzelf en uit naam van de crediteuren van de geabandonneerde
boedel van zijn overleden echtgenote Annigje Gerrits van Holst, die eerder weduwe en
boedelhoudster was van Fop Cornelisz Pijl. De comparant verklaart op 8.12.1764 in het
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openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Ariensz Pijl alhier, een woonhuis en achterhuis,
met erf en boomgaardje ernaast. Koopsom: 136 gulden.

23-05-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Claas Spruyt, eerder gehuwd met en erfgenaam van Aryaantje Cornelis van Muylwijk. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Ary Cornelisz Backer, een huis (met uitzondering van het
kamertje aan de noordwestkant dat eigendom is van Cornelis Veldhuysen), achterhuis en erf
en boomgaard, liggende op de Dam, ten noorden van de Kerkstraat, belend oost Ocker
Backer, west mr. Willem de Jong, zuid de Kerkstraat, noord Eeuwit van der Zijden. Koopsom;
400 gulden.

24-06-1765 )661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Huyg Ariensz Pals te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart te hebben verkocht aan Ary Ooms,
schipper en koopman alhier, een huis en binnendijks erf, met een aveling aan de Kinderdijk,
in de hoge boezem, belend oost Jan Hendriksz van der Kuyl, west Jacob Bastiaansz.
Koopsom: 275 gulden.

27-06-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Pieter Smits, broodbakker, thans wonende te Werkendam. Hij verklaart te hebben verkocht
aan Cors Cornelisz Visser, door huwelijk meerderjarig, meester broodbakker te Alblasserdam.
een huis met binnendijks erf, aveling en boomgaardje aan de Kinderdijk, tussen de huizen
van Willem Roos en de weduwen van Ary Stout en Daniel Stout. Koopsom: 900 gulden.

27-06-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Cors Cornelisz Visser, door huwelijk meerderjarig, meester broodbakker te Alblasserdam. Hij
verklaart schuldig te zijn wegens een geldlening aan Teuntje Pleunen, weduwe van wijlen
Cornelis Muys, in leven schepen alhier, de somma van 1000 gulden, tegen 3½% per jaar, met
als onderpand het onroerend goed dat hij zojuist heeft gekocht (zie vorige akte).

11-07-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Danielsz Stout den oudsten, door huwelijk meerderjarig. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Adrianus Backer, schepen alhier, een stuk hooiland van 1 mergen,
genaamd het Kramerskampje, in Blokweer, achter de watering bij de watermolen, belend
enerzijds de weduwe van Maarten Mak en anderzijds Jan Pietersz Borsje. De verkoper
aangekomen door een legaat van zijn oud-tante Marygje Huygen Verhoek, volgens haar
testament van 2.11.1747. Koopsom: 15.15.0.

11-07-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Danielsz Stout den oudsten, door huwelijk meerderjarig. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Aart Ariensz Stout, een huis met binnendijks erf, met een griend aan
de Kinderdijk, belend enerzijds de weduwe en kinderen van Daniel Stout en anderzijds
Wouter Claasz Graaff. Koopsom: 325 gulden.

07-08-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerden
Bastiaan van Pause, notaris en translateur van Petrus Albertus van Hagen, organist van de
Nieuwe Kerk, beiden te Rotterdam, als bij testament van Jan van der Sluys, overleden te
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Rotterdam, aangestelde executeurs testamentair en voogden over de minderjarige nagelaten
erfgenamen van genoemde Jan van der Sluys. Zij verklaren op 8.7.1765 in het openbaar te
Rotterdam verkocht te hebben, door de makelaars Hendrik van der Mey en Abraham
Martinius, een huis met erf, tuin en boomgaard, genaamd het Torentje, in de Kerkstraat,
belend oost de steeg tussen Dammis Verduyn en het verkochte huis, west de erven Cornelis
Spruyt, zuid het marktveld, noord de armen van Alblasserdam. Koopsom: 215 gulden.

22-08-1756 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Gooy Benjaminsz Pijl, gehuwd met Paulijntje Pieterse Bas, voor de helft erfgenaam van haar
broer Jan Bas te Alblasserdam overleden. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn zwager
Pieter Bas, de helft van een huis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, bij de kerk,
belend oost Neeltje den Burger, west Claas van der Heu. De andere helft is al eigendom van
Pieter Bas, verkregen als erfgenaam van wijlen zijn broer Jan Bas. Koopsom; 100 gulden.

22-08-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Pieter Woutersz Bas. Hij verklaart schuldig te zijn wegens een geldlening aan Cornelis Jansz
Pijl, Jacques Jansz Pij en Goris Jansz Pijl, een som van 250 gulden, tegen 4% rente per jaar,
met als onderpand het huis waarvan hij in de vorige akte de andere helft had gekocht.

19-09-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Gerritsz Veldhuysen, gehuwd geweest met en erfgenaam van Mayken Cornelis van
Muylwijk, wonend in Capelle aan de IJssel. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl,
gaarmeester alhier, een vierde deel van een stukje hooiland, groot 1 mergen 100 roeden, in
het buitenland Cortgeen, aan de noordzijde van de haven, belend oost Leendert Cornelisz
Backer, west Teunis Leendertsz Backer. Koopsom: 240 gulden.

19-09-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Ary van der Voet die door donatie van zijn vader, Leendert van der Voet, eigenaar is van het
na te noemen land. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, een
griend van 100 roeden, in Blokweer, belend zuid en west de weduwe en kinderen van
Maarten Mak, oost de weduwe van Daniel Stout. Koopsom: 90 gulden.

19-09-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Danielsz Stout, als erfgenaam van zijn vader wijlen Daniel Stout, wonende te
Papendrecht. Hij verklaart verkocht te hebben aan Bastiaantje Mak, weduwe van genoemde
Daniel Stout, zijn stiefmoeder en aan de drie nakinderen van Daniel Stout, 1 mergen 42½
roeden vlichtland in Blokweer, hem bij boedelscheiding op 11.7.1765 aangekomen. Koopsom:
50 gulden.

19-09-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Danielsz Stout de oudste, als erfgenaam van zijn vader wijlen Daniel Stout, wonende
te Papendrecht. Hij verklaart te hebben verkocht aan Jaques Pijl, afslager van de salon te
Krimpen aan de Lek, drie stukjes griend in Blokweer, twee achter de weduwe en kinderen van
Maarten Mak, tussen de weduwe van Maarten Goedhart en Pieter ‘t Hoen, samen 120
roeden. en een stukje achter de grienden van de vrouwe (of heer) van Giessendam, achter
het huis van Willem van Wijen, tussen de akkers van Ary Baas en Cornelis Pijl, groot 130
roeden, hem bij boedelscheiding op 11.7.1765 aangekomen. Koopsom: 130 gulden.
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08-11-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Erkelens, scheepstimmerman. Hij verklaart te hebben verkocht aan Eldert Maat,
schipper van hier op Rotterdam, het woonhuis en erven, plus de timmerloods, erf en
boomgaardje op het Zuiderstek, belend oost Cornelis de Kraay, west Willem Bruygom en
Jacob Bruygom. Koopsom: 340 gulden.

08-11-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Ocker Backer, schepenen, compareerde Eldert
maat, schipper van hier op Rotterdam. Hij bekent schuldig te zijn wegens een geldlening aan
Cornelis de Kraay, schepen, een bedrag van 300 gulden, tegen 3½% rente per jaar, met als
onderpand het gekochte onroerend goed (zie vorige akte).

08-11-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Dirk van Krimpen, timmerman alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Backer,
schepen, een stukje griend in Blokweer, achter de akkers van de weduwe en kinderen van
Daniel Stout, belend oost de koper, west de schout. Koopsom: 40 gulden.

20-11-1765 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerden
Imand de Jong, Teunis de Jong en Pieter Schouten, gehuwd met Geertruy de Jong, allen
kinderen van Neeltje Ariens Gooy en Samuel de Jong; Ary Jansz de Wit, Gijsbert Jansz
Vroege en de genoemde Imand de Jong en Ary Jansz de Wit en Wouter Bas en Ary
Groenendijk, als aangestelde voogden over Willempje Vroege, minderjarige nagelaten
dochter van Willem Jansz Vroege; Gijsbert Gorisz Leeuwerk, Pieternella Hendriks Tromp,
meederjarige en ongehuwd, en Maarten de Wit en Annigje de Wit, beiden meerderjarige
nagelaten kinderen van Gijsbert de Wit. De comparanten zijn, evenals Grietje Hendriks
Tromp, echtgenote van Cornelis Erkelesn, ieder voor een elfde deel erfgenamen van wijlen
Cornelis Ariensz Gooy en Pleuntje Gijsberts Leewerk, volgens het testament van 15.2.1749
(notaris te Alblasserdam). Zij verklaren op 27.4.1765 in het openbaar te hebben verkocht aan 
de genoemde Cornelis Erkelens, tien elfde deel van een huis en erf op de Dam, tussen de
huizen van meester Willem de Jong en Eeuwit van der Zijden, plus 75 roeden griendland aan
de achterkade in Blokweer. Koopsom: 431.16.5.

12-03-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerden
Ary Gerritsz Kleyn, gehuwd met Mayken Gijsberts Pijl, Pieter Ariensz Stam, Leendert Aartsz
de Haan, gehuwd met Teuntje Ariens Stam, Barend Jansz Streeff land, gehuwd met Maria
Ariens Stam, en de genoemde Pieter Ariensz Stam, vervangende Willem Jaspersz Stam, als
voogden over Jasper Ariensz Stam, allen kinderen van Aryaantje Gijsberts Pijl en Ary
Jaspersz Stam, bijgenamd Van der Veer. Mayke Gijsberts Pijl en Aryaantje Gijsberts Pijl zijn
de enige kinderen en erfgenamen ab intestato is en geweest is van wijlen Gijsbert Pietersz
Pijl. Verder Ary Pietersz Bouw te Molenaarsgraaf, als erfgenaam van zijn overleden zuster
Aagje Pieters Bouw, in leven weduwe van Gijsbert Pietersz Pijl. zij verklaren te hebben
verkocht aan Gerrit Cornelisz Backer, de helft van een huis en erf aan de westzijde van de
Dam, tussen de huizen van de weduwe van Teunis Backer (zuid) en Neeltje Quakernak
(noord), de boomgaard er achter in het buitenland Cortgeen, groot 200 roeden, en de helft
van 1 mergen 363½ roeden land aan de Alblasdijk in Vinkepolder, en ook de helft van 2
mergen 12 roeden wei-, zaai- en griendland in vier percelen in Blokweer en tenslotte de helft
van een akker zaailand in de Alblas voor de Alblasdijk. Koopsom: 762 gulden.

12-03-1766 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerden
Ary Gerritsz Kleyn, gehuwd met Mayken Gijsberts Pijl, echtpaar. De comparanten wonen te
Nieuw-Lekkerland. Zij verklaren te hebben verkocht aan Neeltje Jacobs van Stek, de ene
helft, Gerrit Backer ¼, Erik de Hoogt ¼, samen de andere helft, van 2 mergen 549 roeden
land, leengoed volgens brief van allodialisatie van Ed. Groot Mogende Heeren Staten der
provincie van 28.12.1765, in Vinkepolder. Neeltje van Stek krijgt hiervan de oostelijke helft
van het weer genaamd Adriaan Pieterseweer, de anderen krijgen de westelijke helft, belend
oost Bastiaan Frankenweer, west Jan Pieterseweer. Koopsom: 125 gulden totaal.

12-03-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Gerritsz Veldhuysen, gehuwd geweest met wijlen Mayken Cornelis van Muylwijk,
wonende te Cappelle aan de IJssel. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Aryensz
Teeuwe, een kampje weiland en een stukje griendland, samen 1 mergen 300 roeden, achter
het land van de koper, naast een akker van Goris Roos, met een stukje aveling achter het erf
van Ocker Backer, in Lange Neeleweer, in Blokweer, belend oost het Lange Neelweer, west
Adriaan de Boefsweer. Koopsom: 155 gulden.

19-03-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Aaltje Visser, weduwe en boedelhoudster van wijlen Gerrit de Kraay. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Neeltje Slagboom. weduwe vam wijlen Jan Hoogermost, de helft van een kamp
weiland, groot 1 mergen 200 roeden, voor aan de dijk in de Kerkstraat, in het Molenland, in
Blokweer, belend oost de weduwe de Focker met het Jan Woutersensweer, west Lange
Neeleweer. De verkoopster was mede-erfgename van haar vader Jasper Visser en moeder
Aryaantje Redelijkheyt. Koopsom: 250 gulden.

19-03-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Gijsbert Kalis. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Baas, een stukje griendland van 100
roeden, binnen de middelwetering in Blokweer, belend oost de weduwe en kinderen van
Maarten Mak, west dezelfden. En vier stukjes griend in Blokweer, samen 48 roeden. De
verkoper aangekomen bij erfenis van de voorzoon, Ary de Jong, van zijn echtgenote, die het
weer had gekocht op 3.5.1752 van Pleun.  Koopsom: Stam.125 gulden.

19-03-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Cornelis de Kraay, schepen, Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter Aryensz van Stek,
een stuk griendland van 150 roeden in Vinkepolder, op de Hille, belend oost de weduwe van
Jacob de Jong, west Eeuwit van der Zijden. Koopsom: de akker is om schade en baat
overgedragen zonder verdere betaling.

18-04-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Theodora Sibilla van der Upwich, meerderjarig en ongehuwd, thans wonende te Amersfoort.
Zij verklaart verkocht te hebben aan Nicolaas van Lugterhoff, verver en glazenmaker alhier.
een huis en achterhuis, met erf, 40 rijnlandse voeten breed, aan de zuidzijde van de
Kerkstraat, belend oost Claas Verloop, west Gerrit van de Werken, zuid tot aan de Alblas,
noord tot aan het marktveld. Koopsom: 300 gulden.

18-04-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Ary van der Voet, bij donatie van zijn vader Leendert van der Voet, eigenaar van het na te
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noemen land. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, een
stukje griend van 160 roeden, in Blokweer, achter de Twaalf Akkers, belend oost Jan
Maartensz Bouw. Koopsom: 70 gulden.

30-04-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Jacob Bastiaansz, tegenwoordig wonende te Streefkerk, Hij verklaart verkocht te hebben aan
Jan Woutersz de Graaff, een huis en binnendijks erf, in de hoge boezem, aan de Kinderdijk,
met aan beide kanten Ary Ooms. Koopsom: 240 gulden.

30-04-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Cornelis de Kraay, meester metselaar te Krimpen aan de Lek. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Jan Maartensz Bouw, een stukje griendland van 100 roeden in Blokweer, belend
oost Dirk van Krimpen, west Jan Paulusz Breur. Koopsom: 4 gulden.

29-07-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Maartensz Roos. Hij verklaart schuldig te zijn wegens geldlening aan Cornelis Pijl,
gaarmeester alhier, een som van 200 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn
huis en erf en boomgaardje met een griend, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Paulus
Vreeswijk.

09-09-1766 (661-01)
Aart Gielen Pleyt, gehuwd met Geertruy Gerrits de Kraay dragen op voor stadhouder en
leenmannen alhier, aan Krijn Jansz de Kraay 2 hond land in de Ruigenhil, voor 25 gulden.

30-09-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Maarten Bree, schoolmeester, koster en voorzanger alhier. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Adriaan Ariensz Teeuwe, een huis met achterhuis, binnen- en buitendijks erf en
boomgaard, met een ruim uitpad in Cortgeen naar de haven ervoor, op en aan de Hoogendijk,
even ten oosten van de Dam, tussen Jan van Schagen (oost) en Cornelis de Kraay (west).
Koopsom: 920 gulden.

16-10-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Adriaan Herbert Vermeulen, secretaris van Kralingen als curator (aangesteld 14.6.1766 te
Kralingen) van de gerepudieerde en insolvente boedel van wijlen het echtpaar Cornelis
Zegwaard en Anna Hoogermost, gewoond hebbende en overleden in Kralingen. Zij verklaren
verkocht te hebben aan Pleuntje Hoogermost, weduwe van Boudewijn Vermeulen, wonende
te Kralingen, een derde deel van 4 mergen 100 roeden hooi-, of graasland, genaamd het
Vinkeland, in Vinkepolder, tussen Willem Bruygom en Pieter van der Heu. Koopsom: 3.3.0.

18-11-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Dirk van Krimpen, timmerman. Hij verklaart verkocht te hebben aan Leendert Backer,
schepen, een stuk land van 1 mergen 423 roeden, in Bastiaan Frankenweer aan de achterste
wetering in Blokweer. Door de verkoper zelf aangekocht op 9.7.1764. Koopsom: 2.10.0.

18-11-1766 (661-01)
Voor Cornelis de Kraay, Cornelis Jansz Pijl en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Adriaan Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, baljuw en rentmeester van
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de Lek, schout alhier, een huis met erf, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Jannigje Krijnen,
anderzijds Cornelis Cornelisz Stout. De koper kocht het zelf op 11.5.1758. Koopsom: 400
gulden en een dukaat voor de kinderen.

18-11-1766 (661-01)
Voor Cornelis de Kraay, Cornelis Jansz Pijl en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Dirk van Krimpen, timmerman en zijn echtgenote Elizabet Geerkens. Zij verklaren schuldig te
zijn aan de erven van wijlen Leendert Pijl een som van 250 gulden, wegens geleverde steen
en geleend geld voor de bouw van het later te noemen huis, tegen een rente van 4% per jaar,
met als onderpand hun huis met binnendijks erf aan de Kinderdijk, tussen Jan Willemsz van
Wijen en Ary Baas.

29-12-1766 (661-01)
Voor Cornelis de Kraay, Cornelis Jansz Pijl en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Pijl, baljuw en rentmeester van de heerlijkheid de Lek, als bij volmacht geïnserreerd
in het koopcontract van 8.12.1766 tussen Werner Ernst Vrij, heer van Minbach, gehuwd met
Mauritia Ludewica, gravinne van Nassau la Lek, die een dochter was van wijlen heer Lodewijk
Theodorus, graaf van Nassau la Lek, en voor een vijfde deel erfgenaam van hem, enerzijds;
en Hendrik Karel, graaf van Nassau la Lek, heer van Beverwaard etc., ter andere zijde. De
koop geschiedde bij notaris Adrianus Hoevenaar te Utrecht. De comparant, Cornelis Pijl,
verklaart als gevolmachtigde van zijn partij over te dragen in eigendom aan de andere
partijeen deel van de zanden, platen en aanwassen in de Merwede gelegen op de hoogte van
Alblasserdam:
- een vijfde van een zevende deel in de plaat genaamd de Nieuwen Bos met de zellingen,
voor 80 gulden
- een vijfde van een zevende deel in de plaat genaamd de Nieuwe Aanwassen, voor 80
gulden
- een vijfde van een zevende in de plaat in de Nieuwen Bos, voor 80 gulden.

29-12-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Leendert Backer, schepenen, compareerden
Cornelis Visser en Pieter de Kroon, gehuwd met Annigje Visser, de enige nagelaten kinderen
en erfgenamen van wijlen Jacobus Visser en Neeltje van Es. Zij verklaren verkocht te hebben
op 20.12.1766 in het openbaar verkocht te hebben aan Goris Roos, 4 mergen land in
Blokweer in Matthijs van Muylwijksweer, tussen Bastiaan Frankenweer en het Smalweer.
Koopsom: 1200 gulden.

29-12-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerden
Cornelis Visser en Pieter de Kroon, gehuwd met Annigje Visser, de enige nagelaten kinderen
en erfgenamen van wijlen Jacobus Visser en Neeltje van Es. Zij verklaren verkocht te hebben
op 20.12.1766 in het openbaar verkocht te hebben aan Krijn de Kraay, een stuk hooiland van
1 mergen 400 roeden in Kortland, binnen aan de tiendweg, achter een kamp weiland van
Willem Baan, belend oost Willem Bieselandt, west het Smalweer. Koopsom: 410 gulden.

29-12-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerden
Cornelis Visser en Pieter de Kroon, gehuwd met Annigje Visser, de enige nagelaten kinderen
en erfgenamen van wijlen Jacobus Visser en Neeltje van Es. Zij verklaren verkocht te hebben
op 20.12.1766 in het openbaar verkocht te hebben aan de armen van Alblasserdam, een
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derde deel van twee kampjes land in Kortland, samen groot 537½ roeden. Koopsom: 170
gulden.

29-12-1766 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Pieter de Kroon. Hij verklaart verkocht te hebben aan Plonis Pijl, secretaris alhier, heemraad
van de Nederwaard, een stukje griendland van 196 roeden, liggende vooraan in Cornelis
Koenenweer in Blokweer, naast het weiland van Ary van der Voet. Koopsom: 50 gulden.

05-02-1767 (661-01)
Pieter Stam te Nieuw-Lekkerland draagt voor stadhouder en leenmannen van Alblasserdam
op aan Pieter Maartensz Mak 500 roeden land in Ruigenhil, met het gors, voor 375 gulden.

14-03-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Pieter van ‘t Hoen. Hij verklaart schuldig te zijn wegens een geldlening aan
Goris Roos, een bedrag van 100 gulden, tegen 2½% rente per jaar, met als onderpand zijn
woonhuis met erf aan de Kinderdijk, tussen Gijsbert Mever en Jan ‘t Hoen.

14-03-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Salomon van den Berge, wonende te Oost-Duiveland in Zeeland. Hij verklaart
schuldig te zijn aan Fop Jansz Smit, meester scheepstimmerman alhier, een som van 800
gulden vanwege nog onbetaald kooppenningen van een nieuw poonschip, lang 37 voeten,
breed 13 voeten, te betalen in termijnen van 50 gulden per jaar van 14.3.1768, met als
onderpand het gekochte schip.

14-03-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Quirijns te Rotterdam als erfgenaam ab intestato van zijn zuster wijlen Anna Quirijns,
in leven weduwe van Pieter van Dijk, overleden te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Johannis Bol alhier, een huis en erf op de dijk bij de Dam, tussen de weduwe van
Cornelis Slagboom en Cornelis Roos. Koopsom: 750 gulden in de vorm van een hypotheek,
tegen een rente van 4% per jaar, met als onderpand het gekochte goed.

11-04-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Neeltje Foppen Verhoek, bejaard en ongehuwd, voor een derde deel erfgenamen van haar
vader, wijlen Fop Eeuwitten Verhoek, wonende te Molenaarsgraaf. zij verklaart te hebben
verkocht aan haar zwager Willem Aryensz Koywijk te Oud-Alblas, een derde deel van 2
mergen 400 roeden hooi- en griendland in Vinkepolder, naast de Molenvliet. Koopsom: 50
gulden.

27-04-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Elizabet van Bekum, meerderjarig, ongehuwd. Zij verklaart schuldig te zijn wegens een
geldlening aan Teuntje Pleunen, weduwe van Cornelis Muys, een som van 2000 gulden,
tegen 3½% rente per jaar, met als onderpand 9 mergen wei- en hooiland met een huis en erf
daarop, in Vinkepolder, tussen de Alblas en de Vinkelandse dijk, belend (huis en erf) oost
Gerrit Backer, west de ambachtsheer van Alblasserdam.
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05-06-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Fop Smit, meester scheepstimmerman alhier, als lasthebber van Salomon van den Berge te
Bruinisse. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan van Es, wonende te Loon op Zand,
een hengstschuit. Koopsom: 212.10.0.

07-07-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Helena Oudraadt, weduwe van Willem de Focker, wonende alhier. Zij vekrlaart verkocht te
hebben aan de heren Thomas Manlove, S. Michault en Adrianus Backer, schepen alhier, 2
mergen 300 roeden wei- en hooiland in Aart Neel de Smitsweer en Janneke Gijsenweer in
Blokweer, belend oost de erven Cornelis Leendertsz Backer en west de secretaris Plonis Pijl.
Koopsom: het land is om schade en baat overgegaan zonder kooppenningen.

07-07-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Barber Wouters Spruyt, weduwe van wijlen Maarten Goedhart. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Aart Stout alhier, een stukje griendland van 40 roeden, in Blokweer
achter het huis van Ary Baas. Koopsom: 32 gulden.

07-07-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Leendert Backer, schepenen, compareerden
Cornelis van Proyen en Cornelis Mak, beiden armmeester alhier. Zij hebben de nalatenschap
aanvaard van wijlen Ary Cornelisz Keesmaat en zijn nagelaten weduwe Cornelia Pieters
Stout, die door de armmeesters gealimenteerd werden. Zij verklaren op 25.4.1767 in het
openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, een half huis met erf, aan
de binnenkant van de Kinderdijk, belend enerzijds de weduwe Cornelis Muys en anderzijds
Willem Jansz van Wijen. Koopsom; 210 gulden.

06-08-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Maartensz Roos. Hij verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Goris
Roos, een som van 400 gulden, wegens geldlening, tegen 2½% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf en boomgaard aan de Kinderdijk, belend enerzijds Paulus
Vreeswijk en anderzijds Pieter Muls. 
De hypotheek werd geroyeerd op 21.5.1777.

06-08-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Jan Oly, broodbakker alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter
Bezemer, baljuw, schout en secretaris van Papendrecht, een huis, achterhuis en erf, op de
binnenkant van de Dam, belend enerzijds (zuid) de Stoep, anderzijds Symon van der Hoogt
met de broodbakkerij. Koopsom: 2400 gulden. De koper heeft voor zijn last overgenomen een
bedrag van 600 gulden die de weduwe van Anthony de Hooy vanwege een custingbrief van
28.11.1760 op het getransporteerde te goed heeft.

22-09-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Willem van Treure. Hij verklaart schuldig te zijn wegens een geldlening aan Cornelis Pijl,
gaarmeester, de somma van 400 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand een
huis met erf in Vinkepolder, tussen de weg en de Alblas, belend enderzijds Neeltje den
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Burger, anderzijds de kinderen van Cornelis van Ackeren, met nog 450 roeden weiland in
Vinkepolder, belend enerzijds Herbert Boon en anderzijds Jan de Groot, en de helft van 5
mergen wei- en zaailand in Vinkepolder, belend enerzijds Willem Bruygom en anderzijds
Neeltje den Burger.

22-10-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Aryaantje Wouters Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Teunis Leendertsz Backer. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Cornelisz Backer, een schuur met erven en
boomgaardjes in Vinkepolder, tussen de Alblas en de voorwetering, belend oost Cornelis de
Kraay, west Pieter de Groot, en verder 1 mergen 213 roeden griendland in zeven percelen.
Koopsom: 275 gulden.

16-12-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerden
Cornelis van den Corput en Ary Baas, gehuwd geweest met Aryaantje van den Corput, en
Pleun den Braanker, gehuwd geweest met Heyltje van den Corput, wonende te Oud-Alblas.
Zij verklaren verkocht te hebben aan Bastiaan Pot, sluismeester van de Nederwaard in het
Elshout, een stukje vlichtland, groot 1 mergen 150 roeden, in Blokweer, tegen de
boezemkade, belend zuidoost Ary Pietersz Kortlandt, zuidwest Ary Krijnen Beek, noordwest
en noordoost de boezemkade. Koopsom; 21 gulden.

16-12-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Cornelisz Backer, schepenen,
compareerde Cornelis Gerritsz Veldhuysen, gehuwd geweest en erfgenaam van wijlen
Mayken Cornelis van Muylwijk, wonende te Capelle aan den IJssel. Hij verklaart te hebben
verkocht aan Gerrit Cornelisz Backer. een kamp hooiland van 1 mergen 250 roeden in de
Sluypert, voer en aan de tiendweg, in Kortland, belend enerzijds Leendert Backer en
anderzijds de armen van Alblasserdam. Koopsom: 400 gulden.

16-12-1767 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Cornelis Gerritsz Veldhuysen, gehuwd geweest en erfgenaam van wijlen Mayken Cornelis van
Muylwijk, wonende te Capelle aan den IJssel. Hij verklaart te hebben verkocht aan Ary
Cornelisz Backer, het kamertje met erf, ten westen tegen het huis van de koper, bij de Dam,
ten oosten van het huis van de chirurgijn Willem de Jong. Koopsom: 50 gulden.

26-01-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Pieternel van de Kuyl, nagelaten kind dat alleen de boedel aanvaard heeft van
haar moeder wijlen Pietertje Ariens Vormer, laatst weduwe van en boedelhoudster van Pieter
Woutersz van der Kuyl. Zij verklaart om schade en baat over te geven aan Jan Paulusz
Boelen, 300 roeden griendland in Blokweer, aan en over de middelwetering, belend oost de
weduwe en kinderen van Maarten Mak, west en noord Joost Pot, zuid de middelwetering. 

26-01-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Ariensz Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan
Vogelzang, hospes alhier, een stukje land in Blokweer, binnen de voorwetering, achter Paulus
Spruyt, groot 275 roeden, belend enerzijds Jan de Jong, anderzijds Ary Willemsz Teeuwe.
Koopsom: 22 gulden.

09-02-1768 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Johannes van Ackeren, als aanvaard hebbende de nagelaten boedels en goederen van zijn
vader, wijlen Cornelis van Ackeren en van zijn broer wijlen Adriaan van Ackeren, beiden te
Alblasserdam overleden. Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem van Treuren, een huisje
met erf op de hoogt in Vinkepolder aan de zijde van de Alblas, belend oost de koper, west de
weduwe van Jacob de Jong, met nog een tuintje ertegenover. Koopsom: 225 gulden.

09-02-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Johannes van Ackeren, als aanvaard hebbende de nagelaten boedels en goederen van zijn
vader, wijlen Cornelis van Ackeren en van zijn broer wijlen Adriaan van Ackeren, beiden te
Alblasserdam overleden. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jacques Roos, een
boomgaardje aan de Hoogendijk, even boven de Schenkelkade van de Ruigenhil, naast
Cornelis Spruyt. Koopsom: 145 gulden.

09-02-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerden
Willem Bruygom, schepen, en Jacob Bruygom, te Papendrecht. Zij verklaren verkocht te
hebben aan Johannes de Heer, een huis en erf op het Stek, ten zuiden van de haven, belend
enerzijds het huis en anderzijds de loods en erf van Eldert Maat. Zij kochten het zelf op
28.6.1738. Koopsom: 430 gulden.

27-04-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart schuldig te zijn wegens een
geldlening aan Teuntje Pleunen, weduwe van wijlen Cornelis Muys, in leven schepen alhier,
een som van 3000 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand de hele bierstekerij of
het recht van bierstal (zie akte 29.4.1768).

27-04-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Pieter Jacobsz van Wijen, een huis en erf aan de Kinderdijk, tussen
de weduwe van Teunis Verduyn enerzijds en Aart Breur anderzijds. Koopsom: 553 gulden.

27-04-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Pieter Jacobsz van Wijen. Hij bekent schuldig te zijn wegens een geldlening aan Fop Smit,
een som van 500 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand het onroerend goed dat
hij op deze datum heeft gekocht.

29-04-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout, als erfgename van haar zoon, wijlen Aart Stout.
Zij verklaart verkocht te hebben aan Dirk Jillisz van Wijen, een huis en binnendijks erf, aan de
Kinderdijk, belend enerzijds de weduwe en kinderen van Daniel Stout en anderzijds Wouter
Claasz Graaff. Koopsom: 600 gulden, betaald met een schuld custingbrief bij de verkoopster,
af te betalen in termijnen van 50 gulden, telkens in mei vanaf 1 mei 1768, rentevrij. Het
onderpand is het gekochte onroerend goed. Deze hypotheek is geroyeerd op 2.12.1777.

29-04-1768 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout, de helft van de nering
bierstekerij, die op 5.2.1768 net was overgeboekt op naam van Cornelis Stout de jonge, voor
rekening en ten behoeve van de weduwe van Ary Stout, van de tranportante in deze akte, en
van de weduwe van Daniel Stout. Deze bierstekerij moet gerund worden volgens het contract
van april 1765. Koopsom: 955 gulden.

29-04-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Jan Maartensz Mak, een onlangs nieuw gebouwd huis met
binnendijks erf, aan de Kinderdijk, naast het huis van de koper, aan de andere kant het huis
van Jan Paulusz Breur, verder 215 roeden aveling in vijf stukken. Koopsom: 1035 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Adrianus Backer, schepen alhier, twee partijen vlichtland in Blokweer,
een van 2 mergen weiland, zijnde het noordelijke deel van het Nieuweland, gelegen naast het
zuidoostelijke deel van de weduwe van Daniel Stout en strekt tot tegen het Zandeken, en nog
1 mergen 232 roeden wei- en tuinland, achter het vorige stuk. Koopsom: 417 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Pieter Maartensz Mak, twee percelen vlichtland in Blokweer in de
Witschert, groot 
resp. 525 en 550 roeden. Koopsom; 230 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Ocker Backer, schepenen, compareerde Maria
de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart in het openbaar verkocht te hebben aan
Cornelis Pijl de ouden, gaarmeester, twee percelen griendland, in de Witschert in Blokweer,
samen groot 1 mergen 25 roeden. Koopsom: 314 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Plonis Pijl, secretaris alhier, 1 mergen griend- en elsland in Cornelis
Koenenweer, binnen de voorste wetering in Blokweer. Koopsom: 220 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Jacques Pijl, afslager van de zalm te Krimpen aan de Lek, twee
partijties griend in Blokweer, een van 100 roeden bij de Lammetjeswiel en een van 100
roeden genaamd As Ackers, naast de weduwe Maarten Mak. Koopsom: 205 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Ocker Backer,  schepenen, compareerde Maria
de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar verkocht te



-163-

hebben aan Cornelis Jansz Pijl, schepen, een stuk griend in Blokweer naast de waterkering
van de Lammetjeswaal, groot 150 roeden. Koopsom: 100 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Ocker Backer,  schepenen, compareerde Maria
de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar verkocht te
hebben aan Cornelis Pijl, schepen, 200 roeden griend in Blokweer, achter het huis van de
weduwe van Daniel Stout, naast Adriaan Backer, oost de Kromme Steeg. Koopsom: 155
gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Adrianus Backer, schepen alhier, twee partijen vlichtland in Blokweer,
een van 2 mergen weiland, zijnde het noordelijke deel van het Nieuweland, gelegen naast het
zuidoostelijke deel van de weduwe van Daniel Stout en strekt tot tegen het Zandeken, en nog
1 mergen 232 roeden wei- en tuinland, achter het vorige stuk. Koopsom: 417 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Pieter Maartensz Mak, twee percelen vlichtland in Blokweer in de
Witschert, groot 
resp. 525 en 550 roeden. Koopsom; 230 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Ocker Backer, schepenen, compareerde Maria
de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart in het openbaar verkocht te hebben aan
Cornelis Pijl de ouden, gaarmeester, twee percelen griendland, in de Witschert in Blokweer,
samen groot 1 mergen 25 roeden. Koopsom: 314 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Plonis Pijl, secretaris alhier, 1 mergen griend- en elsland in Cornelis
Koenenweer, binnen de voorste wetering in Blokweer. Koopsom: 220 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Jacques Pijl, afslager van de zalm te Krimpen aan de Lek, twee
partijties griend in Blokweer, een van 100 roeden bij de Lammetjeswiel en een van 100
roeden genaamd As Ackers, naast de weduwe Maarten Mak. Koopsom: 205 gulden.

11-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Ocker Backer,  schepenen, compareerde Maria
de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar verkocht te
hebben aan Cornelis Jansz Pijl, schepen, een stuk griend in Blokweer naast de waterkering
van de Lammetjeswaal, groot 150 roeden. Koopsom: 100 gulden.

19-05-1768 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het
openbaar verkocht te hebben aan Ary Pietersz Kortlandt en Cornelis Jansz Bouw, drie stukjes
vlichtland in Blokweer, groot resp. 100 roeden (in de Wisschert, achter de akker van de
schout), 200 roeden (op de Quel, of in het Paradijs, naast de kinderen van Hendrik Stout),
100 roeden (achter de Plas, naast Ary van der Voet). Koopsom: 29 gulden.

19-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het
openbaar verkocht te hebben aan Ary Groenendijk, 200 roeden griend, naast de Kromme
Steeg en nog drie stukjes aveling griend, samen groot 100 roeden, achter de Twaalf Akkers,
naast Cornelis Pijl, in Blokweer. Koopsom: 215 gulden.

19-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het
openbaar verkocht te hebben aan Wouter Spruyt, twee stukjes griend in Blokweer, het eerste
50 roeden groot, naast de weduwe Cornelis Muys, het andere 100 roeden op de Quel, naast
Jacques Pijl. Koopsom: 141 gulden.

19-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Willem van Treuren, haar neef, 5 mergen wei- en zaailand in
Vinkepolder, achter juffr. Grison, belend oost Willem Bruygom, west Neeltje den Burger.
Koopsom: 275 gulden.

19-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het
openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Jansz Pijl, Jacques Jansz Pijl en Goris Jansz Pijl,
samen kinderen van wijlen Jan Pijl, een stuk land van 1 mergen 400 roeden in Adriaan
Frankenweer in Vinkepolder, tussen de erven van Cornelis Spruyt en Herbert Boon.
Koopsom: 145 gulden.

19-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Adriaan Westerhout, smid alhier, een stuk weiland van 1 mergen 400 roeden, in
Kraesteyn in Vinkepolder, belend enerzijds de Lange Steeg, anderzijds (west) Mary
Monnenland. Koopsom: 240 gulden.

19-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Maria de Haan, weduwe van wijlen Ary Stout. Zij verklaart op 27.2.1768 in het openbaar
verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, schout alhier, 2 mergen wei- en griendland, in de Lange
Steeg in Vinkepolder, tussen Jan de Groot en de weduwe van Daniel Stout. Koopsom: 15
gulden.

23-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Cornelis de Kraay, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Aart Roodnat, een



-165-

huisje met erf, achter het huis van Cornelis Pijl, in Vinkepolder, belend oost Pieter de Groot,
west Gerrit Backer. Koopsom: 100 gulden.

23-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Gerrit Cornelisz Backer. Hij verklaart verkocht te hebben aan bastiaan Pot,
sluismeester van de nederwaard in het Elshout, een kamp weiland van 1 mergen 300 roeden,
aan de achterwetering ten oosten van de molenvliet, en nog 1 mergen 200 roeden ernaast,
ten westen van de molenvliet, in Blokweer. dit land was de verkoper aangekomen uit de
erfenis van zijn vader Cornelis Backer op 17,3,1768. Koopsom: 175 gulden.

24-05-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Elizabet van Bekum, meerderjarig en ongehuwd, wonende te Alblasserdam. zij verklaart
schuldig te zijn wegens een geldlening aan Cornelis van de Griende te Dordrecht, een som
van 1000 gulden, tegen 3½% rente per jaar, met als onderpand haar twee huizen met erven
en 9 mergen wei- en hooiland in Vinkepolder.
De hypotheek werd geroyeerd op 19.5.1772.

04-10-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Pleun Muys, heemraad in het Nieuwe Waterschap van de Nederwaard, als lasthebber van
Kors Visser, broodbakker te Maassluis. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Backer,
schipper van Rotterdam op Middelburg, het huis en erf en boomgaard van Kors Visser,
liggende aan de Kinderdijk, belend west de weduwe van Daniel Stout, oost Willem Roos.
Koopsom: 600 gulden.

04-10-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Trijntje Dirkse van den Berg, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jacob de Jong. Zij
verklaart om schade en baat over te geven aan Wouter Gooyen Pijl, 1 mergen 58 roeden
griendland in Vinkepolder.

04-10-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Backer, schepenen, compareerde
Ary Baas. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pleunen van der Kuyl, een stukje
griendland, belend oost en west de weduwe en kinderen van Maarten Mak. Koopsom: een
gouden ducaat.

10-10-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Backer en Adrianus Backer, schepenen, compareerde Ary
Brandt alhier. Hij bekende schuldige te zijn wegens een geldlening aan Abraham van Duuren
te Dordrecht, de somma van 450 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis
en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend enerzijds Dirk Roos en anderzijds Ocker
Backer.
Dee hypotheek is geroyeerd op 16.4.1772.

17-12-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Helena Oudraat, weduwe en boedelhoudster van Willem de Focker, wonende
alhier. Zij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Backer, schepen, een stuk land,



-166-

genaamd het Waalland, in Blokweer achter Lammetjeswiel, groot 2 mergen 300 roeden .
Koopsom: 600 gulden.

17-12-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Dirk van Krimpen, baas timmerman. Hij verklaart verkocht te hebben aan Huyg Pietersz
Kortlandt, drie stukjes vlichtland in Blokweer aan of over de voorwetering, samen groot 475
roeden. Koopsom: 40 gulden.

17-12-1768 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Paulus Vreeswijk, vroeger wonende te Alblasserdam, nu te Lekkerkerk. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Ary Oomes, een huisje en erf aan de binnenkant van de
Kinderdijk, even over de Lammetjeswiel, tussen Cornelis Pijl en Cornelis Roos. Koopsom: 200
gulden.

27-02-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Thomas Ariensz Bouw te Middelharnis. Hij verklaart schuldig te zijn aan Fop
Jansz Smit, meester scheepstimmerman alhier, een som van 1400 gulden, wegens de nog
onbetaalde kooppenningen van een nieuwe damschuit. Aflossing in termijnen van 100 gulden
per jaar met een rente van 4% per jaar. Onderpand is het nieuwe schip.

28-02-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom, Cornelis de Kraay en Okker Backer, schepenen,
compareerde Aart Mever, waarnemende gerechtsbode alhier, door schout en schepenen
geauthoriseerd op 18.2.1769 om te transporteren van een huis en erf dat toebehoorde aan
Dirk Ivens, voormalig chirurgijn alhier, die enige jaren geleden buitenslands was vertrokken,
terwijl zijn echtgenote Lijntje Muilwijk hier nog woonde. Hij verklaart voor deze echtgenote op
7.1.1769 in het openbaar verkocht te hebben aan Leonard Pijl, baljuw, schout en secretaris
van Hofwegen, heemraad van de Nederwaard, een huis en erf, bij de Dam, binnen aan de
dijk, tussen Eeuwit van der Zijden en Jan van Schagen. Koopsom: 350 gulden.

28-02-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Aart Mever, waarnemende gerechtsbode alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan
Beenhacker, een stukje griendland van 113 roeden, in Vinkepolder, tussen de Zieuwekade en
Wouter Goyen Pijl. Koopsom: 7 gulden.

28-02-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Aryaantje de Kraay, weduwe en boedelhoudster van Bastiaan van Asperen. Zij verklaart op
7.1.1769 in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier, een
stukje griendland van 120 roeden, in Vinkepolder, binnen de middelwetering, achter het huis
van de weduwe van Jacob de Jong. Koopsom: 15 gulden.

28-02-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Aryaantje de Kraay, weduwe en boedelhoudster van Bastiaan van Asperen. Zij verklaart op
7.1.1769 in het openbaar verkocht te hebben aan Jacques Pijl, afslager van de zalm te
Krimpen aan de Lek, een buiten - en binnendijks erf, boomgaard en griend in Vinkepolder,
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naast de Hoogendijk, tussen Lijsbet van Bekum en de weduwe van Teunis Backer. Koopsom;
290 gulden.

28-02-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Wouter Paulusz Spruyt, nagelaten zoon en mede-erfgenaam van wijlen Mayken van der
Zijden, weduwe van Paulus Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl,
gaarmeester, de helft van een kampje hooiland, groot 1 mergen 300 roeden, in Kortland, aan
de voorkade, tussen de weduwe van Jan Hoogermost en de weduwe Mak. Koopsom; 126
gulden.

15-03-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Ary van der Voet, als bij donatie inter vivos van zijn vader Leendert van der Voet
de eigendom verkregen hebbende van het hierna genoemde land. Hij verklaart verkocht te
hebben op 28.1.1769 in het openbaar aan Thomas Manlove, Simon Mihault en Adrianus
Bakker, schepen alhier, een stukje vlichtland, genaamd de Rietkamp, groot 1 mergen, aan de
achterwetering in Blokweer, tussen Pieter de Kroon en de Rietkamp. Koopsom: 145 gulden.

15-03-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Ary van der Voet, als bij donatie inter vivos van zijn vader Leendert van der Voet de eigendom
verkregen hebbende van het hierna genoemde land. Hij verklaart verkocht te hebben op
28.1.1769 in het openbaar aan Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, en Jan Mak, zijn
schoonzoon, het achterste deel van Gijbenweer in Blokweer, van de voorste tot de achterste
wetering, groot 2 mergen 400 roeden, belend oost de Plas en Rietkamp, west de weduwe van
Daniel Stout. Koopsom: 250 gulden.

15-03-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Ary van der Voet, als bij donatie inter vivos van zijn vader Leendert van der Voet de eigendom
verkregen hebbende van het hierna genoemde land. Hij verklaart verkocht te hebben op
28.1.1769 in het openbaar aan Plonis Pijl, secretaris alhier, het voorste deel van een stuk land
genaamd het Gijbenweer in Blokweer, groot 3 mergen 200 roeden, belend oost de Plas, west
het Waalland en Cornelis Louwenweer. Koopsom: 950 gulden.

15-03-1769 (661-01)
Voor Cornelis Jansz Pijl, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerden Bastiaantje Mak, weduwe en boedelhoudster van Daniel Stout, en Neeltje
Slagboom, weduwe en boedelhoudster van Jan Hoogermost. Zij verklaren verkocht te hebben
aan Cornelis Pijl, baljuw van de Lek en schout alhier, een binnen- en buitendijks erf, tussen
Ary van der Voet en Leendert Bakker, met een akkertje aveling. Koopsom: 116 gulden.

31-03-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerde
Elizabet van Bekum, meerderjarig en ongehuwd. Zij verklaart schuldig te zijn wegens een
geldlening aan Susanna de Heer, weduwe van Jacob van Bel, in leven kapitein ter zee,
wonende te Krimpen aan de Lek, een somma van 1000 gulden, tegen 3½% rente per jaar,
met als onderpand haar twee huizen en erven en tuinen en 9 mergen wei- en hooiland, in
Vinkepolder. 
Deze hypotheek is geroyeerd op 19.5.1772.
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01-05-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis de Kraay, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van der Leer,
thans wonende aan de Veersedijk te Heerjansdam, een huis en erf, in Vinkepolder, van de
Alblas tot aan de voorwetering, tussen de erven van Pieter van der Heu en de erven van
Gerrit Backer. Het goed is ge-erfd door zijn vrouw, Aryaantje de Kraay,  van haar vader en
moeder. Koopsom: 500 gulden.

01-05-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Hendrik van der Leer, wonende te Heerjansdam. Hij verklaart schuldig te zijn wegens een
geldlening aan Cornelis de Kraay, schepen alhier, in vebrand met de koop van een huis etc.
9zie vorige akte) een somma van 500 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand het
aangekochte onroerend goed (zie vorige akte).

27-05-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Willem Nazo, koopman te Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerardus
Vermeulen, koopman te Rotterdam, een huis met erf, tuin en boomgaard, genaamd Het
Torentje, off nu Toornburg, in de Kerkstraat, belend oost de steeg tussen Dammis Verduyn
en het verkochte huis, west Cornelis Spruyt, zuid het marktveld, noord de armen van
Alblasserdam. Koopsom: 600 gulden.

27-05-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, schepenen, compareerde
Gerardus van der Meulen, koopman te Rotterdam, Hij verklaart verkocht te hebben aan Adam
Cornelisz Mappa, oud-kapitein te Delft, een huis met erf, tuin en boomgaard, genaamd Het
Torentje, off nu Toornburg, in de Kerkstraat, belend oost de steeg tussen Dammis Verduyn
en het verkochte huis, west Cornelis Spruyt, zuid het marktveld, noord de armen van
Alblasserdam. Koopsom: 650 gulden.

01-07-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Pieter van de Donk, Willempje van de Donk, beiden meerderjarig, Teunis van Zon, gehuwd
met Mayken van de Donk en Arend van Zon, gehuwd met Aryaantje van de de Donk, samen
kinderen en enige erfgenamen van wijlen hun vader Cornelis van de Donk, gewoond
hebbende te Papendrecht. Zij verklaren te hebben verkocht aan Maarten Landsert en Ary
Landsert, broers te Oud-Alblas, het achterste deel van de Zieuwekade in Vinkepolder, belend
oost de Zieuwe, west Cornelis Pijl, noord de kopers. Koopsom: 353 gulden.

04-07-1769 (661-010
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adriaan Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Roos, als lasthebber van Abraham Monnet, koopman te Middelburg. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Kaatje Pieters Muls, meerderjarig en ongehuwd, wonende alhier, een
huis met erf en boomgaard aan de binnenkant van de Kinderdijk. dit pand is Abraham Monnet
aangekomen door erfenis van wijlen zijn echtgenote Catharina van den Slegte. Koopsom: 100
gulden.

21-08-1769 (661-01)
Voor stadhouder en leenmannen van Alblasserdam heeft Maria Armiger, echtgenote van
Cornelis Pijl, schout alhier, opgedragen en verlij gedaan aan Leonard Pijl, baljuw etc. van
Hofwegen, een halve mergen land in Ruigenhil, voor 100 gulden.
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27-10-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerden
Ary Oomes en Wouter van Gameren te Ridderkerk. Zij verklaren met elkaar een ruiling te
hebben gedaan. Ary Oomes staat aan de ander af een boeierschip van acht lasten groot, lang
12 voeten, met alle toebehoren. Wouter van Gameren geeft daarvoor in ruil een hengstschuit
van vier lasten groot met alle toebehoren. Hij betaalt 550 gulden bij, maar sluit daarvoor een
hypotheek bij Ary Oomes, tegen 3% rente per jaar, met als onderpand het schip.

27-10-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Aryaantje de Kraay, weduwe en boedelhoudster van Bastiaan van Asperen. Zij verklaart
verkocht te hebben aab haar zoon Pieter van Asperen, meester metselaar alhier, een huis,
bestaande uit twee woningen, met erf en tuintje, aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend
enerzijds (oost) Gerrit van de Werken, west het waterpad, zuid de Alblas, noord de
Kerkstraat. Koopsom: 170 gulden.

27-10-1769 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerden Ary Krijnen Beek, Huymen Krijnen Beek, te Gouderak, Cornelis Sondervan,
meerderjarige nagelaten zoon van wijlen Annigje Krijnen Beek en Jacob Sondervan en Krijn
Jansz de Kraay, gehuwd met Mayken Kort, en Cornelia Kort, meerderjarig en ongehuwd,
beiden kinderen van Pietertje Krijnen Beek en Willem Kort. Samen erfgenamen ab intestato
van wijlen hun zuster en moei Jannigje Krijnen Beek, overleden te Alblasserdam. Zij verklaren
verkocht te hebben aan Symon Stout, twee huizen met erven aan de Kinderdijk, tussen
Leendert Teeuwe en schout Cornelis Pijl, Koopsom: 775 gulden.

29-10-1769 (661-01)
Voor Cornelis de Kraay, Ocker Backer en Leendert Backer, schepenen, compareerden Gerrit
Cornelisz Backer, als op 12.3.1766 het recht verkregen hebbende van de kinderen en
erfgenamen van wijlen Gijsbert Pietersz Pijl, en Erik de Hoog, meerderjarig, ongehuwd, te
Giessendam, voor zichzelf en namens zijn broer en zuster, gezamenlijk kinderen van zijn
moeder Mayken Pieters Pijl, die gehuwd was met Huybert de Hoog. Zij verklaren verkocht te
hebben aan Cornelis Pijl, schout alhier, een stukje griendland van 400 roeden in Blokweer,
binnen de middelwetering, achter Annigje Visser, weduwe van Jan de Kraay, belend enerzijds
Goris Roos. Koopsom: 110 gulden.

30-11-1769 (661-10a)
Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout, ook als moeder en voogdes over de drie kinderen
verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam:
- een goedlopende bierstekerij en een nieuw huis met erf en boomgaard aan de Kinderdijk,
tussen Hendrik Bakker en de steeg.
- een hengstschuit, bierkar met paard en de gereedschappen voor de bierstekerij.
Op de bierstekerij rust een hypotheek van 3000 gulden.
Koper: Adrianus Bakker voor 8800 gulden. Borgen: Simon Mikhauldt en secretaris Jan Pijl.
Getekend: Cornelis Pijl, Adrianus Bakker, Cornelis Cornelisz Pijl.

24-01-1770 (661-01)
Voor Cornelis de Kraay, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Hendricus Welle, bode van de heerlijkheid van de Lek, als lasthebber van Hendrik Karel,
graaf van Nassau la Lek, heer van Beverwaard en Odijk; van Jan Maurits, graaf van Nassau
la Lek, generaal-majoor ten dienste van de staat, ieder voor een zevende deel en de
eerstgenoemde nog voor een vijfde deel van een zevende deel; van Jan Teunis, graaf van
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Nassau la Lek, lid van de provinciale staten en hoofdofficier van Utrecht, voor zichzelf en als
vader en voogd van zijn vier minderjarige kinderen, samen voor een zevende deel; van
Elisabet Agnes Jacoba, gravinne van Nassau la Lek, douarriere van wijlen Sweder Alexander,
baron van Spaan, in leven generaal-majoor van de cavallerie, voor het zesde een zevende
deel; en van de vier kinderen of representanten van wijlen Lodewijk Theodorus, graaf van
Nassau la Lek, in leven majoor van de cavallerie, voor de resterende vier vijfden in het laatste
zevende deel. de comparant verklaart dat de lastgevers in een eeuwigdurende erfpacht
eigenaars zijn van de opkomsten, zanden en platen in de Merwede tussen Dordrecht en de
Lek en door hem overdragen aan Cornelis Pijl, baljuw van de Lek, schout alhier, en aan zijn
broer Plonis Pijl, heemraad van de Nederwaard en secretaris alhier, het plaatje genaamd de
Dommis, liggende in de Merwede, tegenover de grote hoek van de Rijzewaal en de gorzen
van de polder voor Donkersloot. en verder de zellingen door Cornelis Pijl en Plonis Pijl
aangelegd en gebruikt voor het halen van steenaarde voor het bakken van steen. Om door
hen ten meesten profijte gebruikt te worden, voor een somma van 40 gulden per jaar.

12-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Kors
Hoogermost, oud-schepen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pleun Muys, heemraad van
de Nederwaard, wonende alhier, 3 mergen 300 roeden wei- en hooiland in Kortland, in het
westelijk deel van het Dolenhoekje, van de Alblas tot de tiendweg, belend oost het middelste
Dolenhoekje, west Adriaan Frankenweer. Koopsom: 725 gulden.

12-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Aaltje Visser, weduwe van wijlen Gerrit de Kraay. Zij verklaart verkocht te hebben aan Pleun
Muys, heemraad van de Nederwaard, wonende alhier, een derde deel van 500 roeden
hooiland in Cortgeen, voor he thuis van Ary van der Voet. Koopsom: 136 gulden.

12-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Aaltje
Visser, weduwe van wijlen Gerrit de Kraay. Zij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis
Hendriksz van Asperen, de kamer of woning met de aflaat aan het achterhuis, staande ten
noordwesten van het voorhuis van de kinderen van wijlen Jacobus Visser, belend oost
Cornelis Visser, west de kinderen van Ary Teeuwe. Koopsom: betaald met een hypotheek van
200 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand het gekochte goed.

12-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Pleun Muys, heemraad van de Nederwaard, als lasthebber van zijn moeder
Teuntje Pleunen , weduwe van Cornelis Muys, in leven schepen alhier. Hij verklaart verkocht
te hebben aan Cornelis Cornelisz Stout, vier stukjes aveling, samen groot 115 roeden, bij
elkaar gelegen naast de Kromme Steeg, tussen Ary Teeuwe en Ary Baas, in Blokweer.
Koopsom: 125 gulden.

12-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Ary Oomes. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Maartensz Bode, een huis
en erf aan de binnenkant van de Kinderdijk, tussen Jan Hendriksz van der Kuyl en Jan de
Graaff. Koopsom: betaald met een hypotheek van 300 gulden bij Ary Oomes tegen 4% rente
per jaar, met als onderpand het gekochte goed.
Deze hypotheek werd geroyeerd op 1.4.1776.
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19-03-1770 (661-01)
Op de secretarie compareerde Pleun Muys, heemraad van de Nederwaard, wonende alhier,
de enige zoon van Teuntje Pleunen, weduwe van Cornelis Muys, die door zwakheid en haar
hoge ouderdom bedlegerig is en zelf niet kon compareren. Hij verklaart in naam van zijn
moeder, dat met de overneming door Adrianus Bakker van de bierstekerij met wat daartoe
behoort. Op de bierstekerij is een hypotheek gevestigd van 3000 gulden van 17.4.1768 door
Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Pleun Muys zegt daarmee genoegen te nemen.
De hypotheek komt nu ten laste van Adrianus Bakker.

20-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout, voor zichzelf en als voogdes oover
haar kinderen. Zij verklaart op 30.11.1769 in het openbaar te hebben verkocht aan Adrianus
Bakker, schepen alhier, haar bierstekerij met recht van bierstal, nieuwe getimmerd huis met
grote schuur, binnendijks erf en een grote boomgaard, aan de Kinderdijk, tussen Hendrik
Bakker en de verkoopster. Koopsom: 8800 gulden.

20-03-1770 (661-01)
Voor Adrianus Bakker, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, compareerde Bastiaantje
Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het openbaar verkocht te hebben
aan Cornelis Pijl, schout alhier, een huis van twee woningen, erf en boomgaard, aan de
Kinderdijk bij de Rijzewaal, tussen de armen van Alblasserdam en de verkoopster. Koopsom:
700 gulden.

20-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, compareerde
Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het openbaar verkocht
te hebben aan Thomas Manlove, Simon Michault en Adrianus Bakker, schepen alhier, enkele
percelen land:
- in Jan Damenweer, in Blokweer, groot 586 roeden, 
- in Willem Pietersweer in Blokweer, groot 150 roeden, 
- een akker van 189 roeden in Cornelis Adriaanseweer, in Blokweer,
- een stuk griendland van 450 roeden in Blokweer, genaamd Aart Cornelisz Tienhondt, naast
Gijbenweer
- vier akkers griendland in Wischert in Blokweer,
- 2 mergen in het weer de Sluypert in Kortland.
Koopsom; 595 gulden.

31-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het openbaar verkocht
te hebben aan Cornelis Pijl de oude, gaarmeester alhier, een huis van twee woningen, met
erf, aan de Kinderdijk, tussen Adrianus Bakker en de koper en het brandspuithuisje. en twee
perceeltjes griendland, 150 roeden in Zoetjesgriend en 75 roeden. Koopsom: 910 gulden.

31-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het
openbaar verkocht te hebben aan Pieter Maartensz Mak, 2 mergen 300 roeden vlichtland,
weiland, achter de Rijzewaal in het Nieuweland, in Blokweer, en nog 150 roeden griend in
Blokweer. Koopsom; 580 gulden.

31-03-1770 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het
openbaar verkocht te hebben aan Pieter Ariensz Stout, een huis met erf aan de Kinderdijk,
tussen Ary Baas en de weduwe van Jacus Stout. Koopsom: 605 gulden.

31-03-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker,Cornelis Cornelisz Pijl en Leendert Bakker,
schepenen, compareerde Pieter Ariensz Stout. Hij verklaart schuldig te zijn wegens een
geldlening aan Maria de Haan, weduwe van Ary Stout, een somma van 750 gulden, tegen 4%
rente per jaar, met als onderpand het door hem op deze datum aangekochte onroerend goed
(zie vorige akte).

02-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het
openbaar verkocht te hebben aan Fop Smit, meester scheepstimmerman alhier, een huis van
twee woningen, met erf, aan de Kinderdijk, belend enerzijds het aan de schout verkochte
huis, anderzijds Dirk van Wijen. Koopsom: 320 gulden.

02-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het
openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Mak, drie stukjes griendland, samen groot 500
roeden, bestaande uit 250 roeden in het Paradijs, 150 roeden aan de kade tussen Cornelis
Pijl en de weduwe van Teunis de Jong, en 100 roeden tussen Ary Baas en Cornelis Jansz
Pijl. Koopsom: 80 gulden.

02-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis
Cornelisz Pijl, schepen alhier, 1 mergen 42½ roede vlichtland in de Pothond in Blokweer. aan
de voorwetering, tussen Adrianus Bakker en de Wischert. En twee partijtjes avling samen 200
roeden in Blokweer. Koopsom: 390 gulden.

02-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het
openbaar te hebben verkocht aan Jacus Pijl, afslager van de zalm in Krimpen, vier stukjes
avelinggriend in Blokweer, in het Hoendernest, samen 415 roeden. Koopsom; 230 gulden.

05-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde
Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het openbaar verkocht
te hebben aan Simon Stout, 350 roeden land in Blokweer, belend oost Ary Brandt en west
Aryaantje Bakker en 275 roeden land in Blokweer achter Jan Maartensz Bouw. Koopsom; 220
gulden.

05-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaante Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het
openbaar verkocht te hebben aan Hendrik Pleunen van der Kuyl, 275 roeden vlichtland in
Blokweer. Koopsom: 175 gulden.
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05-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het
openbaar verkocht te hebben aan Jan van der Heu te Rotterdam, een geheel weertje land
genaamd Adriaan Frankenweer, groot 3 mergen 300 roeden, belend oost het westelijk deel
van het Dolenhoekje en west Amstelland, in Kortland. koopsom: 1250 gulden.

05-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart op 3.2.1770 in het
openbaar verkocht te hebben aan Nicolaas Anthony van Haaften. sluismeester alhier, 1
mergen 400 roeden hooiland in Willem Beyseland in Kortland, aan de achterkade, tussen de
Halve Hoef en de Sluypert. Koopsom: 70 gulden.

06-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl schepenen,
compareerde Ary van der Voet. Hij verklaart verkocht te hebben aan Leendert Willemsz
Teeuw, een akkertje avelingland, groot 50 roeden, voor Gijbenweer in Blokweer, tussen de
dijk en het land van Plonis Pijl. Koopsom: 80 gulden.

06-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Cornelisz Visser, zoon en mede-erfgenaam van wijlen Jacobus Visser, die broer en
mede-erfgenaam was van wijlen Ary Visser van wie het navolgende afkomstig is. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz Pijl, schepen alhier, een stukje avelingland groot
75 roeden, in Lammetjeswiel, tussen Cornelis Pijl de odue en de kinderen van Jan Pijl.
Koopsom: 95 gulden.

06-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Pieter Maartensz Mak. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maria de Haan,
weduwe van Ary Stout, een stukje avelingland van 50 roeden, achter Cornelis Visser, belend
enerzijds de weduwe Ary Stout zelf en anderzijds Hendrik Jonker. Koopsom: 55 gulden.

16-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Pieter Joppen Hakker, gehuwd met Bastiaantje Pleunen van der Kuyl. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Fop Smit, meester scheepstimmerman, een huis,
timmerwerf en loods, binnen- en buitendijks, met boomgaard, zoals het de verkoper is
aangekomen is door erfenis van zijn schoonvader Pleun van der Kuyl, belend enerzijds Pieter
van der Giessen en anderzijds Hendrik van der Kuyl en Jan Willemsz van Wijen. Koopsom;
700 gulden. Ook compareerde Sara Cornelis Pijl, weduwe van Jan Jansz van der Kuyl die
verklaarde af te zien van alle rechten op het getransporteerde goed.

30-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Claas Mostert, gehuwd met Krijntje van der Zijden die de enige nagelaten erfgename ab
intestato is van wijlen Eeuwit van der Zijden. Hij verklaart op 24.3.1770 in het openbaar te
hebben verkocht aan Frank Gielen Pleyt, een bouwhuis, wagenkeet en erf en boomgaard,
aan de Hoogendijk bij de Dam, belend oost Cornelis Erkelens, west de schout, met een stuk
hooiland in Jan Damenweer over de voorwetering in Blokweer. Koopsom: 710 gulden.

30-04-1770 (661-01)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Claas Mostert, gehuwd met Krijntje van der Zijden die de enige nagelaten erfgename ab
intestato is van wijlen Eeuwit van der Zijden. Hij verklaart op 24.3.1770 in het openbaar te
hebben verkocht aan Gerrit veldhuysen, een huisje met erf aan de noordzijde van de
Kerkstraat, belend oost Cornelis van Proyen, zuid het marktveld, west en noord Dammis
Verduyn, met 150 roeden griend in Blokweer over de wetering. Koopsom: 180 gulden.

30-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde
Claas Mostert, gehuwd met Krijntje van der Zijden die de enige nagelaten erfgename ab
intestato is van wijlen Eeuwit van der Zijden. Hij verklaart op 24.3.1770 in het openbaar te
hebben verkocht aan Neeltje Slagboom, weduwe van Jan Hoogermost, een akker zaailand
aan de achterwetering, naast de koopster zelf, in Blokweer, groot 150 roeden en 375 roeden
hooiland in het westelijke deel van het Dolenhoekje over de tiendweg in Kortland. Koopsom:
116 gulden.

30-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis de Kraay en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde Claas Mostert,
gehuwd met Krijntje van der Zijden die de enige nagelaten erfgename ab intestato is van
wijlen Eeuwit van der Zijden. Hij verklaart op 24.3.1770 in het openbaar te hebben verkocht
aan Cornelis Pijl, schout alhier, en Plonis Pijl secretaris alhier, broers, een geheel weertje
genaamd het Bruy- of Breeweer, groot 7 mergen, in Kortland aan de voorkade bij de
Kortlandse brug, strekkende tot aan de achterkade. Koopsom: 665 gulden.

30-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde
Claas Mostert, gehuwd met Krijntje van der Zijden die de enige nagelaten erfgename ab
intestato is van wijlen Eeuwit van der Zijden. Hij verklaart op 24.3.1770 in het openbaar te
hebben verkocht aan Jean Gijsberto de Mey, heer van Nieuw-Lekkerland en Souburg etc. een
geheel weer genaamd het Begijneland in Kortland, groot 9 mergen, tussen Souburg en de
achterkade, belend oost Ottelandsweer, west Wouter Janseland. Koopsom: 855 gulden.

30-04-1770 (661-01)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde
Claas Mostert, gehuwd met Krijntje van der Zijden die de enige nagelaten erfgename ab
intestato is van wijlen Eeuwit van der Zijden. Hij verklaart op 24.3.1770 in het openbaar te
hebben verkocht aan Willem Bruygom, schepen alhier, 425 roeden griendland in vijf percelen,
twee in de Fleuriskamp, twee aan de wetering en een aan de Vinkelandsedijk, in Vinkepolder.
Koopsom: 25 gulden.

30-04-1770 (661-01)
Voor Willem Bruygom, Cornelis de Kraay en Adriaan Bakker, schepenen, compareerde Jan
Gielen Pleyt en Neeltje van ‘t Hoff, weduwe van Giel Pleyt, als moeder en voogde over haar
nog minderjarige zoon Frank Gielen Pleyt. Zij verklaren schuldig te zijn wegens een
geldlening aan Cornelis Pijl, schout en Plonis Pijl, secretaris alhier, broers, een somma van
800 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand een bouwhuis, met erf en
boomgaard aan de dijk bij de Dam, belend oost Cornelis Erkelens, west de schout, met 1
mergen 500 roeden zaai- en hooiland in Jan Damenweer in Blokweer.

30-04-1770 (661-01)
Voor Willem Bruygom, Cornelis de Kraay en Adriaan Bakker, schepenen, compareerde Gerrit
Veldhuysen. Hij verklaart schuldig te zijn wegens een geldlening aan Cornelis Pijl, schout en
Plonis Pijl, secretaris alhier, broers, een somma van 200 gulden, tegen 4% rente per jaar, met
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als onderpand een huis en erf in de Kerkstraat ten noorden van het marktveld, belend osot
Cornelis van Proyen, west en noord Dammis Verduyn, zuid het marktveld.

14-07-1770 (661-02)
Jan Pietersz van Schagen enerzijds en Leendert Jansz van Schagen, zijn zoon, anderzijds,
verklaren in verband met de sobere toestand en bezitting van Jan Pietersz van Schagen die
door ouderdom en zwakheid onbekwaam is om in zijn levensonderhoud te voorzien, dat de
zoon, Leendert, zijn vader zal onderhouden tot zijn dood toe en ook zijn begrafenis zal
verzorgen, waarvoor de vader aan zijn zoon in volle eigendom overgeeft al zijn roerende en
onroerende goederen, o.a. het huis en erf bij de Dam.

11-08-1770 (661-10a)
Memorie van ontvangsten en uitgaven, gedaan door Cornelis Pijl, schout van Alblasserdam,
voor Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout.
Ontvangsten:
- de kooppenningen van de hengst, de hoogaars, schouwen etc. op 30.11.1769 443.0.0
- op 8.6.1770 van Nicolaas Anthony van Haaften wat door hem meer ontvangen
was dan uitgegeven volgens getekende liquidatie 900.2.4
Totaal ontvangen 1343.2.4

Uitgaven:
- aan een aantal crediteuren uitbetaling voor 90% 915.3.0
- aan een aantal crediteuren voor 100% 438.18.14
Totaal uitgegeven 1354.1.14

Negatief saldo 9.0.10
- kosten van de openbare verkoop en schrijfkosten 273.0.0.

Zonder datum (661-10a)
Notitie van ontvangsten en uitgaven door Jan van der Heul als voogd over Teunis Verweerd.
Ontvangsten totaal 214.3.0
Uitgaven totaal 143.4.15
Batig saldo 70.18.1

03-09-1770 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Vogel, schipper, wonende te Sommelsdijk. Hij verklaart schuldig te zijn
aan Fop Smit, meester scheepstimmerman alhier, een somma van 1100 gulden, vanwege de
nog resterende kooppenningen van de aankoop van een damschuit van 46 voeten lang.
Rente is 4% per jaar, met als onderpand het gekochte schip.

10-09-1770 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen alhier. Zij verklaren verkocht te
hebben aan Abraham Hellou te Zuidland, en aan Pieter Kruyt alhier, een hengstschuit van 7
lasten groot, met alle toebehoren. Koopsom: 990. Hiervan wordt 400 gulden contant betaald.
De rest als volgt: 100 gulden binnen drie maanden en verder per kwartaal 50 gulden.

01-12-1770 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerden Gerrit van der Zijden, schoolmeester te Polsbroek, voor zichzelf en zich sterk
makende voor zijn zuster Krijna van der Zijden, Adriaan Teeuwe, gehuwd met Jannigje van
der Zijden en Huyg Schenk, gehuwd met Maria van der Zijden, allen kinderen van wijlen
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Cornelis van der Zijden, vooroverleden broer van wijlen Claas van der Zijden, onlangs
overleden te Alblasserdam, Claas Mostert, gehuwd met Krijntje van der Zijden, enige
nagelaten dochter van Eeuwit van der Zijden, ook een vooroverleden broer van Claas van der
Zijden, en Wouter Spruyt, meerderjarige zoon van Mayken van der Zijden, in leven weduwe
van Paulus Spruyt, en de genoemde Gerrit van der Zijden als voogd over Paulus van Dalen,
minderjarige nagelaten zoon van Mayken Spruyt, vooroverleden dochter van genoemd
Mayken van de Zijden (die de vooroverleden zuster was van Claas van der Zijden). De
comparanten zijn samen zijn erfgenamen ab intestato. Verder Pieter ‘t Hoen, nagelaten broer
van wijlen Mayken ‘t Hoen, de vooroverleden echtgenote van Claas van der Zijden, voor
zichzelf en als voogd over de minderjarige kleinkinderen en kinderen van zijn overleden zuster
Aagje ‘t Hoen, laatst echtgenote van Lambert Oudewater en haar overleden zuster Mayken ‘t
Hoen. Samen erfgenamen ab intestato van dezelfde, op grond van een testament van Claas
van der Zijden en Mayken ‘t Hoen van 2.12.1735 (notaris te Alblasserdam). Zij verklaren op
11.10.1769 in het openbaar te hebben verkocht aan Huyg Jansz van der Kuyl, een huis, erf
en boomgaardje, aan de binnenkant van de Kinderdijk, tussen de Goudhoefsteeg en Cornelis
Stout. Koopsom: 540 gulden.

01-12-1770 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker, Cornelis Cornelisz Pijl en Leendert Bakker,
schepenen, compareerden de erfgenamen van Claas van der Zijden (zie vorige akte). Zij
verklaren op 11.10.1769 in het openbaar te hebben verkocht aan Wouter Spruyt, een
boomgaardje van 1 hond, in Blokweer, in de Goudhoef. Koopsom: 110 gulden.

01-12-1770 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
de erfgenamen van Claas van der Zijden zie akten hiervoor). Zij verklaren op 11.10.1769 in
het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Pijl de oude, gaarmeester alhier en zijn zoon
Cornelis Cornelisz Pijl de jonge, schepen alhier, 287½ roede vlichtland in Blokweer over de
voorwetering, belend enerzijds Pieter ‘t Hoen en anderzijds Jan Borsje en 100 roeden dito
land, belend enerzijds Ary Baas en anderzijds Pieter Mak. Koopsom: 185 gulden.

01-12-1770 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker, Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerden de erfgenamen van Claas van der Zijden (zie vorige akten). Zij verklaren op
11.10.1769 te hebben verkocht in het openbaar aan Cornelis Mak, 100 roeden vlichtland in de
Kijfkamp in Blokweer, tussen Pieter ‘t Hoen en Aart Breur, en 150 roeden dito land in de
Kerkkamp in Blokweer, tussen Gerrit Veldhuysen en Cornelis Visser. Koopsom: 12 gulden.

15-12-1770 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Leendert Bakker, schepenen,
compareerde Deliaantje Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Andries Brouwer. Zij
verklaart schuldig te zijn wegens een geldlening aan Jannigje de Kroon, weduwe van Goris
Roos, de somma van 250 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand haar huis met
binnendijkse en buitendijkse erven, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Cornelis Stout en
anderzijds de steeg van Gijbenweer.

15-12-1770 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Leendert Bakker, schepenen,
compareerde Ary Adriaansz Visser. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter de Lange, een
akker in Blokweer van 325 roeden, belend enerzijds Cornelis Ariensz Teeuwe en anderzijds
Pieter de Kroon. Koopsom: 10 gulden.

15-12-1770 (661-02)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Leendert Bakker, schepenen,
compareerde Jannigje de Kroon, weduwe en boedelhoudster van wijlen Goris Roos. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Pieter Ariensz van der Giessen, een stuk griendland van
410 roeden, in Blokweer. Koopsom: 32 gulden.

04-03-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Korver, schipper te Streefkerk. Hij verklaart schuldig te zijn aan Fop Smit, meester
scheepstimmerman alhier, eem somma van 360 gulden, wegens nog onbetaalde
kooppeningen van een dam- of ijkerschuitje van 44 voeten lengte, tegen een rente van 3%
per jaar en als onderpand het gekocht schip.

06-04-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Maria Ariens Oomes, weduwe en boedelhoudster van Willem Cornelisz Visser. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Jan Roskam te Sliedrecht, een schip of zandschuit van 55 voet lengte
met alle toebehoren. Koopsom: 249 gulden.

11-07-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Abraham Hellorus? te Zuidland en Pieter Kruyt wonende alhier. Zij verklaren verkocht te
hebben aan Dirk de Lange, wonende te Streefkerk, een hengstschuit van zeven lasten groot,
met alle toebehoren. Koopsom: 500 gulden.

11-07-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Dirk de Lange te Streefkerk. Hij verklaart schuldig te zijn aan Abraham Hellorius te Zuidland
en Pieter Kruyt te Alblasserdam een somma van 375 gulden, terzake van nog niet betaald
kooppenningen van een hengstschuit (zie vorige akte), tegen 4% per jaar, met als odnerpand
het gekochte schip.

03-10-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Adam Cornelis Mappa, oud-kapitein militair te Alblasserdam. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Daniel de Vos, advocaat voor het Hof van Holland, wonende in Den Haag, een huis en
erf, met tuin en boomgaard, genaamd het Torentje of Toornburg, in de Kerkstraat, belend
oost de steeg tussen de weduwe van Dammis Verduyn en het verkochte huis, west de erve
Cornelis Spruyt, zuid het marktveld, noord de armen van Alblasserdam. Koopsom: 700
gulden.

08-10-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Anna Borst, weduwe en boedelhoudster van Gerrit van der Ligt. Zij verklaart te hebben
verkocht aan Cornelis Erkelens, scheepmaker alhier, een huis, timmerloods en erf, op de
Stoep of Noorderstek aan de haven, belend oost Cornelis Pijl, west het uitpad van Gerrit
Bakker. Koopsom: 375 gulden.

08-10-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Cornelis Cornelisz Erkelens, scheepstimmerman alhier. Hij verklaart schuldig te zijn aan
Jacobus Brans, viskoper te Dordrecht, een somma van 375 gulden, terzake van een
geldlening, renteloos, met per jaar een afbetaling van 50 gulden. Onderpand is hetgeen
Erkelens gekocht heeft (zie vorige akte).
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De hypotheek is geroyeerd op 6.11.1784.

17-10-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Pieter Hazejager te Middelharnis. Hij verklaart schuldig te zijn aan Fop Smit, meester
scheepstimmerman alhier, een som van 500 gulden, terzake van de resterende
kooppenningen van een nieuw damschip van 40 voet lengte, tegen een rente van 4% per
jaar, af te betalen met 100 gulden per jaar. Onderpand is het gekochte schip.

07-11-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Hendrik Taay, hoofdgaarder van de gemenelands middelen alhier, als lasthebbende van
Susanna Gowns, weduwe en boedelhoudster van Thomas Manlove, gewoond hebbende te
Rotterdam en in mei 1771 overleden te Alblasserdam. Hij verklaart dat zijn opdrachtgeefster
verkocht heeft aan Simon Michault en Adrianus Bakker, een derde deel in 6 mergen 325
roeden eigen land en 325 roeden vlichtland in Blokweer, en nog een derde deel in 2 mergen
hooiland en griend in Kortland. Koopsom: 375 gulden.

12-11-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Wouter Paulusz Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Claas Mostert, een huis, klein
huisje en erf met boomgaardje aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost de erven
Cornelis Spruyt, aan de andere zijde Ary Teeuwe en Herbert Boon, plus een akkertje land,
liggende achter de boomgaard, groot 325 roeden, belend oost Jillis van Dalen, west Herbert
Boon. Ook een kampje hooiland van 400 roeden, liggende aan de achterkade in het weer
genaamd Amstelland in Kortland, belend oost Jan van der Heu, west de weduwe van Willem
Baan. Alles de verkoper aangekomen van zijn vader Paulus Spruyt en moeder Mayken van
der Zijden. Koopsom: 500 gulden, waarvoor de koper een hypotheek neemt bij de verkoper,
tegen 3% rente per jaar. De hypotheek werd geroyeerd op 7.2.1704.

28-11-1771 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Jurry Vogelzang enerzijds en Adriaan Vogelzang, zoon van Jurry anderzijds. Zij geven te
kennen dat Jurry nu meer dan negen jaar heeft ingewoond bij Adriaan en volledig is
gealimenteerd. Dat heeft Jurry al een aanmerkelijke som geld gekost. Jurry verzoekt zijn zoon
op deze manier door te gaan, hoewel hij niet in staat is om deze kosten allemaal te
vergoeden. De comparanten zijn daarom overeengekomen dat Jurry al zijn bezittingen
overgeeft aan zijn zoon, waaronder het huis met erf op de Dam, en een huis op de dijk te
Hendrik-Ido Ambacht, genaamd De Ark. Zijn zoon zal hem tot zijn dood toe onderhouden en
een nette begrafenis verzorgen.

13-02-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde Ary
Ariensz Breur. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn zwager Cornelis de Kraay, schepen
alhier, een kampje land in Ruigenhil, dit is het tweede kampje van het Molenstek, groot 1
mergen 1 hond 69 roeden, en 3 hond land in de Lage Vijver. Koopsom: 75 gulden.

13-02-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de kraay, compareerde Okker Bakker,
schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit bakker, zijn neef, een stuk
griendland van 1 mergen 575 roeden, op de Hille en het oosteinde van Vinkepolder, tussen
Cornelis Pijl en de kinderen van Jan Pijl, en nog 100 roeden griendland in de Fleuriskamp in
Vinkepolder, naast de griend van Pieter van der Heu. Koopsom: 10 gulden.
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05-03-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Erkelens, scheepmaker a;lhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jacob Ponse,
houtkoper te Dordrecht, een huis en erf op de Dam, tussen chirurgijn Willem de Jong
enerzijds en Jan Gielen Pleyt en Frank Gielen Pleyt anderzijds. Koopsom: 400 gulden.

27-03-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Hendrik Bakker, beurtschipper Rotterdam-Middelburg, wonende te
Alblasserdam. Hij verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Adrianus Bakker, schepen en
koopman alhier, een som van 1000 gulden terzake van een geldlening, en geleverde hoepen
en andere goederen, tegen 3% rente per jaar, met als onderpand zijn huis, erf en tuintje aan
de Kinderdijk, belend enerzijds Willem Roos, anderzijds Adrianus Bakker.
de hypotheek werd geroyeerd op 22.2.1773.

16-04-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Alida
Kellis, weduwe en boedelhoudster van Claas Lugterhof. Zij verklaart verkocht te hebben aan
Maarten Bree, schoolmeester alhier, een huis en erf in de Kerkstraat, tussen enerzijds Claas
Verloop en anderzijds Gerrit van de Werken. Koopsom: 500 gulden.

16-04-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Ary
Brandt, gehuwd met Mayken Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Huybert van
Diepenbrugge, het voorste deel van een huis met erf, gescheiden van het huis van Bastiaan
Middelkoop, aan de noordzijde van de Kerkstraat, tussen Aryaantje Bakker en Dirk Roos
enerzijds en Okker Bakker anderzijds. Koopsom: 240 gulden.

16-04-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Huybert van Diepenbrugge. Hij verklaart schuldig te zijn een somma van 250 gulden aan
Cornelis Pijl, gaarmeester, wegens een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, naast Bastiaan Middelkoop,
tussen Aryaantje Bakker en Dirk Roos enerzijds en Okker Bakker anderzijds. 

16-04-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Ary
Brandt, gehuwd met Mayken Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jacus Roos en Dirk
Roos, broers, een huis of schuur met een bakoven en haardstede, met erf, aan de zuidzijde
van de Kerkstraat. Het erf is 36 roeden groot. Het geheel was de verkoper aangekomen op
24.12.1764. Belend oost Aryaantje Bakker, zuid Marinus Spruyt, noord de Kerkstraat.
koopsom: 250 gulden.

16-04-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Ary
Brandt, gehuwd met Mayken Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan Vogelzang,
twee partijen griendland in Blokweer, het ene groot 88 roeden in Cornelis Adriaansweer
binnen de middelwetering, zijn vrouw aangekomen van haar vader Claas Spruyt op
23.11.1742, het andere is 450 roeden, aan en over de wetering in Willem Pieterseweer, de
verkoper aangekomen op 29.9.1764. Koopsom: 30 gulden.

16-04-1772 (661-02)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Jan
de Jong. Hij verklaart voor schade en baat overgegeven te hebben aan Adriaan Teeuwe, een
stuk land in Blokweer over de wetering, groot 1 mergen 150 roeden, belend oost de
secretaris, west Ary Willemsz Teeuw. Koopsom: geen.

19-05-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Elizabet van Bekum, meerderjarig en ongehuwd, enige erfgename ab intestato van haar
ouders, Cornelis van Bekum en Maria Baas. Zij verklaart op 26.3.1772 te hebben verkocht
aan mr. Paulus Boogaert, ambachtsheer van Alblasserdam en burgemeester van Rotterdam,
een huis en erf, in de polder alhier, bij de Dam, belend oost de verkoopster, west de tuin van
de koper. Met 9 mergen 400 roeden wei-, hooii en zaailand, liggende in twee weertjes,
genaamd Arien Janseweer en Jan Pieterseweer, alles gelegen achter het verkochte huis,
belend oost Gerrit Bakker, west de weduwe van Willem de Fokker. De verkoopster
aangekomen bij boedelscheiding op 15.3.1737 voor notaris Hendrik van der Hoep te Hendrik-
Ido Ambacht. Ook compareerden Jan Mak en Eldert Maat als armmeesters. Zij hebben
verkocht aan dezelfde koper 1 mergen land liggende gemeen met de genoemde 9 mergen
400 roeden. Koopsom: voor Elizabet van Bekum 3053.15.0 en voor de armmeesters 200
gulden.

19-05-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Elizabet van Bekum, meerderjarig en ongehuwd, enige erfgename ab intestato van haar
ouders, Cornelis van Bekum en Maria Baas. Zij verklaart te hebben verkocht aan Nicolaas
Anthony van Haaften, sluismeester alhier, een dijkerf aan de Hoogendijk, tussen Krijn de
Kraay en Jacus Pijl. Koopsom: 45 gulden.

26-09-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Leendert Bakker, schepenen,
compareerden Willem van Wijen en Dirk van Wijen. Zij verklaren te hebben verkocht aan
Frans Groeneveldt te Krimpen aan de Lek, een kofscheepje van tien lasten, lang 45 roeden,
met alle toebehoren. Koopsom: 375 gulden.

05-10-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Pieter Bezemer, baljuw, schout en secretaris van Papendrecht. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Jan van der Hoogt, nog minderjarige zoon van Symon van der Hoogt (die ook
compareerde), een huis met erf aan de binnenkant van de Dam, belend zuid de Stoep, noord
Symon van der Hoogt, met de broodbakkerij en alle daarbij behorende gereedschappen.
Koopsom: 1400 gulden, voldaan met een hypotheek bij de verkoper, tegen 4% rente pe rjaar,
met als onderpand het gekochte goed.

01-12-1772 (666-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Pieter de Kroon. Hij verklaart schuldig te zijn aan Plonis Muys, een somma van 300 gulden,
wegens een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erven
binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, belend enerzijds Leendert Bakker en anderzijds de
weduwe Jan de Kraay. De hypotheek werd geroyeerd op 25.3.1781.

01-12-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Jacobusz Visser. Hij verklaart schuldig te zijn aan Plonis Muys, een somma van 250
gulden wegens een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf,
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binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, belend enerzijds Cornelis Pijl en anderzijds Pieter de
Kroon, en nog 1½ mergen wei en griendland in Blokweer.

01-12-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Willemsz Visser. Hij verklaart schuldig te zijn aan Plonis Muys, de somma van 550
gulden, wegens een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en
binnen- en buitendijks erf aan de Kinderdijk, tussen de weduwe van Ary Stout en Hendrik
Jonker, met 475 roeden griendland in Blokweer.

03-12-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Elizabet van Bekum, meerderjarig en ongehuwd, enige erfgename van haar ouders, wijlen
Cornelis van Bekum en Maria Baas. zij verklaart op 14.11.1772 verkocht te hebben aan mr.
Paulus Boogaert, ambachtsheer van Alblasserdam en burgemeester van Rotterdam, een huis
met erf en tuin, binnen- en buiten over de straat, met het speel- of tuinhuisje aan de
Alblasoever, belend oost de erven Gerrit Bakker en de erfgenamen van Neeltje van Steck,
west de koper. Koopsom: 1076.05.-.

19-12-1772 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Crnelisz Pijl en Leendert Bakker, schepenen,
compareerde Jacob Heemskerk, schipper te [niet ingevuld]. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Fop Bol, een kofschip van 41½ voet lengte, met alle toebehoren. Koopsom: 150 gulden.

22-01-1773 (661-02)
Voor Cornelis de Kraay en Okker Bakker, schepenen, compareerde Willem Bruygom. Hij
verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Pijl, watergraaf in de Nederwaard, schout alhier, een
somma van 1250 gulden, wegens 1) een obligatie, door de comparant op 1.12.1760 verleden
en 2) nog een handschrift van 14.8.1769 van 500 gulden. De laatste wordt met het verlijden
van deze akte opgeheven. Rente is 3½% per jaar. Onderpand; zijn huis en erf met de
boomgaard bij de Dam, aan de buitenkant, belend enerzijds Cornelis de Kraay, anderzijds
Cornelis van Prooyen en nog een stukje buitenland in de Ruigenhil en een stuk wei-, hooi- en
griendland in Vinkepolder.

22-02-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Hendrik Bakker, beurtschipper van Rotterdam op Middelburg, tegenwoordig wonende te
Alblasserdam. Hij verklaart schuldig te zijn aan Plonis Muys, heemraad in de Nederwaard,
wonende alhier, een somma van 1500 gulden, wegens een geldlening, tegen 4% rente per
jaar, met als onderpand zijn huis, erf en tuin, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Willem Roos
en anderzijds zijn broer Adriaan Bakker.

25-02-1773 (661-02)
Voor Cornelis de Kraay en Leendert Bakker, schepenen, compareerden Ary Goedhart, Ary
Teeuwe, gehuwd met Mergje Goedhart en Aryaantje Goedhart, meerderjarig en ongehuwd,
kinderen en erfgenamen van wijlen hun moeder Berber Spruyt, in leven weduwe en
boedelhoudster van Maarten Goedhart. Zij verklaren verkocht te hebben aan schout Cornelis
Pijl, vier stukjes griend, achter de krom van de Donkere Steeg in Blokweer, belend zuidoost
de Donkere Steeg, noordwest de weduwe van Gerrit de Kraay. Koopsom: 195 gulden.

25-02-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Pieter de Groot. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Pijl gaarmeester alhier, een somma
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van 900 gulden, wegens een geldlening, tegen 3% rente per jaar, met als onderpand zijn huis,
erf en boomgaardjes in de polder, tussen Gerrit Bakker en Aart Roodnat, en nog de helft van
een huisje en erf op de Stoep, tussen Aryaantje Bakker en Cornelis Pijl, gaarmeester.

10-03-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Ary Cleysz Landsert te Oud-Alblas. Hij verklaart op 23.1.1773 in het openbaar verkocht te
hebben aan Plonis Muys, heemraad in het Nieuwe Waterschap van de Nederwaard, de
Zieuwekade en wat daartoe behoort, zoals dat de verkoper met zijn overleden broer Maarten
Landsert (waarvan hij erfgenaam is) dat bezeten heeft, aan de oostzijde van de Vinkepolder,
tussen het weerland de Ziedewijn en het land van Cornelis Pijl en de kinderen van Jan Pijl.
Koopsom: 35 gulden.

10-03-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Ary Cleysz Landsert te Oud-Alblas. Hij verklaart op 23.1.1773 in het openbaar verkocht te
hebben aan Cornelis Vet te Papendrecht, 3 mergen 252 roeden land. liggende achter de
Zieuwekade, belend oost de kinderen van Cornelis Donk, west Willem Bruygom. Koopsom:
60 gulden.

10-03-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Dirk van Krimpen, Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Bakker, schepen alhier, drie
preceeltjes vlichtland, samen groot 300 roeden, in Blokweer over de voorwetering, in
Wisschert of de Blauwe Steen, belend oost Pieter Mak, west Jan Maartensz Bouw. De koper
ligt voor, tussen en achter deze perceeltjes. Koopsom; 30 gulden met een ducaton als bonus.

11-03-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Aart Breur. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Bakker, schepen alhier, twee
kampjes griendland in Blokweer, de eerste groot 300 roeden en de tweede 300 roeden.
Koopsom: 164 gulden.

11-03-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Aart Breur. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, Jacus Pijl en Goris Pijl, een huis
met erf aan de binnenkant van de Kinderdijk, gedeeltelijk vast aan het huis van Ary Pietersz
van der Giessen, belend oost de erven Pieter van Wijen, en nog 50 roeden vlichtland in
Blokweer in Zoetjesgriend. Koopsom: 125 gulden.

07-07-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Adriaan Vogelzang. Hij verklaart schuldig te zijn aan Plonis Muys, heemraad in de
Nederwaard, een som van 300 gulden, wegens een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met
als onderpand zijn huis en erf waarin hij woont met de tap- en bakneringe, gelegen naast de
Stoep, aan de buitenkant van de Dam, tegen de haven, en 1 mergen 100 roeden land in
Blokweer, plus een hengstschuit van vier lasten.

07-07-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen, compareerde
Ary Cleysz Landsert te Oud-Alblas (zoon van Marygje Decker en wijlen Cleys Landsert). Hij
verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Bakker, schepen alhier, een stukje land van 1
mergen, genaamd de Slimme Mergen, in Vinkepolder, belend oost het Vinkeland, west de



-183-

secretaris, zuid Ary Pietersz van der Heu, noord de Krommelaan. Koopsom: overgedragen
om schade en baat.

01-07-1773 (661-02)
Als gevolg van de uitspraak van het gerecht van Alblasserdam op 21.12.1772 verleend op
verzoek van Gerrit Bakker en Ary Bakker, broers, en Okker Bakker, oom van vaderszijde, alle
drie curateuren over de onnozele Aryaantje Bakker, nagelaten dochter van Cornelis
Leendertsz Bakker, zijn op 1.7.1773 voor schout en gerechten gecompareerd de drie
genoemde personen. Ary Bakker en Okker Bakker verklaarden over te geven in volle
eigendom aan Gerrit Bakker alle bezittingen van Aryaantje Bakker, bestaande uit een partij
land van 5 mergen 436 roeden, in Blokweer, met een huis en erf in de Kerkstraat met een
boomgaard, plus een stukje land van 1125 roeden, onder Oud-Alblas. dit goed is getaxeerd
op 1490 gulden.
Gerrit Bakker verklaart dit goed aan te nemen en als tegenprestatie Aryaantje Bakker
levenslang te onderhouden en haar begrafenis te verzorgen. Als Aryaantje binnen tien jaar
overlijdt, dan moet Gerrit Bakker terwille van de erfgenamen uitbetalen 63 gulden voor elk half
jaar dat zij minder dan tien jaar door hem is onderhouden. Ook zal Gerrit Bakker de kosten
van deze akte moeten betalen.
Okker Bakker stelt zich als borg voor het nakomen van de overeenkomst.

02-12-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Adriaan Bakker, schepenen, compareerde Dirk
Jiellisz van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, gaarmeester, een stukje
avelingland, in Blokweer, achter het huis van de koper, naast diens lijnbaan, in de buurt van
de Kattewaal, groot 200 roeden. Koopsom: 325 gulden.

02-12-1773 (661-02)
Voor Willem Bruygom, Okker Bakker en Adriaan Bakker, schepenen, compareerde Andrina
Swartbol, weduwe van Cornelis van Prooyen. Zij verklaart op 20.11.1773 in het openbaar
verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, schout alhier, 468 roeden land, gelegen in de Vijftalf
Mergen aan de Vinkelandse wetering, in vier percelen van resp. 75, 40, 112, en 166 roeden.
Koopsom: 55 gulden.

02-12-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Andrina Swartbol, weduwe en erfgename van Cornelis van Prooyen. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Wouter Gooyen Pijl en Jacob Koutstaal, 250 roeden griendland in Vinkepolder in
vijf percelen in Vijftalf Mergen tussen de middel- en de Vinkelandse wetering, allen tussen de
weduwe van Tijs de Kroon en de weduwe van Andries Brouwer. Koopsom: 5 gulden.

02-12-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Pleuntje Hoogermost, weduwe van Boudewijn Vermeulen, wonende te Kralingen. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Adrianus Bakker, schepen alhier, 2 mergen 200 roeden land, in
Vinkepolder. koopsom: 100 gulden.

02-12-1773 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Verwaard. Hij verklaart schuldig te zijn aan mr. Nicolaas Martinus Boogaert van
Alblasserdam, een somma van 150 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per
jaar, met als onderpand zijn halve huis met erf, in Vinkepolder, tussen de weduwe van Jacob
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de Jong (oost) en Gooy Pijl (west), met nog een tuinakkertje over de voorwetering, achter het
genoemde huis.

19-03-1774 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde Gerrit
Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan mr. Paulus Bogaert, ambachtsheer van
Alblasserdam, raad en vroedschap en regerend burgemeester van Rotterdam etc., een akker
land, groot 180 roeden. in Vinkepolder, belend noord de middelwetering, oost en zuid de
weduwe van Willem de Focker, west de Hoogendijk. Koopsom: 80 gulden.

19-03-1774 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde Ary
Langerak te Oud-Alblas, als erfgenaam van Neeltje Cornelis Quakernak, alias Den Burger,
volgens haar testament van 19.1.1771 (notaris te Alblasserdam). Hij verklaart verkocht te
hebben aan Plonis Muys, heemraad in de Nederwaard, een huis en erf, aan de westzijde van
de Dam, belend zuid Gerrit Backer, noord de schout. Koopsom: 600 gulden.

19-03-1774 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom en Okker Bakker, schepenen, compareerde Jan
Oomen. Hij verklaart schuldig te zijn aan Fop Smit, meester scheepmaker, een som van 995
gulden als resterende kooppeningen van de aankoop van een nieuwe damschuit van 48
voeten lengte, tegen 3% rente per jaar, af te lossen in jaarlijkse termijnen van 100 gulden.
Deze hypotheek (bijlbrief) is geroyeerd op 28.5.1793.

06-05- 1774 (661/02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Jan Oomen, schipper. Hij verklaart verkocht te hebben aan aan Adriaan van Es,
schipper te Loon op Zand, een dam- of poonschip van 45 voeten lengte, met alle toebehoren.
Koopsom: 350 gulden. De koper betaalt 200 gulden contant en de rest in termijnen van 50
gulden per jaar.

07-05-1774 (661-02)
Voor Cornelis Jansz Pijl, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Wouter Goedhart. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, schout alhier, een stuk
binnen- en buitendijks erf. Koopsom: 100 gulden.

07-05-1774 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde
Jan Pleunen van der Kuyl, voor zichzelf en als lasthebber van Pieter Hakker die gehuwd is
met Bastiaantje Pleunen van der Kuyl, zijn zuster. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter
Ariensz van de Giessen, een stukje griendland van 350 roeden, in Zoetjesgriend aan de
boezemkade in Blokweer, tussen de weduwe van Pieter Schoutten en Jan Maartensz Bouw.
de verkopers aangekomen door erfenis van hun vader Pleun van der Kuyl en hun ooms Jan
van der Kuyl en Cornelis van der Kuyl. Koopsom: 14 gulden.

24-12-1774 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Adrianus Bakker, schepenen, compareerden
Francois Cornelisz de Groot en zijn broer Laurens de Groot, beiden wonende te Heukelom,
als lasthebber van hun moeder Cornelia van Mourik, weduwe van wijlen Jan de Groot, in
leven burgemeester van Heukelom. Zij verklaren verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz
Pijl, schepen alhier, Pieter Mak, waarsman van Blokweer en Nicolaas Anthony van Haaften,
sluismeester alhier, een derde deel van 3 mergen land, bij de Lange Steeg in Vinkepolder.
Koopsom: 430 gulden.
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24-12-1774 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen, compareerden
Francois Cornelisz de Groot en zijn broer Laurens de Groot, beiden wonende te Heukelom,
als lasthebber van hun moeder Cornelia van Mourik, weduwe van wijlen Jan de Groot, in
leven burgemeester van Heukelom. Zij verklaren verkocht te hebben aan Adrianus Bakker,
schepen alhier en Simeon Michault, koopman te Rotterdam. twee percelen griendland in
Vinkepolder, bij de Lange Steeg. Koopsom: 400 gulden.

24-12-1774 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen, compareerden
Francois Cornelisz de Groot en zijn broer Laurens de Groot, beiden wonende te Heukelom,
als lasthebber van hun moeder Cornelia van Mourik, weduwe van wijlen Jan de Groot, in
leven burgemeester van Heukelom. Zij verklaren verkocht te hebben aan Nicolaas Anthony
van Haaften, sluismeester alhier, 2 mergen 300 roeden land in Vinkepolder, belend oost
Herbert Boon. Koopsom: 140 gulden.

24-12-1774 (661-02)
Voor Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen, compareerden
Francois Cornelisz de Groot en zijn broer Laurens de Groot, beiden wonende te Heukelom,
als lasthebber van hun moeder Cornelia van Mourik, weduwe van wijlen Jan de Groot, in
leven burgemeester van Heukelom. Zij verklaren verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, schout
alhier, 1 mergen 500 roeden land in Vinkepolder, belend oost Ary Langerak, west de weduwe
van Jacob de Jong. Koopsom: 270 gulden.

09-01-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Fop Bol. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Hendriksz Boode te Ridderkerk, een
kofscheepje van 42 voeten lengte, met alle toebehoren. Koopsom: 200 gulden, waarvan 100
gulden contant is betaald. De rest in twee termijnen van 50 gulden per jaar, zonder rente.

19-01-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Aart Rosa, gezworen exploiteur van het Hof en Hooge Vierschaar van Zuidholland, als
gemachtigde van Plonis Muys, heemraad in de Nederwaard, wonende te Alblasserdam, na
voorgaande procedure van executie. Hij verklaart op 28.10.1774 in het veilinghuis te
Dordrecht in het openbaar bij executie verkocht te hebben aan Plonis Muys, een huis en erf
aan de Kinderdijk, belend enerzijds Willem Roos en anderzijds Adriaan Bakker, toebehoord
hebbend aan Hendrik Bakker, beurtschipper van Rotterdam op Middelburg. Koopsom: 918
gulden.

27-02-1775 (661-02)
Voor Okker Bakker, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Bastiaantje Mak, weduwe van Daniel Stout. Zij verklaart schuldig te zijn aan de erven van
Leendert Pijl, in leven schout alhier, een somma van 1000 gulden, terzake van een
geldlening, en geleverde steen, pannen en tegels voor de bouw en reparatie van het hierna te
noemen huis, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand haar huis, erf, tuin, boomgaard en
griend, waarin zij woont, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Adrianus Bakker en anderzijds
Pieter Mak.

15-04-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Stout, meester kleermaker alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
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zijn zoon Bastiaan Stout, kleermaker alhier, een huis met dijkerf, aan de Kinderdijk, belend
enerzijds schout Cornelis Pijl, anderzijds de weduwe van Andries Brouwer. Koopsom: 500
gulden. De koper betaalt 50 gulden contant en zal de rest betalen in jaarlijkse termijnen van
50 gulden per jaar, renteloos. Conditie is dat de verkoper en zijn vrouw, vader en moeder van
de koper, levenslang de vrije inwoning zullen hebben in het achterste woninkje, zonder huur
of onderhoudskosten te betalen.
Op 2.8.1781 was alles afbetaald.

15-04-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Verkerk, gaarder van ‘s lands middelen, gehuwd met Heyltje Huygen
Borsje, mede-erfgename van haar moeder Marya Pieters Verhoeven, weduwe van haar vader
Huyg Borsje. Haar broers en zusters hadden de nagelaten boedel van haar ouders
afgewezen, zodat Heyltje nu als enige in het bezit van de nalatenschap is. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Cornelis Hagendijk te Nieuw-Lekkerland een huis met binnendijks erf
aan de binnenkant van de Kinderdijk, belend enerzijds Pieter ‘t Hoen en anderzijds Jan
Borsje, en verder 50 roeden griendland in Vinkepolder, tussen Cornelis Roos en Herbert
Boon, gehuurd door Cornelis Roos. Belast met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve
van de erven van Leendert Pijl (akte van 15.10.1731). Koopsom: 230 gulden.

15-05-1775 (661-02)
Voor Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Cornelis Pijl, schout alhier,
als lasthebber van Jacobus van der Lee, gehuwd met Clasina de Jong, zuster en voor een
vierde mede-erfgename ab intestato van Willem de Jong, in leven chirurgijn alhier, en van de
heren regenten van de Kamer van Charitate te Delft die in hun oude-vrouwenhuis
onderhouden Maria de Jong en Anna de Jong, zusters en elk voor een vierde erfgenamen ab
intestato van genoemde Willem de Jong, en van de baljuw, burgemeester, schepenen en
oppervoogd en weesmeesters van Nieuw-Vosmeer die uit de nagelaten goederen van
chrirurgijjn Johan de Jong onderhouden Lodewijk de Jong en Dora de Jong, broerskinderen
en voor een vierde deel mede-erfgenamen van Willem de Jong. De comparant verklaart te
hebben verkocht aan Leendert Hubertus van der Hoep, genees- en heelmeester te
Rotterdam, een huis en erf aan de noordzijde van de Dam, belend oost Ary Bakker, west Dirk
Jacobs Ponse. Koopsom: 900 gulden.

15-05-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Cornelis Vollebregt, wonende te Hillegersberg, gehuwd met Andrina Swartbol, eerder weduwe
en erfgename van wijlen Cornelis van Prooyen. Zij verklaren verkocht te hebben aan Adrianus
van Werkhoven, inwoner van Dordrecht, een huis en erf, op de buitenkant van de Dam, ten
zuiden van de sluis en haven, belend enerzijds de erven Willem Bruygom en anderzijds het
gemene land van de Nederwaard. Koopsom: 1925 gulden.

22-08-1775 (661/02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Gijsbert Mever. Hij verklaart schuldig te zijn aan Plonis Muys, een somma van 125 gulden,
terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf aan
de binnenkant van de Kinderdijk, belend enerzijds Ary Krijnen en anderzijds Pieter van 't
Hoen.

22-08-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Dirk Jiellisz van Wijen. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Pijl, gaarmeester alhier, een
somma van 200 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
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onderpand zijn huis en erf aan de binnenkant van de Kinderdijk, belend enerzijds Fop Smit en
anderzijds Wouter Graaff.

08-11-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Hendrik Eykens en Lieve Kaas, beiden te Rotterdam, als executeurs van het testament van
wijlen Cornelis Redelijkheyt (testament van 16.7.1768 voor notaris Petrus Constantinus van
Rijp te Rotterdam). Zij verklaren op 29.9.1775 in het openbaar verkocht te hebben aan Jacus
Pijl te Krimpen aan de Lek, drie stukjes aveling, samen 100 roeden, in Blokweer in de Twaalf
Akkers. Koopsom: 120 gulden.

08-11-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Hendrik Eykens en Lieve Kaas, beiden te Rotterdam, als executeurs van het testament van
wijlen Cornelis Redelijkheyt (testament van 16.7.1768 voor notaris Petrus Constantinus van
Rijp te Rotterdam). Zij verklaren op 29.9.1775 in het openbaar verkocht te hebben aan Plonis
Pijl, secretaris alhier, twaalf akkers griendland in Blokweer achter de Krommesteeg, belend
oost gaarmeester Cornelis Pijl en de koper, west Pieter de Kroon. Koopsom: 42 gulden.

08-11-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Hendrik Eykens en Lieve Kaas, beiden te Rotterdam, als executeurs van het testament van
wijlen Cornelis Redelijkheyt (testament van 16.7.1768 voor notaris Petrus Constantinus van
Rijp te Rotterdam). Zij verklaren op 29.9.1775 in het openbaar verkocht te hebben aan
Adrianus Bakker, schepen alhier, 425 roeden vlichtland in vier percelen in Blokweer. Koopsom:
129 gulden.

25-11-1775 (661-02)
Voor Okker Bakker, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Cornelis
Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Leendert Jansz van Wijen, een huis
met binnendijks erf en boomgaard, aan de Kinderdijk bij de Rijzewaal, belend enerzijds de
armen van Alblasserdam en anderzijds Fop Smit. Koopsom: 500 gulden. de koper neemt
hiervoor een hypotheek bij de verkoper, tegen 4% rente per jaar, af te betalen in jaarlijkse
termijnen van ten hoogste 50 gulden.

25-11-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde
Wouter Claasz Graaff. Hij verklaart verkocht te hebben aan Plonis Muys, heemraad in de
Nederwaard, een huis met binnendijks erf, aan de Kinderdijk bij de Kattewaal, belend enerzijds
Dirk van Wijen. Koopsom: 400 gulden.

25-11-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Willem de Jong en Huyg Kortlandt, gehuwd met Maria de Jong, voor zichzelf en als recht
verkregen hebbende van Maarten de Jong en de gezamenlijke kinderen van Mayken de Jong
die gehuwd was met Hendrik van der Kuyl, samen kinderen en kleinkinderen en erfgenamen
van Annigje Maartens Bouw, die weduwe en boedelhoudster is geweest van Jan Willemsz de
Jong. Zij verklaren verkocht te hebben aan Nicolaas Martinus Boogaert van Alblasserdam, een
stuk hooiland van 2 mergen 200 roeden, in Vinkepolder op de Hille. Koopsom; 200 gulden.

25-11-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Okker Bakker, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Trijntje van den Berg,



-188-

weduwe van Jacob de Jong, in leven schepen alhier, een akker griendland van 50 roeden in
Vinkepolder over de voorwetering, naast het land van de koopster. Koopsom: 5 gulden.

17-12-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Teuntje Dankers van den Hoek, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan
Pleunen van der Kuyl. Zij verklaart te hebben verkocht aan Maarten Boele, een huisje en erf
aan de binnenkant van de Kinderdijk, belend enerzijds Adrianus Bakker. Koopsom: 100
gulden.

17-12-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Plonis Muys, heemraad in de Nederwaard. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Ariensz Stout, een huis en binnendijks erf aan de Kinderdijk, belend enerzijds de
weduwe van Maarten Mak en anderzijds gaarmeester Cornelis Pijl. Koopsom: 275 gulden.

17-12-1775 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerden Jacobus Jonker en Hendrik Jonker, voor zichzelf en zich sterk makend voor
hun broer Cornelis Jonker, wonende te Rotterdam, samen kinderen en voor ¾ erfgenamen
van hun overleden moeder Anna Blok, in leven weduwe van Jan Jonker. Zij verklaren verkocht
te hebben aan hun zwager Cornelis Ariensz Stout, die gehuwd was met Cornelia Jonker, die
voor ¼ erfgename was hun ¾ aandeel in een stukje aveling land van 50 roeden in Blokweer,
achter en tegen het erf van de koper (heden door hem aangekocht). Koopsom: 25 gulden.

27-02-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Claas de Groot, wonende te Naaldwijk. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Pleunen de
Witt en Abraham Verwoerd, beiden alhier, 434 roeden griendland in Vinkepolder, achter de
weduwe van Jacob de Jong. Koopsom: 90 gulden.

27-02-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Okker Bakker, schepenen, compareerde Ary
Roos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem Bakker, een huis met binnendijks erf, aan
de Kinderdijk, belend oost de weduwe van Jan Borsje, west de weduwe van Claas Mak.
Koopsom: 236 gulden.

30-03-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Herbert Boon, schepenen, compareerden Symon
Stout en Leendert Teeuwen, armmeesters alhier en als zodanig alimenterende de weduwe en
kinderen van wijlen Cornelis Ariensz Pijl die eind 1775 te Alblasserdam is overleden. Zij
verklaren verkocht te hebben aan Cornelis Stam, een huis, achterhuis en getimmerte, zoals de
overledene dat had gekocht op 28.1.1765, belend oost de weduwe van Jacob de Jong, west
Gooy Pijl. Koopsom: 155 gulden.

30-03-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Herbert Boon, schepenen, compareerde Pleuntje
Hoogermost, weduwe van Boudewijn Vermeulen, wonende te Kralingen. Zij verklaart verkocht
te hebben aan Wouter Gooyen Pijl, het oostelijke deel van het Vinkeland, groot 1 mergen 500
roeden, in Vinkepolder, belend oost juffr. De Hooy, west Adrianus Bakker. Koopsom: 38
gulden.
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30-03-1776 (661-03)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Herbert Boon, schepenen, compareerde Cornelis
Stam. Hij verklaart schuldig te zijn aan Nicolaas Martinus Boogaert van Alblasserdam, een
somma van 150 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf, staande naast dat van zijn schoonvader Cornelis Verwaard, in de
polder, belend oost de weduwe Jacob de Jong en west Gooy Pijl.

14-06-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Herbert Boon, schepenen, compareerde Cornelis
Erkelens, scheepmaker alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Kreukniet te Oud-
Alblas, een binnenlandvaarder, groot acht lasten, met alle toebehoren. Koopsom: 100 gulden,
die de koper zal betalen in twee termijnen.

14-06-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Leendert Teeuwe en Jan Mak, beiden armmeesters alhier. Zij verklaren als zodanig
gealimenteerd te hebben Teuntje Engelen, weduwe van Cornelis Schoutten, die pas is
overleden. Daarna hebben zij, op 24.4.1776, in het openbaar verkocht aan Jan Smit,
scheepstimmerman alhier, haar huisje en binnendijks erf , aan de Kinderdijk, vast aan het huis
van de erven van kapitein P. Boon, met een binnendijks boomgaardje en griend, in de hoge
boezem van de Nederwaard, tussen de erven van Jan Pleunen van der Kuyl en die van
kapitein Boon. Koopsom: 99 gulden.

14-06-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Annigje Donker, weduwe van Jan Willemsz van Wijen, en eerder weduwe en boedelhoudster
van Cornelis van der Veer. Zij verklaart verkocht te hebben aan Adriana Vijgeboom,
jongedochter, alhier, de voorste helft van een huis en binnendijks erf, aan de Kinderdijk. Het
andere deel is van Hendrik van der Kuyl die gehuwd is met Mayken van der Veer, belend
enerzijds Fop Smit en anderzijds Ary Breure. Koopsom: 70 gulden.

18-09-1776 (661-02)
Voor Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde Cornelis Pijl, schout
alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Boele, een huisje en binnendijks erf, aan
de Kinderdijk, voor de Lammetjeswiel. Koopsom: 250 gulden.

18-09-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Herbert Boon, schepenen, compareerde Leendert
Teeuwe als lasthebber van Abraham Verhoeven te Papendrecht. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier, twee stukjes griendland in Blokweer van resp.
113 roeden in de Kijfkamp, belend oost de weduwe van Jasper Teeuw en west de kinderen
van Willem Teeuw, en van 125 roeden in de Dolfijn, belend oost de weduwe van Jan de Kraay
en west Pieter de Kroon. Koopsom: 14 gulden.

18-09-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Maarten Boele. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Bakker, schepen
alhier, een huisje met erf aan de binnenkant van de Kinderdijk, ten noordwesten en grenzend
aan het huis van de koper, en aan de andere kant de weduwe van Jan Advocaat. Koopsom:
100 gulden.

18-09-1776 (661-02)
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Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Leendert Bakker, compareerde Ary
Ariensz Breur. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier, een
stukje griendland van 167 roeden, in Vinkepolder bij de Lange Steeg, belend oost de erven van
Gerrit van de Werken, west Ary Cornelisz Bakker. Koopsom: 90 gulden.

18-09-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Leendert Bakker, schepenen, compareerden
Pieter van de Donk en Teunis van Zon, gehuwd met Mayke van de Donk, wonende te
Papendrecht, voor zichzelf en als lasthebbers van hun zuster Willempje van de Donk,
meerderjarig, en Arent van Zon, gehuwd met Aryaantje van de Donk, samen kinderen en
erfgenamen van wijlen Cornelis van de Donk, overleden te Papendrecht. Zij verklaren te
hebben verkocht aan Cornelis Vet te Papendrecht, 3 mergen 175 roeden land in Vinkepolder,
belend oost de Zidewijn, west de koper, zuid de Vinkelandse dijk, noord Plonis Muys.
Koopsom: 200 gulden.

24-10-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Leendert Backer en Herbert Boon, schepenen, compareerde
Anthony van Stel te Oost Duiveland in Zeeland. Hij verklaart schudlig te zijn aan Fop Smit,
meester scheepstimmerman alhier, een somma van 900 gulden, terzake van nog onbetaalde
kooppenningen van een nieuw damschip, lang 38 voeten, tegen 3% rente per jaar, af te
betalen in termijnen van minstens 80 gulden per jaar, met als onderpand het schip.

19-12-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl, Okker Backer en Adrianus Backer, schepenen,
compareerde Plonis Muys, heemraad van het Nieuwe Waterschap van de Nederwaard. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Nicolaas Martinus Boogaert van Alblasserdam, een dijkerf in
de Hoogendijk, belend zuid Cornelis Spruyt, noord Willem Bruygom. Koopsom: 800 gulden.

19-12-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl, Okker Backer en Adrianus Backer, schepenen,
compareerde Cornelis Pijl, schout alhier (het zal wel een abuis zijn dat hij in de aanhef ook al
genoemd wordt). Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes de Vos, meester verver alhier,
een huis en dijkerf aan de Kinderdijk, tussen Symon Stout en Bastiaan Cornelisz Stout.
koopsom: 600 gulden.

19-12-1776 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Backer, schepenen, compareerde
Cornelia van Trooyen, weduwe en boedelhoudster van Jan Pietersz Borsje. Zij verklaart te
hebben verkocht aan Wouter Spruyt, een stukje griend of houtland in Blokweer, binnen de
middelwetering, een een stuk genaamd de Kathoeff, groot 135 roeden, belend oost, zuid, en
noord Ary Baas, west Jan Mak of Pieter Mak. Koopsom: 275 gulden.

25-03-1777 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Pieter Cornelisz Kortland, alias Kroon. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Bakker,
schepen alhier, een gedeelte van een huis en erf aan de Kinderdijk, waarvan het andere deel
eigendom is van Cornelis van Asperen, belend oost Cornelis Jacobsz Visser, west het
gedeelte van Cornelis van Asperen. met een stukje griendland van 30 roeden achter de
waterkering van de Lammetjeswiel. Koopsom: 220 gulden.

25-03-1777 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Frederik Ariensz, gehuwd geweest met en erfgenaam van Marigje Spruyt. Hij verklaart
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verkocht te hebben aan Adriaan Vogelzang, een partijtje griendland in Blokweer, in Dirk
Paulszweer, achter Kees Ariensz Teeuwe, groot 275 roeden, belend enerzijds Jan Jansz de
Jong, anderzijds Plonis Pijl (secretaris). Koopsom: 30 gulden.

21-05-1777 (661-02)
Voor Cornelis Jansz Pijl, Okker Backer en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde Ary
Cornelisz Bakker, thans wonende te Bergambacht. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Pijl, schout alhier, een stuk griendland van 1 mergen in Blokweer, aan en over de
voorwetering, belend oost de verkoper, west Dirk Roos. Koopsom: 120 gulden.

21-05-1777 (661-02)
Voor Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen, compareerde Cornelis Pijl, schout
alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Leendert ‘t Hoen, een huis en erf aan de
binnenkant van de Kinderdijk voor bij de Lammetjeswiel, belend enerzijds Maarten Boele,
anderzijds Maarten de Jong. Koopsom: 456 gulden. De koper betaalt dit bedrag af in termijnen
van 50 gulden per jaar, tegen een rente van 3% per jaar.

21-05-1777 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerden Jan Mak en Krijn de Kraay, beiden armmeesters alhier. Zij hebben de onlangs
overleden Cornelis Roos gealimenteerd en verkopen nu aan Gerrit Boele, zijn huis en erf,
boomgaard en een stukje griend aan de binnenkant van de Kinderdijk. het huis zit vast aan dat
van Kaatje Muls. Koopsom: 600 gulden.

21-05-1777 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Fop Smit, scheepmakersbaas aan de Kinderdijk , als lasthebber van Francois
Boon, notaris en procureur te Etten, voor zichzelf en als gemachtigde van Pieter Boon, die een
zoon is van wijlen Pieter Boon, in leven chirurgijn op de Leur, en van Johannes Boon,
koopman op de Leur en van Cornelis Vergouwen, organist op de Leur, gehuwd met Heyltje
Nuyens, eerder weduwe van genoemde chirurgijn Pieter Boon, wonende te Zierikzee. Zij
verklaren verkocht te hebben aan Jan Foppen Smit (zoon van Fop Smit, de comparant) twee
halve huizen met erven, aan de Kinderdijk. Koopsom: 60 gulden.

25-08-1777 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Neeltje van ‘t Hoff, weduwe van Giel Pleyt, als erfgename van haar overleden zoon Frank
Gielen Pleyt (testament van 25.1.1773). Zij verklaart verkocht te hebben aan haar zoon Jan
Gielen Pleyt, wonende te Ridderkerk, de helft van een bouwhuis, wagenkeer, met erf en
boomgaard, liggende bij de Dam op en aan de Hoogendijk, belend oost D.J. Ponse, west
schout Cornelis Pijl, met de helft van een stukje zaai- en hooiland in Jan Damenweer, over de
wetering, in Blokweer. Koopsom: 800 gulden.

11-12-1777 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Adriaan Walpot, als lasthebber van Leendert Hubertus van der Hoop, notaris te Rotterdam. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Maarten Bree, schoolmeester alhier, een huis en erf aan het
noordeinde van de Dam, belend oost Ary Bakker, west Dirk Jacob Ponse. Koopsom: 650
gulden.

11-12-1777 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Wouter Spruyt, als lasthebber van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge, voor zichzelf en als
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gehuwd zijnde met Sophia Roos, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje
Kroon, in leven weduwe en boedelhoudster van Goris Roos, overleden te Alblasserdam. Hij
verklaart op 8.11.1777 in het openbaar verkocht te hebben aan Fredrik Ariensz., een huis met
buitendijks erf en boomgaard en nog een stuk aveling, groot 150 roeden, op en aan de
Kinderdijk, tegen Lammetjeswiel, belend enerzijds het oppad van het Gijbenweer en anderzijds
Leendert Stout. Koopsom: 1020 gulden.

11-12-1777 (661-02)
Voor Cornelis Jansz Pijl, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde Cornelis
Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Dirk Mever, een huis met binnendijks
erf en boomgaard, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Kaatje Muls en anderzijds de steeg die
naar de waterkering van Lammetjeswiel gaat. Koopsom: 456 gulden.

17-01-1778 (661-02)
Voor Okker Bakker en Herbert Boon, schepenen, compareerden Cornelis Pijl, schout alhier en
Jan Teeuwe, ouderling alhier, voor zichzelf en zich sterk makend voor de kinderen van zijn
overleden broers Ary Teeuwe en Willem Teeuwe. Zij verklaren onderling geruild te hebben,
waarbij Cornelis Pijl afstaat een stukje aveling van 16 roeden, liggende binnen de krom van de
Donkere Steeg in Blokweer. De andere comparant ruilt hiermee een stukje land eveneens in
de Donkere Steeg. de perceeltjes zijn getaxeerd elk op 30 gulden. ruiling vindt plaats met
gesloten beurs.

29-01-1778 9661-02)
Voor Adrianus Bakker, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden Cornelis
Pijl, schout alhier en Plonis Pijl, secretaris alhier, samen de enige erfgenamen van moeders
zijde; en Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, beiden schepenen alhier, voor zichzelf
en als gemachtigden door Joris Pijpers te Batenburg, gehuwd met Cornelia Muys; Anthony van
Erkelens, te Middelburg, door Jacobus Verhagen gevolmachtigd, en diens echtgenote Baldina
Muys en van zijn moeder Johanna Muys, weduwe van Anthony Erkelens, en nog als zich sterk
makende voor Anthonia Muys, weduwe van Simon Sieffkens, en Jacoba Muys, weduwe van
Jacobus Smits, allen te Middelburg en kinderen van Ary Muys; Paulus de Jong, wonende te
Hendrik-Ido-Ambacht, gehuwd met Jannigje de Jong en Cornelis Welboon als
vertegenwoordiger van Maria Cornelia Spruyt en samen zich sterk makende voor Ary de Jong
en voor Jaapje de Jong, weduwe van Govert van Vugt, allen kinderen van Ningen Muys die
gehuwd was met Huyg de Jong in een eerste en met Koen Spruyt in een tweede huwelijk;
Cornelis Willemsz Visser, alhier, enige nagelaten zoon van Lena Muys die gehuwd was met
Willem Visser; en Jan Mak, alhier, gehuwd met Lijsbet Pijl, die samen met Cornelis Cornelisz
Pijl en Johanna Pijl, de echtgenote van Cornelis Jansz Pijl, de enige nagelaten kinderen van
Maria Muys en Cornelis Pijl de oude. Dus de genoemde kinderen van Claas Muys, Ary Muys,
Ningen Muys, Lena Muys en Maria Muys, de enige naaste familie en erfgenamen van wijlen
Plonis Muys, in leven heemraad van de Nederwaard, die zonder kinderen alhier is overleden.
Zij verklaren op 22.11.1777 in het openbaar te hebben verkocht aan Jacus Pijl te Krimpen aan
de Lek, een huis en erf aan de westzijde van de Dam, belend enerzijds Gerrit Bakker en
anderzijds de schout. Koopsom: 910 gulden.

29-01-1778 (661-02)
Voor Adrianus Bakker, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden (zie
comparanten van de vorige akte). Zij verklaren te hebben verkocht op 22.11.1777 aan Lidia
Stout, echtgenote van Jan Sels, broodbakker alhier, een huis en erf aan de binnenkant van de
Kinderdijk, tussen de erven van Willem Roos en Adrianus Bakker, bewoond door Jan Sels en
als bakkerij gebruikt. Koopsom: 835 gulden.

29-01-1778 (661-02)
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Voor Adrianus Bakker, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerden (zie
comparanten van de vorige akten). Zij verklaren te hebben verkocht op 22.11.1777 aan Jan
Bode, een huis en binnendijks erf aan de Kinderdijk, naast Dirk van Wijen. Koopsom: 310
gulden.

29-01-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde Jan
Bode. Hij verklaart schuldig te zijn aan Fop Smit een somma van 350 gulden, ter zake vane en
geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand het door Jan Bode gekcoht goed, zie
vorige akte.

19-01-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Pijl, schout alhier, als gemachtigde van de erven van Plonis Muys (zie vorige akten).
Hij verklaart dat zij op 22.11.1777 in het openbaar hebben verkocht aan Pieter Mak, 3 mergen
300 roeden wei- en hooiland met bijbehorende Alblasdijk, in Kortland. Koopsom: 1185 gulden.

19-01-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Pijl, schout alhier, als gemachtigde van de erven van Plonis Muys (zie vorige akten).
Hij verklaart dat zij op 22.11.1777 in het openbaar verkocht hebben aan Wouter Spruyt, een
partij aveling grienden, achter de grond van de gaarmeester Cornelis Pijl, en achter Ary Baas,
groot 386 roeden, in Blokweer. Koopsom: 590 gulden

19-01-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Leendert Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Pijl, schout alhier, als gemachtigde van de erven van Plonis Muys (zie vorige akten).
Hij verklaart dat zij op 22.11.1777 in het openbaar hebben verkocht aan Adrianus Bakker,
schepen alhier, en Simon Michault, koopman te Rotterdam, de Zieuwekade in Vinkepolder.
Koopsom: 685 gulden.

04-03-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde Fop Bol,
schipper van hier op Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ruth Knosses, schipper
te Dordrecht, een snubbeschuit van 39½ voet lang, met alle toebehoren. Koopsom± 580
gulden

06-06-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde Paulus
Bas, gehuwd met Jaapje Mak, en Mayken Mak, de enige nagelaten kinderen en erfgenamen
van Annigje Pieters Breur, in leven weduwe en boedelhoudster van Claas Mak, overleden te
Alblasserdam. zij verklaren op 4.4.1778 in het openbaar te hebben verkocht aan Cornelis
Hagendijk alhier, 1 mergen 145 roeden griendland in Blokweer, in een stuk van 375 roeden en
250 roeden. Koopsom: 136 gulden.

06-06-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde Paulus
Bas, gehuwd met Jaapje Mak, en Mayken Mak, de enige nagelaten kinderen en erfgenamen
van Annigje Pieters Breur, in leven weduwe en boedelhoudster van Claas Mak, overleden te
Alblasserdam. zij verklaren op 4.4.1778 in het openbaar te hebben verkocht aan de kinderen
van Jan Pijl, in leven schepen alhier, en de kinderen van Cornelis Pijl, in leven gaarmeester
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alhier. een binnendijks erf aan de Kinderdijk, tussen de kopers enerzijds en Cornelis Ariensz
Stout anderzijds. Koopsom: 98 gulden.

06-06-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Jacobusz Visser. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz Pijl, schepen
alhier, een schuur met dijkerf, buiten aan de Kinderdijk, tegenover het achterhuis van de
verkoper. Koopsom: 300 gulden.

01-08-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde mr.
Paulus Boogaert, ambachtsheer, raad en vroedschap en regerend burgemeester van
Rotterdam etc. Hij verklaart verkocht te hebben aan Symon van der Hoogt, korenmolenaar
alhier, de windkorenmolen met alle toebehoren, met het huis, erf, boomgaard en de
erfpachtgrond van het Zuiderstek, staande ten zuiden van de haven. Koopsom: 4000 gulden.
de koper betaalt 2000 gulden contant en voor de rest neemt hij een hypotheek bij de verkoper,
tegen 4% rente per jaar, af te lossen in termijnen van 200 gulden per jaar, met het gekochte
goed als onderpand.

01-08-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde Symon
van der Hoogt, korenmolenaar alhier. Hij verklaart schuldig te zijn aan Pieter Bezemer, baljuw,
schout en secretaris van Papendrecht een somma van 2500 gulden terzake van een
geldlening, tegen 3% rente per jaar, met als onderpand de pas gekochte koerenmolen etc.

13-08-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, compareerden
Dirk de Jong, Johannes de Jong, Gerrit de Jong, Hendrik van der Leer, gehuwd met Jannigje
de Jong, Arie van Loon, gehuwd met Willempje de Jong en Teuna de Jong, minderjarig en
ongehuwd, allen voor zichzelf en gezamenlijk zich sterk makend voor Jan Oly, gehuwd met
Mergje de Jong, tegenwoordig uitlandig, samen nagelaten kinderen van wijlen Jacob de Jong.
Verder Merrigje de Jong, enige nagelaten dochter van Jan de Jong; en Claas van der Heu,
gehuwd met Merrigje Dankers van den Hoek en Teuntje Dankers van den Hoek, weduwe van
Jan van der Kuyl, beiden kinderen van Maria de Jong. Jacob de Jong, Jan de Jong en Maria
de Jong zijn geweest volle broers en zuster van Maggeltje de Jong, laatst gehuwd met Herbert
Boon en eerder weduwe en erfgename van Cornelis van Straten, samen zijn erfgenamen
volgens testament van 11.7.1767 (voor het gerecht van Alblasserdam). Zij verklaren op
11.4.1778 in het openbaar te hebben verkocht aan hun oom Herbert Boon, schepen alhier, hun
rechtmatige helft van een huis en bouwschuur, erf en 5 mergen 300 roeden weiland, in de
Kerkstraat en in Blokweer, belend oost het na te noemen huis, west Andries van den Corput en
het molenland. Verder de helft van een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de
Kerkstraat, naast het hiervoor genoemde huis. En de helft van 3 mergen 275 roeden wei-,
hooi- en zaailand tegenover de oostelijke laan van Souburg. Tenslotte de helft van een heel
weer, groot 6 mergen 300 roeden, belend oost de erven en weduwe van De Focker, west juffr.
Grison. Koopsom: 3060 gulden.

13-08-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Krijn de Kraay, schepenen, compareerden (zie
comparanten in vorige akte). Zij verklaren op 11.4.1778 in het openbaar te hebben verkocht
aan Claas van der Heu 11/12e deel (hij bezit reeds 1/12e deel zelf) van een huis, met erf en
boomgaarden in Vinkepolder, belend oost het voorhoofd van de overloop en west Ary
Langerak, en nog 1 mergen 125 roeden hooiland in de Lange Steeg, belend oost juffr. De
Hooy, west Gooy Pijl, en de griendakker, belend oost juffr. De Hooy en west de griendakker
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van de schout, en nog een zelfde aandeel in een kamp weiland van 1 mergen aan de
boezemkade in Kortland, naast het Brugweer, belend oost en west Deliaantje Hoogermost, en
tenslotte een zelfde aandeel in 2 mergen weiland over de tiendweg, achter het land van
Cornelis Pijl, in Kortland, belend oost Deliaantje Hoogermost en west Pieter Mak. Koopsom:
1393 gulden.

13-08-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Krijn de Kraay, schepenen, compareerden (zie
comparanten in vorige akte). Zij verklaren op 11.4.1778 in het openbaar te hebben verkocht
aan Mergje de Jong, dochter van Jan de Jong, die broer was van Maggeltje de Jong, 5/6e deel
van een geheel weertje land, genaamd het Oost-Dolenhoekje, in Kortland, groot 4 mergen,
belend oost de weduwe van Willem Baan en west de erven van Cornelis Spruyt, met het 5/6e
deel van een stukje land in den Bout, of de Geer genaamd, in de hoek van de Korte Kade en
de kade van de Overwaard, groot 400 roeden, De koopster bezit hiervan het andere zesde
deel reeds. Koopsom: 875 gulden.

13-08-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Krijn de Kraay, schepenen, compareerden (zie
comparanten in vorige akte). Zij verklaren op 11.4.1778 in het openbaar te hebben verkocht
aan Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob de Jong, 5/6e deel in vier percelen land
(waarvan haar kinderen de andere 1/6e bezitten), 1) 1 mergen 500 roeden hooiland, zijnde de
Hille, achter het overdorp in Vinkepolder, belend oost de koopster en west juffr. de Hooy, 2) de
oostelijke helft van het wee ten oosten van het overdorp in Vinkepolder, groot 3 mergen 300
roeden, belend oost de kinderen van Jan Pijl en west de koopster met de andere helft van dat
land, 3) 1 mergen 200 roeden hooiland bestaande uit vier akkers naast elkaar over de
middelwetering in Vinkepolder, achter het land van Jacus Pijl en dat van Willem van Treuren,
4) 316 roeden griendland, achter de vorige partij, loopt tot aan het papeslootje. Koopsom:
1107.16.6.

13-08-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Okker Bakker en Krijn de Kraay, schepenen, compareerden (zie
comparanten in vorige akte). Zij verklaren op 11.4.1778 in het openbaar te hebben verkocht
aan Jacus Pijl te Krimpen aan de Lek, 1 mergen 500 roeden land, hooiland, griend en bos, in
Vinkepolder. Koopsom: 340 gulden.

13-08-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Okker Bakker, schepenen, compareerden (zie
comparanten in vorige akte). Zij verklaren op 11.4.1778 in het openbaar te hebben verkocht
aan Adrianus Bakker, schepen alhier en Simeon Michault, koopman te Rotterdam, twee
percelen land: 1) 3 mergen hooi- en griendland in Vinkepolder, belend oost de weduwe van
Jacob de Jong, west Jacus Pijl, 2) 1 mergen 300 roeden, achter het kampje land van de
weduwe van Ary Spruyt, belend oost juffr. de weduwe De Hooy, west de weduwe van Jacob de
Jong met 200 roeden griend over de middelwetering. Alles samen 4 mergen 500 roeden land.
Koopsom: 700 gulden.

28-09-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Wouter Spruyt, als lasthebber van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge, gehuwd met Sophia
Roos, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje Kroon, die weduwe was en
boedelhoudster van Goris Roos. De comparant verklaart dat door ds. Sieverts aan Pieter van ‘t
Hoen verkocht is, een huis en erf, aan de binnenkant van de Kinderdijk, op de hoek van de
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Lammetjeswiel, belend enerzijds Jan ‘t Hoen en anderzijds de dijk van Wouter Spruyt.
Koopsom: 525 gulden.

28-09-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Wouter Spruyt, als lasthebber van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge, gehuwd met Sophia
Roos, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje Kroon, die weduwe was en
boedelhoudster van Goris Roos. De comparant verklaart dat door ds. Sieverts aan Plonis Pijl,
secretaris alhier, verkocht is een huis, met erf en boomgaard aan de binnenkant van de
Kinderdijk, alles tussen de huizen en erven van de koper. Koopsom: 625 gulden.

28-09-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Ariensz Stout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Boele, een huis met
binnendijks erf en een griendje, aan de binnenkant van de Kinderdijk en in Blokweer, tussen
Pieter Mak en de kinderen van Cornelis Pijl. Koopsom: 387.10.0.

28-09-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Okker Bakker, schepenen, compareerde
Ary Boele. Hij verklaart schuldig te zijn aan Adrianus Bakker, schepen alhier, een somma van
400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand het
onroerend goed at hij in de vorige akte heeft gekocht.

28-09-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Adrianus Bakker en Okker Bakker, schepenen, compareerden
Cornelis Cornelisz Pijl, schepen alhier, Jan Mak, gehuwd met Lijsbet Cornelis Pijl en Cornelis
Jansz Pijl, gehuwd met Johanna Cornelis Pijl, kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Pijl,
in leven gaarmeester alhier. Zij verklaren verkocht te hebben aan Johannes Mever, een akker
griendland van 300 roeden, in Blokweer over de voorwetering, belend oost Dirk de Kraay en
west Ary Cornelisz Bakker. Koopsom: 28 gulden.

24-12-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen, compareerde
Fredrick Sievers, predikant te Herkinge, gehuwd met Sophia Roos, enige nagelaten dochter en
erfgename van wijlen Jannetje Kroon, in leven weduwe en boedelhoudster van Goris Roos. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Wouter Spruyt, oud-ouderling alhier, twee partijtjes aveling,
samen groot 200 roeden, in Blokweer, achter het huis van de koper. Koopsom: 180 gulden.

19-02-1778 (661-02)
Gooy Benjamins Pijl enerzijds en zijn dochters Marygje Goyen Pijl en Lijsbet Goyen Pijl
anderzijds, verklaren in verband met de hoge ouderdom van hun vader en de daaruit
voortvloeiende ongemakken en om te voorkomen dat hij ten laste van de diaconie zal komen,
overeen te zijn gekomen, dat zij bij elkaar zullen blijven wonen en dat Marygje en Lijsbet alles
zullen doen om hun vader levenslang te onderhouden en hem na zijn overlijden een
fatsoenlijke begrafenis te geven. De vader belooft dat bij zijn overlijden al zijn bezittingen zullen
overgaan op zijn twee dochters, zonder dat zij iets hoeven uit te keren aan de andere kinderen.
Gooy Pijl verklaart verder dat zijn twee zoons bij hun trouwen een geschikte uitzet zullen
krijgen. 
Bij het goed dat Gooy aan zijn dochters toezegt hoort een huisje met erf in Vinkepolder tussen
Cornelis Verwaard en Willemina Grison. Het huis is belast met een schuld van 100 gulden.
Nog een stukje zaai- en griendland van ruim 1 mergen in Vinkepolder, belend enerzijds Claas
van der Heu en anderzijds Lijsbet van der Dussen.
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24-12-1778 (661-02)
Voor Cornelis Jansz Pijl, Adrianus Bakker en Herbert Boon, schepenen, compareerde Wouter
Spruyt, als lasthebber van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge, gehuwd met Sophia Roos,
enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje Kroon, die weduwe was en
boedelhoudster van Goris Roos. De comparant verklaart dat op 28.11.1778 verkocht is aan
Cornelis Pijl, schout alhier, 4 mergen weiland in Matthijs van Muylwijkweer, in Blokweer, tussen
Bastiaan Frankenweer en het Smalweer. Koopsom: 1300 gulden.

24-12-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Herber Boon, schepenen, compareerde
Wouter Spruyt, als lasthebber van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge, gehuwd met Sophia
Roos, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje Kroon, die weduwe was en
boedelhoudster van Goris Roos. De comparant verklaart dat op 28.11.1778 verkocht is aan
Gerrit Teeuwe, 1 mergen 300 roeden weiland in Lange Neeleweer in Blokweer binnen aan de
middelwetering, tussen Okker Bakker en Jan Pleyt. Koopsom: 560 gulden.

24-12-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Herber Boon, schepenen, compareerde
Wouter Spruyt, als lasthebber van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge, gehuwd met Sophia
Roos, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje Kroon, die weduwe was en
boedelhoudster van Goris Roos. De comparant verklaart dat op 28.11.1778 verkocht is aan
Simon Michault, koopman te Rotterdam en Adrianus Bakker, schepen alhier, 387 roeden land
in het Kerkeland in Blokweer, belend enerzijds Jan Mak en anderzijds Cornelis Jansz Pijl.
Koopsom: 280 gulden.

24-12-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Herber Boon, schepenen, compareerde
Wouter Spruyt, als lasthebber van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge, gehuwd met Sophia
Roos, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje Kroon, die weduwe was en
boedelhoudster van Goris Roos. De comparant verklaart dat op 28.11.1778 verkocht is aan
Jan Leendertsz Stout, drie percelen land van resp. 125 roeden griendland in Cornelis
Koenenweer, 150 roeden griendland in Blokweer en 60 roeden land in de Quel in Blokweer.
Koopsom: 107 gulden.

24-12-1778 (661-02)
Voor Cornelis Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Herbert Boon, schepenen, compareerde
Cornelis Stam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Beenhakker te Rotterdam, een huis in
Vinkepolder, belend oost de weduwe van Jacob de Jong en west Gooy Pijl. Koopsom: 150
gulden.

06-02-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Aryaantje Breur, weduwe en boedelhoudster van Cornelis de Kraay. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Nicolaas Anthony van Haaften, 1 mergen 125 roeden land, n.l. 100 roeden in de
Fleuriskamp, 125 roeden achter Hendrik van Leer, en nog twee stukjes (300 roeden en 250
roeden) achter de kinderen van Pieter van der Heu, en nog een stukje aveling achter Goris van
Klaveren, alles in Vinkepolder. Koopsom: 218 gulden.

06-02-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Aryaantje Breur, weduwe en boedelhoudster van Cornelis de Kraay. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Jan Timmers, een stuk griend van 140 roeden naast de Alblasdijk bij de
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Kortlandse brug, belend oost het gemeneland van de Nederwaard, west Dirk Tuytel, zuid de
Alblas, noord de Alblasdijk. Koopsom: 225 gulden.

06-02-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon, Dirk de Jong en Krijn de Kraay, schepenen,
compareerde Aryaantje Breur, weduwe en boedelhoudster van Cornelis de Kraay. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Jacus Roos en Dirk Roos, drie stukjes griendland in Vinkepolder bij de
Lange Steeg, groot 100 roeden, belend oost Willem Slagboom, west Dirk Tuytel en nog een
stukje Hoogendijk, groot 100 roeden, tussen Pieter de Groot aan weerskanten, en een stukje
griend van 300 roeden in Blokweer, belend oost Johannes Mever en west Cornelis Pijl.
Koopsom: 280 gulden.

11-03-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon, Dirk de Jong en Krijn de Kraay, schepenen,
compareerde Claas van der Heu. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Pijl, baljuw en
rentmeester van de Lek, watergraaf in het Nieuwe Waterschap, een somma van 1700 gulden,
tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis, erf en boomgaard in Vinkepolder, tussen
de voorwetering en de Alblas, belend oost het voorhoofd van het overdorp, west Ary Langerak
en 1 mergen 125 roeden hooiland en een akker griend in de Lange Steeg, en 2 mergen
weiland over de tiendweg, achter het land van Cornelis Pijl in Kortland, belend oost Deliaantje
Hoogermost, west Pieter Mak.

12-04-1779 (661-02)
Anna van de Corput, weduwe van Koen Groenevelt enerzijds, en Adriaan van de Wetering en
zijn echtgenote Pieternel Groenevelt, dochter van Anna van de Corput ter andere zijde, zijn
overeengekomen dat zij bij elkaar zullen inwonen, dat de comparanten anderzijds hun moeder
in haar hoge ouderdom levenslang zullen onderhouden in alle dingen en op hun kosten een
passende begrafenis zullen geven. Hiertegenover stelt Anna van de Corput dat zij aan haar
dochter en schoonzoon geeft het gebruik van het huis en erf etc. aan de zuidzijde van de
Kerkstraat en dat dit alles na haar dood in eigendom op hen zal overgaan, onder conditie dat
zij levenslang de huurpenningen van het kamertje in het huis zal ontvangen.

08-07-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Crijn de Kraay, schepenen,
compareerde Goris Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Boogaert, heer van
Alblasserdam, een huis met erven aan de binnenkant van de Hoogendijk, belend oost de tuin
van de koper, west en noord de straat, zuid Krijn de Kraay. Koopsom: 850 gulden.

09-09-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Crijn de Kraay, schepenen,
compareerde Johannes Bol, wonende te Ridderkerk. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Cornelisz Pijl, schepen alhier, een huis en erf aan de buitenkant van de Kinderdijk, bij
de Dam, belend oost de kinderen van Willem Slagboom, west Dirk Roos. Koopsom: 400
gulden.

11-09-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Crijn de Kraay, schepenen,
compareerde Ary Bakker, wonende te Bergambacht. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Willem Westerhout, een huis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, tussen Maarten Bree
(west) en de steeg aan de oostzijde. Koopsom: 575 gulden.

21-09-1779 (661-02)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Cornelis Broodshooft, schout en secretaris van Giessendam, als lasthebber van
Willem Prangen, advocaat voor het Hof van Justitie in Holland, wonende in Den Haag. Willem
Prangen is gevolmachtigd door de heren Cornelis Bose de Lacalmette, C.L. Bose de
Lacalmette en Antoine Bose de Lacalmette, wonende te Kopenhagen. De comparant verklaart
dat door zijn principaal is verkocht aan Hendrik Borsje, 2 mergen 400 roeden hooiland met 3
mergen aveling in Blokweer. Koopsom: 150 gulden.

11-09-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Crijn de Kraay, schepenen,
compareerde Ary Bakker, wonende te Bergambacht. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn
broer Gerrit Bakker, 2 mergen 150 roeden land in Vinkepolder, belend oost Adriaan
Westerhoud en west Dirk Ttuytel en nog drie stukjes in Blokweer binnen de middelwetering.
Koopsom: 600 gulden.

11-09-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl, Krijn de Kraay en Dirk de Jong,
schepenen, compareerde Gijsbert de Hoog, zich sterk makende voor zijn broer Huybert de
Hoog en voor Gerrit de Hoog en Maayke de Hoog, kinderen van zijn broer Cornelis de Hoog,
Gerrit Backer, voor zichzelf en zich sterk makend voor Joris de Haas, gehuwd met Huybertje
Bakker, kinderen van Maayke de Hoog, gehuwd met Krijn Bakker, samen representanten en
erfgenamen van Mayken Pieters Pijl, in leven weduwe van Gerrit de Hoog. Zij verklaren
verkocht te hebben aan Gerrit Bakker, de helft van een huis en erf aan de westzijde van de
Dam, tussen Aryaantje Teunis Bakker (zuid) en Jacus Pijl (noord), met een boomgaard en een
stuk buitenland in Cortgeen van 200 roeden end e helft van 1 mergen 363½ roede land aan de
Alblasdijk in Vinkepolder en verder de helft van 1 mergen 2212 roeden wei-, zaai- en
griendland in Blokweer, plus de helft van een akker zaailand in Blokweer. Koopsom: 1000
gulden.

11-09-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl, Krijn de Kraay en Dirk de Jong,
schepenen, compareerde Dirk Jacob Ponse te Krimpen aan de Lek. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Gerrit de Kooning, een huis en erf op de Dam, tussen Maarten Bree,
schoolmeester, en Jan Giellen Pleyt. Koopsom: 850 gulden.

18-09-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Wouter Spruyt, als gevolmachtigde van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge,
gehuwd met Sophia Roos, de enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje
Kroon, in leven weduwe van Goris Roos. De comparant verklaart voor dhr. Sieverts verkocht te
hebben aan Abraham van Duuren te Dordrecht, een hypotheekbrief verleden door Lijntje
Jacobs de Kogel, weduwe van Ary Pietersz Brouwer en haar schoonzoon Willem Leendertsz
Lantsert te Oud-Alblas, op 23.5.1754 voor schout en schepenen van Oud-Alblas verleden, van
350 gulden.

21-09-1779 (661-020
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Wouter Spruyt, als gevolmachtigde van Fredrik Sieverts, predikant te Herkinge,
gehuwd met Sophia Roos, de enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Jannetje
Kroon, in leven weduwe van Goris Roos. De comparant verklaart voor dhr. Sieverts verkocht te
hebben aan jan Mak, een hypotheekbrief van 250 gulden, verleden door Andries Brouwer, die
te Alblasserdam had gewoond, voor schout en schepenen van Alblasserdam op 15.12.1770.
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21-09-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Cornelis Stout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jacobus Boon,
scheepmaker alhier, een half huis, het oostelijke deel, met binnendijks erf  en een halve
boomgaard, aan de binnenkant van de Kinderdijk, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl, west het
andere deel van het huis. Koopsom: 675 gulden.

17-12-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Stout, Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Bouw, een half
huis, het westelijke deel, met binnendijks erf en een halve boomgaard. aan de Kinderdijk,
belend oost het oostelijke deel van het huis dat thans behoort aan Jacobus Boon, en west
Adrianus Bakker. Koopsom: 400 gulden.

17-12-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Cornelis Bouw. Hij verklaart schuldig te zijn aan Maarten Bree, schoolmeester
alhier, een somma van 400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 3% rente per jaar, met
als onderpand zijn huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Jacobus Boon, west Adrianus
Bakker.

17-12-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Hendriksz van Asperen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus
Bakker, schepen alhier, een kamer of woning, met binnen- en buitendijsk erf. Koopsom: 190
gulden.

23-12-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen, compareerde
Jan Pleunen Vermeulen, gehuwd met Maggeltje van Affiare, eerder weduwe van Dammis
Verduyn, wonende te Papendrecht. Zij verklaren op 13.11.1779 in het openbaar verkocht te
hebben aan Joost Herwig, een huis met erf en boomgaard, aan de noordzijde van de
Kerkstraat, belend oost de weduwe van Gerrit Velthuysen en west de steeg. Koopsom: 300
gulden.

23-12-1779 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen, compareerde
Jan Pleunen Vermeulen, gehuwd met Maggeltje van Affiare, eerder weduwe van Dammis
Verduyn, wonende te Papendrecht. Zij verklaren op 13.11.1779 in het openbaar verkocht te
hebben aan Pieter Mak, drie stukjes griendland, een stukje van 100 roeden in de Dolfijn,
belend aan weerszijden Wouter Spruyt, een stukje van 75 roeden in de Pothond, belend
enerzijds Adrianus Bakker en anderzijds de weduwe van Maarten Mak, en een stukje van 82
roeden in Cornelis Coenenweer achter Lammetjeswiel, belend aan beide zijden Cornelis Pijl,
alles gelegen in Blokweer. Koopsom: 82 gulden.

18-01-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerde Dirk van Krimpen, timmerman alhier, en zijn echtgenote Elisabet Geerkens. Zij
verklaren schuldig te zijn aan de erven van Leendert Pijl, een somma van 150 gulden, terzake
van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand hun huis en erven aan de
Kinderdijk, tussen de weduwe Jan van Wijen en Wouter Spruyt.
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18-01-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerde Teuntje Dankers van den Hoek, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan
Pleunen van der Kuyl. zij verklaart schuldig te zijn aan Elisabeth Catharina van der Linden te
Rotterdam de somma van 200 gulden, vanwege een geldlening, tegen 3% rente per jaar, met
als onderpand haar huis en binnendijks erf aan de Kinderdijk, belend zuid Cornelis van der
Kuyl, noord Jan Foppen Smit.

10-02-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Adrianus Bakker, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Engel
Schouten te Nieuw-Lekkerland, een huis en erven met griend erachter aan de Kinderdijk,
belend oost de diaconie-armen en west Cornelis van der Kuyl, met nog een stukje griend in de
boezem van de Nederwaard. Koopsom: 600 gulden. Hij betaalt 200 gulden en neemt voor de
rest een hypotheek bij de verkoper, tegen 4% rente per jaar, met als odnerpand het gekochte
goed.

10-02-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Dirk Groenendijk, gehuwd met Geertje Wouterse Spruyt, en Deliaantje Wouterse
Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Andries Brouwer. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Adriaan van Werkhoven, 1 mergen 87 roeden land in Vinkepolder in diverse partijen.
Koopsom: 70 gulden.

10-02-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Willem van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Bakker,
schepen alhier, een huis en erf met een stuk griend erachter, aan de Kinderdijk, belend oost
Cornelis Cornelisz Pijl, west dezelfde. Koopsom: 750 gulden.

11-03-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Willem van Treuren. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrigje van Leeuwen,
weduwe van Wouter Pijl, een huis en erven op de Hoogt in de polder, aan de zijde van de
Alblas, belend oost de verkoper, west de weduwe van Jacob de Jong. Koopsom: 170 gulden.

11-03-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Gerrigje van Leeuwe, weduwe van Wouter Pijl. Zij verklaart te hebben verkocht
aan Teunis de Jong, een huis en erf aan de Hoogendijk, belend oost de Alblas, west Willem
van Treuren. koopsom: 140 gulden.

11-03-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerden Leendert Teeuwe te Alblasserdamen Jan Cornelisz Teeuwe te Papendrecht. Zij
verklaren verkocht te hebben aan Wouter Spruyt, een stuk griendland van 100 roeden in
Blokweer, belend enerzijds de secretaris Plonis Pijl en anderzijds de koper. Koopsom: 100
gulden.

11-03-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Jan Cornelisz Teeuwe te Papendrecht. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Leendert  Teeuwe, twee stukjes land in Blokweer, een van 75 roeden, belend oost Ary Teeuwe
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en west Pieter de Kroon, en een van 172 roeden achter Lammetjeswiel in Cornelis Coeneweer.
Koopsom: 50 gulden.

07-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerden Ary Goedhart, Ary Teeuwe, gehuwd met Merrigje Goedhart, Jan de Ruyter,
gehuwd met Aryaantje Goedhart, kinderen van wijlen Maarten Goedhart en Barber Spruyt,
deze allen voor de ene helft; en dezelfde Ary Goedhart, Ary Teeuwe en Jan de Ruyter wegens
hun vrouwen en kinderen van de voornoemde Barber Spruyt, en Ary de Kroon en Gerrit
Groenevelt, gehuwd met Pieternella de Kroon en zich sterk makend voor Aryaantje de Kroon,
weduwe van Willem van den Berg, Cornelis Nieuwpoort, gehuwd met Maayke de Kroon,
kinderen van wijlen Lijsbet Spruyt die gehuwd was met Tijs de Kroon, voor de andere helft. alle
samen erfgenamen ab intestato van wijlen Ary Spruyt volgens zijn testament met Leentje
Bakker van 22.12.1731 (Alblasserdam). Zij verklaren op 15.4.1780 in het openbaar te hebben
verkocht aan Adrianus Bakker, schepen alhier, een stuk weiland van 500 roeden, in
Vinkepolder, belend oost de wed. De Hooy, west de weduwe van Jacob de Jong. Koopsom:
130 gulden.

07-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerden Ary Goedhart, Ary Teeuwe, gehuwd met Merrigje Goedhart, Jan de Ruyter,
gehuwd met Aryaantje Goedhart, kinderen van wijlen Maarten Goedhart en Barber Spruyt,
deze allen voor de ene helft; en dezelfde Ary Goedhart, Ary Teeuwe en Jan de Ruyter wegens
hun vrouwen en kinderen van de voornoemde Barber Spruyt, en Ary de Kroon en Gerrit
Groenevelt, gehuwd met Pieternella de Kroon en zich sterk makend voor Aryaantje de Kroon,
weduwe van Willem van den Berg, Cornelis Nieuwpoort, gehuwd met Maayke de Kroon,
kinderen van wijlen Lijsbet Spruyt die gehuwd was met Tijs de Kroon, voor de andere helft. alle
samen erfgenamen ab intestato van wijlen Ary Spruyt volgens zijn testament met Leentje
Bakker van 22.12.1731 (Alblasserdam). Zij verklaren op 15.4.1780 in het openbaar te hebben
verkocht aan Cornelis Pijl, baljuw van de Lek, watergraaf van het Nieuwe Waterschap van de
Nederwaard, een stuk hooiland van 1 mergen 100 roeden, in Kortland, achter het land van de
koper, belend oost de armen van Alblasserdam, west Krijn de Kraay. Koopsom: 215 gulden.

07-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerden Ary Goedhart, Ary Teeuwe, gehuwd met Merrigje Goedhart, Jan de Ruyter,
gehuwd met Aryaantje Goedhart, kinderen van wijlen Maarten Goedhart en Barber Spruyt,
deze allen voor de ene helft; en dezelfde Ary Goedhart, Ary Teeuwe en Jan de Ruyter wegens
hun vrouwen en kinderen van de voornoemde Barber Spruyt, en Ary de Kroon en Gerrit
Groenevelt, gehuwd met Pieternella de Kroon en zich sterk makend voor Aryaantje de Kroon,
weduwe van Willem van den Berg, Cornelis Nieuwpoort, gehuwd met Maayke de Kroon,
kinderen van wijlen Lijsbet Spruyt die gehuwd was met Tijs de Kroon, voor de andere helft. alle
samen erfgenamen ab intestato van wijlen Ary Spruyt volgens zijn testament met Leentje
Bakker van 22.12.1731 (Alblasserdam). Zij verklaren op 15.4.1780 in het openbaar te hebben
verkocht aan Claas Verloop, baas timmerman, drie stukjes griendland in Vinkepolder, tussen
de middelste en de achterste wetering, achter het land van Adrianus Bakker, met een akker in
Kalis Hoek naast een akker van Cornelis Pijl, samen groot 389 roeden. Koopsom: 45 gulden.

07-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerden Ary Goedhart, Ary Teeuwe, gehuwd met Merrigje Goedhart, Jan de Ruyter,
gehuwd met Aryaantje Goedhart, kinderen van wijlen Maarten Goedhart en Barber Spruyt,
deze allen voor de ene helft; en dezelfde Ary Goedhart, Ary Teeuwe en Jan de Ruyter wegens
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hun vrouwen en kinderen van de voornoemde Barber Spruyt, en Ary de Kroon en Gerrit
Groenevelt, gehuwd met Pieternella de Kroon en zich sterk makend voor Aryaantje de Kroon,
weduwe van Willem van den Berg, Cornelis Nieuwpoort, gehuwd met Maayke de Kroon,
kinderen van wijlen Lijsbet Spruyt die gehuwd was met Tijs de Kroon, voor de andere helft. alle
samen erfgenamen ab intestato van wijlen Ary Spruyt volgens zijn testament met Leentje
Bakker van 22.12.1731 (Alblasserdam). Zij verklaren op 15.4.1780 in het openbaar te hebben
verkocht aan Adrianus van Werkhoven, een stuk weiland van 1 mergen 100 roeden, in
Kortland, tussen Dirk Tuytel (oost) en de heer van Souburg (west). Koopsom: 130 gulden.

07-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerden Ary Goedhart, Ary Teeuwe, gehuwd met Merrigje Goedhart, Jan de Ruyter,
gehuwd met Aryaantje Goedhart, kinderen van wijlen Maarten Goedhart en Barber Spruyt,
deze allen voor de ene helft; en dezelfde Ary Goedhart, Ary Teeuwe en Jan de Ruyter wegens
hun vrouwen en kinderen van de voornoemde Barber Spruyt, en Ary de Kroon en Gerrit
Groenevelt, gehuwd met Pieternella de Kroon en zich sterk makend voor Aryaantje de Kroon,
weduwe van Willem van den Berg, Cornelis Nieuwpoort, gehuwd met Maayke de Kroon,
kinderen van wijlen Lijsbet Spruyt die gehuwd was met Tijs de Kroon, voor de andere helft. alle
samen erfgenamen ab intestato van wijlen Ary Spruyt volgens zijn testament met Leentje
Bakker van 22.12.1731 (Alblasserdam). Zij verklaren op 15.4.1780 in het openbaar te hebben
verkocht aan Ary Teeuwe, drie vierde deel van een stuk weiland in Blokweer, groot 365
roeden, achter het land van de koper, naast het Kolsterleenweer, oost en west Gerrit van de
Werken. Koopsom: 105 gulden.

08-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerde Marygje Leenderts Jongeneel, weduwe van Gerrit Veldhuysen. Zij verklaart op
15.4.1778 in het openbaar verkocht te hebben aan Jan de Ruyter, een stuk griendland in
Blokweer, over de wetering, groot 150 roeden, belend oost Adrianus Bakker, west Cornelis
Visser. Koopsom: 20 gulden.

08-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerden Ary Goedhart en Jan de Ruyter, gehuwd met Aryaantje Goedhart, en Margje
Goedhart, kinderen van wijlen Maarten Goedhart. Zij verklaren verkocht te hebben aan hun
zwager Ary Teeuwe, twee derde deel van een kamp weiland van 1 mergen 400 roeden, in
Blokweer in Dirk Zoetensweer, achter het huis van Cornelis Pietersz Boer, ten westen naast
het Colsterleenweer, zoals het door wijlen hun oudoom is Ary Spruyt is aangekocht. Koopsom:
360.6.0.

08-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht schuldig te zijn aan Cornelis Pijl, baljuw van
de Lek, watergraaf van het Nieuwe Waterschap van de Nederwaard, een som van 950 gulden,
voortkomende uit twee obligaties van resp. 1.9.1766 en 10.9.1770 die hiermee afgedaan
worden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en ef aan de noordzijde van de
Kerkstraat en 2 mergen 165 roeden weiland in Blokweer.

10-06-1780 (661-10a)
Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht. als last en volmacht hebbende van
Marigje de Jong, verlaten echtgenote van Johannes Verwaard, verkoopt enkele landerijen.
Verkocht wordt:
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- een stuk weiland in Blokweer, groot 1 mergen 500 roeden achter het molenland, belend west
de weduwe van Ocker Bakker, oost Elizabeth van der Dussen. Koper: Pieter Mak, voor 615
gulden. Borgen: Cornelis Cornelisz Pijl en Jan Mak.
- 250 roeden land in het buitenland Kortgeen, belend oost Cornelis Pijl, west Cornelis Cornelisz
Pijl en Leendert Bakker. Koper: Bastiaan Stout, voor 212 gulden. Borgen: Leonard Pijl en
Gerrit Teeuwen.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, Herber Boon, Dirk de Jong.

22-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht, als gevolmachtigde van Mergje de
Jong, gescheiden echtgenote van Johannes Verwaart. Hij verklaart op 10.6.1780 in het
openbaar verkocht te hebben aan Pieter Mak, een stuk weiland van 1 mergen 500 roeden, in
het Molenland in Blokweer, van de voorste tot over de achterste wetering, belend enerzijds
Lijsbet van der Dussen en anderzijds de weduwe van Okker Bakker. Koopsom: 615 gulden.

22-06-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris te Dordrecht, als gevolmachtigde van Mergje de
Jong, gescheiden echtgenote van Johannes Verwaart. Hij verklaart op 10.6.1780 in het
openbaar verkocht te hebben aan Bastiaan Stout, 250 roeden land in het buitenland Kortgeen,
belend oost Cornelis Pijl, west Cornelis Cornelisz Pijl en Leendert Bakker. Koopsom: 212
gulden.

17-08-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde
Claas Verloop. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier, een
somma van 400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Adriaan van de
Wetering en west Maarten Bree.

07-09-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Krijn de Kraay, schepenen,
compareerden Hendrik Eykma en Lieven Kaas, wonende te Rotterdam, als executeurs
testamentair van wijlen Cornelis Redelijkheyd (testament van 16.7.1768 te Rotterdam). Zij
verklaren op 22.7.1780 in het openbaar te hebben verkocht aan Jacobus de Winter, een huis
met erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Ary Groenendijk, west Marynis Spruyt.
Koopsom: 350 gulden.

07-09-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde
Jacobus de Winter. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Mak een somma van 400 gulden,
terzake van een geldlening, tegen 3% rente per jaar, met als onderpand een huis met erf aan
de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Ary Groenendijk, west Marynis Spruyt.

07-09-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Elisabet van der Dussen, gewezen dienstmeid van wijlen Helena Oudraat die
weduwe was van Willem de Fokker. Zij verklaart te hebben verkocht aan Bastiaan Stout,
meester kleermaker alhier, 2 mergen 325 roeden weiland in een stuk van 3 mergen genaamd
de Plas, in Blokweer, belend oost Jan Teeuwe, west Plonis Pijl, zuid de grienden van de
verkoopster. Dit land is haar aangekomen door legaat van Helena Oudraat d.d. 31.10.1777
(notaris te Dordrecht, Jan van der Aes).
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Koopsom: 600 gulden.

07-09-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde
Cornelis Cornelisz Pijl, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerardus Romeyn,
chirurgijn alhier, een huis en erf aan de buitenkant van de Kinderdijk, bij de Dam, belend oost
de kinderen van Willem Slagboom, west Dirk Roos. Koopsom: verrekend met een schuld
custingbrief  ter waarde van de koopsom, 620 gulden, tegen 3% rente per jaar, met als
onderpand het gekocht goed.

16-1-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Huyg Reynen, schipper te Strijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Fop Bol, schipper van
hier op Rotterdam, een damschuit met toebehoren. Koopsom: 700 gulden. De koper betaalt
129.10.0 contant en neemt van de verkoper een schuld over van 570.10.0 die de verkoper had
bij Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, scheepmakers te IJsselmonde.

07-11-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Maarten Bree, thans wonende te Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de
Kroon, een huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, tussen Klaas Verloop oost en de
erven van Gerrit van de Werken west. Koopsom: 525 gulden. de koper neemt hiervoor een
hypotheek bij Cornelis Cornelisz Pijl, tegen 4% rente per jaar. Deze hypotheek werd geroyeerd
op 3.4.1801.

05-12-1780 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Teuntje Dankers van den Hoek, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan
Pleunen van der Kuyl. Zij verklaart verkocht te hebben aan Jan Boele, een huis en erf aan de
Kinderdijk, in de hoge boezem, belend zuidoost Cornelis van der Kuyl en noordwest Jan
Foppen Smit. Koopsom: 300 gulden. De koper betaalt 100 gulden contant en neemt voor de
rest van de betaling een hypotheek van de verkoopster over van 200 gulden uitgegeven door
Elizabet Catharina van der Linden te Rotterdam op 18.1.1780.

11-01-1781 (661-10a)
Inventaris van de onroerende en roerende goederen van Mergje de Jong, gescheiden
echtgenote van Johannes Verwaart, op verzoek van Abraham Adrianus van den Oever en
Johannis de Jong, als op 9.1.1781 aangestelde voogden over de persoon en goederen van
Mergje de Jong, in het bijzijn van Johannis de Jong (neef van Mergje) en ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam.
Onroerende goederen:
- een huis en erf aan de westzijde van de Kerkstraat, belend oost de erfgenamen van Cornelis
Spruyt, west Adriana Cornelis de Hoogh, weduwe van Cornelis van den Corput.
- 3 mergen weiland in Blokweer, belend oost het land de weduwe van de heer Hooy, west
Gerrit Bakker.
- 3 mergen hooiland in Kortland, ten westen van de Kerkweg.
- 4 mergen wei- en hooiland in Kortland, zijnde het oostelijke Dole Hoekje.
Contanten. Niets gevonden. Maar Abraham Adrianus van den Oever had nog 242.3.2. van
haar in bewaring. En Cornelis Pijl had nog 36.7.14 onder zich.
Vorderingen.  Totaal 89 gulden.
Roerende goederen. Volgt een specificatie van kleding en huisraad.
Schulden en lasten.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, Gerrit Teeuwe, Johannes de Jong.
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05-03-1781 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerden
Gerrit Boer, gehuwd met Johanna van den Corput. Zij verklaren verkocht te hebben aan de
regenten van het Arent Maartensz Hoff te Dordrecht, een losrentebrief ten laste van Holland en
Westvriesland, op naam van Mijndert van der Haven, van 1000 gulden, a 4% rente per jaar, op
datum 10.8.1697. De rentebrief is de verkoopster aangekomen bij boedelscheiding van haar
grootmoeder, Maria Jongeligt, in leven weduwe van Martinus van Straten, op 5.8.1755.
Koopsom: 920 gulden.

26-04-1781 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerden
Huybert de Hoog, Cornelis Kraaywinkel, Dirk Kraaywinkel en Bastiaan Zoeteman, gehuwd met
Aagje Kraaywinkel, zoons en dochter van Reynier Kraaywinkel die gehuwd was met Neeltje de
Hoog, Andries de Kat, meerderjarige zoon, en de genoemde Cornelis Kraaywinkel als voogd
over de twee nog minderjarige kinderen van Isak de Kat, die gehuwd was met Lijsbet
Beenhakker en Ary de Wit, gehuwd met Aaltje Beenhakker, zijnde deze Lijsbet en Aaltje
dochters van Maarten Beenhakker, die gehuwd was met Susanna de Hoog. Huybert, Neeltje
en Susanna zijn geweest broer en zusters. Zij verklaren verkocht te hebben op 29.3.1781 in
het openbaar aan Eldert Maat, een huis met binnen- en buitendijks erf aan de Hoogendijk,
belend zuid de koper, noord Krijn de Kraay. Koopsom: 225 gulden.

08-09-1781 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Jan de Ruyter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Bastiaan Stout, meester kleermaker alhier,
een stuk griendland van 150 roeden in Blokweer over de wetering, belend oost Adrianus
Bakker, west Cornelis Visser. Koopsom: 36 gulden.

08-09-1781 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Eldert Maat. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes de Heer, een woonhuis met erf op
het Zuiderstek, ten oosten vast aan he thuis van de koper, belend oost Kr ijn de Kraay.
Koopsom: 200 gulden.

13-12-1781 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Gerrit Boelen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Laurens Vermeer te
Papendrecht een damschuit van acht lasten met alle toebehoren. Koopsom: 500 gulden.

13-12-1781 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Wouter Spruyt, ouderling alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Govert van
Ameyde, een huis en erf aan de Kinderdijk in Rijzewaal, belend enerzijds Cornelis Jansz Smit
en anderzijds Cornelis van der Kuyl. Koopsom: gedurende twaalf jaar jaarlijks 36 gulden,
ingaande 1.11.1781 durende tot 1.11.1793 en daarna met 18 gulden per jaar vanaf 1.5.1794.
Totaal 337.10.0.

13-12-1781 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Jan Boer te Ridderkerk, gehuwd met Neeltje de Kroon, en Jannigje de Kroon.
Jannigje een Neeltje zijn de enige erfgenamen van wijlen Annigje Visser, in leven weduwe van
Pieter de Kroon. Zij verklaren verkocht te hebben aan Adrianus Bakker, schepen alhier, vijf
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perceeltjes land in Blokweer, van 425, 464, 125, 150, 125 en 75 roeden. Koopsom: 202
gulden.

13-12-1781 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Jannigje de Kroon, weduwe van Pieter de Lange, en Jan Boer te Ridderkerk,
gehuwd met Neeltje de Kroon. Jannigje een Neeltje zijn de enige erfgenamen van wijlen
Annigje Visser, in leven weduwe van Pieter de Kroon. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Bastiaan Stout, meester kleermaker alhier, een stuk hooiland van 400 roeden in Blokweer,
achter het land van Cornelis Jansz Pijl, belend oost Dirk Roos en west Adrianus Bakker.
Koopsom: 170 gulden.

02-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Jiellis van Dalen enerzijds en Adriaan Vogelzang anderzijds. Zij verklaren een
ruiling overeengekomen te zijn. Van Dalen staat af aan Vogelzang een stuk land, griend, van
300 roeden in Blokweer, belend oost het kind van M. de Jong en west Symon Stout en
Vogelzang ruilt hiervoor een stuk griend van 88 roeden in de Legenhoek in Blokweer, belend
oost Cornelis Pijl en west Marinus Spruyt. Zij ruilen met gesloten beurs. De beide stukken land
worden getaxeerd elk op 30 gulden.

02-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Adriaan Vogelzang. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus Bakker,
schepen alhier, een stuk griendland van 450 roeden in Wouter Pieterseweer in Blokweer,
belend oost de koper, west Symon Stout, zuid de middelwetering, noord Cornelis Pleunen van
der Kuyl. Door de verkoper aangekocht op 16.4.1772. Koopsom: 90 gulden.

02-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Adrianus Bakker, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Bastiaan
Stout, meester kleermaker alhier, een stukje land van 450 roeden, in Wouter Pieterseweer,
belend oost de verkoper, west Symon Stout, zuid de middelwetering, noord Cornelis van der
Kuyl. Koopsom: 115 gulden.

02-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Bastiaan Stout, meester kleermaker alhier, een stuk griendland van 400 roeden, in de Plas in
Blokweer, belend oost de verkoper, west Cornelis Bouw, zuid de koper, noord Antje Teeuwe.
Koopsom: 140 gulden.

02-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Wouter Spruyt, ouderling alhier enerzijds en Bastiaan Stout, meester kleermaker
alhier anderzijds. Zij verklaren een ruiling oevereengekomen te zijn. Wouter Spuyt draagt voer
een stuk hooiland van 1 mergen 150 roeden in het weer Wouter Janseland in Kortland, belend
oost de laan van de heer van Souburg, west Leendert Bakker, zuid de tiendweg, noord
Cornelis Jansz Pijl, terwijl Bastiaan Stout hiervoor afstaat een stuk hooiland van 400 roeden, in
Blokweer, belend oost Dirk Roos, west Adrianus Bakker, zuid Cornelis Jansz Pijl, noord de
achterwetering. de percelen zijn getaxeerd op elk 250 gulden.
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02-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Cornelis Cornelisz Pijl, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Stout, oud-ouderling alhier, twee stukjes griendland van 100 roeden in de Quel ten
oosten van de Gouwe Steeg, en een van 187 roeden in de Quel, belend oost en west Symon
Stout. Koopsom: 225 gulden.

13-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Aart Mever, gerechtsbode alhier, als lasthebber van Willem Westerhout te Overschie. Hij
verklaart in het openbaar op 6.2.1782 verkocht te hebben aan Cornelis Bos, meestersmid
alhier, een huis en erf, met een smederij erin, aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend
oost de steeg van Gerrit Bakker, west Maarten Bree, zuid de Kerkstraat, noord Gerrit
Teeuwen. Koopsom: 900 gulden.

13-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Cornelis Bos, meestersmid alhier. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Cornelisz Pijl,
schepen alhier, en aan Jan Mak, diaken alhier, een somma van 700 gulden, terzake van een
geldlening tegen 3½% rente per jaar, met als onderpand een huis en erf, met een smederij
erin, aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost de steeg van Gerrit Bakker, west
Maarten Bree, zuid de Kerkstraat, noord Gerrit Teeuwen.

16-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Jansz Pijl, schepenen,
compareerde Willem Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Nieuwveen te
Rotterdam, een baster wegschip, genaamd Wilhelmina Henrietta, groot 20 lasten, hebbende
gevaren tussen Rotterdam en Middelburg, met alle toebehoren. Koopsom: 3000 gulden.

23-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Jan Boer, gehuwd met Neeltje Pieters de Kroon, te Ridderkerk. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Jannigje de Kroon, weduwe van Pieter de Lange, de helft van een
huis, buiten- en binnendijks erf, en boomgaard, waarvan de andere helft de verkoopsters
toebehoort, gelegen aan de Kinderdijk. Koopsom; 225 gulden.

23-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Jannigje Pieters de Kroon, weduwe van Pieter de Lange. Zij verklaart schuldig te
zijn aan Fop Smit een somma van 300 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per
jaar, met als onderpand een huis met buiten- en binnendijks erf aan de Kinderdijk, belend oost
Leendert Bakker, west Jacob Schoutten, zijnde de helft haar aangekomen door erfenis van
haar moeder Jannigje Visser in leven weduwe van Pieter de Kroon en de andere helft bij koop
op heden.

23-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Adrianus Bakker, schepenen,
compareerde Jan van der velden, gehuwd met Johanna Vijgenboom, wonende alhier. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Fop Smit, scheepstimmerman alhier, de voorste helft van
een huis met binnendijks erf, waarvan het andere deel toebehoort aan Hendrik van der Kuyl,
die gehuwd was met Maayke van der Veer, aan de Kinderdijk. Koopsom: 80 gulden.
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23-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Marynis Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus van Werkhoven,
een stuk land van 100 roeden, in Vinkepolder in de Lange Steeg, belend oost en west Trijntje
de Jong, zuid de koper, noord ook de koper. Koopsom: 30 gulden.

27-03-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Leendert Breur. Hij verklaart schuldig te zijn aan Plonis Pijl, heemraad van het
Nieuwe Waterschap van de Nederwaard, een somma van 150 gulden, terzake van een
geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf aan de Kinderdijk in de
hoge boezem van de Nederwaard.

27-04-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Cornelis Pijl, watergraaf van het Nieuwe Waterschap van de Nederwaard etc. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Leendert ‘t Hoen, een stuk gr iendland van 266 roeden, in
Blokweer, over de middelwetering, belend oost Huyg Kortelant, west Hendrik van der Kuyl.
Koopsom: 160 gulden.

27-04-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Pijl, watergraaf van het Nieuwe Waterschap van de Nederwaard etc. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob de Jong, een
kampje land van 450 roeden, achter het huis van Zeger Verwaart, belend oost de koopster,
west Krijn de Kraay. Koopsom: 180 gulden.

27-04-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus Bakker en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Johanna Stout, echtgenote of waarschijnlijk weduwe van Pieter Boers,
bijgestaan door haar curator Cornelis Jansz Pijl, president schepen alhier. Zij verklaart op
grond van een contract met haar broer Cornelis Stout (11.2.1782, notaris Abraham Adrianus
van den Oever) te transporteren de helft van een huis en erf, aan de Kinderdijk, door de
comparante zelf bewoond, belend zuidoost Huyg van der Kuyl, noordwest Antje Cornelis Stout
en nog de helft van 1 mergen griendland in Blokweer, en nog een vierde van een gors,
genaamde de Poele,  in de polder Voor Donkersloot (onder de jurisdictie van Alblasserdam). 
Haar broer moet haar dan wel levenslang onderhouden en een fatsoenlijke begrafenis geven.
Dit goed is getaxeerd op 370 gulden.

20-06-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Hendrik Bastiaansz Visser. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Smit en Jacus
Smit, scheepstimmerlieden alhier, een somma van 1290 gulden, terzake van nog onbetaalde
penningen van een nieuwe damschuit van 48 voeten lengte, af te betalen met 100 gulden per
jaar, tegen 3% rente per jaar en als onderpand het gekochte schip.

07-10-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerde Willem Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Verschoor, een huis en
erf aan de Kinderdijk, belend oost Hendrik Borsje, west Paulus Bas. Koopsom: te betalen in
termijnen van 34 gulden gedurende vijf jaar en daarna nog zeven jaar lang 25 gulden per jaar
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07-10-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerde Zeger Nauwen te Oostendam in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Fop Bol, schipper van hier op Rotterdam, een hengstschuit van zeven lasten met
alle toebehoren. Koopsom: 400 gulden. 200 gulden wordt contant betaald. De rest gaat op
hypotheek bij de verkoper, tegen een rente van 4% per jaar en als onderpand het gekochte
schip.

16-12-1782 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Adrianus Bakker, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Wouter
Spruyt, oud-ouderling alhier, twee kampjes weiland, groot 1 mergen 300 roeden, tussen de
voor- en achterwetering in Blokweer, in Ottolands en Goudriaans Kavel, belend enerzijds de
vaarsloot en anderzijds Hendrik Borsje. Koopsom: 675 gulden.

09-01-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van Hemert, twee stukjes wei- en een
stukje griendland, samen groot 2 mergen 150 roeden, in Vinkepolder, belend oost Adriaan
Westerhout, west Dirk Tuytel. Koopsom; 700 gulden.

09-01-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen,
compareerden Leendert Bakker, wonende in Elshout onder Nieuw-Lekkerland enerzijds en
Gerrit Bakker alhier, anderzijds. zij verklaren met elkaar een ruiling te zijn aangegaan.
Leendert draagt over 416 roeden 20 voeten land over de wetering in Blokweer, achter de
woning van Lendert Bakker, liggende ten zuiden van het land dat hij in ruil terugkrijgt . Gerrit
geeft hiervoor in ruil 214¼ roeden land over de wetering in Blokweer, in hetzelfde weer, ten
noorden van het andere stuk land, belend oost Symon Stout, west Johannes Mever. Shout en
schepenen hebben de waarde van de geruilde stukken land op elk 50 gulden geschat.

01-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwen, schepenen, compareerde
Leendert Jansz Stout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Fop Smit, een huis en erf (door de
koper op 12.3.1739 aangekocht), en verde de oostelijke helft van het buitendijkse erfje
gelegen voor het huis, het huis is belend oost Fredrik Ariens en west Mels de Lange, aan de
Kinderdijk. Koopsom: 274 gulden.

01-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Marinus Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Stout, ouderling
alhier, twee perceeltjes griendland, samen groot 200 roeden, in Blokweer, achter het
Waalland, belend oost Hendrik Borsje en Jacobus de Winter, west de koper. Koopsom: 120
gulden.

01-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Cornelis van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Stout,
ouderling alhier, 200 roeden griendland in Blokweer, achter het Waalland, belend oost de
koper, west Eldert Maat. Koopsom: 160 gulden.

01-03-1783 (661-02)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerden Plonis Pijl, heemraad in de Nederwaard, enerzijds, en Cornelis Stout, ouderling
alhier, anderzijds. zij zijn een ruiling overeengekomen. Plonis staat af een stukje griendland
van 50 roeden, in het Waalland in Blokweer, belend oost Cornelis Bouw, west de tweede
comparant. Cornelis draagt over een stukje griendland van 50 roeden in Cornelis Coenenweer
in Blokweer, belend oost Symon Stout, west Jan Leendertsz Stout. Beide stukken land zijn
getaxeerd op 25 gulden.

01-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Dirk Mever, Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Velthuysen, een huis,
binnendijks erf en boomgaard, tot aan de nieuw te graven gemeenschappelijke sloot, aan de
Kinderdijk, belend enerzijds Kaatje Muls en anderzijds de steeg en stoep die loopt naar de
waterkering van de Lammetjeswaal. Koopsom: 436 gulden. Op het huis rust een hypotheek.
de koper betaalt hiervan de derde en vierde termijn van elk 50 gulden en zal de rest in acht
jaarlijkse termijnen van 50 gulden afbetalen, tegen een rente van 4% per jaar.

03-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Krijn de Kraay, schepenen,
compareerden Leendert Teeuwe, ouderling en Willem Slagboom, diaken alhier, als executeurs
van het testament van wijlen Willemina Grison (van 6.6.1764 voor Pieter van Gelsdorp te
Dordrecht; een uittreksels van dit testament is opgenomen bij de akten). Zij verklaren op
18.1.1783 in het openbaar te hebben verkocht aan Cornelia a Brakel van der Kluyt, weduwe
van Dirk Driehuys, Maria a Brakel van der Kluyt en Sara a Brakel van der Kluyt, een huis met
erf, aan de oostzijde van de Dam, belend oost de bermsloot, west de straat, zuid het
predikantshuis, noord de gemeenschappelijke gang met Gerrit Teeuwe. Dit huis bestond
vroeger uit twee afzonderlijke huisjes. Koopsom: 805 gulden.

03-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe,
schepenen, compareerden Willem Slagboom, diaken en Leendert Teeuwe als executeurs van
het testament van wijlen Willemina Grison (van 6.6.1764 voor Pieter van Gelsdorp te
Dordrecht; een uittreksels van dit testament is opgenomen bij de akten). Zij verklaren op
18.1.1783 in het openbaar te hebben verkocht aan Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob
de Jong, 2 mergen weiland in Jan Soetenseweer, achter het huis van Claas van der Heu, in
Vinkepolder, belend oost de erfgenamen van de weduwe De Hooy, west Ary Langerak, zuid
Willem van Treuren, noord Claas van der Heu. En nog 3 mergen 300 roeden land in
Vinkepolder, zijnde de Hille, over de middelwetering, achter het voorgenoemde stuk land.
Koopsom: 1395 gulden.

03-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe,
schepenen, compareerden Willem Slagboom, diaken en Leendert Teeuwe als executeurs van
het testament van wijlen Willemina Grison (van 6.6.1764 voor Pieter van Gelsdorp te
Dordrecht; een uittreksels van dit testament is opgenomen bij de akten). Zij verklaren op
18.1.1783 in het openbaar te hebben verkocht aan Hendrik van der Leer, een boomgaardje en
twee akkertjes griend in de Alblas, in Vinkepolder, belend oost Gooy Pijl, west Ary van der
Heu. noord de Alblas, zuid de wetering. Koopsom: 330 gulden.

03-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe,
schepenen, compareerden Willem Slagboom, diaken en Leendert Teeuwe als executeurs van
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het testament van wijlen Willemina Grison (van 6.6.1764 voor Pieter van Gelsdorp te
Dordrecht; een uittreksels van dit testament is opgenomen bij de akten). Zij verklaren op
18.1.1783 in het openbaar te hebben verkocht aan Gerrit Bakker, 1 mergen 105 roeden
weiland in Blokweer, in Lange Neeleweer, binnen de middelwetering, belend oost de koper,
west Gerrit Teeuwe. Koopsom: 300 gulden.

03-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe,
schepenen, compareerden Willem Slagboom, diaken en Leendert Teeuwe als executeurs van
het testament van wijlen Willemina Grison (van 6.6.1764 voor Pieter van Gelsdorp te
Dordrecht; een uittreksels van dit testament is opgenomen bij de akten). Zij verklaren op
18.1.1783 in het openbaar te hebben verkocht aan Willem Slagboom en zijn broer Klaas
Slagboom, 2 mergen 361½ roede land in Kortland, west van de Bollekadeweer, dichtbij de
Bollekade. Koopsom: 450 gulden.

28-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Cleys Bezemer, gehuwd met Willemijntje van de Giessen, dochter en voor een derde deel
erfgename van wijlen haar vader Pieter Ariensz van de Giessen, te Alblasserdam overleden.
De comparante woont in Westmaas. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn zwager Ary
Pietersse van de Giessen, wonende alhier en aan Aart Hagendijk, gehuwd met Grietje Pieters
van de Giessen, wonende te Nieuw-Lekkerland. Ary en Grietje zijn kinderen en elk voor een
derde erfgenaam van wijlen Pieter Ariensz van de Giessen, een derde deel van een stuk
griendland, groot 410 roeden, in Blokweer, tevens een derde deel van een stuk griendland van
350 roeden in Zoetjesgriend aan de boezemkade in Blokweer. Koopsom: 37.6.12.

19-03-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Herber Boon, schepenen,
compareerde Cornelis Smit, scheepstimmerman alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Paulus Boogaert, heer van Alblasserdam, raad en vroedschap en regerend burgemeester van
Rotterdam etc. etc., een huis, bestaande uit twee woningen en de nieuwgetimmerde
timmerloods ernaast, met binnendijks erf, aan de Kinderdijk, belend enerzijds de stoep van de
weterkering van de Rijzewaal en anderzijds Govert van Ameyden. Koopsom: 1000 gulden.

10-05-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Herber Boon, schepenen,
compareerde Jacob van de Werken te Kralingen, voor zichzelf en als curator van zijn
innocente zuster. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jacoba van Leeuwen, te Kralingen, een
somma van 1000 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand een huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat en 1 mergen griendland in de
Lange Steeg en nog 1 mergen 500 roeden land in Kortland in Ottelandsweer en nog 1 mergen
50 roeden land in Blokweer in Dirk Zoeteweer. Deze hypotheek is geroyeerd 10.5.1786.

05-07-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Johannes de Jong, waarsman van Kortland. Hij is op 26.6.1783 door schout en schepenen
gemachtigd tot het transporteren van de vier mergen land, genaamd het Zandeke, gelegen in
Blokweer, toebehoord hebbende aan de polder Kortland. Hij heeft op 15.3.1783 in het
openbaar verkocht aan Cornelis Pijl, watergraaf van het Nieuwe Waterschap van de
Nederwaard, het eerste deel van het Zandeke, groot 2 mergen 225 roeden, belend oost het
tweede perceel gekocht door Pieter van Wijen, ten westen en noordwesten het dijkerf van Jan
van Affiare en de wiel, ten zuiden de steeg. Koopsom: 420 gulden.
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05-07-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Johannes de Jong, waarsman van Kortland. Hij is op 26.6.1783 door schout en schepenen
gemachtigd tot het transporteren van de vier mergen land, genaamd het Zandeke, gelegen in
Blokweer, toebehoord hebbende aan de polder Kortland. Hij heeft op 15.3.1783 in het
openbaar verkocht aan Pieter van Wijen een gedeelte, het tweede perceel van het Zandeke,
groot 2 mergen 135 roeden, belend oost het derde perceel dat gekocht werd door Jan Boelen,
west het gedeelte dat Cornelis Pijl had gekocht, zuid de weduwe van Adrianus Bakker en de
wiel, noord de wetering. Koopsom: 280 gulden.

05-07-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Johannes de Jong, waarsman van Kortland. Hij is op 26.6.1783 door schout en schepenen
gemachtigd tot het transporteren van de vier mergen land, genaamd het Zandeke, gelegen in
Blokweer, toebehoord hebbende aan de polder Kortland. Hij heeft op 15.3.1783 in het
openbaar verkocht aan Jan Boele een gedeelte, n.l. het derde perceel, groot 1 mergen 250
roeden, belend oost de weduwe van Adrianus Bakker, west het perceel dat Pieter van Wijen
had gekocht, zuid Pieter van Wijen, noord de wetering. Koopsom: 210 gulden.

02-08-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerden Egbert Bijl te Rotterdam, gehuwd met Magdalena van Wijen, dochter en voor
een derde erfgename van wijlen haar vader Jan Willemsz van Wijen, en Cornelis Mak,
ouderling alhier en Eldert Maat, diaken alhier, samen als vertegenwoordigers van de kerk die
de andere twee derde delen bezit en verkregen heeft door de alimentatie van de kinderen en
kleinkinderen van genoemde Jan Willemsz van Wijen en zijn nagelaten weduwe Annigje
Donkers. zij verklaren op 2.5.1783 in het openbaar verkocht te hebben aan Jan Foppe Smit,
scheepstimmerman alhier, een huis met erven en boomgaard aan de Kinderdijk, belend oost
Cornelis Stout, west Dirk van Krimpen en nog 50 roeden land in Vinkepolder. Koopsom: 570
gulden.

15-10-1783 (661-10a)
Trijntje Schop, weduwe van Johannes de Heer en de voogden over de voor- en nakinderen
van genoemde Johannes de Heer verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam enkele huizen en erven, alsmede een gaffelschip.
Verkocht wordt:
- een nieuw gaffelschip (of damschip), lang 54 voeten, breed 16½ voet, met masten en
tuigage. Koper: Andries van ‘t Verlaat, voor 2025 gulden. Borgen: Jan van Asperen en Aart de
Jong.
- een boot of schuit met mast en tuigage. Niet verkocht.
- een huis met erf op het Zuiderstek, waarin de weduwe van Johannes de Heer woont, belend
oost het navolgende huis thans bewoond door Teunis Janssen, west Eldert Maat. 
- een huis en erf ten oosten van het voorgaande huis, belend oost Crijn de Kraay, west het
voorgenoemde huis.
Vervolgens worden de twee huizen samen aangeboden. Koper: Pieter van der Hoogt, voor 559
gulden. Borgen: Symon van der Hoogt en Dirk de Jong.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, Krijn de Kraay, Gerrit Teeuwe.

02-12-1783 (661-13)
Specificatie van de kleren, het zilver en goud van Trijntje Schop, weduwe van Johannes de
Heer, die door de secretaris Cornelis Pijl zijn gebracht op de inventaris van 29.9.1783.
volgt een lijst.
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03-12-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Trijntje Schop, weduwe van Johannes de Heer, Huyg Visser, wonende te Rijnsaterwoude,
Bastiaan Visser te Rotterdam en Teunis de Heer te Ridderkerk, als bij testament van
11.2.1761 (te Alblasserdam) van Johannis de Heer en diens inmiddels overleden echtgenote
Geertje Visser aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Johannis de
Heer. Zij verklaren op 15.10.1783 in het openbaar te hebben verkocht aan Jan van ‘t Verlaat te
Neder-Hardinxveld, een gaffel damschip van 25 lasten met alle toebehoren. Koopsom: 2625
gulden.

03-12-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Trijntje Schop, weduwe van Johannes de Heer, Huyg Visser, wonende te Rijnsaterwoude,
Bastiaan Visser te Rotterdam en Teunis de Heer te Ridderkerk, als bij testament van
11.2.1761 (te Alblasserdam) van Johannis de Heer en diens inmiddels overleden echtgenote
Geertje Visser aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Johannis de
Heer. zij verklaren op 15.10.1783 in het openbaar te hebben verkocht aan Pieter van der
Hoogt, een huis, bestaande uit twee woningen, met erf, op het Zuiderstek, belend oost Krijn de
Kraay, west Eldert Maat. Koopsom: 559 gulden.

03-12-1783 (661-13)
Huyg Visser te Rijnsaterwoude, Bastiaan Visser te Rotterdam en Teunis de Heer te
Ridderkerk, als door wijlen Johannes de Heer, gewoond hebbende en overleden te
Alblasserdam, aangestelde voogden over zijn nagelaten minderjarige kinderen geven te
kennen aan de schepenen van Alblasserdam, dat Johannes de Heer door wijlen zijn overleden
echtgenote Geertje Visser in hun testament is benoemd tot enige en algehele erfgenaam.
Johannes de Heer is na haar dood, zonder van de boedel iets te hebben verdeeld onder zijn
vijf kinderen, opnieuw getrouwd is in gemeenschap van goederen met zijn thans nagelaten
weduwe Trijntje Schop. Johannes de Heer heeft met zijn tweede vrouw geen testament
gemaakt en kreeg bij haar nog twee kinderen. De schrijvers van de brief hebben met Trijntje
Schop in het openbaar alle onroerende en roerende goederen uit de gemeenschappelijke
boedel van Johannes de Heer en Trijntje Schop verkocht, behalve de kleren en de sieraden.
Zij hebben met Trijntje afgesproken dat die kleren en sieraden door schout en schepenen
zouden worden getaxeerd en dat Trijntje dan de waarde van die kleren en sieraden zou
uitkeren. Zij verzoeken schout en schepenen deze overeenkomst te approberen, hetgeen de
geadresseerden doen.

27-12-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Trijntje van den Berg,
weduwe van Jacob de Jong, een stuk griendland van 120  roeden, in Vinkepolder, belend oost
Gerrit Bakker, west de koopster. Koopsom: 22.10.0.

27-12-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob
de Jong, een stuk griendland van 150 roeden, in Vinkepolder, belend oost de kinderen van
Gerrit Spruyt, west de koopster. Koopsom: 25 gulden.

27-12-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Ary de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob de
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Jong, een stuk griendland van 300 roeden, in Vinkepolder, belend osot Gerrit Spruyt, west de
koopster. Koopsom: 52:10:0.

27-12-1783 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Rut Mever, gerechtsbode alhier, gemachtigd door de gerechten van
Alblasserdam tot het verkopen van een schip. Hij verklaart in het openbaar op 29.11.1783
verkocht te hebben aan Pieter Vernes en Pieter Hoskorn te Dordrecht, een gaffel eyker- of
damschuit van 50 voeten lengte met alle toebehoren. Koopsom: 182 gulden.

27-12-1783 (661-020
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Wouter Spruyt, schepenen,
compareerden Cornelis Stout, oud-ouderling, enerzijds en Cornelis Bouw, anderzijds. zij
verklaren een ruiling overeengekomen te zijn, waarbij Stout overdraagt een boomgaardje in
Blokweer, achter het huis van genoemde Cornelis Bouw aan de Kinderdijk. Bouw draagt over
een stukje griendland in Cornelis Koenenweer, in Blokweer, belend oost Cornelis van der Kuyl
en west de koper, plus nog twee stukjes griendland in het Hoendernest in Blokweer. de
percelen zijn getaxeerd op 100 gulden elk.

05-02-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Wouter Spruyt, schepenen,
compareerde Pieter van Beest. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Mak, oud-diaken alhier,
een somma van 200 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Cornelis van der Kuyl, west Cornelis
Mak.

09-02-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Gerrard Hordijk te Dordrecht, voor zichzelf en als lasthebber van zijn zuster
Jacoba Hordijk, samen erfgenamen van wijlen Neeltje van Stek, te Alblasserdam overleden.
Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Pijl, watergraaf in de Nederwaard, een stuk land
van 250 roeden, in Blokweer, belend oost de koper. Koopsom: 110 gulden.

09-02-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Krijn de Kraay, schepenen,
compareerde Gerrard Hordijk te Dordrecht, voor zichzelf en als lasthebber van zijn zuster
Jacoba Hordijk, samen erfgenamen van wijlen Neeltje van Stek, te Alblasserdam overleden.
Hij verklaart verkocht te hebben aan Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob de Jong, twee
stukjes hooiland, samen 2 mergen 163 roeden, in de Halve Hoef in Kortland, over de tiendweg,
belend oost Adriaan Teeuwe, west Mergje de Jong, zuid de tiendweg, noord Aryaantje Baane.
Koopsom: 370 gulden.

09-02-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Gerardus Hordijk, te Dordrecht, voor zichzelf en als lasthebber van zijn zuster
Jacoba Hordijk, samen erfgenamen van wijlen Neeltje van Stek, te Alblasserdam overleden.
Hij verklaart verkocht te hebben aan mr. Nicolaas Martinus Boogaert van Alblasserdam, een
boomgaardje in de Alblas ten noorden van de weg in Vinkepolder, belend oost Cornelis Jansz
Pijl, west de koper. Koopsom: 106 gulden.

09-02-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Gerardus Hordijk, te Dordrecht, voor zichzelf en als lasthebber van zijn zuster
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Jacoba Hordijk, samen erfgenamen van wijlen Neeltje van Stek, te Alblasserdam overleden.
Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van Leer, 1 mergen 575 roeden wei- en hooiland,
in Vinkepolder, in Adriaan Pietersweer, belend oost Ary van der Heu, west Gerrit Bakker.
Koopsom: 660 gulden.

09-02-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Fop Smit, een huis en
erf op de binnenkant van de Kinderdijk. Koopsom: 325 gulden.

03-04-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Gerrigje van Leeuwen, weduwe en boedelhoudster van wijlen Wouter Pijl. zij verklaart te
hebben verkocht aan Philip Vet te Papendrecht, het oostelijke deel van het Vinkeland, groot 1
mergen 500 roeden, in Vinkepolder, belend oost de weduwe van Adrianus Bakker, west Ary
van der Heu. Koopsom: 120 gulden.

03-04-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Cornelia van der Plaat, weduwe en erfgename van wijlen Jan Meyer. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Pieter Swank, een huis en erf aan de zuidzijde van de dijk, dicht bij de
Dam, belend oost Dirk Roos, west Cornelis Pijl. De verkoopster zal de vrije inwoning
behouden. Koopsom: 415 gulden.

24-05-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerden Cornelis Bakker en Jan de Wit. Zij verklaren verkocht te hebben aan Nicolaas
Anthonie van Haaften, 300 roeden griendland in Vinkepolder, belend oost de koper en west
Hendrik van der Leer. Koopsom: 65 gulden.

24-05-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Ary de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn schoonzoon Abraham Verwaart, de helft
van 434 roeden land in Vinkepolder, waarvan de andere helft reeds van Abraham is. Koopsom:
de koper neemt voor zijn rekening een obligatie door hem verleden ten behoeve van Nicolaas
Martinus Boogaert, groot 100 gulden.

24-05-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Abraham Verwaart. Hij verklaart verkocht te hebben aan Trijntje van den Berg,
weduwe van Jacob de Jong, 225 roeden land in Vinkepolder achter het huis van de koopster.
Koopsom: 37 gulden.

24-05-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Abraham Verwaart. gehuwd met Aryaantje de Wit, dochter van Ary de Wit en
Annigje van Stek, dochter en voor een derde deel erfgenaam van Maayken den Hoet, weduwe
van Ary van Stek. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter van Stek, zijn oom, een derde
deel van een huis en erf, belend zuid de heer Hordijk, noord Jan de Ruyter. Koopsom: 183
gulden.

24-05-1784 (661-02)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Pieter van Stek. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier, de
somma van 200 gulden, tegen 4% rente, met als onderpand zijn huis en griend erachter, plus
250 roeden griendland in Vinkepolder en nog 150 roeden griendland.

02-06-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit teeuwe, schepenen, compareerde
Maarten Bree te Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van Onsele, chirurgijn
alhier, een huis en erf aan het noordeinde van de Dam, belend oost Cornelis Bos, west Gerrit
de Koning. Koopsom: 900 gulden.

05-06-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Wouter Spruyt, schepenen,
compareerde Cornelia van Trooyen, weduwe van Jan Borsje. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Cornelis Stout, oud-ouderling alhier, een stuk hooiland van 150 roeden, in Blokweer,
achter het Waalland, belend oost Marinus Spruyt, west de koper. Koopsom: 175 gulden.

05-06-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerden
Eldert Maat en Hendrik van der Kuyl, armmeesters van Alblasserdam, door de kerkenraad
gemachtigd. Zij verklaren in eeuwige erfpacht uitgegeven te hebben aan Daniel de Vos alhier,
een stuk land van 200 roeden, in Blokweer, achter het huis van Daniel de Vos, belend oost de
steeg en west Aryen Teeuwe. Koopsom: 9 gulden per jaar.

26-06-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerde Jan Vink. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis van der Kun en Zoonen te
Rotterdam, een somma van 1300 gulden, terzake van een geldlening, tegen 3½% rente per
jaar, met als onderpand een huis en erf, zijnde een herberg, waarin de comparant woont.

16-08-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Cornelis Jacobusz Visser. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Cornelisz Pijl een somma
van 300 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand een
huis en erf  aan de Kinderdijk, belend enerzijds Cornelis Cornelisz Pijlen anderzijds de weduwe
van Adrianus Bakker, met nog 1 mergen 500 roeden wei- en griendland in Blokweer.

09-10-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Fop Bol. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Koppelaar en Maarten Koppelaar, beiden te
Streefkerk, een hengstschuit van zeven lasten, met toebehoren. Koopsom: 430 gulden. Op de
schuit rustte een hypotheek ten behoeve van Zeger Nauwe van 7.10.1782 van 200 gulden. de
koper lost deze hypotheek af en betaalt contant 230 gulden.

11-12-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Ary van der Heu. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit van Haaften, 1 mergen 500
roeden griendland in Vinkepolder, naast het Vinkeland, belend oost Philip Vet, west Gerrit
Bakker. Koopsom: 200 gulden.

02-11-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
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Cornelis Erkelens. Hij verklaart schuldig te zijn aan Pietronella van Holst, weduwe van Dirk
Jacob Ponse, te Krimpen aan de Lek een somma van 600 gulden, tegen 3½% rente per jaar,
met als onderpand zijn huis en erf en timmerloods op de Stoep of Noorderstek, aan de haven,
belend oost Cornelis Pijl, west het overpad van Gerrit Bakker.

18-12-1784 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Maria van der Leun, weduwe en boedelhoudster van wijlen Pieter van Asperen. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Gijsbert Herwig, een huis, bestaande uit twee woningen, met het erf
en tuintje, aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Gerrit van de Werken, west het pad
tussen deze Gerrit en het genoemde huis, zuid de Alblas, noord de Kerkstraat. Koopsom: 300
gulden. Bedongen was dat Aryaantje de Kraay, weduwe van Bastiaan van Asperen levenslang
in een van deze woningen mocht blijven wonen zonder huur te betalen. Bij overlijden van
Aryaantje kan de woning overgenomen worden tegen betaling van huur door de comparante.
De comparanten woont nu in de andere woning en zal daar blijven tot 1.5.1786 zonder huur te
betalen.

23-12-1784 (661-02)
Voor Gerrit Teeuwe en Wouter Spruyt, schepenen, compareerde Jan van Affaire. Hij verklaart
schuldig te zijn aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, een somma van 150 gulden, terzake
van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis met binnen- en
buitendijks erf aan de Kinderdijk, naast het erf van het afgebrande huis, aan de ene zijde de
steeg van het Zandeke, aan de andere zijde het erf van Pieter van Wijen. 

07-01-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde
Gerrigje Bas, weduwe van Gerrit Boekhoult. zij verklaart op 11.12.1784 in het openbaar te
hebben verkocht aan Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier, een huis en erf aan de noordzijde
van de Kerkstraat, bij de kerk, belend oost Ary van der Heu, west Claas van der Heu.
Koopsom: 247 gulden.

07-01-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Krijn de Kraay, schepenen, compareerde
Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de Stigter,
wonende op een van de hoog malende molens van de Overwaard onder Nieuw-Lekkerland,
een huis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, bij de kerk, belend oost Ary van der Heu,
west Claas van der Heu. Koopsom: 319 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Adrianus van Werkhoven, een huis en erf aan de
Hoogendijk, belend zuid Jan de Ruyter, noord de kinderen van Cornelis Roos, met nog 70
roeden griendland, buitendijks voor het huis, in Ruigenhil. Koopsom: 362 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
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Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob de Jong, 1
mergen 200 roeden wei- en griendland in de Lange Steeg in Vinkepolder, belend oost de
koopster, west Claas van der Heu, zuid de dijk. Koopsom: 199 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Johannes de Quint te Dordrecht en Adrianus van
Werkhoven alhier, 500 roeden griendland in Vinkepolder, belend oost Cornelis Vet, west de
weduwe van Adrianus Bakker, noord Krijn de Kraay. Koopsom: 10:10:0.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Adriaan Teeuwe, 1 mergen 90 roeden griendland in
Blokweer. koopsom: 315 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Cornelis Jansz Pijl, schepen alhier, 500 roeden hooiland,
in de Ruigenhil, achter het huis van de erven van Willem Bruygom, zuid Jan de Ruyter.
Koopsom: 210 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Jacus Roos en Dirk Roos, 1 mergen 100 roeden hooiland
in Ruigenhil, belend zuid Cornelis Jansz Pijl. koopsom: 390 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
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Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Plonis Pijl, 450 roeden griendland in Cornelis Coenenweer
in Blokweer, belend oost, west en zuid de koper, noord Cornelis Pijl. Koopsom: 110:5:0.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Jan Timmer, de helft van een einde dijk aan de
Hoogendijk met een boomgaard, binnen- en buitendijks, belend zuid Eldert Maat, noord Pieter
de Groot. Koopsom: 42 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Crijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde Abraham Adrianus van den
Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van Everdina Adriana van Rie,
Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan de Rook, als
gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met Willemina
Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij testament
van wijlen Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy. Hij
verklaart te hebben verkocht aan Cornelis Alidanus Pijl, de helft van twee percelen dijk met
boomgaard, belend zuid Jan de Ruyter en noord Krijn de Kraay. Koopsom: 95 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Gerrit van Haaften, te Hendrik-Ido-Ambacht, de helft van
4 mergen 195 roeden land, gemeenschappelijk gelegen en onverdeeld met de erfgenamen
van Willem Bruygom, genaamd het Overdorp, belend oost de weduwe van Jacob de Jong, in
Vinkepolder en nog de helft van 242 roeden griendland in de Kromme Laan, plus de helft van 1
mergen 17 roeden. Koopsom: 510 gulden.

12-02-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Abraham Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Everdina Adriana van Rie, Mechelina van Rie, weduwe van H. Abbing, en van Pieter Adriaan
de Rook, als gevolmachtigde van burgemeester Henricus Cornelis Mesteker, gehuwd met
Willemina Joosten, en nog van Petrus Mesteker en Arnolda Mesteker, samen erfgenamen bij
testament van wij len Petronella van Rie, in leven weduwe en erfgename van Anthony de Hooy.
Hij verklaart te hebben verkocht aan Cornelis Pijl, watergraaf van de Nederwaard, 500 roeden
weiland in Blokweer, belend oost Elizabet van der Dussen, west de koper. Koopsom: 252
gulden.
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07-03-1785 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Wouter Spruyt, schepenen,
compareerde Pieter Jacobsz van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis
Schouten, een huis en erf aan de Kinderdijk, tussen Jan van Affaire en Fop Smit. Koopsom:
625 gulden.

07-03-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Drik de Jong, schepenen, compareerde
Plonis Pijl, heemraad van de Nederwaard, voor de ene helft en Cornelis Cornelisz Pijl, Jan
Mak, gehuwd met Lijsbet Pijl en Cornelis Jansz Pijl, gehuwd met Johanna Pijl, kinderen van
wijlen Cornelis Pijl voor de andere helft, eigenaars van het na te noemen stuk land. Zij
verklaren op 27.11.1784 in het openbaar verkocht te hebben aan Philip Vet en Cornelis
Cornelisz Vet, beiden te Papendrecht, 2 mergen 300 roeden griendland in Vinkepolder,
vanouds genaamd het Hooyland, belend oost de weduwe van Adrianus Bakker, west Gerrit
Bakker. Koopsom: 50 gulden.

29-03-1785 (661-02)
Alle eigenaren van de buitendijk van de Kinderdijk, in paal , 143, beginnende aan het dijkslag
nu toebehorende aan de Wel Edele heer van Alblasserdam:
Cornelis Kalis 0 R 11½ voeten buitenkant
de wed. Adrianus Bakker 1 1½
Wouter Spruyt 4 10¼
Cornelis Jansz Pijl nu
Jan Mak en Symon Stout 0 7
Martinus Boon 0 10½
heer van Giessen Oudekerk 0 10
Wouter Spruyt 0 7½
Cornelis van der Kuyl 14 10 v buiten- en binnendijks
Joost Boers 1 11
Gerrit Teeuwe 0 3½
Teunis Landsert 1       6   

15 r 5 voeten
Makende samen 15 roeden en vijf voeten Zuidhollandse maat.
Zij verklaren ermee akkoord te gaan dat de heer van Alblasserdam, zijn aan te leggen
veerdam voor het pontveer van de Kinderdijk op Ridderkerk aanlegt op de ondervoet en tegen
hun stuk dijk, onder voorwaarde dat zolang de veerdam en het vee blijft bestaan hij en zijn
rechtverkrijgenden verplicht zullen zijn hun dijkslagen te onderhouden en te maken op zijn
eigen kosten.
w.g. Cornelis Kalis, de weduwe A. Bakker, Ary Bakker, Wouter Spruyt, Cornelis van der Kuyl,
Johannes Brooshooft voor de heer van Giessen Oudekerk, M. Boon, Joost Boers, Gerrit
Teeuwe en Teunis Landsert en de ambachtsheer Paulus Boogaert.

25-05-1785 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Teeuwe en Herber Boon, schepenen, compareerde
Martinus Crols en Teunis van Ooyen, wonende te Vlijmen. Zij verklaren verkocht te hebben
aan Johannes Pijl, een vaartuigje van 54 voeten lengte. Koopsom: 700 gulden.

28-05-1785 (661-02) [er staat 1782, maar dat zal wel een abuis zijn]
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Crijn de Kraay en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan de Haan, een huis en erf op het
Noorderstek, of Stoep, bij de Dam, belend oost Cornelis Pijl, west Pieter de Groot. Koopsom:
500 gulden.
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20-09-1785 (661-13)
Rekening en bewijs gedaan door Trijntje Schop, weduwe van Johannes de Heer, wonende te
Alblasserdam, als boedelhoudster, van de ontvangsten en uitgaven sedert het overlijden van
haar man en tot aan de scheiding van het gemeenschappelijke huishouden op 6.12.1783.
Ontvangsten
De verkoop van een huis met erf op het Zuiderstek, op 15.10.1783 in het openbaar verkocht
aan Pieter van der hoogt voor 559 gulden.
De verkoop van een gaffel damschip met toebehoren, verkocht aan Andries van ‘t Verlaat voor
2625 gulden.
De verkoop van een scheepsboot met toebehoren aan Adrianus van Werkhoven voor 30
gulden.
De verkoop van de meubels en inboedel op 2.12.1783. Opbrengst was 1125.6.0.
De ontvangsten (met nog wat andere posten meegeteld) bedragen totaal 4821.7.4.
Uitgaven
Aan de chirurgijn Gerardus Romeyn, 45.10.0. En vele andere posten.
De hele uitgaaf bedraagt 1092 gulden. er is een batig saldo van 3729.7.4.

04-01-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl, Crijn de Kraay en Wouter Spruyt,
schepen, conmpareerde Dirk van Krimpen. Hij verklaart op 26.11.1785 in het openbaar
verkocht te hebben aan Claas Verloop, een huis met binnendijsk erf en boomgaard aan de
Kinderdijk, tussen Jan Foppe Smit en Wouter Spruyt, met enekele partijtjes vlichtland, samen
groot 88 roeden. Koopsom: 650 gulden. De koper betaalt dit door voor zijn rekening te nemen
een schuldbrief ten laste van de verkoper gesloten bij wijlen Leendert Pijl op het genoemde
huis, groot 250 gulden, van 8.11.1766 en nog zo’n hypotheek van 150 gulden van 17.1.1780.
verder betaalt hij 200 gulden contant.

07-01-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Crijn de Kraay, schepen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Nicolaas Martinus Boogaert
van Alblasserdam, een stukje avelingland in Vinkepolder, bij de Hoogendijk, belend oost de
koper, west de weduwe van Aart Schit, zuid Krijn de Kraay, noord Eldert Maat. Koopsom:
131:5:0.

16-02-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Gerrardus Hordijk te Dordrecht, voor zichzelf en als gemachtigde van zijn zuster Jacoba
Hordijk, samen erfgenamen van wijlen Neeltje van Stek, overleden te Alblasserdam. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Bakker, 1 mergen griendland in Vinkepolder, 300
roeden binnen en 300 roeden buiten de middelwetering, belend oost de kinderen van Willem
Bruygom, west de koper. Koopsom: 225 gulden.

01-04-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Pieter van Stek. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van der Leer, 125 roeden
griendland in Vinkepolder in Adryaan Pieterseweer, binnen de wetering, achter het land van de
koper, belend oost Gerrit Bakker. Koopsom: 42 gulden.

01-04-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Krijn de Kraay, schepenen,
compareerde Jan van der Heul. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van der leer, 125
roeden griendland in Vinkepolder in Adriaan Pieterseweer, binnen de wetering, naast de koper.
Koopsom: 30 gulden.
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01-04-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Krijn de Kraay en Herber Boon, schepenen, compareerde
Jan van der Heul. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jendrik van der Leer, 125 roeden land
in Vinkepolder in Adriaan Pieterseweer, binnen de wetering, achter het land van de koper.
Koopsom; 30 gulden.

01-04-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl en Wouter spruyt, schepenen,
compareerde Gerrigje van Leeuwe, weduwe en boedelhoudster van wijlen Wouter Pijl. zij
verklaart verkocht te hebben aan Gerrit spruyt te Sliedrecht, 1 mergen 208 roeden land in
Vinkepolder, n.l. 200 roeden aan de Vinkelandse wetering, 100 roeden in de Fleuriskamp, 358
roeden aan de vaarsloot achter de Vijfthalfmergen, door haar gekocht van de weduwe van
jacob de Jong, en nog twee akker van elk 75 roeden, liggende tussen Papeslootje en de
vVinkelandse wetering in de Vijfthalfmergen. Koopsom: 40 gulden.

01-04-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Crijn de Kraay, schepenen, compareerde
Bastiaan Middelkoop. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Pijl een somma van 250
gulden, terzake van een geldlening, tegen 45 rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf
in de Kerkstraat, te noorden vast aan het huis van Huybert Diepenbruggen.

05-05-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerden
Cornelis Jansz Pijl enerzijds en Wouter Spruyt anderzijds, beiden schepenen alhier. Zij
verklaren een ruiling overeengekomen te zijn. Cornelis draagt over aan Wouter vier stukjes
aveling, in Blokweer, samen 70 roeden, terwijl Wouter aan Cornelis afstaat vier stukjes aveling
griendland in Blokweer. De partijen land zijn beide getaxeerd op 70 gulden.

05-05-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Teeuwe en Wouter Spruyt, schepenen,
compareerde Jacob Koutstaal. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jansz Pijl,
schepen alhier, een stukje aveling van 8 roeden achter het huis van de koper, aan de
Kinderdijk, in Blokweer, belend noordwest de verkoper, zuidwest de koper, noordoost Jan Mak.
Koopsom: 13 gulden.

11-05-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Hendrik Lormier, secretaris en Dirk van Es, gerechtsbode van Kralingen, wonende te
Kralingen, als aangestelde curatorenover de insolvente boedel van Jacob van de Werken, en
Adriaan Boon, stadhouder van de ruwaard van Putten, wonende te Ooltgensplaat, als
waarnemer van de belangen van Wouterina van de Werken, zuster van genoemde Jacob van
de Werken. Jacob en Woutrina zijn de enige kinderen en erfgenamen van Gerrit van de
Werken. Zij verklaren verkocht te hebben aan Ary Buys alhier, een huis en erf aan de zuidzijde
van de Kerkstraat, belend oost Ary de Kroon, west Gijsbert Herwig, zuid de Alblas, noord het
marktveld, en nog 1 mergen 100 roeden land in Blokweer, n.l. 1 mergen 50 roeden in Blokweer
in Dirk Zoetenweer, belend oost Ary Teeuwen, west Herber Boon, en 50 roeden naast het land
van Dirk Tuytel. Koopsom: 840 gulden.

11-05-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Hendrik Lormier, secretaris en Dirk van Es, gerechtsbode van Kralingen, wonende te
Kralingen, als aangestelde curatorenover de insolvente boedel van Jacob van de Werken, en
Adriaan Boon, stadhouder van de ruwaard van Putten, wonende te Ooltgensplaat, als
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waarnemer van de belangen van Wouterina van de Werken, zuster van genoemde Jacob van
de Werken. Jacob en Woutrina zijn de enige kinderen en erfgenamen van Gerrit van de
Werken. Zij verklaren verkocht te hebben aan Jacus Smit, 1 mergen 500 roeden land in
Kortland, in Ottolandsweer, voor aan de weg, een een kamp hooiland achter dat van Cornelis
van Asperen, binnen de wetering. Koopsom: 440 gulden.

11-05-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Teeuwe en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Hendrik Lormier, secretaris en Dirk van Es, gerechtsbode van Kralingen, wonende te
Kralingen, als aangestelde curatorenover de insolvente boedel van Jacob van de Werken, en
Adriaan Boon, stadhouder van de ruwaard van Putten, wonende te Ooltgensplaat, als
waarnemer van de belangen van Wouterina van de Werken, zuster van genoemde Jacob van
de Werken. Jacob en Woutrina zijn de enige kinderen en erfgenamen van Gerrit van de
Werken. Zij verklaren verkocht te hebben aan Gerrit van Haaften te Hendrik-Ido-Ambacht, 1
mergen griendland in Vinkepolder, belend oost Cornelis Pijl, west Cornelis ... Pijl, met nog 20
roeden land in de Fleuriskamp in Vinkepolder. Koopsom: 300 gulden.

11-05-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Teeuwe en Dirk de Jong, schepenen, compareerde
Ary Buys alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Dirk Tuytel, 50 roeden griendland in
Blokweer met de daaraan behorende Alblasdijk, belend oost en west de koper. Koopsom: 33
gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerden Cornelis Spruyt te Ridderkerk en Jacus Smit alhier, gehuwd met Maria Spruyt.
Zij verklaren op 10.6.1786 te hebben verkocht aan Gerrit Spruyt te Sliedrecht, een deel van
een huis, bestaande uit een bouwwoning, achterhuis en klein schuurtje, met erf en boomgaard,
aan de zuidzijde van de Kerkstraat, zoals het de beide verkopers bij boedelscheiding van wijlen
hun grootvader Cornelis Spruyt op 4.1.1780 is toebedeeld. Het andere deel is van de koper
zelf. Belden oost Naantje Baan, west het waterpad. Koopsom: 460 gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Gerrit Spruyt te Sliedrecht. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn broer Cornelis Spruyt, een
bouwhuis, achterhuis en klein schuurtje, met erf en boomgaard, aan de zuidzijde van de
Kerkstraat, gelegen aan het marktveld, belend oost Naantje Baan, west het waterpad,zoals hij
dat op 10.6.1786 heeft gekocht. Koopsom: 710 gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerden Cornelis Spruyt te Ridderkerk en Jacus Smit alhier, gehuwd met Maria Spruyt.
Zij verklaren verkocht te hebben aan Jan Foppe Smit, 2 mergen 200 roeden hooiland in
Kortland, in het oostwaartse Dolenhoekje, van de zuidzijde van de tiendweg tot de achterkade,
belend oost het Smalweer, west het middelste Dolenhoekje, en nog 500 roeden hooiland in het
Breeweer in Kortland, aan de achterkade, belend oost de armen van Alblasserdam, west Dirk
Tuytel, zuid idem, noord de achterkade. Koopsom: 530 gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Jan Foppe Smit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan Vogelzang, 2 mergen 200
roeden hooiland in Kortland, in het oostwaartse Dolenhoekje, van de zuidzijde van de tiendweg
tot de achterkade, belend oost het Smalweer, west het middelste Dolenhoekje, en een kamp
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hooiland van 5005 roeden in Kortland in het Breeweer, aan de achterkade. Koopsom: 580
gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerden Cornelis Spruyt te Ridderkerk en Jacus Smit alhier, gehuwd met Maria Spruyt.
Zij verklaren verkocht te hebben aan Wouter Spruyt, schepen alhier, 200 roeden hooiland in
Kortland voor in een weer genaamd het Dolenhoekje, van de weg tot het land van Aaltje
Bakker, belend oost Teunis de Jong, west het middelste Dolenhoekje. Koopsom: 195 gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen,
compareerden Cornelis Spruyt te Ridderkerk en Jacus Smit alhier, gehuwd met Maria Spruyt.
Zij verklaren verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz Pijl, een weerland genaamd het
middelste Dolenhoekje of de Kinderen van Oud Heusdensweer, in Kortland, groot 3 mergen
300 roeden, van de weg tot de achterkade, belend oost het oostelijke Dolenhoekje, west Pieter
Mak, en verder 4 mergen 200 roeden land in Vinkepolder, genaamd het Gierland, van de
Alblas tot de Vinkelandse wetering, belend oost Dirk Tuytel, west Cornelis Jansz Pijl.
Koopsom: 2480 gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Jansz Pijl, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe,
schepenen, compareerden Maria van der Leun, weduwe van Pieter van Asperen, en Gerrigje
van Leeuwe, weduwe van Wouter Pijl. Zij verklaren op 11.5.1786 in het openbaar verkocht te
hebben aan Adriaan de Haan, 325 roeden griendland in Blokweer in Dirk Zoetenweer, achter
het land van Ary Buys, belend oost Ary Teeuwe, west Herber Boon. Koopsom: 126 gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor schout en schepenen compareerden Maria van der Leun, weduwe van Pieter van
Asperen, en Gerrigje van Leeuwe, weduwe van Wouter Pijl. Zij verklaren op 11.5.1786 in het
openbaar verkocht te hebben aan Adrianus Rijke, baas timmerman alhier, 333 1/3 roeden land
in Vinkepolder, belend west Cornelis Pijl. Koopsom: 46 gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Cornelis Spruyt te Ridderkerk. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn zwager Jacus Smit, de
helft van een huis, erf en boomgaard, aan de noordzijde van de Kerkstraat of marktveld,
waarvan de andere helft aan de koper toebehoort, van het marktveld tot het huis van Ary
Teeuwe. Koopsom: 275 gulden.

05-08-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerden
Cornelia [ontbreekt], weduwe van Gijsbert Krijnen Kraay, wonende te Dordrecht. Zij verklaart te
hebben verkocht aan Annigje Westerhout, weduwe van Aart Schit, een huis met buiten- en
binnendijks erf aan de Hoogendijk, belend zuid Krijn de kraay, noord Eldert Maat. Koopsom:
130 gulden.

09-09-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Wouter Spruyt, schepenen,
compareerde Jan Leendertsz ‘t Hoen. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn zoons Leendert
‘t Hoen en Aart ‘t Hoen, 150 roeden griendland in Blokweer, in Zoetjesgriend, over de wetering,
belend oost Hendrik Pleunen van der Kuyl, west Cornelis Mak. Koopsom: 70 gulden.

Eigenaar
Typewriter
Buitenhek
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24-10-1786 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Krijn de Kraay, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter van Wijngaarden,
een huis met erf, aan de oostzijde van de Dam, belend zuid Symon van der Hoogt, noord de
pastorie. Koopsom: 550 gulden. de koper neemt hiervoor een hypotheek bij de verkoper, tegen
4% rente per jaar en als onderpand het gekochte goed.

22-02-1787 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Teeuwe en Jan Mak, schepenen, compareerden
Wouter Spruyt en Engel Schouten, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen
Neeltje Krijne Breur, in leven weduwe van Cornelis Bouman. Zij verklaren verkocht te hebben
aan Cornelis Cornelisz Bouman, 2/3 van een huis en erf aan de Kinderdijk, met vijf hoekjes
griendland achter dit huis, in de boezem van de Nederwaard, belend zuid de weduwe van
Adrianus Bakker, noord Jan Smit. Koopsom: 466:13:0 gulden. Betaling op hypotheek van 350
gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand het gekochte goed en met 116:13:0
contant.

01-03-1787 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Dirk Mever. Hij verklaart verkocht te hebben aan Bastiaan van Gool te Klundert, een
hengstschuit van 6½ last, met alle toebehoren. Koopsom: 900 gulden. De koper betaalt 500
gulden contant en neemt voor 400 gulden een hypotheek van 400 gulden op de gekochte
schuit bij Ary Pot te Nieuw-Lekkerland, tegen 4% rente per jaar.

13-03-1787 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Teeuwe en Gerrit Bakker, schepenen, compareerde
Cornelis Korentebol, schipper te Beverwijk. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes
Mever. een duinopschip van 54 voeten lengte, met alle toebehoren. Koopsom: 3400 gulden.

17-03-1787 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Adrianus van Werkhoven, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker en
Christiaan van Haaften, beiden alhier, een kamp hooiland van 1 mergen 100 roeden, in
Kortland, over de tiendweg, belend oost Dirk Tuytel, west de heer J.G. de Mey, heer van
Nieuw-Lekkerland. Koopsom: 160 gulden.

27-03-1787 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Bakker en Gerrit Teeuwe, schepenen, compareerde
Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob de Jong, enerzijds en Adrianus van Werkhoven,
schepen alhier, anderzijds. zij verklaren een ruiling van land overeengekomen te zijn. Trijntje
staat af aan Adrianus een stuk griendland van 125 roeden, in Vinkepolder, ten noorden van de
weg, naast Adrianus, in de Lange Steeg. Adrianus draagt over aan Trijntje 200 roeden land in
Vinkepolder over de wetering op de Hille, naast en tussen het land van Trijntje. de stukken
land zijn elk getaxeerd op 25 gulden.

27-03-1787 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Bakker en Symon Stout, schepenen, compareerde
Jannigje van der Zijde, weduwe en boedelhoudster van wijlen Adriaan Teeuwe. Zij verklaart
verkocht te hebben aan haar schoonzoon Leendert ‘t Hoen, een huis en binnen- en buitendijks
erf, aan de Kinderdijk, belend oost de weduwe van Adrianus Bakker, west de weduwe van
Jasper Teeuwe. Koopsom: 400 gulden.
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24-07-1787 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Bastiaan Stout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van der Voet, een stuk
weiland van 450 roeden, in Wouter Pieterseweer, over de wetering, belend oost de weduwe
van Adrianus Bakker, west Symon Stout, zuid de middelwetering. Koopsom: 100 gulden.

30-01-1788 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Aaltje Visser, weduwe van Gerrit de Kraay. Zij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Stout, ouderling alhier. 375 roeden griendland in Blokweer, aan de Kromme steeg,
achter het Waalland van de weduwe van Adrianus Bakker, belend oost de koper, west Cornelis
Visser. Koopsom: 200 gulden.

30-01-1788 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Ary van Onselen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Rudolff Schmidt,
chirurgijn alhier, een huis en erf aan het noordeinde van de Dam, belend oost Cornelis Bos,
west Gerrit de Koning. Koopsom: 1000 gulden. de koper betaalt contant 600 gulden en neemt
voor de rest een hypotheek bij de verkoper, tegen 3% rente per jaar.

17-03-1788 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit Teeuwe en Jan Mak, schepenen, compareerden
Adrianus van Werkhoven, schepen alhier, enerzijds en Jan Wit, anderzijds. Zij verklaren een
ruiling van land overeengekomen te zijn. Adrianus staat af aan Jan 200 roeden griendland in
Vinkepolder, n.l. 125 roeden op de Hille, en 75 roeden in hetzelfde weer. Jan draagt over aan
Adrianus 300 roeden land in Vinkepolder, ten noorden van de weg, in de Lange Steeg, naast
het land van Adrianus.

17-05-1788 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Wouter Spruyt en Jan Mak, schepenen, compareerde
Cornelis Bouman. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Janse van Wingerden te
Hendrik-Ido-Ambacht, een huis en erf aan de Kinderdijk, met vijf hoekjes rietland erachter, in
de boezem van de Nederwaard. Koopsom: 700 gulden.

28-06-1788 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Wouter Spruyt en Jan Mak, schepenen, compareerde
Pleuntje Stout, weduwe en boedelhoudster van Jan Advocaat. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Willem Bakker, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Engel Schouten, west
Cornelis Pleunen van der Kuyl. Koopsom: de koper belooft te betalen 55 gulden in twee
termijnen in twee jaren.

28-06-1788 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Wouter Spruyt en Symon Stout, schepenen, compareerde
Annigje Roos, weduwe en boedelhoduster van Pieter ‘t Hoen. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Cornelis Cornelisz Pijl , gaarmeester alhier, twee stukjes griendland in Blokweer, samen
groot 70 roeden, belend oost Jacob Schouten, west Cornelis Pijl. Koopsom: 70 gulden.

12-07-1788 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Wouter Spruyt en Jan Mak, schepenen, compareerden
Krijn de Kraay en Cornelis Schouten, diakenen alhier. Zij verklaren verkocht te hebben aan Jan
Boelen, een huis en erf aan de Kinderdijk, in de hoge boezem van de Nederwaard, belend zuid
Jan de Graaff, noord Hendrik Borsje, met nog een binnendijks stukje griend in de boezem.
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Koopsom: de koper betaalt aan de huidige bewoner, Cornelis Vink, 50 gulden in drie termijnen.
Cornelis Vink had een vordering van 50 gulden op dit huis en keurt de deal goed.

24-07-1788 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Cornelis Cornelisz Pijl, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Nicolaas Anthony van Haaften, sluismeester alhier, tweederde deel van 3 mergen weiland (het
andere eenderde deel is al van de koper), in Vinkepolder, bij de Lange Steeg, belend oost
Willem van Treuren, west Cornelis Pijl. Koopsom: 300 gulden.

1788 [verdere datum ontbreekt]
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Bart Kraay, schipper te Veen. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Smit en Jacus
Smit, scheepsbouwmeesters alhier, de somma van 150 gulden, terzake van resterende en nog
onbetaalde kooppenningen van een hengstschuit van 37 voeten, rente 4% per jaar, onderpand
is de schuit.

10-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout en Adriaan van Werkhoven, schepenen,
compareerde Cornelis Mak, oud-ouderling. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter van
Schagen, een stuk griendland in Vinkepolder, groot 213 roeden, belend oost Adsriaan
Westerhout, west de weduwe Van Hemert, zuid Krijn de Kraay, noord de weduwe Van Hemert.
Koopsom: 170 gulden.

10-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout en Jan Mak, schepenen, compareerde
Teunis Hagendijk te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Stout,
schepen alhier, 250 roeden griendland in Blokweer, belend oost Cornelis Jansz Pijl, west
Plonis Pijl. Koopsom: 115 gulden.

10-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout en Jan Mak, schepenen, compareerde
Teunis Hagendijk te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem de Graaff,
525 roeden land in Blokweer, in vijf percelen. Koopsom: 140 gulden.

10-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Symon Stout, schepenen, compareerde
Willem van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter Mak, twee stukken griendland in,
in Blokweer, n.l. een stuk van 225 roeden in de Dolfijn, een van 80 roeden aan de
achterwetering. Koopsom: 40 gulden.

11-01-1789 (661-03)
Jan Floris, graaf van Nassau la Leck, etc., verklaart in erfkoop verkocht te hebben aan Everd
Frederik Baron van Herkeren, heer van Cloose etc., gehuwd met Henrietta Johanna Susanna
Maria, gravinne van Nassau la Leck, vrouwe van Beverwaard, Odijk, etc., De porties die tot
heden de heer verkoper toebehoorden in de heerlijkheid, domeinen, goederen en visseirjen
van de Lek, Maas en Stormpolder, alsook de visserij, zanden en platen, en aanwassen in de
Merwede. deze goederen zijn nagelaten door Maurits Lodewijk, graaf van Nassau la Leck en
Beverwaard, etc., en bestaan uit 
- een vierde van een zevende deel van de goederen die overgegaan zijn op de verkoper door
het overlijden van zijn vader Jan Floris, graaf van Nassau la Leck, in leven hoofd officier van
Utrecht. de vrouw van laatstgenoemde blijft het vruchtgebruik genieten.



-229-

- een vierde van een zevende deel door de verkoper geërfd van wijlen zijn tante mevr. Van
Oyen Gelore, gravinne van Nassau la Leck
- een vierde van een zevende deel door de verkoperen geëerfd van wijlen zijn tante Amelia,
gravinne van Nasau la Leck.
Samen dus ¾ van een zevende deel.
Koopsom: 7500 gulden. Te betalen in drie termijn.
Als gemachtigde voor deze verkoop wordt benoemd Cornelis Alidanus Pijl, schout van
Alblasserdam. de verkoop vindt plaats op 5.2.1789.

22-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adriaan van Werkhoven, schepenen,
compareerde Jannigje van der Zijde, weduwe en boedelhoudster van wijlen Adriaan Teeuwe.
zij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 100 roeden griendland in Blokweer, belend
zuid de koper, noord Cornelis Jansz Pijl. koopsom: 48 gulden.

22-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adriaan van Werkhoven, schepenen,
compareerde Cornelis Lieffhollander, gehuwd met Maria Bruygom, te Papendrecht. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Jacus Roos en Dirk Roos, de helft van een boomgaard in
Ruigenhil, naast Symon van der Hoogt en Eldert Maat, groot 28 roeden. Koopsom: 30 gulden.

22-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Leendert ‘t Hoen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Leendert Advocaat, een
huis met erf, aan de binnenkant van de Kinderdijk, voorbij de Lammetjeswaal, belend enerzijds
Maarten Boelen, anderzijds Maarten de Jong. Koopsom: 545 gulden.

22-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Gerrit Boer, gehuwd met Johanna van den Corput. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Jacob Koutstaal, twee percelen land, samen groot 90 roeden, in Vinkepolder,
liggende over de kade aan de Alblas, belend oost Adrianus van Werkhoven, west Willem
Slagboom. Koopsom: 40 gulden.

22-01-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Jacob Koutstaal. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus van Werkhoven,
schepen alhier, twee percelen land, samen groot 90 roeden in de Lange Steeg in Vinkepolder,
liggende over de kade aan de Alblas, zoals hij dat heden gekocht heeft. Koopsom: 110 gulden.

22-01-1789 (661-03)
Voor Herber Boon, Adrianus van Werkhoven en Johannes de Jong, schepenen, compareerde
Klaas Verloop, baas timmerman. Hij verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van Cornelis
Pijl, een somma van 400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Adriaan van de
Wetering.

09-03-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Johannes de Jong,
schepenen, compareerden Wouter Spruyt en Jillis van Dalen als executeurs testamentaire van
wijlen Teunis Bakker en Aryaantje Spruyt (testament van 7.5.1761, bij Bartholomeus van der
Star, notaris te Dordrecht). Zij verklaren verkocht te hebben aan Metje van den Berg, laatst
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weduwe van Arie van Hemert, een huis en erf aan de binnenkant van de dijk, met 100 roeden
griendland in Blokweer achter dit huis. Koopsom: 658 gulden.

09-03-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Herber Boon, schepenen,
compareerde Jillis van Daalen als bij testament van wijlen Teunis Bakker en Aryaantje Spruyt
aangestelde executeur testamentair. Hij verklaart verkocht te hebben aan Wouter Spruyt (ook
aangesteld als executeur testamentair), de helft van een dijkerf en griend in Vinkepolder, aan
de Hoogendijk. Koopsom: 272 gulden.

09-03-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Herber Boon, schepenen,
compareerden Wouter Spruyt en Jillis van Dalen als executeurs testamentaire van wijlen
Teunis Bakker en Aryaantje Spruyt (testament van 7.5.1761, bij Bartholomeus van der Star,
notaris te Dordrecht). Zij verklaren verkocht te hebben aan Abraham Jozeph, slachter alhier,
een huis en erf aan de westzijde van de Dam, belend zuid de erven van Cornelis Pijl, noord
Gerrit Bakker. koopsom: 895 gulden.

14-03-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Herber Boon, schepenen,
compareerde Martinus Spruyt. Hij verklaart te schenken aan zijn zoon Hendrik Spruyt, zijn huis
en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, waarin de comparante woont, belend oost Dirk Roos
en west Jacobus de Winter. Verder nog 88 roeden griendland in Blokweer en 460 roeden
griendland in Blokweer in de Dolfijn. Dit alles onder de conditie dat zijn zoon de schulden en
lasten op zich neemt.

09-04-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Willem van Treuren. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Pijl,
ouderling alhier, een somma van 200 gulden, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn
huis en erf aan de buitenkant van de Hoogendijk in Vinkepolder en 1 mergen 450 roeden
weiland in Vinkepolder, belend oost Goris Pijl en west A. van Haaften.

09-04-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Teunis de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jansz Pijl, ouderling
alhier, een huis en erf in de Kerkstraat, vast aan het huis van Huybert Diepenbrugge, belend
oost Dirk Roos, west Gerrit Bakker. Koopsom: 310 gulden.

09-04-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Bastiaan van Klaveren, wonende te Sandelingen-Ambacht, voor zichzelf en
instaande voor de kinderen van Ary van Klaveren, beiden kinderen van Cornelis van Klaveren,
en voor Jan den Hoet, zoon van Steven den Hoet, alsmede voor Pietertje van Olm, gehuwd
met Ary Harenknoker en Bastiaan van Olm, kinderen van Cornelis van Olm en Maayke den
Hoet. En dezelfde Bastiaan van Klaveren en Hendrik Brouwer als voogden over de
minderjarige kinderen van Jan van Olm, zoon van Cornelis van Olm. Zij verklaren in het
openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz Pijl, een huis en erf, binnen- en
buitendijks aan de Hoogendijk, belend zuid Goris Pijl, noord Eldert Maat. Koopsom: 505
gulden.

09-04-1789 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Dirk Roos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jannigje van der Zijde, weduwe
van Adriaan Teeuwe, 1 mergen 200 roeden land in Blokweer, in het Smalweer, belend oost de
weduwe van Adrianus Bakker, west Lijsbet van der Dussen, zuid het land van de koper.
Koopsom: 200 gulden.

20-04-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Symon Stout, schepenen, compareerde Ary
Teeuwe en Leendert Teeuwe, kinderen van Willem Teeuwe, Gerrit Teeuwe, zoon van Ary
Teeuwe, verder Maarten Herwig, gehuwd met Geertje Teeuwe, Johannes Kortland, gehuwd
met Aryaantje Teeuwe, Leendert ‘t Hoen, gehuwd met Cornelia Teeuwe, en Ary Teeuwe, allen
kinderen van Adriaan Ariensz Teeuwe. Zij verklaren verkocht te hebben aan Cornelis Jansz
Pijl, ouderling alhier, 100 roeden aveling in Blokweer, in de Lammetjeswaal. Koopsom: 150
gulden.

20-04-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Symon Stout, schepenen, compareerde Ary
Teeuwe en Leendert Teeuwe, kinderen van Willem Teeuwe, Gerrit Teeuwe, zoon van Ary
Teeuwe, verder Maarten Herwig, gehuwd met Geertje Teeuwe, Johannes Kortland, gehuwd
met Aryaantje Teeuwe, Leendert ‘t Hoen, gehuwd met Cornelia Teeuwe, en Ary Teeuwe, allen
kinderen van Adriaan Ariensz Teeuwe. Zij verklaren verkocht te hebben aan Leendert ‘t Hoen
(een van de comparanten), een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost de koper, west
Plonis Pijl, zuidoost Plonis Pijl. Koopsom: 470 gulden.

20-04-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Johannes de Jong, schepenen, compareerde
Ary Groenendijk. Hij verklaart verkocht te hebben aan Symon Stout, schepen alhier, 200
roeden aveling naast de krom van de Donkere Steeg, achter een stukje land van Plonis Pijl en
nog drie stukjes aveling griend samen groot 100 roeden, gelegen achter de Twaalf Akkers,
beide in Blokweer. Koopsom: 200 gulden.

01-07-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Jan Mak, schepenen, compareerde
Cornelis Steehouder, te Hendrik-Ido-Ambacht, als voogd over het minderjarige kind van Jan
van Affaire. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, een huis en erf aan de
Kinderdijk, belend zuidoost de steeg van het erachter gelegen land van Hendrik van der Kuyl,
west het erf dat heden verkocht is aan Cornelis Schoutten. Koopsom: 400 gulden.

01-07-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Jan Mak, schepenen, compareerde
Cornelis Steehouder, te Hendrik-Ido-Ambacht, als voogd over het minderjarige kind van Jan
van Affaire. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Schouten, een dijkerf aan de
Kinderdijk, belend oost Paulus Bode, west Engel Schouten. Koopsom: 130 gulden.

08-08-1789 (661-10a)
Gerhardus Emaus, raad en vroedschap van Dordrecht en de weduwe van Adrianus Bakker
verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam enkele
landerijen.
Verkocht wordt:
- 4 mergen 385 roeden hooi- en griendland, zijnde de Zieuwekade in Vinkepolder. Geboden is
725 gulden. Geen koper vermeld.
- 2 mergen 200 roeden land in Vinkepolder, belend oost de erven van Willem Bruygom, west
Philip Vet. Koper: Ary van der Heu, voor 225 gulden.
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- 1 mergen griendland genaamde de Slimme Mergen, in Vinkepolder, belend oost, zuid Ary
van der Heu, noord de Kromme Laan. Geen koper vermeld.
- 2 mergen 200 roeden wei- en griendland in Vinkepolder en 1 mergen 200 roeden weiland en
400 roeden griendland, belend oost de weduwe De Hooy, west de weduwe Jacob de Jong.
Geboden is 820 gulden. Geen koper vermeld.
- 3 mergen wei- en griendland in Vinkepolder, belend oost de weduwe Jacob de Jong.
Geboden 900 gulden. Geen koper vermeld.
- 1 mergen zaailand in Vinkepolder bij de Langesteeg, en 200 roeden griendland. Geen koper
vermeld.
- 400 roeden griendland in Vinkepolder binnen aan de middelwetering. Geen koper vermeld.
- drie percelen griendland in Blokweer, groot 150 roeden, binnen de voorwetering en nog 100
roeden hooiland. Geen koper vermeld.
- 1 mergen 450 roeden weiland, genaamd Aart Cornelisse Tienhond, in Blokweer. Geen koper
vermeld.
- 387 roeden griendland in Blokweer in het kerkeland over de middelwetering, belend oost Jan
Mak, west Cornelis Jansz Pijl, belast met 3 voeten dijk aan de Kinderdijk in paal 138 voor het
huis van de weduwe Pieter van ‘t Hoen.
- 2 mergen 300 roeden land in Blokweer in Aart Neel de Smitsweer en Janneke Gijseweer,
achter het huis van Lijsbet van der Dussen, belend oost Dirk Roos, west Plonis Pijl.
- 2 mergen 300 roeden weiland genaamd De Plas, in Blokweer, over en aan de
middelwetering, belend oost de erven Cornelis Pijl, west Gijbenweer.
- 1 mergen griendland genaamd de Rietkamp, aan de achterwetering.
- 500 roeden griendland bestaande uit vier akkers, gelegen in Wisschert in Blokweer.
- 2 mergen zaai- en hooiland in Kortland in de Sluipert, belast met 7 voeten dijk aan de
Kinderdijk.

05-09-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Frederik Ariens. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gijsbert Herwig, 364½
roeden griendland in Blokweer, waarvan 250 roeden aan de achterwetering, met oost Gerrit
Bakker en west Huyg Korteland, en 89 roeden in de Loet in Blokweer, belend oost Ary
Teeuwe, west Wouter Spruyt, en 51 roeden nabij de Kortlandse brug, gemeen met Jillis van
Dalen, belend zuid Ary Langerak, noord Dirk Tuytel. Koopsom: 80 gulden.

05-09-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Frederik Ariens. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes Pijl, een huis met
binnendijks erf en boomgaard, en twee stukken aveling, groot 150 roeden, aan de Kinderdijk,
tegen het land van Plonis Pijl, achter de Lammetjeswaal, belend enerzijds Fop Smit. Koopsom:
1020 gulden.

05-09-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de jong, schepenen,
compareerde Adrianus Rijke, meester timmerman alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Maarten Herwig, kerkmeester alhier, een boomgaardje in Blokweer, achter Claas Mostert,
belend west Ary Teeuwe. Koopsom: 90 gulden.

05-09-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Cornelis Stout, schepenen, compareerde
Elisabeth Mak, weduwe en boedelhoudster van Jan ‘t Hoen. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Aart ‘t Hoen, een huis met binnen- en buitendijks erf, aan de Kinderdijk, belend oost en
west de weduwe van Pieter van ‘t Hoen. Koopsom: 120 gulden.
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05-09-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl  en Herber Boon, schepenen,
compareerde Aart Hagendijk. te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary
Pot, meester scheepstimmerman in het Elshout, 450 roeden griendland in Zoetjesgriend in
Blokweer, belend oost Ary van der Giesen, west Plonis Pijl en Jasper Schouten. Koopsom: 24
gulden. 

05-09-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl  en Herber Boon, schepenen,
compareerde Jacus Roos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jacob Koutstaal, 50 roeden
land, gelegen bij het Papeslootje, in Vinkepolder, belend oost en zuid de weduwe van Jacob de
Jong, west Ary van Loon en de verkoper. Koopsom: om schade en bate.

08-09-1789 (661-17)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven,
schepenen van Alblasserdam, compareerden Ary de Kroon en Geertje van Wijngerde,
echtpaar te Alblasserdam. Zij maken hun testament.
1. Zij herroepen alle vorige testamenten.
2. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam, onder voorwaarde dat de langstlevende de kinderen op
te voeden tot zij mondig zijn of tot eerder overlijden van de langstlevende en ze dan te geven
een behoorlijke uitzet van kleren en bovendien drie gulden ter voldoening van de legitieme
portie.
3. Zij benoemen elkaar tot voogd en na de dood van de langstlevende Ary Teeuwe, neef van
de testateur en Ary van Wijngerde te Sliedrecht, Wouter Spruyt, ouderling te Alblasserdam en
Gerrit Groenevelt te Streefkerk.

07-11-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Symon Stout, schepenen, compareerde Gerrit
Spruyt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Wouter Spruyt, ouderling alhier, 150 roeden
griendland in Blokweer aan de voorwetering op de Quel. Koopsom: 120 gulden.

07-11-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Symon Stout, schepenen, compareerde Gerrit
Boer. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus van Werkhoven, schepen alhier, een huis
en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, oost het minderjarige kind van Johannes ... en west
Herber Boon. Koopsom: 650 gulden.

24-11-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Gerardus Emans, raad en vroedschap van Dordrecht, gehuwd met Geertruyda
Miehault, voor zichzelf en zich sterk makende voor de zuster van zijn vrouw, Hendrina
Miehault, samen enige erfgenamen van Simon Miehault, alsmede Ingetje van Leeuwen,
weduwe en boedelhoudster van Adrianus Bakker, wonende alhier. Zij verklaren in het
openbaar verkocht te hebben aan Ary van der Heu, 2 mergen 200 roeden land in Vinkepolder,
zijnde een deel van het Vinkeland, van de Kromme Laan in het noorden tot de avelingen van
de Vinkelandse dijk, belend oost de erven van Willem Bruygom, west Philip Vet. Koopsom: 250
gulden.

24-12-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Adrianus Rijke. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, 90 roeden
griend in Blokweer, belend oost Wouter Spruyt, west idem. Koopsom: 50 gulden.
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24-12-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Johannes Mever. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de Stigter te Nieuw-
Lekkerland, 300 roeden land in Blokweer, belend oost Dirk Roos, west Dirk Roos. Koopsom:
60 gulden.

24-12-1789 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Gerardus Emans, raad en vroedschap van Dordrecht, gehuwd met Geertruyda
Miehault, voor zichzelf en zich sterk makende voor de zuster van zijn vrouw, Hendrina
Miehault, samen enige erfgenamen van Simon Miehault.. Zij verklaren in het openbaar
verkocht te hebben aan Ingetje van Leeuwen, weduwe van Adrianus Bakker, de helft van 586
roeden griendland in Blokweer in Jan Damenweer, achter de weduwe van Adriaan Teeuwe,
belend oost Adriaan de Brigweer en west Aart Neel de Smitsweer. Koopsom: 112 gulden.

22-01-1790 (661-03)
Op 29-12-1789 compareerde voor Johan Paulus van Eden van der Pals, notaris te Rotterdam,
Cornelis Alidanus Pijl, schout van Alblasserdam. Hij bekent schuldig te zijn aan Andries Jozeph
Polak, joods koopman te Rotterdam een somma van ... . de comparante belooft geen van zijn
goederen te verkopen, of te bezwaren, voordat deze som met rente aan de geldschieter is
terugbetaald. De comparant verklaart zijn persoon en goederen aan deze transactie te
verbinden.

23-01-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Leonard Pijl te Dordrecht. Hij verklaart schuldig te zijn aan Otto de Kat te
Dordrecht een somma van 4000 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar,
met als onderpand zijn huis, erf, tuin en bossen erachter, met een wagenhuis en stalling aan
de Kinderdijk, belend oost de kinderen van Jasper de Kraay, west Maarten Goedhart. Nog een
huis met dijkerf bij de Dam, plus 4 mergen wei- en zaailand in Matthijs van Muylwijksweer in
Blokweer, en 1 mergen 400 roeden wei- en hooiland in Blokweer, naast het vorige stuk land,
en 100 roeden aveling land achter Maarten Goedhart. Alles in Blokweer.

11-02-1790 (661-03)
Voor Herber Boon, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Gerardus Emans, raad en vroedschap van Dordrecht, gehuwd met Geertruyda Miehault, voor
zichzelf en zich sterk makende voor de zuster van zijn vrouw, Hendrina Miehault, samen enige
erfgenamen van Simon Miehault. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes Pijl en
Cornelis Alidanus Pijl, 2 mergen 300 roeden land in Aart Neel de Smitsweer en Johannes
Gijsenweer, over de wetering in Blokweer, achter het land van Lijsbet van der Dussen, belend
oost Dirk Roos, west Plonis Pijl. Verder 2 mergen zaailand in Vinkepolder bij de Lange Steeg
achter het land van Nicolaas Anthony van Haaften. Koopsom: 400 gulden.

11-02-1790 (661-03)
Voor Herber Boon, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Gerardus Emans, raad en vroedschap van Dordrecht, gehuwd met Geertruyda Miehault, voor
zichzelf en zich sterk makende voor de zuster van zijn vrouw, Hendrina Miehault, samen enige
erfgenamen van Simon Miehalut. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes Pijl en
Cornelis Alidanus Pijl, 400 roeden griendland in Vinkepolder, achter het huis van de weduwe
van Jacob de Jong, belend oost Ary Langerak, west de weduwe van Jacob de Jong, zuid de
wetering. Koopsom: 200 gulden.

11-02-1790 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Gerardus Emans, raad en vroedschap van Dordrecht, gehuwd met Geertruyda
Miehault, voor zichzelf en zich sterk makende voor de zuster van zijn vrouw, Hendrina
Miehault, samen enige erfgenamen van Simon Miehault. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Leendert ‘t Hoen, 1 mergen 450 roeden weiland in Blokweer, aan de middelwetering, genaamd
Aart Cornelisz Tienhond, belend oost het Gijbenweer. Dit land is afkomstig van een
boedelscheiding op 21.11.1789 uit de nalatenschap van Adrianus Bakker. Koopsom: 300
gulden.

31-03-1790 (661-03)

Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Jan Timmer, als gevolmachtigde van ... [naam is opengelaten]. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Gerrit de Jong, 2 mergen 300 roeden hooiland in Vinkepolder, van de
Alblas zuidwaarts tot de wetering, belend oost de molenvliet, west de weduwe van Adrianus
Bakker. Koopsom: 400 gulden.

15-05-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerden Wouter Spruyt, ouderling alhier, en Gerrit Teeuwe, alhier. Zij zijn
een ruiling overeengekomen. Wouter draagt over aan Gerrit 162 roeden land in Blokweer, in
Dirk Zoetenweer, achter het land van Adriaan de Haan, belend oost Gijsbert Herwig, west
Herber Boon. Gerrit geeft in ruil 212 roeden griendland in Blokweer in de Swardel, binnen de
voorwetering, belend oost Wouter Spruyt zelf , west Cornelis Cornelisz Pijl. Wouter Spruyt
betaalt 47 gulden toe.

15-05-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Annigje Roos, weduwe en boedelhoudster van wijlen Pieter van ‘t Hoen. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz Pijl, schepen alhier, een huis en erf aan
de Kinderdijk, belend oost Aart ‘t Hoen, west Wouter Spruyt, op de hoek van de
Lammetjeswaal. Koopsom: 500 gulden.

15-05-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Cornelis Cornelisz Pijl, schepenen,
compareerde Cornelis Pleunen van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de
Stigter te Nieuw-Lekkerland, 300 roeden griendland in Blokweer, over de wetering, aan de
achterwetering, belend oost de koper, west Leendert Teeuwe. Koopsom: 50 gulden.

21-06-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Philip Vet te Papendrecht. als gevolmachtigde van de minderjarige erfgenamen
van wijlen Aart Vet en Adriana van Muyden, in leven echtpaar, met name Leendert Vet,
Cornelis Vet, Aalbert de Haas gehuwd met Neeltje Vet, alsmede van de genoemde Leendert
Vet als samen met zijn oom Philip Vet door de weeskamer aangestelde voogden over zijn
broer Adrianus Vet en geassisteerd door de regenten van de weeshuizen van Culemborg, over
zijn minderjarige zusters Cornelia Vet en Maria Vet die in deze weeshuizen opgenomen zijn. Zij
verklaren verkocht te hebben aan Jacob Vet te Papendrecht, 3 mergen hooi- en griendland in
het Nieuwland onder Alblasserdam, genaamd de Moordhoekse griend. Koopsom: 315 gulden.

02-08-1790 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Johannes Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Rut Sukkel, schipper te ‘s-
Hertogenbosch, een kopjachtje, lang 38 voeten. Koopsom: 600 gulden.

23-08-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Johannes de Jong,
schepenen, compareerde Abraham van der Linden, te Hillegondsberg, Hij verklaart verkocht te
hebben aan aan Claas van Zwol alhier, een turfijkker, land 50 voeten. Koopsom: 100 gulden
contant en 75 gulden in drie termijnen, per jaar 25 gulden.

09-11-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Johannes de Jong,
schepenen, compareerde Jan Visser. Hij verklaart verkocht te hebben aan Claas de Wit, te
Bleskensgraaf, een aakschuit, lang 46 voeten. Koopsom: 100 gulden contant en de koper blijft
schuldig 400 gulden, af te lossen met 100 gulden per jaar, tegen 4% rente.

11-12-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Johannes de Jong, schepenen, compareerde
Cornelis Mak. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, een stukje griend van 36
roeden in Blokweer, achter Wouter Spruyt, belend noord en zuid de koper. Koopsom: 45
gulden.

11-12-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Johannes de Jong, schepenen, compareerde
Cornelis Muys, wonende te Kralingen. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jacus Smit,
scheepstimmerman te Nieuw-Lekkerland, een somma van 600 gulden, terzake van aankoop
van een nieuw schip, genaamd De Vier Lasten, lang 48 voeten. Af te betalen in termijnen van
60 gulden per jaar, rentevrij.

11-12-1790 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Jan Mak, schepenen, compareerde Rut
van Mever, gerechtsbode van Alblasserdam, handelend op grond van een authorisatie tot
executie van d.d. 5.7.1790, op een veroordeling van d.d. 1.7.1790, vanwege Nicolaas Martinus
Bogaart van Alblasserdam, wonende te Brussel. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit de
Jong, een huis en erf, in Vinkepolder, belend oost de weduwe van Jacob de Jong, west Gooy
Pijl, toebehoord hebbend aan Ary Beenhakker, de gedaagde, veroordeelde en geëxecuteerde.
Koopsom: 57 gulden.

25-01-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Gerrit van Haaften. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik de Jong te
Kijfhoek, 500 roeden land in Vinkepolder, naast het Vinkeland, belend oost Philip Vet, west
Gerrit Bakker. Koopsom: 300 gulden.

04-02-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Jan Mak, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Symon Stout, schepen alhier,
183 roeden land in Blokweer achter het land van Plonis Pijl, belend oost Adriaan Vogelzang,
west Eldert Maat, en verder 375 roeden griendland in vier percelen, van 150 roeden, twee
akkers samen groot 50 roeden, 75 roeden en 100 roeden. Eveneens 60 roeden griendland in
het Hoendernest, alles in Blokweer. Koopsom: 300 gulden.

04-02-1791 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Jan Mak, schepenen,
compareerde Jan Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de Stigter, te Nieuw-
Lekkerland, 84 roeden vlichtland in Blokweer, aan de achterwetering, belend oost Cornelis
Mak, west Wouter Spruyt. Koopsom: 18 gulden.

23-04-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Jan Mak, schepenen,
compareerde Jan van der Heul.  Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de Stigter, te Nieuw-
Lekkerland, twee huizen en erven en een boomgaard met het kleine huisje ernaast, aan de
zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost het gemeenschappelijke waterpad, west Johannes
Verwaart. Koopsom: 775 gulden.

23-04-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Jan van der Heul. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Herwig en Gijs
Herwig, 335 roeden land in Vinkepolder in Krayesteyn binnen de middelwetering, ten westen
van de Lange Steeg, achter het land van Crijn de Kraay. Koopsom:  59 gulden.

23-04-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Jan van der Heul. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan de Haan, 400
roeden griendland in Vinkepolder in Jan Claas Gijseweer achter het Overdorp, belend oost de
weduwe van Jacob de Jong, west Gerrit van Haaften. Koopsom: 170 gulden.

25-06-1791 (661-03)
Voor Symon Stout, Cornelis Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Adrianus Rijke. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 300
roeden land in Vinkepolder in twee percelen, een van 200 roeden,  op de Hille, oost de koper,
west Naantje Baan en een van 100 roeden, binnen de wetering, belend oost de weduwe van
Jacob de Jong, west Naantje Baan. Koopsom: 75 gulden.

06-09-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Gerardus Koning te Gouda, als door het stadsbestuur aldaar aangestelde
curator in de boedel van wijlen Helena Redelijkheyd, laatst echtgenote van Everhardus
Verhaar en te Gouda overleden. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jansz Pijl alhier,
de helft van 4 mergen 575 roeden hooiland in Kortland, in het westelijke Bollekadeweer.
Koopsom: 120 gulden.

22-09-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Herber Boon, schepenen,
compareerde Frans van Vin, wonende te Maaslandsluis. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Johannes Pijl en Ary Bakker, de helft van een bomschuit, genaamd De Eendracht, lang 44
voet, gemaakt door de scheepstimmerman Cornelis Hoek te Katwijk in 1788. Koopsom: 2000
gulden.

15-10-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Leendert van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn broer Jan
Hendrikse van der Kuyl, de helft van een huis en erf en boomgaard, aan de Kinderdijk, belend
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zuidoost Jan Boode, noordwest de steeg van het Zandeke. de andere helft is reeds in het bezit
van de koper. Koopsom: 375 gulden.

15-10-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Jan Hendrikse van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn broer
Leendert van der Kuyl, de helft van enige percelen griendland in Blokweer, twee percelen aan
de Gouwe Steeg, twee aan de achterwetering achter Wouter Spruyt, en twee percelen op
Zoetjesgriend, samen groot 175 roeden. de andere helft is reeds van de koper. koopsom: 40
gulden.

15-10-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Pieter van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Leendert Hendrikse van
der Kuyl, een huis met erf, en boomgaard, aan de Kinderdijk, bij de sluis van de hoge
boezemkade van de Nederwaard, belend zuidoost Fop Smit, noordwest de boezemstoep.
Koopsom: 550 gulden.

15-10-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Cornelis Mak. Hij verklaart op 30.8.1781 in het openbaar verkocht te hebben aan
Gijsbert Herwig, 225 roeden land in Blokweer, over de wetering, belend oost de weduwe van
Adriaan Teeuwe, west Huyg Kortelandt. Koopsom: 170 gulden.

Op 29-11-1791 door Pieter van Beest obligatie verleden ten behoeve van Jan Mak, groot 100
gulden en daar van betaald den veertigste penning tot ƒ 2.10-.
Cornelis Alidanus Pijl, secretaris.

19-12-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Symon Stout, schepenen, compareerde
Jacobus Boon. Hij verklaart schuldig te zijn aan Samuel ‘t Hoofft, koopman te Dordrecht, een
somma van 1000 gulden, terzake van geleverde en nog onbetaalde houtwaren, terug te
betalen in termijnen van 50 gulden per jaar, tegen een rente van 4% per jaar. Onderpand: zijn
huis, timmerloods en erf aan de Kinderdijk, door de comparant bewoond, belend zuidoost
Cornelis Cornelisz Pijl, noordwest Cornelis Bouw.

24-12-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Symon Stout, schepenen, compareerde
Cornelia Roodnat, laatst weduwe van Cornelis Visser. Zij verklaart op 17.11.1791 in het
openbaar verkocht te hebben aan Pieter Mak, diaken alhier, 1 mergen 155 roeden vlichtland in
Blokweer, n.l. 350 roeden weiland binnen de middelwetering, belend oost Cornelis Stout en
west Plonis Pijl en 375 roeden hooiland over de wetering achter het vorige perceel, belend oost
Cornelis Pijl, west Crijn de Kraay. Koopsom: 301 gulden.

24-12-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Cornelia Rootnat, weduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis Visser. Zij
verklaart op 17.11.1791 in het openbaar verkocht te hebben aan Symon Stout, schepen alhier,
twee percelen land, n.l. 150 roeden griendland in Blokweer in de Kijfkamp, belend oost
Cornelis Bouw, west de weduwe van Adrianus Bakker, en 200 roeden griend- en hooiland in
Blokweer aan de wetering, achter het Waalland. Koopsom: 169 gulden.
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24-12-1791 (661-02)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Bode, 100 roeden
aveling in Blokweer, achter Jacob Koutstaal, belend west Hendrik Borsje. Koopsom: 100
gulden.

24-12-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Johannes Korteland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Govert van Ameide,
100 roeden griendland in Blokweer, over de wetering op de Blauwe Steen, belend oost Jan
Mak, west de weduwe van Adrianus Bakker. Koopsom: 24 gulden.

24-12-1791 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Cornelis Spruyt te Ouderkerk. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter van
der Heu, een huis en erf en boomgaard aan de zuidzijde van de Kerkstraat, van het marktveld
tot de Alblas, belend west het gemeenschappelijke waterpad, oost de weduwe van Willem
Baan. Koopsom: 1000 gulden. De koper betaalt 500 gulden en neemt voor de rest een
hypotheek bij de verkoper, tegen 4% rente per jaar.

24-12-1791 (661-03)
Voor Herber Boon, Symon Stout en Adrianus van Werkhoven, schepen, compareerde Wouter
Spruyt, als gemachtigde van Naantje Baan. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis
Alidanus Pijl, schout alhier, 1 mergen land in Vinkepolder, in vier percelen. Koopsom: 110
gulden.

23-01-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Herber Boon, schepenen,
compareerde Adrianus van Werkhoven, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Adriaan Koelewijn te Hardinxveld, een huis en erf op de buitenkant van de Dam, ten zuiden
van de sluis en haven, belend enerzijds de erven van Willem Bruygom, anderzijds het land van
de Nederwaard, met de bakkerswinkel en gereedschappen. Koopsom: 3600 gulden.

23-01-1792 (661-03)
Voor Herber Boon, Symon Stout en Adriaan van Werkhoven, schepenen, compareerden
Wouter Spruyt en Gerrit Teeuwe, als gemachtigden van Naatje Baan. Zij verklaren verkocht te
hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 1 mergen land in Vinkepolder. Koopsom: 110
gulden.

10-03-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Cornelis Bouw. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Smit een somma van 400
gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en
erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Jacobus Boon, noordwest de weduwe van Adrianus
Bakker en verder 1 mergen 300 roeden land in Blokweer, n.l. 300 roeden in Zoetjesgriend en
77 roeden in de Swardel, 50 roeden in het Paradijs, 50 roeden achter het Waalland van de
weduwe van Adrianus Bakker, 200 roeden aan de oostzijde van de Kijfkamp, 100 roeden
binnen de wetering, 100 roeden achter de Plas, en de helft van 765 roeden in de Swardel en
nog 70 roeden aveling.

23-03-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Herber Boon, schepenen,
compareerde Abraham Verwaart. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus van
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Werkhoven, schepen alhier, een stuk griendland van 80 roeden, in Vinkepolder, binnen de
wetering, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west Gerrit van Haaften, en nog een stukje land
van 60 roeden in Vinkepolder, belend oost de weduwe van Jacob de Jong, west Pieter de
Groot. Samen dus 140 roeden. Koopsom: 70 gulden.

23-03-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Adrianus Rijke. Hij verklaart verkocht te hebben aan Herber Boon,
schepen alhier, 400 roeden hooiland, binnen de middelwetering, belend oost Johannes Pijl.
Koopsom: 21 gulden.

29-03-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Hendrik de Jong, wonende te Kijfhoek. Hij verklaart schuldig te zijn aan Salomon
Mozes, joods koopman te Oost-IJsselmonde, een somma van 729 gulden, ter zake van een
onbetaalde obligatie van eveneens 729 gulden, die op 9.5.1791 door de comparant voor een 
notaris te Rotterdam ten behoeve van Salomon Izaak, joods koopman aldaar was verleden, en
op 26.3.1792 was overgegaan op Salomon Mozes, en welke obligatie bij het passeren van
deze akte beschouwd wordt te zijn vernietigd. De schuld wordt afgelost in jaarlijkse termijnen
van150 gulden vanaf 1.11.1792. Onderpand is 1 mergen 500 roeden land in Vinkepolder in het
Vinkeland. 

12-05-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Adrianus Rijke, Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Koutstaal, een huis, erf
en boomgaard aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost Jacus Smit, west Claas
Mostert. Koopsom: 500 gulden.

12-05-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Jan Mak, schepenen, compareerde
Symon Stout, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes ‘t Hoen, een huis
en erf aan de binnenkant van de Kinderdijk, belend oost de weduwe van Aart Korteland, west
de weduwe van Pieter van ‘t Hoen. Koopsom: 800 gulden. De koper betaalt 300 gulden
contant en neemt voor 500 gulden een hypotheek bij de verkoper, tegen 4% rente per jaar.

19-06-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Cornelis Vonk, schout en secretaris te Streefkerk, als gemachtigde van Jan
Gijsberto de Mey, heer van Streefkerk, wonende te Leiden. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Abraham Sebastiaan van de Graaff, in de oudraad te Dordrecht en Dirk Cornelis van de
Graaff, wonende te Dordrecht, 9 mergen wei- en hooiland in Kortland, vanouds genaamd het
Bagijnenland, strekkende vanuit de sloot tegen de landen van Souburg tot aan de achterkade.
Koopsom: 1800 gulden.

31-09-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Leendert ‘t Hoen, diaken alhier, als gealimenteerd hebbende Cornelis Verwaart,
alhier overleden. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit de Jong, een huis en erf  in
Vinkepolder, belend oost de weduwe van Jacob de Jong, west de kinderen van Gooy Pijl,
staande ten noorden van het huis van de koper. Koopsom: 175 gulden.

03-09-1792 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Klaas Mostert, gehuwd met Krijntje van der Zijde. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Dirk Tuytel, 400 roeden hooiland in Kortland, belend oost Ary van der Heu, west
Aryaantje Baan. koopsom: 70 gulden.

03-09-1792 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Fop Bol. schipper op Dordrecht, wonende alhier. Hij berklaart schuldig te zijn aan
Jan Smit een somma van 200 gulden, terzake van nog onbetaalde kooppenningen van een
hengstschuit, groot een halve last, geleverd door Jan Smit. Af te lossen met 25 gulden per
jaar, tegen een rente van 4%

11-10-1792 (661-03)
Voor Symon Stout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Leendert Bakker te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ocker Repelaar en
Johan Repelaar, beiden te Dordrecht, voor een vierde, Jan Hoofft te Krimpen aan de IJssel
voor een vierde, Johannes Pijl voor een vierde en Cornelis Alidanus Pijl voor een vierde, 487
roeden land in het poldertje Kortgeen, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west Johannes Pijl.
Koopsom: 974 gulden.

09-11-1792 (661-03)
Voor Johannes de jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde Cornelis
Alidanus Pijl, schout en secretaris alhier. Hij bekent schuldig te zijn aan Johannes Roedolff,
koopman te Rotterdam, een somma van 7000 gulden, terzake van cassatie en vernietiging van
vier promissen, ieder groot 1000 gulden kapitaal, door hem getekend op 1.9.1792, om twee
maanden na dato aan toonder te betalen, en waarbij hij heeft bekend de waarde te hebben
genoten, en vanwege een somma van 3000 gulden door Johannes Roedolff aan hem
uitbetaald. Hij zal het bedrag in een keer terugbetalen en betaalt een rente van 4% per jaar.
Als onderpand stelt hij een huis en erf, gelegen naast het gemene lands stoep, belend zuid de
stoep, noord Abraham Jozeph; 3 mergen 300 roeden wei- en hooiland in Korteland, belend
oost Johannes de Jong, west Aryaantje Baan en Krijn de Kraay; 2 mergen 300 roeden land in
Vinkepolder op de Hille, belend oost Ary Langerak, west de weduwe van Jacob de Jong; 4
mergen 484 roeden land in Vinkepolder; 12 mergen 70 roeden land in Blokweer; en verder op
de helft in een stuk buitenland, griend, genaamd de Dommis, naast de gorsingen van de
polder voor Donkersloot, waarvan de andere helft toebehoort aan Leonard Pijl.

10-11-1792 (661-03)
Voor Jan Mak, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde Jan
Havelaar jr., makelaar te Rotterdam, als gemachtigde van Nicolaas Martinus Bogaart,
wonende in huize Middachten onder Rheden. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes
Pijl, Jan Herfst te Krimpen aan de IJssel en Cornelis Alidanus Pijl, een herenhuis en erf aan de
oostzijde van de Dam, naast het huis van de Nederwaard met de stallen ernaast. Ook een huis
en erf in Vinkepolder, met erachter gelegen land van 10 mergen 580 roeden, belend oost
Gerrit Bakker. Aan de verkoper getransporteerd op 5.12.1772 en 29.3.1774, zijnde aangelegd
tot een buitenplaats. een stukje avelingland in Vinkepolder, naast het genoemde land, belend
zuid Gijsbert Herwig, noord Eldert Maat. De verkoper aangekomen op 7.1.1786. Nog een
stukje land ten oosten van het eerstgenoemde huis. de verkoper aangekomen op 9.2.1784.
Verder een stukje land in de Ruigenhil. de verkoper aangekomen 19.12.1776. Nog een huis en
erf aan de binnenkant van de Hoogendijk, naast de polderstoep, belend zuid Krijn de Kraay,
noord de stoep. En een huis en erf aan de binnenkant van de Kinderdijk, het zogenaamde
veerhuis, thans gehuurd door de veerman Jacob Nederveen. Koopsom; 18.000 gulden. De
kopers sluiten een hypotheek op het verkochte goed van 9000 gulden tegen 4% en betalen
9000 gulden contant.
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10-11-1792 (661-03)
Voor Jan Mak, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde Jan
Havelaar jr., makelaar te Rotterdam, als gemachtigde van Nicolaas Martinus Bogaart,
wonende in huize Middachten onder Rheden. Hij verklaart verkocht te hebben aan johannes
Pijl 2 mergen 200 roeden griendland in Vinkepolder op de Hille. Koopsom: 630 gulden.

03-01-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Aalbert Oomis, schipper te Gorinchem. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan
Smit, scheepstimmerman alhier, de somma van 1200 gulden, vanwege onbetaalde
kooppenningen van een pavillion damschuit, gebouwd door Jan Smit, 54 voet lang. Af te
betalen met 100 gulden per jaar tegen 3% rente per jaar.

12-01-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Teunis de Jong. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Heykoop, een huis en
erf in Vinkepolder, belend oost Willem van Treuren, west de weduwe van Jacob de Jong.
Koopsom: 313 gulden.

13-01-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gijsbert Herwig, 120 roeden
griendland in Blokweer, over de middelwetering aan de achterwetering, belend oost de
weduwe van Adriaan Teeuwe, west de koper. Koopsom: 50 gulden.

17-01-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Krijn Beek, als gemachtigde van zijn moeder Cornelia Bloot, weduwe van
Huymen Beek, wonende te Gouderak. Hij verklaart verkocht te hebben aan Symon Stout,
schepen alhier, 30 roeden griendland in Blokweer, aan de Donkere Steeg, belend enerzijds
Elisabet van der Dussen. Koopsom: 30 gulden.

07-02-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Jan Mak, schepenen,
compareerde Jacobus de Winter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Stout, schepen
alhier, 287 roeden griendland in Blokweer, in een stuk van 212 roeden, belend oost Cornelis
Alidanus Pijl, west de koper zelf, en een stuk van 75 roeden aan de oostzijde van de Kijfkamp,
belend zuid en noord Cornelis Mak. Koopsom: 77 gulden.

07-02-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Jacobus de Winter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jansz Pijl, 80
roeden griendland in Blokweer aan de Donkere Steeg, belend oost de koper, west Lijsbet van
der Dussen. Koopsom: 59 gulden.

07-02-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Cornelis Mak. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 175 roeden
vlichtland in Blokweer, aan de achterwetering in het Paradijs, belend oost Cornelis Jansz Pijl,
west Ary de Stigter. Koopsom: 70 gulden.

23-05-1793 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Hendrik Verhoeff, schout en secretaris van Ridderkerk, als gemachtigde van
Maggeltje van Affaire, laatst weduwe van Jan Pleunen Vermeulen, wonende te Ridderkerk. Hij
verklaart in het openbaar te hebben verkocht aan Dirk Tuytel, 4 mergen wei- en hooiland, in
Blokweer, ten noorden van de kerk, belend oost Dirk Tuytel, west Ary Langerak. Koopsom:
1300 gulden.

23-05-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Maarten Woutersz Goedhart. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Maarten Ariensz Goedhart, zijn neef, een huis en erf, aan de Kinderdijk, met 200 roeden
griendland erachter, belend oost Leonard Armiger Pijl, west Jan de Ruyter, noord Jan de
Ruyter. Koopsom: 600 gulden.

27-05-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Rut Mever, gerechtsbode alhier, als gemachtigde van Jan Ooms. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Ary Boers en Wouter Boers te Rotterdam, een damschuit van
48 voeten lengte. Koopsom: 1500 gulden.

27-07-1793 (661-03)
Voor Cornelis Cornelisz Pijl, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris alhier. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Leendert ‘t Hoen, 235 roeden aveling land in Blokweer, bij de Lammetjeswaal,
achter het huis van Hendrik Velthuysen, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl, west Kaatje Muls
en Gerrit Boele, met het erfje achter het huis van Hendrik Velthuysen. Koopsom: 275 gulden.

03-08-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Cornelis Cornelisz Pijl, schepen alhier, als gemachtigde van Gerrit Steenbus jr.
te Fijnaart. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Steenbus sr., timmerman te Dordrecht,
een huis en erf aan de dijk van Alblasserdam, belend zuidoost de weduwe van Willem
Slagboom, west Dirk Roos, noord de straat. Koopsom: niet vermeld.

05-09-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout, Cornelis Stout en Adrianus van werkhoven,
schepenen, compareerden Krijn de Kraay, Cornelis Cornelisz Pijl en Eldert Maat, als bij
testament van 31.3.1778 door Annigje Visser, weduwe van Jasper de Kraay aangestelde
voogden over de minderjarigen in haar boedel en derhalve over Michiel de Kraay, zoon van ...
[niet ingevuld] de Kraay. Zij verklaren verkocht te hebben aan Johannes de Jong, schepen
alhier, een huis, erf en boomgaard en akker buitendijks aan de Kinderdijk, belend oost Krijn de
Kraay, west Leonard Pijl. Koopsom: 925 gulden.

05-09-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout, Cornelis Stout en Adrianus van werkhoven,
schepenen, compareerde Johannes de Jong, schepen alhier. Hij verklaart schuldig te zijn aan
Michiel de Kraay een somma van 925 gulden, terzake van het restant van kooppeningen van
het in de vorige akte gekochte goed, tegen 4% rente per jaar, met als onderpadn het gekochte
goed.

05-09-1793 (661-03)

Eigenaar
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Voor Jan Mak, Cornelis Stout en Johannes de Jong, schepenen, compareerde Cornelis
Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus de Bode, een stukje
aveling land in Blokweer, in het Zandeke, naast het erf van de koper, en achter het huis dat hij
van de erven van Jan van Affaire had gekocht. Koopsom: 25 gulden.

05-09-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Pieter de Groot. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Smit,
scheepstimmerman alhier, een somma van 190 gulden, terzake van nog onbetaalde
kooppenningen van een hengstschuit, voor hem gebouwd, af te betalen in termijnen van 50
gulden, ingaande 1 mei 1794.

05-09-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Johannes Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Catharina Anthonia Rook,
weduwe van A. Kraan te Leiden, een somma van 2000 gulden, terzake van een geldlening,
tegen 4% rente per jaar, met als onderpand een huis en erf met 7 mergen weiland en griend in
Vinkepolder, in de Lange Steeg, belend oost Elisabet van der Dussen en Claas van Haaften,
west Gerrit van Haaften en de weduwe van Jacob de Jong en nog 2 mergen 200 roeden
griendland, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl, west de weduwe van Jacob de Jong, zuid de
Vinkelandse wetering, noord de Kromme Laan.

17-10-1793 (661-03)
Voor Herber Boon, vervangende de schout, Symon Stout en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Leonard Armiger Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Constantia
Mans, weduwe van Wolters van Lill te Dordrecht, een somma van 600 gulden, ter zake van
een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand 2 mergen 500 roeden land in
Cornelis Adriaansweer in Blokweer, belend oost Johannes Pot.

26-10-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gijsbert Herwig, 150 roeden
griendland in Blokweer, over de wetering, belend oost Leendert Teeuwe, west de weduwe van
Adriaan Teeuwe en nog 22 roeden boomgaard in Blokweer, achter Klaas Mostert, belend oost
Maarten Herwig, west Herber Boon. Koopsom: 70 gulden.

26-10-1793 (03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan Vogelzang, 437
roeden land in Blokweer, een stuk van 275 en een van 162 roeden, binnen de wetering.
koopsom: 80 gulden.

26-10-1793 (03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Leendert Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gijsbert Herwig, 75
roeden griendland in Blokweer, over de wetering, naast de 150 roeden griend die hij op deze
datum ook al gekocht had, belend west Huyg kortelant. Koopsom: 30 gulden.

26-10-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Gerrit Steenbus te Dordrecht, Hij verklaart verkocht te hebben aan 
Mattheus Zonnemanslaan, een huis en erf aan de buitenkant van de dijk, belend zuidoost de
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weduwe van Willem Slagboom, noordwest Dirk Roos, noord de straat. Koopsom: 661 gulden.
de koper betaalt 221 contant en neemt voor de rest een hypotheek bij de verkoper, tegen 4%
rente per jaar.

26-10-1793 (661-03)
Voor Herber Boon, Cornelis Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Bastiaan Pot,
wonende in het Elshout onder Nieuw-Lekkerland, 200 roeden vlichtland in Blokweer, bij de
boezemkade van de Nederwaard, belend oost Symon Stout, west de boezemkade. koopsom:
70 gulden.

26-10-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Johannes de Jong, schepenen,
compareerde Leendert ‘t Hoen, Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 150 roeden
griendland in Blokweer, in Zoetjesgriend, over de wetering, belend oost Hendrik van der Kuyl,
west Cornelis Mak en nog 50 roeden aveling op de Quel, binnen de wetering, belend oost
Wouter Spruyt. Koopsom: 119.12.0.

07-11-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Herwig, een huis en
erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost het marktveld en Klaas Mostert, west
Herbert Boon, zuid de Kerkstraat, noord Klaas Mostert. Koopsom: 430 gulden.

07-11-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de Stigter te Nieuw-
Lekkerland, 3 mergen 30 roeden weiland in Dirk Zoetenweer in Blokweer, belend oost de
erven van Daniel de Vos en de armen van Alblasserdam, west Jillis van Daalen, Ary Buys en
anderen. Koopsom: 1160 gulden.

07-11-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Dirk de Jong en Gerrit de
Jong, 1 mergen 225 roeden hooiland in Kortland, in het Bollekadeweer, belend oost Bastiaan
Baan, west Cornelis Jansz Pijl. Koopsom: 120 gulden.

07-11-1793 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Willem de Graaff. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn broer
Wouter de Graaff, 70 roeden vlichtland in Blokweer, over de wetering, in Zoetjesgriend, belend
oost Pieter Stout, west Cornelis Bouw. Koopsom: 40 gulden.

09-11-1793 (661-10a)
Cornelis Pijl, watergraaf van het Nieuwe Waterschap en Plonis Pij l, heemraad van het Nieuwe
waterschap verpachten in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam rijs en elzen.
Verpacht wordt:
- de 12- en 13-jarige elzen van 425 roeden land in Blokweer. Pachter: Dirk Mever, voor 370
gulden. Borgen: Johannes Mever en Symon van der Hoogt.
- de 4-jarige rijs van 300 roeden griend in Ruigenhil. Pachter: Jan van der Hoogt, voor 72
gulden. Borgen: Symon van der Hoogt en Pieter van der Hoogt.
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- de 4-jarige rijs van 3 hond in polder Donkersloot. Pachter: Jan Bode. Borgen: Pleun Rootnat
en Paulus de Bode.
- de 4-jarige rijs van 1 mergen 200 roeden griend. Pachter: Jan Heykoop, voor 63 gulden.
Borgen: Ary de Puyker en Claas van Treure.
- de 4-jarige rijs van 400 roeden in Donkersloot. Pachter: Fredrik Ariens, voor 60 gulden.
Borgen: als hiervoor.
- de 4-jarige rijs van 1 mergen van de Dommis over Rijzewaal. Pachter: Gerrit Hogendijk, voor
130 gulden. Borgen: Maarten Heykoop en Pieter Rootnat.
Van de heer Plonis Pijl:
- de 4-jarige rijs van 115 roeden land in Blokweer achter de Kijfkamp. Pachter: Marinus Spruyt,
voor 16 gulden. Borgen: Adriaan de Haan en ... Spruyt.

17-12-1793 (661-03)
Voor Herbert Boon, vervangende de schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart schuldig te zijn aan
Nicolaas van Meteren, heemraad in de Nederwaard, de somma van 6000 gulden, terzake van
een geldlening, tegen 5% rente per jaar, met als onderpand:
- 3 mergen 90 roeden land in Blokweer, belend oost Elizabet van der Dussen, west de weduwe
van Adriaan Teeuwe;
- 2 mergen 200 roeden in Blokweer, over de wetering, genaamd de Wilschut, belend oost de
weduwe van Adrianus Bakker, west de weduwe van Jan Borsje;
- 3 mergen 300 roeden wei- en hooiland in Kortland, van de weg tot aan de tiendweg, belend
oost Johannes de Jong, west Aryaantje Baan;
- 1 mergen 200 roeden weiland in Cortgeen;
- 2 mergen 300 roeden wei- en zaailand in Vinkepolder, op de Hille of Neeleweer, belend oost
Ary Langerak, west de weduwe van Jacob de Jong, en 2 mergen belend oost de weduwe van
Jacob de Jong en Gerrit van Haaften, west Goris Pijl en anderen;
- 4 mergen weiland, genaamd de Poelen, gelegen in de bedijking van de polder voor
Donkersloot, belend oost de erven van Cornelis Pijl, west Nicolaas Martinus Bogaart;
- de helft van een stuk uiterwaard genaamd de Dommis, naast de landen van Donkersloot,
belend oost de haven van Ridderkerk, west en zuid de polders voor Donkersloot, noord de
Merwede.

22-02-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Pieter van Wijngaarden te Rotterdam. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Jacob Berkman, een huis met erf, aan de binnenkant van de Dam, belend zuid
Symon van der Hoogt, noord de pastorie, oost de bermsloot, zuid de straat. Koopsom: 510
gulden. de koper betaalt 100 gulden en neemt voor de rest een hypotheek bij de verkopere,
tegen 4% rente per jaar.

31-03-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Gijsbert Herwig. Hij verklaart overgedragen te hebben aan Annigje Westerhout,
weduwe van Aart Schit, een huis en erf aan de Hoogendijk, belend noord Eldert Maat. Op
21.2.1792 had Annigje Schit, schoonmoeder van de verkoper, het huis c.a. geschonken aan
Gijsbert onder voorwaarde dat hij haar levenslang zou onderhouden. Annigje compareert ook
en verklaart het huis nu weer te aanvaarden en haar schoonzoon van de onderhoudsplicht te
ontslaan. Koopsom: geen. Het huis werd op 100 gulden getaxeerd.

03-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerden Claas Verloop en Jacob Koutstaal. Zij verklaren een ruiling overeengekomen te
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zijn. Claas Verloop staat af aan Jacob 88 roeden griendland in Blokweer, terwijl Jacob
overdraagt 100 roeden griendland in Vinkepolder.

03-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Stout, Herbert Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerden
Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier,  en Pieter van Stek. Zij verklaren een ruiling
overeengekomen te zijn. Cornelis staat af aan Pieter 425 roeden griendland in Vinkepolder,
binnen de achterwetering, terwijl Pieter overdraagt 300 roeden land in Vinkepolder.

03-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herbert Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Ary Groenendijk, Hij verklaart verkocht te hebben aan Abraham Jozeph, een
stuk grond aan de buitenkant van de Kerkstraat, ten oosten van het huis van de comparant.
Koopsom: 100 gulden.

03-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Johannes de Jong, schepenen,
compareerden Leendert Teeuwe, voor de ene helft; Maarten Wouterse Goedhart, Maarten
Ariensz Goedhart, instaande voor zijn zuster Elisabeth Goedhart, weduwe van Jan Kortelandt
en zijn broer Aart Goedhart, wonende te Amsterdam. En dezelfde Leendert Teeuwe en
Maarten Goedhart als voogden over de minderjarigen in de boedel van wijlen Ary Teeuwe, en
dus als voogden over Bastiaan Ariensz Goedhart, ... [naam ontbreekt] en Wouter Goedhart,
kinderen van Ary Goedhart, en nog over Cornelis de Ruyter, zoon van Jan de Ruyter en
Aryaantje Goedhart, samen voor de andere helft eigenaren van het hierna te noemen stuk
land. Zij verklaren verkocht te hebben aan Jan Timmer,[... [aantal ontbreekt] roeden griendland
in Blokweer in Coentjesweer, binnen de wetering, belend oost Gerrit Bakker,  west de weduwe
van Adriaan Teeuwe. koopsom: 210 gulden.

07-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Stout en Jan Mak, schepenen, compareerde
Cornelis van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Symon Stout, schepen alhier, 400
roeden griendland in Blokweer achter de waterkering van de Lammetjeswaal, belend oost
Cornelis Bouwe, west de koper zelf. Koopsom: 130 gulden.

07-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Cornelis Cornelisz Pijl en Jan Mak, schepenen,
compareerde Cornelis van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 231
roeden vlichtland in Blokweer op de Dolfijn, achter het land van Hendrik van der Kuyl, belend
oost Cornelis Cornelisz Pijl , west de weduwe van Adrianus Bakker. Koopsom: 62 gulden.

07-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Cornelis Stout, schepenen, compareerde
Cornelis Pleunen van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Pleunen van der
Kuyl, 400 roeden vlichtland in Blokweer, op de Pothof, belend oost de weduwe van Adrianus
Bakker, west dezelfde. Koopsom: 202 gulden.

07-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Cornelisz Pijl, vervangende de schout, Jan Mak en Cornelis Stout, schepenen,
compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Wouter
Spruyt, ouderling alhier, 25 roeden land in Blokweer achter Wouter Spruyt. belend oost de
koper, west de koper, plus 5 roeden aveling. Koopsom: 40 gulden.

12-04-1794 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Leendert Bakker te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart als gift onder de levenden
(donatie inter vivos) te schenken aan zijn schoonzoon Bastiaan Pot, gehuwd met Sophia
Bakker, voor de ene helft en aan zijn kleinzoon Maarten Goedhart, zoon van Wouter Goedhart
en Ida Bakker, voor de andere helft, een hofstede, bestaande uit een bouwhuis, achterhuis en
klein huisje met erf binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, belend oost Leonard Pijl, west de
weduwe van Huyg Kortelant, met 13 mergen 590 roeden wei-, hooi- en zaailand. Alles gelegen
te Alblasserdam, n.l. 10 mergen 9 roeden achter het voornoemde erf in Blokweer, 2 mergen
247½ roeden in Kortland en 1 mergen 33½ roeden in Cortgeen. Voorwaarde is dat de
schoonzoon Bastiaan Pot, gehuwd met Sophia Bakker, en de genoemde kleinzoon, de
comparant levenslang zullen onderhouden in alle dingen en dat ze verder de schulden van de
comparant moeten voldoen. De begunstigden aanvaarden deze gift met de voorwaarden.

12-04-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Herber Boon en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Maarten Wouter Goedhart. Hij verklaart schuldig te zijn aan zijn oom Bastiaan
Pot, een somma van 630 gulden, terzake van wat Bastiaan Pot toekwam van de donatie van
de grootvader van de comparant, Leendert Bakker en wegens geoleend geld. De comparante
belooft het geld terug te geven na de dood van zijn grootvader Leendert Bakker, in termijnen
van 100 gulden per jaar, tegen 4% rente per jaar en hij zal tevens het jaarlijkse onderhoud van
zijn grootvader betalen, waarvoor hij aan Bastiaan Pot jaarlijks 100 gulden zal geven.
Onderpand is zijn aandeel in de donatie van zijn grootvader (zie vorige akte).

23-04-1794 (661-03)
Voor Herber Boon, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Leonard Armiger Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Herfst te Krimpen aan de IJssel,
de helft van een uitgors, genaamd de Dommis, gelegen in de rivier de Merwede ten noorden
van de haven van Ridderkerk, bij polder voor Donkersloot, en 3 mergen griend. koopsom:
2500 gulden.

23-04-1794 (661-03)
Voor Herber Boon, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Cornelis Alidanus Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Herfst te Krimpen aan de
IJssel, een derde deel van een schuur staande buitendijks, belend zuidoost Leendert ’t Hoen.
koopsom: 125 gulden.

27-06-1794 (661-03)
Voor Herber Boon, vervangende de schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Johannes Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Nicolaas van der
Geer te Moordrecht, een somma van 6000 gulden. Rente 4% per jaar. Onderpand: een
steenplaats met de loodsen, steenovens en huizen, met de erbij behorende buitendijkse
gorsingen en zettingen, belend zuid de Merwede, noord de bermsloot.

24-07-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Johannes de Jong, schepenen, compareerde
Gerrit Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Ariensz Goedhart, 300 roeden
vlichtland (de helft van 1 mergen) in Coentjesweer in Blokweer, belend oost Gerrit Bakker,
west Bastiaan Stout. Koopsom: 150 gulden.

24-07-1794 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Johannes de Jong, schepenen, compareerde
Maarten Ariensz Goedhart. Hij bekent schuldig te zijn aan Leendert Teeuwe, als voogd, naast
Jan de Ruyter, over Cornelis de Ruyter, zoon van Jan de Ruyter, een somma van 150 gulden,
terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand 1 mergen vlichtland in
Coentjesweer in Blokweer, belend oost Gerrit Bakker, west Bastiaan Stout.

24-07-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Cornelis Pleunen van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Jan Herfst te Krimpen aan de IJssel, en aan Johannes Pijl alhier, 400 roeden land, n.l. 100
roeden in Blokweer in Cornelis Ariens Teeuweweer, achter de weduwe van Ary van der Voet,
belend oost de weduwe van Adrianus Bakker, west G. Emaus. Dit land wordt gehuurd door Tijs
Kortleant voor 6 gulden per jaar, nog doorlopende tot 1804. En 250 roeden vlichtland in
Blokweer. koopsom: 95 gulden.

24-07-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Johannes Pijl, voor zichzelf en namens zijn zwager Jan Herfst te
Krimpen aan de IJssel. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz Stout, schepen
alhier, 25 roeden vlichtland in Blokweer, achter het Waalland, belend oost de schout, west de
koper. Koopsom: 14 gulden.

24-07-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan Mak en Johannes de Jong, schepenen, compareerde 
Deliaantje Hogermost, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Willemsz Visser. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Ary Borsje, haar schoonzoon, ... [niet ingevuld] roeden gr iendland in
Blokweer, belend west Hendrik Borsje. Koopsom: 90 gulden.

18-08-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Pleuntje Verduyn, weduwe en boedelhoudster van Jan Gielen Pleyt,
te Ridderkerk. Zij verklaart schudlig te zijn aan Anthonius Breur, predikant alhier, een somma
van 800 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4½% rente per jaar, met als onderpand
haar huis, wagenkeet en een boomgaard, aan de dijk nabij de Dam, belend oost Gerrit de
Koning, west Leonard Armiger Pijl. met nog 1 mergen 500 roeden land in Blokweer in Jan
Damenweer. Zij belooft dat het vertrek in het genoemde huis, waarin de catechisaties worden
gehouden, voor dat doel beschikbaar zal blijven zolang de schuld niet is afgelost.

16-09-1794 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Jan Goudriaan te Ouderkerk aan de IJssel. Hij verklaart schuldig te
zijn aan Jan Smit, scheepstimmerman alhier, een somma van 275 gulden, wegens nog
onbetaalde kooppeningen van een hengstschuit, af te betalen in termijnen van 50 gulden per
jaar, met een rente van 4% per jaar. Onderpand is het gekochte schip.

06-12-1794 (661-03)
Voor Herber Boon, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Herfst, schout en
secretaris van Stormpolder, wonende te Krimpen aan de IJssel, a) een derde van een huis en
erf aan de oostzijde van de Dam, naast de sluis, b) een derde van een huis en erf in
Vinkepolder, met schuur en broeikas, met het erachter gelegen land van 580 roeden, belend
oost Gerrit Bakker, west de avelingen langs de Hoogendijk, c) een derde van een stukje
aveling in Vinkepolder, naast het hiervoor genoemde land, belend zuid Gijsbert Herwig, noord
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Eldert Maat, d) een derde van een stukje land vast aan en ten oosten van het genoemde huis,
e) een derde van een stukje land in Ruigenhil, f) een derde van een huis en erf aan de
binnenkant van de Hoogendijk, naast de polderstoep, belend zuid Krijn de Kraay, noord de
stoep, g) een derde van een huis en erf aan de binnenkant van de Kinderdijk, zijnde het
veerhuis, bewoond door veerman Jacob Nederveen. Dit alles is op 10.11.1792 in bezit van de
verkoper gekomen. Koopsom: 7714 gulden.

06-12-1794 (661-03)
Voor Herber Boon, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven, schepenen, compareerde
Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Herfst, schout en
secretaris van Stormpolder, wonende te Krimpen aan de IJssel, de helft van een stuk
uitergors, genaamd de Dommis, gelegen in de rivier de Merwede, ten noorden van de haven
van Ridderkerk, belend zuidoost de genoemde haven, zuidwest en noordwest de polder voor
Donkersloot, noordoost de Merwede, bestaande in het geheel uit 3 mergen griend en rietveld.
Koopsom: 2500 gulden.

04-04-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Deliaantje Hogermost, weduwe van Cornelis Willemse Visser. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Jacob Borsje, een huis met erf aan de Kinderdijk, belend
oost Jacob Koutstaal, west de weduwe van Hendrik Jonker, met 20 roeden aveling in
Blokweer. Koopsom: 325 gulden. De comparant behoudt de vrije inwoning in het westelijke
vertrek.

11-04-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Paulus Bode. Hij verklaart verkocht te hebben aan Mels de Lange,
150 roeden griendland in Blokweer in Zoetjesgriend, aan de achterwetering, belend oost Pieter
Mak, west Bastiaan Pot. Koopsom: 38 gulden.

03-05-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Symon Stout en Adrianus van Werkhoven, schepenen,
compareerde Johannes Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter van der Heu, 7
mergen wei- en hooiland in Kortland, in het Brugweer, belend zuidoost Naantje Baanen,
noordwest Claas van der Heu, van de weg tot de achterkade. Koopsom: 1000 gulden. de
koper neemt hiervoor een hypotheek bij de verkoper, tegen 4½% rente per jaar.

03-06-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerden Claas Slagboom en Maria Krom, weduwe van Willem Slagboom. Zij verklaren
schuldig te zijn aan Symon Stout, oud-schepen alhier, de somma van 800 gulden, terzake van
een geldlening, tegen 3½% rente per jaar, met als onderpand a) een huis met erf bij de Dam,
thans door de comparanten bewoond, b) 2 mergen 100 roeden weiland in Kortland, in twee
percelen, een van 200 en een van 500 roeden, belend oost Ary van der Heu, west Naantje
Baan, c) 2 mergen 400 roeden wei- en bouwland in Kortland in Bollekadeweer, belend oost en
west de erven Jongeneel, d) 1 mergen 200 roeden hooiland in Bollekade, belend oost Bastiaan
Baan, west Ary Langerak, e) 300 roeden griend- en bouwland in Kortland, belend oost de
weduwe van Adrianus Bakker, west Gerrit Bakker, f) 300 roeden griendland in Vinkepolder,
belend oost Symon Stout, west Gerrit Spruyt, g) 200 roeden land in Vinkepolder op de Lange
Steeg.

11-07-1795 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerden Ary Ravestein, schipper te Oudewater. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan
Smit, scheepstimmerman alhier, de somma van 1200 gulden, terzake van nog onbetaalde
kooppenningen van een door Jan Smit gebouwd damschip. Afbetaling in termijnen van 50
gulden, tegen 4% rente per jaar.

19-07-1795 (661-03)
Voor Adrianus van Werkhoven en Pieter van Wijen, schepenen, compareerde Cornelis
Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter van der Heu, 3 mergen
300 roeden hooi- en weiland in Kortland, het voorste deel van Willem Bijseweer, van de dijk tot
de tiendweg, belend oost Pieter van der Heu, west Aryaantje Baane. Koopsom: 700 gulden.
De koper neemt hiervoor een hypotheek bij de verkoper, tegen 5% rente per jaar. Deze
hypotheek werd geroyeerd op 6.4.1797.

30-09-1795 9661-03)
Voor Johannes de Jong, vervangende de schout, Dirk Koelewijn en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Gerrit van Haaften, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 75 roeden land in Vinkepolder, over de
achterwetering, belend oost de koper, west Gerrit Bakker, zuid Pieter de Groot, noord Hendrik
van der Laar. Het is de helft van een stuk van 150 roeden, waarvan de andere helft in bezit is
van de erven van Willem Bruygom. Koopsom: 26 gulden.

30-09-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Johannes Vogelzang, schepenen,
compareerde Cornelis Erkelens. Hij verklaart dat zijn zoon, Adriaan Erkelens, hem nu
gedurende geruime tijd heeft gealimenteerd en wil nu voor deze bewezen diensten hem
schenken, zijn huis en erf en timmerwerf, gelegen op de gemenelandstoep, belend oost Jan
Mak, west het gemeneland van de Nederwaard, noord Gerrit Bakker en anderen. Het huis
wordt door de comparant bewoond. De zoon moet wel de hypotheek die erop rust voor zijn
rekening nemen, die is groot 600 gulden. De hypotheekverstrekker woont in Krimpen aan de
Lek. Hij moet ook zijn vader tot zijn dood toe onderhouden.

30-09-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Pieter van der Hoogt en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Annigje Westerhout, weduwe en boedelhoudster van Aart Schit. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Adrianus van Werkhoven, schepen alhier, een huis met erf aan de
Hoogendijk, belend oost de erven van Annigje Kraay, noordwest Gerrit Bakker. Koopsom: 80
gulden.

05-12-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk Koelewijn en Pieter van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes de Jong, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit
van Haaften, schepen alhier, een derde deel van een huis en erf, binnen en buitendijks, met
een derde deel in twee akkers aveling erachter, aan de Hoogendijk, belend zuid Crijn de
Kraay. De aveling is belend met zuid Jan Herfst, noord Gerrit Bakker. Verder nog een derde
deel van 400 roeden griendland in Ruigenhil. Dit land is leenroerig aan de heerlijkheid
Alblasserdam. Belend zuid Symon Stout, noord Pieter Bruygom. Koopsom: 150 gulden.

05-12-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk Koelewijn en Pieter van der Hoogt, schepenen,
compareerde Adrianus van Werkhoven, schepen alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Gerrit van Haaften, een huis met erf, binnen- en buitendijks, aan de Hoogendijk. Koopsom:
134 gulden.
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07-12-1795 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit van Haaften en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerden Cornelis Velthuysen en Leendert Velthuysen, Cornelis Stout, gehuwd met
Bastiaantje Velthuysen, kinderen van Gerrit Velthuysen. Zij verklaren op 14.11.1795 in het
openbaar verkocht te hebben aan Adrianus van Werkhoven en Pieter van der Hoogt,
schepenen alhier, een huis met erf en boomgaard, aan de noordzijde van de Kerkstraat,
belend west en noord Joost Herwig, zuid het marktveld. Koopsom: 130 gulden.

05-12-1795 (661-03)
Voor Adrianus van Werkhoven, Johannes de Jong en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, Hij verklaart verkocht te hebben aan Symon
Stout, 187½ roeden land in Blokweer, belend oost de weduwe A. Vogelzang, west Eldert Maat,
zuid en noord de koper, en nog 50 roeden griendland in Blokweer, in Cornelis Coeneweer,
belend oost de koper, west Jan Stout. Koopsom: 95 gulden.

02-04-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Nanning Bezemer te Oud-Alblas. Hij verklaart verkocht te hebben aan Nicolaas
Spiering te Dordrecht, een damschuit met toebehoren van 44 voeten lengte, gebouwd in 1719.
Koopsom: 1250 gulden.

21-05-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Gerrit van Haaften,
schepenen, compareerde Leendert Boer, voor zichzelf en als gemachtigde van Aam Erkenbout
te Gouda. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, een huis met erf en boomgaardje,
aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost Claas van der Heu, west en noord Adrianus
van Werkhoven en Pieter van der Hoogt, zuid het marktveld. Koopsom: 180 gulden.

21-05-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerden Claas Verloop enerzijds en Jan Wit anderzijds. Zij verklaren een ruiling
overeengekomen te zijn. Claas draagt over aan Jan, een akker griendland in Kalishoek in
Vinkepolder, groot 189 roeden, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west Gerrit Spruyt, terwijl
Jan afstaat aan Claas, 200 roeden griendland in Vinkepolder.

28-05-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit van Haaften en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Ary van der Heu. Hij verklaart verkocht te hebben aan Lena de Jong,
weduwe van Pieter Mak, 2 mergen 75 roeden weiland in Blokweer, in het weer genaamd het
Papeland, belend oost Dirk Tuytel, west de armen van Alblasserdam. Koopsom: 1075 gulden.

28-05-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Gerrit van Haaften en Adrianus van Werkhoven,
schepenen, compareerde Ary van der heu, Hij verklaart verkocht te hebben aan Dirk Tuytel, 1
mergen 75 roeden hooiland in Kortland, in Willem Byseland, over de tiendweg, belend west
Aryaantje Baan, oost de armen van Alblasserdam, zuid de weduwe van Adriaan Teeuwe.
Koopsom: 375 gulden.

05-09-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Johannes de Jong,
schepenen, compareerde Johannes Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis
Cornelisz Pijl, gaarmeester alhier, een huis, met schuur waarin een smidswinkel, erf en
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boomgaard, binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, belend oost de Kromme Steeg, west
Mels de Langen. Koopsom: 800 gulden.

10-09-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Johannes de Jong,
schepenen, compareerde Annigje de Wit, weduwe van Cornelis Mak, enerzijds; en Barnardus
Pijl, anderzijds. Zij verklaren samen een ruiling aangegaan te zijn, waarbij Annigje aan
Barnardus overgeeft een huis en erf met boomgaard, aan de Kinderdijk, belend zuidoost Pieter
van Beest en Cornelis van der Kuyl; Barnardus staat af aan Annigje een huis met erf aan de
Kinderdijk, belend zuidoost Maarten de Jong, noordwest Jan Oomis. Barnardus betaalt aan
Annigje 550 gulden.

24-09-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Claas Verloop, meester timmerman alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Jan de Heer & Zonen te Dordrecht, een huis met binnen- en buitendijks erf en boomgaard, aan
de Kinderdijk, belend oost Jan Foppen Smit, west Wouter Spruyt. Koopsom: 900 gulden.

24-09-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerden Philip Vet en Cornelis Vet, beiden te Papendrecht, Zij verklaren verkocht te
hebben aan Wouter van Krimpen te Papendrecht, 3 mergen 200 roeden griendland in
Vinkepolder, in het Vinkeland, belend zuidoost Claas Hogendijk, noordwest Krijn de Kraay.
Koopsom: 50 gulden.

24-09-1796 (661-03)
Voor Adrianus van Werkhoven, Johannes de Jong en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Cornelis Alidanus Pijl, door schout en schepenen van Alblasserdam gemachtigd
tot de verkoop van het hierna genoemde. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Heykoop,
75 roeden land in Vinkepolder aan de achterwetering, belend oost Claas Hogendijk, west Dirk
Tuytel. Dit land was eigendom van de gemeente Alblasserdam. Koopsom: [niet vermeld].

30-09-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Pleuntje van der Linden, weduwe van Jan Verschoor. Zij verklaart schuldig te zijn
aan Ary Bakker een somma van 75 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per
jaar, met als onderpand haar huis en erf aan de Kinderdijk.

30-09-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Pleuntje van der Linden, weduwe van Jan Verschoor. Zij schenkt aan haar zoon
Cornelis Verschoor een huis met erf aan de Kinderdijk met alles erop en eraan, onder
voorwaarde dat hij voor zijn rekening neemt de schulden die op het huis rusten, totaal 200
gulden, en dat hij zijn moeder levenslang zal onderhouden in alles.

..-09-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Johannes de Jong,
schepenen, compareerde Bastiaan van Muyen te Oud-Alblas. Hij verklaart schuldig te zijn aan
Jan Foppen Smit, een somma van 1300 gulden, vanwege nog onbetaalde kooppenningen van
een nieuwgebouwde damschuit, heden aan de comparante geleverd, tegen 4% rente per jaar,
af te betalen in termijnen van 100 gulden per jaar.

14-10-1796 (661-03)
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Voor Adrianus van Werkhoven, vervangende de schout, Johannes de Jong en Gerrit van
Haaften, schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht
te hebben aan Leonard Armiger Pijl, een vierde deel van een pannenbakkerij met de
gebouwen, de ovens, loodsen en andere toebehoren, en een schuit of aak, paard en verdere
gereedschappen, met het aandeel in de gebakken en ongebakken pannen tegels, en met het
recht van aardhaling uit het land genaamd Pelsertsoord. Koopsom: 4000 gulden.

29-10-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Annigje Gijsen de Wit, weduwe van Cornelis Mak. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Joost Boers, 250 roeden griendland in Blokweer, in twee percelen, een van 150
roeden in Zoetjesgriend, belend oost Paulus Boode, west Leendert van der Kuyl en een stuk
van 100 roeden in het Paradijs in Blokweer, belend oost Goris Pijl, west Wouter Spruyt.
Koopsom: [niet vermeld].

29-10-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Annigje Gijsen de Wit, weduwe van Cornelis Mak. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Joost Boers, 1 mergen 135 roeden griendland in Blokweer, een stuk van 150
roeden in het Kerkeweer, belend oost Leendert ‘t Hoen, west Ary Borsje, 100 roeden in de
Kijfkamp, belend oost Ary Borsje, west Leendert ‘t Hoen, zes stukjes griend samen groot 85
roeden , belend oost Leendert ‘t Hoen, west de erven en de weduwe van Adrianus Bakker,
verder 150 roeden land in het Paradijs, belend oost Mels de Langen en west Cornelis Jansz
Pijl, en 110 roeden, belend oost Jan Mak en west Pieter Mak. Koopsom: 80 gulden.

29-10-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Gerrit van Haaften, schepenen,
compareerde Ary Groenendijk. Hij verklaart verkocht te hebben aan Abraham Jozeph, joods
slachter alhier, een stukje griend ten westen van de schuur van de koper, in Blokweer, groot
[niet ingevuld]. Koopsom: [niet vermeld].

29-10-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes de Jong en Pieter van Wijen, schepenen,
compareerde Mels de Langen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 37½ roeden
griendland, in Blokweer, in de Dolfijn, belend oost en west de koper. Koopsom: 40 gulden.

29-10-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Matteus Zonnemanslaan en Johannes ‘t Hoen, schepenen,
compareerde Teunis van ‘t Hoen, voor zichzelf en voor de verdere erfgenamen van wijlen
Annigje Roos, weduwe van Pieter van ’t Hoen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter
Drinkwaart te Oud-Alblas, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost de armen van
Alblasserdam en Johannes ‘t Hoen, west Aart ‘t Hoen. Koopsom: 150 gulden.

10-12-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes ‘t Hoen en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Pieter van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 50 roeden
griendland in Blokweer, ten oosten van de steeg van het Zandeke, strekt tot in de Rijzewaal,
zijnde een deel van het Zandeke. Koopsom: 60 gulden.

10-12-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes ‘t Hoen en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Cornelis Bouwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 37½ roeden



-255-

griendland in Blokweer in de Dolfijn, naast hetgeen Paulus Bode op 29.10.1796 van Mels de
Lange heeft gekocht, belend oost en west de koper. Koopsom: 26 gulden.

10-12-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes ‘t Hoen en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerden Cornelis Stout en Hendrik Spruyt. Zij verklaren een ruiling overeengekomen te
zijn. Cornelis draagt over aan Hendrik, 150 roeden griendland in Blokweer, in twee percelen,
aan de achterwetering: 75 roeden in Kerkeland, en 75 roeden ten oosten van de Kijfkamp.
Hendrik staat af aan Cornelis 175 roeden griendland in Blokweer, binnen de wetering, achter
het Waalland.

10-12-1796 (661-03)
Voor Adrianus van Werkhoven, Johannes ‘t Hoen en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Stout, 100 roeden griendland in Blokweer, achter het Waalland, binnen de wetering,
belend oost Cornelis Bouwe, west de koper. Koopsom: 95 gulden.

10-12-1796 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes ‘t Hoen en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerden Cornelis Stout en Gerrit Teeuwe. Zij verklaren een ruiling overeengekomen te
zijn. Cornelis draagt over aan Gerrit, 50 roeden griendland in Blokweer, op de Quel, aan de
achterwetering, belend oost de weduwe van Pieter Mak, west de erven Cornelis Jansz Pijl.
Gerrit staat af aan Cornelis 50 roeden griendland in Blokweer, achter het Waalland, belend
oost Claas de Wit, west Cornelis Stout.

06-03-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Johannes Vogelzang,
schepenen, compareerde Klaas Verloop, meester timmerman alhier. Hij verklaart aan zijn zoon
Cornelis Verloop te schenken, zijn huis, schuren en erf, aan de zuidzijde van de Kerkstraat.
Voorwaarde is dat zijn zoon zijn vader en moeder levenslang zal onderhouden in alle dingen
en dat hij hun begrafenis zal verzorgen.

06-03-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Johannes Vogelzang,
schepenen, compareerde Johannes Pijl. Hij bekent schuldig te zijn aan Johannes Roedolff te
Rotterdam, de somma van 5000 gulden, terzake van een ingetrokken wissel die aan hem
teruggegeven is voor dezelfde som van 5000 gulden, d.d. 5.2.1794 door Cornelis Alidanus Pijl,
en die ten laste van de comparant getrokken was en door hem geaccepteerd om twaalf
maanden na dato te betalen aan zijn broer Leonard Armiger Pijl. Hij belooft het bedrag terug te
betalen in termijnen van 500 gulden per jaar, met een rente van 5% per jaar, ingaande
1.2.1797. Ook compareerde Leonard Armiger Pijl die zich borg stelt. Als onderpand stellen de
beide comparanten, twee vierde delen van een stuk grond buitendijks, groot 900 roeden, met
de daarop staande pannenbakkerij en daarbij behorende gebouwen, ovens, schuren en
loodsen, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, zuid de rivier de Merwede, noord Bastiaan Pot en
Maarten Goedhart.

24-03-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes ‘t Hoen en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Jan de Ruyter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Klaas de Wit, 125 roeden
griendland in Blokweer, achter het Waalland, belend oost de erven van Adrianus Bakker, west
de koper zelf. Koopsom: 34 gulden.
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24-03-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes ‘t Hoen en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Cornelia Rootnat, weduwe van Cornelis Jacobusz Visser. Zij verklaart op
4.3.1797 in het openbaar verkocht te hebben aan Gerrit Boelen, een huis met erf en
boomgaard, binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, van de Lammetjeswaal tot aan de
bermsloot. belend zuidoost de sloot en Cornelis Cornelisz Pijl, noordwest de erven van van de
weduwe van Adrianus Bakker. Koopsom: 250 gulden.

24-03-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Adrianus van Werkhoven en Jan van der Hoogt,
schepenen, compareerde Aryaantje de Groot, weduwe van Ary Ooms. Zij verklaart te
schenken een Fop Bol, gehuwd met Maria Ooms, een huis met erf, aan de westzijde van de
Dam, belend zuid de grond van de Nederwaard, noord de weduwe van Adriaan Vogelzang,
oost de straat, west de grond van de Nederwaard.

25-03-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes ‘t Hoen en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Willem de Graaff. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan de Bruyn te
Nieuw-Lekkerland, 150 roeden griendland in Blokweer, over de wetering in Zoetjesgriend,
belend oost de weduwe van Pieter Mak, west Bastiaan Pot. Koopsom: 20 gulden.

25-03-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Willem de Graaff. Hij verklaart verkocht te hebben aan Anthony van Haaften,
150 roeden land in Vinkepolder, aan het Papeslootje, belend oost Ary van Loon, west Jacus
Roos. Koopsom: om schade en bate.

25-03-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan Beenhakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan aan Jan Heykoop,
schepen alhier, 113 roeden land in Vinkepolder, aan de Zieuwekade, belend oost Cornelis
Vergeer, west Gerrit Spruyt, zuid de wetering, noord de weduwe Slagboom. Koopsom: [niet
vermeld].

25-03-1797 (661-03)
Voor Adrianus van Werkhoven, Jan Heykoop en Jan van der Hoogt, schepenen, compareerde
Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan Dirk de Jong,
schepen alhier, 180 roeden land in Vinkepolder, over de voorwetering, belend oost de weduwe
van Jacob de Jong. Koopsom: 25 gulden.

06-05-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Matteus Zonnemanslaan en Johannes ‘t Hoen, schepenen,
compareerde Ary Spruyt, als armmeester van Alblasserdam, als gealimenteerd hebbend
Hendrik Nanninge van der Kuyl, alhier overleden. Hij verklaart op ...4.1797 in het openbaar
verkocht te hebben aan Jan Beenhakker, een huis en erf aan de binnenkant van de Kinderdijk,
belend zuidoost Jacus Foppe Smit, noorwest Leendert van der Kuyl, zuidwest Jacus Smit.
koopsom: ...50 gulden. [bedrag niet volledig ingevuld].

06-05-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Matteus Zonnemanslaan en Johannes ‘t Hoen, schepenen,
compareerde Jan van Wijen. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jacus Smit te Nieuw-Lekkerland,
een somma van 675 gulden, terzake van nog onbetaald kooppenningen van een aalschuit,
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lang 42 voeten, door Jacus Smit gebouwd, af te betalen met termijnen van 50 gulden, tegen
4% rente per jaar. Onderpand is de aalschuit.

31-05-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan Heykoop, schepenen, compareerde
Adriaan Westerhout te Werkendam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem Westerhout,
zijn zoon, wonende te Alblasserdam, 1 mergen 400 roeden weiland in Vinkepolder, aan de
voorwetering, belend oost Johannes Pijl, west de weduwe van Ary van Hemert, zuid de
weduwe van Jacob de Jong. Koopsom: 400 gulden.

31-05-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan Heykoop, schepenen, compareerde
Willem Westerhout. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Brugge te Oud-Alblas, de somma
van 400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 5% rente per jaar, met als onderpand het in
de vorige akte gekochte goed.

03-06-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Ary Groenendijk. Hij verklaart schuldig te zijn aan Abraham
Guldemont en Pieter de Koning, beiden te Dordrecht, de somma van 100 gulden, terzake van
een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijjn huis en erf aan de zuidzijde
van de Kerkstraat, belend oost Jacobus de Winter, west Symon Bakker.

08-07-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Johannes Vogelzang, schepenen,
compareerden Jan van der Heu te Krimpen aan de Lek en Johannes de Jong, wonende alhier,
als aangestelde voogden over Teunis Verwaart, minderjarige zoon van Johannes Verwaart en
Mergje de Jong. Zij verklaren in het openbaar op 16.6.1797 verkocht te hebben aan ds.
Anthonius Breur, predikant alhier, 2 mergen 100 roeden hooiland on Kortland, in een weer
genaamd het oostwaartse Dole Hoekje, over de tiendweg, belend oost de weduwe van Jacob
de Jong, west de weduwe van Adriaan Vogelzang, strekkende van de tiendweg tot de
achterkade. Koopsom: 581 gulden.

08-07-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Jan Mak en Leendert Teeuwe. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Ary Bakker, 75 roeden aveling land in Blokweer achter het huis van Jan Sels, belend oost Ary
Bakker, west Hendrik Borsje. Koopsom: 100 gulden.

08-07-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Ary Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van der Wint,
een huis en erf, binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, belend oost Gerrit Boelen, west
Leendert ‘t Hoen, noord Eldert Maat. Koopsom: 500 gulden. de koper neemt hiervoor een
hypotheek bij de verkoper, tegen 4% rente per jaar.

08-07-1979 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Johannes Vogelzang, schepenen,
compareerde Cornelis Pietersz de Groot. Hij verklaart schuldig te zijn aan Gerrit de Jong de
somma van 250 gulden, terzake van nog niet betaald huurpenningen van landerijen die hij
gebruikt heeft, waarvan de huurcedulle door het passeren van deze akte beëindigd wordt.
Rente 3% per jaar. Als onderpand stelt hij zijn ¼ deel van een huis en erf met boomgaard nabij
de Dam, aan de buitenklant, belend enerzijds Crijn de Kraay, anderzijds Adriaan Koelewijn en
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het Stek, en nog een stukje buitenland in Ruigenhil, de dijkerven en avelingen aan de
Hoogendijk, en 4 mergen 300 roeden wei-, hooi-, bouw- en griendland in Vinkepolder,
genaamd het Overdorp.

27-09-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Teuntje Verduyn, weduwe en boedelhoudster van Jan Pijl, te
Ridderkerk. Zij verklaart verkocht te hebben aan Willem Voet, wonende te Lekkerkerk, een
bouwhuis met erf en boomgaard, aan de Hoogendijk, belend oost Gerrit de Koning, west
Leonard Pijl, met 500 roeden land in Jan Damenweer, over de wetering, in Blokweer, belend
oost de verkoopster, west Dirk Roos. Koopsom: 800 gulden.

29-09-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Johannes Vogelzang, schepenen,
compareerde Maarten Ariensz Goedhart. Hij verklaart schuldig te zijn aan ds. Anthony Breur,
predikant alhier, de somma van 600 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per
jaar, met als onderpand zijn huis en erf met 200 roeden aveling land erachter gelegen, aan de
Kinderdijk, belend oost Leonard Armiger Pijl, west Jan de Ruyter, zuid de bermsloot, noord Jan
de Ruyter, en 1 mergen griendland in Blokweer, in Coentjesweer, belend oost Gerrit Bakker,
west Bastiaan Stout.

10-11-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout en Johannes ‘t Hoen, schepen, compareerde Johannes
Bol. Hij verklaart verkocht te hebben aan Teunis den Harder te Nieuw-Lekkerland een
rijnschuitje of westlandse pleyt, van 48 voet lengte. Koopsom: 600 gulden.

10-11-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Matteus Zonnemanslaan en Johannes ‘t Hoen schepenen,
compareerde Leendert ‘t Hoen, als diaken van Alblasserdam. Hij verklaart in die hoedanigheid
verkocht te hebben aan Ary Spruyt. 1 mergen 250 roeden hooiland in Kortland, over de
tiendweg, in de Sluypert, belend oost Gerrit Bakker, west de weduwe van Adriaan Teeuwe.
Koopsom: 400 gulden.

25-11-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Matteus Zonnemanslaan en Jan van der Hoogt,
schepenen, compareerde Maarten de Jong, wonende te Giessen-Nieuwkerk. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Adriaan Stout, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost
Leendert Advocaat, noordwest de weduwe van Cornelis Mak. Koopsom: 290 gulden.

01-12-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Goris Pijl, wonende te Ouddorp, voor de ene helft eigenaar van het hierna te
noemen land, en Johannes Pijl, Cornelis Pijl en Barnardus Pijl, kinderen en erfgenamen van
wijlen Cornelis Jansz Pijl, wonende alhier, eigenaars van de andere helft. Zij verklaren verkocht
te hebben aan Pieter van der Heu, 4 mergen 575 roeden land in Kortland, waarvan een deel
bestaat uit 2 mergen 450 roeden hooiland in het westelijke stuk van Bollekadeweer. Koopsom:
300 gulden.

01-12-1797 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout,  Claas Verloop en Matteus
Zonnemanslaan, schepenen, compareerde Goris Pijl, te Ouddorp. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 200 roeden land in Vinkepolder, op de Hille,
over de achterwetering, belend oost en west de koper. Koopsom: 26 gulden.



-259-

01-12-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout,  Claas Verloop en Matteus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Jan Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis van Vliet te Rotterdam
een dijkerf en boomgaard en een aveling griend aan de Hoogendijk, belend zuid Wouter
Spruyt, noord Krijn de Kraay. Koopsom: 70 gulden.

15-12-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan de Ruyter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jacus Roos, een huis en erf,
binnen- en buitendijks aan de Hoogendijk, belend zuidoost Pieter van Stek, noord de even van
Adrianus van Werkhoven. Koopsom: 350 gulden. Het huis met erf is verhuurd aan Daniel Bol
sedert 1.11.1797 en de koper zal dit moeten gedogen.

15-12-1797 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Klaas Hogendijk. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de Stigter
te Nieuw-Lekkerland, 100 roeden griendland, gelegen in de Alblas, bij de Alblasdijk in
Blokweer, belend oost Naantje Baane, west Dirk Tuytel. Koopsom: 50 gulden.

29-01-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Paulus Vissser te Sliedrecht. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Smit,
scheepstimmerman alhier, de somma van 1500 gulden, terzake van nog onbetaalde
kooppenningen van een damschuit heden aan hem geleverd, tegen 4% rente per jaar, en met
het schip als onderpand. Af te lossen met 100 gulden per jaar.

08-03-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Bartholomeus van der Star te Dordrecht, als gemachtigde van de
heren Pieter Beek en Zonen, kooplieden te Amsterdam, op basis van de volmacht aan hen
verleend door Abraham Sebastiaan van der Graaff. Hij verklaart namens A.S. van der Graaf te
hebben verkocht aan mr. Dirk Cornelis van der Graaf, wonende te Utrecht, de helft van 9
mergen wei- en hooiland in Kortland, vanouds genaamd het Bagijnenland en nu huize
Souburg, strekt vanaf de sloot van Souburg tot aan de achterkade, belend oost Ottolandsweer,
west Wouter Janseland. Koopsom: 900 gulden. 

08-03-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Cornelis Cornelisz Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter
Stam, een huis en erf aan de Kinderdijk, vast aan het huis en erf van Ary Boelen belend
zuidoost Ary Boelen, west Arnoldus Landman. Koopsom: 450 gulden. De koper sluit hiervoor
een hypotheek bij de verkoper van 450 gulden, met als onderpand het gekocht goed. Af te
lossen in termijnen van 50 gulden per jaar.

08-03-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Mels de Lange. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode,
200 roeden griendland in Blokweer, over de wetering, op de Dolfijn, belend oost Hendrik van
der Kuyl, west Huyg Kortelandt. Koopsom: 100 gulden.

08-03-1798 (661-03)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Symon Bakker, als gemachtigde van zijn vader Gerrit Bakker. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Anthony van Haaften, 200 roeden land in Vinkepolder, belend oost
Hendrik de Jong, west Jan Heykoop. Koopsom: 7 gulden.

19-04-1798 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Matteus Zonnemanslaan en Jan van der
Hoogt, schepenen, compareerden Lena de Jong, weduwe van Pieter Mak en Cornelis Alidanus
Pijl, schout alhier. Zij verklaren een ruiling te zijn aangegaan, waarbij Lena overdraagt aan
Cornelis 82 roeden vlichtland in Blokweer in Cornelis Coenenweer, binnen de wetering, belend
oost Johannes Pijl en Jan Herfst, west de comparant C.A. Pijl. Cornelis draagt over aan Lena
200 roeden griendland in Blokweer in het Paradijs, voer de wetering, belend oost Lena de
Jong, west Wouter Spruyt. Lena betaalt 50 gulden bij.

27-04-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Maria Tromp, weduwe van Willem Slagboom. Zij verklaart schuldig
te zijn aan Symon Stout, een somma van 350 gulden, terzake van cassatie van twee
obligaties, ieder groot 100 gulden, op d.d. 9.8.1796 en 3.7.1797 door de comparante verleden,
plus 150 gulden geleend geld, samen 350 gulden. rente is 4% per jaar. Zij geeft als onderpand
eeb huis en erf gelegen nabij de Dam, bewoond door de comparante zelf, verder de helft van 2
mergen 100 roeden land in Kortland, en de helft van 1 mergen 200 roeden in Bollekadeweer
on Kortland, belend oost Bastiaan Baan, west Ary Langerak, plus 300 roeden griend- en
bouwland in Kortland, belend oost Ary Bakker. Ook de helft van 300 roeden griendland in
Vinkepolder, aan de Zieuwekade, belend oost Symon Stout, west Gerrit Spruyt en de helft van
200 roeden in Vinkepolder op de Lange Steeg, en tenslotte de helft van 1 mergen 400 roeden
land aan de noordzijde van Oud-Alblas, in Kooywijk, belend oost Dirk de Jong en west Dirk
Tuytel.

28-04-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Driessen te
Rotterdam, een poonschuit, met alle toebehoren. Koopsom: 2000 gulden. Hiervoor sluit de
koper een hypotheek bij de verkoper, tegen 5% rente per jaar en met het schip als onderpand.
Af te betalen in termijnen van 100 gulden per jaar. Borg is Jan Maatje, meester
scheepstimmerman te Rotterdam.

14-05-1798 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en Matteus
Zonnemanslaan, schepenen, compareerde Petrus Johannes van Steenbergen, notaris te
Dordrecht, als gemachtigde van Nicolaas van Meteren te Dordrecht. Hij verklaart te
transporteren op Jan Herfst te Krimpen aan de IJssel een hypotheekbrief voor schout en
schepenen van Alblasserdam verleden op 17.12.1793 ten behoeve van Nicolaas van
Meeteren, van 6000 gulden, met als onderpand diverse stukken land. De comparant geeft te
kennen van de koop en het transport volkomen betaald te zijn met 6000 gulden.

11-06-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Claas Prins, Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Brugge te Oud-Alblas, de
somma van 450 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat en nog 3 mergen wei- en
hooiland in Kortland.
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20-07-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Ary Groenendijk. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Adriaansz Teeuwe, 90
roeden land in Blokweer, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west Marynus Spruyt. Koopsom:
30 gulden.

28-07-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Ary Pot te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Bastiaan
Corporaal te Nieuw-Lekkerland, 350 roeden griendland in Blokweer, over de wetering, belend
oost Cornelis Cornelisz Pijl, west Jasper Schoutten. Koopsom: 40 gulden.

02-07-1792 (661-03)
Voor Hendrik Verhoeff, notaris te Ridderkerk, Wijngaarden en Ruybroek, compareerde
Ariaantje Roos, weduwe van Hendrik Jonker, wonende te Alblasserdam. Zij verklaart schuldig
te zijn aan Jacobus Visser te Ridderkerk, de somma van 270 gulden. Hiervan is 199 gulden uit
een onderhandse obligatie door Hendrik Jonker op 20.1.1763 ten behoeve van de weduwe
Dirk Visser getekend, en een somma van 50 gulden uit een handschrift door de comparante op
21.3.1783 ten behoeve van Jacobus Visser getekend. Deze documenten worden thans
vernietigd. De overige 21 gulden zijn geleend geld. Rente over de 270 gulden is 4% per jaar.
Onderpand is haar persoon en goederen te Alblasserdam.

04-08-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Dirk Visser te Ridderkerk, als gemachtigde van zijn vader Jacobus Visser. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Jan Bode, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Ary
Borsje, noordwest Jan Bode, zoals Ariaantje Roos, weduwe van Hendrik Jonker dat bezeten
heeft. Koopsom: 200 gulden.

15-09-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Deliaantje Spruyt, weduwe en boedelhoudster van Andries Brouwer. Zij verklaart
te schenken aan haar kleinzoon Andries Brouwer, zoon van Wouter Brouwer, een huis en erf
aan de Kinderdijk, belend zuidoost Bastiaan Stout, noordoost Leendert Teeuwe, zuidwest de
bermsloot. Haar zoon Wouter Brouwer en diens echtgenote Maria Heukelman er hun leven
lang in mogen blijven wonen, zonder huur of onderhoudskosten te betalen. Wouter en Maria
zijn dan wel verplicht om de comparante levenslang te onderhouden en haar ordentelijk te
laten begraven.

29-09-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Matteus Zonnemanslaan en Johannes Vogelzang,
schepenen, compareerde Wouter van Krimpen te Papendrecht. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Johannes de Jong en Gerrit de Jong, 3 mergen 200 roeden griend- en hooiland in
Vinkepolder, belend zuidoost Claas Hogendijk, noordwest Krijn de Kraay, noord de Kromme
Laan. Koopsom: 50 gulden.

29-09-1798 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer,
schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, gevolmachtigde van Gerrit van
Haaften. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Aarts Spaan te Beusicom, 1 mergen
bouwland in Vinkepolder, belend oost Johannes Pijl, west de even van Cornelis Jansz Pijl.
Koopsom: 296 gulden.
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27-10-1798 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer,
schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, als gemachtigde van Gerrit van Haaften. Hij
verklaart te transporteren op Adriaan de Haan, 2 mergen 300 roeden bouwland in Vinkepolder,
belend oost en west de erven van Jacob de Jong. Koopsom: 415 gulden.

01-11-1798 (661-03) [er staat per abuis? 01-10-1798]
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Aart Rootnat. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Aarts Spaan en
Cornelis van ‘t Verlaat, als voogden over Maria Adriana van Werkhoven, nagelaten
minderjarige dochter van wijlen Adrianus van Werkhoven en Geertruy Spaan, alhier overleden,
de somma van 200 gulden, terzake van een geldlening, met als onderpand zijn huis en erf aan
de zuidzijde van de polderstoep in Vinkepolder, belend oost Pieter de Groot, west Gerrit
Bakker, zuid de voorwetering, noord Johannes Cornelisz Pijl.

06-11-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Maarten Woutersz Goedhart. Hij verklaart schuldig te zijn aan
Bastiaan Pot te Nieuw-Lekkerland, de somma van 570 gulden, terzake van onbetaalde
huurpenningen van de helft in de te noemen hofstede en wegens kostgeld van de grootvader
van de comparant, Leendert Bakker, door Bastiaan Pot tot nu toe gealimenteerd en wegens
onbetaalde rentes van een kapitaal van 730 gulden, ten laste van de comparant op 12.4.1794
gehypothekeerd op na te noemen hofstede, en nog wat andere betalingen. Rente 4% per jaar.
Onderpand is de helft van een hofstede met de helft van ... [niet vermeld] mergen ... [niet
vermeld] roeden land achter dit huis in Blokweer, en 1 mergen ... [niet vermeld] roeden land in
Cortgeen, plus 1 mergen 247 roeden land in Kortland, belend oost Jillis van Dalen, west Gerrit
Bakker.

19-11-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Sara Anna a Brakel van der Kluyt. Zij verklaart verkocht te hebben aan Claas
Verkerk, collecteur alhier, een huis en erf (twee woningen aan elkaar), aan de oostzijde van de
Dam, belend zuid de pastorie, noord Gerrit Teeuwe en Naantje Baan. Koopsom: 1300 gulden.

19-11-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Claas Verkerk. Hij verklaart schuldig te zijn aan Maarten Cornelis de Kievit te
West-IJsselmonde, een somma van 1100 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4½%
rente per jaar, met als onderpand een huis en erf (twee woningen aan elkaar), aan de
oostzijde van de Dam, belend zuid de pastorie, noord Gerrit Teeuwe en Naantje Baan. 

20-11-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Abraham Jozeph. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary Adriaansz Bakker, een
somma van 700 gulden, terzake van onbetaalde kooppenningen van aan hem geleverde
runderen etc. Rente 5% per jaar. Onderpand is zijn huis en erf aan de westzijde van de Dam,
belend noord Gerrit Bakker, zuid Cornelis Alidanus Pijl.

20-11-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Ary van der Wint. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary Bakker, een somma van
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550 gulden, terzake van geleend geld, tegen 4½% rente per jaar, met als onderpand zijn huis
en erf, binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, belend oost Gerrit Boelen, west Leendert ‘t
Hoen.

20-11-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Arnoldus Landman. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary Bakker, de somma van
2200 gulden, terzake van aan en voor de comparant voorgeschoten en geleende en ten zijnen
genoegen genoten en ontvangen penningen. Rente 4% per jaar. Onderpand: zijn huis en erf
aan de Kinderdijk, met het recht van bierstal of biersteking, belend zuidoost Pieter Stam,
noordwest Cornelis Cornelisz Pijl.

20-11-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Dirk Koelewijn, wonende te Alblasserdam, als gemachtigde van zijn vader
Adriaan Koelewijn te Hardinxveld. Hij verklaart verkocht te hebben aan Abraham Nugteren, mr.
broodbakker alhier, een huis en erf, geschikt als broodbakkerij, aan de westzijde van de Dam,
op het Zuiderstek, belend zuid Pieter de Groot en de erven van Willem Bruygom. Koopsom:
2000 gulden.

21-12-1798 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Matteus Zonnemanslaan en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Barnardus Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Adriaansz Bakker, een
huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost de erven van Adrianus Bakker, noordwest de
erven van Jan Pijl en Cornelis Pijl de oude. Koopsom: 700 gulden.

21-12-1798 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Rudolff Schmidt,
schepenen, compareerde Gerrit van Haaften, Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis
Alidanus Pijl, schout alhier, 150 roeden land in Vinkepolder, op de Hille, over de wetering.
Koopsom: 20 gulden.

01-01-1799 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Claas Verloop. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Bruggen te Oud-Alblas,
een somma van 1100 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost de weduwe van
Adriaan van de Wetering, west Ary de Kroon. Ook compareerde Cornelis Verloop die zich borg
stelt en waarvoor hij als onderpand geeft 1 mergen 400 roeden hooiland over de tiendweg in
Kortland aan de kade en nog 300 roeden griendland in Blokweer in de Loet, belend oost en
west Gerrit Teeuwe.

03-01-1799 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Mels de Langen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Stephanus
Gakels, meester broodbakker alhier, een huis en erf binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk,
belend zuidoost de verkoper, noordwest Cornelis Cornelisz Pijl . De verkoper aangekomen van
zijn schoonvader Jan Maartens Bouw. Koopsom: 150 gulden.

03-01-1799 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Symon Bakker, als gemachtigde van zijn vader Gerrit Bakker. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Johannes de Jong, 300 roeden land in Blokweer, binnen de
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middelwetering, achter het huis van de weduwe van Ary van der Voet, belend west Bastiaan
Pot en Maarten Goedhart, oost en zuid Symon Stout. Koopsom: 14 gulden.

21-01-1799 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Matteus Zonnemanslaan en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Maayke Mak, weduwe van Pieter Breur, wonende te Kralingen, Jan Stam,
gehuwd met Willemijntje Bas en Claas Bas, voor zichzelf en als vertegenwoordigers van hun
broer Pieter Bas. Jan Stam en Claas bas zijn door de weeskamer van Alblasserdam
aangesteld als voogden over Jacus Bas. Voor de helft eigenaren van het na te noemen goed.
Zij verklaren verkocht te hebben aan Paulus Bas, een huis en erf met een stuk griend erachter,
aan de Kinderdijk, belend zuidoost Hendrik Borsje, noordwest de erven van Cornelis Jansz Pijl.
Onder voorwaarde dat de koper het huis in huur zal laten bewonen door Claas bas voor 18
gulden per jaar. Koopsom: 250 gulden.

11-03-1799 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Matteus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Cornelis Ariensz Stout. Hij verklaart schuldig te zijn aan Lena de
Jong, weduwe van Pieter Mak, de somma van 300 gulden, terzake van een geldlening, tegen
4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost
Paulus de Boode, noordwest Jan Smit.

02-04-1799 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Kuyl, schepenen,
compareerden Willem Krik en Laurens Groenevelt. Zij verklaren verkocht te hebben aan Gerrit
Boelen, een damschuit met toebehoren . Koopsom: 275 gulden.

11-05-1799 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Jacob van der Leer en Jan van der Hoogt,
schepenen, compareerden Dirk Roos, gehuwd met Ingetje de Groot, Cornelis de Groot en
Laurens Visser, gehuwd met Cornelia de Groot en Cornelis Alidanus Pijl, als curator over de
persoon en goederen van Willem de Groot, allen kinderen van Pieter de Groot en Mergje
Bruygom. Zij verklaren op 27.4.1799 in het openbaar verkocht te hebben aan Dirk de Jong,
160 roeden land in Vinkepolder, in twee percelen, n.l. 100 roeden in de Fleuriskamp, 60
roeden aan het Papeslootje. Koopsom: 14 gulden.

11-05-1799 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer,
schepenen, compareerde Dirk Roos, gehuwd met Ingetje de Groot, Cornelis de Groot en
Laurens Visser, gehuwd met Cornelia de Groot en Cornelis Alidanus Pijl, als curator over de
persoon en goederen van Willem de Groot, allen kinderen van Pieter de Groot en Mergje
Bruygom. Zij verklaren op 27.4.1799 in het openbaar verkocht te hebben aan Jan Heykoop de
oude, twee percelen land in Vinkepolder, n.l. 300 roeden griendland, belend oost en west
Gerrit Bakker, en 500 roeden griendland aldaar over de Kromme Laan, belend oost Cornelis
Vet, west Ary van der Heu. Koopsom: 49 gulden.

11-05-1799 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer,
schepenen, compareerde Dirk Roos, gehuwd met Ingetje de Groot, Cornelis de Groot en
Laurens Visser, gehuwd met Cornelia de Groot en Cornelis Alidanus Pijl, als curator over de
persoon en goederen van Willem de Groot, allen kinderen van Pieter de Groot en Mergje
Bruygom. Zij verklaren op 27.4.1799 in het openbaar verkocht te hebben aan Anthony van
Haaften, 225 roeden land in Vinkepolder, n.l. 125 roeden aan de Vinkelandse dijk, en 100
roeden in de Fleuriskamp. Koopsom: 24 gulden.
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11-05-1799 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer,
schepenen, compareerde Dirk Roos, gehuwd met Ingetje de Groot, Cornelis de Groot en
Laurens Visser, gehuwd met Cornelia de Groot en Cornelis Alidanus Pijl, als curator over de
persoon en goederen van Willem de Groot, allen kinderen van Pieter de Groot en Mergje
Bruygom. Zij verklaren op 27.4.1799 in het openbaar verkocht te hebben aan Jan de Kraay,
100 roeden land in Vinkepolder aan de Kromme Laan in de Fleuriskamp, belend oost Anthony
van Haaften, west Jan Hardam. Koopsom: 30 gulden.

11-05-1799 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer,
schepenen, compareerde Dirk Roos, gehuwd met Ingetje de Groot, Cornelis de Groot en
Laurens Visser, gehuwd met Cornelia de Groot en Cornelis Alidanus Pijl, als curator over de
persoon en goederen van Willem de Groot, allen kinderen van Pieter de Groot en Mergje
Bruygom. Zij verklaren op 27.4.1799 in het openbaar verkocht te hebben aan Gerrit van
Haaften, 266 roeden land in Vinkepolder, aan de wetering, belend oost en west Nicolaas
Anthony van Haaften, zuid Gerrit van Haaften. Koopsom: 105 gulden.

11-05-1799 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan Timmer. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Ariensz Goedhart,
200 roeden vlichtland in Blokweer in Coentjesweer, belend oost Gerrit Bakker, west de
weduwe van Adriaan Teeuwe, zuid de koper, noord Gerrit Teeuwe. Koopsom: 60 gulden.

11-05-1799 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Jannigje de Graaff, weduwe van Adriaan de Bruyn. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Adriaan Neeff te Nieuw-Lekkerland, 150 roeden griendland in Blokweer, aan de
wetering, in Zoetjesgriend, belend oost de weduwe van Pieter Mak, west Bastiaan Pot.
Koopsom: 36 gulden.

14-05-1799 (661-03)
Voor Johannes vogelzang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Jacob van der leer,
schepenen, compareerde Dirk Roos, gehuwd Ingetje de Groot, Cornelis de Groot en Laurens
Visser, gehuwd met Cornelia de Groot en Cornelis Alidanus Pijl, als curator over de persoon
en goederen van Willem de Groot, allen kinderen van Pieter de Groot en Mergje Bruygom. Zij
verklaren op 27.4.1799 in het openbaar verkocht te hebben aan Jan Heykoop, 70 roeden land
in Vinkepolder, in de Fleuriskamp, genaamd de Langen Akker, belend oost Crijn de Kraay,
west Claas Hogendijk. Koopsom: 22 gulden.

25-05-1799 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Lena de Jong, weduwe en boedelhoudster van wijlen Pieter Mak. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Ary Bakker, 30 roeden griendland in Blokweer, achter het huis van Ary
Bakker. Koopsom: 100 gulden.

25-05-1799 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis van der Geer, wonende onder het Volgerland van Sandelingen-
Ambacht. Hij verklaart verkocht te hebben aan ds. Anthonius Breur, predikant alhier, 1 mergen
200 roeden bouwland in Blokweer in de Swerdel, genaamd de Vier Hooiakkertjes, belend
zuidoost Goris Roos, noordwest Ary Bakker, noordoost de weduwe van Pieter Mak. Koopsom:
675 gulden.
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03-06-1799 (661-04)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Johannes van der Hoogt en Dirk de Jong,
schepenen, compareerden Leonard Armiger Pijl en Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Zij
verklaren verkocht te hebben aan mr. Ocker Geevaarts, heer van Geervliet, voor drie achtste,
Otto de Kat te Dordrecht eveneens drie achtste en Willem Jozeph van Brienen te Amsterdam
voor een vierde, alle poelen, slikken en aanwassen die tot de heerlijkheid Alblasserdam
behoren, bestaande uit twee poelen in de onbedijkte gorzen, of de bezomerkade buitenlanden
van de polder voor Donkersloot, tegenover de hoek van de Kinderdijk, onderscheiden in de
grote en de kleine poel. Verder de gorzen, slikken en aanwassen die beginnen vanaf het
noordelijke hoofd van de haven van Alblasserdam en het dijkje van het buienland Cortgeen af,
langs de hele Kinderdijk tot aan de jurisdictie van Nieuw-Lekkerland, vanaf de voet van de dijk
tot het midden van de Merwede. het rietgorsje ten zuiden van het hoofd van Alblasserdam voor
het Zuiderstek of Molenstek, met de aanwas in de haven van Alblasserdam. tenslotte de
griendjes en het rietgors voor het Nieuwland, van de grote elsakker en het Nieuwlandse dijkse
af tot het midden van de rivier. Koopsom: 200 gulden.

25-07-1799 (661-03)
Voor Johannes Vogelzang, vervangende de schout, Claas Verloop en Dirk de Jong,
schepenen, compareerden Jan Herfst en Johannes Pijl, beiden wonende alhier. De eerste
comparant is eigenaar voor twee derde en de andere comparant eigenaar voor een derde van
na te noemen huizen en landerijen, Zij verklaren verkocht te hebben aan David Jan Mom,
wonende te Vught:
a) een herenhuis, erf, boomgaard en tuin, aan de oostzijde van de Dam, naast de sluis van de
Nederwaard, met de stallingen en het stukje land of erf dat erbij hoort, liggende aan de Alblas,
belend oost Huybert Diepenbrugge, west Abraham Nugteren, strekkende ten zuiden tot de
halve polderstoep en noord tot aan de Alblas en de grond van de Nederwaard.
b) een huis en erf in Vinkepolder, met het daarachter gelegen land, aangelegd als een
buitenplaats, groot 10 mergen 400 roeden, met alle tuingereedschappen, broekassen, belend
oost Gerrit Bakker, west de dijkerven van de Hoogendijk, zuid de Vinkelandse dijk en Elizabeth
van der Dussen, noord de halve polderstoep.
c) een huis en erf, aan de binnenkant van de Hoogendijk, naast de polderstoep, belend zuid
Crijn de Kraay, noord de polderstoep, zoals dit alles door Nicolaas Martinus Bogaart op
10.11.1792 aan de comparanten is getransporteerd.
Koopsom: 12.000 gulden.
Nicolaas Martinus Bogaart verklaart op 23.7.1799 dat de op 10.11.1792 gesloten hypotheek op
bovenstaand onroerend goed wordt opgeheven.

18-10-1799 (661-04)
Voor Johannes Vogelzang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en
Dirk de Jong, schepenen, compareerden Leonard Armiger Pijl en Cornelis Alidanus Pijl. Zij
verklaren te transporteren op Pieter van der Heu, een kapitaal van 1000 gulden, zijnde het
restant van een hypotheekbrief die 1700 gulden groot was geweest, op 11.3.1779 door Claas
van der Heu ten behoeve van wijlen Cornelis Pijl verleden, met als onderpand zijn huis en
landerijen. Koopsom: 1000 gulden. de koper betaalt 500 gulden en zal de rest aflossen in een 
termijn van 250 gulden en verder in porties van 50 gulden.

09-11-1799 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan de Ruyter, gehuwd met Geertruy de Kraay. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Paulus Bode, 150 roeden griendland in Blokweer, binnen de waterkering van de
Lammetjeswaal, belend oost de weduwe van Adriaan Teeuwe, west Johannes Pijl en Jan
Herfst, zuid dezelfden. Koopsom: 100 gulden.
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16-01-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Mattheus Zonnemanslaan en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerden Johannes Cornelisz Pijl en Cornelis Cornelisz Pijl. Zij verklaren verkocht te
hebben aan Ary Spruyt, 1 mergen hooiland in Kortland, in Wouter Janseland, over de
tiendweg, belend oost Pieter van der Heu, west Dirk Tuytel, zuid de wetering, noord Wouter
Spruyt. En 500 roeden land in Blokweer, in Coentjesweer, over de wetering, belend oost Dirk
Roos, west de erven van Adrianus Bakker, zuid de wetering, noord Wouter Spruyt. Koopsom:
... [niet vermeld].

16-01-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Mattheus Zonnemanslaan en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Cornelis Cornelisz Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter Willemsz van
Wijen, een huis en erf met een stukje griend erbij, aan de Kinderdijk, belend zuidoost Arnoldus
Landman, noordwest Cornelis Stout en Symon Stout. Koopsom: 380 gulden. De koper betaalt
200 gulden contant en de rest in termijnen van 20 gulden per jaar, met de rente.

21-01-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Hendrik van der Leer. Hij verklaart schuldig te zijn aan Catharina Elizabeth Heye,
weduwe van wijlen Anthony de Fockert, wonende te Dordrecht, de somma van 700 gulden,
terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als onderpand een huis en erf in
Vinkepolder, belend oost Ary van der Heu, west Gerrit Bakker, plus een boomgaard en erf in
Vinkepolder, belend oost Claas Hogendijk, west Ary van der Heu, en 2 mergen 350 roeden
land in Vinkepolder, belend oost Ary van der Heu, west Gerrit Bakker.

21-01-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Maarten Boelen. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Smit te Nieuw-Lekkerland,
een somma van 990 gulden, terzake van nog onbetaalde kooppenningen van een damschuit
van 48 voeten lengte, gekocht van Jan Smit. Af te betalen met een eerste termijn van 90
gulden en vervolgens 100 gulden per jaar, met een rente van 4% per jaar.

21-01-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Maarten Boelen. Hij verklaart schuldig te zijn aan de erfgenamen van wijlen Fop
Smit, een somma van 1400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met
als onderpand zijn damschuit van 48 voeten lengte.

21-01-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Cornelis Jansz Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes Vogelzang,
een huis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, annex het huis van Huybert
Diepenbruggen, belend west Symon Bakker, oost Dirk Roos. Koopsom: 95 gulden.

08-02-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Dirk de Jong schepenen,
compareerde Gerardus Hordijk te Dordrecht. Hij verklaart op 4.1.1800 in het openbaar
verkocht te hebben aan ds. Anthonius Breur, predikant alhier, een deel van een stuk land
genaamd de Ruigenhil en een stuk buitengors buiten de kade, samen groot 2 mergen 175
roeden. Koopsom: 958 gulden.

08-02-1800 (661-04)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Dirk de Jong schepenen,
compareerde Gerardus Hordijk te Dordrecht. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis van
Schagen, een stuk buitenland, buiten de kade van de Ruigenhil, belend zuid de weduwe van
Pieter Mak, noord Jan Herfst, oost de zeedijk, west de Merwede. Koopsom: 180 gulden.

08-02-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Bastiaan Stout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Anthonius
Breur, 1 mergen 150 roeden hooiland in Wouter Janseland in Kortland, belend oost ... van de
Graaff, west de erven van Leendert Bakker, zuid de tiendweg, noord de erven van Cornelis
Jansz Pijl. Koopsom: 200 gulden.

08-02-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Jan Boelen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Mak, 565
roeden vlichtland in Blokweer, zijnde een gedeelte van de Zandekensgriend, belend zuidoost
Ary Bakker, noordwest Pieter van Wijen. Koopsom: 300 gulden.

08-02-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Jan Boelen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Teunis van ‘t Hoff,
een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost de weduwe van Jan de Graaff, noordwest
Hendrik Borsje. Koopsom: 100 gulden.

18-02-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Gerrit de Jong. Hij verklaart schuldig te zijn aan Adriana van Ossanen, weduwe
en boedelhoudster van Maarten de Wit, wonende te Dordrecht, de somma van 400 gulden,
terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als onderpand a) 2 mergen 360
roeden weiland in Vinkepolder, belend oost Jan Corporaal, west Cornelis van der Geer, b) de
helft van een stuk land, groot 3 mergen 200 roeden in Vinkepolder, belend oost Cornelis van
der Geer, west verschillende eigenaren, c) 400 roeden land in Kortland, belend oost Bastiaan
Baan, west Pieter van der Heu.

22-02-1800 (661-11)
Bastiaan Pot en Maarten Woutersz Goedhart verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam een hofstede met landerijen.
Verkocht wordt:
- een hofstede, bestaande uit een bouwhuis, karnhuis, schuur, erf en boomgaard, binnen- en
buitendijks, met 8 mergen 525 roeden land in twee weren naast elkaar, achter het genoemde
huis, in Blokweer, belend (het huis c.a.) oost Leonard Armiger Pijl,  west de weduwe Huyg
Korteland, oost Eldert Maat, west Leonard Armiger Pijl.
- 2 mergen 247 roeden hooiland over de wetering, belend oost Ary Bakker, west Ary Stigter.
- 100 roeden bouwland in Blokweer achter het ashok en verder 2 mergen 138 roeden hooiland
in Kortland over de tiendweg, van de tiendweg tot de achterkade, belend oost Anthonius Breur,
west Gerrit Bakker.
- een stuk buitenland in Cortgeen voor het genoemde huis en erf, belend oost Cornelis
Alidanus Pijl, west de geul, groot 583 roeden
- de helft van 1 mergen 100 roeden land in het poldertje Cortgeen, gemeenschappelijk met
Cornelis Pijl, belend oost Bastiaan Stout, west Cornelis Alidanus Pijl.
Koper Willem Eykelboom voor 5300 gulden. Borgen: Klaas Verloop en Cornelis Verloop.

22-02-1800 (661-11)
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Pieter van Wijen en Jacob Koutstaal verkopen in het openbaar enkele landerijen.
Verkocht wordt:
a) van Pieter van Wijen:
- 2 mergen 100 roeden vlichtland in Blokweer, zijnde een gedeelte van het Zandeke, belend
oost Maarten Mak, west Cornelis Alidanus Pijl, groot 2 mergen 100 roeden. Koper: Ary Bakker,
voor 140 gulden.
b) van Jacob Koutstaal
- 4 mergen 100 roeden hooiland in Kortland, belend oost de weduwe van Willem Slagboom,
west Elizabet van der Dussen, met nog 100 roeden land in de Alblas over de dijk. De 4 mergen
100 roeden zijn en blijven verhuurd tot kerst aan Leendert Boer, voor 85 gulden. Koper: Pieter
van der Heu, voor 811 gulden. Borgen: Johannes de Jong en Willem Voet.

28-02-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Jannigje de Kroon, weduwe en erfgename van Huyg Korteland. Zij
verklaart schuldig te zijn aan Symon Stout, de somma van 225 gulden, terzake van een
geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand haar huis en erf aan de Kinderdijk,
door de comparante zelf bewoond, belend oost Bastiaan Pot en Maarten Woutersz Goedhart,
west Crijn de Kraay, en 425 roeden land in Blokweer, over de wetering, belend oost Gijsbert
Herwig, west Ary Bakker, en nog de helft van een stukje land gelegen achter het huis van
Johannes de Jong.

07-03-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Mattheus Zonnemanslaan en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Hendrik Jansz van Wingerden te Hendrik-Ido-Ambacht. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Ary Adrianusz Bakker, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost de
koper, noordwest Jan Smit. Koopsom: 800 gulden.

01-04-1800 (661-11)
Gerrard Hordijk verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enige landerijen.
Verkocht wordt:
- een dijkerf en aveling aan de Hoogendijk, belend oost de bermsloot van Vinkepolder, west de
bermsloot van Ruigenhil, zuid Gerrit Bakker. Koper: Adriaan de Haan, voor 180 gulden.
Borgen: Pieter van der Hoogt en Dirk Tuijtel.
- 2 mergen 200 roeden bouwland in de Ruigenhil, belend oost de zeedijk, west de Merwede,
zuid Pieter Bruijgom, noord de erven Cornelis Jansz Pijl. Koper: Maarten Mak, voor 580
gulden. Borgen: Pieter Sterk en Jan Mak.
- een stuk rietgors westelijk gelegen buiten de Ruigenhilse dijk, belend zuid Leendert ‘t Hoen,
noord Ary Wit. Koper: Dirk Tuijtel, voor 318 gulden. Borgen: Leendert ‘t Hoen en Adriaan de
Haan.
- een stuk buitenland, een elzenbos en rietland, gelegen ten zuiden van de kade van de
Ruigenhil, belend oost de zeedijk, west de Merwede, zuid de weduwe van Pieter Mak, noord
Jan Herfst. Koper: Cornelis van Schagen, voor 105 gulden. Borgen: Gijs van wijngaarden en
Ary de Kroon.
De laatste drie percelen werden daarna nog als eenheid te koop aangeboden. Er werd totaal
1263 gulden voor geboden. Ze werden gekocht door Adriaan Stout, die als werkelijke kopers
opgaf, voor nr. 2 en 3 Anthonius Breur, voor de som van 958 gulden en voor no. 4 Cornelis van
Schagen voor 305 gulden.

28-04-1800 (661-11)
De weduwe van Pieter Kamphuys verkoopt in het openbaar enkele roerende goederen.
Totale opbrengst is 29.15.0.
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01-05-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang, Claas Verloop en Mattheus
Zonnemanslaan, schepenen, compareerde Pieter van Wijen. Hij verklaart op 22.2.1800 in het
openbaar te hebben verkocht aan Ary Adriaansz Bakker, 1 mergen 285 roeden vlichtland in
Blokweer, zijnde een deel van het Zandeke, belend oost Maarten Mak, west het westelijke deel
van het Zandeke. Koopsom: 340 gulden.

29-03-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Gerardus Hordijk te Dordrecht en Maria Tromp, weduwe van Willem Slagboom,
wonende alhier. Gerardus verklaart verkocht te hebben aan Dirk Tuytel en Cornelis van
Schagen tweederde, terwijl Maria overdraagt een negende deel van een stuk aveling land in
Blokweer, groot 30 roeden, achter het huis van Jacob Koutstaal, belend oost de weduwe van
Pieter Mak, west Symon Stout. Koopsom: 12 gulden.

29-03-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Jacus Smit te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Buys
alhier, 1 mergen 500 roeden land in Kortland, in Ottolandsweer, voor aan de weg, en een
kamp hooiland achter het land van Cornelis van Asperen, binnen de tiendweg, belend oost
Herber Boon, west Cornelis van de Graaff. Koopsom: 500 gulden.

29-03-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Mels de Langen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Lena de Jong, weduwe
van Pieter Mak, 175 roeden vlichtland in Blokweer, over de wetering, belend oost Jan Mak,
west Jan de Ruyter, zuid de koopster, en nog 10 roeden vlichtland in het Paradijs in Blokweer,
belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west en noord Joost Boers. Koopsom: 30 gulden.

08-04-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Cornelisz Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan David Joan Mom,
wonende te Vught, het huis, naast het huis van Aart Rootnat, met de erven binnen of ten
zuiden van de straat, in Vinkepolder, belend oost Pieter de Groot, zuid Aart Rootnat, west
Gerrit Bakker. Koopsom: 300 gulden.

16-04-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop, Jan van der Hoogt, Mattheus
Zonnemanslaan en Rudolff Schmidt, schepenen, compareerde Cornelis Adrianus Meuls,
koopman te Dordrecht, als gemachtigde van mr. Dirk Cornelis van de Graaff, wonende te
Zeist. Hij verklaart te transporteren aan Bartholomeus van der Star en Clara Cornelia van der
Star, beiden te Dordrecht, de Hofstede Souburg met de landen van de Kleine Nes, de
watermolen, het herenhuis, de stal en het koetshuis, tuinmanshuis, salon, tuinen,
boomgaarden, bossen, lanen, kaden en plantages, vijvers, boerenwoning en alle verdere
opstallen. Koopsom: 17.900 gulden. Bartholomeus van der Star betaalt hiervan 8900 gulden
en neemt voor de resterende 9000 gulden een hypotheek bij de verkoper, tegen 5% rente per
jaar, af te betalen in zes jaarlijkse termijnen van 1500 gulden.

16-04-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop, Jan van der Hoogt en Rudolff Schmidt,
schepenen, compareerde Cornelis Adrianus Meuls, koopman te Dordrecht, als gemachtigde
van mr. Dirk Cornelis van de Graaff, wonende te Zeist. Hij verklaart te transporteren aan
Bartholomeus van der Star en Clara Cornelia van der Star, beiden te Dordrecht, 9 mergen wei-
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en hooiland in Kortland, vanouds genaamd het Bagijnenland en nu Klein Souburg, strekkende
vanuit de sloot tegen de landen van Souburg tot aan de achterkade, belend oost
Ottolandsweer, west Wouter Janseland. Koopsom: 1800 gulden.

01-05-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerden Bastiaan Pot, te Nieuw-Lekkerland, en Maarten Woutersz
Goedhart, alhier. Zij verklaren op 22.3.1800 in het openbaar verkocht te hebben aan Willem
Eykelboom te Oud-Alblas, 
a) een hofstede, met erf en boomgaard, binnen- en buitendijks, met 8 mergen 525 roeden land
in twee weren naast elkaar, achter het huis, in Blokweer, belend het huis oost Leonard Armiger
Pijl, west de weduwe van Huyg Kortelant, belendingen van het land: oost Eldert Maat, west
Leonard Armiger Pijl. 
b) 2 mergen hooiland over de wetering, belend oost Ary Bakker, west Ary Stigter. 
c) 100 roeden bouwland in Blokweer, achter het ashok
d) 2 mergen 138 roeden land in Kortland, over de tiendweg, van de tiendweg tot aan de
achterkade, belend oost Anthonius Breur, west Gerrit Bakker
e) een stuk hooiland in Cortgeen, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west de Geul, groot 583
roeden
f) de helft van 1 mergen 100 roeden land in Cortgeen, gemeenschappelijk met Cornelis
Cornelisz Pijl, belend oost Bastiaan Stout, west Cornelis Alidnaus Pijl.
Koopsom: 5300 gulden. De koper betaalt aan de Bastiaan Pot een somma van 2650 gulden en
aan Maarten Goedhart 1850 gulden en neemt bij de laatste een hypotheek van 800 gulden,
tegen 45 rente per jaar.

01-05-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Pieter van Stek. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan de Haan, 425
roeden land in Vinkepolder, binnen de wetering, in de Kaayman, belend oost Gerrit de Jong,
west Gerrit van Haaften, noord Krijn de Kraay. Koopsom: 160 gulden.

06-06-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelzang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Willem Verwaart te Oud-Alblas, als gemachtigde van zijn broer
Johannes Verwaart. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes de Jong: 
a) de helft van een huis en erf aan de zuidkant van de Kerkstraat, belend oost Ary de Stigter,
west de erven van Adrianus van Werkhoven 
b) de helft van 3 mergen land in Blokweer, in Jan Bouwgiesweer, belend oost de weduwe van
Adriaan Teeuwe, west Gerrit Bakker
c) de helft van 100 roeden dijkerf in hetzelfde weer 
d) 2 mergen 200 roeden hooiland in Kortland over de tiendweg, belend oost de Kerkweg, west
een kamp land genaamd de Bout
e) 400 roeden hooiland in Kortland, belend oost het voornoemde perceel, west de
boezemkade van de Nederwaard
f) de helft van 1 mergen 500 roeden hooiland in Kortland, binnen de tiendweg, in het westelijke
deel van het Doole Hoekje, belend oost Aryaantje Baan, west Wouter Spruyt.
Koopsom: 925 gulden.

18-05-1800 (661-03)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Adrianus Rijke. Hij verklaart schuldig te zijn aan Harm Wijngert te
Hendrik-Ido-Ambacht, de somma van 1000 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4%
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rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf, zijnde een timmermanswinkel, aan de
Kinderdijk, belend zuidoost Ary Bakker, noordwest de weduwe van Pieter Mak.

24-05-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Willem Eykelboom te Oud-Alblas. Hij verklaart schuldig te zijn aan
Cornelis Alderlieste te Ridderkerk de somma van 1700 gulden, terzake van een geldlening,
tegen 4% rente per jaar, met als onderpand een hofstede met erf en boomgaard, binnen- en
buitendijks in Blokweer, met 8 mergen 525 roeden land in Blokweer; 2 mergen hooiland over
de wetering in Blokweer; 2 mergen 138 roeden land in Kortland; een stuk hooiland van 583
roeden in Cortgeen; de helft van 1 mergen 100 roeden hooiland in Cortgeen. De hypotheek is
geroyeerd op 25.2.1848.

06-06-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Johannes de Jong. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten
Woutersz Goedhart, een huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Ary de
Stigter, west de erven van Adrianus van Werkhoven. Koopsom: 475 gulden.

06-06-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Johannes de Jong. Hij sluit een hypotheek voor 350 gulden. [verdere
gegevens ontbreken].

12-06-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Ary van Loon, gehuwd met Willempje de Jong, wonende te
Rotterdam, Johannes de Jong, Hendrik van der Leer, gehuwd met Jannigje de Jong en Gerrit
de Jong. Dezelfde Gerrit de Jong en Cornelis Cornelisz Pijl als voogden samen met Dirk de
Jong over de minderjarige erfgenamen van wijlen Trijntje van den Berg, weduwe van Jacob de
Jong, en dus voogden over de kinderen van Pieter van der Hoogt die gehuwd is met Teuna de
Jong. Zij verklaren verkocht te hebben aan Dirk de Jong:
a) 3 mergen 300 roeden land in Vinkepolder, over de tweede wetering, belend oost Gerrit van
Haaften en de kinderen van Pieter de Groot, west Ary Langerak
b) 1 mergen 300 roeden bouwland in Vinkepolder, over de tweede wetering, belend oost
Hendrik van der Leer, west Gerrit de Jong
c) 300 roeden bouwland in Vinkepolder, ten noorden van de weg, belend oost de erven van
Adrianus van Werkhoven, west de kinderen van Pieter de Groot
d) 100 roeden bouwland in Vinkepolder in de Slappendel, belend oost Anthony van Haaften,
west Adriaan de Haan
e) 200 roeden in de Slappendel, belend oost Dirk de Jong, west Anthony van Haaften.
Koopsom: 1500 gulden.

12-06-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Dirk de Jong. Hij verklaart schuldig te zijn aan Arnoldus Brouwer,
Willem Lammers en Arnoldus Cool een somma van 1100 gulden, terzake van een geldlening,
tegen 5% rente per jaar, af te betalen met zes jaar lang 100 gulden per jaar en in het zevende
jaar het restant. Hij geeft als onderpand:
a) 3 mergen 300 roeden land in Vinkepolder, over de tweede wetering, belend oost Gerrit van
Haaften en de kinderen van Pieter de Groot, west Ary Langerak
b) 1 mergen 300 roeden bouwland in Vinkepolder, over de tweede wetering, belend oost
Hendrik van der Leer, west Gerrit de Jong.
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c) 300 roeden bouwland in Vinkepolder, ten noorden van de weg, belend oost de erven van
Adrianus van Werkhoven, west de kinderen van Pieter de Groot
d) 100 roeden bouwland in Vinkepolder in de Slappendel, belend oost Anthony van Haaften,
west Adriaan de Haan
e) 200 roeden in de Slappendel, belend oost Dirk de Jong, west Anthony van Haaften.

16-06-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen
compareerde Jan van Prooyen, schipper, wonende aan de Blauwe Sluis te Steenbergen. Hij
bekent schuldig te zijn aan Jan Smit, scheepstimmerman alhier, een somma van 1500 gulden,
terzake van nog onbetaalde kooppenningen van een poonschuit, door Jan Smit nieuw aan
hem geleverd, lang 49 voeten, tegen een rente van 3% per jaar.

17-07-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Claas Verloop, als door schout en schepenen aangestelde curator over de
persoon en goederen van Neeltje Kooywijk, weduwe van Dirk van Wijen. Hij verklaart verkocht
te hebben aan Cornelis Jansz van Wijen, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost
Maarten Boelen, west Paulus Bode. Neeltje Kooywijk moet haar leven lang blijven wonen in
het gedeelte waar zij nu reeds woont en na haar dood moet haar dochter Aartje Kooywijk er
haar leven lang in blijven wonen. tegen een huur van 6 gulden per jaar. Koopsom: De koper
zal de hypotheek ten gunste van Jan Mak die op het huis rust overnemen en verder afbetalen.

13-08-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerden Jan Smit en Abraham Nugteren, als diaconie-armmeesters. Zij verklaren in het
openbaar verkocht te hebben aan Johannes ‘t Hoen, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend
oost de koper , west Pieter Drinkwaart. Koopsom: 155 gulden.

13-09-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Jan Mak. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Mak, een
huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Claas de Wit, west Cornelis van der Kuyl, noord
dezelfde, met nog 130 roeden vlichtland achter dit huis, belend oost Wouter Spruyt, west de
weduwe van Jan Mak. Koopsom: 1700 gulden.

18-09-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Jacob Koutstaal. Hij verklaart op 22.2.1800 in het openbaar te hebben verkocht
aan Pieter van der Heu, 4 mergen 100 roeden hooiland in Kortland, belend oost de weduwe
van Willem Slagboom, west Elizabeth van der Dussen, met 100 roeden land in de Alblas.
Koopsom: 811 gulden.

01-11-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerden Cornelis Schoutten en Adriaan Schoutten. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Crijn Schoutten, een huis en erf met de griend erachter, aan de Kinderdijk, belend oost
Hendrik Borsje, west Willem Bakker, met een stukje rietakker in de voorboezem van de
Nederwaard, achter het huis. Koopsom: 300 gulden.

01-11-1800 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, vervangende de schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt,
schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, als curator over de
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gesepareerde boedel van wijlen Giel de Kraay. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter van
der Heu en Jan de Kraay samen en ieder voor de helft: 
a) een schuld custingbrief ten laste van Johannes de Jong, op 15.9.1793 ten behoeve van Giel
de Kraay verleden, onder verband van een huis en erf, kapitaal 925 gulden, nu per rest nog
525 gulden waard; 
b) een negende deel van een huis en erf aan de Hoogendijk, belend zuid Crijn de Kraay, noord
Gerrit van Haaften;
c) een negende deel van 400 roeden land in Ruigenhil, belend zuid Symon Stout, noord de
erven van Pieter Bruygom.
Koopsom: 390 gulden.

21-11-1800 (661-11)
Cornelis Stout verkoopt in het openbaar enkele landerijen.
Verkocht wordt:
- 1 mergen 300 roeden vlichtland, zijnde hooiland in Blokweer, over de wetering, bestaande uit
a) 400 roeden aan de achterwetering, belend oost en west Wouter Spruyt, b) 200 roeden,
belend oost Simon Stout en west Hendrik Borsje c) en een kampje hooiland van 300 roeden.
Koper: Wouter Spruyt, voor 750 gulden. Borg: Ary Spruyt.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, Mattheus Sonnemanslaan

28-11-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Cornelis Cornelisz Stout en Claas de Wit. Zij verklaren op
21.11.1800 in het openbaar verkocht te hebben aan Wouter Paulusz Spruyt, 1 mergen 300
roeden land in Blokweer, op de Quel, over de wetering. Koopsom: 750 gulden.

28-11-1800 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Claas de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis
Cornelisz Stout, 125 roeden vlichtland in Blokweer, achter het Waalland, belend oost de erven
van Adrianus Bakker, west de koper. Koopsom: 20 gulden.

20-12-1800 (661-11)
NN [naam niet genoemd] verkoopt in het openbaar een huis met landerijen.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de noordzijde van de Kerkstraat tot het huis van Johannes Vogelezang,
belend oost Gerrit Bakker, west dezelfde.
[geen koper vermeld]

02-01-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Huybert Diepenbrugge. Hij verklaart op 20.12.1800 in het openbaar verkocht te
hebben aan Johannes Vogelezang, een huis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat,
belend oost en west Gerrit Bakker, zuid de straat. Koopsom: 175 gulden.

20-01-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde A. Joh. Bakker, weduwe van Cornelis van der Geer, wonende te Hendrik-Ido-
Ambacht. Zij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, 3 mergen 551 roeden hooi- en
griendland in een weer genaamd Jan Daameweer in Blokweer, belend oost Willem Voet, west
Elizabet van der Dussen. Koopsom: 700 gulden.

20-01-1801 (661-04)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Cornelis Cornelisz Pijl . Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis van den Burger te Oud-Alblas, een huis en erf, binnen- en buitendijks aan de
Kinderdijk, belend zuid Gerrit Rijke, noord Eldert Maat. Koopsom: 800 gulden.

20-01-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Marya Bas, weduwe van Jan de Wit. Zij verklaart verkocht te hebben aan Ary de
Kroon, 189 roeden griendland in Vinkepolder, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west Gerrit
Spruyt. Koopsom: 54 gulden.

24-01-1801 (661-11)
Johannes de Jong verkoopt in het openbaar enkele landerijen.
Verkocht wordt:
- 1 mergen 500 roeden weiland in Kortland in het oostelijke Dole Hoekje, belend oost Naantje
Baan, west Wouter Spruyt. Koper: Anthonius Breur, voor 560 gulden,

03-02-18081 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Johannes de Jong. Hij verklaart op 24.1.1801 in het openbaar verkocht te
hebben aan Anthonius Breur, predikant alhier, 1 mergen 500 roeden weiland in Kortland,
binnen de tiendweg, in het oostelijke Doole Hoekje, belend oost Naantje Baan, west Wouter
Spruyt, noord de koper. Koopsom: 560 gulden.

06-02-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Jan de Ruyter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Ariensz
Goedhart, 1 mergen 250 roeden hooiland in Kortland, over de tiendweg, belend oost Willem
Eykelboom, west Ary Adriaansz Bakker, zuid Gerrit Bakker. Koopsom: 250 gulden.

06-02-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Maarten Ariensz Goedhart. Hij verklaart schuldig te zijn aan Pieter
Dirnkwaart te Oud-Alblas, de somma vam 300 gulden, terzake van een geldlening, tegen 5%
rente per jaar, met als onderpand 1 mergen 250 roeden land in Kortland, over de tiendweg,
belend oost Willem Eykelboom, west Ary Adriaansz Bakker, zuid Gerrit Bakker, noord de
kadesloot, en nog 1 mergen land in Blokweer, in Coentjesweer, binnen de voorwetering,
belend oost Gerrit Bakker, west Bastiaan Stout.

23-03-1801 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Dirk de Jong en
Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Johannes Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Johannes Rudolff te Rotterdam een schuldbrief van 2000 gulden, op 28.4.1798 door
Cornelis Driessen te Rotterdam voor schepenen van Alblasserdam verleden met als
onderpand een poonschuit van 40 voeten lengte, die op 28.4.1798 door de comparant aan
Cornelis Driessen was geleverd. Koopsom: 1120 gulden.

28-03-1801 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Dirk de Jong en
Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Gerrit de Jong. Hij verklaart schuldig te zijn aan
Johannes Plonisz Pijl een somma van 1350 gulden, terzake van een obligatie van 500 gulden
heden aan de comparant en wegens geleend geld, tegen 5% rente per jaar, met als
onderpand een bouwhuis en erf en boomgaard, binnen- en buitendijks, belend oost Dirk de
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Jong, west de comparant, verder een geheel weer in Vinkepolder, groot 5 mergen, achter het
genoemde huis, belend oost Gerrit Spruyt, west Dirk de Jong. ook 1 mergen 200 roeden
bouwland in Vinkepolder op de Hille, belend oost Dirk de Jong, west Adriaan de Haan.

09-04-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Pieter de Groot. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan de Haan, een huis
en erf aan de zuidzijde van de polderstoep, belend est Aart Rootnat en Joan David Mom, oost
Gerrit Bakker, en twee percelen dijkaveling in Vinkepolder aan de Hoogendijk van 200 roeden.
Koopsom: 572 gulden.

09-04-1801 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Pieter van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter Mast te Dordrecht,
een huis, erf en boomgaarden, buitendijks aan de Kinderdijk, met 100 roeden griendland
achter dit huis in Blokweer, belend oost de weduwe van Adriaan Teeuwe, west Elikzabeth van
der Dussen. Koopsom: 1985 gulden.

11-04-1801 (661-11)
Ary Bakker en Hendrik Verhoeff, notaris en procureur te Dordrecht, als door Ingetje van
Leeuwen, weduwe van Adrianus Bakker, aangestelde voogden over de nagelaten kinderen
van Adriana Bakker uit haar huwelijk met Johannes Pijl, verkopen in het openbaar een huis
met landerijen.
Verkocht wordt:
- een huis met achterhuis en erf, met tuin en boomgaard, aan de Kinderdijk, belend oost
Cornelis Bouw, west Ary Bakker. Is niet verkocht. Geboden werd 750 gulden.
- 1 mergen hooiland in Blokweer, genaamd de Kijfkamp, aan de achterwetering, belend oost
Symon Stout, west Eldert Maat, is verhuurd aan Willem Westerhout voor het jaar 1801, voor
33 gulden. Is niet verkocht.
- 1 mergen hooiland in Blokweer, aan de achterwetering, voor de Blokweerse molen, belend
oost Hendrik Borsje, west de weduwe Pieter Mak, zuid Bastiaan Pot, noord de wetering, is
verhuurd aan Leendert van Wijen tot kerst 1802 voor 24 gulden. 
- 100 roeden griendland in Blokweer aan de achterwetering, naast de Kijfkamp, belend oost de
erven Bakker, zuid Eldert Maat, noord de wetering. Is niet verkocht.
- 150 roeden griendland in Blokweer aan de achterwetering, belend oost Jan Mak, west de
weduwe Pieter Mak, zuid G. Emaus, noord de wetering. Koper: Joost Boers, voor 91 gulden.
Borgen: Ary Stout en Barnard Pijl.
- 1 mergen 300 roeden bouwland in Blokweer over de wetering achter het huis van Ary Bakker,
belend oost Jan Mak, west Cornelis Alidanus Pijl, zuid en noord Cornelis Cornelisz Pijl. Is niet
verkocht.
- 1 mergen 350 roeden hooiland, genaamd de Vlietkamp, over de wetering in Blokweer, belend
oost Wouter Spruyt, west Hendrik Pleunen van der Kuyl, zuid de wetering, noord Bastiaan Pot,
is verhuurd tot kerst 1802 voor 45 gulden per jaar. Koper: Maarten Mak, voor 480 gulden.
Borgen: Jan Mak en Cornelis Cornelisz Pijl.
- 300 roeden griendland in Blokweer op de Dolfijn. Koper: Ary Bakker, voor 131 gulden.
- 450 roeden griendland in Blokweer op de Dolfijn. Is niet verkocht.
- 200 roeden griendland in Blokweer op de Dolfijn. Is niet verkocht.
- 200 roeden bouwland in Vinkepolder op de Hille, n.l. 75 roeden aan de wetering, belend oost
Crijn de Kraay, west Adriaan de Haan, en 125 roeden ook in de Hille, belend oost Goris Pijl,
west Hendrik van der Leer. Koper: Jan Teeuwe, voor 30 gulden. Borgen: Johannes de Jong en
Adriaan de Haan.
- 100 roeden griendland in Blokweer over de wetering achter het land van Leendert ‘t Hoen.
Koper: Rudolf Schmidt, voor 25 gulden.
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17-04-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Pieter de Groot. Hij verklaart op 28.2.1801 te hebben verkocht aan Joost Boers,
de helft van een huis en erf aan het Noorderstek of Stoep, belend oost Adriaan de Haan, west
Jan Mak. Koopsom: 90 gulden.

17-04-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang, Dirk de Jong en Rudolff Schmidt,
schepenen, compareerde Pieter de Groot. Hij verklaart op 28.2.1801 verkocht te hebben aan
Dirk Tuytel en Lena de Jong, weduwe van Pieter Mak, de helft van 150 roeden griendland in
Blokweer, aan de wetering, belend oost Gerrit Bakker, west Gerardus Emaus, en nog een
derde van 200 roeden avelingland in Blokweer achter het huis van de weduwe van Ary van der
Voet, belend oost Leonardus Pijl, west de weduwe van Ary van Hemert, zuid de weduwe van
Ary van der Voet, noord Eldert Maat. Koopsom: 88 gulden.

22-05-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerden Aryaantje Breur, weduwe van Ary Groenendijk, Claas Groenendijk, als mede-
erfgenamen van wijlen Ary Groenendijk, te Alblasserdam overleden, en Paulus Bode en Claas
Groenendijk uit Oud-Alblas als aangestelde voogdenover de minderjarige kinderen van Annigje
Groenendijk die gehuwd was met Jacob van Hoffwegen. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Claas Verloop, een huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Abraham
Jozeph en Jacobus de Winter, west Symon Bakker. Koopsom: 420 gulden.

22-05-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Neeltje Smit, weduwe van Mels de Lange. Zij verklaart verkocht te hebben aan
Paulus Bode, 450 roeden griendland in Blokweer, n.l. 200 roeden aan de achterwetering op de
Dolfijn, belend oost Eldert Maat, west de erven van Adrianus Bakker en 100 roeden in Wissert
over de wetering, belend oost Cornelis Alidanus pijl, en nog 100 roeden achter Ary Bakker en
25 roeden in het Hoendernest en 25 roeden naast het land van de weduwe Pieter Mak.
Koopsom: 150 gulden.

02-06-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Johannes Pijl en Ary Bakker. Zij verklaren verkocht te hebben aan Frans van
Vin uit Maaslandsluis de helft van een bomschuit vanouds genaamd de Eendragt en nu
Phenix, lengte 44 voeten. Koopsom: 1500 gulden. de koper neemt hiervoor een hypotheek bij
de verkopers tegen 5% rente per jaar.

05-06-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jacobus Berkman. Hij verklaart schuldig te zijn aan Aletta van Werkhoven,
weduwe van Herber van Duuren te Dordrecht, een somma van 300 gulden, terzake van een
geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand haar huis en erf aan de oostzijde van
de Dam, belend zuid Symon van der Hoogt, noord de pastorie.

16-07-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Hendrik Verhoeff uit Dordrecht en Ary Bakker alhier, als voogden aangesteld
door wijlen Ingetje van Leeuwen, weduwe van Adrianus Bakker over de nagelaten kinderen
van Adriana Bakker die gehuwd was met Johannes Pijl. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Maarten Mak, 1 mergen hooiland in Blokweer over de wetering, genaamd de Vlietkamp,
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belend oost Wouter Spruyt, west Hendrik Pleunen van der Kuyl, zuid de wetering, noord
Bastiaan Pot. Koopsom: 480 gulden.

16-07-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Hendrik Verhoeff uit Dordrecht en Ary Bakker alhier, als voogden aangesteld
door wijlen Ingetje van Leeuwen, weduwe van Adrianus Bakker over de nagelaten kinderen
van Adriana Bakker die gehuwd was met Johannes Pijl. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Joost Boers, 150 roeden griendland in Blokweer aan de achterwetering, belend oost Jan Mak,
west de weduwe van Pieter Mak, zuid Gerardus Emaus, noord de wetering. Koopsom: 91
gulden.

16-07-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Hendrik Verhoeff uit Dordrecht en Ary Bakker alhier, als voogden aangesteld
door wijlen Ingetje van Leeuwen, weduwe van Adrianus Bakker over de nagelaten kinderen
van Adriana Bakker die gehuwd was met Johannes Pijl. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Rudolff Schmidt, 100 roeden griendland in Blokweer, achter het land van Leendert ‘t Hoen,
belend west Cornelis Cornelisz Pijl. Koopsom: 25 gulden.

16-07-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Hendrik Verhoeff uit Dordrecht en Ary Bakker alhier, als voogden aangesteld
door wijlen Ingetje van Leeuwen, weduwe van Adrianus Bakker over de nagelaten kinderen
van Adriana Bakker die gehuwd was met Johannes Pijl. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Jan Timmer, 200 roeden bouwland in Vinkepolder, belend oost Crijn de Kraay, west Adriaan
de Haan, en 125 roeden in hetzelfde weer, belend oost Goris Pijl, west Hendrik van der Leer.
Koopsom: 30 gulden.

16-07-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Maarten Mak, als gemachtigde van zijn moeder Lena de Jong, weduwe van
Pieter Mak. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, 40 roeden aveling in Blokweer,
achter het huis van de koper, belend oost Ary Bakker, oost de koper. Koopsom: 105 gulden.

16-07-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Hendrik Borsje. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, 20 roeden
aveling in Blokweer, achter het huis van Jan Bode, belend oost de weduwe van Pieter Mak,
west de koper. Koopsom: 25 gulden.

08-08-1801 (661-11)
Cornelis Alidanus Pijl, Anthonie Hoinck van Papendrecht en Dirk Willem Nibbeling, als door
schout en schepenen van Alblasserdam aangestelde (op 27.6.1801) curatoren van de
insolvente boedel van Adrianus Rijkee, verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam een huis met erf en boomgaard
Verkocht wordt:
- een huis, schuur, timmermanswinkel en erf aan de Kinderdijk, belend oost Ary Bakker,
noordwest de weduwe Pieter Mak. Het pand kan aanvaard worden per mei 1802. Koper:
Johannes Rijke, voor 1450 gulden. Borgen: Jacus Smit te Nieuw-Lekkerland en Jan van der
Heul te Krimpen aan de Lek.

24-09-1801 (661-04)
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Voor Johannes Vogelezang, president-schepen en vervangende de schout, Dirk de Jong en
Rudolff Schmidt, schepenen, compareerde Hendrik van der Leer. Hij verklaart schuldig te zijn
aan Johannes Pijl, de somma van 2000 gulden, terzake van cassatie van een obligatie ten
laste van de comparant, groot geweest 800 gulden. De comparant sluit voor dit bedrag een
hypotheek tegen 5% rente per jaar, met als onderpand:
a) 4 mergen 400 roeden land in Vinkepolder, belend oost de erven van Pieter Boer, west Dirk
de Jong, de erven Werkhoven en anderen
b) 300 roeden land in Vinkepolder, over de wetering, belend west Dirk de Jong, zuid de erven
van Adrianus van Werkhoven, noord de wetering
c) 1 mergen 200 roeden land in Vinkepolder, op de Hille of Slappendel, belend oost Adriaan de
Haan en west de erven van Jan Pijl
d) een boomgaard en erf in Vinkepolder, belend oost Claas Hogendijk, west de weduwe van
Ary van der Heu.

26-09-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Hendrik van der Leer. Hij bekent schuldig te zijn aan Cornelis Cornelisz Pijl de
somma van 500 gulden, terzake van een geldlening, tegen 5% rente per jaar, met als
onderpand een huis en erf in Vinkepolder, belend oost Ary van der Heu, west Gerrit Bakker en
twee mergen 350 roeden land in Vinkepolder, belend oost Ary van der Heu, west Gerrit
Bakker, noord de wetering.

17-10-1801 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen, compareerden Anthony Hoinck van Papendrecht,
Cornelis Broere en Cornelis Alidanus Pijl, als curatoren in de insolvente boedel van Jan Sels.
Zij verklaren verkocht te hebben aan Ary Adriaansz Bakker, een huis en erf aan de Kinderdijk,
belend zuidoost Jan Bode, noordwest de koper. Koopsom: 1010 gulden.

17-10-1801 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen, compareerde mr. Anthony Hoinck van Papendrecht,
Dirk Willem Nebbing en Cornelis Alidanus Pijl, als aangestelde curatoren in de insolvente
boedel van Adrianus Rijke. Zij verklaren op 8.8.1801 in het openbaar te hebben verkocht aan
Johannes Adriaansz Rijke, een huis, timmermanswinkel en erf, aan de Kinderdijk, belend
zuidoost Ary Bakker en anderen, noordwest de weduwe van Pieter Mak. Koopsom: 1450
gulden.

17-10-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Hendrik Borsje. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, 40 roeden
aveling land in Blokweer, achter ter weerszijden van het huis van de koper. Koopsom:
112.10.0.

17-10-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Adriaansz Rijke. Hij verklaart schuldig te zijn aan Harmen van
Wijngerde te Hendrik-Ido-Ambacht. de somma van 900 gulden, terzake van een geldlening,
tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf aan de Kinderdijk, door de
comparant zelf bewoond, belend zuidoost Ary Bakker, noordwest de weduwe van Pieter Mak.
De comparant heeft op 5.11.1803 300 gulden afgelost, en daarvoor het zuidoostelijke deel van
het verbonden huis uit de hypotheek gehaald.
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29-10-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Mattheus Zonnemanslaan. Hij verklaart verkocht te hebben aan de weduwe van
Jan Cleton, Maria Fieltjes, een huis en erf aan de buitenkant van de Kinderdijk, nabij de Dam,
belend zuidoost de weduwe van Willem Slagboom, noordwest Dirk Roos. Koopsom: de
koopster neemt voor haar rekening de hypotheek die op 26.10.1793 ten behoeve van Gerrit
Steenbus te Dordrecht is,gesloten op dit huis en die per rest nog 200 gulden groot is, en
verder betaalt ze een som van 450 gulden contant.

30-10-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Rudolff Schmidt en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Eldert Maat. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter Sterk, 2 mergen 245
roeden land in Blokweer, binnen de wetering, achter het huis van de weduwe van Ary van der
Voet, belend oost Gerrit Bakker, west Willem Eykelboom.

30-10-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der hoogt en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Claas van der Heu. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Verloop, een
huis met erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, bij de kerk, belend oost de gang tussen zijn
huis en dat van Ary de Stigter, en aan de andere kant de erven van Ary Bakker. Het huis etc. is
de comparant aangekomen op 24.2.1759. Koopsom: 275 gulden.

30-10-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Adriaan de Haan. Hij verklaart verkocht te hebben aan Dirk de Jong, 2 mergen
300 roeden land in Vinkepolder, belend oost en west de erven van Jacob de Jong. Koopsom:
550 gulden.

27-11-1801 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Claas de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, een stukje
aveling land in Blokweer, groot 15 roeden, achter het huis van Joost Boers, belend oost
Wouter Spruyt, west Maarten Mak. Koopsom: 30 gulden.

02-01-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Rudolff Schmidt en Mattheus Zonnemanslaan, schepenen,
compareerde Neeltje Smit, weduwe van Mels de Lange. Zij verklaart verkocht te hebben aan
Jan Smit, haar broer, een huis en erf, binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, belend
zuidoost Cornelis Cornelisz Pijl , noordwest Stefanus Gakels. Koopsom: 300 gulden.

02-01-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan Mak. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan van Wijen, een huis en erf op
de Stoep, aan de noordzijde van de haven, belend oost Joost Boers, west Adriaan Erkelens.
Koopsom: 300 gulden.

02-01-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Barnardus Cornelisz Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Cornelisz Pijl de oude. 100 roeden aveling land in de Lammetjeswaal in Blokweer,
belend oost Cornelis Cornelisz Pijl , west de koper zelf. Nog een zesde deel van een negende
deel in de helft van een dijkerf of boomgaardje in Blokweer aan de Kinderdijk, belend zuidoost
Paulus Bode, noordwest Cornelis Ariensz Stout. Koopsom: 90 gulden.
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02-01-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Adriaan de Haan. Hij verklaart verkocht te hebben aan Marrigje de Kluyver,
weduwe van Jillis van Daalen, een huis en erf aan de zuid- en noordzijde van de polderstoep,
belend oost Gerrit Bakker, west David Joan Mom en Aart Rootnat, van de halve wetering in het
zuiden tot aan de Alblas in het noorden. Koopsom: 700 gulden.

02-01-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Claas de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes Broere,
een dijkerf en boomgaard aan de Kinderdijk, belend zuidoost Joost Boers, noordwest de
weduwe van Jan Vink. Koopsom: 300 gulden.

02-01-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Mattheus Zonnemanslaan,
schepenen, compareerde Govert van Ameyden. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary
Bravenboer, 100 roeden vlichtland in Blokweer, over de wetering in de Blauwe Steen, oost Jan
Mak, west Johannes Korteland. Koopsom: 50 gulden.

02-01-1802 (661-11)
Neeltje Versluys, weduwe van Ary van der Voet verkoopt in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam een huis met erf aan de Kinderdijk.
Verkocht wordt:
- een huis met achterhuis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost de weduwe Ary van den
Hemert, noordwest Leonard Pijl. Te aanvaarden in mei 1802. Tot die datum zal de verkoopster
erin blijven wonen, maar de koeienstal en paardenstal kunnen direct door de koper gebruikt
worden. Koper: Ary Bakker, voor 300 gulden.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, Ms. Sonnemanslaan.

04-01-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Willem van Treuren. Hij verklaart schuldig te zijn aan Adriaan de Haan, een
somma van 750 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de buitenkant van de dijk in Vinkepolder, door hem zelf
bewoond, en verder 1 mergen 450 roeden weiland in Vinkepolder tussen de voorwetering en
de middelwetering, belend oost Goris Pijl. En 5 mergen wei- en zaailand in Vinkepolder, belend
enerzijds de erven van Willem Bruygom en anderzijds Ary Langerak.

02-03-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Neeltje Versluys, weduwe van Ary van der Voet. Zij verklaart op 2.1.1802
verkocht te hebben aan Anthonius Breur. een huis en erf, binnen- en buitendijks, belend oost
de weduwe van Ary van den Hemert, west Leonard Pijl. Koopsom: 300 gulden.

06-03-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan Smit, Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes Woutersz Brouwer, een
huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Cornelis Cornelisz Pijl , noordwest Stephanus
Gakels. Koopsom: 325 gulden.

02-04-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Claas Verloop. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Saars de jonge te
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Ottoland, de somma van 1000 gulden, terzake van een geldlening, die gestrekt had ter
voldoening van de hypotheek van 1.1.1799 door de comparant ten behoeve van Ary van
Brugge te Oud-Alblas gesloten, tegen 5% rente per jaar, met als onderpand:
a) zijn huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat , belend oost Adriaan Visser, west Ary de
Kroon, van de Alblas tot het marktveld
b) 450 roeden griendland in Vinkepolder, over de middelwetering, belend oost Crijn de Kraay,
west Hendrik van der Leer.

06-05-1802 (661-11)
Meyntje Stout verkoop in het openbaar enkele beesten een goederen. Totale opbrengst is
929.1.0.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, Jacob van der Leer, Jan van der Hoogt.

15-05-1802
Verkoop van het land van de weduwe van Johannes Korteland. Verkocht wordt:
- twee percelen vlichtland, groot 100 roeden, in Blokweer aan de Blauwe Steen. Koper:
Maarten Goedhart, voor 14 gulden.
- 150 roeden vlichtland in Blokweer in het Kerkeland over de wetering, belend oost Leendert ‘t
Hoen, west Ary Borsje.
- 150 roeden vlichtland in twee percelen in het Kerkeland over de wetering.

24-05-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Leonard Armiger Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Adriaan Cornelisz van der
Werff  te Dordrecht, de somma van 2000 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente
per jaar, met als onderpand
a) een huis en erf, tuin en bossage erachter, geschikt als een boerenwoning, aan de dijk,
belend oost Johannes de Jong, west Maarten Goedhart
b) een huis en erf aan de dijk, belend oost Ary van der Voet, west Willem Eykelboom
c) een huis met buiten- en binnendijks erf bij de Dam, belend oost Willem van der Voet, west
Pieter van Schagen.

08-07-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Vogel te Sommelsdijk. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Smit te
Nieuw-Lekkerland, een somma van 550 gulden, wegens resterende nog onbetaalde
kooppenningen van een damschuit, gemaakt en geleverd door Jan Smit, lang 48 voeten, met
een rente van 4% per jaar en als onderpand het gekochte schip.

14-07-1802 (661-11)
Teunis van der Hoogt verkoopt in het openbaar een hoeveelheid roerende goederen.
Opbrengst is 220.19.0.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang.

23-07-1802 (661-13a)
Inventaris van de nalatenschap van Jacus Roos, overleden te Alblasserdam in juni 1802, op
verzoek van Jasper Boerman en Abraham Nugteren, als op 20.5.1802 voor schepenen
aangestelde voogden over de minderjarigen in de boedel, en als executeurs testamentair, op
aangeven van Cornelis Boerman en diens echtgenote Gerrigje Roos.
Onroerende goederen
- een huis met erf binnen- en buitendijks aan de Hoogendijk, belend noord Goris Pijl en zuid de
erven van Adrianus van Werkhoven, door de overledene zelf bewoond geweest.
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- een huis met erf aan de Hoogendijk, belend zuid Pieter van Stek, noord Maria Adriana van
Werkhoven. Is verhuurd aan Daniel Bol.
- de helft in een huisje met erf in de Kerkstraat, belend oost Gerrit Bakker, west Hendrik
Spruyt. Is verhuurd aan Vas Haaksman.
- 1 mergen 41 roeden land in Vinkepolder, over de wetering, in de Breydel, belend oost
Cornelis Alidanus Pijl, west de avelingen van de Vinkepolderdijk.
- de helft in 100 roeden griendland in Vinkepolder in de Lange Steeg, samen met Dirk Roos,
belend oost de weduwe Willem Slagboom, west Dirk Tuytel.
- 150 roeden griendland in Blokweer over de wetering, belend oost Ary Stigter, west Leonard
Armiger Pijl.
- 100 roeden aveling aan de Hoogendijk, belend oost Gerrit Spruyt, west Nicolaas Anthony van
Haaften.
- de helft in 100 roeden aveling aan de Hoogendijk, samen met Dirk Roos, belend zuid Adriaan
de Haan, noord de erven Willem Bruygom.
- 1 mergen 100 roeden hooiland in de Ruigenhil, belend zuid de erven van Cornelis Jansz Pijl,
noord Crijn de Kraay. Is verhuurd aan Cornelis Boerman.
- de helft in 1 mergen 150 roeden hooiland in Ruigenhil, belend zuid de erven Cornelis Jansz
Pijl, noord de vorige partij land. Is verhuurd aan Cornelis Boerman.
- 116 roeden griend in Ruigenhil, belend zuid Cornelis A. Pijl, noord Ary Bakker.
- de helft in 1 mergen griendland in Ruigenhil, belend zuid Ary Bakker, noor de erven Cornelis
Jansz Pijl.
Roerende goederen. Worden allemaal opgesomd.
Contanten. Gevonden werd 2186 gulden.
Schulden en lasten van de boedel. 
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, Joh. Vogelesang, Jan van der Hoogt.

14-08-1802 (661-11)
Claas de Wit verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam een huis met erf.
Verkocht wordt:
- een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost het hier na te noemen huis van de
verkoper, noordwest Maarten Mak. Er is een gemeenschappelijk te onderhouden stoep naar
de dijk. De koper van dit huis zal hebben een vrije ligplaats voor hoogaars buitendijks. Niet
verkocht.
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost de weduwe van Jan Vink, noordwest het
huis en erf hiervoor genoemd. Het kan worden aanvaard per mei 1803. Huurder is op dit
moment Hendrik van der Kuyl. Niet verkocht.
- een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost het huis en erf van Pieter Drinkwaard,
zuidwest Cornelis Pijl. Koper: Pieter Drinkwaard, voor 92 gulden. Borgen: Maarten Goedhart
en Johannes de Jong.
- 2 hond griendland in Ruigenhil binnen de kade, belend zuid Jan Heykoop, noord Ary Bakker
en 100 roeden buiten de kade, belend zuid J. Herfst, noord Cornelis Stout. Niet verkocht.

27-09-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Ary van Bruggen uit Oud-Alblas, als gemachtigde van Grietje de Koning,
weduwe van Willem Westerhout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gijs Herwig, 1 mergen
400 roeden land in Vinkepolder, aan de voorwetering, belend oost Johannes Pijl, west de
weduwe van Ary van Hemert, zuid Johannes de Jong, noord Jan Aartsz Spaan. Koopsom: 880
gulden.

27-09-1802 (661-04)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Aryaantje Stout, weduwe van Johannes Korteland. Zij verklaart op 15.5.1802 in
het openbaar te hebben verkocht aan Ary Stout, twee percelen vlichtland in Blokweer, n.l. 60
roeden in de Blauwe Steen, belend west Hendrik Borsje, en 40 roeden in het Kerkeland over
de wetering, belend oost en west de weduwe van Jillis van Dalen. Koopsom: 13;10:0.

27-09-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Rudolff Schmidt, schepenen,
compareerde Joost Boers enerzijds en Hendrik Spruyt anderzijds. Zij verklaring een ruiling
overeengekomen te zijn, waarbij Joost overdraagt aan Hendrik 150 roeden vlichtland in
Blokweer in het Kerkeland, over de wetering, belend oost Leendert ‘t Hoen, west Ary Borsje.
Hendrik draagt over aan joost 150 roeden vlichtland in het Kerkeland over de wetering,
waarvan 75 roeden ten oosten van de Kijfkamp, belend oost Ary Borsje, west Leendert ‘t Hoen,
en 75 roeden aan de achterwetering, belend oost jan Mak, west Joost Boers. schout en
schepenen hebben de stukken land getaxeerd op elk 40 gulden.

30-10-1802 (661-11)
Cornelis Bax, als lasthebber van Pieter de Heer, voor de firma van Jan de Heer en Zoon
verkoop in het openbaar een huis en erf, en Rudolf Schmidt verkoopt een stuk land.
Verkocht wordt:
a) door Cornelis Bax:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, nabij het Nieuwe Veer, belend zuidoost het huis en erf
van Jan Smit, aan de andere zijde Wouter Spruyt. Kopers: Ary Leendvaart, voor 551 gulden.
Borgen; Ary Bakker en Arnoldus Landman.
b) van Rudolf Schmidt:
- 100 roeden vlichtland in Blokweer, over de wetering. Koper: Leendert ‘t Hoen, voor 13
gulden.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang en Jacob van der Leer.

Op een inliggend briefje: (661-11)
Alblasserdam 1802
De weduwe van Pieter de Groot debet aan Rudolf Schmidt, chirurgijn
Voor geleverde medicamenten in de maanden februari, maart, april en mei . . . . . . . . . . 7.12.0
Volgens geleverde rekening van 1788 tot 1801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.6.0
Somma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.18.0
Voldaan 11 november 1801 door Cornelis Pijl

03-11-1802 (661-11)
Rudolf Schmidt verkoopt in het openbaar enkele meubels en inboedel. Opbrengst 338.6.0.

09-11-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Fop Bol. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johanna van Diepenbrugge,
weduwe van Adriaan Vogelezang, een stukje grond ten noorden van het huisje van de
verkoper. Koopsom: 24 gulden.

12-11-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Rudolff Schmidt. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Mostman,
chirurgijn alhier, een huis en erf, en chirurgijnswinkel, aan de noordzijde van de Dam, belend
oost Cornelis Bos, west Gerrit de Koning. Koopsom: 1500 gulden. de koper sluit hiervoor een
hypotheek bij de verkoper, tegen 4% per jaar. Deze hypotheek werd geroyeerd op 1.2.1805.
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27-11-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Pijl Cornelis jansz. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, 55
roeden aveling land in Blokweer, achter het huis van de koper, belend oost Crijn de Kraay,
west de koper. Koopsom: 100 gulden.

27-11-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Cornelisz Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, 34
roeden aveling land in Blokweer, achter het huis dat vroeger van Jan Sels was en nu van de
koper, belend oost Cornelis Pijl, west Crijn de Kraay. Koopsom: 70 gulden.

27-11-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Ary Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Verloop, een huis en
erf in de Kerkstraat, belend oost de koper en west Pieter van der Hoogt en de erven van
Adrianus van Werkhoven. Koopsom: 125 gulden.

27-11-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Cornelisz Stout. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Adriaansz
Bakker, 3 mergen vlichtland in Blokweer in het Waalland, binnen aan de wetering, belend oost
de koper, west Cornelis Stout en anderen, zuid de koper, noord de wetering. Koopsom: 1000
gulden.

27-11-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Anthonysz Bax, als gemachtigde van Pieter der Heere, wonende te
Dordrecht, voor zijn firma Jan de Heere en Zonen. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Johanna Welle, weduwe van Jacob van Nederveen alhier, een huis en erf aan de Kinderdijk,
bij het Nieuwe Veer, belend zuidoost Jan Foppen Smit, west Wouter Spruyt. Koopsom: 351
gulden. de koopster neemt hiervoor een hypotheek bij de verkoper, tegen 45 rente per jaar.

06-12-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Jan de Ruyter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan de Haan, een dijkerf
en aveling land in Vinkepolder, aan de Hoogendijk, belend zuid de koper, noord de erven
Willem Bruygom. Koopsom: 77;10:0.

06-12-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 50 roeden
aveling land in Blokweer, achter het huis van de weduwe van Pieter Mak, belend oost Hendrik
Borsje, west Barnardus Pijl, en nog een stukje aveling in Blokweer, belend oost en west 
Wouter Spruyt en nog 10 roeden land aan de wetering. Koopsom: 80 gulden.

06-12-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Wouter Spruyt en Jacob Koutstaal. Zij verklaren een ruiling overeengekomen te
zijn, waarbij Wouter afstaat aan Jacob een stuk aveling in Blokweer. achter Hendrik Borsje,
belend zuid de erven van Cornelis Jansz Pijl, noord Wouter zelf, terwijl Jacob aan Wouter
overdraagt 42 roeden vlichtland in Blokweer aan de vaassloot achter het huis van Wouter
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Spruyt, belend oost en west Wouter Spruyt. Schout en schepenen hebben de stukken
getaxeerd op elk 30 gulden.

06-12-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Jan Mak en Wouter Spruyt. Zij verklaren met elkaar een ruiling
overeengekomen te zijn waarbij jan aan Wouter overdraagt 183½ roeden vlichtland in
Blokweer, in twee stukken, 150 roeden en 33½ roeden, terwijl Wouter aan Jan afstaat 100
roeden vlichtland in Blokweer in de Gerstkamp, belend oost Hendrik Borsje, west Jan Mak.
Schout en schepenen hebben de goederen getaxeerd op elk 50 gulden.

06-12-1802 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Johannes Pijl, Cornelis Pijl en Barnardus Pijl, kinderen van wijlen Cornelis
Jansz Pijl, voor de helft en voor tweederde in de andere helft en nog dezelfde Barnardus Pijl
als lasthebber instaande voor zijn oom Goris Pijl, voor de helft in de eerstgenoemde helft, en
Jan Mak, voor een derde in de tweede helft, eigenaren van het hierna te noemen huis en erf.
zij verklaren te hebben verkocht aan Cornelis Cornelisz Stout, een huis en erf, aan de
Kinderdijk, belend oost Ary Bakker, west Jacob Koutstaal. Koopsom: 575 gulden.

13-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Claas de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz Stout, 50
roeden griendland in Blokweer, achter de weduwe van Pieter Mak, belend oost deze weduwe,
west Goris Pijl, en nog een vierde deel van een boomgaardje aan de Kinderdijk, naast Gijsbert
Smit, en nog een vierde deel van 40 roeden griend in het Hoendernest in Blokweer, belend
noord de weduwe van Pieter Sterk, zuid de erven van Cornelis Jansz Pijl. Koopsom: 136
gulden.

13-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Sijgje van Wijen, weduwe van Jacob Schoutte. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Bastiaan Corporaal te Nieuw-Lekkerland, 400 roeden vlichtland in Blokweer, bij de
boezem van de Nederwaard, belend oost de koper, west Hendrik Borsje. Koopsom: 130
gulden.

13-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Huyg Korteland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van Stek, 475 roeden
vlichtland in Blokweer, in drie percelen, n.l. 100 roeden binnen de wetering in de Kerkekamp,
belend oost de koper, west Cornelis Bouwe, 275 roeden naast de Dolfijn, belend oost Crijn de
Kraay, west Leendert ‘t Hoen en 100 roeden in de Dolfijn, voer de wetering, belend oost
Paulus Bode, west de erven van Adrianus Bakker. Koopsom: 100 gulden.

13-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Wouter Spruyt, 26
roeden vlichtland in Blokweer, binnen de wetering, aan de vaarsloot, belend oost Goris Pijl,
west de koper. Koopsom: 40 gulden.

13-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Grietje van Helder, weduwe van Jan Stout. Zij verklaart verkocht te hebben aan
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Maarten Mak, 125 roeden land in Blokweer, in Cornelis Coeneweer, aan de voorwetering,
belend oost Ary van Stek, west Jan Mak, en nog 125 roeden land in Blokweer, in de Kijfkamp,
belend oost de erven van Adrianus Bakker, west Cornelis Alidanus Pijl, plus 62 roeden land op
de Quel aan de voorwetering, belend oost Jan Mak, west Jan Boers. Koopsom: 120 gulden.

13-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Claas de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Boelen, een huis en erf
aan de Kinderdijk, belend zuidoost de weduwe van Jan Vink, noordwest de verkoper.
Koopsom: 200 gulden.

13-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan Smit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Dirk Verbaan, een huisje met erf
aan de Kinderdijk, en nog twee halve huizen en erven aan de Kinderdijk, belend zuidoost het
hiervoor genoemde huisje met erf, noordwest de weduwe van Jasper Schoutte. Koopsom: 425
gulden.

15-01-1803 (661-11)
De curators van de geabandonneerde boedel van wijlen Pieter Bruygom en Claas Liefholland
verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam
landerijen.
Verkocht wordt:
a) van Claas Liefholland
- 78 roeden griendland in Ruigenhil, belend zuid J. Herfst. Koper: Jan Heykoop, voor 218
gulden. Borgen: Adriaan de Haan en Maarten Goedhart.
- 133 roeden land in Ruigenhil, naast de sluisvliet, belend oost de bermsloot, west de
Merwede, zuid de erven de Kraay, noord Ary Bakker. Koper: Adriaan Stout, voor 109 gulden.

31-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Rijke. Hij verklaart schuldig te zijn aan Simon van Brakel, koopman te
Dordrecht, een somma van 214 gulden, terzake van in 1802 geleverde kruideniers- en andere
waren, alsmede 80 gulden wegens voorgeschoten geld ter afbetaling van de kosten van de
hiervoor gevoerde procedures, samen dus 296 gulden. terug te betalen in termijnen van 50
gulden per jaar, rente 45 per jaar. Onderpand: zijn huis en erf aan de Kinderdijk, belend
enerzijds Ary Bakker en anderzijds de weduwe van Pieter Mak.

31-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Pleunen van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers,
100 roeden vlichtland in Blokweer, in het Paradijs, belend oost de koper, west Wouter Spruyt.
Koopsom: 48 gulden.

31-01-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Andries Brouwer, 60
roeden aveling land in Blokweer, achter het huis van de koper, in Gijbenweer, belend oost
Lijsbet van der Dussen, west Cornelis Cornelisz Pijl , noord Jan Herfst en Johannes Pijl.
Koopsom: 170 gulden.

05-02-1803 (661-11)
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Cornelis Alidanus Pijl als curator van de insolvente boedel van Fop Bol verkoopt in het
openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam een huis en erf.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de westzijde van de Dam, belend zuid de Nederwaard, noord de
weduwe van Adriaan Vogelezang, oost de halve straat, west de grond van de Nederwaard.
Koper: Johannes Vogelezang, voor 500 gulden.
Getekend: J. Vogelesang, J. van der Hoogt, Klaas Verloop.

05-03-1803 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der
Leer, schepenen, compareerden Claas Liefhollander te Papendrecht en Cornelis Alidanus Pijl,
als door de gerechten van Alblasserdam aangestelde curator in de insolvente gerepudieerde
boedel van Pieter Bruygom, ingevolge de rechterlijke uitspraak van 10.1.1803. Zij verklaren
verkocht te hebben aan Jan Heykoop de oude, een derde deel van een stuk buitenland in
Ruigenhil, groot 200 roeden. Koopsom: 218 gulden.

05-03-1803 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der
Leer, schepenen, compareerden Cornelis Alidanus Pijl, als curator aangesteld door de
gerechten van Alblasserdam in de insolvente en gerepudieerde boedel van Pieter Bruygom. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, ...  [niet genoemd] roeden land in Ruigenhil.
Koopsom: 9 gulden.

05-03-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit van Haaften. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan de Haan, 300
roeden land in Vinkepolder, achter het land van Crijn de Kraay, binnen de wetering, belend
oost de koper, west de verkoper. Koopsom: 210 gulden.

05-03-1803 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der
Leer, schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, op 10.1.1803 als curator aangesteld
door de gerechten van Alblasserdam in de insolvente boedel van Fop Bol. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Maarten Cornelisz Pijl, een huis met erf aan de westzijde van de Dam,
belend zuid de Nederwaard, noord de weduwe van Adriaan Vogelezang. Koopsom: 500
gulden.

28-04-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Jan de Ruyter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Bode, ... [niet genoemd]
roeden land in Blokweer, belend oost de weduwe van Pieter Mak, west Barnardus Pijl.
Koopsom: 56 gulden.

28-04-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Gerrit van Haaften. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis van Schagen,
188 roeden land in Blokweer, genaamd de Loet, belend oost de armen van Alblasserdam, west
de erven van Jillis van Dalen. Koopsom: 100 gulden.

28-04-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerden Wouter Brouwer, als erfgenaam van zijn zoon Johannes Brouwer, en Annigje
van der Graaff, weduwe van genoemde Johannes Brouwer, samen eigenaren van het
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nagenoemde huis. Zij verklaren verkocht te hebben aan Andries Brouwer, een huis en erf,
binnen- en buitendijks, aan de Kinderdijk, belend zuidoost Cornelis Cornelisz Pijl , noordwest
Stephanus Gakels. Koopsom: 200 gulden.

29-04-1803 (661-11)
De kinderen van Rudolf Christiaan Huge verkopen in het openbaar enkele goederen.
Opbrengst 114.8.0.

30-04-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Willem de Graaff. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan Neeff te Nieuw-
Lekkerland, 75 roeden vlichtland in Blokweer, in Zoetjesgriend, belend oost Ary Stout, west
Cornelis Bouwe. Koopsom: 30 gulden.

30-04-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Crijn de Kraay, Jan de Kraay, voor een derde; Pieter van der Heu, gehuwd met
Annigje de Kraay, voor een derde; Gerrit van Haaften, voor een derde, eigenaren van het na te
noemen huis etc. Zij verklaren verkocht te hebben aan Leendert Cornelisz Pijl en Paulus Bode,
een huis en erf aan de Hoogendijk, belend zuid Crijn de Kraay, noord Gerrit van Haaften.
Koopsom: 240 gulden.

13-05-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jacob van der Leer en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Dirk Willem Nibbeling, schout en secretaris van Hendrik-Ido-Ambacht, als
gemachtigde van Adriana Lighaam, weduwe van Hendrik de Jong, en van Leendert Buytendijk,
gehuwd met Dirkje de Jong, wonende te Kijfhoek, en als gemachtigde van Gerrit Koudewijn en
Dammis Visser, als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Dirk de Jong,
wonende te Hendrik-Ido-Ambacht. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerardus Wuyster,
predikant te Breda, 1 mergen 500 roeden weiland in Vinkepolder, in het Vinkeland, belend oost
Philip Vet, west Gerrit Bakker. Koopsom: 340 gulden.

13-05-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jacob van der Leer en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Gerrit Boelen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Bastiaantje van der Wiel,
weduwe van Teunis Prins, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost de weduwe van
Jan Vink, noordwest Claas de Wit (die dit pand op 13.1.1803 aan de comparant verkocht).
Koopsom: 250 gulden.

21-05-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Gerrit Boelen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van ‘t Hoff uit
Hendrik-Ido-Ambacht, een damschuit van 44 voeten lang. Koopsom: 850 gulden. de koper
betaalt nu 750 gulden en op 15.6.1803 nog eens 100 gulden.

21-05-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Johannes Pijl en Cornelis Pijl (Cornelis Jansz). Zij verklaren verkocht te hebben
aan Jan Heykoop, 1 mergen 400 roeden land in Vinkepolder, tegenover de kerk, belend oost
Cornelis Cornelisz Pijl , west Dirk de Jong, zuid Barnardus Pijl, noord de verkoper Johannes
Pijl. Koopsom: 500 gulden.

23-05-1803 (661-17)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt,
schepenen van Alblasserdam, compareerde Rudolf Schmidt te Alblasserdam, die verklaart te
machtigen Gerard Paulus Schot, koopman te Rotterdam om zijn zaken waar te nemen en alle
handelingen te verrichten die nodig zijn.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelezang, Jan van der Hoogt.

02-07-1803 (661-11)
Ary Bakker, met procuratie van Stephanus Gakels verkoopt in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam een huis en erf.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Andries Brouwer, west Cornelis Cornelisz Pijl.
Het is verhuurd aan Aart Nieuwpoort en Johannes Korteland samen voor 44 gulden per jaar tot
november 1803. Is niet verkocht.

09-07-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Gerrit de Jong. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelia Herfst en Anna Herfst
te Gouderak. een somma van 1350 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per
jaar, met als onderpand:
a) een bouwhuis, erf en boomgaard, binnen- en buitendijks in Vinkepolder, belend oost Dirk de
Jong, west de comparant zelf
b) een heel weer land in Vinkepolder, groot 5 mergen, achter het hiervoor genoemde huis
gelegen, belend oost Gerrit Spruyt, west Dirk de Jong
c) 1 mergen 200 roeden bouwland op de Hille in Vinkepolder, belend oost en west Dirk de
Jong, noord Willem van Treuren, zuid Dirk de Jong.

14-10-1803 (661-04)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Klaas Verloop, schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, als
oppervoogd over alle onbevoogde wezen, en daardoor als voogd over de nagelaten kinderen
van wijlen Aart ‘t Hoen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter Drinkwaart te Oud-Alblas,
een huis en erf aan de Kinderdijk, naast het huis van de koper zelf, belend noordwest Cornelis
Cornelisz Pijl. Koopsom: 90 gulden.

14-10-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Pieter Drinkwaart te Oud-Alblas. Hij verklaart verkocht te hebben aan Michiel
Beenhakker, een huis en erf aan de Kinderdijk, naast het huis van de verkoper, belend
noordwest Cornelis Cornelisz Pijl . Koopsom: 110 gulden. De koper sluit hiervoor een
hypotheek bij de verkoper, tegen 5% rente per jaar.

14-10-1803 9661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Joost Boers, voor zichzelf en als gemachtigde van Nicolaas de Groot te
Naaldwijk. Hij verklaart verkocht te hebben aan Teunis Jonkers, een huis en erf op het
Noorderstek, belend oost Adriaan de Haan, west Jan van Wijen. Koopsom: 280 gulden.

05-11-1803 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Johannes Rijke. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Adriaansz Bakker, een
woning of gedeelte van een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost de steeg van de
koper, noordwest de verkoper, of wel het nieuwe gedeelte van het gehele huis. Koopsom: 450
gulden.
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10-12-1803 (661-11)
Cornelis van der Kuyl verkoopt in het openbaar een stuk land.
Verkocht wordt:
- 300 roeden griendland in Blokweer aan de middelwetering achter de Zwardel, belend oost de
weduwe Mak, west Bastiaan Pot, met een stukje dijk in de Kinderdijk, paal 142, in de veerdam
van Alblasserdam. Is niet verkocht.

23-12-1803 9661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Pleunen van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers,
300 roeden griendland in Blokweer, aan de voorwetering, achter de Zwardel, belend oost de
weduwe van Pieter Mak, west Bastiaan Pot, zuid de wetering, noord Bastiaan Pot. Koopsom:
390 gulden.

23-12-1803 9661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Willem de Graaff. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 100 roeden
vlichtland in Blokweer, over de wetering, in de Wisschert, belend oost Paulus Bode, west
Hendrik Borsje. Koopsom: 30 gulden.

02-01-1804 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Johanna Bakker, weduwe van Cornelis van der Geer. Zij verklaart schuldig te
zijn aan haar broer Ary Bakker, een somma van 2200 gulden, terzake van een geldlening,
tegen 4% rente per jaar, met als onderpand:
a) 4 mergen 385 roeden hooi- en griendland in Vinkepolder, genaamd de Zieuwekade, belend
oost Jan Herfst, west Cornelis Cornelisz Pijl, zuid Cornelis Vet, noord de dijk
b) 1 mergen hooiland, genaamd de Slimme Mergen, in Vinkepolder, belend oost Gerrit van
Haaften, west Johannes de Jong, zuid Klaas Hogendijk, noor de Kromme Laan
c) 500 roeden weiland in Vinkepolder, bij de poldermolen, belend oost en west de erven van
Jacob de Jong, zuid Gerardus Emaus, noord de dijk
d) 2 mergen 300 roeden hooiland in Blokweer, genaamd de Plas, belend oost Wouter Spruyt,
west Jan Mak, zuid de wetering, noord Hendrik Borsje
e) 1 mergen bouwland, genaamd de Rietkamp, belend oost Wouter Spruyt, west Hendrik
Borsje
f) 500 roeden griendland in Blokweer, over de wetering, achter Ary Bakker, belend oost
Hendrik Borsje, west de weduwe van Pieter Mak, zuid Cornelis Cornelisz Pijl 
g) 150 roeden land aan de Kromme Steeg, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west Jan Mak
h) 125 roeden griend in Blokweer, achter de Plas, belend oost Cornelis Pijl, west Goris Pijl
i) 100 roeden tuin- en bouwland in Blokweer, gehuurd door Maarten Goedhart, belend oost
Cornelis Pijl, west Gerrit Teeuwe
j) 50 roeden griendland in Blokweer aan de waterkering, belend oost Ary Teeuwe, west
Cornelis Pijl
k) 100 roeden bouwland in Blokweer, over de wetering, gehuurd door Johannes ‘t Hoen
l) 250 roeden aan de Kijfkamp in Blokweer, belend oost Joost van Dalen, west Joost Boers
m) 300 roeden griendland in Blokweer aan de watering, belend oost Cornelis Pijl, west Jan
Mak
n) 200 roeden griendland in Blokweer, achter de Kromme Steeg, belend oost Cornelis Alidanus
Pijl, west Jan Mak
o) 200 roeden griendland in Blokweer, achter de Kromme Steeg, belend oost Cornelis Alidanus
Pijl, west Eldert Maat
p) 200 roeden griendland in Blokweer binnen de wetering, op de Dolfijn



-292-

q0 1 mergen 100 roeden griendland in de gorzingen van de polder voor Donkersloot onder
Alblasserdam, belend oost bestevaren sloot, west Joost Boer, zuid en noord de gorzingen van
deze polder.
Deze hypotheek werd geroyeerd op 30.12.1811.

25-01-1804 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerden Willem de Groot en Laurens Visser, gehuwd met Cornelia de Groot. Willem de
Groot en Cornelia de Groot, samen met Ingetje de Groot, gehuwd met Dirk Roos zijn de enige
erfgenamen van wijlen Willem Bruygom en Cornelia de Jong. Zij verklaren verkocht te hebben
aan hun zwager Dirk Roos, gehuwd met Ingetje de Groot, 
a) een huis en erf op het westeinde van de Dam, belend zuid Crijn de Kraay, noord Abraham
Nugteren en de Nederwaard, oost de halve straat, west Cornelis Pijl
b) ¾ van een stuk gors buiten de Ruigenhilse kade, belend zuid Jan de Ruyter, noord Cornelis
Alidanus Pijl. 
De verkopers nemen de hypotheek ten laste van Cornelis de Groot en ten bate van Gerrit de
Jong, die er nog op rust voor hun rekening. De koper verplicht zich de moeder van de
comparanten, Mergje Bruygom, weduwe van Pieter de Groot, gedurende tien jaar te
onderhouden, met uitzondering van de medicijnen. Verder moet Dirk Roos aan de
comparanten afstaan zijn aandeel in hierna te noemen landerijen. Met aan deze condities te
voldoen is de koop gesloten. de bedoelde landerijen zijn:
a)een vierde van de helft een weerland van 5 mergen, genaamd het Overdorp
b) een vierde van de helft van 300 roeden op de Kromme Laan
c) de helft van 160 roeden
d) de helft 150 roeden naast Dirk Tuytel
e) de helft van 400 roeden achter Dirk de Jong
f) de helft van 200 roeden aveling naast Crijn de Kraay
g) 200 roeden aveling naast Eldert Maat
h) de helft van 100 roeden aveling
i) de helft van 100 roeden in Vinkepolder
j) 133 roeden in Ruigenhil.

31-01-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Johanna Bakker, weduwe van Cornelis van der Geer, wonende te Dordrecht. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Ary Bakker, 100 roeden griendland in Blokweer, achter de
Lammetjeswaal. Koopsom: 100 gulden.

11-02-1804 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jannigje van der Zijden, weduwe van Adriaan Teeuwe, Zij verklaart verkocht te
hebben aan haar schoonzoon Maarten Herwig, 1 mergen 150 roeden wei- en griendland in
Blokweer, over en aan de voorwetering, in het weerland genaamd Jan Bouwgies, belend oost
Leonard Pijl, west Gijsbert Herwig. Koopsom: 150 gulden.

11-02-1804 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jannigje van der Zijden, weduwe van Adriaan Teeuwe. Zij verklaart verkocht te
hebben aan haar zoon Ary Teeuwen, 1 mergen 200 roeden wei- en bouwland in Blokweer.
binnen de voorwetering, achter het huis van Pieter Mak, belend oost Ary Bakker, west Elizabet
van der Dussen, zuid en noord Dirk Roos. Koopsom: 150 gulden.

11-02-1804 (661-04)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Maarten Woutersz Goedhart. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gijs Herwig.
een huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Ary de Stigter, west Adrianus
van Werkhoven, zuid de Alblas, noord de straat. Door de comparant aangekocht op 6.6.1800
van Johannes de Jong. Koopsom: 825 gulden.

11-02-1804 (661-11)
Claasje Muls verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam een huis en erf.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Gerrit Boelen, noordwest Hendrik
Velthuysen. Koper: Ary Bakker, voor 221 gulden.

14-02-1804 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Claas Mostert, tuinman op Hof Souburg. Hij verklaart schuldig te zijn aan
Bartholomeus van der Star en Cornelis Adrianus Meuls, koopman te Dordrecht, de somma van
150 gulden, terzake van een geldlening, tegen 55 rente per jaar, met als onderpand zijn huis
en erf in de Kerkstraat, belend enerzijds Jan Koutstaal en anderzijds Maarten Herwig en
Herber Boon.

09-03-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Caatje Muls. Zij verklaart op 11.2.1804 in het openbaar te hebben verkocht aan
Ary Bakker, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Gerrit Boelen, noordwest
Hendrik Velthuysen. Koopsom: 221 gulden.

09-03-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Ary Bakker en Ary van Stek. Zij verklaren een ruiling overeengekomen te zijn,
waarbij Bakker aan Van Stek afstaat 150 roeden vlichtland in Blokweer in twee percelen in
Cornelis Coeneweer, n.l. 50 roeden ten westen van Johannes Pijl en Jan Herfst en 100 roeden
achter Lammetjeswaal, belend oost en west Van Stek. Van Stek draagt over aan Bakker 150
roeden vlicjhtland in Blokweer aan de hoge boezemkade van de Nederwaard, over de wetering
aldaar. Schout en schepenen beide partijen getaxeerd op elk 75 gulden.

Datum? (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en Claas Verloop,
schepenen, compareerden Paulus Bode en Cornelis Alidanus Pijl. Zij verklaren een ruiling
overeengekomen te zijn, waarbij Paulus aan cornelis overdraagt 150 roeden griendland in
Blokweer, in Cornelis Coeneweer, belend oost Johannes Pijl, west Ary van Stek, zuid Hendrik
van der Kuyl, noord Ary van Stek. [hier breekt deze akte af]

10-03-1804 (661-04)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Crijn de Kraay, voor een derde; Jan de Kraay en Pieter van der Heu, gehuwd
met Annigje de Kraay, voor een derde; Gerrit van Haaften, voor een derde; eigenaren van de
na te noemen landerijen. Zij verklaren in het openbaar verkocht te hebben aan Ary Bakker,
400 roeden land in Ruigenhil, belend noord de koper, zuid de erven van Symon Stout.
Koopsom: 250 gulden.

23-05-1804 (661-05)
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Voor Johannes Vogelezang, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en Dirk de Jong,
schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Cornelis Drinkwaart te Oud-Alblas, 3 mergen 200 roeden bouwland in Vinkepolder, over
de wetering, belend west Gerrit Bakker, en 250 roeden griendland in de Ruigenhil, belend oost
de bermsloot van de Vinkelandse dijk, west de Merwede. Koopsom: 800 gulden.

30-06-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Otto de Kat te Dordrecht, voor zichzelf en als gemachtigde van mr. Ocker
Gevaarts van Geervliet, wonende te Dordrecht, en nog als vertegenwoordiger van Willem
Jozeph van Brienen te Amsterdam; en Joost Boers alhier. Zij verklaren een ruiling
overeengekomen te zijn, waarbij Otto overdraagt aan Joost 166 2/3 roeden rietland in de
vierde kavel van de polder voor Donkersloot, van de poel in het zuidwesten tot aan het land
van Otto de Kat. Joost staat af aan Otto 3/8 deel, aan Ocker 3/8 deel en aan Willem een vierde
deel van 466 2/4 roeden land in de polder voor Donkersloot, zijnde een derde deel in de poel in
de eerste kavel, belend zuidoost en noordwest Jan Mak, met recht van vrije in- en uitvaart uit
en in de Diepe Loo, van en naar zijn landerijen. Schout en schepenen hebben de stukken
grond getaxeerd elk op 300 gulden.

30-06-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Otto de Kat te Dordrecht, voor zichzelf en als gemachtigde van mr. Ocker
Gevaarts van Geervliet, wonende te Dordrecht, en nog als vertegenwoordiger van Willem
Jozeph van Brienen te Amsterdam; en Jan Mak en Cornelis Cornelisz Pijl . Zij verklaren een
ruiling overeengekomen te zijn, waarbij Otto aan Jan en Cornelis afstaat 1 mergen 318 1/3
roeden griendland in de vierde kavel van de polder voor Donkersloot, belend noordwest Joost
Boers, zuidoost Betsevaare sloot, noordoost Otto de Kat c.s., zuidwest de weduwe van
Cornelis de Geer. Jan en Cornelis dragen voer aan Otto 3/8 deel, aan Ockker 3/8 deel en aan
Willem een vierde van 1 mergen 318 1/3 roeden land in de eerste kavel van de polder voor
Donkersloot, belend oost Otto de Kat c.s. Schout en schepenen hebben deze landerijen
getaxeerd op 820 gulden.

07-08-1804 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Hendrik Verhoeff, notaris en procureur te
Dordrecht als gemachtigde van mr. Nicolaas Martinus Bogaart, ontvanger generaal van de
administratie te lande, wonende in Den Haag. Hij verklaart te transporteren aan Johannes Pijl,
Jan Herfst te Krimpen aan de IJssel en Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris alhier, de
heerlijkheid Alblasserdam, met alles wat daarbij behoort, plus wat door mr. Nicolaas Martinus
Bogaart op 26.3.1792 door koop eraan toegevoegd is: het Nieuwland, het pontveer en de
slagen buitendijk in de Kinderdijk voor de Veerdam. Koopsom: 36.000 gulden. De koper betaal
25.100 gulden contant en neemt voor 10.840 gulden, tegen 4% rente per jaar, een hypotheek
van de verkoper.

09-08-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Claas van der Heu. Hij verklaart schuldig te zijn aan zijn zoon Pieter van der
Heu, een somma van 1600 gulden, terzake van door Pieter voor Claas betaalde en
voorgeschoten gelden en voor zijn rekening genomen schulden. Rente 4% per jaar.
Onderpand zijn huis en erf en boomgaarden in Vinkepolder, belend oost de erven Willem
Bruygom, en nog 1 mergen 125 roeden hooiland en een akker griend in de Lange Steeg,
belend oost de ever van Trijntje de Jong, en nog 1 mergen weiland in Kortland aan de
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boezemkade, naast het Brugweer, plus 2 mergen weiland over de tiendweg in Kortland, belend
oost Dirk Tuytel, west de weduwe van Pieter Mak.

18-08-1804 (661-11)
Johanna Bakker, weduwe van Cornelis van der Geer, verkoopt in het openbaar enkele
landerijen.
Verkocht wordt:
- 3 mergen griendland, een deel van de Zieuwekade, in Vinkepolder, belend oost de
Zijdewinde, west Jan Mak. is niet verkocht.
- 1 mergen 300 roeden hooiland, het noordelijke deel van de Zieuwekade, belend oost J.
Herfst. is niet verkocht.
Toen de beide partijen in combinatie aangeboden. Niet verkocht.
- 1 mergen hooiland in Vinkepolder, genaamd de Slimme Mergen. Niet verkocht.
- 500 roeden weiland in Vinkepolder, voor aan de weg, belend oost Gerrit de Jong, west
Hendrik van der Leer. Is verhuurd aan Jacob van der Leer voor 34 gulden per jaar, tot kerst
1804. is niet verkocht.
- 2 mergen 300 roeden hooiland in Blokweer over de wetering in het weer de Plas, belend oost
Wouter Spruyt, west Jan Mak. Is verhuurd aan Maarten Goedhart tot kerst 1805 voor 45
gulden per jaar. Niet verkocht.
- 1 mergen bouwland achter het vorige, genaamd de Rietkamp in het weer de Plas, belend
west Hendrik Borsje, oost Wouter Spruyt. is verhuurd aan Cornelis Boerman tot kerst 1805
voor 48 gulden per jaar. Is niet verkocht.
- 500 roeden griendland in Blokweer over de wetering achter de weduwe Bakker, belend oost
Hendrik Borsje, west de weduwe Pieter Mak. 
- 100 roeden vlichtland in Blokweer, belend oost Cornelis Pijl, west Gerrit Teeuwe, met 125
roeden griendland binnen de wetering in het weer de Plas, belend oost Cornelis Pijl en west
Goris Pijl
- 300 roeden griend in Blokweer over de wetering, belend oost Cornelis Pijl, west Jan Mak
- 250 roeden, ten oosten van de Kijfkamp in Blokweer, belend oost Joost van Dalen, west
Joost Boers
- 200 roeden griend aan de vaarsloot binnen de wetering, belend oost Ary van Stek, west de
weduwe Ary Bakker
- 200 roeden griendland achter de Kromme Steeg in Blokweer, belend oost Cornelis A. Pijl,
west Jan Mak.

13-09-1804 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Dirk de Jong, schepenen, compareerde Johannes Plonisz Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn
aan Catharina Elizabeth Heye, weduwe van Anthony de Fokkert, in leven notaris te Dordrecht,
een somma van 1000 gulden terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand:
a) 7 mergen land in Vinkepolder, belend oost Elizabet van der Dussen en Christiaan van
Haaften, west Gijs Herwig en Herber Boon
b) 2 mergen 200 roeden bouwland in Vinkepolder, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl, west
Dirk de Jong
c) 2 mergen bouwland en elzenbos, in Vinkepolder, belend oost Claas van Treuren, west de
comparant.
samen 11 mergen 200 roeden.

19-09-1804 (661-11)
Gerrit de Koning verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enkele goederen. Opbrengst 406.8.0.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, Jan van der Hoogt.



-296-

08-11-1804 (661-11)
Maarten Mak en Ary van Stek als voogden voer de minderjarigen in de boedel van wijlen
Cornelis Stout verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enkele goederen. Opbrengst 311.15.0.

25-09-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit de Koning. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan de Kraay, een huis
met erf op de Dam, belend oost Cornelis Mostman, west Willem Voet. Koopsom: 700 gulden.

02-11-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Claas Verloop, meester timmerman alhier. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Pieter van der Zanden, meester timmerman alhier, een huis en erf, zijnde een timmermans- en
molenmakerswinkel, aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Claas verloop, west Ary
de Kroon, zuid de Alblas, noord het marktveld. Koopsom: 2000 gulden. de koper neemt
hiervoor een hypotheek bij de verkoper, tegen 5% rente per jaar.

13-11-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Paulus Bode. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan Neeff te Nieuw-
Lekkerland, 150 roeden griendland in Blokweer op Zoetjesgriend, aan de achterwetering, bij de
boezemkade, belend oost de weduwe van Pieter Mak, west Bastiaan Pot. Koopsom: 100
gulden.

13-11-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 300 roeden
griendland in Blokweer, in de Dolfijn en de Pothont, n.l. 200 roeden in de Dolfijn, over de
wetering en 100 roeden in de Pothont, over de wetering. Koopsom: 130 gulden.

07-12-1804 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Willem Voet en Lijntje Clercq, echtpaar, wonende alhier. Zij verklaren schuldig te
zijn aan Arnoldus Montanus te Lekkerkerk, een somma van 600 gulden, terzake van een
geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als onderpand 
a) een huis en erf en 7 mergen 200 roeden wei-, hooi en tuinland in Blokweer, van de dijk
noordwaarts tot de kade, belend oost Gerrit Bakker, west de weduwe van Eldert Maat en de
weduwe Bakker
b) 1 mergen 500 roeden hooi- en bouwland in Blokweer, belend oost een deel van het hiervoor
genoemde land, west Dirk Roos.

12-01-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Neeltje Versluys, weduwe van Ary van der Voet. Zij verklaart verkocht te hebben
aan haar zoon Willem van der Voet, 450 roeden land in Blokweer, belend oost de weduwe van
Ary Bakker, west Geerlof de Kluyver. Koopsom: de koper betaalt gedurende vijf jaar op 1
januari 20 gulden, samen dus 100 gulden.

12-01-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer,  schepenen,
compareerde Klaas de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Mak, een huis en erf
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aan de Kinderdijk, belend zuidoost Gose van Gelderen, west de koper zelf. Koopsom: 730
gulden.

12-01-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer,  schepenen,
compareerde Dirk Roos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Bos, de helft van een
schuur en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Gerrit Bakker, west het
waterpad. Koopsom: 125 gulden, te voldoen in vijf termijnen van 25 gulden per jaar.

12-01-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer,  schepenen,
compareerde Cornelis Boerman. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Bos, meester
smid alhier, de helft van een schuur en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost
Gerrit Bakker, west het waterpad. Koopsom: 125 gulden.

12-01-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer,  schepenen,
compareerde Dirk Roos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Boerman, de helft van
100 roeden land in Vinkepolder, te noorden van de weg, belend oost de weduwe van Willem
Slagboom, west Dirk Tuytel. Koopsom: 60 gulden.

25-02-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Ocker Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem Eykelboom. 2
mergen 308 roeden land in Blokweer, over en aan de middelwetering, belend oost Geerloff de
Kluyver, west Ary de Stigter, zuid en noord de koper. Koopsom: 240 gulden.

25-02-1805 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout. Claas Verloop en
Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, als
oppervoogd over alle onbevoogde wezen en dus als voogd over de minderjarige kinderen van
wijlen Aart ‘t Hoen en wijlen zijn echtgenote Cornelia Visser. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Leendert ‘t Hoen, de helft van 100 roeden griendland, in de Hoge Vijver, buiten de
Ruigenhilse kade, belend zuidoost Jan Heykoop, noordwest de erven Ary Bakker. Koopsom:
150 gulden.

05-03-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Hendrik Janse van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn zwagers
Laurens van der Heu en Ary Bakker, een derde deel van een bouwhuis en erf in Vinkepolder,
belend oost Hendrik van der Leer, west Claas Hogendijk, en nog 1 mergen land achter dit huis,
belend oost Crijn de Kraay, west Hendrik van der Leer, plus 2 mergen 200 roeden land in
Vinkepolder, belend oost Jan Heykoop en Krijn de Kraay, west Philip Vet, en tenslotte een
derde deel van 4 mergen 300 roeden land in Kortland, van de Alblas tot de achterkade, belend
oost de erven van Pieter Mak, west Wouter Spruyt en de weduwe van Willem Slagboom.
Koopsom: 700 gulden.

14-03-1805 (661-11)
Claas van der Heu verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enkele beesten en melkgereedschappen. Opbrengst 699.5.0.

18-03-1805 (661-05)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer,  schepenen,
compareerde Johanna Bakker, weduwe van Cornelis van der Geer te Dordrecht. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Joost Boers, 1 mergen 100 roeden griendland in de gorzen van de
polder voor Donkersloot, genaamd de Poel, belend noordwest de koper, zuidoost Bestevare
Sloot. Koopsom: 610 gulden.

23-03-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerden Leendert ‘t Hoen, Johanna ‘t Hoen, beiden wonende alhier, Cornelis Bos,
gehuwd met Petronella ‘t Hoen, en dezelfde Leendert ‘t Hoen, samen met Maarten de Wit uit
Nieuwerkerk aan de IJssel, als aangestelde voogden over de minderjarige erfgenamen van
wijlen Cornelis Mak en Annigje de Wit, en dus voogden over de minderjarige kinderen van
wijlen Aart ‘t Hoen en Johannes ‘t Hoen. De genoemde Maarten de Wit, Cornelis Bouwe,
gehuwd met Marya Stout en Geertje Stout, beide laatstgenoemden wonende alhier. Samen
enige erfgenamen van wijlen Cornelis Mak en Annigje de Wit, volgens hun testament van
20.8.1787 voor notaris Cornelis Alidanus Pijl alhier. Zij verklaren op 9.3.1805 in het openbaar
te hebben verkocht aan Hendrik van der Kuyl, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend
zuidoost Adriaan Stout, noordwest Jan Ooms. Koopsom: 472 gulden.

23-03-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Willem Voet. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan de Kraay, 50 roeden
tuinland in Blokweer achter het huis van de verkoper, belend oost de koper, west de verkoper,
zuid het erf van de koper, noord de sloot. Koopsom: 120 gulden.

05-04-1805 (661-11)
Adriaan van Dalen en Leendert ‘t Hoen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen
Johannes ‘t Hoen en Maria van Dalen verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam enige huizen en erven.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost het volgende huis, west Claas de Wit. 
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost de kinderen van Aart Kortland, west het
vorige huis.
De huizen zijn in combinatie te koop aangeboden en gekocht door Cornelis Alidanus Pijl, ten
behoeve van Cornelis Adrianus Meuls, voor 625 gulden.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, Klaas Verloop.

04-05-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Leendert ‘ t Hoen, voor zichzelf en als vertegenwoordiger van Adriaan van Dalen
te Papendrecht en als voogd, beiden aangesteld door wijlen Johannes ‘t Hoen en Maria van
Dalen over de minderjarige kinderen van dit echtpaar. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis Adrianus Meurs te Alblasserdam, 2 huizen en erven aan de Kinderdijk naast elkaar,
belend oost de kinderen van Aart Korteland, west Claas de Wit. Koopsom: 625 gulden.

04-05-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Jan de Ruyter. Hij verklaart verkocht te hebben aan Geerloff de Kluyver, 100
roeden vlichtland in Blokweer, aan de achterwetering, belend oost Wouter Spruyt, west de
kinderen van Johannes Pijl, zuid Pieter van der Heu. Koopsom: 28 gulden. 

04-05-1805 (661-05)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Jacus Smit te Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis
Schoutte alhier, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Ary van der Giesen,
noordwest Jan Beenhakker. Koopsom: 800 gulden.

04-05-1805 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Claas Verloop en
Jan van der hoogt, schepenen, compareerden Leonard Armiger Pijl en Cornelis Alidanus Pijl.
Zij verklaren zowel voor hun erf als voor de rechtverkrijgenden en bezitters van de slikken en
aanwassen langs de heerlijkheid Alblasserdam, in een eeuwigdurende erfpacht uit en over te
geven aan en ten behoeve van Cornelis Adrianus Meuls alhier, zijn erven of
rechtverkrijgenden: een stuk buitengrond voor de Kinderdijk, voor het huis van Cornelis
Adrianus Meuls, heden aan hem getransporteerd ter breedte van 5 roeden. jaarlijkse erfpacht
is 5 gulden en 5 stuivers.

14-05-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Abraham Jozeph. Hij verklaart verkocht te hebben aan Symon Bakker, een
schuur en erf, aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost de weduwe van Jacobus de
Winter, west Claas Verloop. Het is aan de verkoper aangekomen op 3.4.1794 en op
29.10.1796. Koopsom: 400 gulden.

21-06-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Hendriksje Verheul, weduwe van Jan Vink. Zij verklaart schuldig te zijn aan Jan
Hendriksz van der Kuyl, de somma van 600 gulden, terzake van cassatie en vernietiging van
een obligatie, door wijlen Jan Vink op 1.5.1772 ten behoeve van wijlen Hendrik Jansz van der
Kuyl verleden, groot 600 gulden. Rente 4% per jaar. De obligatie moet afgelost worden zodra
de Jan Hendriksz van der Kuyl zal overlijden. Als onderpand wordt ingezet: een huis en erf aan
de Kinderdijk, door de comparante zelf bewoond, belend oost Johannes Broere, west Gosen
van Gelderen.

06-07-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jacob Koutstaal. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 48 roeden
vlichtland in Blokweer, achter Gouwe Steeg, belend oost Wouter Spruyt, west de weduwe van
Pieter Mak, en nog 100 roeden aveling land in Blokweer, achter het huis van de verkoper,
belend oost Geerloff de Kluyver, west Jan Bode, en 20 roeden aveling achter het huis van
Arnoldus Landman, belend oost Wouter Spruyt. Koopsom: 170 gulden.

06-07-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Joost van Dalen, Paulus van Dalen en Leendert van Dalen, wonende alhier. Zij
verklaren verkocht te hebben aan Ary Stout, 287 roeden vlichtland in Blokweer, in het
Kerkekamp, over de wetering, belend oost Leendert ‘t Hoen, west de weduwe van Cornelis van
der Geer. Koopsom: 40 gulden.

19-07-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Willem Kamphuys, Pieter de Vroom, gehuwd met Hendrica Kamphuys en
Hubertus d’Esprong, gehuwd met Hermina Kamphuys, kinderen van Maria de Groot die
gehuwd was met Pieter Kamphuys, wonende te Alblasserdam. Zij verklaren verkocht te
hebben aan Johannes Vogelezang, een obligatie ten laste van Jan van Thoor en Geertruy
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Goedhart, echtpaar, op 30.4.1804 verleden door Jan van Thoor en Geertruy Goedhart voor
erfpachters van het ambt van tussen de Maas en Waal, met als onderpand twee mergen
kievitsham in Maasbommel. Koopsom: 250 gulden.

20-08-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Plonisz Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Herfst te
Krimpen aan de IJssel:
a) een derde deel van de heerlijkheid Alblasserdam met alles wat daartoe behoort, zoals hij die
heeft bezeten en die op 7.8.1804 door mr. Nicolaas Martinus Bogaart aan de verkoper is
getransporteerd, daaronder speciaal begrepen het Nieuwland, het ponteveer met de ponten en
de slagen buitendijk in de Kinderdijk voor de Veerdam
b) een derde deel van een huis en erf aan de Kinderdijk, zijnde het veerhuis, belend oost
Barnardus Pijl, west Govert van Ameyde. Nog een derde van ... [niet vermeld] roeden land in
Vinkepolder, belend oost Elizabet van der Dussen, west de aveling van de Vinkelandse dijk,
noord David Joan Mom en de wetering
c) een derde van een stuk avelingland in Vinkepolder
d) een derde van een stuk land in Ruigenhil, belend zuid Cornelis van Schagen
e) 100 roeden aveling in Vinkepolder, belend zuid Leendert Pijl, noord de weduwe van Eldert
Maat, oost David Joan Mom, west Leendert Pijl. Koopsom: 4.400 gulden.

02-10-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Geerloff de Kluyver. Hij verklaart verkocht te hebben aan Wouter Spruyt, 300
roeden griendland in Blokweer aan de voorwetering, belend oost, west en noord de koper zelf.
Koopsom: 290 gulden.

02-10-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Barnardus Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Goris Pijl te Ouddorp, de
helft van 500 roeden aveling land in Blokweer, in het Hoendernest, belend oost de weduwe van
Ary Bakker, west de steeg. Koopsom: 180 gulden.

02-10-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit van Haaften. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode en
Leendert Pijl, een dijkerf en aveling aan de Hoogendijk in Vinkepolder, belend oost en zuid de
kopers, west de weduwe van Eldert Maat. Koopsom: 60 gulden.

25-11-1805 (661-11)
Jan de Ruyter en de weduwe van Eldert Maat verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam enkele goederen.
Verkocht wordt:
a) van Jan de Ruyter
- 1 mergen 160 roeden land in de Ruigenhil, belend zuid Crijn de Kraay, noord Dirk Roos. Niet
verkocht.
b) van de weduwe van Eldert Maat
- een schuur en erf. Niet verkocht.

23-11-1805 (661-11)
Jan de Ruyter, de weduwe van Eldert Maat en de armen van Alblasserdam verkopen in het
openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam enige goederen.
Verkocht wordt:
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- 1 mergen 300 roeden land, zijnde het voorste deel van het weerland genaamd het Overdorp
in Vinkepolder, belend oost de erven van Jacob de Jong, west Dirk de Jong. Geen koper
vermeld.
- 1 mergen 200 roeden land, zijnde het middelste deel van het hiervoor genoemde weer,
belend oost de erven Jacob de Jong, west Willem van Treuren. Geen koper vermeld.
- 1 mergen 400 roeden bouwland in Vinkepolder, zijnde het achterste deel van het genoemde
weer, belend oosten en ten westen de erven Jacob de Jong. Is verhuurd aan Gerrit de Jong
voor 42 gulden per jaar. Koper: Johannes Vogelezang, voor 280 gulden.
b) van Jan de Ruyter
- 1 mergen 160 roeden land in de Ruigenhil, belend zuid Crijn de Kraay, noord Dirk Roos.
Geen koper vermeld.
c) van de weduwe van Eldert Maat
- een schuur met erf op het Zuiderstek. Geen koper vermeld.
d) van de armen van Alblasserdam
- 42 roeden griendland in Blokweer achter het Waalland. Geen koper vermeld.
e) van Gerrit Bakker
- 2 mergen 400 roeden bouwland in Vinkepolder over de wetering. Geen koper vermeld.

09-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gerrit de Jong, 160 roeden
land in Vinkepolder, aan de middelwetering, belend oost de erven van Willem Bruygom, west
de koper, noord Gerrit Spruyt. Koopsom: 50 gulden.

09-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Willem de Graaff. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adriaan Neeff uit Nieuw-
Lekkerland, 150 roeden vlichtland in Blokweer, in Zoetjesgriend, over de wetering, belend oost
Joost Boers, west Bastiaan Corporaal. Koopsom: 110 gulden.

09-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Joost Boers, als gemachtigde van Goris Pijl te Ouddorp, enerzijds; Gerrit Bakker,
anderzijds. Zij verklaren een ruiling overeengekomen te zijn, waarbij Joost overdraagt aan
Gerrit, 375 roeden land in Vinkepolder, achter de poldermolen, binnen de wetering, belend
oost Jan Mak, west Crijn de Kraay, terwijl Gerrit afstaat aan Joost, 400 roeden land in
Vinkepolder, binnen de wetering, belend oost Crijn de Kraay, west de erven van Willem
Bruygom. Schout en schepenen hebben deze percelen land getaxeerd elk op 200 gulden.

16-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Lidewij Kooywijk, weduwe
van Jan Corporaal, te Oud-Alblas, 2 mergen 400 roeden bouwland in Vinkepolder, van de
halve wetering tot het Papeslootje, belend oost Jan Mak, west Crijn de Kraay. Koopsom: 350
gulden.

16-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Barnardus Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gijs Herwig, 500 roeden
land in Vinkepolder, in twee percelen, waarvan 400 roeden (tweemaal een stuk van 200
roeden) in de Lange Steeg en 100 roeden bouwland in Vinkepolder, binnendijks aan de
wetering, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl , west de erven Jacob de Jong. Koopsom: 500
gulden.
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16-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Pieter van der Heu. Hij verklaart verkocht te hebben aan Geerloff de Kluyver,
100 roeden griendland in Blokweer, over de eerste wetering, in de Kijfkamp, belend oost
Wouter Spruyt, west de erven Bakker, zuid en noord de koper. Koopsom: 50 gulden.

23-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Dirk Roos, gehuwd met Ingetje de Groot, Cornelis de Groot, Maarten Ariensz
Goethart, als gemachtigde van Laurens Visser, gehuwd met Cornelia de Groot. Ingetje,
Cornelis en Cornelia zijn, samen met nu wijlen Willem de Groot, voor de helft erfgenamen van
het na te noemen land. Dit volgens legaat van 14.11.1761 bij de notaris te Alblasserdam
verleden door Willem Bruygom en Cornelia de Jong. Verder Gerrit van Haaften, eigenaar van
de andere helft, en Mergje Bruygom, weduwe van Pieter de Groot en dochter van genoemde
Willem Bruygom, voor zover de revenuen betreft, eigenaar van de eerste helft. Zij verklaren op
23.11.1805 in het openbaar te hebben verkocht aan Pieter van der Heu, 1 mergen ... [niet
genoemd] roeden weiland in Vinkepolder, zijnde een deel van het weerland genaamd het
Overdorp, belend oost de erven van Jacob de Jong, west Claas van der Heu en Dirk de Jong.
Koopsom: 770 gulden.

23-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerden dezelfde personen als in de vorige akte. Zij verklaren op 23.11.1805 in het
openbaar te hebben verkocht aan Gerrit de Jong, 160 roeden land in Vinkepolder, binnen de
tweede wetering, belend noord Cornelis Alidanus Pijl, oost de erven Willem Bruygom, west de
koper. Koopsom: 44 gulden.

23-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerden dezelfde personen als in de vorige akte. Zij verklaren op 23.11.1805 in het
openbaar te hebben verkocht aan Johannes Vogelezang, 1 mergen 400 roeden bouwland in
Vinkepolder, zijnde het achterste deel van het Overdorp, belend oost de erven van Jacob de
Jong, west dezelfden. Koopsom: 280 gulden.

23-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerden Dirk Roos, gehuwd geweest met Ingetje de Groot, Cornelis de Groot en
Maarten Ariensz Goedhart, als gemachtigde van Laurens Visser, gehuwd met Cornelia de
Groot, alledrie kinderen van Willem de Groot, eigenaars van het na te noemen goed, Zij
verklaren op 23.11.1805 in het openbaar verkocht te hebben aan Gerrit van Haaften, 
a) de helft van 1 mergen 200 roeden land in Vinkepolder, zijnde het middelste gedeelte van het
Overdorp
b) de helft van 242 roeden griendland in Vinkepolder, zijnde de Kromme Laan
c) de helft van 80 roeden land in Vinkepolder, belend oost Anthony van Haaften, west Claas
Hogendijk. Koopsom: 191 gulden.

26-12-1805 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas Verloop en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Aryaantje de Kraay, weduwe van Eldert Maat. Zij verklaart op 23.11.1805 in het
openbaar te hebben verkocht aan Ary de Kroon, een schuur en erf op het Zuiderstek, belend
oost Pieter van der Hoogt, west de erven van Willem Bruygom. Koopsom: 210 gulden.

09-01-1806 (661-11)
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Leendert Stout verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enige roerende goederen. Opbrengst: 169.5.0.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, Klaas Verloop.

16-01-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Maarten Mak en Symon Bakker, als armmeesters van Alblasserdam en als
alimenterende Ary de Wit en diens zoon. Zij verklaren in het openbaar verkocht te hebben aan
Ary van Stek, 45 roeden griendland in Blokweer, achter de landen van de weduwe van Ary
Bakker, belend oost de koper, west Cornelis Bouwe. Koopsom: 25 gulden.

16-01-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Jan de Ruyter. Hij verklaart op 23.11.1805 in het openbaar te hebben verkocht
aan Jan Drinkwaart en Pieter Drinkwaart te Oud-Alblas, 1 mergen 160 roeden land in de polder
Ruigenhil, met 75 roeden griend buiten de kade van Ruigenhil, belend zuid Crijn de Kraay,
noord Dirk Roos. Koopsom: 700 gulden.

16-01-1806 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Hendrik Pleunen van der Kuyl. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 415 roeden griendland in
Blokweer, in drie percelen, n.l. 215 roeden in de Dolfijn, 150 roeden binnen de wetering, en 50
roeden ten westen van het vorige stuk. Koopsom: 175 gulden.

16-01-1806 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij
verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Pleunen van der Kuyl, 500 roeden vlichtland in
Blokweer, over de middelwetering, in het Paradijs, belend oost Willem de Wit, west Maarten
Mak, zuid de wetering, noord Cornelis Cornelisz Pijl. Koopsom: 245 gulden.

[zonder datum]
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Jacob van der Leer, schepenen, compareerden Pieter Drinkwaart en Jan Drinkwaart te
Oud-Alblas, als gemachtigden van hun vader Cornelis Drinkwaart. Zij verklaren verkocht te
hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 3 mergen 200 roeden land in Vinkepolder,
over de achterwetering, belend oost Gerrit Bakker, west Gerrit de Jong. En nog 200 roeden
land in Ruigenhil, met de gorzingen buiten de Ruigenhilse dijk, belend oost de bermsloot, west
de Merwede. Koopsom: 800 gulden.

18-01-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Claas verloop en Jacobus van der Leer, schepenen,
compareerde Joost Herwig, als eigenaar voor de ene helft van na te noemen goed; Maria
Herwig, Gijs Herwig, Aart Herwig, Hendrik Herwig, Cornelis Verhaar, gehuwd met Pietertje
Herwig, Aryaantje Herwig, Barnardus Pijl, gehuwd met Neeltje Boon, dochter van Christoffel
van Pijl en Maria Boon, Jan Boon. De genoemde Maarten Herwig ook als voogd over Herber
Boon, Gerrit Boon en Joost Boon, kinderen van Johanna Herwig, gehuwd met Cornelis Boon.
De genoemde Maarten Herwig als lasthebber van Ary de Jong, zoon van wijlen Ary de Jong en
Annigje Herwig, en nog Joost van de Graaff, Marynis van de Graaff, Annigje van de Graaff,
wduwe van Johannes Brouwer en Aart Bezemer, gehuwd met Anna van de Graaff, kinderen
van Jillis van de Graaf en Grietje Herwig. De genoemde Maarten, Gijs, Aart, Hendrik, Aart,
Hendrik, Pietertje, Johanna, Annigje en Grietje Herwig, kinderen van Joost Herwig en Marygje
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Vlot en erfgenamen ab intestato van deze Marygje Vlot, en daardoor samen eigenaren van de
andere helft van de te noemen goederen. Zij verklaren verkocht te hebben aan genoemde
Johannes Herwig, een huis en erf aan de noordzijde van Kerkstraat, belend oost Pieter van der
Hoogt, west Leonard Armiger Pijl, zuid het marktveld, noord de armen van Alblasserdam.
Koopsom: de koper voldoet alle schulden en lasten van Joost Herwig en alle schulden ten laste
van de nagelaten boedel van wijlen Marygje Vlot en van Joost Herwig.

26-02-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit Boelen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Maat, een huis en
erf, buiten- en binnendijks aan de Kinderdijk, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl , west Ary van
der Wint. Koopsom: 500 gulden. De koper sluit hiervoor bij de verkoper een hypotheek.

26-02-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Dirk Roos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Boerman, zijn
schoonzoon, de helft van 1 mergen 150 roeden land in Ruigenhil, met de gorzingen die ervoor
liggen, belend oost de bermsloot van het Vinkeland, west de Merwede, zuid Johannes Pijl,
noord de koper. Koopsom: 350 gulden.

26-02-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Dirk Roos en Cornelis Boerman. Zij verklaren een ruiling aangegaan te zijn,
waarbij Dirk afstaat aan Cornelis de helft van een dijk en erf, binnen en buiten en de erbij
behorende aveling, in Vinkepolder, aan de Hoogendijk, belend zuid en noord Adriaan de Haan,
Cornelis draagt over aan Dirk, een stuk griendland van 300 roeden, in Blokweer, over de
wetering, achter het land van Leonard Armiger Pijl, belend oost Ary de Stigter, west genoemde
Leonard Pijl. Schout en schepen hebben de stukken land getaxeerd op elk 200 gulden.

26-02-1806 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Jacob van der Leer, schepenen, compareerden Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, en Ary
van Stek. Zij verklaring een ruiling overeengekomen te zijn waarbij de schout overdraagt aan
Ary, 500 roeden vlichtland in Blokweer, achter het Waalland, binnen de wetering. Ary staat af
aan de schout 1 mergen 25 roeden vlichtland in vijf percelen in Blokweer. Schout en
schepenen hebben de stukken land getaxeerd op elk 340 gulden.

31-03-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Johannes de Jong. Zij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Karsen te Giessen
Oudekerk, de somma van 600 gulden, tegen 5% rente per jaar, met als onderpand 3 mergen
land in Blokweer in Jan Bouwjesweer, met 100 roeden aveling ervoor gelegen, belend oost de
weduwe van Adriaan Teeuwe, west Gerrit Bakker.

03-04-1806 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Dirk de Jong, schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn
aan Johannes Georg Lengenhager te Rotterdam, een somma van 1800 gulden, terzake van
het vernietigen van twee winkelbrieven of promesses. Rente 6% per jaar, Onderpand: 
a) 3 mergen land in Blokweer, in de Dolfijn en in de Foligjes Akker
b) 500 roeden in Vinkepolder, aan de Vinkelandse wetering
c) 250 roeden buitenland in Ruigenhil.
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12-04-1806 (661-11)
De weduwe van Ary Bakker en Cornelis Pleunen van der Kuyl verkopen in het openbaar ten
overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam een huis en erf.
Verkocht wordt:
a) van Cornelis Pleunen van der Kuyl:
- een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Maarten Mak, noord de weduwe van Pieter
Mak. Koper: Matthijs Mak voor de weduwe van Pieter Mak, voor 545 gulden. Borgen: Maarten
Mak en Cornelis Pijl
b) van de weduwe van Ary bakker:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Symon van den Berg, west Leonard Pijl. Niet
verkocht.
- een partij hoge stoven en rijs op het buitengors voor het huis van Cornelis van der Kuyl die
het ook huurt. Koper: Matthijs Mak, voor 22 gulden.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, Klaas Verloop.

02-05-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Lena de Jong,
weduwe van Pieter Mak, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Maarten Mak, west
Pieter van Beest, noord de weduwe van Pieter Mak (de koopster). Koopsom: 545 gulden.

24-05-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Adrianus den Hartog uit ‘s-Gravendeel. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Willem de Graaff, een huis en erf aan de Kinderdijk, zuidwest naast het huis van Ary van der
Giessen. Koopsom: 190 gulden.

24-05-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Willem de Graaff. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Schoutte, een
somma van 200 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de Kinderdijk, dat hij in de vorige akte heeft gekocht.

26-05-1806 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Cornelis Bouwe. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 100 roeden griendland in Blokweer, binnen
aan de middelwetering, belend oost de koper, west Ary van Stek. Koopsom: 30 gulden.

12-06-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Christiaan van Haaften. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Drinkwaart en
Pieter Drinkwaart te Oud-Alblas, 3 mergen land in Vinkepolder, aan de voorwetering, belend
oost Willem van Treuren, west Johannes Pijl, zuid dezelfde, noord de halve wetering.
Koopsom: 680 gulden.

21-06-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Abraham Nugteren. Hij verklaart schuldig te zijn aan Adriaantje Hartkoorn,
weduwe van Ary Nieuwland, wonende te Gijbeland, een somma van 900 gulden, terzake van
een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf, zijnde een
broodbakkerij, gelegen aan de westzijde van de Dam, belend zuid Dirk Roos, noord het
Zuiderstek.
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25-06-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Leonard Armiger Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Brugge te Oud-
Alblas, een somma van 500 gulden, terzake van een geldlening, tegen 5% rente per jaar, met
als onderpand:
a) 2 mergen 200 roeden griendland in Blokweer, over de wetering, belend oost Cornelis
Alidanus Pijl, 
b) 300 roeden land in Ruigenhil, met de bijbehorende gorzingen buiten de kade.

25-06-1806 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Johannes Plonisz Pijl. Hij verklaart verkocht
te hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris alhier, 2 mergen 200 roeden
bouwland in Vinkepolder, aan de tweede wetering, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl, west de
Vinkelandse vliet en het land van de erven van Trijntje de Jong, zuid de Kromme Laan, noord
de erven Cornelis Jansz Pijl. Koopsom: 420 gulden.

02-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Willem Kamphuis. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes Vogelezang,
een schuldbrief ten laste van Meyer van der Mak en Petronella Goedhart, echtpaar te
Maasbommel, groot 199 gulden van 30.4.1804, onder verband van 2 mergen 3 hond land in
Maasbommel. Koopsom: 199 gulden.

02-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Barnardus Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Brugge te Oud-Alblas,
de somma van 400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de Kinderdijk, no. 224, belend zuidoost Pieter van Beest, west
Jan Herfst, nog 516 roeden land in Vinkepolder, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl, west de
erven van Jacob de Jong. Deze hypotheek is geroyeerd op 2.11.1807.

04-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Lijntje Symonsdr Clerk, weduwe van Willem van der Voet. zij verklaart verkocht
te hebben aan Johannes Vogelezang: 
a) een huis en erf, liggende bij het dorp, belend oost Jan de Kraay, west Leonard Armiger Pijl,
zuid de straat
b) 7 mergen 550 roeden land in Blokweer achter het genoemde huis
c) 1 mergen 500 roeden land in Blokweer, over de wetering in Jan Dameweer, grenzend aan
de vorige partij, west Dirk Roos
d) 450 roeden bouwland in Blokweer, over de wetering, belend oost de weduwe van Adriaan
Bakker, west Geerloff de Kluyver, zuid de wetering, noord Johannes Pijl.
Koopsom: 3000 gulden.

06-11-1806 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der hoogt en
Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Barnardus Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 90 roeden griendland in Blokweer, in Cornelis
Koeneweer, binnen de wetering, belend oost, west en zuid de koper, noord Goris Pijl.
Koopsom: 52 gulden.

13-11-1806 (661-05)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Maarten Boelen. Hij verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Gerrit Boelen, de
somma van 200 gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuid Jacob Pijl, noordwest de weduwe van
Leendert van der Kuyl.

18-11-1806 (661-05)

Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Georg Lengenhager te Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben
aan ... Krats, weduwe van Daniel Wolfs te Rotterdam, een schepen schuldbrief of
hypotheekbrief van 1800 gulden, nu nog groot 1500 gulden, ten laste van Cornelis Alidanus
Pijl, van 3.4.1806, zie verder de akte van die datum. Koopsom: 1500 gulden.

18-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan ‘t Hoen, 300 roeden
land in Blokweer, aan de achterwetering, belend oost Ary de Stigter, west Johannes de Jong,
zuid Dirk Roos. Koopsom: 75 gulden.

18-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Bouwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Smit,
scheepstimmerman alhier, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Jacobus Boon,
noordwest de erven Adrianus Bakker. Koopsom: 200 gulden.

18-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van Stek, 90 roeden
vlichtland in Blokweer in Cornelis Koeneweer, belend oost en west de koper. Koopsom: 30
gulden.

18-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van Stek, 2 mergen 200
roeden hooiland in Kortland, in het oostelijke deel van het Dole Hoekje, over de tiendweg,
belend oost Dirk Tuytel, west de erven Anthony Breur. Koopsom: 350 gulden.

18-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Ary van Stek. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary Teeuwe, 275 roeden
vlichtland in Blokweer, in de Dolfijn, over de wetering, belend oost Crijn de Kraay, west
Leendert ‘t Hoen. Koopsom: 100 gulden.

24-11-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jozeph Pietersz Mast te Geertruidenberg. Hij verklaart verkocht te hebben aan
zijn broer Hendrik Mast te Dordrecht, de helft van een huis en erf, tuin en griendland, groot 100
roeden, met een boomgaard, gelegen buitendijks in het poldertje Cortgeen, belend oost de
weduwe van Adriaan Teeuwe, west Elizabet van der Dussen. Koopsom: 500 gulden.

24-11-1806 (661-05)
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Voor Johannes Vogelezang, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en Dirk de Jong,
schepenen, compareerde Leonard Armiger Pijl. Hij verklaart zich borg te stellen voor zijn
broers Johannes Pijl en Cornelis Alidanus Pijl en dat ten behoeve van Hermina Jacoba
Schermer, weduwe en erfgename van wijlen Jan Spruyt, of de houder van de obligatie, groot
1481:18:0 met een rente van 5% per jaar, ten behoeve van Jan Spruyt op 18.4.1797 te
Alblasserdam onderhands verleden. In geval dat Johannes Pijl en Cornelis Alidanus Pijl in
gebreke zouden blijven de genoemde obligatie en de rente te voldoen, door hem de betalingen
overgenomen zullen worden. Hij geeft als onderpand de helft van een stuk buitengrond,
genaamd Rapenburg, belend aan weerszijden Jan Herfst.

12-12-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der leer, schepenen,
compareerde Gerrit van Haaften. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van
Nieuvervaart te Dordrecht, 1 mergen 516 roeden land in Vinkepolder, aan de middelwetering,
belend oost Adriaan de Haan, west Anthony van Haaften en Hendrik van der Leer, zuid de
genoemde wetering, noord de erven van Ary van der Heu. Koopsom: 550 gulden.

13-12-1806 (661-11)
Crijn de Kraay, Geerlof de Kluiver, Jan ‘t Hoen en de verder eigenaren verkopen in het
openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam enige landerijen.
Verkocht wordt:
- een dijkerf en aveling aan de Kinderdijk, belend oost Pieter van Wijen, west Gijsbert Smit,
met nog een stukje griendland in Blokweer in het Hoendernest, belend oost Jan Mak, west de
Kromme Steeg. Koper: Arnoldus Landman, voor 210 gulden.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, Klaas Verloop.

22-12-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Crijn de Kraay, voor een vierde, Hendrik van der Kuil, voor een vierde, ook
instaande voor Willem de Wit, voor een vierde en Jan Leendertsz ‘t Hoen, samen instaande
voor Geerloff de Kluiver, samen voor een vierde eigenaren van het na te noemen land. Zij
verklaren op 13.12.1806 verkocht te hebben aan Arnoldus Landman, een dijkerf en avelingland
aan de Kinderdijk, belend oost Pieter van Wijen, west Gijsbert Smit. Nog een stuk griendland
in Blokweer in het Hoendernest, belend oost Jan Mak, west de Kromme Steeg. Koopsom: 217
gulden.

22-12-1806 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit van Haaften, als gemachtigde van zijn broer Christiaan van Haaften te
Rotterdam. Hij verklaart verkocht te hebben aan de weduwe van Ary Bakker, de helft van 1
mergen 100 roeden hooiland in Kortland, belend oost Dirk Tuytel, west Bartholomeus van der
Star. Koopsom: 60 gulden.

10-01-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit van Wijk te Geldermalsen, gehuwd met Maria Adriana van Werkhoven,
enige nagelaten dochter van wijlen Adrianus van Werkhoven. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Gerrit de Jong, twee percelen land in Vinkepolder, n.l. 500 roeden land in het Vinkeland,
belend oost Philip Vet, west de erven Ary van der Heu, en 80 roeden griend- of bouwland in
Vinkepolder, aan de wetering, belend oost de erven Willem Bruygom, west de koper.
Koopsom: 120 gulden.

10-01-1807 (661-05)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Gerrit van Wijk te Geldermalsen, gehuwd met Maria Adriana van Werkhoven,
enige nagelaten dochter van wijlen Adrianus van Werkhoven. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Jan Heykoop, een huis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost Gijsbert
Herwig, west Herber Boon. Koopsom: 570 gulden.

10-01-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Adrianus de Haan, een
dijkerf en aveling, binnen- en buitendijks, aan de Hoogendijk, belend zuid de weduwe van
Eldert Maat, noord de koper. Koopsom: 125 gulden.

10-01-1807 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Claas Verloop en
Jan van der Hoogt, schepenen, compareerde Gerrit van Wijk te Geldermalsen, gehuwd met
Maria Adriana van Werkhoven, enige nagelaten dochter van wijlen Adrianus van Werkhoven.
Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes Plonisz Pijl, een derde deel van een schuur aan
de buitenkant van de Kinderdijk, belend oost Leendert ’t Hoen, west de koper. Koopsom: 60
gulden.

10-01-1807 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Claas Verloop en
Jan van der Hoogt, schepenen, compareerde Gerrit van Wijk te Geldermalsen, gehuwd met
Maria Adriana van Werkhoven, enige nagelaten dochter van wijlen Adrianus van Werkhoven.
Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis van ‘t Verlaat, de helft van een huis en erf aan de
noordzijde van de Kerkstraat, belend oost Cornelis Verloop, west Johannes Herwig, zuid het
marktveld, noord Johannes Herwig. Koopsom: 50 gulden.

10-01-1807 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt
en Klaas Verloop, schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier. Hij verklaart
verkocht te hebben aan Gerrit de Jong, een stuk griendland, genaamd de Bootsman Akker, in
Vinkepolder, binnen de tweede wetering, belend oost de erven van Wllem Buygom. west de
koper. Koopsom: 75 gulden.

07-02-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Cornelis Verloop. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Brugge te Oud-Alblas,
de somma van 400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand 1 mergen 400 roeden land in Kortland, over de tiendweg, belend oost de erven van
Ary Bakker, west Ary van Stek en Dirk de Jong, zuid Dirk Tuytel, en nog 300 roeden land in
Blokweer, binnen de wetering, belend oost Gerrit Teeuwe, west Herber Boon, zuid Gerrit
Teeuwe, noord de wetering.

14-02-1807 (661-11a)
Hendrik Mast verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enkele roerende goederen. Opbrengst 458.6.0.

14-03-1807 (661-11a)
De kinderen en erfgenamen van wijlen Jannigje Smit, weduwe van Aart Korteland verkopen in
het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam een stuk buitenland
onder Nieuw-Lekkerland, genaamd het Grietje.
Verkocht wordt:



-310-

- een stuk buitenland te Nieuw-Lekkerland, genaamd het Grietje, bestaande uit riet- en
biezenvelden, grienden en visserij in de Merwede, belend zuid Jan Herfst, noord Adriaan de
Haan. Koper: Jan Smit, voor 3000 gulden.

23-03-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Klaas Verloop, schepenen,
compareerde Ary van Stek. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Leendertsz ‘t Hoen, een
huis en erf, binnen- en buitendijks aan de Kinderdijk, belend oost Geerloff de Kluiver, west
Maggeltje van der Hut, weduwe van Johannes de Vos. Koopsom: 600 gulden. 

23-03-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Klaas Verloop, schepenen,
compareerde Ary Buys. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary van Stek, 1 mergen 300
roeden hooiland, binnen aan de tiendweg, in Kortland, belend oost Herber Boon, west Cornelis
Meuls, en nog 200 roeden bouwland voor aan de weg, belend oost Herber Boon, west Claas
Prins. Koopsom: 590 gulden.

10-04-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Adriaan Hartog te ‘s-Gravendeel. Hij verklaart schuldig te zijn aan Jan Smit,
scheepstimmerman alhier, de somma van 700 gulden, terzake van nog onbetaalde
kooppenningen van een nieuw aakschuit, tegen een rente van 5% per jaar en als onderpand
het schip.

02-05-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit Boelen. Hij verklaart op 18.4.1807 in het openbaar verkocht te hebben aan 
Gijsbert Kuypers, een huis en erf aan de Kinderdijk, op de hoek van de Lammetjeswiel, belend
zuidwest Cornelis Pijl, noordwest de weduwe van Leendert Advocaat. Koopsom: 202 gulden.

04-05-1807 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en
Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Jochem van Gelderen. Hij verklaart verkocht te
hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier, 200 roeden vlichtland in Blokweer, in de
Blauwe Steen, over de wetering, belend oost Paulus Bode, west de erven van Adrianus Bakker,
zuid Krijn de Kraay, noord de koper. Koopsom: 38 gulden.

06-05-1807 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, president-schepen, vervangende de schout, Dirk de Jong en Claas
Verloop, schepenen, compareerde Maarten Boelen. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis
Alidanus Pijl, schout alhier, de somma van 750 gulden, terzake van cassatie en vernietiging van
een schuldbrief, groot geweest 700 gulden, op 13.3.1777 voor schout en schepenen van Oud-
Alblas verleden, met als onderpand een damschuit, ten behoeve van de erven van Leendert
Pijl, met de daarop verschenen rente. Alsmede aan de kinderen van de comparant in een vorig
huwelijk met Aaltje Amersfoort verwekt; Aryaantje Boelen, Mijntje Boelen, gehuwd met Dirk
Bakker en Teunis Boelen, ieder een somma van 90 gulden, terzake van een akte van uitkoop
door de comparant op 23.5.1785 met de voogden over zijn minderjarige kinderen aangegaan.
Rente is 5% per jaar. Hij geeft als onderpand zijn damschuit van 48 voeten lengte met alle
toebehoren.

10-06-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerden Gerrit van Vliet, te Kralingen, Boudewijn Leenheer te Oud-Alblas en Leendert
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Hoogwinkel te Dordrecht, als bij akte van 18.9.1806 door Ary Langerak aangestelde executeurs
testamentair van Ary Langerak. Zij verklaren in het openbaar te hebben verkocht aan Cornelis
Adrianus Meuls te Dordrecht, 3 mergen 450 roeden wei-, hooi- en griendland in Vinkepolder,
belend oost Dirk de Jong, west Dirk de Jong. Koopsom: 250 gulden.

10-06-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Claas Verloop, schepenen, compareerden 
Gerrit van Vliet, te Kralingen, Boudewijn Leenheer te Oud-Alblas en Leendert Hoogwinkel te
Dordrecht, als bij akte van 18.9.1806 door Ary Langerak aangestelde executeurs testamentair
van Ary Langerak. Zij verklaren in het openbaar te hebben verkocht aan Johannes Vogelezang,
1 mergen 300 roeden hooiland in Kortland, voer de tiendweg, belend oost Cornelis Cornelisz
Pijl, west de armen van Alblasserdam. Koopsom: 495 gulden.

10-06-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerden Gerrit van Vliet, te Kralingen, Boudewijn Leenheer te Oud-Alblas en Leendert
Hoogwinkel te Dordrecht, als bij akte van 18.9.1806 door Ary Langerak aangestelde executeurs
testamentair van Ary Langerak. Zij verklaren in het openbaar te hebben verkocht aan Dirk
Tuytel, 1 mergen 275 roeden hooiland in Blokweer, belend oost de koper, west de armen van
Alblasserdam. Koopsom: 590 gulden.

10-06-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerden Gerrit van Vliet, te Kralingen, Boudewijn Leenheer te Oud-Alblas en Leendert
Hoogwinkel te Dordrecht, als bij akte van 18.9.1806 door Ary Langerak aangestelde executeurs
testamentair van Ary Langerak. Zij verklaren in het openbaar te hebben verkocht aan Aalbert
Bos, 75 roeden bosland in Blokweer, bij de boezemkade van de Nederwaard, belend oost de
kade, west Wouter Spruyt. Koopsom: 290 gulden.

10-06-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerden Gerrit van Vliet, te Kralingen, Boudewijn Leenheer te Oud-Alblas en Leendert
Hoogwinkel te Dordrecht, als bij akte van 18.9.1806 door Ary Langerak aangestelde executeurs
testamentair van Ary Langerak. Zij verklaren in het openbaar te hebben verkocht aan Gijsbert
Herwig, 1 mergen 288 roeden hooiland in Kortland, in Bollekadeweer, belend oost de weduwe
van Willem Slagboom, west Pieter van der Heu, waarbij behoort een bosje in de Alblas.
Koopsom: 360 gulden.

15-07-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Aryaantje de Kraay, weduwe van Eldert Maat. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Adriaan de Haan, een hengstschuit, lang 35 roeden. Koopsom: 675 gulden.

15-07-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Bouwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 50 roeden
vlichtland in Blokweer, in het Paradijs, belend oost, west, zuid en noord de koper. Koopsom: 40
gulden.

15-07-1807 (661-05)
Voor Johannes Vogelezang, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer,
schepenen, compareerde Joost Boers, als gemachtigde van Goris Pijl, wonende in Ouddorp. Hij
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verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Alidanus Pijl, 90 roeden griendland in Blokweer, in
Cornelis Coeneweer, binnen de wetering, belend oost en west de koper. Koopsom: 55 gulden.

30-07-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Petronella de Raad, weduwe van Daniel de Jong, te Sliedrecht. Zij verklaart
verkocht te hebben aan Christiaan de Visser te Utrecht, een damschuit, lang 46 voeten.
Koopsom: 1500 gulden.

01-08-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Plonisz Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Brugge te Oud-
Alblas, een somma van 1000 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met
als onderpand een huis en erf in Vinkepolder in de Lange Steeg en 7 mergen wei- en hooiland
en boomgaard in Vinkepolder, belend oost Pieter Drinkwaart, west Gijsbert Herwig, en nog 2
mergen 200 roeden hooiland in Vinkepolder, naast het vorige perceel.

31-08-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Leendertsz ‘t Hoen,
450 roeden vlichtland in Blokweer, in drie percelen: 150 roeden griendland op de Plas, binnen
de wetering, belend oost Ccornelis Alidanus Pijl, west Maarten Goedhart, 125 roeden op de
Kijfkamp in Blokweer, belend oost Joost Boers, west Gerrit Teeuwe, en 175 roeden griendland
achter de Lammetjeswiel, belend oost Ary van Stek, west Nicolaas Renssen. Koopsom: 112
gulden.

31-08-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Pieter Zwanke. Hij verklaart schuldig te zijn aan Pieter Drinkwaart te Oud-Alblas,
de somma van 200 gulden, terzake van een geldlening, tegen 3% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf bij de Dam, belend oost Dirk Roos, west Leonard Pijl, en 300 roeden
bouwland in Blokweer, binnen de wetering, belend oost de weduwe van Adriaan Vogelezang,
west de weduwe van Pieter Mak.

22-10-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Barnardus Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Pieter van Beest te Dordrecht, de
somma van 1000 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand 
a) een huis met erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Pieter van Beest, west Jan Herfst
b)  516 roeden weiland in Vinkepolder, belend oost Cornelis Pijl, west Dirk de Jong
c) 200 roeden aveling land in Blokweer, belend oost Jan ‘t Hoen, west Hendrik Borsje
d) 130 roeden bouwland in Blokweer, op de Dolfijn, belend oost Leendert ‘t Hoen, Jan Bode
e) 90 roeden bouwland in Blokweer, binnen de wetering, belend oost Ary van Stek, west de
erven Bakker
f) 75 roeden bouwland in Blokweer, over de Kromme Steeg, belend oost Cornelis Alidanus Pijl,
west Jan Mak
g) 180 roeden griendland in Blokweer, aan de achterwetering, belend oost Gerardus Emaus,
west Jan ‘t Hoen.
De comparant moet zijn huis verzekeren tegen brandschade voor 600 gulden.

23-10-1807 (661-05)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Elizabet van der Dussen. Zij verklaart verkocht te hebben aan Jan Leendertsz ‘t
Hoen, 125 roeden land in Blokweer, in de Plas, binnen de wetering, belend oost de verkoopster
met de griendakker aan Geerloff de Kluiver verkocht, west Johannes Pijl, noord Bastiaan Stout,
zuid de koper. Koopsom: 225 gulden.

23-10-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Elizabet van der Dussen. Zij verklaart verkocht te hebben aan Geerloff de Kluiver,
150 roeden griendland in Blokweer, in de Plas, binnen de wetering, belend oost Leendert
Teeuwen, west de griendakker heden verkocht aan Jan Leendertsz ‘t Hoen, zuid de koper,
noord Bastiaan Stout. Koopsom: 225 gulden.

03-11-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Joost Boers. Hij verklaart verkocht te hebben aan Willem de Wit, 350 roeden
griendland in Blokweer, over de wetering, op de Dolfijn, in vier percelen. Koopsom: 100 gulden.

03-11-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Willem de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 375 roeden
griendland in Blokweer, in de Kerkekamp, binnen de wetering, belend oost Jan Mak, west de
weduwe Pieter Mak. Koopsom: 100 gulden.

03-11-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jannigje van der Zijde, weduwe van Adriaan Teeuwe. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Maarten Herwig, 1 mergen 100 roeden hooiland in Kortland, over de tiendweg,
belend oost Wouter Spruyt, west Dirk de Jong, zuid Pieter van der Heu, noord Dirk Tuytel.
Koopsom: 230 gulden.

14-11-1807 (661-11a)
Hendrik van der Kuyl en Leonard Armiger Pijl verkopen in het openbaar ten overstaan van
schout en schepenen van Alblasserdam enige landerijen.
Verkocht wordt:
a) van Hendrik van der Kuyl:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Adriaan Stout, west Jan Ooms. Koper:
Pleun van der Kuyl, voor 410 gulden. Borgen: Symon van den Berg en Hendrik van der Kuyl.
b) van Leonard Armiger Pijl:
- 300 roeden land in Ruigenhil, belend zuid de erven van Ary de Wit, noord Crijn de Kraay. Niet
verkocht.

30-11-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Klaas de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Adrianus Meuls te
Dordrecht, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost de koper, west Michiel
Beenhakker. Koopsom: 125 gulden. Leeg op te leveren uiterlijk 1 mei 1808.

01-12-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Hendrik Jansz van der Kuyl. Hij verklaart op 14.11.1807 in het openbaar verkocht
te hebben aan Pleun Jansz van der Kuyl, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost
Adriaan Stout, noordwest de erven Ary Ooms. Koopsom: 410 gulden.
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21-12-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Paulus Bode, 150
roeden vlichtland in Blokweer, in enkele percelen, o.a. in Zoetjesgriend, in de Dolfijn, en achter
de Gouwe Steeg. Koopsom: 42 gulden.

21-12-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Bouwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 100 roeden
vlichtland in Blokweer, in de Zwardel, binnen de wetering, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl,
west Ary van Stek, met een hoekje griend aan de wetering. Koopsom: 30 gulden.

21-12-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Bouwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Ariensz Goedhart,
100 roeden bouwland in Blokweer in de Plas, binnen de wetering, belend oost Bastiaan Stout,
west Johannes Pijl. Koopsom: 40 gulden.

21-12-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Ary Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Ariensz Goedhart, 150
roeden vlichtland in het weer de Plas, in Blokweer, binnen de wetering, belend oost Goris Pijl,
west dezelfde. Koopsom: 50 gulden.

21-12-1807 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Willem de Graaff, David Hartog, gehuwd met Woutryna de Graaff, wonende te
‘s-Gravendeel, voor zichzelf en vertegenwoordigende zijn zwager Wouter de Graaff te
Puttershoek, samen eigenaren van het te verkopen goed, Zij verklaren verkocht te hebben aan
Bastiaan van Wijen, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Adriaan Neeff,
noordwest Teunis van ‘t Hoff. Koopsom: 45 gulden, waarbij de koper voor zijn rekening neemt
de 75 gulden die Cornelis Alidanus Pijl ten laste van de verkoper op het huis te vorderen heeft.

22-01-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Jan Herfst te Krimpen aan de IJssel. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Johannes Plonisz Pijl: 
a) helft van een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Leendert ‘t Hoen, west de koper
b) nog de helft van twee derde deel in een schuur en erf aan de buitenkant van de Kinderdijk,
belend oost Leendert ‘t Hoen, west de koper
c) de helft van 3 mergen 200 roeden weiland, zijnde het voorste deel van het Gijbenweer in
Blokweer, belend oost Bastiaan Sout, west de volgende partijen
d) de helft van een mergen 200 roeden vlichtland in Blokweer, in Cornelis Cenenweer, binnen
de wetering, belend oost het Gijbenweer, west Leendert Teeuwen
e) 2 mergen 125 roeden vlichtlandachter de vorige partij, belend oost het Gijbenweer, west Ary
van Stek
f) de helft in 200 roeden aveling in Blokweer vooraan in Cornelis Coenenweer, belend oost
Cornelis Coenenweer, west Cornelis Cornelisz Pijl en de Lammetjeswiel
g) de helft van 500 roeden vlichtland in Blokweer, in Cornelis Adriaansweer
h) de helft van 75 roeden land in Cornelis Coenenweer, belend oost het Gijbenweer, west
Cornelis Alidanus Pijl
i) de helft van 25 roeden vlichtland in het Waalland
j) de helft van 100 roeden vlichtland in Blokweer achter de Kromme Steeg
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k) de helft van 50 roeden vlichtland aan de westzijde van de Kijfkampsloot in Blokweer, belend
oost Leendert ‘t Hoen, west Jan Mak. 
Koopsom: 1000 gulden.

25-01-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Jacobsz de Jong. Hij verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Vet te
Dordrecht, de somma van 1500 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar,
met als onderpand:
a) 3 mergen weiland in Vinkepolder. in het weer het Overdorp, belend oost de erven van Trijntje
van den Berg (weduwe van Jacob de Jong), west Pieter van der Heu
b) 1 mergen 500 roeden bouwland in Vinkepolder in het weer het Overdrop, belend oost Trijntje
van den Berg, west Johannes Vogelezang
c) 1 mergen 400 roeden hooiland in Vinkepolder, in het Vinkeland, belend oost Gerrit de Jong,
west Gerrit Bakker.

26-01-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl [zo staat er!], schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt,
schepenen, compareerde Cornelis Alidanus Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Johannes
Plonisz Pijl:
a) 1 mergen 500 roeden griendland in Blokweer, in Cornelis Coenenweer, belend oost de
koper, west Ary van Stek, zuid de koper en Maarten Mak, noord de wetering
b) 150 roeden griendland in Blokweer, binnen aan de wetering, in Cornelis Coenenweer, belend
oost en zuid de koper, west de verkoper.
Koopsom: 500 gulden.

26-01-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Johannes Plonisz Pijl. Hij verklaart schuldig te zijn aan Neeltje van Millingen,
weduwe van Willem van Duuren te Dordrecht, de somma van 3000 gulden, terzake van een
geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als onderpand:
a) 3 mergen 200 roeden weiland in Blokweer, dat is het voorste deel van Gijbenweer, belend
oost Bastiaan Stout, west de volgende partij
b) 5 mergen 300 roeden land in Blokweer in Cornelis Coenenweer, met ten westen Leendert
Teeuwen en Ary van Stek.

27-02-1808 (661-11a)
Jannigje de Kroon, weduwe van Huig Korteland en Marygje Stout, weduwe van Cornelis Bouwe
verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam een huis,
erven en landerijen.
Verkocht wordt:
a) Jannigje de Kroon, weduwe van Huig Korteland:
- een huis met erf  aan de Kinderdijk, belend oost Willem Eykelboom, west Crijn de Kraay.
Koper: Ary de Kroon, voor 250 gulden. Borgen: Cornelis Nieuwpoort en Maarten Goedhart
- 425 roeden hooiland in Blokweer over de wetering, belend oost Gijs Herwig, west Nicolaas
Rensen, is verhuurd tot mei 1819 voor 21 gulden per jaar. 
- 40 roeden roeden avelingland in Blokweer achter het huis van Johannes de Jong, belend oost
Willem Eykelboom, west Leonard Pijl, zuid Johannes de Jong. 
De laatste twee percelen samen aangeboden en gekocht door Cornelis Nieuwpoort, voor 349
gulden. Borg: Dirk Tuijtel
b) van Marygje Stout, weduwe van Cornelis Bouwe:
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- 300 roeden griend- en bouwland op Zoetjesgriend, n.l. 150 roeden bouwland, belend oost Ary
Stout, west Ary van Stek en 150 roeden, belend oost Joost Boers, west Ary Stout. Gemijnd door
Dirk Verbaan.
- 200 roeden griendland over de wetering in de Kijfkamp, belend oost Joost Boers, west Geerlof
de Kluiver en nog 50 roeden griendland achter het Waalland, oost Ary van Stek, west Nicolaas
Rensen, met nog ca. 20 roeden aveling achter de weduwe Pieter Mak, naast Hendrik Borsje.
Koopster: de weduwe Jan Smit, voor 90 gulden.

05-03-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Hendrik van der Leer. Hij verklaart schuldig te zijn aan Johannes Plonisz Pijl, een
somma van 1200 gulden, terzake van cassatie en vernietiging van een obligatie van 800
gulden, op 10.7.1773 door Hendrik van der Leer ten behoeve van Cornelis Pijl verleden, onder
borgtocht van Trijntje van den Berg, plus de daarop verschenen renten, alsmede de cassatie en
vernietiging van een obligatie van 200 gulden, op 5.10.1804 door Hendrik van der Leer ten
behoeve van Johannes Plonisz Pijl verleden, en nog vanwege geleend geld. Rente 6% per jaar.
Onderpand is:
a) 4 mergen 400 roeden land in Vinkepolder, belend oost de erven Pieter Boer, west Dirk de
Jong en Gerardus Emaus
b) 300 roeden land in Vinkepolder, belend zuid de erven Adrianus van Werkhoven, noord de
wetering, west Dirk de Jong
c) 1 mergen 200 roeden land in Vinkepolder, op de Hille of Slappendel, belend oost Dirk de
Jong, west Goris Pijl
d) een boomgaard in Vinkepolder, met grienden tot in de Alblas, belend oost Klaas Hogendijk,
west Ary Bakker.

07-03-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Lea Fabritius, weduwe van Hendrik Nobbe, alhier. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Dirk Jansz Ruigers te ‘s-Hertogenbosch, een boeierschip, lang 42 voeten, met alle
toebehoren. Koopsom: 1500 gulden. de koper betaalt 500 contant en neemt voor de rest een
hypotheek bij de verkoopster tegen 5% rente per jaar.

12-03-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Nicolaas Renssen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Frank de Jong, een huis
en erf aan de Kinderdijk, belend zuidoost Symon van den Berg, noordwest Leonard Armiger
Pijl. Koopsom: 225 gulden, waarvoor de koper een hypotheek afsluit bij de verkoper tegen 5%
rente per jaar.

02-04-1808 (661-11a)
Ary Bravenboer verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam het volgende.
Verkocht wordt:
- 100 roeden griendland in Blokweer over de wetering, belend oost Jan Mak, west Ary Stout.
Gemijnd door Ary Stout, voor 69 gulden. Borgen: Joost Boers en Symon van den Berg.
- een hoogaars schuit met toebehoren. Gemijnd door Paulus Bode, voor 61 gulden. Borgen:
Gerrit de Jong en Cornelis Cornelisz Pijl.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, J. van der Leer.

04-04-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Klaas Verloop. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary van Brugge te Oud-Alblas, de
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somma van 400 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand zijn huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Adriaan Visser, west
Pieter van der Zanden, zuid de Alblas, noord het marktveld.

19-04-1808 (661-11a)
Jacob Lourens verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enige roerende goederen. Opbrengst 125.15.0.

21-04-1808 (661-11a)
Jan Boom verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam
enige beesten en boerengereedschappen, meubels etc. Opbrengst is 1780.8.0.

25-05-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Klaas Verloop, schepenen,
compareerde Jan Timmer. Hij verklaart verkocht te hebben aan Aalbert Bos, een stuk dijkweg,
een deel van de Alblasdijk in Blokweer, strekkende van de dijk van de koper in oostelijke
richting tot aan de dijk van de Nederwaard bij de Kortlandse brug. Koopsom: 20 gulden.

25-05-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Jan Timmer. Hij verklaart verkocht te hebben aan Maarten Ariensz Goedhart, 50
roeden land in Blokweer, in Coentjesweer, binnen de wetering, belend oost Gerrit Teeuwe, west
Cornelis Alidanus Pijl. Koopsom: 20 gulden.

25-05-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Marygje Stout, weduwe van Cornelis Bouwe. Zij verklaart verkocht te hebben aan
Dirk Verbaan, 300 roeden land in Blokweer, in Zoetjesgriend, n.l. 150 roeden bouwland, belend
oost Ary Stout, west Ary van Stek, en 150 roeden griendland, belend oost Joost Boers, west Ary
Stout. Koopsom: 92 gulden.

25-05-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Marygje Stout, weduwe van Cornelis Bouwe. Zij verklaart verkocht te hebben aan
Mergje Ceelen, weduwe van Jan Smit. 200 roeden griendland in Blokweer, in de Kijfkamp, over
de wetering, belend oost Joost Boers, west Geerloff de Kluiver, en nog 50 roeden dito land,
achter het Waalland in Blokweer, belend oost Ary van Stek, west Nicolaas Renssen, plus 20
roeden aveling land achter de weduwe van Pieter Mak, naast Hendrik Borsje. Koopsom: 90
gulden.

25-05-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Ary Bravenboer. Hij verklaart op 3.4.1808 in het openbaar verkocht te hebben aan
Ary Stout, 100 roeden griendland in Blokweer, over de wetering, in de Blauwe Steen, belend
oost Jan Mak, west de koper. Koopsom: 69 gulden.

30-04-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan Herfst, wonende te Krimpen aan de IJssel. Hij verklaart verkocht te hebben
aan Wouter Bladergroen alhier, een aardschuit met toebehoren, lang 50 voeten. Koopsom: 600
gulden.

30-04-1808 (661-05)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerden Jan Bokkum, gehuwd met Aryaantje Kortelant, Geerloff de Kluiver, als voogd
over Gerrit Kortelant, zoontje van Lena Kortelant, kinderen van Tijs Kortelant, Ary de Wit,
gehuwd met Lena Kortelant, en nogmaals Geerloff de Kluiver als voogd over Jan Kortelant,
kinderen van Johannes Kortelant. Samen de enige erfgenamen van wijlen Huig Janse
Kortelant; Gerrit Boer, enig nagelaten kind van Jan Boer een Neeltje de Kroon, enige nagelaten
zuster en erfgename van Jannigje de Kroon. Samen eigenaren van het na te noemen goed,
Gerrit Boer als voor de andere helft eigenaar hiervan. Zij verklaren op 27.2.1808 in het
openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Nieuwpoort, een huis en erf aan de Kinderdijk,
belend oost Willem Eykelboom, west Krijn de Kraay, en nog een stukje aveling land in
Blokweer, een boomgaardje, achter het huis van Johannes de Jong, belend oost Willem
Eykelboom, west Leonard Armiger Pijl, noord dezelfde, zuid Johannes de Jong. Koopsom: 349
gulden.

30-04-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerden Jan Bokkum etc. [zie vorige akte]. Zij verklaren op 27.2.1808 in het openbaar
verkocht te hebben aan Geerloff de Kluiver, 425 roeden hooiland in Blokweer, over de wetering,
belend oost Gijs Herwig, west Nicolaas Renssen. Koopsom: 160 gulden.

14-05-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Dirk Roos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Wouter de Zwart te Charlois, 500
roeden weiland in Blokweer, over de wetering, belend oost Johannes Vogelezang, west
Cornelis Alidanus Pijl. Koopsom: 250 gulden.

14-06-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jillis van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Kreukniet, een
aakschuit met toebehoren, lang 24 voeten. Koopsom: 258 gulden.

14-06-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Leendert Teeuwe. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Leendertsz ‘t Hoen,
296 roeden griendland in Blokweer, in Cornelis Koeneweer, binnen de middelwetering, belend
oost Johannes Pijl, west Ary van Stek. Koopsom: 150 gulden.

14-06-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Symon Bakker, 2 mergen 325
roeden hooi- en weiland, in Kortland, in twee percelen: 1 mergen 75 roeden voor aan de dijk in
de Papeter in Kortland, belend oost de weduwe van Willem Slagboom, west Jan de Jong, zuid
de dijk, noord Dirk Tuytel, en 1 mergen 250 roeden hooiland in Kortland over de tiendweg,
belend oost Willem Eykelboom, west Wouter Spruyt, noord Maarten Goedhart, zuid de
tiendweg. Koopsom: 650 gulden.

14-06-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Willem de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pleun van der Kuyl, 100
roeden buitenland en gors in de Ruigenhil, belend zuid Leendert ‘t Hoen, noord Wouter Spruyt.
Koopsom: 75 gulden.

14-06-1808 (661-05)
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Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Willem de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 250 roeden
vlichtland in Blokweer, in Wisschert, over de wetering, belend oost Johannes Pijl, west Hendrik
van der Kuyl en nog 50 roeden aveling in Blokweer, achter de weduwe van Pieter Mak, belend
oost de weduwe van Pieter Mak, west Goris Pijl. Koopsom: 160 gulden.

14-06-1808 (661-05)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Geertruy de Kraay, weduwe van Jan de Ruyter. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Maarten Ariensz Goedhart, een huis en erf met boomgaard aan de Kinderdijk, belend oost
de koper, west Cornelis Pijl Cornelis Janszoon, zuid de bermsloot, noord Leendert Teeuwe, met
nog twee stukjes aveling ten noorden van de Donkere steeg. Koopsom: 500 gulden. De
verkoopster houdt levenslang de vrije inwoning van het achterste vertrek, zoals ze dat thans
gebruikt, en tevens het gebruik van de dwarsakker voor de tuin en de vruchten van een zoete
appelboom in de boomgaard. de verkoopster moet ermee akkoord gaan dat de bewoners van
het zuidelijke vertrek, medegebruik hebben van de kelder en het voorgenoemde achterste
vertrek.

22-08-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Klaas Verloop en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Jacob Koutstaal en zijn echtgenote Trijntje Stout. Zij verklaren getransporteerd
te hebben aan hun schoonzoon Leendert de Kievit en hun dochter Lijntje Koutstaal, een huis en
erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost de steeg, west Jan Koutstaal, zuid het
marktveld, noord Ary Stigter. Onder conditie dat Leendert de Kievit verplicht is de comparanten
levenslang te onderhouden in alle dingen en bij hun dood een goede begrafenis voor hen te
verzorgen.

13–09-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Willem de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Martinus Mak, 375 roeden
vlichtland in Blokweer, achter de Kromme Steeg, belend oost Nicolaas Rensen, west de
weduwe van Pieter Mak. Koopsom: 200 gulden.

10-10-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Hendrik Verhoeff te Dordrecht, als met en naast nu wijlen Ary Bakker, door wijlen
Ingetje van Leeuwen, weduwe van wijlen Adrianus Bakker, benoemde voogd over de
minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Adriana Bakker die gehuwd was met Johannes Pijl.
Hij verklaart verkocht te hebben aan de erfgenamen van wijlen Ary Bakker, een stal en schuren
aan de Kinderdijk, belend enerzijds Jacobus Boon en anderzijds de getransporteerden.
Koopsom: 675 gulden.

12-11-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Klaas Verloop, schepenen,
compareerde Willem de Wit. Hij verklaart op 15.10.1808 in het openbaar verkocht te hebben
aan Paulus Bode, 415 roeden griendland in Blokweer, in een aantal percelen. Koopsom: 90
gulden.

12-11-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis Alidanus Pijl [!], schout alhier, als oppervoogd en vervanger van de
weeskamer van Alblasserdam en derhalve voogd over de kinderen van wijlen Leendert van der
Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Andries Keesmaat, een huis en erf aan de Kinderdijk,
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belend enerzijds Jan Beenhakker, en anderzijds de boezemkade van de Nederwaard.
Koopsom: 470 gulden.

12-11-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Willem de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Michiel Beenhakker, een
perceel aveling land in Blokweer, in het Hoendernest, binnen de Kromme Steeg. Koopsom: 25
gulden.

12-11-1808 (661-17)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt,
schepenen van Alblasserdam compareerde Maria van der Dussen, wonende te Alblasserdam,
die na herroeping van alle vorige testamenten, speciaal dat van 28.12.1804 bij notaris Cornelis
Alidanus Pijl te Alblasserdam.
1. Zij legateert aan Aart Bastiaansz Baan te Oud-Alblas een som van 100 gulden.
2. Zij legateert aan Lijsbet Pijl, echtgenote van Klaas Hagendijk een som van 100 gulden.
3. Zij legateert aan Jan Timmer, thans wonende te Rotterdam een som van 100 gulden.
4. Zij benoemt tot haar enige en algehele erfgenamen haar zuster Elizabet van der Dussen voor
de ene helft en haar neef Mattheus van Alphen, zoon van haar overleden zuster Neeltje van der
Dussen en Dirk van Alphen, wonende te Rotterdam, voor de ander helft.
Getekend: Maria van der Dussen, Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelsang, Jan van der Hoogt.

23-11-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Pieter van der Heu. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Kraay, 
a) de helft van een huis en erf aan de Kinderdijk
b) 1 mergen 400 roeden hooiland in Kortland, binnen de tiendweg, in het weer genaamd de
Papeter, belend oost de armen van Alblasserdam, west Herber Boon
c) de helft van 575 roeden weiland in Blokweer, binnen de wetering, belend oost Johannes
Vogelezang, west Dirk Roos
d) de helft van 1 mergen 500 roeden weiland in Blokweer
e) de helft van 125 roeden vlichtland in Blokweer aan de achterwetering, belend oost Wouter
Spruyt, west de weduwe van Pieter Kroon
f) de helft van 200 roeden vlichtland in Blokweer, in de Blauwe Steen, voer de wetering, belend
oost de erven van Adriaan Bakker, west Jan Mak
g) de helft van 350 roeden vlichtland in Blokweer, over de wetering, belend oost de weduwe van
Pieter Mak, west Ary Teeuwe
h) de helft van een stuk vlichtland in Blokweer
i) de helft van 50 roeden aveling land in Blokweer, achter de Donkere Steeg
j) de helft van 15 roeden aveling land in Blokweer, achter het huis van Nicolaas Renssen.
Koopsom: 1000 gulden.

23-11-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Johannes Cornelisz Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Teunis van der
Hoogt, een huis en erf, belend enerzijds Jan Herfst en anderzijds Gerrit Bakker. Koopsom: 870
gulden.

23-12-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gijsbert Smit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pleun van der Kuyl, 1 mergen
hooiland in Blokweer. Koopsom: 200 gulden.
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23-12-1808 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Cornelis Pijl Cornelis Jansz. Hij verklaart verkocht te hebben aan Abraham
Nugteren 500 roeden graasland, belend zuid Pieter Drinkwaart, noord Pieter van der Hoogt.
Koopsom: 342 gulden.

17-03-1809 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt. schepenen,
compareerde Willem de Wit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Ary de Kroon, een huis en erf
aan de Kinderdijk, belend oost Nicolaas Renssen, west Jacus Smit. Koopsom: 200 gulden.

01-04-1809 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer. schepenen,
compareerde Dirk Roos. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelia van Wijngeerden,
weduwe van Anthony Janse, een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Jan Cleton, west
Pieter Swank. Koopsom: 340 gulden.

22-04-1809 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Klaas verloop, schepenen,
compareerde Johannes Vogelezang. Hij verklaart verkocht te hebben aan Benjamin Alexander,
een huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Gerrit Bakker en Dirk Roos.
Koopsom: 100 gulden en verder neemt de koper aan te betalen 700 gulden, in termijnen van
100 gulden per jaar, tegen 6% rente per jaar.

22-04-1809 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt. schepenen,
compareerde Geertje Stout, weduwe van Leendert Advocaat. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Ary de Kroon, een woning, bestaande uit een gedeelte van een huis met erf aan de
Kinderdijk, belend zuidoost de verkoopster, noordwest Adriaan Stout. Koopsom: 100 gulden.

29-04-1809 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Klaas Verloop. schepenen,
compareerden Cornelis de Winter en Klaas de Winter. Zij verklaren verkocht te hebben aan
Cornelis Verwaart, een huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend oost Hendrik
Spruyt, west Claas Verloop en Symon Bakker. Koopsom: 15 gulden en neemt 400 gulden voor
zijn rekening van een hypotheek die nog op het huis rust, van 7.9.1800.

23-09-1809 (661-11a)
De meerderjarige voogden over de minderjarige erfgenamen van Klaas van der Heu, alsmede
Gerrit Bakker verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam de na te noemen goederen.
Verkocht wordt:
a) van de meerderjarige voogden over de minderjarige erfgenamen van Klaas van der Heu- 
- 1 mergen weiland in Kortland, aan de kade, belend oost Pieter van der Heu met het Brugweer,
west Dirk Tuytel. Gemijnd door Pieter van der Heu, voor 340 gulden. Borgen: Jacob van der
Leer en Jan van Zeltven.
- 2 mergen hooiland in Kortland over de tiendweg, belend oost Dirk Tuytel, west Cornelis
Cornelisz Pijl, is verhuurd tot kerst 1810 voor 20 gulden per jaar. Gemijnd door Pieter van der
Heu, voor 528 gulden. Borgen: dezelfde als hiervoor.
- een mergen 146 roeden griendland in Vinkepolder, ten noorden van de weg, belend oost de
erven van de weduwe van Jacob de Jong en Gijs Herwig, west Klaas Hogendijk en Goris Pijl.
Gemijnd door Pieter van der Heu, voor 480 gulden. Borgen: dezelfde als hiervoor.
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- een huis met erf in Vinkepolder, belend oost Pieter van der Heu, west C.A. Meuls. Gemijnd
door Pieter van der Heu, voor 422 gulden. Borgen: dezelfde als hiervoor.
b) van Gerrit Bakker:
- een schuur en erf en boomgaard binnen- en buitendijks in Vinkepolder, belend oost Hendrik
van der Leer, west de kinderen van Jillis van Dalen. Gemijnd door Hendrik van der Leer, voor
205 gulden. Borgen: Pieter van der Hoogt en Teunis van der Hoogt.

11-11-1809 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt. schepenen,
compareerden Cornelis Mostman en Aalbert Bos, als diakenen van Alblasserdam, die
gealimenteerd hadden Pieter Advocaat. Zij verklaren op 1.11.1809 in het openbaar verkocht te
hebben aan Paulus Bode, een huis en erf aan de Kinderdijk. Koopsom: 96 gulden.

18-11-1809 (661-06)
Voor Jan van der Hoogt, vervangende de schout, Dirk de Jong en Claas Verloop, schepenen,
compareerde Jan van ‘t Zelfde uit Hendrik-Ido-Ambacht, gehuwd met Grietje van der Heu,
Maria van der Heu, weduwe van Adriaan van Treuren, en Cornelis Alidanus Pijl, schout alhier,
als oppervoogd van de weeskamer van Alblasserdam en dus voogd over de vier minderjarige
kinderen van genoemde Maria van der Heu en Adriaan Treuren, Jacob van der Heu, Wijnand
Stijnis, gehuwd met Sijgje van der Heu, en Cornelis Cornelisz Pijl als voogd over de
minderjarige kinderen van Aryaantje van der Heu, uit haar huwelijk met Jan van Wijngaarden.
Samen met Pieter van der Heu de enige nagelaten kinderen van wijlen Klaas van der Heu, te
Alblasserdam overleden. Zij verklaren verkocht te hebben aan Pieter van der Heu, vier vijfde
deel van een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost de koper. En 1 mergen weiland in
Kortland, belend oost de koper, west Dirk Tuytel. Plus 2 mergen hooiland. En vier vijfde van 1
mergen 146 roeden griendland in Vinkepolder, belend oost de erven van de weduwe van Jacob
de Jong, west Klaas Hogendijk en Goris Pijl. Koopsom: 1475 gulden.

18-11-1809 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Joahnnes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Pieter van der Heu. Hij verklaart schuldig te zijn aan Otto de Kat te Dordrecht, de
somma van 1400 gulden, terzake van een geldlening tegen 6% rente per jaar, met als
odnerpand:
a) 7 mergen wei- en hooiland in Kortland, genaamd het Brugweer, belend oost Ary van Stek,
b) 3 mergen land
c) 4 mergen 400 roeden land wei- en bouwland in Kortland, in Willem Byrenland, binnen de
tiendweg, belend oost Jan de Kraay, west Maarten Herwig
d) 4 mergen 100 roeden hooiland in Kortland, over de tiendweg, belend oost de comparant,
west Elizabet van der Dussen
e) 2 mergen 300 roeden hooiland in Kortland, aan de Bollekade, belend oost de Bollekade,
west Pieter van der Heu
f) .. mergen 200 roeden 
g) 1 mergen 300 roeden weiland in Vinkepolder, genaamd het Overdorp, belend oost de erven
Jacob de Jong, west idem
h) 1 mergen 146 roeden griendland in Vinkepolder, binnen de tweede wetering, belend oost de
erven Jacob de Jong, west Klaas Hogendijk.

18-11-1809 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Klaas Verloop, schepenen,
compareerde Leendert ‘t Hoen. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn zoon Adriaan ‘t Hoen,
een huis en erf, binnen- en buitendijks, aan de Kinderdijk, belend west Johannes Pijl. Koopsom:
300 gulden.
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30-11-1809 (661-11a)
De executeurs van wijlen Jacobus Berkman verkopen in het openbaar ten overstaan van schout
en schepenen van Alblasserdam enige roerend goederen. Opbrengst 578.4.0.

10-01-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Gerrit de Jong. Hij verklaart schuldig te zijn aan Aryaantje de Wit, wonende als
dienstmeid bij Ary van Bruggen te Oud-Alblas, een somma van 400 gulden, terzake van een
geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als onderpand de helft van [...] mergen land in
Vinkepolder.

1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Leonard Armiger Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Pieter van Schagen,
een schuur en erf aan de buitenkant van de dijk, belend oost de comparant. Koopsom: 170
gulden.

18-01-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Klaas Verloop, schepenen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van der Leer, 100 [...]
roeden in Vinkepolder, belend oost de koper, west de kinderen van Jillis van Daalen. Koopsom:
205 gulden.

1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Fop Bol. Hij verklaart schuldig te zijn aan Paulus Bode een somma van 150
gulden, terzake van een geldlening, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf.

13-02-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Abraham Nugteren en Adrianus van Beusekom als executeurs testamentair van
wijlen Jacobus Berkman. Zij verklaren verkocht te hebben aan Teunis van der Hoogt,  een huis
en erf aan de oostzijde van de Dam, belend zuid de verkoper, noord de pastorie. Koopsom: 387
gulden.

13-02-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan de Kraay, als gemachtigde van Aryaantje de Kraay, weduwe van Eldert Maat.
Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Johannesz ‘t Hoen, 150 roeden vlichtland in Blokweer,
in de Kijfkamp. Koopsom: 33 gulden.

24-03-1810 (661-11a)
Leendert de Kievit verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam een huis met erf.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost Leonard Armiger Pijl, west
de weduwe van Jan Koudstaal. De verkoper houdt zelf de glazen kast en kabinetten en alle
winkelplanken en wat verder tot de winkel behoort. de koper heeft de keus het washuisje over
te nemen voor 25 gulden of het aan de verkoper te laten die het dan kan afbreken en
meenemen. Gemijnd door Arnoldus van Beuzekom voor 403 gulden. Borgen: Pieter de Haan
en Cornelis Cornelisz Pijl.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl en Jan van der Hoogt.



-324-

31-03-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerden Johannes Vogelezang en Aalbert Bos, diakenen van Alblasserdam,
gealimenteerd hebbende Jannigje den Hartog, weduwe en boedelhoudster van wijlen Willem de
Graaff. Zij verklaren verkocht te hebben aan Cornelis Schoutten, een huis en erf aan de
Kinderdijk. Koopsom: de koper houdt voor voldaan en betaald de hypotheek die op dit huisje
rustte ter somma van ca. 200 gulden.

11-04-1810 (661-11a)
Leendert de Kievit verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enige meubelen. Opbrengst is 68.11.0.

24-04-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Leendert de Kievit. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendricus van
Beusecom, een huis en erf aan de noordzijde van de Kerkstraat, belend oost Leonard Armiger
Pijl, west de weduwe van Jan Koutstaal, zuid het marktveld, noord Ary de Stigter. Koopsom:
403 gulden.

31-03-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelezang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Cornelis Alidanus Pijl [!] en Maarten Goedhart, als door schout en schepenen
van Alblasserdam aangestelde curatoren in de insolvente boedel van wijlen Ary van der Wint.
Zij verklaren verkocht te hebben aan Anna Breur, weduwe van Nicolaas Renssen, voor vijf
achtste en de kinderen van wijlen Ary Bakker voor drie achtste, een huis en erf aan de
Kinderdijk, belend oost Cornelis Maat, west Leendert ‘t Hoen. Koopsom: de koper houdt een
hypotheek ten laste van de boedel, van 250 gulden, voor voldaan.

14-06-1810 (661-11a)
Cornelis van Wijen en der erven van Dingena Schornagel, overleden echtgenote van Cornelis
van Wijen verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam
een huis met erf.
Verkocht wordt:
- een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost Maarten Boele, west Paulus de Bode. Koper:
Cornelis van Wijen, voor 170 gulden.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. Vogelesang, J. van der Leer.

16-07-1810 (661-11a)
De curatoren over de boedel van Susanna Philippina Bakker, weduwe van Arnoldus Landman
verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam enige
roerende goederen. Opbrengst is 64.3.0.

18-08-1810 (661-11a)
De curatoren van de boedel van Susanna Philippina Bakker, weduwe van Arnoldus Landman,
de heren Abraham Adrianus van den Oever en Cornelis Alidanus Pijl (aangesteld als zodanig
door schout en schepenen van Alblasserdam op 7.4.1810) verkopen in het openbaar ten
overstaan van schout en schepenen van Alblasserdam een huis met erf.
Verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend aan de ene zijde Pieter Stam en aan de andere
zijde Pieter van Wijen. Koper: Boen Papenhuizen voor zich en voor Anna Breur, weduwe van
Nicolaas Renssen, voor 905 gulden.

08-09-1810 (661-11a)
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De curatoren van de insolvente boedel van Jacus Smit verkopen in het openbaar ten overstaan
van schout en schepenen van Alblasserdam een huis. De curatoren zijn Samuel Hannik, schout
van Oud-Beijerland en Cornelis Boogaart wonende te Oud-Beijerland.
verkocht wordt:
- een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Ary de Kroon, west Ary Borsje. Is verhuurd
aan Leendert Boerman tot mei 1811 voor 30 gulden per jaar. Koper: Pieter Korteland, voor 180
gulden.
Getekend: Cornelis Alidanus Pijl, J. van der Leer, Jan van der Hoogt.

22-10-1810 (661-11)
Leonard Armiger Pijl verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen van
Alblasserdam enkele huizen.
verkocht wordt:
- een huis met erf, boomgaard en tuin aan de Kinderdijk, belend enerzijds Frank de Jong,
anderzijds Willem Eykelboom. is verhuurd tot mei 1811 aan Hendrik Nonhoff voor 29 gulden per
jaar. Niet verkocht.
- een huis met erf, bestaande uit vier woningen, aan de dijk, belend enerzijds Johannes
Vogelezang, anderzijds Pieter van Schagen. De woningen zijn verhuurd tot mei 1811 aan
Wouter van Es, voor 30 gulden per jaar, aan Teunis van ‘t Hoog, of wel aan de armen van
Alblasserdam voor 27 gulden, aan Ary pijl voor 27 gulden en aan George German voor 27
gulden. Niet verkocht.
- een stuk land in Ruigenhil, groot 300 roeden. is verhuurd tot kerst 1810 . Geen koper vermeld.

27-10-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Cornelis van der Werff, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van
Maria Sax, weduwe van wijlen Adriaan van der Werff Cz., als curator over de persoon en
goederen van Leonard Armiger Pijl. Hij verklaart op 27-10-1810 in het openbaar verkocht te
hebben aan Ary van Bruggen te Bleskensgraaf, 
a) een huis en erf, boomgaard en tuinakker erachter, aan de Kinderdijk, belend enerzijds Frank
de Jong, anderzijds Willem Eykelboom
b) een huis en erf, bestaande uit vier woningen, aan de dijk, belend Johannes Vogelesang
enerzijds en Pieter van Schagen anderzijds
c) een stuk land met gorzingen in de polder van de Ruigenhil, groot 300 roeden.
Koopsom: [...]

10-11-1810 (661-11a)
De weduwe van Eldert Maat verkoopt in het openbaar ten overstaan van schout en schepenen
van Alblasserdam enkele landerijen.
verkocht wordt:
- 250 roeden land in Blokweer, in vier percelen: 1) 75 roeden achter het Waalland, belend oost
Ary van Stek, west de weduwe Mak, 2) 75 roeden in Blokweer binnen de wetering op Naboos
Wijnberg, belend de heer De Koning, weduwe Mak, 3) 75 roeden land in Blokweer over de
weering achter het ashok, belend west de weduwe Renssen, 4) 25 roeden aan de
achterwetering op de Dolfijn, belend west C.A. Pijl, oost Paulus Bode.
- 75 roeden, achter de weduwe Renssen, belend oost de weduwe Hendrik Borsje, west de
erven Jan Mak.
Dit land is niet verkocht.
- 200 roeden vlichtland achter het Waalland binnen de wetering, belend oost de weduwe
Renssen, west de weduwe Mak, Gemijnd door Jan Herfst, voor 90 gulden.
- 75 roeden aveling aan de Hoogendijk in Vinkepolder, belend noord Adriaan de Haan, zuid J.
Herfst. Gemijnd door Adriaan de Haan, voor 50 gulden.
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- 75 roeden aveling in Vinkepolder aan de Hoogendijk, belend noord en zuid Cornelis de Groot.
Koper: Jan Herfst, voor 30 gulden.

21-11-1810 (661-06)
Staat en inventaris van de insolvente boedel van Wouter Bladergroen, opgesteld voor schout en
schepenen van Alblasserdam.
Hierna volgt een opsomming van allerlei huisraad etc. 

01-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Johannes Broere, als voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Dingena
Schoornagel, laatst echtgenote van Cornelis van Wijen. Hij verklaart verkocht te hebben aan
Cornelis van Wijen een derde van een huis en erf aan de Kinderdijk, belend oost de erven van 
Maarten Boele. de rest, tweederde deel is eigendom van de koper. Koopsom: 57 gulden.

01-12-1810 (661-11a)
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris van Alblasserdam en Huibert Dirk Esser, keizerlijk
notaris te Dordrecht, als curatoren in de insolvente boedel van Pieter van der Zanden verkopen
in het openbaar ten overstaan de gerechten van Alblasserdam een timmermanswinkel.
verkocht wordt:
- een huis en erf, zijnde een timmermanswinkel, aan de zuidzijde van de Kerkstraat, belend
oost Klaas Verloop, west Ary de Kroon, van het marktveld tot aan de Alblas. De schuur is
verhuurd aan Johannes Vogelezang tot november 1811 voor 20 gulden per jaar. Voorwaarde
voor de verkoop is dat Klaas Verloop in Alblasserdam geen timmerwerk zal mogen verrichten
zolang in het te verkopen huis een timmerwinkel in bedrijf is. Gemijnd door Johannes Rijke.
Borgen: Leendert Pijl en Leendert Landgraaff.
Getekend: C.A. Pijl, J. van der Leer, Jan van der Hoogt.

13-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelesang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Betje van Holte, laatst weduwe van Cornelis van Schagen. Zij verklaart verkocht
te hebben aan Barend Roterman en Jan Egberts, een huis en erf aan de noordzijde van de
Dam. Koopsom: 800 gulden.

21-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Pleun van der Kuil. Hij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Mak, 1 mergen
hooiland in Blokweer, belend oost Bastiaan Pot, west de erven van Johannes Pijl. Koopsom: 55
gulden.

21-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Jan Johannesz ‘t Hoen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Herwig, 150
roeden vlichtland in Blokweer, naast de Kijfkamp, belend oost de Kijfkamp, west Geerloff de
Kluyver. Koopsom: 15 gulden.

21-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Aryaantje de Kraay, weduwe van Eldert Maat. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Adriaan de Haan, 75 roeden aveling aan de Hoogendijk in Vinkepolder en nog 75 roeden
aveling in Vinkepolder aan de Hogendijk, belend noord en zuid Cornelis de Groot. Koopsom: 90
gulden.
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21-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Aryaantje de Kraay, weduwe van Eldert Maat. Zij verklaart verkocht te hebben
aan haar schoonzoon Abraham de Haan, 250 roeden land in Blokweer, in vier percelen.
Koopsom: 50 gulden.

21-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Pleun van der Kuil. Hij verklaart verkocht te hebben aan Boen Jansz
Papenhuizen, te Dordrecht en Anna Breur, weduwe van Nicolaas Renssen, 500 roeden
griendland in Blokweer, belend oost Joost Boers, west de weduwe van Pieter Mak. Koopsom:
208 gulden.

21-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Jan de Kraay. Hij verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Veth te Dordrecht, een
somma van 2600 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand:
a) 1 mergen 500 roeden land in Blokweer, in het weer de Kraayman, binnen aan de wetering,
belend oost Leonard Armiger Pijl, west Gerrit Bakker
b) 575 roeden land in Blokweer, binnen de wetering, belend oost Johannes Vogelesang, west
Dirk Roos
c) 1 mergen 400 roeden weiland in Blokweer, binnen de wetering, belend oost Maria van der
Dussen, west Gerrit Bakker
d) 1 mergen 400 roeden land in Kortland, in Doole Hoekje, belend oost Pieter van der Heu,
west de weduwe van Nicolaas Renssen
e) 2 mergen land in Kortland, binnen de wetering, belend oost Symon Bakker, west Pieter van
der Heu
f) 1 mergen 400 roeden land in Kortland in het Brugweer, binnen de wetering, belend oost de
armen van Alblasserdam, west Herber Boon
g) 4 mergen 300 roeden land in Kortland, zijnde het Frankenweer, belend oost de weduwe van
Pieter Mak, west Wouter Spruit
h) 2 mergen 100 roeden griend- en weiland in Vinkepolder, belend oost Dirk de Jong, west de
erven van Goris Pijl
i) 1 mergen land in Vinkepolder achter de Vinkepolderse molen, belend oost de weduwe van
Jan Korporaal, west Claas Verloop
j) 500 roeden land in het Vinkeland in Vinkepolder, belend oosten west Ary Bakker
k) 350 roeden bouwland in Vinkepolder op de Hille, belend oost de erven van Goris Pijl, west
Dirk Tuytel
l) 1 mergen 100 roeden weiland in Vinkepolder, belend oost de heer Meuls, west Dirk de Jong
m) 1 mergen 100 roeden land in de Ruigenhil, belend noord Jan Drinkwaard
n) 100 roeden land in Blokweer, over de wetering, belend oost de weduwe van Pieter Mak, west
Arie Adriaansz Teeuwen

21-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Jan de Kraay. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 325 roeden
vlichtland in Blokweer, binnen de wetering, belend oost de weduwe van Hendrik Borsje, west de
erven van Jan Mak. Koopsom: 70 gulden.

21-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Pleun van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Hendrik de Haan, 100
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roeden land in de gorzen van de Ruigenhil, belend zuid Leendert ‘t Hoen, noord Wouter Spruyt.
Koopsom: 40 gulden.

29-12-1810 (661-06)
Inventaris van de insolvente boedel van Pieter van der Zanden

09-01-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelesang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Annigje Vervoorn, weduwe van Johannes Pijl. Zij verklaart verkocht te hebben
aan Maarten Ariensz Goedhart, 400 roeden vlichtland in Blokweer, in de Plas, belend oost de
erven van Jan Mak, west Bastiaan Stout. Koopsom: 36 gulden.

09-01-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelesang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Dirk de Jong. Hij verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Pijl de somma van 1250
gulden, terzake van een geldlening, en tevens voor zoveel het het aandeel van zijn zuster
Willempje de Jong, weduwe van Ary van Loon, betreft en verder wegens de voldoening van de
helft in hetgeen zijn broer Johannes de Jong van een obligatie nog schuldig was, rente 4% per
jaar, met als onderpand:
a) een bouwhuis met erf, boomgaard of hennepland in Vinkepolder, belend oost de steeg van
het ernaast gelegen land, west Gerrit de Jong, zuid Gerrit Spruyt, noord de Alblas
b) 300 roeden hennepland achter het genoemde huis, belend oost Jan de Kraay, west Gerrit de
Jong
c) 400 roeden hooiland in Vinkepolder, achter het huis van Klaas van Treuren, belend oost
Cornelis Adrianus Meuls, west Gerrit Spruyt
d) 2 mergen 100 roeden land in Vinkepolder, binnen de wetering, belend oost Gerrit de Jong,
west Jan de Kraay
e) 2 mergen weiland in Vinkepolder, binnen de wetering, achter het huis van Pieter van der
Heu, belend oost Pieter van der Heu, west Cornelis Adrianus Meuls
f) 1 mergen 100 roeden griendland in Vinkepolder, over de tweede wetering, op de Slappendel,
belend oost Jacob van der Leer, west Gerrit de Jong
g) 2 mergen hooi- en weiland op de Hille in Vinkepolder, belend oost Gerrit de Jong, west Pieter
van der Hoogt.

13-02-1811 (661-06)
Voor Johannes Vogelesang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en
Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Hendriksje Verheul, weduwe van Jan Vink. Zij
verklaart verkocht te hebben aan Johannes Broere, een huis en erf, schuur en stalling, aan de
Kinderdijk, belend oost de koper, west Maarten Mak. Koopsom: de koper neemt voor zijn
rekening een hypotheek die nog 550 gulden groot is en een hypotheek die per rest nog groot is
325 gulden, die door Jan van der Kuyl en de erven van Leendert van der Kuyl op dit pand zijn
gesloten.

13-02-1811 (661-06)
Voor Johannes Vogelesang, president-schepen, vervangende de schout, Jan van der Hoogt en
Jacob van der Leer, schepenen, compareerde Willem Eykelboom. Hij verklaart schuldig te zijn
aan Tijs Eykelboom te Brandwijk, een somma van 2100 gulden, terzake van cassatie en
vernietiging van een obligatie van 2000 gulden die op 1.5.1806 verleden was ten behoeve van
Ary Eykelboom, en thans door erfenis overgegaan is op Tijs Eykelboom en Cornelis
Eykelboom. En verder wegens een geldlening van 100 gulden. Rente is 4% per jaar.
Onderpand:
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a) een hofstede, bestaande uit een bouwhuis, karnhuis, schuur en erf, in Blokweer met 8
mergen 525 roeden land in twee weren naast elkaar in Blokweer achter het huis, belend oost
Geerlof de Kluiver, west Leonard Armiger Pijl
b) 2 mergen hooiland in Blokweer, over de voorwetering, belend oost Pieter van der Heu, west
de erven van Ary Stigter
c) 2 mergen 300 roeden land in Blokweer, over de wetering, belend oost Geerlof de Kluiver,
west de erven van Ary Stigter
d) 2 mergen 138 roeden land in Kortland, over de tiendweg, belend oost de weduwe van
Nicolaas Renssen, west Gerrit Bakker
e) een stuk hooiland van 583 roeden in Cortgeen, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west de
geul buiten de kade van dit poldertje
f) 350 roeden hooiland in Cortgeen, belend oost Cornelis Cornelisz Pijl, west Dirk Tuytel en
Cornelis Alidanus Pijl
g) 1 mergen hooiland te Oud-Alblas.

14-02-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Johannes Vogelesang, schepenen,
compareerde Jan Johannesz ‘t Hoen, Hij verklaart schuldig te zijn aan zijn schoonzus Annigje
Korteland, een somma van 900 gulden, terzake van hetgeen hij na boedelscheiding aan zuster
schuldig was gebleven, tegen 5% rente per jaar, met als onderpand zijn huis en erf aan de
Kinderdijk, nr. 151, belend enerzijds Cornelis Cornelisz Pijl en anderzijds Cornelis Adrianus
Meuls.

26-02-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Dirk de Jong, schepenen,
compareerde Jan Leendertsz ‘t Hoen. Hij verklaart verkocht te hebben aan Wouter Nieuwpoort,
150 roeden griendland in Blokweer, over de wetering, belend oost de koper, west Maarten
Ariensz Goedhart. Koopsom: 70 gulden.

30-03-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Cornelis Adrianus Meuls. Hij verklaart verkocht te hebben aan ... [naam
onleesbaar, wonende te Dordrecht, 3 mergen 450 roeden wei- en hooi-, bouw- en griendland in
Vinkepolder, belend oost en west Jan de Kraay. Koopsom: 575 gulden.

30-03-1811 (661-11a)
De kinderen van Johannes de Jong verkopen in het openbaar ten overstaan van schout en
schepenen van Alblasserdam een huis en landerijen.
verkocht wordt:
1. een extra schoon, recht en sterk bouwhuis, met een nieuw getimmerde schuur, en erf en
boomgaard, groot 300 roeden, aan de Kinderdijk.  Belend oost Jan de Kraay, west L.A. Pijl.
Gemijnd door Jan de Kraay, voor 640 gulden.
2. 3 mergen weiland in Blokweer vooraan de dijk, binnen de wetering, belend oost de weduwe
Adriaan Teeuwe, west Symon Bakker. Koper: Jacob de Jong, voor 610 gulden.
3. 300 roeden bouwland in Blokweer binnen de wetering, achter het huis van Frank de Jong,
belend oost Geerlof de Kluiver, west Willem Eykelboom. Koper: Gerrit Vet, voor 100 gulden.
4. 3 mergen hooiland in Kortland in Den Bout, belend oost de Kerkweg, west de boezemkade.
Is niet verkocht.
5. 3 mergen wei- en hooiland in Vinkepolder, belend oost Dirk de Jong, west Pieter van der
Heu. Niet verkocht.
6. 1 mergen 500 roeden bouwland op de Hille, achter het vorige perceel, belend oost Dirk de
Jong, west Johannes Vogelezang. Gemijnd door Aalbert Bos, voor 234 gulden.
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7. 1 mergen 400 roeden hooiland in Vinkepolder, belend oost Gerrit de Jong, west Gerrit
Bakker. Is niet verkocht.
De percelen 4, 5, 6 en 7 zijn daarna in combinatie te koop aangeboden en voor 1024 gulden
gekocht door Gerrit Vet te Dordrecht.

13-04-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelesang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Dirk de Jong. Hij verklaart schuldig te zijn aan Aryaantje de Wit, te Oud-Alblas, de
somma van 450 gulden, terzake van een geldlening, tegen 6% rente per jaar, met als
onderpand de helft van 7 mergen wei- en hooiland in Vinkpolder.

24-04-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelesang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Pietertje Breur, weduwe van Gijsbert van Wijngerden. Zij verklaart verkocht te
hebben aan Cornelis van Vliet te Rotterdam, 53 roeden land  in Vinkepolder, binnen de
wetering, belend oost Cornelis Alidanus Pijl, west Gerrit de Kraay. Koopsom: ... [onleesbaar].

07-05-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelesang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Jacob de Jong, Frank de Jong en Vas Stellaart, gehuwd met Trijntje de Jong,
als kinderen van Johannes de Jong. Zij verklaren verkocht te hebben aan Maarten Ariensz
Goedhart, 1 mergen hooiland in Blokweer, over de wetering, belend oost Jan ‘t Hoen, west
Leonard Armiger Pijl. Koopsom: 140 gulden.

07-05-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelesang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Jacob de Jong, Frank de Jong en Vas Stellaart, gehuwd met Trijntje de Jong,
als kinderen van Johannes de Jong. Zij verklaren verkocht te hebben aan Gijsbert Herwig, 333
roeden bouwland in Vinkepolder, binnen de tweede wetering, belend oost de erven van
Johannes Pijl, west Jan de Kraay. Koopsom: 80 gulden.

14-05-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Jannigje Buis, weduwe van Teunis Boon. Zij verklaart verkocht te hebben aan
Maarten Herwig, 150 roeden roeden weiland in Blokweer en 50 roeden griendland in Blokweer.
Koopsom: 100 gulden.

18-05-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jannigje Buys, weduwe van Teunis Boon. Zij verklaart schuldig te zijn aan
Johannes Vogelesang, een somma van 450 gulden, terzake van de cassatie en vernietiging
van een obligatie groot 200 gulden van september 1807, rente 5% per jaar, onderpand haar
huis en erf aan de zuidzijde van de Kerkstraat.

07-07-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Jan van Zweden uit Giessendam. Hij verklaart verkocht te hebben aan Teunis
Oskamp te Lekkerkerk, een hengstschuit met toebehoren. Koopsom: 400 gulden.

06-10-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en ... [onleesbaar], schepenen, compareerde
Adrianus van den Oever, notaris en procureur te Dordrecht, als gemachtigde van  Catharina
Elizabeth Heye, weduwe van wijlen Anthony de Fockert, wonende te Dordrecht. Hij verklaart
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verkocht te hebben aan Helmar Johan Bakker te Dordrecht een hypotheekbrief van 700 gulden,
van dato 21.1.1800 verleden te Alblasserdam ten behoeve van Catharina Elizabeth Heye door
Hendrik van der Leer te Alblasserdam. 

13-10-1811 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Dirk Roos. Hij verklaart schuldig te zijn aan Petrus Diederik Bakker te Dordrecht,
de somma van 1000 gulden, terzake van een geldlening, tegen 45 rente per jaar, met als
onderpand 
a) zijn huis en erf aan de westzijde van de Dam, belend oost Pieter Drinkwaart, 
b) 300 roeden land in Ruigenhil
c) 2 mergen griendland in Blokweer, over de wetering
d) 400 roeden griendland in Blokweer

12-07-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Johannes Vogelesang en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerden Jacob de Jong en Frank de Jong. Zij verklaren verkocht te hebben aan Fas
Stellaart die gehuwd is met Trijntje de Jong, tweederde parten van een stukje land van 100
roeden. ... [rest onleesbaar]

20-10-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Jan van der Hoogt en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerden de erfgenamen van wijlen Jasper van der Kuyl. Zij verklaren verkocht te hebben
aan Bastiaan Corporaal te Nieuw-Lekkerland, een huis en erf aan de Kinderdijk. Koopsom: ...
[onleesbaar]

31-12-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Ary Pot uit Nieuw-Lekkerland. Hij verklaart verkocht te hebben aan Jan Heykoop,
een vaartuig genaamd een sluiskruiper, lang 40 voeten, met alle toebehoren. koopsom 700
gulden, waarvoor de koper een hypotheek sluit bij de verkoper, tegen 55 rente per jaar.

13-10-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Pleun van der Kuyl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 500 roeden
griendland in Blokweer, in Zoetjesgriend, over de wetering, belend oost Maarten Mak, west
Paulus Bode. Koopsom: 150 gulden.

13-10-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Barnardus Pijl. Hij verklaart verkocht te hebben aan Joost Boers, 250 roeden
griendland in Blokweer, in de Blauwe Steen, binnen de wetering, belend oost de weduwe van
Hendrik Borsje, en nog 50 roeden aveling in Blokweer, achter het huis van Wouter Spruyt,
belend oost de koper, west Wouter Spruyt. Koopsom: 150 gulden.

03-10-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jacob van der Leer, schepenen,
compareerde Symon van den Berg. Hij verklaart verkocht te hebben aan Gijsbert Herwig, 2
mergen 250 roeden land in Vinkepolder, belend oost de koper, west Dirk Tuytel. Koopsom: de
koper neemt bij de verkoper een hypotheek van 500 gulden, tegen 5% rente per jaar.

13-10-1810 (661-06)



-332-

Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Nicolaas Tuk, wonende aan de Kinderdijk. Hij verklaart schuldig te zijn aan Ary
Pot, scheepstimmerman, wonende in het Elshout onder Nieuw-Lekkerland, een somma van
1050 gulden, terzake van nog resterende kooppenningen van een pontschuit van 40 voeten
lang, tegen een rente van 5% per jaar, met als onderpand het schip.

13-10-1810 (661-06)
Voor Cornelis Alidanus Pijl, schout, Dirk de Jong en Jan van der Hoogt, schepenen,
compareerde Gerrit Bakker. Hij verklaart verkocht te hebben aan zijn zoon Symon Bakker, 1
mergen 100 roeden land in Blokweer. Koopsom: 450 gulden.
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Bakker, Jannigje Hendriks 104, 105
Bakker, Joh. 274
Bakker, Johanna 291, 292, 295, 298
Bakker, Krijn 199
Bakker, Leendert  65, 67, 68, 77, 79-82, 84, 86, 87,
90, 91, 95, 97, 98, 101, 103, 108-111, 113,
115-121, 124, 126, 127, 131, 137, 139, 143, 149,

153, 154, 156, 157, 159, 160, 164, 165, 167, 169,
170, 172, 175-182, 184-187, 189, 190, 192, 193,
204, 207, 208, 210, 241, 248, 262, 268
Bakker, Leendert Andriesse 33, 34
Bakker, Leendert Cornelisz 92, 153, 160
Bakker, Leendert Leendertse 68, 80, 116, 120
Bakker, Leentje 202, 203
Bakker, Lijntje Leenderts 140, 141
Bakker, Manasse 125
Bakker, Ocker 67, 80, 82, 89, 121, 128, 131, 136,
137, 142, 146, 147, 149-158, 161-163, 165, 166-
170, 173, 174, 177-181, 183-197, 204, 297
Bakker, Petrus Diederik 331
Bakker, Pieter Huygen 42, 47
Bakker, Pleuntje 125
Bakker, Samuel de 36
Bakker, Sophia 248
Bakker, Symon 257, 260, 263, 267, 277, 299, 303,
318, 327, 329, 332
Bakker, Teunis 64, 92, 110, 116, 141, 154, 167,
229, 230
Bakker, Teunis Leendertsz 64, 127, 141, 150, 153,
160
Bakker, Teuntje Leenderts 77
Bakker, weduwe 295
Bakker, Willem 188, 208, 209, 227, 273
Ballincq, Johan Harmen 54
Barendregt, Katalijntje 143, 144, 146
Barents, Neeltgien 27
Bart, Jan 90
Bas, Aryen Bastiaensz 29
Bas, Claas 264
Bas, Gerrigje 218
Bas, Jacus  264
Bas, Jan 112, 114, 133, 144, 153
Bas, Jan Wouterse 92, 143
Bas, Mary Bastiaanse 132
Bas, Marya 275
Bas, Paulijntje Pieterse 153
Bas, Paulus 193, 209, 264
Bas, Pieter 153, 264
Bas, Pieter Bastiaansz 132
Bas, Pieter Wouterse 48, 50, 57, 153
Bas, Willemijntje 264
Bas, Wouter 67, 154
Bas, Wouter Bastiaansz 132
Bastiaansz, Jacob 131, 132, 138, 152, 156
Bastiaenen, Martige 18
Bastiaenen, Neeltge 9, 17, 18, 21
Bastiaens, Aryen 25
Bastiaens, Huymen 21
Bastiaense, Anthony 51
Bastiaense, Leendert 35
Bastiaensz, Adriaen 16, 17, 21,22
Bastiaensz, Joost 21, 22
Bastyaense, Huyg 37
Bastyaense, Tijs 37, 39
Bax, Cornelis 284
Bax, Cornelis Anthonysz 285
Beek, Annigje Krijnen 169
Beek, Ary Krijnen 137, 160, 169
Beek, Huymen 242
Beek, Huymen Krijnen 169
Beek, Jannigje Krijnen 151, 169
Beek, Krijn 242
Beek, Pieter, 259
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Beek, Pietertje Krijnen 169
Beelaerts, Cornelis 50
Beenhacker, Ary 60, 70, 119, 127, 131, 133, 143,
144, 147
Beenhacker, Ary Jansse 61, 67, 69, 112, 114
Beenhacker, Jan 166
Beenhacker, Jan Cornelisse 42
Beenhakker, Aaltje 206
Beenhakker, Ary 63, 197, 236
Beenhakker, Jan 256, 299, 320
Beenhakker, Lijsbet 206
Beenhakker, Maarten 87, 206 
Beenhakker, Michiel  290, 313, 320
Beest, Pieter van 215, 238, 253, 305, 306, 312
Bekum, Cornelis van 89, 123, 126, 136, 180, 181
Bekum, Elizabet van 158, 165, 167, 180, 181
Bekum, Lijsbet van 167
Bel, Jacob van 167
Berck, Dorothea 24, 34
Berg, Adriaan van den 136
Berg, Symon van den 305, 313, 316, 331
Berg, Trijntje Dirkse van den 145, 165
Berg, Trijntje van den  138, 145, 165, 187, 195,
209, 211, 214-216, 219, 226, 272, 315, 316
Berg, Willem van den 202, 203
Berge, Salomon van den 158, 159
Bergen, Theodorus Wilhelmus van 142
Bergh, Aert van den  44
Bergh, Van den 32
Berkman, Jacob 246
Berkman, Jacobus 277, 323
Bes, Mergje de 35
Besemer, Joghum 76
Besemer, Pieter 103, 140
Beusecom, Hendricus van 324
Beusekom, Adrianus van 323
Beuzekom, Arnoldus van 323
Beyeren van Schagen, Anna Isabella van 39, 49,
51
Beyseland, Heyn 115
Beyseland, Willem 114
Bezemer, Aart 303
Bezemer, Cleys 212
Bezemer, Nanning 252
Bezemer, Pieter 36, 159, 180, 194
Bighlaar, Pieter Janse 100
Bijl, Egbert 213, 214
Bijlwerff, Elsje 80
Bijlwerff, Grietie 80
Bijlwerff, Jan 99
Bijlwerff, Johannes 80
Bijlwerff, Joris 80, 81, 88, 89, 99, 104
Bijlwerff, Willem 82, 99
Bladergroen, Wouter  317, 326
Blok, Anna 188
Blom, Maarten 87
Blonck, Justus 36
Bloot, Cornelia 242
Bode, Cornelis Gillisz 27
Bode, Gillis Cornelisz 26, 27
Bode, Huygh Cornelisz 27
Bode, Jan 193, 238, 239, 246, 261, 278, 279, 288,
299
Bode, Jan Maartensz 170
Bode, Maarten Hendriksz 185
Bode, Paulus 231, 244, 245, 246, 247, 250, 254,

259, 264, 266, 273, 277, 280, 285, 286, 289, 291,
293, 296, 299, 300, 310, 314, 316, 319, 322, 324,
325
Boeken, Teunis Leendertsz 116
Boekhoult, Gerrit 218
Boelen, Ary 196, 259
Boelen, Aryaantje 310
Boelen, Gerrit 191, 206, 243, 256, 257, 263, 264,
287, 289, 293, 304, 307, 310
Boelen, Jan 205, 213, 227, 268
Boelen, Jan Paulusz 160
Boelen, Maarten 188, 189, 191, 229, 267, 273, 307,
310, 324, 326
Boelen, Mijntje 310
Boelen, Teunis 310 
Boer, Abraham Adriaensz 5, 13
Boer, Cornelis 119
Boer, Cornelis Pietersz 74, 84, 203
Boer, Gerrit 206, 229, 318
Boer, Gerrit Leendertsz 121
Boer, Jan 88, 206, 208, 318
Boer, Joost 292
Boer, Leendert 252, 269
Boer, Pieter 279, 316
Boer, Pieter Cornelisse 57
Boer, Theunis Abrahamsz 12, 14
Boerman, Cornelis 282, 295, 304
Boerman, Jasper 282
Boerman, Leendert 325
Boers, Ary 243
Boers, Joost 221, 229, 236, 242, 254, 270,
276-278, 280, 281, 287, 290, 291, 294, 295, 301,
311-314, 316, 317, 319, 327, 331
Boers, Pieter 209
Boers, Wouter 243
Boeye, de heer 95
Boezemenaar, Cornelia 136, 137
Bogaart, Cornelis 325
Bogaert, Nicolaas Frederik 51
Bogaert, Nicolaas Martinus 183, 187, 189, 190,
215, 216, 222, 236, 241, 242, 246, 266, 300
Bogaert, Paulus 180, 181, 184, 194, 198, 212, 221
Bois, Anna Catharina du 108, 109
Bois, David du 108, 109
Bokkum, Jan 318
Bol, Daniel 259, 283
Bol, Fop 181, 185, 193, 205, 210, 217, 241, 256,
284, 288
Bol, Johannes 158, 198, 258
Boom, Andries Ferm 104
Boom, Jan 80, 85, 317
Boom, Jan Pietersz 26
Boom, Jan Willemse 51, 58, 60, 61
Boom, Pieter Jansz 24
Boon, Adriaan 223, 224
Boon, Bastiaan 139 
Boon, Cornelis 303
Boon, Francois 191
Boon, Gerrit 303
Boon, Herber  160, 164, 178, 185, 186, 188-190,
192, 194, 197, 198, 200, 202-206, 210, 212, 217,
218, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 229-233,
235-240, 242-246, 248-250, 270, 293, 295, 303,
309, 310, 320, 327
Boon, Jacobus 200, 238, 239, 307, 319
Boon, Jan 303
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Boon, Johannes 191
Boon, Joost 303
Boon, Maria 303
Boon, Martinus 221
Boon, Metje 124
Boon, Neeltje 303
Boon, P. 38, 189
Boon, Pieter 191
Boon, Pieter, Capiteyn, 38, 
Boon, Teunis 16, 136, 330
Borger, Annigje Aerts 84
Borger, De  37
Borsje, Ary 249, 254, 261, 282, 325
Borsje, Hendrik 199, 209, 210, 227, 239, 249, 257,
268, 273, 274, 276, 279, 284-286, 291, 295, 312,
316, 317, 325, 327, 331
Borsje, Heyltje 91
Borsje, Heyltje Huygen 186
Borsje, Huyg 137, 186
Borsje, Huygh Pieterse 49, 60
Borsje, Jacob 250
Borsje, Jan 176, 186, 188, 217, 246
Borsje, Jan Pietersz  86, 100, 101, 134, 141, 152,
190
Borst, Anna 177
Borst, Huygh 44, 79, 83
Borst, Paulus 95
Bos, Aalbert 311, 317, 322, 324, 329
Bos, Cornelis 208, 217, 227, 297, 298
Bosch, Pieter van den  125
Bou, Anneken Aryens 6
Bou, Aryen Cornelissen 12, 17, 19
Bou, Bastyaen Cornelisz 6
Bou, Cornelis Andriesse 36
Bou, Cornelis Pietersz 33
Bou, Crijn Adriaensz 6
Bou, Pieter Adriaensz 2
Bouffe, weduwe van  39
Bouman, Cornelis 226, 227
Bouman, Cornelis Adriaensz 6
Bouman, Cornelis Cornelisz 6, 226
Bouman, Pieter Aryens 7
Bouw, Aagje Pieters 127, 154
Bouw, Adriaen Cornelisz 18, 23, 24, 25, 26
Bouw, Adriaen Pleunen 17, 18, 20, 21, 25-29, 31
Bouw, Aeltgie Pieters 31
Bouw, Annigje Maartens 187
Bouw, Arien Pieterse 2, 12, 21, 92, 127, 154
Bouw, Aryaentje Aryens 42
Bouw, Aryen den 34
Bouw, Bastiaen Cornelisz 20
Bouw, Bastiaen Pietersz 29
Bouw, Cornelis 112, 118, 122, 200, 207, 211, 215,
238, 239, 245, 276
Bouw, Cornelis Adriaensz 10, 17, 31
Bouw, Cornelis Cornelisz 28
Bouw, Cornelis Huygen 70
Bouw, Cornelis Jansz 143, 150, 164
Bouw, Huygh Cornelisse 59
Bouw, Huygh den 37
Bouw, Jan Aeryense 43
Bouw, Jan Maartensz 111, 128, 156, 172, 182, 184
Bouw, Maarten 83
Bouw, Neeltje Pieters 127
Bouw, Pieter Adriaensz 12, 127
Bouw, Pieter den 41, 42

Bouw, Pleun Adriaensz 20, 20, 29, 58, 60
Bouw, Thomas Ariensz 166
Bouwe, Cornelis 247, 254, 255, 286, 289, 298, 303,
305, 307, 311, 314, 315, 317
Bouwman, Aertjen Hendricxe 57
Bouwman, Cijtje 104
Bouwman, Daniel 104
Bouwman, Jacobus 105
Bouwman, Jan 111
Bouwman, Jan Ariense 70
Bouwman, Lijsbet 105
Braanker, Pleun den 108, 109, 160
Braber, Jan den 90
Brainker, Ary Teunisz 121
Brakel, Simon van 287
Brakel, Sulamith a 54
Brakel van der Kluyt, Maria a 142, 211
Brakel van der Kluyt, Sara a 211
Brakel van der Kluyt, Sara Anna a 262
Brakel, Wilhelmus a 38
Brandewijn, Wouter Cornelisse 19
Brands, Jacobus 120
Brandt, Ary 148-150, 165, 172, 179
Brandwijck, Petrus 13, 16, 20, 21
Braven, Ary Hendriksz den 125
Braven, Cornelis den 125
Braven, Dina Hendriks den  125
Braven, Elisabet Willems den 125
Braven, Hendrik Aryens den 125
Braven, Hendrik Willemsz den 125
Braven, Leendert den 125
Braven, Maria Willems den 125
Braven, Trijntje Hendriks den  125
Braven, Willem Hendriksz den 125
Bravenboer, Ary 281, 316, 317
Braycker, Teunis Willemse 37
Bree, Maarten 147, 150, 156, 179, 191, 198-200,
204, 205, 208, 217
Breedveldt, Leentje Janse 151
Breur, Aart 117, 124, 140, 161, 176, 182
Breur, Aart Ariensz 84, 89, 122, 124, 132
Breur, Adriaen Adriaensz 4
Breur, Anna 324, 327
Breur, Annigje Pieters 193
Breur, Anthonius 249, 257, 258, 265, 267-269, 271,
275, 281
Breur, Ary Ariensz 178, 190
Breur, Aryaantje 197, 198, 277
Breur, Aryen Aryensz 21, 22
Breur, Cornelis Cornelisz 9, 10
Breur, Fop 88
Breur, Fop Pietersz 87
Breur, Jan Paulusz 106, 115, 117, 118, 129, 140,
151, 156, 162
Breur, Krijn Ariense 89
Breur, Leendert 209
Breur, Leendert Paulusz 87, 133
Breur, Neeltje Krijne 226
Breur, Pieter 264
Breur, Pietertje 330
Breuren, Aryen 35, 42, 189
Brienen, Willem Jozeph van 266, 294
Broere, Cornelis 279
Broere, Cornelis Cornelisz 5
Broere, Johannes 281, 299, 326, 328
Broodshooft, Cornelis 199
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Brooshooft, Johannes 221
Brouwer, Andries 176, 183, 186, 199, 201, 261,
287, 289, 290
Brouwer, Ary Pietersz 199
Brouwer, Hendrik 230
Brouwer, Johannes 288, 303
Brouwer, Johannes Woutersz 281
Brouwer, Pons Phillips 11
Brouwer, Wouter 261, 288
Brugge, Ary van 257, 260, 263, 282, 283, 306, 309,
312, 316, 323, 325
Bruygom, Ary 133, 139
Bruygom, Aryen Crijnen 15, 19, 22, 23
Bruygom, Jacob 154, 161
Bruygom, Maria 229
Bruygom, Mergje 264, 265, 292, 302
Bruygom, Pieter 69, 251, 269, 274, 287, 288
Bruygom, Willem 69, 87-89, 94, 103, 106-117,
120-124, 127-129, 133-146, 149-151, 154-156,
158-161, 164-166, 168, 169, 174, 177, 178,
180-184, 186, 219, 220, 222, 231, 233, 239, 251,
263, 281, 283, 285, 292, 294, 301, 302, 308, 309
Bruygom, Willem Pietersz 69, 139
Bruyn, Adriaan de 90, 94, 130, 256, 265
Bruyn Janse, 44
Burger, Aert Aertsz 21
Burger, Annetje Aarts 123
Burger, Ariaentje den 76
Burger, Cornelis Aertsz 28
Burger, Cornelis van den 275
Burger, Den 13, 184
Burger, Neeltje den 136, 144, 153, 159, 164
Burger, Pieter Aertsz 28
Burger, Wouter Aertsz 17
Bussen, Grietje Jans van 122
Buys, Ary 223-225, 245, 270, 310
Buys, Hendrik Ariensz 119, 139
Buys, Jannigje 330
Buys, Jannigje Ariens 139
Buytendijk, Leendert 289

Caescooper, Cornelis Jansz 5
Camerick, Jacob Jaspersz 31, 33
Camerick, Johannis 39-43, 46, 47, 49, 50, 51, 54,
56, 60, 61, 65, 69-72, 70, 74, 77-86
Capiteyn, Jan Marinus 64
Cappel, Jan van 108, 109
Ceelen, Mergje 317
Centen, Jannetje 139
Claas, Aaltje 69
Claassen, Ary 60
Claassen, Huybert 67, 69
Claes, Aeltje 38, 39
Claesse, Aryen 35, 38
Claesse, Roelant 37
Claessen, Jan 2, 3
Claessen, Pieter 38, 79
Claesz, Pleun 10
Claveren, Goris Bastiaansz van 116
Claveren, Goris van 110
Cleisse, Jan 37
Clement, Leendert 99
Clerck van Nederpelt, Thielman Bastiaensz 30
Clercq, Lijntje 296
Clerk, Lijntje Symonsdr 306
Cleton, Jan 280, 321

Cleyne, Arien Crijnen de 9, 33
Cleynen Breugel, Jacob Dircxsz van 30
Cleysse, Aryen 37
Cleysse, Jasper 42, 43
Cleysse, Leendert Jan 37
Cleysse, Neeltje 34
Cleyssen, Jan 16, 43, 46, 51, 64, 67, 69
Cleyssen, Maarten 47, 54, 69, 77
Clock, Abrahamus 9
Coelhoeck, Aryen 35, 41
Coenen, Johan Francois 68
Commer, Aryen Pleunen 41
Commer, Pleun Aryensz 19
Compeer, Jan Jansz 14, 15, 24
Cools, Dirck 28
Cools, Gijsbert 29
Cools, Jan Gijsbertsz 15
Cornelis, Aechgie 10, 20, 21
Cornelis, Ariaentge 10, 11, 19, 27
Cornelis Cleyn Willem, Willem 20, 21
Cornelis, Grietje 39
Cornelis, Maeycke 36
Cornelis, Maria 84
Cornelis, Maritgie 13, 16, 20, 29, 36
Cornelis, Pleuntje 36
Cornelis, Sijgje 66
Cornelisse, Annigje 90
Cornelisse, Aryen 35
Cornelisse, Claes 12, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 28
Cornelisse, Frederik 34, 35
Cornelisse, Giel 41
Cornelisse, Hendrick 5, 10, 42, 69
Cornelisse, Huymen 33
Cornelisse, Jan 33
Cornelisse, Jannigje 17, 46, 70
Cornelisse, Jasper  9, 17, 18, 19, 21, 39
Cornelisse, Marijken 67
Cornelisse, Mergje 47
Cornelisse, Michiel 10, 11, 32
Cornelisse, Pieter 36
Cornelisse, Symon 19, 36
Cornelisse, Willem  45, 68, 69, 79
Cornelisse, Wouter 38
Cornelisz, Aert 26
Cornelisz, Aryen 8, 19, 22
Cornelisz, Claes 6, 10, 11, 13-17, 19, 26-29, 31
Cornelisz, Eldert 8, 10
Cornelisz, Huybrecht 10, 11
Cornelisz, Leendert 10, 11, 32
Cornelisz, Ocker, sluismeester, 4, 12
Cornelisz, Willem 16, 84
Cornelisz, Wouter 27, 31
Corporaal, Bastiaan  286, 301, 331
Corporaal, Jan 268, 301
Corput, Andries van den 108, 109, 126, 127, 194
Corput, Anna van de 198
Corput, Aryaantje van den 108, 123, 160
Corput, Cornelis van den 90, 101, 108-110, 143,
160, 205
Corput, Heiltje van den  108, 109, 160
Corput, Jacob van de 38
Corput, Jacobus van de 38-43, 69
Corput, Jannetje van den  108, 109
Corput, Johanna van den 206, 229
Corput, Maria van den 69, 108, 109
Corput, Trijntje van den  108
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Corstiaens, Jaeques 8
Cort, Cornelis Aeryense 35
Cort, Crijn Hendrickse 35, 36
Cort, Hendrick 36
Cort, Jan Henderickse 35
Cort, Pieter Hendricxsz 30, 35
Cort, Teunis Henderickse 35, 36
Cort, Willem 42
Couwenhove, Cornelis Jansz van 33
Coywijck, Gerrit Jansz 3, 4
Coywijck, Hendrick Bastyaense 39
Coywijck, Huymen Bastiaensz 10, 21
Cramer, Leendert Dickse 38
Crijgsman, Aryen Aryensz 28
Crijgsman, Hendrick Pietersz 6, 22
Crijnen, Adriaen 29
Crijnen, Aryen 9
Crijnen, Aryen Cornelisz 15
Crijnen, Cornelis Pieter 5, 7, 19
Crijnen de Cleyne, Adriaen 9, 23, 33
Crijnen, Gijsbert 26, 37
Crijnen, Jan 19
Crijnen, Jan Cornelisse 15
Crijnen, Jasper 5-7, 9, 14, 21, 23, 33
Crijnen, Maerten 9
Crijnen, Wael 9, 18, 22, 23, 32
Crols, Martinus 221
Croon, De 13
Croon, Jasper 39
Croon, Niesje de 39
Cuylhoven , de heer 52

Dalen, Adriaan van 298
Dalen, Ary Pieterse van 68
Dalen, Ary van 84, 94, 112, 113, 134
Dalen, Jan Pieterse van 82
Dalen, Jan van 79
Dalen, Jillis van 124, 178, 207, 229, 230, 232, 245,
281, 284, 288, 322, 323
Dalen, Joost van 291, 295, 299
Dalen, Leendert Ariense van 45
Dalen, Leendert van 299
Dalen, Maria van 298
Dalen, Paulus van 176, 299
Dalen, Pieter Pieterse van 44, 45, 123
Dalen, Pieter van 108, 129
Dam, Aryaantje Cornelis 121
Dam, Leendert Teunisz van 133
Dam, Willem Jobben 76
Damensoon, Jan Pleunen 2
Damisse, Bastyaen 38
Davidts, Louwerens 29 
Davits, Christijntje 36
Davits, Pieter 12
Davits, Pleuntgen 14
Decker, Cornelis 139
Decker, Cornelis Cornelisz 5
Decker, Hermen Janse 48, 50, 62
Decker, Jan Jansse 63
Decker, Marygje 182
Desont, Antony 2
Deucht, Jan Willemse 33
Deugen, Jan 62, 66
Deught, Damis Willemsz 19
Deught, Willem Jansz 32
Deugt, Ariaentje Janse 63

Deugt, Willem 69
Deugt, Willem Ariense 44
Diepenbrugge, Huybert 179, 223, 230, 266, 267,
274
Diepenbrugge, Johanna van 284
Diepraam, Willem 115
Dijck, Jacob van 77
Dijck, Willem van 3, 4, 15, 21, 25, 26, 28, 29
Dijk, Gerrit van 92
Dijk, Pieter van 147, 158
Dirckse, Leendert, 38
Dirckse, Willem 33
Doeye, Doeghie 32
Donck, Cornelis van 90
Donck, Neeltje Gerrits van 79
Donk, Aryaantje van de 168, 190
Donk, Cornelis 182
Donk, Cornelis van de 168, 190
Donk, Mayken van de 168, 190
Donk, Neeltje Gerrits van 77
Donk, Neeltje van 77
Donk, Pieter van de 168, 190
Donk, Willempje van de 168, 190
Donkers, Annigje 189, 213
Doogen, Pieter 80, 99
Draeyer, Jacobus den 41
Driehuys, Dirk 211
Dries, Cornelis van den 123, 124
Driessen, Cornelis 260, 275
Drinkwaart, Cornelis 294, 303
Drinkwaart, Jan 115, 117, 303, 305, 327
Drinkwaart, Pieter 254, 273, 275, 283, 290, 303,
305, 312, 321
Drost, Dammis 123
Dussen, Elizabet van der 204, 220, 242, 246, 266,
269, 273, 274, 276, 292, 295, 300, 307, 313, 320,
322
Dussen, Lijsbet van der 196, 204, 231, 232, 234,
242, 287
Dussen, Maria van der 320, 327
Dussen, Neeltje van der 320
Duuren, Abraham van 165, 199
Duuren, Herber van 277
Duuren, Willem van 315

Eden van der Pals, Johan Paulus van 234
Eedenburgh, Hans Huym van  2
Eeuwouts, Maritgie 31
Egberts, Jan 326
Elders, Bastiaen 10
Elders, Leendert 8
Elderse, Cornelis 38, 42
Elisabet Agnes Jacoba, gravinne van Nassau la
Leck 170
Emaus, G. 249, 276
Emaus, Gerardus 231, 233, 277, 278, 291, 312,
316
Erkelens, Adriaan 251, 280
Erkelens, Anthony 192
Erkelens, Cornelis 144, 154, 173, 174, 177, 179,
189, 218, 251
Erkelens, Cornelis Cornelisz 177
Erkelens, Frans 113
Erkelens, Leendert 144
Erkenbout, Aam 252
Es, Adriaan van 159, 184
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Es, Dirk van 223, 224
Es, Neeltje Ariens van 93, 149
Es, Neeltje van 140, 157
Es, Wouter van 325
Esch, Sara van 91
Esprong, Hubertus d’ 299
Esser, Huibert Dirk 326
Evenblij, Cornelis 98, 121
Everdingen, Johannes van 44
Exter, Geertruyd den 83
Eykelboom, Cornelis 328
Eykelboom, Tijs 328
Eykelboom, Willem 268, 271, 272, 275, 280, 282,
297, 315, 318, 325, 328, 329
Eykens, Hendrik 187
Eykma, Hendrik 204

Faber, Johan 34
Fabritius, Lea 316
Fieltjes, Maria 280
Floris, Jan 228
Focker, 37, 41
Focker, Anna de 119
Focker, Anthony de 267, 295, 330
Focker, Antonis Pietersz 2-4, 6
Focker, Cornelis de 60, 119
Focker, de weduwe de 112, 114, 134, 136, 155,
194
Focker, De 12, 67, 68, 77, 79, 121, 127
Focker, Jacob 38
Focker, Jan Anthonisse 11, 12, 14, 15, 16
Focker, Jan Tonissen de 14
Focker, Pieter de 32, 33
Focker, Theunis Pietersz 6
Focker, Willem de 80, 95, 123, 124, 159, 165, 180,
184, 204
Foppen, Aryen 19
Foppen, Geertgie 27
Francken, Bastiaen 17
Francken, Gerrit 20
Frederik, Everd 228

Gakels, Stephanus 263, 281, 289, 290
Gameren, Wouter van 169
Gasselaer, Tijs Gerritsz 10, 11
Geelroy, Pleuntje Boudewijns 96, 97
Geemense, Jan 35
Geenen, Grietgen 29
Geer, Cornelis van der 265, 268, 274, 291, 292,
295, 298, 299
Geer, Nicolaas van der 248
Geerkens, Elizabet 157, 200
Geevaarts, Ocker 266
Gelderen, Gose van 297, 299
Gelderen, Jochem van 310
Gelsdorp, Pieter van 211, 212
Gent, Pieter van 89
Gerit, Bas 41
Gerits, Bastiaantje 2
German, George 325
Gerrits, Berber 6
Gerrits, Maeyken 63
Gerrits, Pietertje 6, 36
Gerritse, Cornelis 80
Gerritse, Neeltje 66
Gerritsz, Aryen 27

Gerritsz, Cornelis 4, 5, 19
Gerritsz, Joost 28
Gerritsz, Mels 15, 21
Gerrtisz, Joost 28
Gevaarts van Geervliet, Ocker 294
Gielen, Adriaentge 10, 11
Giesen, Ary van der 233, 299
Giessen, Ary Pietersz van der 132, 182, 212
Giessen, Grietje Pieters van de 212
Giessen, Jacob van der 132
Giessen, Pieter Ariensz van der 177, 184, 212
Giessen, Pieter van der 173
Giessen, Willemijntje van de 212
Gijsbert, Hendrik 103
Gijsberts, Hendrik 103, 104, 106, 107, 109, 110
Gijsbertsz, Huych 5
Gijsbertsz, Jan 5, 14
Gijsbertsz, Mels 2
Gijsse, Aryen 33, 37
Gijsse, Davit 36, 40
Gijsse, Willen 39
Gijssen, Pieter  33
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Graaff, Teunis de 35
Graaff, Van de 37, 39, 68, 79, 92, 268
Graaff, Willem de 228, 245, 256, 289, 291, 301,
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265, 283, 287-289, 297, 309, 331
Heykoop, Johan 134
Heykoop, juffr. 109
Heykoop, Maarten 246
Hoek, Cornelis 237
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Hogh, Aryen Jansse 41
Hoinck van Papendrecht, Anthonie 278, 279
Holst, Annigje Gerrits van 149, 151
Holst, Pietronella van 218
Holte, Betje van  326
Hoofft, Jan 241
Hoofft, Samuel ‘t  238
Hoog, Adriana Cornelis de 82
Hoog, Cornelis de 87, 199
Hoog, Erik de 125, 169
Hoog, Gerrit de 199
Hoog, Gijsbert de 199
Hoog, Huybert de 125, 169, 199, 206
Hoog, Maayke de 199
Hoog, Maria van der 139
Hoog, Neeltje de 206
Hoog, Susanna de 125, 206
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Hoogt, Teunis van der 282, 320, 322, 323
Hoogtenboom, Lijsbet 105
Hoogwinkel, Leendert 310, 311
Hoop, Dirk van der 48
Hoop, Hendrik van der 123
Hoop, Hubert van der 40
Hoop, Leendert Hubertus van der 191

Hoop, Van der 39
Hooy, Anthony de 45, 68, 69, 74, 84, 87, 103, 106,
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237, 238, 251, 257, 265, 266, 269, 274, 276, 278,
282, 283, 285, 286, 288, 289, 292, 293, 297, 300,
301, 303, 307, 308, 313, 315
Kraay, Crijn Jansz 12, 28
Kraay, Dirk de 196
Kraay, erven de 287
Kraay, Geertje Cornelis 98
Kraay, Geertruy de 266, 319
Kraay, Geertruy Gerrits de 156
Kraay, Gerrit de 131, 155, 170, 181, 227, 330
Kraay, Giel de 274
Kraay, Gijsbert Krijnen 54, 225
Kraay, Jan 65, 73, 320
Kraay, Jan Cornelisz 98
Kraay, Jan de 114, 124, 131, 150, 169, 180, 189,
265, 274, 289, 293, 296, 298, 306, 322, 323,
327-330
Kraay, Jan Krijnen 64, 72
Kraay, Jan Krijnen de 149, 151
Kraay, Jannigje Zegerse 48
Kraay, Jasper de 234, 243
Kraay, Krijn Cornelisz 98
Kraay, Krijn de 157, 180, 191, 193-195, 198, 199,
202, 204-206, 209-215, 217-219, 222, 226, 227,
241, 243, 250, 253, 259, 261, 271, 310, 318
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Kraay, Krijn Jansz de 156, 169
Kraay, Michiel de  243
Kraay, Neeltje Cornelis 98
Kraay, Pieter Ariensz 138, 145
Kraay, Pieter de 87
Kraay, Pleuntje Cornelis 45
Kraaywinkel, Aagje 206
Kraaywinkel, Cornelis 206
Kraaywinkel, Dirk 206
Kraaywinkel, Reynier 206
Kreukniet, Cornelis 318
Kreukniet, Gerrit 189
Krijgsman, Jan Ariensz 78, 86, 104, 105
Krijnen, Ariaentje 56
Krijnen, Ary 104, 105, 113, 186
Krijnen, Bastiaen 101
Krijnen, Berber 51
Krijnen, Huymen 71
Krijnen, Jannigje 131, 157
Krik, Willem 264
Krimpen, Dirk van 132, 146, 151, 154, 156, 157,
166, 182, 200, 213
Krimpen, Wouter van 253, 261
Krom, Deeltje Maartens 130
Krom, Maria 250
Krom, Mary Pieters de 120
Kroon, Ary de 202, 203, 205, 223, 233, 263, 269,
275, 282, 302, 315, 321, 325, 326
Kroon, Aryaantje de 202, 203
Kroon, Jan 119, 124, 130
Kroon, Jannigje de 124, 176, 177, 192, 195-197,
199, 206, 208, 269, 315, 318
Kroon, Jannigje Pieters de 208
Kroon, Maayke de 202, 203
Kroon, Marinus 103
Kroon, Mary 104
Kroon, Neeltje de 206, 318
Kroon, Neeltje Pieters de 208
Kroon, Pieter 320
Kroon, Pieter Cornelisz 129, 190
Kroon, Pieter de 157, 158, 167, 176, 180, 181, 187,
189, 202, 206-208
Kroon, Pieternella de 202, 203
Kroon, Tijs de 117, 151, 183, 202, 203
Kruk, Ary 113
Kruyt, Pieter 175, 177
Kulgie, Aryen Cornelisz 9
Kun, Cornelis van der 217
Kuykhoven, 74
Kuyl, Ary van der 57
Kuyl, Ary Wouterse van der 56, 57, 78
Kuyl, Bastiaantje Pleunen van der 173, 184
Kuyl, Cornelis Jansz van der 132
Kuyl, Cornelis Pleunen van der 165, 207, 227, 235,
247, 249, 287, 291, 305
Kuyl, Cornelis van der 122, 184, 201, 205, 206,
210, 215, 221, 247, 253, 273, 291, 305
Kuyl, Hendrik Jansz van der 122, 126, 297, 299,
313
Kuyl, Hendrik Pleunen van der 172, 225, 247, 276,
278, 303
Kuyl, Hendrik van der 117, 173, 187, 189, 208, 209,
217, 231, 245, 247, 259, 283, 293, 298, 308, 313,
319
Kuyl, Huyg Jansz van der 176
Kuyl, Huyg van der 209

Kuyl, Jan Cornelisz van der 118
Kuyl, Jan Hendriksz van der 132, 138, 152, 170,
237, 299
Kuyl, Jan Jansz van der 173
Kuyl, Jan Pleunen van der 184, 188, 189, 201, 205
Kuyl, Jan van der 118, 122, 184, 194, 264, 328
Kuyl, Jasper van der 331
Kuyl, Leendert Hendrikse van der 238
Kuyl, Leendert van der 237, 254, 286, 307, 314,
319, 328
Kuyl, Lijsbet van der 137
Kuyl, Pieter Woutersz van der 43, 160
Kuyl, Pieternel van der 160
Kuyl, Pleun Jansz van der 313
Kuyl, Pleun van der 117, 143, 173, 184, 313, 318,
320, 326, 327, 331
Kuyl, Wouter Cornelisse van der 78
Kuypers, Gijsbert 310

Laan, Ary van der 138
Laar, Hendrik van der 251
Laat, Aagje de 84, 88, 89, 104
Laat, Agatha de 80
Laat, Anna de 56, 57
Laat, Lena de 98, 108, 120, 121
Lacalmette, Antoine Bose de 199
Lacalmette, C.L. Bose de, 199
Lacalmette, Cornelis Bose de 199
Laer, Aertgie van 29
Lambertsz, Cornelis 27
Lambrechtsz, Jan 6
Landgraaff, Leendert 326
Landman, Arnoldus 259, 263, 267, 284, 299, 308,
324
Landsert, Ary 168
Landsert, Ary Cleysz 182
Landsert, Cleys 182
Landsert, Maarten 168, 182
Landsert, Maarten Cleyssen 92
Landsert, Teunis 221
Landsert, Willem Leendertsz 199
Lange, Dirk de 177
Lange, Mels de 210, 250, 255, 259, 277
Lange, Pieter de 176, 208
Lange Steeg, Henderick  2
Langelaar, Jannigje Jans 47, 60
Langen, Mels de 253, 254, 270
Langerak, Ary 184, 185, 194, 198, 211, 232, 234,
241, 243, 246, 250, 260, 272, 311
Langesteegh, Pieter Pouwelsz 2
Lans, Leendert Pieterse 100
Lauwen, Pleuntge 20, 21
Lee, Jacobus van der 186
Leenderts, Adriaentgie 29
Leenderts, Anneken 18
Leenderts, Grietje 41
Leenderts, Jannigje 97, 110
Leenderts, Lijsbet 121
Leenderts, Magdaleentje 36
Leenderts, Martigie 15, 21
Leenderts, Pleuntgen 7
Leendertsz, Aryen 31, 34
Leendertsz, Cornelis  3, 13, 22
Leendertsz, Jasper 10
Leendertsz, Leendert 5, 37, 38, 42
Leendvaart, Ary 284
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Leenheer, Boudewijn 310, 311
Leer, Hendrik van der 168, 194, 211, 216, 222,
267, 272, 276, 278, 279, 282, 295, 297, 308, 316,
322, 323, 331
Leer, Hendrik van 197, 216
Leer, J. van der 316, 324, 325, 326
Leer, Jacob van der 261, 264, 268, 271, 275, 281,
282, 284, 285, 288-295, 297, 298, 301, 302, 304,
305, 310, 311, 314, 316, 317, 320, 321, 323, 324,
327-331
Leestemaecker, Jan Cornelisse 36
Leeuw, Maritgie Pieters de 15
Leeuwen, Gerrigje van 201, 225
Leeuwen, Ingetje van 233, 234, 276-278, 319
Leeuwen, Jacoba van 212
Leeuwerk, Gijsbert Gorisz 154
Leewerk, Pleuntje Gijsberts 154
Lek, Aegje Cornelisse van der 48
Lengenhager, Johannes Georg 304, 307
Leun, Maria van der 218, 225
Lichaem, Annigje ‘t 97
Licht, Lena Pieters van der 38
Lieffhollander, Cornelis 229
Liefholland, Claas 287
Liefhollander, Claas 288
Liek, Maeycken Gerrits 69
Lievenadt, Cornelis Jansse 33
Lievens, Jacob 8, 10, 22, 23, 33
Lievensz, Jacus 7
Lighaam, Adriana 289
Ligt, Gerrit Pieters van der  70
Ligt, Gerrit van der 92, 146, 177
Ligt, Mary Pieterse van der 44, 45
Lill, Wolters van 244
Limpers, Vincent  99
Linden, Abraham van der 236
Linden, Elisabeth Catharina van der 201, 205
Linden, Jan van der 88
Linden, Pleuntje van der 253
Lodewijk, Maurits 90, 94, 228
Lodewijk Theodoris, grave van Nassau la Lek, 142
Loon, Adriaen van 68
Loon, Ary van 194, 233, 256, 272, 328
Looy, Cornelis van der 122
Lormier, Hendrik 223
Lourens, Jacob 317
Louwen, Abraham 21
Lubberde, Cornelis Aryensz 98
Lubberde, Lubbert Ariensz 98
Lucas, Maria 17, 28
Lucasse, Gerrit 79
Ludewica, Mauritia 157
Ludichause, 31
Lugte, Gijsbregt 95
Lugterhof, Claas 179
Lugterhoff, Nicolaas 138
Lugterhoff, Nicolaas van 155
Luttelyckhuysen, Lijsbet 70

Maanhout, Jannigje Boudewijns 108, 109
Maarten Cornelis de Kievit, 262
Maat, Cornelis 304, 324
Maat, Eldert 154, 161, 180, 206, 210, 213, 214,
217, 222, 225, 229, 230, 236, 241, 243, 246, 250,
252, 257, 268, 271, 275-277, 291, 292, 300, 302,
309, 311, 323, 325, 327

Maatje, Jan 260
Mack, Maarten 87
Maertense, Cleys 33, 44
Maggiele, Leendert 60
Mak, Bastiaantje 141, 153, 161, 162, 167, 169, 171,
173, 175, 185
Mak, Claas 103, 104, 106, 107, 110, 130, 143, 188,
193
Mak, Claas Jansz 113, 124
Mak, Cornelis 79, 115, 129, 143, 150, 159, 171,
172, 176, 213, 215, 225, 236-238, 242, 245, 253,
254, 258, 298, 326
Mak, Cornelis Aarde 118
Mak, Cornelis Jansz 80, 130, 144
Mak, de weduwe 167
Mak, Elisabeth 232
Mak, Jaapje 193
Mak, Jan 140, 180, 189-192, 196, 197, 204, 215,
221, 223, 226-228, 231, 232, 236-242, 244, 247,
251, 254, 257, 269, 270, 273, 276-278, 280, 281,
286, 287, 291, 294, 295, 301, 308, 315-317, 320,
325, 327, 328
Mak, Jan Maartensz 162
Mak, Jasper 87
Mak, Jasper Cleyssen 69
Mak, Klaas 86, 110
Mak, Maarten 83, 85, 86, 89, 94, 95, 97, 100, 101,
115, 128, 130, 131, 137, 142, 143, 147, 148,
151-153, 160, 165, 188, 200, 268-270, 273, 276,
277, 280, 283, 287, 296, 303, 305, 315, 328, 331
Mak, Maarten Janse 83
Mak, Maayke 193, 264
Mak, Maerten Cleyssen 79
Mak, Maerten Jansen 79
Mak, Martinus 319
Mak, Matthijs 305
Mak, Mergje 140
Mak, Pieter 140, 147, 176, 182, 185, 190, 195, 196,
198, 200, 204, 225, 228, 238, 250, 252, 254-256,
260, 264, 265, 268-270, 272, 276-279, 285-288,
291, 292, 295-297, 299, 305, 312, 313, 316, 317,
319, 320, 327
Mak, Pieter Maartensz 158, 162, 163, 171, 173
Mak, weduwe 291, 325
Manlove, Thomas  142, 146, 159, 167, 178
Mans, Constantia 244
Mappa, Adam Cornelisz 168, 177
Marinisz, Jan 8, 31, 33, 45, 67
Martinius, Abraham 153
Mast, Jozeph Pietersz 307
Mast, Pieter 276
Maurits, Jan 169
Meermans, Abraham 11
Meertens, Pietertge 10
Mes, Ary Gijsbertsz 121
Mesteker, Arnolda 218-220
Mesteker, Henricus Cornelis 218-220
Meteren, Hendrick van 147
Meteren, Nicolaas van 246, 260
Metje van den Berg, 229
Metselaar, Leendert 112
Metselaar, Leendert Leendertsz 15, 69, 76, 108,
119-121
Metselaer, Cornelis Jansz 23
Meulen, Gerardus van der 168
Meuls, C.A. 322
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Meuls, Cornelis 310
Meuls, Cornelis Adrianus 270, 293, 298, 299, 311,
313, 328, 329
Meuls, de heer 327
Mever, Dirk 192, 211, 226, 245
Mever, Gijsbert 81, 130, 131, 158, 186
Mever, Johannes 196, 198, 210, 234, 245
Mever, Rut 81, 215, 236, 243
Mey, Hendrik van der 153
Mey, J.G. de  226
Mey, Jan Gijsberto de 174, 240
Meyer, Jan 151, 216
Meyer van der Mak, 306
Michault, S. 159
Michault, Simeon 185, 195
Michault, Simon 171, 178, 193, 197, 281
Michiels, Ariaentgie 32
Middelkoop, Bastiaan 120, 121, 179, 223
Middelkoop, Bastiaan Jansz 136
Miehault, Geertruyda 233-235
Miehault, Hendrina 233-235
Miehault, Simon 167, 169, 233-235
Mijle, Van der 23
Millingen, Neeltje van 315
Molenaer, Pieter Aryens 29
Moleschot, 37
Mom, David Jan 266
Mom, David Joan 270, 281, 300
Mom, Joan David 276
Monnet, Abraham 168
Montanus, Arnoldus  296
Mostert, Claas 173, 174, 176, 178, 232, 240, 241,
244, 245, 293
Mostman, Cornelis 284, 296, 322
Mourik, Cornelia van 184, 185
Mozes, Salomon 240
Muilwijk, Lijntje 166
Muls, Claasje 293
Muls, Kaatje 191, 192, 211, 243, 293
Muls, Kaatje Pieters 168
Muls, Pieter 159
Muls, Pieter Freysse 90
Muyden, Adriana van 235
Muye, Jan Claesz 3
Muyen, Bastiaan van 253
Muyen, Claes Jansz 17
Muyen, Gijsbert Janse 57
Muyen, Huygh 30, 31
Muyen, Lieven Janse 42, 51, 59
Muyen, Pieter 4, 5
Muyen, Pieter Cornelisz 5
Muylwijk, Aryaantje Cornelis van 152
Muylwijk, Mayken Cornelis van 153, 155, 160
Muys, Aartje 46, 54
Muys, Aert 36
Muys, Anthonia 192
Muys, Ary 192
Muys, Baldina 192
Muys, Claas 68, 86, 92, 123
Muys, Cornelia  37, 123, 192
Muys, Cornelis 43-47, 54, 56, 57, 60, 64, 67-69, 78,
87, 99, 101, 103, 113, 128, 129, 133, 152, 158,
159, 161, 164, 170, 171, 236
Muys, Cornelis Jansse 41
Muys, Cornelis Pietersz 22, 23
Muys, Jaapje 123

Muys, Jacoba 192
Muys, Jan 21, 35, 47, 60
Muys, Johanna 192
Muys, Leendert 29
Muys, Lena 192
Muys, Maria 192
Muys, Ningen 192
Muys, Pieter 12, 13, 18, 19
Muys, Pieter Cornelisz 2, 29
Muys, Pleun 101, 165, 170, 171
Muys, Pleun Jansz 28
Muys, Pleuntje Pieters 41
Muys, Plonis 180-182, 184-188, 190, 192, 193
Muys, weduwe 110
Muys, Wouter 13, 22

Nassau la Lek, 39
Nassauw, Louis de 49, 51
Nauwen, Zeger 210, 217
Nazo, Willem 168
Nederveen, Jacob 241, 250
Nederveen, Jacob van 118, 285
Neeff, Adriaan 265, 289, 296, 301, 314
Nek, Willem van 51
Nibbeling, Dirk Willem 278, 289
Nieuvervaart, Hendrik van 308
Nieuwland, Ary 305
Nieuwpoort, Aart 290
Nieuwpoort, Cornelis  202, 203, 315, 318
Nieuwpoort, Wouter 329
Nieuwveen, Jan 208
Nievelt, Albertus van 105
Niewael, de heer van 34
Nijding, Ary Jaquesse 84
Nijding, Jaques Ariense 71, 84
Nobbe, Hendrik 316
Nonhoff, Hendrik 325
Nonhoff, Hendrik Prins, 50
Nugteren, Abraham 263, 266, 273, 282, 292, 305,
321, 323
Nuyens, Heyltje 191
Nuyssenburg, Abraham van 4

Oever, Abraham Adrianus van den 203-205, 209,
218, 219, 324
Oever, Adrianus van den 330
Olm, Bastiaan van 230
Olm, Cornelis van 230
Olm, Jan van 230
Olm, Pietertje van 230
Oly, Jan 138-140, 159, 194
Onselen, Ary van 217, 227
Oome, Ary 130, 131, 149, 150, 152, 156, 166, 169,
170, 256, 313
Oome, Aryen Spruyt, 78
Oomen, Jan 184
Oomes, Maria Ariens 177
Oomis, Aalbert 242
Ooms, Eymert 105
Ooms, Jan 243, 253, 298, 313
Ooms, Jannigje 105
Ooms, Maria 256
Oosterling, Wilhelmina 116, 120
Ooyen, Teunis van  221
Os, Jacobus van 89, 97, 108
Oskamp, Teunis 330
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Ossanen, Adriana van 268
Otterspoor, Hendrik van 90
Ouderkerk, Aryaantje 113
Oudewater, Lambert 176
Oudraat, de heer 108, 117
Oudraat, Helena 159, 165, 204
Oudraat, Henricus 118
Ouwen, Jan 133
Ouwens, Jan Zeegersz 133
Overschie, Van  24
Oversteege, Cornelis van 23
Oyen Gelore, Van 229

Pals, Ary Huygen 132, 138
Pals, Huyg Ariensz 138, 152
Papenhuizen, Boen 324
Papenhuizen, Boen Jansz  327
Pasman, Willem 80
Paulus, Grietje 130
Paulus, Marygje 130
Paulus, Pietertje 130
Pause, Bastiaan van 152
Pauwels, Maeycken 6
Pauwelsz, Jan 6
Perre, de heer van der 35
Peters, Pieter 70
Phillipsz, Alewijn 18
Pierson, Johanna 87
Pieters, Adriaentje 36
Pieters, Deemitje 69
Pieters, Maeyken 3
Pieters Marya Verhoeven, 186
Pieters, Pieter 70
Pieters, Pleuntje 34, 36
Pieters, Ploontie 6
Pieters, Sijgie 11, 19, 36
Pieterse, Crijn  37, 38, 41
Pieterse, Gijsbert 64, 76
Pieterse, Jan 43, 80
Pieterse, Mary 44
Pieterse, Paulus 70
Pieterse, Pieter 68
Pietersz, Leendert 98
Pietersz, Piertie 4
Pietersz, Pleun 14
Pietersz, Tomas 3, 4
Pietersz, Wouter 11-13, 43, 45, 83, 111, 113, 123,
129, 140, 141
Pijl, Abraham 17, 24
Pijl, Abraham Pietersz 4
Pijl, Abram 35
Pijl, Aechgie Cornelis 27
Pijl, Anna Maartens 133, 143, 144, 147
Pijl, Annigje Maartens 119
Pijl, Aryaantje Gijsberts 124, 154
Pijl, Aryen Leenderse 35, 37
Pijl, Barnardus 253, 258, 263, 276, 285, 286, 288,
289, 300, 301, 303, 306, 312, 331
Pijl, Barnardus Cornelisz 280
Pijl, Bastiaantje Ariense 78
Pijl, Bastiaen 41, 80
Pijl, Bastiaen Leenderse 37, 80
Pijl, Christoffel van 303
Pijl, Cornelis 42-47, 50, 51, 54, 59, 63, 64, 66, 67,
68, 70, 77, 79, 83, 85, 90, 92, 96, 97, 99-101,
104-106, 109-111, 113-116, 118-198, 200,

202-205, 207, 209, 212, 213, 215, 216, 218, 220,
221, 224, 225, 227-230, 232, 238, 245, 246, 258,
263, 266, 283-286, 289, 291, 292, 295, 305, 310,
316, 319, 321, 328
Pijl, Cornelis Abramse 34
Pijl, Cornelis Alidanus 197-206, 208-211, 213,
215-219, 221-230, 233-243, 245-327, 278, 329, 330
Pijl, Cornelis Ariensz 152, 188
Pijl, Cornelis Cornelisz 3, 5, 141-144, 146, 150-152,
158-160, 164-167, 169-173, 175-177, 179, 180,
181, 184-186, 188, 189, 190, 192, 194, 196,
198-201, 204, 205, 207-209, 211, 216, 217, 225,
227-230, 232, 233, 235-240, 242-244, 247, 252,
256, 259, 261, 263, 267, 271, 272, 275, 276,
278-281, 287, 289-291, 294, 295, 301, 303, 304,
306, 311, 314, 316, 321-323, 329
Pijl, Cornelis Jacquesz 146
Pijl, Cornelis Jansz 47, 125, 126, 128-133, 135,
137, 138, 140-142, 145-148, 150-153, 156, 157,
159, 162-167, 169, 171-173, 175, 179, 182,
184-186, 188-192, 195-199, 201, 204-210, 212,
214-219, 221, 223, 225, 228-232, 237, 242, 245,
254, 255, 258, 261, 264, 267-269, 283, 285, 286,
306
Pijl, Cornelis Leendertse 3, 42
Pijl, Deeltje Ariens 134
Pijl, Fop Cornelisz 149, 151
Pijl, Gijsbert Pietersz 92, 123, 124, 127, 154, 169
Pijl, Gooy 184, 188, 189, 194, 197, 211, 236, 240
Pijl, Gooy Benjaminsz 124, 132, 153, 196
Pijl, Goris 143, 182, 198, 230, 246, 254, 258, 276,
278, 281, 282, 286, 291, 295, 300, 301, 311, 314,
316, 319, 321, 322, 327
Pijl, Goris Jansz 146, 153, 164
Pijl, Herman Cornelisz 16
Pijl, Herman Pietersz 17
Pijl, Jacob 307
Pijl, Jacques 134, 139, 143, 148, 153, 162-164,
166, 172, 180, 182, 187, 192, 195, 199
Pijl, Jacques Jansz 146, 153, 164
Pijl, Jan 44-47, 49-51, 54, 56, 57, 60, 64, 66-70, 77,
80, 83, 84, 89, 104-107, 109, 111-115, 117-119,
121, 122, 132, 143, 148, 149, 151, 164, 169, 173,
178, 182, 193, 195, 258, 263, 279
Pijl, Jan Cornelisz 124
Pijl, Jan Pietersz 121
Pijl, Johanna 192, 221
Pijl, Johanna Cornelis 196
Pijl, Johannes 221, 232, 234, 237, 241, 244,
248-250, 252, 255, 257, 258, 260, 261, 266,
275-279, 286, 287, 289, 293, 294, 298, 304-306,
308, 313, 314, 318, 319, 322, 326, 328, 330
Pijl, Johannes Cornelisz 262, 267, 270, 285, 320
Pijl, Johannes Plonisz 275, 295, 300, 306, 309,
312, 314, 316
Pijl, L.A.  329
Pijl, Leendert 6, 38, 39, 41-47, 49-51, 53, 54, 56-58,
60-62, 64-72, 74, 75, 77-90, 92, 94, 95, 97-101,
103-122, 124, 132, 157, 185, 186, 200, 222, 300,
310, 326
Pijl, Leendert Cornelisz 20-22, 38, 289
Pijl, Leonard 166, 168, 204, 234, 243, 248, 258,
277, 281, 292, 305, 312, 315
Pijl, Leonard Armiger 243, 244, 248, 249, 254, 255,
258, 266, 268, 271, 282, 283, 299, 304, 306, 308,
313, 316, 318, 323-325, 327, 329, 330
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Pijl, Lijsbet 192, 221, 320
Pijl, Lijsbet Cornelis 196
Pijl, Lijsbet Goyen 196
Pijl, Maarten Cornelisz 288
Pijl, Marygje Goyen 196
Pijl, Mayken Gijsberts 124, 154, 155
Pijl, Mayken Pieters 169, 199
Pijl, Pieter Abrahamsz 26
Pijl, Pieter Gijssen 146
Pijl, Pieter Hermanus 2
Pijl, Pieter Pietersz 121
Pijl, Pleun 117, 118
Pijl, Plonis 117, 120, 124, 128, 135, 136, 138, 141,
148, 151, 158, 159, 162, 163, 167, 173, 174, 187,
191, 192, 196, 201, 204, 209, 211, 220, 221, 228,
231, 233, 234, 236, 238, 245, 246
Pijl, Sara Cornelis 173
Pijl, Willempgie Cornelis 20
Pijl, Wouter 201, 216, 225
Pijl, Wouter Gooyen 134, 165, 166, 183, 188
Pijpers, Joris 123, 192
Plaat, Ary van der 98, 139, 147
Plaat, Cornelia van der  216
Pleun ‘t Hoen, 92
Pleunen, Aeltje 66
Pleunen, Andries 6, 12, 16
Pleunen, Anneken 6
Pleunen, Claes 10
Pleunen, Cornelis 9
Pleunen, Cornelis Quackernack, 110
Pleunen, Goris 60
Pleunen, Jan 6
Pleunen, Marigje 9, 60
Pleunen, Mary 67, 151
Pleunen, Saentje 60
Pleunen, Sijgje 41
Pleunen, Teuntje  99, 101, 103, 113, 128, 133, 152,
158, 161, 170, 171
Pleyt, Aart Gielen 69, 156
Pleyt, Frank Gielen 173, 174, 179, 191
Pleyt, Giel 174, 191
Pleyt, Jan 197
Pleyt, Jan Gielen 174, 179, 199, 249
Plomp, Pietertje Leendertse 50
Pluymert, Dirk Claassen 68
Polak, Andries Jozeph 234
Polderman, Aagje 125
Polderman, Aryaantje 125
Polderman, Dina 125
Polderman, Dirk 125
Polderman, Geertje 125
Polderman, Jan 125
Pompe, 22, 34, 42, 68, 79
Pompe, Matthijs 23
Ponse, D.J. 191
Ponse, Dirk Jacob 186, 191, 199, 218
Ponse, Jacob 179
Pot, Ary 226, 233, 261, 331, 332
Pot, Bastiaan 160, 245, 248, 250, 255, 256, 265,
268, 269, 271, 276, 278, 291, 296, 326
Pot, Bastiaen Janse 66
Pot, Jan 62
Pot, Jan Janse 66
Pot, Johannes 244
Pot, Joost 160
Pothoven, Jan 80

Prangen, Willem 199
Prins, Claas 260, 310
Prins, Evert 143, 144, 146
Prins, Sijgje Hendricx 50
Prins, Teunis 289
Prins, Willem 92, 116, 127, 128
Prinsen, Maritgie 29
Prooyen, Cornelis van 107, 110, 128, 129, 133,
138, 139, 159, 174, 175, 181, 183, 186
Prooyen, Jan van 273
Punt, Willem 92
Puyker, Ary de 246

Quackernak, Cornelis 79
Quakernak, Neeltje 154
Quakernak, Neeltje Cornelis 184
Quint, Johannes de 219
Quirijns, Anna 158
Quirijns, Cornelis 158

Raad, Petronella de 312
Raamsberge, Marytje van 121
Ravestein, Ary 251
Redelijckheidt, Bastiaen 37
Redelijckheyt, Cornelis Cornelisz 6, 8, 9, 17, 21
Redelijkheyd, Helena 237
Redelijkheyt, Ary 103
Redelijkheyt, Ary Cornelis 64
Redelijkheyt, Aryaantje 93, 155
Redelijkheyt, Cornelis 43, 45, 58, 64, 65, 67, 69,
77-79, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 112, 124, 133, 187,
204
Redelijkheyt, Cornelis Ariensz 108
Redelijkheyt, Cornelis Cornelisz 9, 10, 14, 19
Redelijkheyt, Huyg 92, 100, 101, 104, 106, 107,
110, 111, 113, 116, 118, 120-136, 138, 139, 141,
144, 147, 148
Redelijkheyt, Huygh Cornelisse 54, 91
Redelijkheyt, Lena 139, 147, 148, 150
Rees, Abraham van 51, 75
Rees, Matteus 67
Renssen, Nicolaas 312, 315-319, 320, 321, 324,
327, 329
Renssen, weduwe 325
Repelaar, Johan 241
Repelaar, Ocker 241
Repelaer, 41, 48, 76
Repelaer, A. 
Repelaer, Anthony 38
Repelaer, Hugo 38
Reynen, Huyg 205
Rhoon, Nicolaas van 126
Ridder, Anthonis Cornelisz 30
Ridder, Theunis Cornelisz 32
Rie, Everdina Adriana van  218-220
Rie, Mechelina van 218-220
Rie, Petronella van 139, 149, 218-220
Rij, Leendert van 135, 136, 138
Rijke, Adrianus 225, 232, 233, 237, 240, 271, 278,
279
Rijke, Gerrit 275
Rijke, Johannes 278, 287, 290, 326
Rijke, Johannes Adriaansz 279
Rijp, Petrus Constantinus van 187
Rijp, Willem van 123
Robbertsz, Gerrit 73
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Roedolff, Johannes 241, 255
Romeyn, Adriaentge Cornelis 12
Romeyn, Aert 38
Romeyn, Cornelis Adriaensz 7
Romeyn, Dirck Cornelisz 12, 14, 25
Romeyn, Gerardus 205, 222
Roocken, Jan 13, 14
Roocken, Maeycken 2
Roodnat, Aart 164, 182
Roodnat, Cornelia 238
Rook, Catharina Anthonia 244
Rook, Pieter Adriaan de 218-220
Roon, Nicolaas van 118
Roos, Annigje 227, 235, 254
Roos, Annigje Teunisse 113, 130
Roos, Ariaantje 261
Roos, Ary 124, 128, 188
Roos, Aryaantje Teunisse 113, 130
Roos, Cornelis 149, 151, 158, 166, 168, 186, 191,
218
Roos, Cornelis Jacquesz 124, 129, 147, 161
Roos, Cornelis Maartensz 156, 159
Roos, Dirk 165, 179, 191, 198, 205, 207, 216, 219,
229-231, 234, 243, 245, 258, 264, 265, 267, 280,
283, 292, 296, 297, 300-307, 312, 318, 320, 321,
327, 331
Roos, Dirk Cornelisz 150
Roos, Gerrigje 282
Roos, Goris 121, 124, 130, 131, 148, 155, 157-159,
169, 176, 177, 192, 195-197, 199, 265
Roos, Jacques Cornelisz 150
Roos, Jacus 98, 179, 198, 219, 229, 233, 256, 282
Roos Jansz Roos, 137
Roos, Maerten 60, 70
Roos, Pieter 56, 57
Roos, Sophia 192, 195-197, 199
Roos, Teunis 113
Roos, Willem 128, 142, 144, 152, 165, 179, 181,
185, 192
Roos, Willem Ariensz 130
Rootnat, Aart 262, 270, 276, 281
Rootnat, Cornelia 256
Rootnat, Pieter 246
Rootnat, Pleun 246
Rooy, Willemina de 68
Rooyen, Jan Claassen van 46, 67
Rosa, Aart 185
Roskam, de heer 35, 74
Roskam, Jan 177
Roskam, Leendert 53, 61, 76, 90
Roskam, Teunis 106
Rossen, Aert Bastiaensz van 28
Roterman, Barend  326
Roy, Jacobus de 80, 104
Rudolff, Johannes 275
Ruigers, Dirk Jansz 316
Ruyselaer, Barent Willemsz 28
Ruyselaer, Frans Willemsz 45, 90
Ruysselaer, Willem 17, 28
Ruyter, Cornelis de 247, 249
Ruyter, Jan de 202, 203, 206, 216, 218, 219, 243,
247, 249, 255, 258, 259, 266, 270, 275, 288, 292,
298, 300, 303, 319

Saars, Cornelis 281
Saeygie, Aryen Aryensz 9

Salk, Ploon Pietersz 6
Sax, Maria 325
Schagen, Albregt Nicolaas van 49, 51
Schagen, Cornelis van 268, 270, 288, 300, 326
Schagen, Jan Pietersz van 175
Schagen, Jan van 78, 134, 147, 156, 166
Schagen, Leendert Jansz van 119, 175
Schagen, Leendert van 98, 110
Schagen, Pieter van 282, 323, 325
Schalcken, Dirck 25
Schalcken, Sijtgie 19, 24, 25
Schalckendr, Fijcken 3
Schalcx, Schalckgie 6, 17, 19, 24, 25
Schenk, Huyg 175
Schermer, Hermina Jacoba 308
Schipper, Wouter Pietersz 4, 5, 19
Schit, Aart 222, 225, 246, 251
Schit, Ary Willemse 77
Schit, Cornelis Willemse 40
Schit, Willem Dircxsz 15
Schmidt, Hendrik Rudolff 227
Schmidt, Rudolff 263, 267, 269, 270, 275-281, 284,
290
Schook, Davidt 21
Schoon, Frederik 77
Schoon, Hendrik 105
Schoornagel, Dingena 324, 326
Schop, Trijntje 213, 214, 222
Schot, Gerard Paulus 290
Schouten, Adriaan 273
Schouten, Adriana Jacobs 117
Schouten, Aryaantje Jacobs 118
Schouten, Cornelia Jacobs 118
Schouten, Cornelis 37, 189, 221, 227, 231, 273,
299, 305, 324
Schouten, Cornelis Cornelisse 37, 43
Schouten, Cornelis Jacobsz 44, 118
Schouten, Cornelis Schuytmaker, 37
Schouten, Crijn 273
Schouten, Engel 201, 226, 227
Schouten, Jacob 208, 227, 286
Schouten, Jacob Cornelisz 18, 35, 118
Schouten, Jan 66
Schouten, Jannetje Jacobs 118
Schouten, Jasper 233, 261, 287
Schouten, Pieter 100, 101, 133, 144, 154, 184
Schouten, Pieter Jacobsz 117
Schroot, Leendert 80
Schuermans, Hendrik 68
Schuytmaker, Claes Cornelisz 27
Schuytmaker, Cornelis Willemse 60
Schuytmaker, Gerrit Cornelisz 19, 20, 24, 25, 26
Schuytmaker, Leendert Hermansz 10
Sels, Jan 192, 257, 279, 285
Sieffkens, Simon 192
Sieverts, Fredrik 191, 195-197, 199
Silverschoon, Maritgie Jacobs 28
Slagboom, 256
Slagboom, Claas 212, 250
Slagboom, Cornelis 110, 111, 133, 158
Slagboom, Cornelis Willemse 95
Slagboom, Neeltje 155, 167, 174
Slagboom, Pietertje 98
Slagboom, Pietertje Willems 119
Slagboom, Willem 119, 198, 205, 211, 229, 243,
245, 250, 260, 269, 270, 273, 280, 283, 297, 311,
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318
Slappendel, Aryaantje 130
Slappendel, Dirkje 130
Slappendel, Paulus 130
Slappendel, Wouter 130
Slassie, Bellichgie 27
Slegte, Albert van den 130, 137
Slegte, Catharina van den 168
Slingelandt, Teunisz 143
Slootmakers, Hendrik 68
Sluys, Jan van der 146, 152
Sluys, Teunis van der 108, 109
Smit, Bastyaen Jansz 3, 5
Smit, Cornelis 212
Smit, Cornelis Jansz 206
Smit, Fop 159, 161, 172, 173, 175, 177, 178, 184,
187, 189-191, 193, 208, 210, 216, 232, 238, 267
Smit, Fop Jansz 105, 106, 158, 166
Smit, Gijsbert 286, 308, 320 
Smit, Goris de 46, 68
Smit, Goris Jacusse 60, 69, 116
Smit, Jacques Jansz 104, 105
Smit, Jacus 209, 224, 225, 228, 240, 256, 270,
278, 299, 321, 325
Smit, Jaecques Ludders 19, 32, 70
Smit, Jan 134, 189, 209, 226, 228, 239, 241, 242,
244, 249, 251, 264, 267, 269, 273, 281, 282, 284,
287, 307, 310, 316, 317
Smit, Jan Foppen 191, 201, 205, 213, 222, 224,
253, 285
Smit, Jan Jacusse 44, 78, 96, 97
Smit, Jannigje 309
Smit, Neeltje 277
Smits, Jacobus 192
Smits, Jan 44, 45, 57
Smits, Pieter 142, 143, 152
Smittie, Leendert Jansz 22, 23
Snep, Martinus 122
Sneq, Jacobus 29
Snijer, Jan de 78
Snip, Dirk 133
Snoek, 90
Snoek, Goris Dircxe 60
Soet, Jan 38, 44, 78
Soet, Leendert Jansz 109
Soetman, Aryen Aryensz 19
Soetman, Aryen Cornelisz 3
Soetman, Aryen Jacobsz 31
Soetman, Bastiaen 35
Soetman, Bastiaen Cornelisz 24, 25
Soetman, Cornelis Ariensz 25
Soetman, Willem Jacobsz 13
Son, Daniel van 93, 94
Sondervan, Ary 81
Sondervan, Cornelis 169
Spaan, Geertruy 262
Spaan, Jan Aartsz 261, 262, 283
Spex, Lena 97
Spiering, Nicolaas 252
Sprakel, Ary 94
Sprakel, Jan 90, 94
Spriet, Bastiaen Leendertsz 27
Spriet, Cornelis Leendertsz 27
Spruyt, Ary 39, 80, 83, 86, 91, 95, 97, 99, 114, 134,
135, 138, 144, 145, 195, 202, 203, 258, 267, 274
Spruyt, Ary Ariensz  70, 71, 72, 74, 128, 145, 151

Spruyt, Aryaantje 229, 230
Spruyt, Aryaantje Jans 125
Spruyt, Aryaantje Willemse 125
Spruyt, Aryaantje Wouters 124, 160
Spruyt, Aryen Wouterse 35-37
Spruyt, Barber 93, 117, 181, 202, 203
Spruyt, Barber Wouterse 128, 149, 151, 159
Spruyt, Claas 63, 68, 92, 109, 142, 152, 179
Spruyt, Cornelia Willemse 80, 125
Spruyt, Cornelis 60, 66, 69, 77-79, 92, 112, 113,
116, 119-121, 124, 126, 127, 129, 130, 132-136,
138-147, 149, 153, 161, 164, 168, 177, 178, 190,
195, 205, 224, 225, 239
Spruyt, Cornelis Woutersz 2
Spruyt, Deeltje Jansse 125
Spruyt, Deliaantje 176, 261
Spruyt, Deliaantje Wouterse 201
Spruyt, Dina Jansse 125
Spruyt, Fijgje Wouters 124
Spruyt, Geertje Wouterse 201
Spruyt, Gerrit 214, 224, 233, 250, 252, 256, 260,
275, 276, 283, 290, 301, 328
Spruyt, Gijsbert Jansz 125
Spruyt, Hendrik 230, 255, 283
Spruyt, Jan 308
Spruyt, Jan Willemsz 125
Spruyt, Koen 192
Spruyt, Krijntje Paulus  124
Spruyt, Leendert 122, 131
Spruyt, Lijsbet 202, 203
Spruyt, Lijsbet Wouterse 151
Spruyt, Maria 224, 225
Spruyt, Maria Cornelia 192
Spruyt, Maria Jansse 125
Spruyt, Marigje 190
Spruyt, Marigje Paulus 125
Spruyt, Marinus 111, 120, 150, 179, 204, 207, 209,
210, 217, 246, 261
Spruyt, Marinus Claasz 111
Spruyt, Martinus 230
Spruyt, Maycke Wouters 143
Spruyt, Mayken 120, 121, 176, 179
Spruyt, Neeltje Willemsse 117
Spruyt, Paulus 67, 68, 90, 95, 109, 128, 141, 143,
160, 167, 176, 178
Spruyt, Paulus Woutersz 66, 119, 125
Spruyt, Pieter Jansz 28, 124, 125
Spruyt, Willem 42
Spruyt, Willem Jansz 124
Spruyt, Wouter 41, 68, 79, 150, 164, 176, 190, 191,
195-197, 199-201, 206, 207, 210, 215, 217, 218,
221-223, 225-227, 229, 230, 232, 233, 235-239,
245, 247, 253, 254, 259, 260, 267, 271, 273-276,
278, 280, 284-287, 291, 295, 297, 298, 300, 302,
311, 313, 318, 320, 327, 328, 331
Spruyt, Wouter Paulusz 124, 137, 167, 178, 274
Spruyt, Wouter Willemsz 33, 66, 108, 125
Stam, Aaltje Aryens 138
Stam, Ary Jaspersz 154
Stam, Aryaantje Cornelisse 127
Stam, Cornelis 188, 189, 197
Stam, Jacob 38
Stam, Jacob Pleunen 36
Stam, Jan 264
Stam, Jasper Ariensz 154
Stam, Maria Ariens 154
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Stam, Neeltje 99, 104
Stam, Neeltje Pleunen 110
Stam, Pieter 158, 259, 324
Stam, Pieter Ariensz 154
Stam, Pleun 13, 23, 80, 88, 110, 122, 155
Stam, Pleun Crijnen 59, 62
Stam, Pleun Jansz 27, 28
Stam, Teuntje Ariens 154
Stam, Willem Jaspersz 154
Star, Bartholomeus van der  229, 230, 259, 270,
293
Star, Clara Cornelia van der 270
Steehouder, Cornelis 231
Steeman, Cornelia 83
Steeman, Cornelis 83
Steeman, Teunis 83
Steeman, Willem 83
Steenbergen, Petrus Johannes van 260
Steenbus, Gerrit 243, 244, 280
Stek, Aaltje Aryens van 116
Stek, Ary Pieterse van 54
Stek, Ary van 42, 69, 79, 80, 84, 92, 111, 145, 146,
216, 286, 287, 293, 295, 296, 303-305, 307, 309,
310, 312, 314-318, 322, 325
Stek, Geertruy Jacobse van 80
Stek, Jacob Ariense van 38, 78
Stek, Jacob van 69, 78
Stek, Jasper van 77
Stek, Neeltje Jacobs van 155
Stek, Neeltje van 80, 129, 146, 181, 215, 216, 222
Stek, Pieter Aryensz van 155
Stek, Pieter Claasz van 68, 92
Stek, Pieter van 146, 216, 222, 247, 259, 271, 283
Stel, Anthony van 190
Stellaart, Fas 331
Sterk, Ary Willemsz 73
Sterk, Cornelis Willemsz 73
Sterk, Pieter 269, 280, 286
Sterk, Willem 68
Sterk, Willem Ariensz 73
Sterrenburg, Ary 115
Sterrenburg, Bastiaen Cornelisz 2
Sterrenburg, Claes 4, 12, 13, 17-19, 21, 23, 24, 25,
27
Sterrenburg, Claes Adriaensz 10, 11, 13, 15, 16,
19, 20, 23, 25-27
Sterrenburg, Cleys  64, 67, 80, 115
Sterrenburg, Gerrit Adriaensz 2, 3, 7
Steyn, Jacobus van der 113
Stigter, Ary de 218, 234, 235, 237, 242, 259, 268,
271, 272, 280, 283, 293, 297, 304, 307, 319, 324,
329
Stijnis, Wijnand 322
Stout, Aart 133, 134, 159, 161
Stout, Aart Ariensz 152
Stout, Abraham 120, 149, 150
Stout, Abraham Cornelisz 116
Stout, Adriaan 258, 269, 287, 298, 313, 321
Stout, Antje Cornelis 209
Stout, Ary 83, 87, 97, 100, 101, 113, 115-117, 122,
123, 126, 134, 135, 141, 142, 152, 161-164, 172,
173, 181, 276, 284, 289, 299, 316, 317
Stout, Ary Cornelisse 56, 63, 66, 76, 80, 86, 87
Stout, Ary Pietersz 46, 66, 71, 99-101, 104
Stout, Aryaantje 284
Stout, Barbar Jacobse 7

Stout, Bastiaan 186, 204, 206, 207, 227, 248, 249,
258, 261, 268, 271, 275, 313-315, 328
Stout, Bastiaan Cornelisz 190
Stout, Berber 15
Stout, Cornelia Pieters 159
Stout, Cornelis 81, 83, 84, 86-89, 99-101, 104, 106,
111, 112, 115, 117-119, 122, 162, 176, 185, 200,
208-211, 213, 215, 217, 227, 228, 231, 232, 237,
238, 242-244, 246, 247, 252, 255, 267, 274, 285,
296
Stout, Cornelis Ariensz  42, 43, 46, 47, 63, 64, 66,
68, 69, 76, 77, 79, 80, 83, 188, 194, 196, 264, 280
Stout, Cornelis Cornelisz 131, 150, 157, 170, 249,
274, 285, 286
Stout, Cornelis Danielsz 152, 153
Stout, Cornelis Hendricksz 11
Stout, Cornelis Jacobsz 7, 8, 13
Stout, Cornelis Jansz 63, 78, 96
Stout, Daniel 83, 92, 96, 97, 111, 113, 115-117,
119, 122, 125-127, 131, 133-135, 141, 142, 145,
148, 152-154, 161-165, 167, 169, 171-173, 175,
185
Stout, Daniel Cornelisse 56, 57, 80
Stout, Geertje 298, 321
Stout, Hendrick Cornelisz 8, 15
Stout, Hendrik 100, 101, 125, 142, 164
Stout, Hendrik Pieterse 46
Stout, Jacob 13
Stout, Jacob Cornelisz 7
Stout, Jacques Symonsz 43, 151
Stout, Jacus 111, 172
Stout, Jan 14, 252, 286
Stout, Jan Cornelisz 23
Stout, Jan Janse 57, 63, 96
Stout, Jan Leendertsz 197, 211
Stout, Jan Pieterse 35
Stout, Jannigje Ariens 100, 132
Stout, Johanna 209
Stout, Leendert 94, 130, 192, 303
Stout, Leendert Jansz 63, 210
Stout, Lena Cornelis 88
Stout, Lidia 192
Stout, Lijsbet 91, 92
Stout, Lijsbet Ariens 100
Stout, Marya  298
Stout, Marygje 315, 317
Stout, Meyntje 282
Stout, Neelgtie Jacobs  8, 18
Stout, Neeltje Cornelis 88
Stout, Pieter 86, 245
Stout, Pieter Ariensz 100, 101, 172
Stout, Pieter Cornelisz 8, 13, 23, 46, 70, 88
Stout, Pleun Hendricxe 44
Stout, Pleuntje 63, 227
Stout, Sijgje 91
Stout, Sijgje Ariens 100
Stout, Symon 169, 172, 188, 190, 207, 208, 210,
211, 221, 227, 228, 231, 233, 234, 236-238,
240-245, 247, 250-252, 260, 267, 269, 270, 274,
276, 293
Stout, Symon Jacquesz 131, 137, 151
Stout, Trijntje 319
Straten, Cornelis van 107, 108, 110, 112, 114, 115,
117, 121, 126, 127, 135, 138, 141, 144, 146, 194
Straten, Martinus van 206
Streeffland, Barend Jansz 154
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Streefflandt, Gerrit 130
Stuy, Weyntje 87
Sukkel, Rut 236
Sundorff, Willem 91, 103, 104, 106, 107, 109, 110
Superville, Pieter Jacobus de 105
Swager, Adriana Ariens 109
Swank, Pieter 216, 321
Swartbol, Andrina 183, 186
Swartbol, Hendrik 87, 89, 90
Swinnes, Jan 83
Symonse, Jacus 41, 79

Taay, Hendrik 178
Teeuwe, 312
Teeuwe, Adriaan 11, 156, 175, 180, 215, 219, 229,
231, 234, 238, 242, 244, 246, 247, 252, 258, 265,
266, 271, 276, 292, 304, 307, 313, 329
Teeuwe, Adriaan Ariensz 125, 131, 156
Teeuwe, Aert Aryensz 16
Teeuwe, Aeryen 41
Teeuwe, Antje 207
Teeuwe, Ary 127, 137, 170, 178, 181, 192,
201-203, 217, 225, 231-233, 236, 244, 245, 247,
291, 307, 314, 320
Teeuwe, Ary Ariense  42, 45, 46, 47, 49, 51, 67, 69,
79, 80, 83, 85, 86, 125, 126, 127, 131, 136, 261,
327
Teeuwe, Ary Teeuwen, 37, 223, 292
Teeuwe, Ary Willemsz 143, 160, 180
Teeuwe, Aryaantje 231
Teeuwe, Aryen Aerts 20
Teeuwe, Bastiaen Adriaensz 27
Teeuwe, Cornelia 231
Teeuwe, Cornelis Adriaensz   7-10, 12, 13, 14, 16,
20, 21, 22, 23, 26, 125, 160, 176
Teeuwe, Geertje 231
Teeuwe, Gerrit 197, 200-204, 205, 206, 208-213,
216-221, 223-226, 231, 235, 248, 255, 262, 263,
265, 291, 295, 309, 317
Teeuwe, Gerrit Ariensz 125, 155
Teeuwe, Jan 125, 134, 142, 148, 192, 204, 276
Teeuwe, Jan Ariensz 67, 79, 87, 122, 124
Teeuwe, Jan Cornelisz 201
Teeuwe, Jasper  85-89, 111, 125, 137, 142, 189,
226
Teeuwe, Jasper Ariensz 67, 79, 108, 129
Teeuwe, Kees Ariensz 67, 191
Teeuwe, Krijn Ariense 47, 61, 66, 67
Teeuwe, Leendert 169, 188, 189, 201, 211, 231,
235, 244, 247, 249, 257, 261, 285, 287, 296, 307,
312-315, 318, 319
Teeuwe, Leendert Willemsz 173
Teeuwe, Willem 87, 125, 192, 231
Teeuwe, Willem Ariensz 129, 140
Tek, Gerrit van 128, 143, 144, 146
Tek, Mayken Gerrits van 144, 146
Tek, Mayken van 143
Tek, Willem van 147
Teunis, Anneken 20, 21
Teunis, Ariaentje 60, 70
Teunis, Jan 169
Teunis, Theuntgen 16
Teunisse, Jacus 41
Teunisse, Pieter 79
Teunisz, Cornelis 2, 4, 12, 19, 42
Teunisz, Jan 6

Teuntje Engelen, 189
Theodorus, Lodewijk 157, 170
Thoen, Aryen Jacobsz 39, 41, 44-46, 49, 51, 54,
64, 67, 69, 77, 78
Thoen, Cornelis 36, 37
Thoen, Cornelis Adriaensz 2
Thoen, Cornelis Leenderse 35
Thoen, Cornelis Wouterse 35
Thoen, Jacob 33, 35
Thoen, Jacob Pleunen 5, 7, 8, 12, 13
Thoen, Jacob Woutersz 31
Thoen, Leendert 19, 31
Thoen, Leendert Pietersz 8, 10
Thoen, Maria Pleunen 18
Thoen, Pieter 19, 100, 101
Thoen, Pleun Adriaensz 13
Thoen, Wouter Pleunen 19
Thoor, Jan van 299
Tieleman, Ary Teunisz 106
Tieleman, Jan Teunisz 106
Tieleman, Teunis 106
Tijsse, Cornelis 38
Tijsse, Pieter 42
Tijssen, Krijn 68
Timmer, Jan 197, 235, 247, 265, 278, 317, 320
Tonissen, Antonis Cornelis 3, 4
Tonisz, Jan Cornelis 4
Toom, Teunis Teunisz 121
Treuren, Adriaan 322
Treuren, Adriaan van 322
Treuren, Claas van 246, 295, 328
Treuren, Willem van 159, 161, 164, 195, 201, 211,
228, 230, 242, 281, 290, 301, 305
Tromp, Bastiaan 105
Tromp, Maria 260, 270
Tromp, Pieternella Hendriks 154
Troost, Jacob 136
Trooyen, Cornelia van 190, 217
Tuk, Nicolaas 332
Tuytel, Dirk 198, 203, 210, 223-226, 232, 241, 243,
252, 253, 259, 260, 267, 269, 270, 277, 283, 292,
295, 297, 307-309, 311, 313, 315, 318, 321, 322,
327, 329, 331

Upwich, juffr. Van 151
Upwich, Theodora Sybilla van der 138, 144, 155

Vaal, Philippus de 88
Valkenburg, Johannis 125
Veer, Ary Jaspersz van der 124
Veer, Cornelis van der 95, 189
Veer, Maayke van der 189, 208
Veer, Van der 154
Velden, Jan van der 208
Veldhuysen, Cornelis Gerritsz 153, 155, 160
Veldhuysen, Cornelis Tonisz,  152
Veldhuysen, Gerrit 174, 176
Vellecooper, Cornelis Crijnen 5, 7
Velthuysen, Bastiaantje 252
Velthuysen, Cornelis 142, 252
Velthuysen, Gerrit 200, 252
Velthuysen, Hendrik 211, 243, 293
Velthuysen, Leendert 252
Verbaan, Dirk 287, 316, 317
Verbraak, Maria 133
Verbraek, Aert Tielmanse 44

-353-



Verbraek, Bastiaen 63
Verbraek, Maria Aertse 44
Verbraek, Tielman Aertse 45
Verdonk, Elisabet 126
Verduyn, Ary Staatsz 97, 111, 120, 121, 129
Verduyn, Dammis 84, 92, 112, 113, 142, 146, 147,
153, 168, 174, 175, 177, 200
Verduyn, Pleuntje 249
Verduyn, Teunis 86, 112, 118, 161
Verduyn, Teunis Staatsz 126
Verduyn, Teuntje  258
Vergeer, Cornelis 256
Vergouwen, Cornelis 191
Verhaar, Cornelis 303 
Verhaar, Everhardus 237
Verhagen, Jacobus 192
Verheul, Hendriksje 299, 328
Verheuvel, Margrietje Arisse 82
Verhoeck, Wouter Willemsz 27
Verhoeff, Cornelis 109
Verhoeff, Hendrik 243, 261, 276-278, 294, 319
Verhoeff, Jacobus Gerritsz 121
Verhoeff, Lijsbeth Gerritse 121
Verhoeff, Petrus 116, 120
Verhoek, Adriaen Janse 50
Verhoek, Fop Eeuwitten 50, 132, 158
Verhoek, Lijntje 78, 124
Verhoek, Marygje Huygen 152
Verhoek, Neeltje Foppen 158
Verhoek, Pieter Huygen 77
Verhoeven, Abraham 189
Verhoeven, Abraham Pietersz 129
Verkerk, Claas 262
Verkerk, Cornelis 186
Verlaat, Andries van ‘t 213, 222
Verlaat, Cornelis van ‘t 262, 309
Verlaat, Jan van ‘t 214
Verlek, Barent 80
Verloop, Claas 151, 155, 179, 202, 204, 205, 222,
229, 252, 253, 255, 258, 259, 263, 266, 268, 270,
273-275, 277, 284, 289, 290, 291, 293, 296-299,
302, 303, 309-311, 313, 317, 319, 322, 323, 326,
327
Verloop, Cornelis 255, 263, 268, 280, 285, 309
Verloop, Hendrik 73
Vermaat, Adriana Jacobus 121
Vermeer, Jan 82
Vermeulen, Adriaan Herbert 156
Vermeulen, Boudewijn 156, 183, 188
Vermeulen, Gerardus 168, 183
Vermeulen, Jan Janse 45
Vermeulen, Jan Pleunen 200, 243
Vermeulen, Jannigje 133
Vermeulen, Jannigje Jans 139
Vermeulen, Lijsbet Janse 139
Vernes, Pieter 215
Verschoor, Cornelis 253
Verschoor, Jan 209, 253
Versluys, Cornelis 89
Versluys, Jan 121
Versluys, Neeltje  281, 296
Versteeg, Dirk 125
Vervoorn, Annigje 328
Vervoorn, Cornelis Aerde 51, 61, 74
Verwaart, Abraham 216, 239
Verwaart, Cornelis 124, 183, 189, 196, 240

Verwaart, Johannes 203, 204, 205,  257, 271
Verwaart, Teunis 175, 257
Verwaart, Willem 271
Verwaart, Zeger 209
Verwoerd, Abraham 188
Vet, Aart 235
Vet, Adrianus 235
Vet, Cornelia 235
Vet, Cornelis 76, 182, 190, 219, 235, 253, 264, 291
Vet, Cornelis Aartse 66, 76
Vet, Cornelis Cornelisz 221
Vet, Gerrit 315, 327, 329, 330
Vet, Jacob 235
Vet, Leendert 235
Vet, Maria 235
Vet, Neeltje 235
Vet, Philip 216, 217, 221, 231, 233, 235, 236, 253,
289, 297, 308
Vijgeboom, Adriana 189
Vijgenboom, Johanna 208
Vijgh, Joost 23
Vin, Frans van 237, 277
Vink, Cornelis 228
Vink, Jan 145, 217, 283, 287, 299, 328
Vink, Jan Cornelisse 96
Visser, Aaltje 155, 170, 227
Visser, Aart Cornelisse 46, 79
Visser, Adriaan 105, 113, 114, 122, 128, 131, 282,
317
Visser, Adriaan Cornelisz 50, 68, 130, 134
Visser, Adriaen Jansz 4
Visser, Angeneta Cornelisse 46
Visser, Annigje 131, 157, 169, 206, 207, 243
Visser, Ary 76, 77, 131, 173
Visser, Ary Adriaansz 76, 176
Visser, Ary Cornelisz 46, 47, 79, 124, 134
Visser, Aryen Bastyaense 33
Visser, Aryen Jansse 33
Visser, Bastiaan 214
Visser, Bastiaen Jansz 9, 13, 15, 23
Visser, Christiaan de 312
Visser, Cornelia 297
Visser, Cornelis 130, 144, 157, 170, 173, 176, 203,
206, 227, 238
Visser, Cornelis Bastyaense 33
Visser, Cornelis Cornelisz 173
Visser, Cornelis Jacobsz 190
Visser, Cornelis Jacobusz 180, 194, 217, 256
Visser, Cornelis Willemsz 150, 181, 192, 249, 250
Visser, Cornelis Wouterse 46, 47
Visser, Cors Cornelisz 152
Visser, Dammis 289
Visser, Dirk 261
Visser, Geertje 214
Visser, Hendrik Bastiaansz 209
Visser, Huyg 214
Visser, Jacob Cornelisse 51
Visser, Jacobus 93, 134, 137, 149, 151, 157, 170,
173, 261
Visser, Jacobus Cornelisse 46, 68
Visser, Jan 9, 236
Visser, Jannigje 208
Visser, Jasper 93, 104, 120, 131, 137, 155
Visser, Jasper Cornelisse 46, 63
Visser, Kors 165
Visser, Laurens 264, 265, 292, 302
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Visser, Paulus 259
Visser, Teunis Bastyaense 33
Visser, Trijntje Cornelisse 46, 47, 79
Visser, Willem 79, 192
Visser, Willem Cornelisse 46, 63, 79, 177
Vlet, Jan Pleunen 54
Vletter, Aryen Cornelisz 10, 16
Vletter, Jacob Ariensen 39, 40
Vliet, Cornelis van 259, 330
Vliet, Gerrit van 310, 311
Vliet, Jan van 132
Vliet, Willem Janse van 82
Vliet, Willem van 68
Vliet, Willem van 42
Vlinck, Cornelis 41
Vlinck, Cornelisse Teunisse 34
Vlink, Ary Pieterse 54, 55, 57, 79
Vlink, Jan Teunisse 45
Vlink, Saentje Pieters 79
Vlot, Jan 55
Vlot, Jan Pleunen 70
Vlot, Marygje 303, 304
Voet, Ary van der 127, 137, 148, 151, 153, 155,
158, 164, 167, 170, 173, 249, 264, 277, 280-282,
296
Voet, Leendert van der 106, 119, 123, 126-128,
130, 131, 153, 155, 167
Voet, Willem 258, 269, 274, 296, 298
Voet, Willem van der 282, 296, 306
Vogel, Cornelis 175, 282
Vogel, Johannes 69
Vogelesang, J.  252, 274, 281, 282, 284, 295, 298,
303, 305, 308, 316, 324
Vogelezang, Johannes  251, 255, 257-268, 270,
271,  272-281, 283, 285-288, 290, 291, 294-311,
313-320, 322-330,
Vogelzang, 139
Vogelzang, Adriaan 160, 178, 179, 182, 191, 207,
236, 256, 257, 284, 288, 312
Vogelzang, Jurry 122, 178
Vogelzang, Jurryaen 150
Vollebregt, Cornelis 186
Vonk, Cornelis 240
Vormer, Pietertje Ariens 160
Vos, Daniel de 177, 217, 245
Vos, Johannes 112
Vos, Johannes de 118, 126, 190, 241, 310
Vouw, Johanna de 123
Vreeswijk, Paulus 156, 159, 166
Vries, Jacob de 68, 70, 130
Vries, Jacob Jansz de 113
Vries, Jan de 39, 46
Vries, Mary Jans de 113
Vries, Neeltje Jans de 113
Vries, Van de 40
Vrij, Werner Ernst  157
Vroege, Gijsbert Jansz 154
Vroege, Willem Jansz 154
Vroege, Willempje 154
Vroom, Pieter de 299
Vugt, Govert van 192

Wael, Dirk van der 56
Wageninge, Johan van 66
Walpot, Adriaan 191
Wapperom, Jasper 31

Warnaedt, Pieter 36
Wel, Pieter van 113, 114
Welboon, Cornelis 192
Welborn, Coenraad 96, 97
Well, Pieter van 112
Welle, Hendricus 169
Wens, Cornelia Ariens 111
Werff Adriaan Cornelisz van der, 282
Werff, Adriaan van der 325
Werff, Cornelis van der 325
Werken, Gerrit van de 91, 134, 135, 138, 144, 145,
155, 169, 179, 190, 203, 205, 218, 223, 224
Werken, Jacob van de 212, 223, 224
Werken, Teunis van de 91
Werken, Wouterina van de 223, 224
Werkhoven, Adriaan van 201, 229
Werkhoven, Adrianus van 186, 203, 209, 218, 219,
222, 226-230, 233-237, 239-253, 255, 256, 259,
262, 271-273, 279, 282, 285, 293, 308, 309, 316
Werkhoven, Aletta van 277
Werkhoven, Maria Adriana van 262, 283, 308, 309
Werve, Van de 58, 60, 74
Westerhout, Adriaan 164, 210, 257
Westerhout, Annigje 225, 246, 251
Westerhout, Willem 198, 208, 257, 276, 283
Westerloo, Van 31
Wetering, Adriaan van de 198, 204, 229, 263
Wever, Teunis de 9
Wey, Jannigje van der 120, 121
Weyden, Jannigje Jans van der 119
Wiel, Bastiaan van der 86
Wiel, Bastiaantje van der 289
Wiel, Cornelis Bastiaensz van der 19
Wiel, Cornelis van der 21, 32, 33, 35, 36
Wiel, Van der 38, 43
Wijen, Ary Leendertse van 54, 55
Wijen, Bastiaan van 314
Wijen, Cornelis Jansz van 27, 46, 54, 273
Wijen, Cornelis van 105-107, 115, 117, 118, 324,
326
Wijen, Dirk Jiellisz van 161, 183, 186
Wijen, Dirk van 172, 180, 187, 193, 273
Wijen, Jacob van 129
Wijen, Jan Cornelisse van 46
Wijen, Jan Jansz van 122
Wijen, Jan van 200, 256, 280, 290
Wijen, Jan Willemsz van 129, 143, 146, 157, 173,
189, 213
Wijen, Jillis van 318
Wijen, Leendert Jansz van 54, 111, 187
Wijen, Leendert van 55, 276
Wijen, Magdalena van 213
Wijen, Pieter Jacobsz van 161-163, 221
Wijen, Pieter van 182, 212, 213, 218, 238, 250-254,
269, 270, 276, 308, 324
Wijen, Pieter Willemsz van 267
Wijen, Sijgje van 286
Wijen, Willem Jansz van 159
Wijen, Willem van 77, 122, 153, 180, 201, 228
Wijk, Gerrit van 308, 309
Wijnants, Jacobus 38
Wijngaarden, Jan Jansz van 102
Wijngaarden, Jan van 322
Wijngaarden, Pieter van 226, 246
Wijngeerden, Cornelia van 321
Wijngerde, Ary van  233
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Wijngerde, Geertje van 233
Wijngert, Harm 271
Willems, Adriaentgie 20
Willems, Anneke 3, 27
Willems, Eltje 33
Willems, Grietje 33
Willems, Maeycken 33
Willems, Marijke 71
Willems, Neeltge 2, 20
Willems, Pleuntgen 3, 20
Willemse, Pieter 45
Willemse, Wouter 33, 38
Willemsen, Lauwrens 44
Willemsz, Abraham 20, 21
Willemsz, Arien 27, 109
Willemsz, Claes 21, 26
Willemsz, Cornelis 33, 84
Willemsz, Huygh 34
Willemsz, Jan 27, 30
Willemsz, Pleun 8
Wingerden, Hendrik Jansz van 227, 269
Wint, Ary van der 257, 262, 304, 324
Winter, Bastyaen de 39
Winter, Claas de 119
Winter, Jacobus de 204, 210, 230, 242, 257, 277,
299
Wit, Anna Ariens de 97
Wit, Annigje de 154, 253, 298
Wit, Annigje Gijsen de 254
Wit, Ary 269
Wit, Ary de 206, 216, 303, 313, 318
Wit, Ary Jansz de 85, 154
Wit, Aryaantje de 216, 323
Wit, Claas de 236, 255, 273, 274, 280, 281, 283,
286, 287, 289, 298
Wit, Gijsbert de  154
Wit, Gijsbert Pieterse de 58
Wit, Jan 227, 237, 252, 259
Wit, Jan de 216, 275
Wit, Jan Pieterse de 58, 71, 84, 85
Wit, Klaas de 255, 296, 313
Wit, Maarten de 154, 268, 298
Wit, Margarita de 104
Wit, Pieter Janse de , 85
Wit, Teunis de 230
Wit, Teunis Janse de 85
Wit, Willem de 303, 308, 313, 318-321
Witt, Ary Pleunen de 188
Wolfs, Daniel 307
Wouters, Maerten 15
Wouters, Marigje 13, 20, 22
Wouterse, Aert 43

Wouterse, Jacob  33
Wouterse, Jan 33, 36
Wouterse, Willem 47
Woutersz, Aryen 15, 35-38
Woutersz, Cornelis 13, 43, 54
Woutersz, Willem 3
Wuyster, Gerardus 289
Wuyten, Leendert 133
Wuyters, Didrik 51

Zanden, Pieter van der 296, 317, 326, 328
Zegersz, Jan 5
Zegersz, Leendert 63, 122
Zegertsz, Pieter 19, 22
Zegwaard, Cornelis 156
Zelfde, Jan van ‘t 321, 322
Zijde, Jannigje van der 226, 229, 231, 313
Zijde, Krijntje van der 241
Zijden, Claas Roelen van der 119
Zijden, Claas van der 108, 141, 176
Zijden, Cornelis van der 176
Zijden, Eeuwit van der 84, 85, 111, 116, 119-121,
126-128, 134, 137, 139, 145, 147, 149, 152, 154,
155, 166, 173, 174, 176
Zijden, Gerrit van der 175, 176
Zijden, Jannigje van der 175, 292
Zijden, Krijntje van der  173, 174, 175, 176
Zijden, Maria van der 175
Zijden, Mayken Roelen van der 119
Zijden, Mayken van der 167, 176, 178
Zijden, Roeland van der  69
Zoet, Heyltje Teunis 121
Zoet, Job Ariensz 98, 108, 121
Zoet, Maria Teunis 121
Zoet, Sijgje Teunis 121
Zoet, Teunis Jansz 121
Zoeteman, Bastiaan 206
Zon, Arend van 168
Zon, Arent van 190
Zon, Teunis van  168, 190
Zonnemanslaan, Mattheus 244, 254, 256-261, 264,
267, 268, 271-275, 279-281
Zuydam, Anthony van 104
Zuydam, Cornelis Jansz van 130
Zuydam, Jan Cornelisz 130
Zuydhoorn, Willem 123
Zwanke, Pieter 312
Zwart, Wouter de 318
Zweden, Jan van 330
Zwol, Claas van 236
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Topografische namen
de spelling in de tekst kan anders zijn dan in deze index

Aart Cornelisse Tienhond, 171, 232, 235
Aart Dirkseland, 115, 119, 127
Aart Neel de Smitsweer, 159, 232, 234
Adriaan de Boefsweer, 155
Adriaan de Brigweer, 234
Adriaan Frankenweer, 2, 164, 170, 173
Adriaan Pieterseweer, 3-5, 155, 216, 222
Adriaen Franckenland, 2
Adriaan Melisseweer, 115
Aey Huygenland, 13, 15, 19
Alblas, 2, 7, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 34, 50, 70,
84, 90, 95, 109, 112, 114, 116, 119, 120, 124, 126,
127, 138, 145, 154, 155, 158-161, 168-170,
197-199, 201, 211, 215, 218, 223-225, 229, 235,
239, 259, 266, 269, 273, 281, 282, 293, 296, 297,
316, 317, 326, 328
Ameide, 31
Amersfoort, 155
Amstelland, 173, 178
Amsterdam, 29, 247, 259, 266, 294
Arien Janseweer, 180

Bagijnenland, 116, 240, 259, 271
Barendrecht, 118, 121
Basjeskampje, 143
Bastiaan Frankenweer, 3, 4, 17, 135, 146, 155,
156, 157, 197
Batavia, 83
Batenburg, 192
Bergambacht, 29, 121, 191, 198, 199
Beusicom, 261
Beverwaard, 157, 169, 228
Beverwijk, 226
Blauwe Steen, 126, 182, 239, 281, 282, 284, 310,
317, 320, 331
Bleskensgraaf, 95, 119, 121, 125, 138, 236, 325
Bleyswijck, 27
Blokweer, 159
Blokweer, 3-5, 8, 12, 13, 15, 18, 22-24, 33, 34,
36-38, 41, 43, 46, 47, 51, 54, 59, 63, 64, 66, 68-70,
77, 79, 82, 86, 92, 95, 100, 101, 104, 111, 113,
115-117, 119, 121-129, 131, 134-137, 140-144,
146-160, 162-164, 166, 167, 169, 171-174,
176-184, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196-201,
203-207, 209-213, 215, 217, 219, 220, 223-225,
227-239, 241-250, 252, 254, 256-259, 261-263,
265-272, 274-278, 280-289, 291, 292, 295, 296,
298, 300-302, 304-309, 311, 312, 314-320, 323,
325-330, 332
Bollekade, 9, 19, 21, 24, 36, 212, 322
Bollekadeweer, 80, 140, 212, 245, 250, 258, 260,
311
Bommel, 88
Bootsman Akker, 309
Bout, 126, 127, 195, 271
Boutgies, 22
Boutje,’t 119
Brabant, 35
Brandwijk, 328
Breda, 21, 289
Breeweer, 5, 13, 130, 144, 174, 224, 225
Breydel, 22, 92, 104, 106, 107, 109, 123, 283

Brugweer, 116, 195, 250, 295, 321, 322, 327
Bruinisse, 159
Brussel, 12, 236

Capelle aan de IJssel, 153, 155, 160
Charlois, 318
Coentjesweer, 247-249, 258, 265, 267, 275, 317
Colsterleenweer, 147, 203
Cornelis Adriaansweer, 111, 126, 127, 129, 171,
179, 244, 314
Cornelis Amsterlant, 2
Cornelis Ariens Teeuweweer, 249
Cornelis Coenenweer, 117, 128, 129, 151, 158,
162, 163, 197, 200, 202, 211, 215, 220, 252, 260,
287, 293, 307, 312, 314, 315, 318
Cornelis den Bouwweer, 117
Cornelis Louwenweer, 167
Cortgeen, 124, 126, 127, 147, 153, 156, 170, 199,
246, 248, 262, 266, 268, 271, 272, 307, 329
Cort Geeritte weer, 36
Cortje, 38
Craeyesteyn, 2, 3, 24
Crimpen, 66
Crooswijke leen, 12
Culemborg, 235

Dam, 2, 4, 6, 12, 19, 38, 45, 79, 80, 84, 85, 103,
106, 107, 109-111, 122, 124, 133, 134, 136,
139-142, 146, 147, 150-152, 154, 156, 158-160,
166, 173, 174, 175, 178-182, 184, 186, 191, 192,
198, 199, 205, 211, 216, 217, 221, 226, 227, 230,
234, 239, 241, 246, 249, 250, 256, 257, 260, 262,
263, 266, 277, 280, 282, 284, 288, 292, 296, 305,
312, 323, 331
De Cainge, 53, 85, 86, 95
De Leur, 191
De Plas, 232
Delft, 51, 168, 186
Den Bout, 329
Den Briel, 9, 36
Den Haag, 23, 95, 177, 199, 294
Develsteyn, 39
Diepe Loo, 294
Dirk Aartsweer, 126
Dirk Huygenland, 119, 137
Dirk Paulszweer, 191
Dirk Zoetenweer, 119, 127, 128, 134, 135, 141,
143, 203,  223, 225, 235, 245
Doesburg, 32
Dole Hoekje, 11, 84, 115, 116, 170, 173, 174, 195,
205, 224, 225, 257, 271, 275, 307, 327
Dolfijn, 41, 44, 87, 129, 143, 150, 189, 200, 228,
230, 247, 254, 255, 276, 277, 286, 291, 296, 303,
304, 307, 313, 314, 325
Dommis, 49, 51, 170, 241, 246, 248, 250
Donkere Steeg, 66, 79, 119, 131, 142, 181, 192,
231, 242, 319, 320
Donkersloot, 12, 14, 24, 49, 51, 170, 241, 246, 248,
250, 266, 292, 294, 298
Doolhof, 23
Dordrecht, 2-4, 6, 11, 20, 29, 35, 59, 63, 66, 80, 82,
89, 90, 93, 99, 105, 112-114, 120, 121, 128, 132,
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145, 147, 148, 165, 170, 177, 179, 185, 186, 193,
199, 203, 204, 206, 211, 212, 215, 218-220, 222,
225, 229, 230, 231, 233-235, 238, 240, 241, 243,
244, 252, 257, 259, 260, 266-268, 270, 276-278,
280, 282, 285, 287, 292-295, 298, 307, 308, 311,
312, 315, 319, 322, 325-327, 329-331

Elshout, 17, 160, 210, 233, 245
Etten, 191
Everdingen, 51
Eygen Plas, 119

Fijnaart, 243
Fleuriskamp, 42, 68, 90, 92, 138, 145, 174, 178,
197, 224, 264, 265
Foligjes Akker, 304
Frankenweer, 327

Garstkamp, 43
Geer, 195
Geerland, 37
Geertruidenberg, 307
Geervliet, 266
Geldermalsen, 308, 309
Gerstkamp, 286
Gierland, 225
Giessen, 2
Giessen Nieuwkerk, 258
Giessen Oudekerk, 221, 304
Giessendam, 125, 144, 151, 153, 169, 199, 330
Gijbeland, 27, 305
Gijbenweer, 119, 128, 130, 167, 171, 173, 176,
192, 232, 235, 287, 314, 315
Gorinchem, 242
Gouda, 35, 237, 252
Gouderak, 28, 169, 242, 290
Goudhoef, 7, 15, 16, 47, 51, 122, 176
Goudhoefsteeg, 176
Goudriaan, 51, 210
Goudriaans kavel, 141
Gouwe Steeg, 47, 208, 238, 299, 314
Gravendeel, ‘s- 68, 305, 310, 314
Grietje, 309
Groenendijk, 52, 53, 58, 59, 62, 64, 65, 71, 72,
74-76
Groep, 80
Grote Nes, 69
Gulick, 27, 104, 106, 109
Gyppe weer, 2

Haarlem, 34, 37
Halve Hoef, 6, 173, 215
Hardinxveld, 239, 263
haven, 5, 27
Heerjansdam, 168
Hellevoetsluis, 123
Hendrik Ido Ambacht, 123
Hendrik-IdoAmbacht, 178, 180, 192, 210, 220, 224,
227, 231, 269, 271, 274, 289, 322
Herkinge, 191, 195-197, 199
Hertogenbosch, ‘s- 236, 316
Heukelum, 134, 184, 185
Hille, 22, 37, 38, 41, 42, 68, 77, 123, 146, 155, 178,
187, 195, 211, 226, 227, 237, 241, 246, 258, 263,
276, 279, 316, 327, 328, 329
Hillegersberg, 186, 236

Hoendernest, 23, 47, 119, 140, 172, 215, 236, 277,
286, 300, 308, 320
Hof Souburg, 15, 28, 44, 270, 293
Hofwegen, 45, 74, 122, 166
Hoge Vijver, 74, 297
Honselersdijk, 77, 79
Hoogblokland, 11
Hooge Vijver, 13, 124
Hoogen Acker, 141
Hoogen off Zeedijk, 85
Hoogendijk, 12, 23, 36, 38, 41, 64, 65, 68, 69, 84,
92, 112, 116, 123, 124, 146, 156, 161, 167, 173,
180, 184, 190, 191, 198, 201, 206, 218, 222, 225,
230, 241, 246, 249-251, 258, 259, 266, 269, 274,
276, 282, 285, 289, 300, 304, 309, 325, 326
Hoogt, 201
Hooyland, 221
Huych Adriaenszweer, 3, 36
Huyg Meeuwisseland, 119, 126, 127

IJsselmonde, 122, 131, 205

Jaarsveld, 51
Jan Bouwgiesweer, 292, 271, 304
Jan Claas Gijseweer, 114, 237
Jan Cleysseweer, 25, 37
Jan Damenweer, 149, 171, 173, 174, 191, 234,
249, 258, 274, 306
Jan Multumweer, 3, 4
Jan Pieterseweer, 155, 180
Jan Soetenseweer, 211
Jan Woutersensland, 149
Jan Woutersenweer, 119, 126, 127, 134, 135, 155
Janneke Gijsenweer, 159, 232
Johannes Gijsenweer, 234

Kaayman, 271
Kalis Hoek, 128, 202
Kampen, 97
Kathoef, 19, 22, 23, 83, 190
Kattenwiel, 86, 123, 183, 187
Katwijk, 237
Kerkekamp, 42, 100, 101, 148, 176, 286, 299, 313
Kerkeland, 3, 147, 197, 255, 282
Kerkeweer, 254
Kerkstraat, 2, 4-7, 11, 12, 15, 21, 29, 31, 48, 50, 60,
70, 80, 84, 90, 98, 108, 112, 113, 120, 121, 126,
127, 133, 134, 138, 141, 142, 144-147, 149-153,
155, 165, 168, 169, 174, 175, 177-179, 183, 194,
198, 200, 203-205, 208, 218, 223-225, 229, 230,
239, 240, 245, 247, 252, 255, 257, 260, 263, 267,
271, 272, 274, 277, 280, 282, 283, 285, 293, 296,
297, 299, 304, 309, 317, 319, 321, 323, 324, 330
Kerkweg, 205, 271, 329
Kijffkade, 7
Kijfhoek, 236, 240, 289
Kijfkamp, 9, 33, 79, 129, 131, 140, 148, 176, 189,
238, 239, 242, 246, 254, 255, 276, 287, 291, 295,
302, 312, 315-317, 323, 326
Kinderdijk, 3, 9, 10, 19, 22, 28, 32, 36-38, 41, 42,
44-47, 49-51, 54, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 71, 77-79,
82, 86, 88, 96, 97, 99-101, 104-106, 112, 113, 115,
117, 118, 122-124, 126, 127, 129-133, 137,
142-146, 150, 152, 156-159, 161, 162, 165, 166,
168-172, 176, 179-182, 185-196, 198, 200, 201,
205, 206, 208-213, 215, 217, 218, 221, 222, 226,

-358-



227, 229, 231, 232, 234, 235, 237-241, 243, 248,
250, 253, 254, 256-259, 261, 263, 264, 266-269,
272, 273, 275, 276, 278-281, 283-287, 289-291,
293, 294, 297-300, 304-310, 312-316, 318-322,
324-326, 328, 329, 332
Kinderen van Oud Heusdensweer, 225
Klein Souburg, 271
Kleine Kerkkamp, 148
Kleine Nes, 270
Klundert, 226
Koentjesweer, 67
Kolsterleenweer, 203
Kooywijk, 260
Kopenhagen, 199
Kortgeen, 204, 236, 241
Kortland, 2, 3, 5, 6, 11, 19, 21, 24, 36, 39, 68, 69,
80, 84, 112-116, 119, 126-128, 130, 131, 137, 140,
145, 147, 149, 157, 160, 167, 171, 173, 174, 178,
195, 198, 202, 203, 205, 207, 212, 213, 215,
224-226, 232, 237, 240, 241, 245, 246, 248,
250-252, 257-260, 262, 263, 267-273, 275, 294,
297, 307-311, 313, 317, 318, 320-322, 327, 329
Kraayman, 327
Kralingen, 109, 156, 183, 188, 212, 223, 224, 236,
310, 311
Kramerskampje, 152
Krayesteyn, 92, 134, 135, 145, 164, 237
Krimpen, 103, 172
Krimpen aan de IJssel, 241, 248-250, 260, 294,
300, 314, 317
Krimpen aan de Lek, 103, 104, 106, 107, 148, 153,
156, 162, 163, 166, 167, 180, 187, 192, 195, 199,
218, 251, 257, 278
Kromme Laan, 114, 183, 220, 233, 244, 261, 264,
265, 291, 292, 302, 306
Kromme Steeg, 33, 77, 148, 151, 163, 170, 187,
227, 253, 291, 295, 308, 312, 314, 319, 320
Krooswijkeland, 121

Lage Vijver, 12, 74, 124, 178
Lammetjeswiel, 12, 14, 54, 67, 77, 79, 87, 104-106,
111, 122, 128, 130, 134, 143, 162, 163, 166, 173,
189-192, 196, 200, 202, 211, 229, 231, 232, 235,
243, 247, 256, 266, 280, 292, 293, 310, 312, 314
Lange Neeleweer, 116, 119, 121, 126, 127, 149,
155, 197, 212
Lange Steeg, 3, 13, 42, 68, 69, 73, 80, 109, 146,
164, 184, 185, 190, 194, 198, 212, 219, 226-229,
232, 237, 244, 250, 260, 283, 294, 301, 312
Langen Akker, 265
Langerak, 30
Lauweland, 23, 119, 127
Leck, 228, 229
Leerdam, 108, 134
Legenhoek, 207
Leiden, 244
Lek, 127, 129, 137, 141, 149, 157, 167, 169, 170,
202, 203
Lekkerkerk, 15, 102, 120, 139, 166, 258, 296
Lijntge meester Jannenweer, 24
Loet, 232, 263, 288
Loon op Zand, 159, 184
Louweland, 8, 11

Maas, 228
Maasbommel, 300, 306

Maaslandsluis, 237, 277
Maassluis, 165
Mary Monnen halve hoef, 115
Mary Monnenland, 164
Matthijs van Muylwijkweer, 157, 197, 234
Merwede, 7, 12, 24, 49, 51, 90, 94, 110, 139, 157,
170, 228, 246, 248, 250, 266, 268, 269, 287, 294,
303, 304, 310
Middachten, 241, 242
Middelburg, 144, 165, 168, 179, 181, 185, 192, 208
Middelharnis, 166, 178
Moerdijk, 68
Molelandt, 60
Molenaarsgraaf, 27, 29, 56, 91, 127, 154, 158
Molenland, 4, 12, 15, 37, 95, 136, 149, 155, 204
Molenstek, 178, 266
Molenvliet, 141, 158
Moordhoek, 235
Moordrecht, 64, 133, 248

Naaldwijk, 188, 290
Naboos Wijnberg, 325
Neder-Hardinxveld, 214
Nederwaard, 7, 27, 68, 103, 106, 107, 109, 117,
120, 122, 131, 135, 148, 150, 158, 160, 165, 166,
170, 171, 181, 182, 184-190, 192, 198, 201-203,
209,  211, 212, 215, 220, 221, 226, 227, 238, 239,
241, 245, 246, 251, 256, 266, 271, 273, 286, 288,
292, 293, 311, 317, 320
Neeleweer, 246
Nieuwe Aanwassen, 157
Nieuwe Land, 77
Nieuwe Veer, 284, 285
Nieuwe Waterschap, 95, 141, 182, 190, 202, 203,
209, 212, 245
Nieuweland, 59, 62, 64, 65, 72, 85, 95, 141, 162,
163, 171
Nieuwen Bos, 157
Nieuwendijk, 85, 86
Nieuwenhoorn, 9
Nieuwerkerk aan de IJssel, 298
Nieuwland, 17, 43, 51, 52, 58, 61, 62, 65, 71, 75,
86, 126, 235, 266, 294, 300
NieuwLekkerland, 90, 111, 127, 152, 155, 174, 186,
201, 210, 212, 218, 226, 228, 233, 234, 235, 237,
245, 248, 256, 258, 259, 261, 262, 265-267, 270,
271,  278, 282, 286, 289, 296, 299, 301, 309, 331,
332
NieuwVosmeer, 186
Noord, 139
Noorderstek, 27, 124, 144, 177, 218, 221, 277, 290
Nootkamp, 77

Odijk, 169
Okker Bakker, 204
Ooltgensplaat, 223, 224
Oost Duiveland, 158, 190
Oost-Friesland, 31
Oost-IJsselmonde, 240
Oost-Indië, 83
Oostendam, 26, 39, 133, 210
Oostwaardse Hoekeland, 31
Ot Huyberdenweer, 3
Otteland, 13
Ottelands kavel, 11, 13, 125, 141
Ottoland, 210, 282
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Ottolandsweer, 128, 174, 212, 224, 259, 270, 271
Oud-Alblas, 5, 7, 9, 19, 24, 27, 31, 50, 60, 69, 73,
94, 106, 108, 109, 115, 117, 121, 136, 158, 160,
168, 182-184, 189, 199, 252-254, 257, 260, 263,
271, 272, 275, 277, 282, 283, 290, 294, 301, 303,
305, 306, 309-312, 316, 320, 323, 329
Oud-Beijerland, 325
Ouddorp, 258, 300, 311
Oude Bos, 49, 51
Ouderkerk, 239
Ouderkerk aan de IJssel, 131, 249
Oudewater, 28, 251
Overdorp, 220, 237, 258, 292, 301, 302, 315, 322
Overschie, 208
Overwaard, 195, 218

Papeland, 147, 149, 252
Papendrecht, 44, 49, 51, 53, 59, 61, 65, 76, 90,
103, 140, 146, 153, 159, 161, 168, 180, 182, 189,
190, 194, 200, 201, 206, 216, 221, 229, 235, 253,
261, 279, 288, 298
Papeslootje, 233, 256, 264, 301
Papeter, 11, 119, 127, 318, 320
Paradijs, 13, 23, 44, 46, 77, 86, 117, 123, 128, 164,
172, 239, 242, 254, 270, 287, 303, 311
Paradijs de Slaeff, 36
Pelsert, 52, 53, 59, 60, 62, 71, 72, 75, 76, 85, 86,
94
Pelsertsoord, 254
Pieter den Bouwmanweer, 3
Pieter Snijersgriend, 9
Plas, 24, 67, 123, 131, 164, 167, 204, 207, 239,
291, 295, 312, 313, 328
Plonis Pijl, 232
Poelen, 209, 246
Polsbroek, 175
Pompensweer, 134, 135
Poortvliet, 106
Pothoef, 47
Pothof, 247
Pothond, 36, 38, 47, 63, 86, 117, 129, 172, 200,
296
Putten, 223, 224
Puttershoek, 136, 314

Quel, 22, 36, 131, 164, 197, 208, 233, 245, 255,
274, 287

Rapenburg, 94, 308
Rheden, 241, 242
Ridderkerk, 24, 49, 126, 137, 146, 169, 185, 191,
198, 206, 208, 214, 221, 224, 225, 243, 246,
248-250, 258, 261, 272
Rietkamp, 167, 291, 295
Rijnsaterwoude, 214
Rijzewaal, 67, 68, 77, 143, 170, 171, 187, 206, 212,
246, 254
Rode Sant, 39, 40, 49, 94
Roode Sant, 90, 94
Rotterdam, 27, 36, 80, 82, 83, 100, 103, 104,
106-109, 112, 118, 121-123, 126, 130, 133, 142,
143, 146, 149, 152, 154, 158, 165, 168, 173,
178-181, 184-188, 191, 193-195, 197, 201, 204,
205, 208, 210, 212-214, 217, 234, 240, 241, 243,
246, 255, 259, 272, 290, 304, 307, 308, 320, 330
Ruigenhil, 29, 69, 70, 74, 110, 124, 131, 139, 150,

156, 158, 161, 168, 178, 181, 218, 229, 241, 245,
250, 251, 258, 267-269, 274, 283, 287, 288,
292-294, 297, 300, 301, 303, 304, 306, 313, 318,
325, 327, 328, 331
Ruybroek, 261

Saegje, 43
Salmweertje, 9
Sandeken, 112
Sandekens landen, 123
Sandeland, 13
Sandelingen Ambacht, 27, 230, 265
Sas van Gent, 95
Schalck Jannenweer, 3, 6, 24, 25
Schenkel, 38, 85, 86
Schenkelkade, 161
Schiedam, 112
Sebastiaan Frankenweer, 141, 143
Siedewijn, 74
Slappendel, 41, 42, 123, 272, 273, 279, 316, 328
Sliedrecht, 61, 90, 122, 124, 149, 177, 224, 233,
259, 312
Slimme Mergen, 182, 232, 291, 295
Sluypert, 131, 160, 171, 173, 232, 258
Smalweer, 131, 157, 197, 224, 231
Soetjesgriend, 8, 68, 100, 101
Sommelsdijk, 175, 282
Souburg, 51, 59, 60, 65, 83, 174, 194, 203, 207,
240, 259, 271
Spijk, 134
Steenbergen, 273
Stek, 29, 74, 161, 258
Stoep, 9, 10, 70, 92, 116, 120, 122, 139, 141, 146,
149, 150, 159, 177, 180, 182, 218, 221, 277, 280
Stormpolder, 228, 249, 250
Streefkerk, 64, 67, 87, 100, 109, 115, 116, 121,
136, 137, 143, 151, 156, 177, 217, 240
Strijen, 205
Swardel, 13, 125, 235, 239, 265
Swijndregtse Waert, 39, 40

Tets, 27
Tiel, 23
Tienhond, 37
Toornburg, 168
Torentje, 146, 153, 168, 177
Truyen, 127
Twaalf Akkers, 156, 164, 187, 231

Utrecht, 157, 170, 228, 312

Veen, 228
Veerdam, 300
Veere, 99
Vier Hooiakkertjes, 265
Vijftalf Mergen, 128, 137, 183
Vinkeland, 24, 156, 182, 183, 188, 216, 217, 233,
236, 240, 253, 289, 304, 308, 315
Vinkelandse dijk, 17, 64, 94, 158, 300
Vinkepolder, 2-7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 26,
31, 32, 34-38, 41, 42, 48, 50, 66, 68, 73, 76, 79, 80,
84, 91, 92, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 121, 123,
124, 128, 129, 132-138, 144-146, 149, 151,
154-156, 158-161, 164-168, 174, 178, 181-188,
190, 193-199, 201, 202, 209-211, 213, 214, 216,
217, 219-222, 224-237, 239-242, 244, 246, 247,
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249-253, 256-258, 260, 261, 263-272, 275, 276,
278-283, 285, 288-292, 294, 295, 297, 300-302,
304-306, 308, 309, 311, 312, 315, 316, 321-323,
325-331
Vlaardingen, 123, 142
Vlietkamp, 276, 277
Vlietland, 126
Vlijmen, 221
Vlissingen, 35
Volgerland, 265
Voor Donkersloot, 209
Vught, 266, 270

Waalland, 39, 51, 77, 79, 83, 119, 129, 131, 143,
166, 167, 210, 211, 217, 227, 238, 239, 249, 255,
274, 285, 301, 304, 314, 316, 317, 325
Werkendam, 123, 152, 257
Werve, 51
West-IJsselmonde, 262
Westmaas, 212
Wijngaarden, 90, 98, 121, 261
Willem Bieselandt, 137, 157, 173, 252, 322
Willem Bijseweer, 251
Willem Jan Zoeteweer, 144
Willem Pieterseweer, 137, 148, 171, 179, 207
Wilschut, 246
Wisschert, 9, 15, 36, 42, 47, 113, 128, 162, 163,
164, 171, 172, 182, 232, 277, 291, 319

Wouter Janseland, 119, 174, 207, 259, 267, 268,
271
Wouter Pieterseweer, 207, 227

Zaltbommel, 139
Zandeke, 126, 162, 163, 212, 213, 218, 238, 244,
254, 269
Zandekensgriend, 268
Zandkamp, 38, 141
Zeeland, 35, 100
Zeist, 49, 51, 270
Zevenbergen, 68
Ziedewijn, 182, 190
Zierikzee, 191
Zieuwe, 168
Zieuwekade, 132, 166, 168, 182, 193, 231, 256,
260, 262, 291, 295
Zijdewinde, 295
Zoetjesgriend, 143, 171, 182, 184, 212, 225, 233,
238, 239, 245, 250, 256, 265, 289, 296, 301, 314,
316, 317, 331
Zuiderstek, 144, 154, 194, 206, 213, 214, 222, 263,
266, 301, 302, 305
Zuidland, 175, 177
Zwardel, 291, 314
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