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In dit register worden de bezittingen opgesomd en vervolgens komt de 
hele lijst nog een keer terug bij de taxatie. Ik heb de lijst, behalve bij de 
eerste inschrijving, slechts één keer overgenomen en bij elk onderdeel 
direct de taxatiewaarde erachter vermeld. De getallen tussen schuine 
strepen zijn de nummers van de foto’s die ik van dit document heb 
gemaakt. Waar ... staat is iets weggelaten. Soms door de secretaris, 
maar ook door mij in die gevallen waar steeds dezelfde tekstfrasen 
herhaald worden.  
In dit boek zijn alleen opgenomen de nalatenschappen van hen die 
kinderloos zijn overleden. Vandaar dat er een groot aantal namen in 
voorkomen die thans in de gemeente niet meer worden gevonden. 
Na de transcriptie volgt een namenindex, het bestand is ook 
doorzoekbaar via CTRL-F. 
Aan het eind volgt een bijlage met de tekst van enkele circulaires 
betreffende de collaterale successie. Deze circulaires lagen los achterin 
het register.  
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Stadsarchief Gorinchem
Archief: Polder Alblasserdam

Inventarisnummer: 276 

Register houdende opgave van taxatie voor collaterale successie van

onroerende goederen te Alblasserdam en de effecten, nagelaten door

personen die zonder nakomelingen zijn overleden, door schout en

schepenen van Alblasserdam, 1758-1789.

In dit register worden steeds de bezittingen opgesomd en vervolgens komt de hele lijst nog
een keer terug bij de taxatie. Ik heb de lijst, behalve bij de eerste inschrijving,  slechts een
keer overgenomen en bij elk onderdeel direct de taxatiewaarde erachter vermeld.

De getallen tussen schuine strepen zijn de nummers van de foto’s die ik van dit document
heb gemaakt. Waar ... staat is iets weggelaten. Soms door de secretaris. Ook door mij in die
gevallen waar steeds dezelfde tekstfrasen herhaald worden.

Aan het eind volgt een bijlage met de tekst van enkele circulaires betreffende de collaterale
successie. Deze circulaires lagen los achterin het register.

Zie ook de namenindex helemaal aan het eind.

REGISTER
van ‘t Collateraal
ALBLASSERDAM

Begonnen met
1759

In dit boek zijn alleen opgenomen de nalatenschappen van hen die kinderloos zijn
overleden.
Vandaar dat er een groot aantal namen in voorkomen die thans in de gemeente niet meer
worden gevonden.

/3214/ Memorie van alle de goederen ‘t middel op ‘t collateraal
subject, agtergelaten bij Cornelis van Asperen, in de
maand December van den voorleden jaare 1758 onder
Alblasserdam overleden, ten behoeven van Dorothea
Roos, zijne nagelaten weduwe als eenige geïnstitueerde
erffgenaam van denselven, ingevolge zijne testamentaire
dispositie op den 21 July 1743 voor Cornelis Pijl, notaris
in Alblasserdam en getuygen verleden, en waer van diens
volgende den 15e penning moet werden betaalt.

Eerstelijk de geregte helfte in een huys en erve, staende en liggende aan den Kinderdijk
onder Alblasserdam, tussen de huysen en erven van den secretaris P. Pijl.

inpa
Tekstvak
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Nog de helfte in ontrent vier hondert roeden vligt griendlandt, eiggende in den Blokweer, in
de Quell, bij den agterste wetering.

En eyndelijk de helfte in de helfte van ontrent eene mergen buyten Noorde, met de gorsinge
en aanwas daer voren gelegen, voor den polder van oud Reijerwaard, onder de jurisdictie
van Ridderkerk.

Aldus den voorsz. aanbreng gedaan, bij mij ondergetekende int hooft deses gemelt, als
eenige erffgenaem van mijn overleden man, op den ... Maart 1759.
wg. Doorte Roos.

Op den 10e April 1759 door voorn, Doorthe Roos, ten overstaan van Cornelis Pijl, schout,
Kornelis de Kraaij en Cornelis Jansz Pijl, schepenen, de duegdelijkheyd der vorenstaande
memorie met solemnele eede bevestigt.
In kennsise van mij

15e penning van 250 gld. ƒ 16.13.6
xe  verhooging ƒ   1.13.6

ƒ 18.6.12
Solvit. 8 Juny 1759

/3215/
Volgt de tauxatie van de goederen bij Cornelis van
Asperen nagelaten

Op heden den 10e April 1759 hebben de ondergetekenden, schout en schepenen van
Alblasserdam, ten verzoeke van onsen secretaris getuaxeert de goederen ‘t middel op ‘t
collateraal subject, agtergelaten bij Cornelis van Asperen.

Eerstelijk de geregte helft in een huys en erve, staande en leggende aan den Kinderdijk.
onder dese jurisdictie, tussen de huysen en erven vanden secretaris P. Pijl en de voorn.
helfte in gereeden gelde waardig geschat een somma van ƒ 200 gulden.

En nog de helfte in ontrent 400 roeden vligtgriendlandt leggende in den Blokweer in de
Quell, bij den agtersten wetering, en deselve helfte in gereeden gelde waardig geschat een
somma van Niets.

Aldus de voorsz. tauxatie gedaen, opregetlijk, nae inhoude van de ordonnantie op ‘t
collateraal geëmaneert en sulks op den eedt in den aanvange onder bedieningen gedaan en
ten oirconden desen bij ons getekent.
wg.
Cornelis Pijl, 1759
Cornelis de Kraaij
Cornelis Janse Pijl

Op den 12e April 1759, door schout en schepenen van Ridderkerk de buyten goederen
aldaar gelegen getauxeert op ƒ 50 gulden.

Tauxatie vande goederen bij Maijcken den Burger agtergelaten, ter
requisitie van den secretaris van Oud-Alblas.

Op den 8e Juny 1759 hebben de ondergeschreven /3216/ schout en schepenen van
Alblasserdam, ten verzoeke van den secretaris van Oud-Alblas getuaxeert de volgende
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goederen ‘t middel op ‘t collateraal subject, agtergelaten bij Maijcken den Burger, onder
Oud-Alblas voorsz. overleden.

De helfte in een huys en erve, staande op den Dam bij door arbeyders bewoond werdende,
en deselve helfte in gereeden gelde waardig geschat een somma van ƒ 450 caroli guldens.

De helfte in 1 mergen 200 roeden weylandt, leggende in de Blokweer, in het Papelandt, met
het erffje aan de straat, wordende in huure gebruykt bij de weduwe van Jan Hoogermost. En
deselve helfte waardig geschat eene somma van een hondert caroli guldens.

De helfte in een stukje els off houtlandt, groot 150 roeden, genaamt den Blaasbalk, in voorn.
Blokweer, deselve helfte getauxeert op de somma van vijftig caroli guldens.

Nog de helfte in 2 mergen 587½ roeden landt, leggende in Kortlandt, war van 1 mergen 250
roeden in huere wordt gebruykt bij Jacobus Visser, en de rest bij de overledene en haar
zuster zelve gebruykt is, en dezelve helfte waerdig geschat de somma van 200 caroli
guldens.

En eyndelijk de helfte in 3 mergen 350 roeden landt, leggende in de Vinckepolder alhier,
waer van de 2 mergen weylandt bij Arie den Haan werd gebruykt, en ‘t overige meest
ingeteelt off griend is, en deselve helfte waardig geschat eene somma van 100 caroli
guldens.

Aldus de voorsz. tauxatien gedaan, opregetelijk nae inhoude van de ordonnatie op ‘t
collateraal geëmaneert, en sulks op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan,
en ten oriconden desen geteekent op dato als boven.
wg. Cornelis Pijl, 1759
Huyg Redelijkheyd
Cornelis Spruit
P. Pijl, secretaris, 1759.
/3217/

Memorie van de goederen en effecten ‘t middel op ‘t
collateraal subject, agtegelaten bij Maria Willemse Baan,
meerderjarig, ongehuwde dogter, in de maand Juny
deses jaars 1759 in testato onder Alblasserdam
overleden, zijnde haer vader en moeder beyde nog in
levenden lijve, en dus erffgenamen ab intestato van
deselve.

De voorsz. Maria Baan heeft geene vaste goederen off effecten ‘t voorn. middel subject
agtergelaten, dan alleen eene obligatie tot lasten vant gemeenelandt, ten comptoire binnen
Dordregt, groot in capitaal ƒ 1000 gulden, op naam van ....
In dato 24e January 1708, folio 839 vso, no. 6849, register folio 472, welke obligatie bij haar
is bezeten in uzufruct off met last van fidei commis en opgekomen van wijlen haren oud oom
Leendert van Brugge, volgens desselffs testamentaire dispositie op den 8e december 1726
voor Jan Swinnas, notaris tot Rotterdam en getuygen verleden, luydende de voorn,
dispositie in haar opzigt aldus: aan Maria Willemse Baan, dogter van Willem Cornelisz Baan,
onder de navolgende last en conditie, een obligatie van een duysent gulden capitaal,
sprekende ten lasten vand gemeeneland en Hollant en Westvrieslant, ten comptoire van
Dordrecht staande op folio 839 verso, zijnde van dato den 24e january 1708 en geaggreëert
31 december `1708 No. 6849 register folio 472, onder conditie dat deselve Maria Willemse
Baan van deselve obligatie niet meerder sal mogen trekken en genieten als intresse
dewelke jaerlijks daer van ontfangen sullen kunnen werden, haar leven lang geduurende en
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bij haer voor overlijden off overlijden aan Adriana Willemse Baan te bespreken de voorsz.
jaerlijkse intresse die van deselve obligatie zullen kunnen werden ontfangen, meede haer
leven lang geduurende, ende zoo wanneer de voorsz. Maria en Adriana Willemse Baan
beyden deser wereld komen te overlijden zonder wettig kind ofte kinderen in leven na te
laten, dat alsdan deselve obligatie van een duysent gulden in ‘t geheel en zonder aftrek
vande ... off andere in regten bekende portien als den offtrek van dien, wel expresselijk
verbiedende bij desen, zal moeten succederen devolverende erven en versterven aan en op
sijn testatuers hier nae te noemen geinstitueerde off gesubstitueerde erffgenamen alsdan in
leven zijnde, deselve erffgenamen daer inne substituerende met titule van substitutie
respective.

Dus de voorn. obligatie niet op de de ouders en erffgenamen ab intestato, maer op de bij ‘t
voorn. testament van Leendert van Brugge gesubstitueerde propriëtarissen moet komen,
nae dat Adriana Willemse Baan, haer leven lang geduurende de intressen off het uzufruct
daer van zal hebben genoten, alzoo deselve nog ongetrouwt en buyten apparentie van kind
off kinderen te verwecken schijnt te zijn gekomen.

Aldus den voorsz. aanbreng gedaan bij den ondergetekende Willem Cornelisz. Baan, vader
van de overleden (en van Adriana Baan). En die benevens zijne huysvrouw erffgenaam ab
intestato van deselve zijn. In Alblasserdam den 19e October 1759 en getekend: Willen Baan.
Op dato den eed gepasseert, en den 10e penninck 10e stuiver voldaan met ƒ 110 gld.
/3218/

Memorie van de goederen ‘t middel op ‘t collateraal
subject, agetergelaten bij Ary van Dalen, in de maand
Spetember deses jaars 1759 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van zijne nagelaten weduwe
Deeltje Ariense Pijll, als bij den mutueelen testamente
van den voorn. Ary van Dalen en Deeltje A. Pijll, op den
26e Mey 1725 voor Anthony de Hoy, notaris te Hoffwegen
geresideert hebbende en getuygen verleden,
geinstitueerde erfgenaam van denselven zijnde,
bestaande in:

De gerechte helft van een huys, agterhuys en erve, staande en leggende aan de noordzijde
van ‘t marktvelt in de Kerkstraat tot Alblasserdam.

Nog de gerechte helfte in ontrent 325 roeden griend en tuynlandt, leggende aan twee
perceelen in het weerlandt agtert voorn. huys, met nog ontrent 100 roeden vligt griendlandt,
alle in den Blokweer onder Alblasserdam.

Verder nog de helfte in ontrent 333 1/3 roeden griendland in het weer van Pompe, in ontrent
300 roeden dito landt agter Pieter van der Heu, en in ontrent 100 roeden beplant met els en
willigen beplant op de Hille tegen den vinckelandsen dijk, alle in den Vinckepolder onder
Alblasserdam voorsz.

Aldus den voors. aanbreng gedaan bij de ondergetekende Deeltje Pijl, nagelaten weduwe
van den selven Ary van Dalen, als geinstitueerde erffgenaam van hem zijnde, in
Alblasserdam den 19e October 1759 (en geteekent). Dit merck X stelde Deeltje A. Pijl,
weduwe van Ary van Daelen.

En op dat bij haar den gewoonen eedt gepresteert, passeert zoo als bij de voorgaande
memorie, den schout, H. Redelijkheyd en W. ‘t Hoen, schepenen.
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Solvit 10e penninge debet met ƒ 16.13.0
den 10e verhooging ƒ 1.13.6

ƒ 18.7.0

/3219/
Tauxatie van de goederen bij Ary van Dalen nagelaten.

Op den 19e October 1759 hebben de ondergeschreven schout en schepenen van
Alblasserdam, ten verzoeke van onsen secretaris. getauxeert de onder te noemen goederen
agtergelaten bij Ary van Dalen, onder dese jurisdictie zonder descendenten nae te laten
overleden, als:

De geregte helft in een huys, agterhuys en erve, staande en leggende aan de noordzijde
vant marktvelt in de Kerkstraat alhier, met

De geregte helfte in ontrent 325 roeden griend en tuynland, leggende aan twee parceelen in
het weerlandt agtert voors. huys en in ontrent 100 roeden vligt griendlandt, alle in den
Blokweer, en deselve helfte waerdig geschat twee hondert caroli guldens.

Mitsgaders de helfte in ontrent 333 1/3 roeden griendlandt in ‘t weer van Pompe, in ontrent
300 roeden dito landt agter Pieter van der Heu, en in ontrent 100 roeden beplant met els en
willig op de Hille aan den Vinkenlandsen dijk, alle in den Vinckenpolder onder dese
jurisdictie, en deselve helfte waardig geschat vijftig caroli guldens.

Aldus de voors. tauxatie gedaan opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op ‘t collateraal
geëmaneert, en sulks op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan, en ten
oirconde bij ons geteekent
Cornelis Pijl, 1759
Huyg Redelijkheyd
W. ‘t Hoen

Wegens de nalatenschap van Cornelia Boezemenaer,
weduwe van Ary Kort

Memorie van de goederen, ‘t middel op ‘t collateraal
subject, agtergelaten bij Cornelia Boezemenaer, in leven
weduwe van Ary Kort, in de maand January deses jaars
1760 onder Alblasserdam zonder descendenten overlede,
en welke /3220/ ingevolge den mutuelen testament van
den voorn. Ary Kort en Cornelia Boezemenaer op den 4e

Juny 1740 voor Cornelis Pijl tot Alblasserdan en getuygen
verleden, voor de eene helfte moeten geërft werden bij d
naaste vrinden en erffgenamen ab intestato van den
voorsz. Ary Kort, zijnde eene volle broeder en zuster van
den selven voor de weder helfte, en bij de broeder en
susters, kinderen van heelen bedde van de voorsz.
Cornelia Boezemenaer, welke broeder en zusters vier zijn
geweest en dus aan vier staaken met seclusie van de
halve broeder en susters, kinderen van de overledenen,
welke drie in getal zijn geweest.

Eerstelijk een huys en erve, staande en leggende in den Polder alhier, met de nombre van
een mergen een hondert roeden landt in den Vinckepolder. Nog twee mergen 50 roeden
land in den Blokweer binnen den middelste wetering en nog ruym eene mergen in Kortelant,
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zijnde te samen vier mergen 150 roeden lant, alle onder Alblasserdam, bij de overledenen
selve gebruykt.  Waarde geschat op ƒ 800.

Nog eene mergen 500 roeden weylandt in de Blokweer aan de agter kade en eene mergen
400 roeden hoyland in Kortlandt in de Halve Hoeff, beyde onder Alblasserdan. Zijnde in hure
gebruykt bij Jacob de Jong, den hoop om vijff en veertig gulden eens gelt jaarlijks. Waarde
geschat op ƒ 285.

Verders nog twee mergen 100 roeden landt in den voorn. Vinckepolder, welke zijn
geprelegateert aan Willem Kort /3221/, broeder van Ary kort, die mede erffgenaam is voor
de helfte in de eene helfte. Waarde geschat op ƒ 150.

Nog vier hondert vier en vijftig roeden eygen en 137½ roeden vligt griend landt, leggende in
den Blokweer alhier. ‘t Eerste aan een en laaste aan drie parceelen met twee kleyne stukjes
aveling landt. Waarde geschat op ƒ 75.

Een vierde in een erve en boomgaertje met de avelinge griendjes aldaer gelegen aen den
Kinderdijk in den voorsz. Blokweer. 

En een vierde part in ontrent 235 roeden griendland, leggende in de vijfftalf mergen in den
Vinckepolder. Waarde geschat op ƒ 25.

En eyndelijk nog eene mergen 300 roeden hoylandt, liggende in Grimmels weer aan de
Sijde onder de jurisdictie Streefkerk, zijnde dese partij gemaakt aan de vrienden van
Cornelia Boezemenaer tot egalizatie van de twee mergen 50 roeden land aen Willem Kort
geprelegateert. Waarde geschat op ƒ 100. [Taxatie gedaan door Samuel Guldemont,
schout, Albert Bakker en Pieter Beel, heemraden te Streeffkerk]

Aldus de voorsz. aanbreng gedaan bij de ondergetekende, executeurs van den testamente
boven in ‘t hooft deses gemelt op den 9e February 1760, en geteekent: Willem Kort en Ary
Kijkuyt.

Op den 12e February 1760 bij voorn, perzoonen ten overstaan van den schout, Willem
Bruygom, C. Spruyt en Willen ‘t Hoen, schepenen, den gewoonen eed gepresteert.
In kennise van mij
P. Pijl, secretaris, 1760.

Tauxatie van de 1 mergen 300 roeden land onder
Streeffkerk, door Cornelia Boezemenaer, weduwe Ary
Kort agter gelaten.

Wij schout en heemraden van Streeffkerk hebben ten verzoeke van den heer secretaris van
Alblasserdam, getauxeert de navolgende onroerende goederen agtergelaten bij Cornelia
Boezemenaer, weduwe van Ary Kort onder Alblasserdam, zonder descendeneten overleden.

De nombre van eene mergen drie hondert roeden gelegen onder den ambachte van
Streeffkerk, in het weer genaamdt

[Na de taxatie] Aldus de voorsz. tauxatie gedaan opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie
op ‘t collateraal geëmaneert en sulks op den eed in den aenvangen onser bedieninge
gedaan, op heden den 12e February 1760.
Cornelis Pijl, 1760
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
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Cornelis Spruit
W. ‘t Hoen
/3224/

Memorie van alle zoodanige goederen ‘t middel op ‘t
collateraal subject, agter gelaten bij Pietertje Verheul, in
leven huisvrouw van Aart Breur, in de maand January
deses jaars 1760 onder Alblasserdam overleden, ten
behoeven van denselven haren man Aart Breur voor een
kinds gedeelten, zijnde een opregt vierde part,
geinstitueerde erfgenaam van deselve, volgende een
mutuelen testamente van deselve Pietertje Verheul, op
den 27e Mey 1733 voor /3225/ Johan van Gelder, notaris
tot Rotterdam en getuygen met haren voorn. man Aart
Breur verleden, bestaande in:

Een geregt vierde part in de helft van een huys en binnen en buytendijkse erve en
boomgaarden, staande en leggende aan den Hoogendijk onder Alblasserdam, met nog een
kleyn boomgaartje, zijnde een aveling aldaar in den Vinckepolder gelegen, alle bij den
zelven Aart Breur bewoond en gebruykt werdende. Waarde geschat op sestig caroli
guldens.

Item een geregt vierde part in de helfte van een huys met dot erve en boomgaarden aan den
selven Hoogendijk, welk huys bewoond werdt bij Adriaan Teeuwe, met een stukje aveling
griend daar annex gelegen. Waarde geschat op veertig caroli guldens.

Nog een geregt en vierde part in de helfte van een huys en erve, staande en leggende aan
de oost zijde van den Dam tot Alblasserdam, bewoond werdende bij Johannes Bol. Waarde
geschat op veertig caroli guldens.

En eyndelijk een geregt een vierde part in de helfte in de nombre van ontrent vier mergen
250 roeden landt, leggende in de polder Robbenoordt onder Charlois, werdende in hure
gebruikt bij Leendert van Tertholen. waarde geschat op hondert en veertig gulden.

Aldus dese memorie gereformeert en aan breng gedaan door mij ondergetekende Aart
Breur in t’hooft dese gemelt, op heden 26 February 1760 (en was geteekent. Dit merk (een
kruis in een cirkel) stelde Aart Breur.

Op den voorn. 26e February 1760 door Aart Breur den gewoonen eed gepresteert, present
C. Pijl, schout, Willem Bruygom en Willem ‘t Hoen, schepenen. In kennisse van mij P.Pijl,
secretaris, 1760.
/3226/

Memorie verschulde 15e penning bij Aart Breur.
De tauxatien onder Alblasserdam bedragen 140.0.0
onder Charlois, mede 140.0.0
Somma 280.0.0

Den 15e penning hier van bedraagd 18.11.6
de tiende verhooging van dien 1.17.6
somma 20.10.12
solvit 19 Maart 1768

Sommatie, en registratie 3.16.0
Missive naar Charlois en porten 0.8.0
‘t Affnemen van den eed 2.8.0

6.12.0
solvit ut supra
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/3228/
Tauxatie ter requisitie van den heer secretaris van
Leckerkerk, van 4 mergen 5757 roeden land in Kortland,
agter gelaten bij Hendrik Buys.

Op den 2e April 1760 hebben de ondergeschreven schout en schepenen van Alblasserdam,
ten verzoeke van den heer secretaris van Leckerkerk, getauxeert de npmbre van ontrent vier
mergen 575 roeden landt, leggende in Kortlandt onder dese jurisdictie, agter gelaten bij
Hendrik Buys, onder Leckerkerk voorsz. overleden. En deselve 4 mergen 575 roeden bij den
hoop in gereed geld waardig geschat eene somma van vijftig caroli guldens den hoop.
Aldus de voorsz. tauxatie gedaan, opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op ‘t
collateraal geëmaneert, en zulks op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan.
En ten oirconde desen bij ons geteekent,
Cornelis Pijl, 1760
Cornelis Spruit
Cornelis de Kraaij

Memorie van de goederen ‘t middel op het collateraal
subject, agter te laten bij Cornelis Janse van der Kuyl, in
de maand maart dese jaars 1760 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van zijnen eenigen volle broeder
en erffgenaam ab intestato Pleun Jansz van der Kuyl, als
bij testamente op den 17e July 1756 voor Cornelis Pijl,
notaris van Alblasserdam en getuygen verleden, daar
inne tot /3229/ erffgenaam geinstitueert zijnde en waar
van vervolgens den 20e penning moet worden betaalt,
bestaande in:

Een halff huys, binnendijkse erven en boomgaardt, staande en leggende aan den Kinderdijk
onder Alblasserdam, bij den overledene bewoondt en gebruykt. Waarde geschat op 100
caroli guldens.

Nog in de helft in een halff huysje en erve, staande en leggende als voren in den Hogen
boezem, werdende bewoond bij Jan Pleunen van der Kuyl. Waarde geschat op 20 caroli
guldens.

En nog een geregt derde part van een stukje vligt griendlandt, groot drie hondert en vijftig
roeden, leggende in den Blokweer, in Zoetjes griendt onder Alblasserdam voorsz. Waarde
geschat op: geen geld waardig.

Verder volgen goederen welke den overledenen heeft
agter gelaten conform voor. zijn testamentaire dispositie,
ten behoven van Sara Cornelisse Pijl, weduwe van des
testateurs overleden broeder Jan Jansz van der Kuyl en
waar van vervolgens den tienden penning ten behoeven
van den lande moet worden betaalt.

Een geregt een vierde part in de helffte, zijnde een agtste part van een halff huys, binnen
erve en boomgaardt, staande en leggende aan den voorn. Kinderdijk, annex en benevens
het eerstgenoemde. Waarde geschat op 15 caroli guldens.
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Nog een geregte helfte in een vierde part in de helfte, zijnde een zestiende part van een
halff huysje en erve, staande en leggende als voren, zijnde een gedeelten in boven
genoemde tweede parceel. Waarde geschat op twee gulden tien stuyvers.

En eyndelijk een geregt een agtste part in een een derde part van 350 roeden vligt
griendlandt in den Blokweer, in Zoetjes griend aldaar. Geen geld waerdig geoordeelt.
/3230/
Aldus den voorstaanden aanbreng gedaan bij den ondergeschreven eenigen broeder en
geinstitueerde erffgenaam van Cornelis Janse van der Kuyl, met verklaring dat geene
andere goederen weete, off kunne bij denselven agter gelaten te zijn, en in oirconde desen
geteekent op den ... September 1760 (en geteekente). Dit merk (staand kruis) stelde Pleun
Jansz van der Kuyl.

Op den 9e September door den voorn. Pleun van der Kuyl den gewoonen eed gepresteert,
present den schout, H. Redelijkheyd en Cornelis de Kraey, schepenen. In kennise van mij P.
Pijl, secretaris, 1760.

Solvit den 20e penning deses van 140 gld met 7.0.0
de 10e verhooging 0.14.0
Item den 10e penning van 17 gld 10 st. 1.15.0
10e verhooging 0.3.8
somma 9.12.8
Oncosten 5.2.0

/3231/ 
Aldus gedaan ende getauxeert nae beste kennis en wetenschap en zulks op den eedt in den
aanvange onser bedieningen gedaan en in oirconden desen bij ons geteekent.
Cornelis Pijl, 1760
Huyg Redelijkheyd
Cornelis de Kraaij

Memorie van de goederen ‘t middel op de collaterale
successie subject, agtergelaten bij Cornelia Krijnen Beek,
in de maand Maart deses jaars 1760 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van haare twee zusters Maayke
en Jannigje Krijnen Beek, als bij testamente op den 1e

October 1744 voor Hendrik van der Stoep, notaris in
Hendrik [-Ido Ambacht] en getuygen verleden, te
vergunnen eenige geinstitueerden erffgenamen van
deselve, met seclusie van de vier andere zuster en
broeders, off derselver kinderen van de overledene, dus
van de voorn. goederen voor twee sesden in een derde
den 20e penning, dog van de overige vier sesden off twee
derden den 10e penning ten behoeven van den lande
moet werde betaalt, bestaande:

In een geregt een derde part in een huys en agter huys met zijn binnen en buyten dijk erve
en boomgaardt, waar inne de voorn. Maijke en Jannigje Krijnen Beek zijn wonende, staande
en leggende op en aan den Kinderdijk onder Alblasserdam voorschreve. Waarde geschat
op 150 caroli guldens.

Aldus den voorsz. aanbreng opregtelijk en ter goeder trouwe in gevolge de ordonnantie en
nadere publicatie opt middel van ‘t collateraal geëmaneert, gedaan bij Jannigje Krijnen
Beek, in ‘t hooft deses gemelt, met verklaring dat bij haere zuster Cornelia Beek geen
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andere goederen ‘t middel subject zijn agtergelaten, op den ... September 1760 (en
geteekent): Jannetje Krijnen Beek.

Op den 9e September 1760 door de voorn. Jannigje Beek, den gewoonen eedt volgens de
ordonnantie gepresteert, present den schout en Huyg Redelijkheyd en Cornelis de Kraey,
schepenen. In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris, 1760.

Solvit 20e penning: 1/3 2.10.0
10e penning van de 2/3 10.0.0

12.10.0
De 10e verhooging 1.5.0
Somma 13.15.0
den 22e September 1760
Item de kosten 4.4.0

Aldus de vorenstaande tauxatie gedaan, opregtelijck nae inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geëmaneert en zulks op den eed in den aanvang onser bedieninge gedaan, en in
oirconden desen bij ons getekent:
Cornelis Pijl, 1760
Huyg Redelijkheyd
Cornelis de Kraaij
/3233/

Memorie van de goederen en effecten ‘t middel op de
collaterale successie subject, agter gelaten bij fuffvrouw
Alida Armiger, in leven weduwe van Hendrik van der
Hoop, in de maand July deses jaars 1760 onder
Alblasserdam overleden, ten behoeve van haare eenige
zuster en erffgenaam ab intestato en ex testamento
Maria Armiger, huysvrouw van Cornelis Pijl. En waarvan
vervolgens den 20e penning aan den lande moet worden
betaald, bestaande:

In een huys en erve op den Dam tot Alblasserdam, waar inne de overledene gewoont heeft.
Waarde geschat op ƒ 1000.0.0.

Effecten tot lasten van Hollandt en Westvrieslandt op ‘t
comptoir tot Dordregt.

Een obligatie op naam van Helena Schul in dato 2e Augustus 1637, folio 75 verso, en 307
verso, in capitaal ƒ 1000.0.0

Een dito op naam van de erffgenamen van Gillis Steenis de jonge, van dato 12 December
1640, folio 14 verso, en 139, groot in capitaal ƒ 600.0.0

Een dito op N.N. van dato 1e July 1675, Nº 1200, folio 263 verso, groot ƒ 100.0.0

Een dito op N.N. van dato 1e October 1676, Nº 1313, folio 402 verso, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam van Jan van Os, in dato 20e December 1695, Nº 2758, folio 564 A, groot
ƒ 900.0.0

Een dito op naam van de heer mr. Gerard Francken, als voogd over de minderjarige
erffgenamen van de heer Johan op de Beek, van dato 19en Mey 1696, Nº 2844, folio 575 A,
groot ƒ 1000.0.0
/3234/
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Een dito op naam van Adriana Hoffman, van dato 20en April 1701, Nº 3540, folio 634, groot
ƒ 500.0.0

Een dito op naam van Arnout Duyrhant, van dato 3e July 1703, Nº 3797, folio 656, groot
ƒ 1500.0.0

Op ‘t comptoir tot Leyden

Een obligatie op naam van Cornelis Anthonis Buytevest tot Leyden, in dato 16e Mey 1676,
Nº 1, folio 82 verso en 179, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam van Haasje van Akeren, in dato 22e September 1705, Nº 10, folio 115
verso, Nº 6465, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam en van dato voorsz., Nº 10, folio 116, Nº 6466, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam en van dato voorsz., Nº 10, folio 116, Nº 6467, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam en van dato voorsz., Nº 10, folio 116, Nº 6468, groot ƒ 1000.0.0

Op ‘t comptoir generaal in ‘s Hage

Eeen losrentebrief ten naame van Clara van der Meer van Barendregt, in dato 1e July 1698,
folio 7779, groot ƒ 3000.0.0

een kleyne prijs obligatie uyt de tweede loterije van ses millionen d’anno 1713, 17 clasis, op
naam van Hozia van Akeren, van dato 1e April 1713, folio 2921, Nº 233, groot ƒ 600.0.0
/3235/
Een dito uyt de loterij van ses millionen d’anno 1711. in de negenentwintigsten classis op
:.L. van dato 1e July 1711, folio 1648, Nº 679, groot ƒ 100.0.0

Op ‘t comptoir tot Gouda

Een losrentebrief ten naame van Michiel Dubberts, van dato 30e Augustus 1632, folio 3086,
groot ƒ 730.0.0

Op particuliere

Een vierde part in een schepen schult en custing brieff, verleden bij en tot lasten van Eeuwit
van der Zijden, op den 24e Augustus 1752 voor schout en schepenen van Alblasserdam
verleden, groot voor het een vierde in ƒ 1700 gulden ƒ 425.0.0

Aldus den voorsz. aanbreng gedaan bij mij ondergeschreven als in huwelijk hebbende Maria
Armiger, de eenige zuster en geinstitueerde erffgenaam van de overleden Alida Armiger,
met verklaring dat mijns wetens bij deselve geen anderen goederen off effecten ‘t middel op
‘t collateraal subject zijn agtergelaten, gedaan in Alblasserdam den 1e September 1760 (en
geteekent) Cornelis Pijl.

Op den 22e September 1760 door Cornelis Pijl, nomine uxore, den gewonen eed
gepresteert, present H. Redelijkheydt en Cornelis de Kraey, schepenen. In kennisse van mij,
P. Pijl, secretaris, 1760.
/3236/
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Aldus de voorsz. tauxatie gedaan opregtelijk, nae inhoude vande ordonnantie opt collateraal
geëmaneert, en zulks op den eed inden aanvange onser bedieninge gedaan, en in
oirconden desen bij ons geteekent op dato voorschreven
Huyg Redelijkheyd
Cornelis de Kraay
Cornelis Janse Pijl

Tauxatie ter requisitie van den heer secretaris der
stad Rotterdam

Op den 22e September 1760 hebben de ondergeschreven schout en scheepenen van
Alblasserdam, ten verzoeke van den heer secretaris der stad Rotterdam, getauxeert een
stukje aveling off vrijlandt, gelegen in den Blockweer, aan de Donkere Diverse Steeg onder
dese jurisdictie, agter Gerrit de Kray, zijnde vrij en onbelast, agtergelaten bij Maria a Brakel
van der Kluyt, zonder descendenten na te laten in Rotterdam overleden. En ‘t zelve stukje
land in gereed gelt waardig geschat een somma van vijftien caroli gulden.
/3237/
Aldus de vorenstaande tauxatie gedaan, opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geëmaneert en zulks op den eedt in den aanvange onser bedieningen gedaan.
En in oirconden desen bij ons geteekent op dato als boven
Cornelis Pijl
Huyg Redelijkheyd
Cornelis de Kraaij
Cornelis Janse Pijl

Memorie van de goederen ‘t middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Sabina Blok, in leven huysvrouw
van Cornelis Jansz Mak, in de maand April deses jaars
1760 onder Alblasserdam overleden, ten behoeve van
den voorn. haren man Cornelis Mak als bij testament op
den 19e September 1727 voor schepenen en Cornelis
Pijl, secretaris tot Alblasserdam verleden, geinstitueerde
erffgenaam van deselve zijnde, bestaande in:

De helft in een halff huys, agterhuys en binnendijk erve, staande en leggende aan den
Kinderdijk onder Alblasserdam voorsz., waar inne de overledene met haren man heeft
gewoont. Waarde geschat op ƒ 75 gulden.

Aldus den voorsz. aanbreng gedaan bij off door den ondergeschreve Cornelis Mak, als
geinstitueerde erffgenaam van zijn overleden huysvrouw Sabyna Blok, op den ... September
1760 (en geteekent). Dit merk (kruisje) stelde Cornelis Jansz Mak.

Op den 22e September 1760 door Cornelis Mak den gewoonen eed gepresteert, present
den schout, Cornelis Kraay en Cornelis Pijl, schepenen. In kennisse van mij P. Pijl,
secretaris, 1760.

Solvit 15e penning 5.0.0
Den 10e verhooging 0.10.0
Somma 5.10.0
Memorie etc. 4.4.0

/3238/
Memorie van de goederen en effecten, het middel op het
collateraal subject, agtergelaten bij de heer Willem ‘t
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Hoen, in de maand September deses jaars 1760 onder
Alblasserdam overleden, welke ingevolge den testamente
van den overleden op den 31e January 1750 voor
schepenen van Alblasserdam verleden, moeten geërft en
genoten werden zoo onder nader zal werden gemelt,
bestaande deselve goederen

In een huys en binnendijk erve, met de annex aveling griend, staande en leggende aan den
Kinderdijk onder Alblasserdam voorsz., bewoond werdende bij Ary Cornelisz Stout /3239/.
Dit huys en erve heeft den overledene geprelegateerd aan zijn volle zuster Merrigje ‘t Hoen,
welke voor een geregt vijffde part erffgenaam ab intestato van den selven moeste zijn en
waarvan dien volgende den 20e penning moet werden betaalt. Waarde geschat op ƒ 350
gulden.

Nog een huys en erve, staande en leggende aan de oostzijde op den Dam tot Alblasserdam,
tussen de huysen en erven van juffvrouw de weduwe De Hooy aan de eene en dat van Aart
Breur aan de andere zijde. Waarde geschat op ƒ ƒ 1500 caroli guldens.

En eyndelijk nog eene actie in de capitale fonds van de Vereenigde Compagnie van
kooplieden van Engeland, handelende op de Oost-Indien, groot een duysent ponden
sterling.

Welke laastgemelde twee parceelen na de voldoening der schulden van den overledenen,
die in verre nae uyt zijne meubilaire goederen niet betaalt kunnen werden, genoten moeten
werden volgens voorn. testamentaire dispositie.

Bij Marinus Advocaat, zoon van de voor overledene volle zuster van den overledenen,
Maggeltje ‘t Hoen, in leven huysvrouw van Jan Advocaat, en die voor een geregt vijffde part
mede erffgenaam ab intestato van den overledene zoude moeten zijn per legaat voor een
duysent gulden.

Bij de twee kinderen van des overledenens volle zuster die mede voor overleden is, Neeltje
‘t Hoen, in leven huysvrouw van ..., en die mede voor een geregt vijffde part erffgenaam ab
intestato van den overledene moeste zijn geweest, per legaat mede voor een duysent
gulden.

Verders bij de kinderen van des overledenens volle voor overledenen broeder, Pieter ‘t
Hoen, welke ab intestato voor een vijffde moesten erffgenaam zijn voor een geregt een
derde part.
/3240/
Bij de voorsz. zuster van de overledene, Merrigje ‘t Hoen, huysvrouw van Ary Stout, het usu
fruct haar leven lang gedurende en bij derselver kinderen den eygendom van het tweede en
derde part.

En eyndelijk bij des overledenens zuster Aryaantje ‘t Hoen, huysvrouw van Cornelis Breure,
het usus fruct haar leven lang geduerende en bij derselver kinderen den eygendom van het
laaste een vierde part.

Aldus dese memorie geformeert en den aanbreng gedaan bij ons ondergeschreven
executeurs van den voorsz. testamente, en voogden over de minderjarige erffgenamen en
legatarissen van den overledene, in Alblasserdam op den 28e October 1760 (en geteekent)
Cornelis Pijl en Cornelis de Kraey.
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Op den voorsz.28e October 1760 door Cornelis Pijl en Cornelis de Kraay, den gewoonen
eedt volgens de ordonnanties gepresteert, present Willem Bruygom en Huyg Redelijkheydt,
scheepenen. In kennisse van mij P. Pijl, secretaris, 1760.

solvit
20e penning vant huys aan den Kinderdijk, getauxeert op ƒ 350.0.0ƒ 17.10.0
de verdere goederen en effecten getauxeert op ƒ 16.515.2.0
20e penning van de kinderen van Pieter ‘t Hoen van de somma ƒ
330.0.6 ƒ 165.3.0
10e penning van deselve van de overige ƒ 2202.0.5 ƒ 220.4.0½
10e penning van de kinderen van Mergje ‘t Hoen van ƒ 550.0.11

ƒ 550.10.1
20e penning van ‘t vrugtgebruyk vant ?? van de overleden zuster 
oud 52 jaren, op 6 jaer leven ƒ 66.2.2½
10e penning van de kinderen van Aryaantje ‘t Hoen a ƒ 5505.0.11

ƒ 550.10.1
20e penning vat vrugtgebruyk vant ?/ van de overleden zuster 
Aryaantje voornt 46 jaaren op 7 jaren leven. ƒ 77.1.5

ƒ 1647.0.10
de 10e verhooging ƒ 164.14.1
Somma ƒ 1811.14.11

/3241/ 
Op een los in het boek liggend blaadje stond:
Memorie 20 e en 10e penning van de heer ‘t Hoen.
Merrigje van ‘t huys aan den Kinderdijk, getaxeert op ƒ 350 gld; den 20 e penning ƒ 17.10.0
De 10e penning hoog ƒ 1.15.0

ƒ 19.5.0
‘t Andere huys op den Dam ƒ 1500.0.0
de actie getaxeert ƒ 15015.2.10

ƒ 16515.2.10
De kinderen van Pieter ‘t Hoen sulx in 1/3 zijnde ƒ 5505.0.11, voor 1/5 sulxs 
ƒ 3303.0.6 den 20e penning ƒ 165.3.0
ƒ 2202.0.5 den 10e penning tot ƒ 220.4.0½

ƒ 385.7.1
de 10 verhooging ƒ 38.10.8½

423.17.9½
De 4 kinderen van Merrigje den 10e penning van 1/3 a ƒ 5505.0.11, bedragende

ƒ 550.10.1
De 10e verhooging ƒ     55.1.0

ƒ 605.11.1
Merrigje selfs den 20e penning vant vrugtgebruyk van de ƒ 5505.0.11 tegen den penning 25, is
ƒ 220.4.o ‘s jaers, is oud 52 jaren, dus op 6 jaren levens volgens de ordonnantie

ƒ 66.2.2½
de 10e verhooging ƒ 6.12.12½

ƒ 72.14.5 
ƒ 1122.8.3½

/3242/
Aldus de vorenstaanden tuaxatien gedaan, opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op
het collateraal geëmaneert en sulks op den eed in den aanvange onser bedieningen
gedaan, en in oirconden desen bij ons onderteekent.
Dit merk (een kruisje) stelde Willem Bruygom
Huyg Redelijkheyd

Memorie van de goederen het middel op het
collateraal subject agter gelaten bij Wouter
Pietersz, in leven gewoond hebbende en in de
maand July deses jaers 1760 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van zijne weduwe Lijntje
Leendertse Backer, als bij testament op den 15e

Mey 1724 voor Samuel Guldenmonde /3243/
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notaris geresideert hebben tot Ouderkerk op den
IJssel en getuygen verleden, geinstitueerde
erfgenaem van den sleve, bestaende in:

De geregte helfte in een huys en erve, bestaande in twee wooningen, staande en leggende
aan de westzijde van den Dam tot Alblasserdam, op den hoek van den stoep aldaar.
Waarde geschat op ƒ 162 gld 10 stuyvers.

Nog de helfte in ontrent eene mergen 257 roeden vligt griend landt, leggende aan differente
parceelen in den Blokweer onder Alblasserdam. Waarde geschat op ƒ 25 gulden.

En eyndelijke ontrent twee hondert vijf en sestig roeden aveling griendt, leggende aan seven
parceelen in voorn. Blokweer. Waarde geschat op ƒ 90 gulden.

Aldus den voorsz. aanbreng gedaan bij mij ondergeschrevene, nagelaten weduwe,
geinstitueerde erfgenaam van den vooroverleden Wouter Pietersz, in de maand October
1760, (en geteekent) Lijntje Leenderts Backer.

Op den 22e December 1760, door Lijntje Backer, weduwe van Wouter Pietersz, den
gewoonen eed gepresteerd, present den schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraey,
schepenen. In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris, 1760.

Solvit den 15e penning deses van een somma van ƒ 277.10.0ƒ 18.10.0
De 10e verhooging van dien ƒ 1.17.0

ƒ 20.7.0
Den 9e February 1761
memorie en registratie ƒ 2.8.0
‘t be..den ƒ 2.8.0
Solvit ƒ 4.16.0

/3244/
Aldus de voorsz. tauxatie gedaen, opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geëmaneert en sulks op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan. En
in oirconden desen bij ons geteekent
Cornelis Pijl, 1760
Dit merk (kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis de Kraay

Tauxatie van de actie in de Oost-Indien Compagnie
in Engelandt, door een gesworen makelaar.

Ik ondergeschreven Joost Visser, makelaar ter beurse binnen de stad Dordregt, hebben
getaxeerd op den eed ten aanvang mijner bediening gedaan, ten versoeken van de heer
Pleun Pijl, als secretaris van Alblasserdam, het naarvolgende effecte, naar gelaten /3245/ bij
de heer Willem ‘t Hoen, overleden op den 27e September 1760, volgens den naasten cours
der wissel in agio als doen waardigh.

Een duysent ponden sterling actien in de capitale fonds van de Vereenigde Compagnie van
coopluyden in Engeland, handelende op Oost-Indien. Getaxeert op 140 per cento: £ 1400
Agio van de bank 3% £   545
Wissel cours 34 B 5 M £ 1454.5
Is in guldens ƒ 15015.2.10
Aldus gedaan binnen Dordregt op den 24 December 1760 (en geteekent) Joost Visser,
makelaar.
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Memorie van alle de goederen het middel op het
collateraal subject, agter gelaten bij Willempje
Maartens Krom, in leven huysvrouw van Ocker
Backer, in de maand Juny deses jaers 1761 onder
Alblasserdam zonder descendenten overleden, ten
behoeven van haren man, den voorn. Ocker
Backer, als bij testamente op den 18e september
1727 voor schout en schepenen van Alblasserdam
verleden geinstitueerde erffgenaam van deselve,
bestaande in

De geregte een vierde part in een huys, erve en aveling grond daer annex staande en
leggende in de Kerkstraat tot Alblasserdam, tussen de huysen van Ary Brand aan de eene
en Claas Spruyt aan de andere zijde. waarde geschat op ƒ 125 gulden.

Item de geregte een vierde part in een huys en erve /3246/ staande op de Stoep bij den
Dam tot Alblasserdam voorsz., tussen de huysen van den schout aan de eene en Abraham
Stout aan de andere zijde.  Waarde geschat op ƒ 75 gulden.

Nog een geregte een vierde part in ontrent twaelff mergen 137 roeden land, zijnde zoo wey,
hooy als griendingen, leggende in den Blokweer alhier in de heele verpondingen aan
differente parceelen. Waarde geschat op ƒ 50 gulden.

Item een geregte een vierde part in vijff mergen 588 roeden vligt landen in den voorn.
Blokweer, aan differente parceelen. Waarde geschat op ƒ 37 gld 10 stuyvers.

Nog een vierde part in eene mergen 75 roeden hoyland in Kortelandt onder Alblasserdam
voorsz. Waarde geschat op ƒ 12½ gld.

Nog een vierde part in vijff mergen 375 roeden wey, zaey en griendland, leggende in den
Vinckepolder onder voorn. heerlijkheyd, aan differente parceelen. Waarde geschat op ƒ 100
gulden.

Verder de helfte in ontrent twee mergen 50 roeden land leggende in Blokweer voornt.
waarde geschat op ƒ 100 gulden.

En eyndelijk de helfte in een boomgaart en tuintje met de aveling voor hooft in den
Kerkstraat onder Alblasserdam voorsz., met de eene vierde part in een boomgaard en
tuintje binnen en buyten voorn. Kerkstraat, nevens het voorgaande gelegen. Waarde
geschat op ƒ 100 gulden.

Aldus den voorsz. aanbreng gedaan nae beste kennis en wetenschap bij mij
ondergeschreven als geinstitueerde erffgenaam van mijne overledene huysvrouw in het
hooft deses gemelt, in Alblasserdam op den ... November 1761 (en geteekent) Okker
Bakker.

Op den 19e December 1761 door Ocker Backer den bij de ordonnantie gerequireerden eed
gepresteerd, present den schout, Willem Bruygom, Cornelis Spruyt en Cornelis de Kraay,
schepenen van Alblasserdam.

De tauxatien bedragen
600 gld, komt den 15e penning tot ƒ 40.0.0
10e verhooging ƒ   4.0.0
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Somma ƒ 44.0.0
Solvit 9e April 1762 ƒ 0.18.0   ƒ 2.8.0    2.8.0

/3248/
Aldus de voorsz. tauxatien gedaan, opregtelijk nae inhoude vande ordonnantie op het
collateraal geëmaneert, en zulks op den eedt in den aanvange onser bedieiningen gedaan,
gedaan in Alblasserdam, den 19e December 1761.
Cornelis Pijl, 1761
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis Spruit
Cornelis de Kraay

Memorie van de goederen het middel op het
collateraal subject, agter gelaten bij Mary Krijnen,
huysvrouw van Willem Prins, in de maand
September deses jaars 1761 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van haren voorn. man, als
bij testament op den 4e November 1730 voor
Cornelis Evenblij, notaris tot Wijngaarden
geresideert hebbend en getuygen verleden,
geinstitueerde erffgenaam van deselve, bestaande
in:

De geregte helfte van een huys en erve, staande in de Kerkstraat onder Alblasserdam,
tussen de huysen en erven van Cornelis Spruyt aan de eene en Willem Baan aan de andere
zijde. Geen waarde vermeld.

Nog een geregte helfte in ontrent drie mergen 300 roeden land, leggende in twee parceelen
in Korteland, in Ottolands weer, zijnde hoy en griendlandt. Waarde geschat op ff 275 gld.

Aldus den vorenstaanden aanbreng gedaan, na beste kennis en wetenschap, bij mij
ondergeschrevene als geinsituteerde erffgenaam van mijne overledene huysvrouw, in ht
hooft dese gemelt, in Alblasserdam op den 18e December 1761 (en geteekent) Willem
Prins.

Op den 19e December 1761 bij Willem Prins den bij de ordonnantie gerequireerden eed
gepresteert, present de agter geteekenden.

Van ƒ 275 gld bedraagt den 15e penning ƒ 18.6.10
de 10e verhooging ƒ   1.16.10
Somma ƒ 20.3.6
Solvit 30 december 1761

/3249/
Tauxatie van een twaelffde part in een huys en erve
op den Dam, ter requisitie van den heer secretaris
van Krimpen op de Leck.

De ondergeschrevenen, schout en scheepenen van Alblasserdam, ten verzoeke van den
heer secretaris van Krimpen op de Lek, moetende tauxeren een twaelffde part in een huys
en erve, staande en leggende op den Dam tot Alblasserdam, laest off wel voor desen
bezeten bij de heer Willem ‘t Hoen, en welk twaelffde part is nagelaten bij Teunis Breur tot
Krimpen voornt. gewoond hebbende /3250/ en na informatie op den 16e October 1760 op
zee met zijn schip gebleven en overleden, moeten zig refereren in dese tauxatie nae de
verkoop vant voorsz. huys en have op den 24e December 1760 in het openbaer gedaan,
schoon doen hoog verkogt, tegenswoordig niet in die constitutie nog waard en is, en
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dienvolgende ‘t zelve een twaelffde part in gereeden gelde nae voorn. verkoop waerdig
geschat een hondert ses en sestig guldens 13 stuyvers.

Aldus de voorsz. tauxatie gedaan, opregtelijk, nae inhoude der ordonnantie op ‘t collateraal
geëmaneerd, en dus op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan. Actum in
Alblasserdam den ... December 1761.
Cornelis Pijl, 1761
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis Spruit
Cornelis de Kraay
P. Pijl, secretaris, 1761

Memorie van de goederen het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Annigje Hoogendijk, in leven
huysvrouw van Jan Willemsz van Wijen, in de maand
October des voorleden jaars 1761 onder dese jurisdictie
overleden, ten behoeven van haren man, den voorn. Jan
Willemsz van Wijen, als bij testamen op den 25e Mey
1749 voor Cornelis Pijl, notaris in Alblasserdam en
getuygen verleden, geinstitueerde erffgenaam van
deselve.

De geregte helfte in een huys, agterhuys en binnendijk erve, staande en leggende aan den
Kinderdijk onder Alblasserdam, tussen de huysen en erven van Ary Stout aan de eene en
Gerrit van Tek aan de aandere zijde,
Welk huys en erve belast is met een capitaal van een hondert en vijftig gulden, volgens scheepen schultbrieff op

den 4e July 1709 voor schout en scheepenen van Alblasserdam verleden. 
Waarde geschat op twee honderd caroli guldens.
/3251/
Aldus den voorsz. aanbreng gedaan, opregtelijk, conform de ordonnantie op het collateraal
geëmaneert, en ten oirconden desen bij mij onderteekent (en geteekent) Jan van Wije.

Op den 29e Maart 1762 door Jan van Wijen den gewoonen eed gepresteert, present den
schout, Adriaan Bakker en Cornelis Cornelisz Pijl, scheepenen.

Solvit den 15e penning met ƒ 8.6.11
Den 10e verhooging ƒ 0.16.11
Somma  ƒ 9.3.6

Aldus de voorsz. tauxatie gedaan, opregtelijk, nae inhoude der ordonnantie op het
collateraal geëmaneert, en sulks op den eed in den aanvang onser bedieninge gedaan. en
ten oirconden desen geteekent op den 29e Maart 1762
Cornelis Pijl, 1762
Adriaan Bakker
Cornelis Cornelisz Pijl
/3252/

Memorie van de goederen het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Willem van der Ligt, in de
maand Augustus deses jaars 1762, zonder descendenten
onder Alblasserdam overleden, ten behoeven van zijnen
vollen broeder en eenigen erffgenaam ab intestato, en
war van vervolgens den 20e penning moet werden
betaalt.
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De geregt helfte in een huys, timmerloots en erve, staande en leggend op de Stoep onder
Alblasserdam, tussen het huys en erve van Cornelis Pijl aan de eene , en het uytpadt van de
erve van Pieter Gijsse Pijl aan de andere zijde. Waarde geschat op ƒ 75 gulden.

Aldus den vorenstaanden aanbreng gedaan, opregtelijk conform de ordonnantie op het
collateraal geëmaneert, en ten oirconden desen geteekent op den ... November 1762 (en
geteekent): dit merk (een kruis) stelde Gerrit van der Ligt.

Op den 28e december 1762 door Gerrit van der Ligt, eenige broeder en erffgenaam van
Willem van der Ligt, den gerequireerden eed gepresteert, present den schout, Willem
Bruygom en Cornelis de Kraay, schepenen. In kennisse van mij, P. Pijl, secretaris, 1762.

19e Feb, 1762 voldaan
20e penning ƒ 3.15.0
10e verhooging ƒ 0.7.8
Somma ƒ 4.2.8

/3253/
Aldus de voorsz. tauxatie gedaan, opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geëmaneert, en dus op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan. En
ten oirconde geteekent op den 28e December 1762.
Cornelis Pijl, 1762
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis de Kraay

Memorie van de goederen het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Lijsbet Bellaardt, in leven
huysvrouw van Jurry Vogelzang, in de maand November
deses jaars 1762 zonder descendenten overleden, ten
behoven van den voorsz. haren man Jurry Vogelzang, als
bij testament op den 9e November 1747 voor Hendrik van
der Hoep, notaris te Hendrik Ido geresideerd hebbende
en getuygen verleden, geinstitueerde erffgenaam van
deselve zijnde, en waar van diens volgende den 15e

penning aan den lande moet werden betaaldt, bestaande
in:

De geregte helfte van een huys, schuur en erve ,staande en leggende op den Dam tot
Alblasserdam, belent aan de eene zijde juffvr. de weduwe De Hooy en aan de andere zijde
de Stoep. Waarde geschat op ƒ 675 gulden.
Welk huys en erve is belast met een schuld kusting brieff, inhoudende een duysent en 200 caroli guldens, op
den 19e december 1754 voor desen geregt, ten behoeven van de heer Anthony de Hooy verleden.

/3254/
Nog de geregte helfte in een huys, schure en erve, staande op ‘t marktveld op Swijndregt,
belent aan de eene zijde Matthijs Broeling en aan de andere zijde Bastiaan van der Net.
Welk huys en erve specialijk is belast met een somma van vierhonderdt caroli guldens, ten behoeve van de erve
van Hendrik van der Hoep, volgens scheepen schultbrieff op den 4e September 1750 voor schepenen van
Swijndregt verleden, zijnde voor de helft ses hondert gld.

Waarde geschat op ƒ 550.0.0.

En nog de geregte helfte in een huys en erve, genaamt Den Arck, staande en leggende aan
den binnenkant van den dijk onder Hendrik Ido, belent aan de eene zijde Hendrik Swart en
aan de andere zijde Dirk Waterman. Waarde geschat op ƒ 60.0.0.
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Aldus den voorsz. aanbreng opregtelijk gedaan, conform de ordonnantie op het collateraal
geëmaneerdt, en ten oirconden deses geteekent op den 28e December 1762 (en is
geteekent) Jury Vogelsang.

Op den voorsz. 28e december 1762 door Jury Vogelsang den gewoonen eed gepresteerd,
present den schout, Willem Bruygom en Cornelis de Kraay, scheepenen. In kennisse van
mij, P. Pijl, secretaris, 1767

Solvit den 29e November 1763
Den 15e penning tot ƒ 32.6.8
De 10e verhooging ƒ  3.4.8 
Somma ƒ 35.11.0

/3256/
Tauxatie ten behoeven van den secretaris van Nieuw-
leckerland van de helfte in een huys en erve bij Dirk
Bouwman nagelaten.

/3257/
Wij schout en scheepenen van Alblasserdam hebben ten verzoeke van den heer secretaris
van Nieuw-Lekkerlandt getauxeert de helfte in een huys en erve, staande en leggende op
den Hoek van den Kinderdijk onder Alblasserdam, werdende in huure gebruykt bij Cornelis
Bouwman ende Huybert Bossert, belent aan de een zijde Fop Janse Smit en aan de andere
zijde Adrianus Backer, agter gelaten bij Dirk Bouwman, zonder descendenten onder Nieuw-
Leckerland overleden, en deselve helfte in gereeden gelde waardig geschat eene somma
van een hondert en vijftig caroli guldens.

Aldus de vorenstaande tauxatie gedaan opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op ‘t
collateraal geëmaneerd en sulks op den eed in den aanvange onser bedieninge gedaan.
Actum in Alblasserdam den 26e Augustus 1763.
Cornelis Pijl, 1763
Cornelis Janse Pijl
Adriaan Bakker, 1763.

Memorie van de goederen off effecten ‘t middel op het
collateraal subject, agter gelaaten bij Deeltje Maartens
Krom, in leven weduwe van Jan Kroon, in dese maand
Augustus 1763 onder Alblasserdam zonder
descendenten overleeden, ten behoeven van de drie
kinderen van haaren overlden vollen broeder Wouter
Maartensz Krom en de twee kinderen van haar voor
overleden volle zuster Sijgje Maartens Krom, in leven
huysvrouw van Jacob Gerrtisz Kleyn, die haar dus
bunnen den vierde graden bestaen als eenige
erffgenaamen ab intestato van /3258/ deselve zijnde
waar van vervolgens den twintigsten penning aan den
lande moet werden betaald, bestaande in:

De helfte van een obligatie tot lasten van het gemeeneland van Holland en Westvriesland
ten comptoire in Dordrecht op naam van Reynert Jansz van dato den 23e September 1647,
folio verso 65, fol. 385 verso, item 686 verso en regt fol. 84, geaggreëert den lesten January
1648.
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Aldus de voorsz. aanbreng gedaan bij ons ondergeschreve meede erffgenaamen van onse
moeye Deeltie Maartens Krom, weduwe van Jan Kroon, nae beste kennis en wetenschap op
den 26e Augustus 1763 en is geteekend Maarten Krom en Maerte Jacobse Kleyn.

Op den voorsz. 26e Augustus 1763 door de voorn. Maarten Krom en Maarten Kleyn in
qualiteyd alls meede erffgenaam den gewoonen eedt gepresteerd in handen van den
schout, schepenen present. In kennise van mij, P. Pijl, secretaris, 1763.

Solvit op dat den 22e penning van ff 250 gld. capitaal tot ƒ 12.10.0
De 10e verhooging tot ƒ    1.5.0 
Somma ƒ  13.15.0

Memorie van de goederen het middel op ‘t collateraal
subject, agter gelaten bij Pieter van Dijk, in de maand
November van den voorleden jaare 1763 onder
Alblasserdam zonder descendenten overleden, ten
behoeven van sijn huysvrouw Anna Quirijns als bij
testament op den 14 November 1724 voor Jacob
Bordels, notaris tot Rotterdam en getuygen verleeden,
geinstitueerde erffgenamen van den selve, bestaande in:

De geregte helfte van een huys en erve, staande en leggende bij den Dam buytens dijks
onder deese jurisdictie tusschen de huyse en erven van de weduwe van Cornelis Slagboom
aan de eene en van Lena Redelijkheyd aan de andere zijde, zijnde bij den overleedene
selve bewoond geweest. Waarde geschat op ƒ 200 caroli guldens.

Nog de geregte helfte in drie agste parten in een stukje lant groot ontrent eene mergen drie
hondert roeden, leggende in de heerlijkheyd van Bezoyen, streckende ten zuyden van den
Meerdijk noordwaerts op tot de Slunt, werdende in huure gebruykt bij ... Waarde geschat op
ƒ 50.0.0.

Aldus den voorenstaanden aanbreng gedaan bij de ondergesz. Arina Quirijns, weduwe van
Pieter van Dijk, in ‘t hooft dese breeder gemelt op den 1e February 1764 (en geteekent)
Anna Quirijns, weduwe van Pieter van Dijck.

Op den 13e Maart 1764 door Anna Quirijns den gewonen eed gepresteert, in handen van de
schout, present W. Bruygom en C. de Kraay, schepenen.

Solvit den 12e April 1764 15e penning ƒ 16.13.4
10e verhooging ƒ  1.13.4
Somma ƒ 18.6.8

/3261/
Memorie van de goederen het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Aart Ariensz. Breur, in den
maand January 1764 onder Alblasserdam sonder
descendenten overleeden, ten behoeven van sijnen volle
broeder Ary Ariensz Breur en volle zuster Aryaantie
Ariens Breur, huysvrouw van Cornelis de Kraey als
eenige erffgenaam ab intestato van den selven.

Eerstelijk een huys en agterhuys met zijn binnen en buytendijks erve en boomgaarde,
staande en leggende aan den Hoogendijk onder Alblasserdam, door den overleedenen
selve bewoond en gebruykt met nog een kleyn boomgaartie agter het huys van Goris van
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Klaveren, een dito staande en leggende als het voorgaande, werd in huure bewoond bij Jan
Zaan. Waarde geschat op ƒ 460 gulden.

Een dito met sijn binnen dijks erve, staande en leggende aan de oost zijde van den Dam tot
Alblasserdam, werdende in huure bewoond bij Johannes Bol. Waarde geschat op ƒ 400
caroli guldens.

Verders een stuk graesland, groot eene mergen een hondert roeden, leggende in den
Ruigenhil met de gorsinge daar voor gelegen, streckende van den barm sloot tot in de
diepte van de Merwede onder Alblasserdam voorsz., van welke /3262/ heerlijkheyd het selve
te leen releveerd in huure gebruykt bij Cornelis van Prooyen. Waarde geschat op ƒ 250
caroli guldens.

Nog een stukje griendlant, groot ontrend drie hondert roeden, leggende als vooren met de
gorsinge daar vooren gelegen, streckende als vooren zijnde leen roerig van de Ed. Hoog
Mogende Heeren Staaten dezer provincie. waarde geschat op een hondert caroli guldens.

Aldus den voorsz, aanbreng gedaan bij de ondergeschreve als erffgenamen van den
overleedenen in den hoofde deses gemelt, in oirconden geteekent op den 9e Maart 1764 (en
is geteekent) Ary Breur en Cornelis de Kraay.

Op den 13e Maart 1764 door Ary Breur en Cornelis de Kraay, ider int byzonder den gewonen
eed gepresteert, (present Willem Bruygom en Cornelis Spruit, scheepenen) in handen van
den schout. P. Pijl.

Solvit den 20e penning met  70.0.0
De 10e verhooging ƒ   7.0.0
Somma ƒ 77.0.0
Den 12e en 13e April 1764.

/3263/
Aldus de voorsz. tauxatien gedaan, opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geëmaneerd, en sulks op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan.
In Alblasserdam den 13e Maart 1764.
Cornelis Pijl, 1764
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis Spruit

Tauxatie ten behoeven van den secretaris van Nieuw-
lekkerland van een huys en erve aan den Kinderdijk.

Wij ondergeschreven schout en scheepenen van Alblasserdam hebben ten verzoeke van
den heer secretaris van Nieuw-leckerlandt getuaxeert en gewaardeerdt een huys en /3264/
erve, staande en leggende op den Hoek van den Kinderdijk, onder dese jurisdictie, in huure
gebruykt bij Cornelis Bouwman en Huybert Bossert, belent aan de eene zijde Fop Jansz
Smit, en aan de andere zijde Adrianus Backer, agter gelaten bij Ingetje Jans Bouwman, en
het zelve huys en erve in gereed geld waardig geschat eene somma van drie hondert caroli
guldens.

Aldus de vorenstaande tauxatie gedaan, opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geemnaaerdt en dus op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan in
Alblasserdam, op den 9e October 1764,
Cornelis Pijl, 1764
Cornelis de Kraay
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Adriaan Bakker

Memorie van de goederen en effecten, het middel op het
collateraal subject, agter gelaaten bij Jasper Teeuwe, in
de maand February deses jaars 1764 onder de jurisdictie
van Alblasserdam zonder descendenten overleeden, ten
behoeve van sijne nagelaatene weduwe Annigje Teeuwe,
als bij testament op den 2 July 1757 voor Cornelis Pijl,
notaris tot Alblasserdam en getuygen verleeden,
geinstitueerde erffgenaam van denselven, bestaande in:

De geregte helft van het huys, erve en boomgaardje, staande en leggende aan den
Kinderdijk, waar inne en op den overleedene gewoond heeft.

De helffte in ontrend 346 roeden eyge land agter Cornelis van der Velden.
/3265/
De helfte in ontrend eene mergen 418 roeden vligt land aan differente parceelties en alle
beteeld met rijs off els.

En nog de helfte in ontrend een hondert roeden aveling land in de Lammeties Waal, beteeld
met willigen en rijs, alle in den Blokweer onder de jurisdictie van Alblasserdam.
Waarde van deze onroerende goederen geschat op ƒ 250 gulden.

En eyndelijk een geregt een vierde part in een woonhuys, schuur en erve, staande aan en
neevens het voorgenoemde huys en erve aan den Kinderdijk, werdende bewoond bij Jan
Teeuwe. Waarde geschat op ƒ 50 caroli guldens.

Aldus den voorenstaande aanbreng gedaan na beste kennis en wetenschap bij de
ondergeschreeve weduwe en geïnstitueerde erffgenaam van den overleedene op den ...
October 1764 (en geteekent) Annigje Teeuwe.

Op den 18e December 1764 door voorn. Annigje Teeuw den gewoonen eed gepresteerd, in
handen van de schout, present Adriaan Backer en Cornelis Cornelisz Pijl, scheepenen. P.
Pijl.

Solvit 15e penning ƒ 20.0.0
De 10e penning ƒ   2.0.0
Den 13e February 1765

/3266/
Aldus de voorschreeven tauxatien gedaan, opregtelijk, naar inhoude van de ordonnantie op
het collateraal geëmaneerd en sulks op den eed in den aanvang onser bediening gedaan en
ten oirconden bij ons geteekend op den 18 December 1764.
Cornelis Pijl
Adriaan Bakker
Cornelis Cornelis Pijl

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Pleuntje Leeuerk, laast weduwe
van Cornelis Aryense Gooy, in de maand April deses
jaars 1765 onder Alblasserdam overleden, ten behoeven
van Imand de Jong, Teunis de Jong, Geertruy de Jong,
Ary Janse de Witt, Gijsbert Jansz en Willempje Willemse,
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dogter van Willem Jansen, Gijsbert Gorisz Leeuwerk,
Grietje Hendrikse Tromp /3267/ en Petronella Hendrikse
Tromp, mitsgaders van Maarten Gijsbertsz de Witt en
Annigje de Witt, als tesamen geinstitueerde erffgenamen
van deselve Pleuntje Leeuwerk, waar van Gijsbert Jansz,
de dogter van Willem Jansz en Gijsbert Gorisz Leeuwerk,
ider voor hun aandeel ab intestato zoude zijn mede
erffgenamen ab intestato van de overledenen, haer
binnen den vierden grade bestaande.

Een huys en erve, staande op den Dam tot Alblasserdam, tussen de huysen en erven van
Willem de Jong aan de oost en Eeuwit van der Zijden aan de westzijde, met nog ontrent 75
roeden vligt griendlandt, leggende in den Blokweer, aande de agterkade, onder
Alblasserdam voorsz. Waarde geschat op ƒ 400 caroli guldens.

Aldus den vorenstaanden aanbreng gedaan bij ons ondergeschreven mede geinstituteerde
erffgenamen van de voorsz. Pleuntje Leeuwerk, in Alblasserdam op den 27 April 1765 (en
onderteekent) Dit merk (een krul) stelde Imand de Jong, Gijsbert Vroege en Gijsbert Gorisz
de Leeuwerk.

Op den selven 27e April 1765, door de voorn, personen den gewoonen eed gepresenteert,
present den schout, Cornelis de Kraey en Ocker Backer, schepenen. In kennisse van mij, P.
Pijl, secretaris, 1765.

20e Nov. 1765
Solvit 20e penning van 4/11 en 1/28 en dus van de somma
van ƒ 159.15.0 ƒ 7.19.9
En den 10e penning van ƒ 240.5.0 ƒ  24.0.6

ƒ 32.0.4
De 10e verhooging ƒ   3.4.0
Somma ƒ 35.1.4

Aldus de voorsz. tauxatie gedaan, opregtelijk naer inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geëmaneerd en sulks op den eerdt in den aanvange onser bedieninge
gepresteerdt. Actum in Alblasserdam den 278e April 1765.
Cornelis Pijl, 1765

Memorie van alle de goederen ende effecten, het middel
op het collateraal subject, agter gelaten bij Cornelis van
Straaten, in de maand February deses jaars 1765 sonder
descendenten onder Alblasserdan overleden, ten
behoeven van zijne huysvrouw, nu weduwe, Maggeltje de
Jong, ingevolge zijn testament op den 3e Juny 1739 voor
Cornelis Pijl, notaris tot Alblasserdam, en getuygen
verleden.

De geregte helfte in een huys, ageterhuys off schuer en verdere timmerage met zijn erve,
staande en leggende in de Kerkstraat alhier, met de nombre van ontrent negen mergen 441
roeden wey, hooy en griendtlant, zoo in Blokweer als Vinckepolder gelegen, bij den
overledene selve bewoond en gebruykt. Waarde geschat op ƒ ƒ 600 caroli guldens.

Item de helfte in een dito huys en gevolge, staande en leggende nevens het voorgaande,
werdende ten deele in huere gebruykt bij Jacobus Swens, met de nombre van vijff mergen
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land in Blokweer en vijff en een halff mergen land in Kortlandt gelegen. Waarde geschat op
ƒ 1200 caroli guldens.

Nog de geregte helfte in een huys, schuur, erve en boomgaardt, staande en leggende in
den polder, werdende in huure bewoond en gebruykt /3269/ bij Claas van der Heu, met
eene mergen 100 roeden land in den Vinckepolder en twee mergen 300 roeden in Kortlandt.
Waarde geschat op ƒ 300 caroli guldens.

Item de helfte in ses mergen drie hondert roeden landt, leggende in Kortlandt, werd in huere
genruykt bij Joost Herwich. Waarde geschat op ƒ 450 caroli guldens.

Nog de helfte in twee mergen 100 roeden landt in het voorn. Kortlant, werd in huere
gebruykt bij Leendert Backer en Ary Teeuwe. waarde geschat op ƒ 200 caroli guldens.

En nog de helfte in vijff mergen 100 roeden landt, leggende in den Vinckepolder, werdende
in huere gebruykt bij de weduwe van Jacob de Jong. Waarde geschat op ƒ 200 caroli
guldens.

Nog de helfte in twee partijties land, leggende in Nieuw Leckerlandt, tesamen groot ontrent
drie mergen 290 roeden. Waarde geschat op ƒ 50 guldens.

Verder de helfte in een obligatie tot lasten van ‘t gemeeneland van Holland en
Westvrieslandt, ten comptoire van Dordrecht, groot in capitaal vijff hondert gulden, op naam
van Huybertje Schep, in dato tienden January 1709, folio 854 Nº 7023.

De helfte in een dito, tot lasten voorsz., ten comptoire van Delft, groot in capitaal ses
hondert gulden, op naam van Claas Jansz Straat, van dat 28e February 1709, folio 513, N,o
4992, register folio 1123.
De effecten zijn smane geschat op ƒ 30 guldens. 

Aldsu den voorenstaanden aanbreng, nae beste kennis en wetenschap gedaan, met
verclaring van de ondergeschreve geene andere goederen en effecten bij den overledene
nagelaten het voorn. middel subject, te kennen ofte weeten in Alblasserdam den 15e

Augusuts 1765 (en is geteekente) Magtelty de Jong.

Op den 22e Augustus 1765, bij de voorn. Maggeltje de Jong, weduwe van Cornelis van
Straten, den gewoonen eedt gepresteerd, present den schout, Cornelis de Kraay en Ocker
Backer, scheepenen.

Solvit
15e penning van ƒ 3580 gld. ter somma van ƒ 238.13.8
de 10e verhooging ƒ 23.17.8
Somma ƒ 262.11.0
Den 18e October 1765

/3271/
Aldus de voorsz. tauxatien gedaan, opregtelijk nae inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geëmaneert en sulks op den eed in den aanvange onser bedieningen gedaan, op
heden den 22e Augustus 1765.
Cornelis Pijl, 1765
Cornelis de Kraay
Ocker Bakker

Memorie van alle de goederen, het middel op ht
collateraal subject, agter gelaten bij Jan Woutersz Bas, in
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de maand van April deses jaars `1765 sonder
descendenten onder Alblasserdam overleden, ten
behoeve van zijnen vollen broeder Pieter Bas, en volle
zuster Pouwelijntje Bas, als eenige geinstitueerde
erffgenamen van den zelve, ingevolge zijn testament op
den 16e Maart deses jaars voor Cornelis Pijl, notaris tot
Alblasserdam em getuygen verleden en welke perzoonen
ider voor een derde erffgenaamen ab intestato van
denzelven moesten zijn, bestaande in:

/3272/
Een huysje en erve, staande en leggende aan de noordzijde van de Kerkstraat, digt bij de
kerk, door den overledene bewoond. waarde geschat op ƒ 200 caroli guldens.

En in ontrent eene mergen drie hondert roeden landt, leggende in den Vinckepolder,
benoorden de weg, met nog een ackertje aveling in den Alblas, werdende bij den voorn.
Gooy Benjaminsz Pijl gebruykt, en aan wiens huysvrouw Pouwelijntje Bas hetzelve bij ‘t
voorn. testament is geprelegateeerdt. Waarde geschat op ƒ 25 caroli guldens.

Aldus den voorsz. aanbreng ter goeder trouwe en opregtelijk nae beste kennis en
weetenschap gedaan in Alblasserdam den 22e Augustus 1765 (en geteekent) Pieter Bas, en
dit merk (een kruisje) stelde Gooy Benjamins Pijl.

Op den voorsz. 22e Augustus 1765 door Pieter Bas en Gooy Benjamins Pijl den gewoonen
eed gepresteert, present den schout, Cornelis de Kraay en Ocker Backer, scheepenen. In
kennisse van mij.

Solvit
20e penning van 2/3 vant huys op ff 200 gld ƒ 6.12.14
10e penning van de 1/3 ƒ 6.12.14
Somma ƒ 13.5.12
Item den 20e penning van 1/3 land a 25 gl. ƒ 0.8.6
10e penning van de 2/3 ƒ 1.12.12

ƒ 15.6.14
De 10e verhooging ƒ 1.10.12
Somma 16.17.10

Aldus de voorsz. tauxatien gedaan, opregtelijk naar inhoude van de ordonnantie op het
collateraal geëmaneert en sulks op den eedt, in den aanvang onser bedieninge gedae.
Actum in Alblasserdam den 22e Augustus 1765.
Cornelis Pijl, 1765
Cornelis de Kraay
Okker Bakker
/3273/

Wij ondergeschreven schout en scheepenen van
Alblasserdam, hebben ter requisitie van den heer
secretaris van Voorschooten getauxeerdt de volgende
goederen, gelegen in de rivier de Merwede op de hoogte
van Alblasserdam, agter gelaten bij de Hoog Edele Wel
Geboren Vrouwe Anna Isabella, gravinnen van Nassau
La leck, in leven gemalinne van Zijne Excellentie den
Hoog Edele Wel Geboren Heer Mattheus Hoeuft van
Oyen, luitenant-generael van de cavallery en colonel van
een regiment carabiniers ten diensten deser landen.
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Een geregt sevende part in de plaat genaamd den Nieuwen Bos, met de zollingen daer
boven gelegen, werdende in huere gebruykt bij de heer Cornelis van Yssendoorn en Pieter
Trouwborst, en deselve een sevende portie in gereeden gelde waardig geschat eene
somma van vier hondert vijff en twintig caroli guldens. Jaarlijkse revenuen geschat op twee
en vijfftig caroli guldens.
/3274/
Nog een geregt een sevende part in de plaat den Ouden Bos, werdende in huur gebruykt bij
Willem Bruygom en deselve een sevende part in gereeden gelde waardig geschat een
somma van vier hondert en twinitg caroli guldens.

En nog een geregt een sevende part in de plaat genaamd de Nieuwe Aanwassen, werdende
in huur gebruykt bij de erven van Leendert Pijl, en deselve een sevende part in gereeden
gelde waardig geschat een somma van vierhondert en vijff en twinitg caroli guldens.

Aldus ... etc.
Cornelis Pijl, 1765
Cornelis de Kraay
Adriaan Bakker
P. Pijl, secretaris, 1765
/3275/

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Doorthe Roos, in leven weduwe
van Cornelis van Asperen, in de maand September
deses jaars 1765 onder Alblasserdam overleden, ten
behoeven van haaren vollen broeder Goris Roos, (die
voor een geregt een sevende /3276/ part mede
erffgenaam ab intestato zoude zijn geweest), aan wien
voorsz. goederen zijn geprelegateerdt mits daer voren in
den boedel inbrengende een somma van vierhondert
caroli guldens. Ingevolge het testament van de
overleedenen, op den 23e January 1764 voor Cornelis
Pijl, notaris tot Alblasserdam, en getuygen verleden.

Een huys en erve, staande en leggende aan den Kinderdijk onder Alblasserdam, tussen de
huysen en erven van den secretaris Pijl, met nog ontrent vier hondert roeden vligt landt,
leggende in den Blokweer onder Alblasserdam voorsz. waarde geschat op vijff hondert
carolie guldens.

En nog de helfte in ontrent eene mergen buyten Noorde met de gorssinge en aanwas daar
vooren gelegen, voor den polder van Oud reyerwaerd, onder de jursidcitie van Ridderkerk.
Waarde geschat op ƒ 100 gulden.

Aldus ... etc. op den 16e October 1765. ook de eed gerpesteerd door Goris Roos.

Aldus de voorsz. tuaxatie gedaan ... etc.
Cornelis Pijl, 1765
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis Cornelis Pijl
/3277/

Memorie van de goederen het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Ary Jacobus de Jong, in de
maand September deses jaars 1765 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van sijne moeder Mary Ariensz
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Kortlandt, ende behoud vader Gijsbert Kalis tesamen,
ingevolge zijn testament op den 6e April 1743 voor
Cornelis Pijl, notaris tot Alblasserdam en getuygen
verleden.

/3278/
Een geregte helfte in ontrent tagtig roeden aveling griendt genaamt den Krommen Acker,
leggende bij de Hooge Boesemkad in den Blokweer onder Alblasserdam. Waarde geschat
op vijftien caroli guldens.

Aldus ... etc. op den 16e October 1765. Ook de eed gepresteerd door Gijsbert Kalis.

20e penning ƒ 0.15.0
10e verhooging ƒ 0.1.8

ƒ 0.16.8

Aldus de voorsz. tauxatie gedaan ... etc.
Cornelis Pijl, 1765
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis Cornelisz Pijl
/3279/

Memorie van de goederen nagelaten bij Krijn Gerritsz de
Kraay, zonder descendenten in de maand October 1765
onder Alblasserdam overleden, ten behoeven van zijne
oudste zuster Geertruy Gerritsz de Kraay, als erffgenaam
ab intestato van deselve zijnde, bestaande in:

Twee hondt landt, leggende in den ruygenhil, buytenland onder Alblasserdam met het
annexe gorsje, zijnde leenroerig aan de heerlijkheyd Alblasserdam voorsz. Waarde geschat
op de somma van vijff en twintig caroli guldens.

Aldus ... etc. op den ... January 1766.

Solvit 20 penning ƒ 1.5.0
de 10e verhooging ƒ 0.2.8
Somma ƒ 1.7.8
Den 17e September 1766

Aldus getauxeert ... etc. den 9e September 1766.
Cornelis Pijl, 1766
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis de Kraay
/3280/

Tauxatie ten behoeve en requisitie van den heer
secretaris der stad Rotterdam van de goederen
nagelaten bij Bastiaan Redelijkheyd.

Wij ondergeschrevenen, schout en scheepenen van Alblasserdam ... etc.

De helfte in een huys en erve, staande ende gelegen in de kerkstraat alhier, met het
boomgaardje daar annex, belent Ary Groenendijk aan de eene en Marinus Spruyt aan de
andere zijde, en deselve helfte waardig geschat een somma van twee hondert caroli
guldens.
/3281/
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De helft in twee ackers griend landt groot 200 roeden, met het rietveld dar voor gelegen, in
en voor buytenland genaamt den Ruygenhil, zijnde onverhuurd, waardig geschat de somma
van vijfftig caroli guldens.

Nog de helfte in vijff stukjes griendland te samen groot in de lasten eene mergen 150
roeden, met nog de helfte in drie stukjes aveling, mede griendlandt, alle gelegen in den
polder Blokweer en onverhuurdt, en de helfte in alle de voorsz. parceelen, in gerred geld
waardig geschat de somma van vijff en twinitg caroli guldens.

Aldus ... etc.
Cornelis Pijl, 1766
Cornelis de Kraay
Okker Bakker
P. Pijl, secretaris, 1766

Memorie van aanbreng van Dirk Roos van de effecten
nagelaten bij Aryaantje Stout, zijne overledene
huysvrouw, zonder descendenten onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van den selven Dirk Roos, als
bij testament op den 6e Mey deses jaars 1766 voor
scheepenen van Alblasserdam overleden, geinstitueerde
erffgenaam van deselve zijnde, en waar van dus het
/3282/ middel op het collateraal tot den vijfftienden
penning moet werden betaalt.

Deselve effecten bestaan in derselver aandeel, zijnde de helfte in een somma van drie
hondert twee en veertig gulden 18 stuyvers 9 penningen capitaal, in drie obligaties tot lasten
van Holland en Westvriesland, ten comptoire binnen Dordrecht, ider van een duysent gulden
capitaal, als eene ten name van de vaders en regenten van het Leprosenhuys binnen
Dordrecht, van dat 3e Juny 1680, folio 169 verso.
eene op toonder deses, van dato 31e Maart 1690, folio 443 B.
En eene op naam van Aart de Bruyn, in dato 23e Mey 1701, folio 653 verso B.
Zegge ƒ 342.18.9
Dus de ½ ƒ 171.9.4½

Aldus ... etc.

Solvit 15e penning ƒ 11.8.14
De 10e verhooging ƒ 1.2.14
Somma ƒ 12.11.12
Den 10e October 1766

/3282/
Wij ondergeschreeven schout en scheepenen van
Alblasserdam hebben ter requisitie van den heer /3283/
secretaris van de heerlijkheid de Leck, getauxeerd de
volgende goederen, agtergelaten bij de Hoog Edele Geb.
Jonkvrouwe Elisabet Amelia, gravinnen van Massau La
Leck, als:

Een geregt een sevende part in de plaat genaamd den Nieuwen Bos, met de zellingen daar
booven gelegen, werdende in huure gebruykt bij de heer Cornelis van Yssendoorn en Pieter
Trouborst, en deselve een sevende part in gereeden gelden waardig geschat een somma
van vier hondert vijff en twintig caroli guldens.
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Nog een geregt een sevende part in de plaal den Ouden Bos, werdende in huure gebruykt
bij Willem Bruygom. En deselve een sevende part in gereeden gelde waardig geschat een
somma van vier hondert en twintig caroli guldens.

En nog een geregt een sevende part in de platen genaamde de Nieuwe Aanwassen,
werdende in huure gebruykt bij de erven van Leendert Pijl en deselve een sevende part in
gereeden gelden waardig geschadt een somma van vierhondert en vijff en twintig caroli
guldens.

Zijnde wijders bij ons ter requisitie als vooren getauxeerdt de jaarlijkse revenuen van de
voorsz. een senven portien van de platen en zanden den Nieuwen Bos en de zellingen daar
booven gelegen: den Ouden Bos en de Nieuwe Aanwassen, en deselve jaarlijkse revenuen
getauxeerd op een somma van twee en vijfftig caroli guldens.

Aldus ... etc.
Cornelis Pijl
Cornelis de Kraay
Adrianus Bakker
P. Pijl, secretaris, 1766
/3285/

Memorie van aanbreng van Johannes van Ackere van
goederen en effect, agter gelaten bij zijn overledenen
huysvrouw Jaapje van de Leck, zonder descendenten
nae te laten, in de maand Mey 1766 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van den selve Johannes van
Ackere, als bij testament op den 26e February 1738 voor
Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam voorsz. en
getuygen, verleden, geinstitueerde erffgenaam van
deselve zijnde. En waar van dus den 15e penning wegens
‘t regt op de collaterale successie moet werden betaalt,
bestaande:

In de helfte van een vijfde part en een oud huysje en erve met nog een kleyn boomgaardje
in de polder Blokweer en 50 roeden griend bij de Krommelaan, alle in den Vinckepolder,  en
in een stukje dijkerve en aveling aan den Hoogendijk etc. Zijnde dese voorsz. goederen
belast met een speciaal hypotheek van ƒ 100 gld capitaal op den 27e February 1716 voor
den geregten van Alblasserdam verleden. Waarde geschat op ƒ 20 caroli guldens.

In de helfte van een scheepenschuld en hypotheekbrieff, tot lasten van Gerrit van der Ligt,
op den 11e February 1764 voor den geregte van Alblasserdam verleden, onder speciaal
verbandt van desselffs huys, loost en erve, groot in capitaal vier hondert en dus voor de
helfte twee hondert gulden.

Aldus ... etc. Actum in Alblasserdam den ... December 1766 (en is geteekent) dit merk (een
kruis) stelde Johannes van Ackere.

Solvit den 15 e penning van de tauxatien bedragende na afftrek vant
hypotheek ƒ 219 gld een somma van ƒ 14.0.0
De 10e verhooging ƒ 1.8.0
Somma ƒ 15.8.0
Op den 30e October 1767

Aldus ... etc.
Cornelis Pijl, 1766
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Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis de Kraay
/3286/

Tauxatie ter requisitie van den secretaris van Oud Alblas
van de goederen van wijlen Willem Prins.

Wij schout en scheepenen van Alblasserdam hebben ter requisitie van den secretaris van
Oud Alblas, getuaxeerdt en gewaerdeerdt de na te melden goederen, nagelaten bij Willem
Prins, zonder descendenten onder Oud Alblas voorsz. /3287/ overleden, als een huys en
erven staande ende leggende aan de zuydzijde van de Kerkstraat alhier, bij de kerk, werd in
huere bewoond bij de heer Cornelis Brincman, en het zelve in gereed geldt waardig geschat
een som van drie hondert caroli guldens.

En nog ontrent drie mergen 300 roeden hooy, en griendlandt, leggende in Ottolandskavel in
Kortland alhier, werdende het hooyland in huure gebruykt bij Aryen Teeuwe, en is de griend
onverhuurd, en ‘t zelve bij den hoop waardig geschat een somma van vier hondert en vijftig
caroli guldens.

Aldus ... etc. 24e Maart 1767.
Cornelis Pijl, 1767
Cornelis de Kraay
Leendert Bakker
P. Pijl, secretaris, 1767

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Anna Quirijns, in leven weduwe
van Pieter van Dijk, in de maand December des
voorleden /3288/ jaars 1766 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van haren eenigen vollen
broeder en erffgenaam abintestato, den
ondergeschreven Cornelis Quirijns, bestaande in:

Een huys en erve, staande en leggende buytendijks bij den Dam tot Alblasserdam, tussen
de huysen en erven van de weduwe Cornelis Slagboom aan de eene en van Cornelis Roos
aan de andere zijde, zijnde bij de overledene selve bewoondt. Waarde geschat op seven
hondert en vijftig caroli guldens.

En nog in drie agste parten in een stukje landt, groot ontrent eene mergen 300 roeden,
leggende in de heerlijkheyd van Bezooyen, streckende ten zuyden van den Meerdijk,
noordwaerds op tot de Hunt, werd in huere gebruykt bij Lauwerens van den Hout. Waarde
geschat op ƒ 50.0.0.

Aldus ... etc. Op den ... February 1767 (en geteekent) Cornelis Quirijns.

Solvit den 20e penning in desen van ƒ 800 gld ƒ 40.0.0
De 10e verhooging ƒ 4.0.0
Somma ƒ 44.0.0
Op den 26e Maart 1767

/3290/
Memorie van de nalatenschap, het middel op het
collateraal subject, agtergelaten bij Jacobus Boonstoppel,
in dienst van de oost-Indische Compagnie deser landen,
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zonder descendenten abintestato, op het schip de
Westhoven overleden, nu onlangs eerst vernomen,
dewelke geërft werdt bij zijn overleden moeders broeder,
Adriaan Nijding, voor de eene helfte en bij drie kinderen
van zijn vooroverleden moeders broeder Ary Nijding, voor
de andere helfte als zijne erffgenamen abintestato, hem
in den derde en vierden grade bestaande, waar van dus
den 20en penning is verschuldigt, bestaande in:

/3291/
Een sesde part, zijnde ses en sestig gulden dertien en een derde stuyvers capitaal in een
obligatie van vier hondert gulden capitaal tot lasten van Holland en Westvrieslandt, ten
comptoire in Dordrecht, op naam van Wouter Willemse van Alblas, van dato den 20e

January 1643, folio 215 verso Nº ... en geaggreëerd den 21e April 1643. 

Aldus ... etc. op den 25e April 1767. Geteekent ook door Hendrik Louwrens in huwelijk
hebbende Grietje Nijding en Huybert van Pelt.

Solvit 20e penning ƒ 3.6.10
ende de 10e verhooging ƒ 0.6.10
Somma
Op dato voornt.

/3291/
Memorie van de goederen het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Mayken Krijnen Beek, bejaard
en ongehuwdt onder Alblasserdam overleden in de
maand February 1767, ten behoeven van haere volle
zuster /3292/ Jannigje Krijnen Beek, als bij testament op
den 1e October 1744 voor Hendrik van den Hoep, notaris
te Hendrik Ido geresideert hebbende, en getuygen
verleden, de eenige geinstitueeerde erffgenaam van
deselve. En dewijl de overledenen nog vier andere
broeders off zusters off derselver descendenten heeft
naergelaten, en dus de voorn. Jannigje Krijnen maar voor
een vijffde part erffgenaam abintestato van deselve
konde zijn, zoo moet van het een vijffde den 20e en van
den overige vier vijffden den tienden penning aan den
lande werden betaalt, bestaande in:

De helfte van een huys en erve, staande en leggende aan den Kinderdijk onder
Alblasserdam voorsz., tussen de huysen en erven van Leendert Teeuwe aan de eene en de
voorsz. Jannigje Beek aan de andere zijde. waarde geschat op ƒ 200 caroli guldens.

Aldus ... etc. op den 15e September 1767.

Solvit 20e penning van de 1/5 als erffgenaam abintestato ƒ 2.0.0
En den 10e penning van de overige 4/5 tot ƒ 16.0.0

ƒ 18.0.0
de 10e  verhooging ƒ 1.16.0
Somma 19.16.0
Den 24e October 1767

Aldus de voorsz. tauxatie gedaan ... etc. 22e September 1767
Cornelis Pijl, 1767
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
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Cornelis de Kraay  
/3293/

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Adriaan Aartsz de Haan, in de
maand July deses jaars 1767 onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van zijnen neve Willem van
Treure, als bij testament op den 10e January 1754, voor
Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en getuygen /3294/
verleden, geinstitueerde erffgenaam van denselve. En
waar van (alzoo den voorn. Willem van Treure geen
erffgenaam abintestato van den overledene is) den
tienden penning aan den lande moet werden betaaldt,
bestaande in:

Een huys, agterhuys en erve, staande en leggende op de Hoogt in den polder, tussen de
weg en den Alblas, belent oost Neeltje den Burger en west de kinderen van Cornelis van
den Acker, met de nombre van ontrent vier mergen 450 roeden wey en zaylandt, leggende
aan twee parceelen in den Vinckepolder onder Alblasserdam, bij den voorn. Willem van
Treure bewoond en gebruykt werdende. Waarde geschat op ƒ vijfhondert caroli guldens.

En nog een mergen 400 roeden hooyland, leggende in den Korten Broek onder de jurisdictie
van Streeffkerk, bij denselven al mede gebruykt werdende. Waarde geschat op ƒ 150
guldens.

Aldus ... etc. op den 22e September 1767. Geteekent Willem van Treuren.

Solvit den 10e penning van dese en Streeffkerk, samen getauxeert op
650 gld. ƒ 65.0.0
De 10e verhooging ƒ 6.10.0
Solvit ƒ 71.0.0
Den 26e October 1767

/3295/
Aldus de voorenstaande tauxatie gedaan ... etc.
Cornelis Pijl, 1767
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis de Kraay

Memorie van aanbreng van de goederen nagelaten bij
Adriaan van Ackeren, in de maand July deses jaars 1767
onder Alblasserdam overleden, ten behoeve van
Johannes van Ackeren, (als vermits het abbandonnement
van de zuster en andere erfgenamen) alleen aanvaard
hebbende desselffs nalatenschap en dus alleene
erfgenaam abinbtestato van denselve zijnde, bestaande
in:

Een geregt een vierde part in een oud vervallen huysje en erve met een kleyn boomgaardje
off tuyntje in den polder, ontrent 50 roeden griendland in den Vinckepolder en in een stukje
binnen en buyten dijk erve en aveling griendt an den Hoogendijk, alle onder de jurisdictie
van Alblasserdam. Waarde geschat op ƒ 50 caroli guldens.
Zijnde de voorn. goederen belast met een speciaal hypotheek van ƒ 100 gulden capitaal, op den 27e February
1716 voor den geregte van Alblasserdam daar op gevestigt, benevens verloopen intresse en verpondingen op ‘t
voorn.
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Aldus ... etc. En geteekent: dit merk (kruis met twee armen rechts) stelde Johannes van
Ackeren,

Solvit den 20e penning van ƒ 25 gld. tot ƒ 1.5.0
De 10e verhooging ƒ 0.2.8
Somma ƒ 1.7.8
Den 30e October 1767

Aldus de voorsz. tauxatie gedaan... etc.
Cornelis Pijl, 1767
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis de Kraay
/3297/

Tauxatie van den geregte van Streeffkerk vande 1
mergen 400 roeden land bij Adriaan de Haan nagelaten,
hier 2 bladen bevorens geomitteert.

Wij schout en heemraaden van Streeffkerk hebben ten versoeke van den heer secretaris
van Alblasserdam getauxeerd de navolgende onroerende goederen agter gelaten bij Ary de
Haan, sonder descendenten na te laten tot Alblasserdan overleden.

De nombre van eene mergen vier hondt landt, geleegen in den Korten Broek alhier,
genaamd de Pastoors Broek /3298/ belent ten oosten de weduwe Dirk Coelendauw, ten
westen Martijntie Vermaat. Waarde geschat op ƒ 150.0.0.
/3298/

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Aart Stout, meerderjarig
jongman, in de maand January deses jaaars 1767 onder
de jurisdictie van Alblasserdam overleden, ten behoeve
van zijne moeder Maria de Haan, weduwe van Ary Stout,
als geinstitueerde erffgename van den selve, conform
zijn testament op den 25e January 1768, voor Cornelis
Pijl, notaris te Alblasserdam voorsz. en getuygen
verleden, bestaande in:

Een huys en erve met den aveling griend daar annex /3299/, staande en leggende over den
Grootten Hoek aan de Kinderdijk onder Alblasserdam voorsz., werd in huure bewoond bij
Jan en Dirk van Wijen, met nog een stukje aveling griend, leggende in den Blokweer, groot
25 a 30 roeden. Waarde geschat op ƒ 450 caroli guldens.

Aldus ... etc. Geteekent door Maria de Haan op 15e Maart 1768.

Solvit den 20e penning met ƒ 22.10.0
De 10e verhooging ƒ     2.5.0
Somma ƒ 24.15.0
Op den 19e Mey 1768

/3300/
Aldus de vorenstaande tauxatie gedaan ... etc. op 15e Maart 1768.
Cornelis Pijl, 1768
Adriaan Bakker

Memorie van de effecten, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Jan Redelijkheydt, in de maand
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December 1767 onder Alblasserdam overleden, ten
behoeven van zijn nagelaten weduwe Jannetje van der
Weyden, als geinstitueerde erffgenaam van denselve,
volgens zijn testament, op den 14e September 1741 voor
Jan Swinmas, notaris te Rotterdam en getuygen
verleden, bestaande in:

De helfte in een obligatie tot lasten van de Unie deser /3301/ landen ten comptoire generaal
in ‘s Hage, groot in capitaal een duysent ponden, ten name van ... van dato den 20e Juny
1702, fol. 1033 verso F, geaggreëert den 10e July 1702. 

Aldus ... etc. op den 15e Maart, en geteekent Jannettie van der Wijde.

Solvit den 15e penning tot ƒ 33.6.12
De 10e verhooging ƒ   3.6.10
Somma ƒ 36.13.6
Den 16e Mey 1768

Wij ondergeteekende schout en scheepenen van
Alblasserdam hebben ten verzoek van den secretaris van
Oud-Alblas getauxeert en gewaardeerdt een geregt een
derde part in ontrent vijff mergen vijffhonderdt roeden
landt, leggende in den Vinckepolder ontrent de
Zieuwekade, aan drie parceelen, agter gelaten bij Kunder
Landsert, onder Oud-Alblas voorsz. zonder
descendenten overleden en de voorn. een derde in
gereed geldt waardig geschat een somma van vijfftig
caroli guldens.

/3302/ Aldus ... etc. op den 19e Mey 1768,
Cornelis Pijl, 1768
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis Janse Pijl

Memorie van de effecten nagelaten bij Pieter Ariensz
Stout, in de maand October deses jaars 1768 te Drijschor
in Zeeland, zonder descendenten overleden, ten
behoeven van zijne twee volle broeders Cornelis en
Willem Ariensz Stout, woonenden te Alblasserdam, als
de eenige erffgenamen abintestato van denselve, en
waar van dus den 20e penning aan den lande moet
werden betaaldt, wegens het regt op de collaterale
successie.

Dese nalatenschap bestaadt in het aandeel van den overledene, zijnde een somma van drie
hondert twee en veertig gulden agtien stuyvers en 9 penningen capitaal, in drie obligatien,
ider van een duysent gulden capitaal, tot lasten van Holland en Westvriesland, ten
comptoire  in Dordrecht, als een ten name van de vaders en regenten van het Leprosenhuys
binnen Dordrecht, van dato 3e Juny 1680, fol. 169 verso.
/3303/ 
Een op toonder deses, van dato 31e Maart 1693, folio 443 B.
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En eene op naam van Aart de Bruyn, in dato 23e Mey 1701, folio 653 verso. Dus het voorsz.
aandeel tot ƒ 432.19.9

Aldus ... etc., den 29e December 1768 en geteekent Cornelis Stout.

Den 20e penning ƒ 17.2.14
De 10e verhooging ƒ   1.14.4

ƒ 18.17.2

Wij ondergeschreven schout en scheepenen van
Alblasserdam hebben ter requisitie van den secretaris
van de heerlijkheyd de Leck, getauxeerd de volgende
goederen nagelaten bij jonkheer Maurits Lodewijk, grave
van Nassau La leck, ten behoeven van zijn vader den
Hoog Ed. Geb. Heer Jan Floris, grave van Nassau La
Leck, als eenige erffgenaam abintestato van denselve,
als

Den 1/5 in een 1/7 part en nog een 1/5 in de overige 4/5 in het selve /3304/ een sevende
part van de plaat genaamd den Nieuwen Bos, met de zellingen daarboven gelegen,
werdende in huure gebruyky bij de heere Cornelis van Yssendoorn en Pieter Trouwborst, en
deselve 1/5 in het 1/7, en 1/5 en de overige 4/5 van ‘t zelve een sevende in gereed geldt
waardig geschat een somma van een hondert seven en dertig gld. en tien stuyvers, dus

ƒ 137.10.0
Nog een 1/5 in een 1/7 part, en een 1/5 in de overige 4/5 van ‘t zelve een sevende part, van
de plaat den Ouden Bos, werdende in huure gebruykt bij Willem Bruygom, en deselve
portien in gereed geldt waardig geschat een somma van een hondertdt vijff en dertig gulden

ƒ 135.0.0
En nog een 1/5 in een 1/7 part, en een 1/5 in de overige 4/5 in het zelve een sevende part
van de plaaten genaamd de Nieuwe aanwassen, werdende in huure gebruykt bij de erven
van Leendert Pijl, en deselve portien in gereed geldt waardig geschat een somma van een
hondertdt seven en dertig gulden en tien stuyvers ƒ 137.10.0

Aldus ... etc.op den 18e February 1769.
Cornelis Pijl, 1769
Cornelis Janse Pijl
Adriaan Bakker
P. Pijl, secretaris, 1769
/3305/

[Op een inliggend los vel staat de volgende tekst:]
Op heden den 17 Maart 1769 compareerde voor mij Pieter Michiel de Lichte, notaris publicq,
bij den Edelen Hove van Holland, Zeeland en Westvriesland geadmitteert, binnen
Middelburg in Zeeland residerende, present de nagenoemde getuigen, d’heer Abraham
Monnet, koopman binnen dese stad, die verklaarde op de kragtigste wijse doenelijk, te
constitueeren en magtig te maken monsieur Cornelis Roos, speciaal eerstelijk omme ter
secretarie van den Edelen Agtbaren geregte der stad Alblasserdam of daar zulks na stijle
locaal mogte wesen gerequireert in den naam en ziele van hem comparant onder
solemnelen eede te verklaren dat de memorie van het goed, gelegen in Holland, nagelaten
bij wijlen des comparants overledene huisvrouwe juffrouw Catharina van den Slechte, in de
maand January des jaars 1768 binnen dese stad zonder descendenten overleden,
nagelaten ten behoeve van /3306/ hem comparant Abraham Monnet als geinstitueerde
erfgenaam van deselve, volgens testament door haar verleden den 24 December 1765 voor
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mij notaris en zekere getuigen alhier, deselve memorie in de maand Maart 1769 ter
secretarie voornoemt overgebragt is, deugdelijk en opregt, en dat deselve overledene
juffrouw Catharina van den Slechte geen andere goederen gelegen in Holland heeft
nagelaten, daar van conform de ordonnantie en nadere publicatie van den 29 Juny 1749 het
regt van het collateraal aan den lande moet worden betaalt, zoo veel hem comparant bekent
is, met belofte niettemin dat zoo hem comparant nog eenige goederen mogten bekent
worden subject het collateraal in Holland, hij, comparanten, hetzelve getrouwelijk zal
aangeven en bekent maken en gemelde memorie daar mede te doen amplieren en ten dien
eynde te gebruyken de woorden van den eed “Zoo waarlijk moet hem comparant God
almagtig helpen”.
Wijders omme wettelijk te cedeeren en .3307/ transporteren aan Catharina Muls een huysje
en erve, staande en leggende op en aan de Kinderdijk onder Alblasserdam, tussen de huis
en erve van Cornelis Roos aan de eene en Cornelis Pijl aan de anderen zijde, zijnde gratis
bewoond bij Pieter Muls tot zijn dood toe, van de cooppenningen acquitte passeren en
vrijwaaringe te beloven en alles meer te doen en verrigten, laten doen en verrigten, wat ter
voorscreve zaken zal worden vereischt, houdende alle nadere gerequireerde las voor alhier
gegeven en geinserreert, alles met magt van substitutie is ‘t nood en met belofte van
approbatie.
Aldus gepasseert binnen Middelburg voornoemt, present Johan Pagter Roelandszoon en
Andries Pieter Francke als getuigen. De minute deses is behoorlijk geteekend en
genomberd op een zegel van acht stuivers.
Quod attestor, M. de Lichte, not. pub.
/3308/
Wijders de testatrice disponerende in cas zij de eerststervende ware en zij op haar
overlijden geene kinderen off descendenten quame na te laten, off wel zoo zij kinderen
naliet, deselve minderjarig off ongetrouwd voor den testateur quamen te overlijden in eene
van dese twee gevallen legateeerd zij testatrice aan Pieter Muls, woonagtig te
Alblasserdam, twaalff hondert ponden vlaams, onder dese conditie, dat hij, Pieter Muls,
daarvan alleen en niet meer genieten sal dan de jaarlijkse intressen zoo lang hij leeft, en ter
dood van hem Pieter Muls zal dese somma in ‘t geheel komen aan zijne kinderen off
verdere affkomelingen zoo hij die nalaat, en laat hij die niet naa, dan zal deselve geheele
somma komen aan de testateur de Heer Abraham Monnet, off hij overleden zijnde alsdan
op zijne wettige descendenten staax gewijse, dan in leven, in gelijke deelen, verbiedende
allen afftrek hoe genaamt, except die van de collateralle successie.
Nog maakte zij testatrice aan Hendrik Roos, de zoon van Theunis Roos, die thans word
opgevoed in de wees schole te Goes, de somma van agt hondert ponden vlaams, met dese
bepaling, dat hij daar van nog van capitaal, nog van intrest, genot zal hebben zoo lang hij
daar word opgevoedt, ter tijdt toe hij door meerderjarigheydt, off trouwdag, van die school
off weeshuys zal zijn ontslagen, zullende de intressen tot capitaal moeten oploopen en
telkens wederom tot bequame somme opgeloopen zijnde, moeten aangelegt worden op
obligaties ten laste dese provincie, ten welken eynde die somme van agt handert ponden
vlaams ter weeskamer hier sal moeten worden overgebragt om aldaar te bersuten en goed
ministeerd te worden ter tijd toe dat voorseiden Hendrik Roos in voegen voorzeyt zijn
volkomen ontslag zal hebben bekomen, en zoo hij eerder sterft, zal het etc. als voren
overgaan.
/3309/

Memorie van het goedt, gelegen in Hollandt, nagelaten bij
Catharina van den Slegte, in de maand ... des jaars 176..
te Middelburg in Zeeland, zonder descendenten
overleden, ten behoeven van haren man Abraham
Monnet, als geinstitueeerde erffgenaam van deselve
volgens testament door haar op den 24e December 1765
voor Pieter Michiel de Lichte, notaris te Middelburg
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voorsz. en twee getuygen, verleden, waarvan den
vijftiende penning ten behoeven van het gemeenelandt
moet werden betaaldt conform de ordonnantie en nadere
publicatie van den ... daar van zijnde, zijnde desen na
dien tijde ter secretarye van Alblasserdam overgegeven
in de maandt maart 1769, bestaande in:

Een huysje en erve, staande en leggende op en aan den kinderdijk onder Alblasserdam,
tussen de huysen en erven van Cornelis Roos aan de eene en Cornelis Pijl aan de andere
zijde, zijnde gratis bewoond bij Pieter Muls tot aan zijn doodt.

Aldus ... etc, Maart 1769
/3310/

Memorie van het goedt gelegen in Hollandt, nagelaten bij
Catharina van den Slegte, in de maand January des jaars
1768 te Middelburg in Zeeland, zonder descendenten
overleden, ten behoeven van haren man Abraham
Monnet, als geinstitueeerde erffgenaam van deselve
volgens testament door haar op den 24e December 1765
voor Pieter Michiel de Lichte, notaris te Middelburg
voorsz. en twee getuygen, verleden, waarvan den
vijftiende penning ten behoeven van het gemeenelandt
moet werden betaaldt conform de ordonnantie en nadere
publicatie van den 29e Juny 1743 daar van zijnde, zijnde
desen na dien tijde ter secretarye van Alblasserdam
overgegeven in de maandt maart 1769, bestaande in:

Een huysje en erve, staande en leggende op en aan den Kinderdijk onder Alblasserdam,
tussen de huysen en erven van Cornelis Roos aan de eene en Cornelis Pijl aan de andere
zijde, zijnde gratis bewoond bij Pieter Muls tot aan zijn doodt. waarde geschat op een
hondert caroli guldens.

Aldus .. etc. Actum in Middelburg den 18e Maart 1769 en is geteekent Abraham Monnet.

/3313/ Aldus tauxatie gedaan ... etc. op den ... Mey 1769.
Cornelis Pijl. 1769
Cornelis de Kraay
Adriaan Bakker

Memorie van de goederen en effecten, het middel op de
collateraale successie subject, agtergelaten bij Neeltje de
Slegte, in leeven huysvrouw van Cornelis van Proyen, in
de maand january deses jaars 1769 onder Alblasserdam
overleeden, zonder descendenten na te laten, ten
behoeven van haaren man, den voorn. Cornelis van
Proyen, als bij testament op den 8e July 1768 voor
Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en getuygen
verleden, geinstitueerde /3314/ erffgenaam van deselve
zijnde, waar van dus den vijftienden penning ten behoeve
van den lande moet werden betaalt.
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Eerstelijk de helfte in een huys en erve, staande en leggende aan de westzijde van den
Dam, ten zuyden van de sluys te Alblasserdam, door de overleedene en haar voorn. man
bewoondt bewoont. waarde geschat op ƒ 500 caroli guldens.

Nog de helfte in een huysje en erve, staande en leggende aan de noordzijde van de
Kerkstraat tot Alblasserdam voorsz. verhuurdt aan den armen aldaar. waarde geschat op ƒ
50 caroli guldens.

En nog de helfte in ontrent eene mergen 118 roeden griendt landt, leggende aan den
Vinckelandsche wetering in den Vinckepolder onder voorn. heerlijkheyd. Waarde geschat op
ƒ 12.10.0.

Verders de geregte een vierde part in een huys en schuur met nog het oostelijke gedeelte in
een andere schuur, met de erve en boomgaardt daar agter geleegen, staande en leggende
in het eerste bun, in den hoek lijn der polder onder de heerlijkheydt van Bleyswijck,
onverhuurdt. waarde geschat op ƒ 250 gulden.

Nog een vierde part in een zijkamer en kookhuys met een gedeelte van een schuur en
derselver erven, staande en leggende als vooren, verhuurdt aan JoostHendrik Ribaut.
Waarde geschat op ƒ 100 gulden.

Item een voerde part in een huys, schuur en erve, staande en leggende als vooren, met drie
partijen waters waar van de strekkingen onbekendt zijn, verhuurdt aan Jan Verbeek.
Waarde geschat op ƒ 75 gulden.

Nog een vierde part in een huys, schuur en erve met een partij water daar agter, staande en
leggende als vooren, verhuurd aan Adrianus Hartevelt en Gerrit de Bruyn. waarde geschat
op f 100 gulden.

Item de een vierde part in huys en erve, staande /3315/ en leggende onder Bleyswijck
voorsz. in het eerste bun in den grooten polder, onverhuurdt. Waarde geschat op 25 gulden.

Nog de vierde part in een partij gedamt velt rietlandt en water, geleegen als vooren, in het
tweede bun, onverhuurd. waarde nihil.

Item de vierde part in een partij water en gedeelten van den oostweg, scheydende de groote
en hoek eynder polders van Bleyswijck, strekkende vab de pael No. 1 tot paal No. 2.
Waarde nihil.

Nog de vierde part in een partij water, geleegen als vooen in het derde bun. Waarde nihil.

Item de vierde part in een schuur staal rietlandt en water, geleegen in den grooten polder in
het eerste bun. waarde nihil.

Nog de vierde part in een schuur, erff, gedamd velt en water, geleegen als vooren in het
eerste bun, verhuurdt aan Pieter van Ekeren. Waarde geschat op ƒ 37.10.0.

Item de vierde part in een partij gedamt velt en water, geleegen als vooren, onverhuurdt.
waarde geschat op ƒ 2.10.0.

Nog de vierde part in een hout ackertje, schuur, staal en water, geleegen als vooren, door
de overleedene selffe gebruykt. Waarde geschat op ƒ 5 gulden.
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Item de vierde part in de helffte van een huys, erff, in de Hek eynds polder, in het eerste
bun, verhuurd aan Claas Kraan, waar van de wederhelfte aan Claas Kraan toebehoordt.
Waarde geschat op ƒ 25 gulden.

Nog de vierde part in drie schuur staalen, rietlandt en water, geleegen als vooren in het
tweede bun. waarde nihil.

Item de vierde part in een tiend gaarde, rietlandt en water, geleegen als vooren. Waarde
nihil.

Nog de vierde part in een partij gedamt velt en water, geleegen als vooren. Waarde nihil.
/3316/
Item de vierde part in een ackertje gedamt velt en tiendgaarden, geleegen als vooren.
Waarde nihil.

Nog de vierde part in een tiendgaarde en water geleegen als vooren. Waarde nihil.

Item de vierde part in een partij slag turffklandt, rietlandt en water, geleegen in de Meere,
streckende van de Rottekade aff oost op tot de Meere toe, belent ten noorden Harmen van
den Bos en ten zuyden Pieter Maatsz, is verkogt dog nog niet getransporteerdt aan Dirk
Brandhorst voor vijff hondert achtentwintig gulden. waarde ƒ 125 gulden.

Verder de vierde part in een custing rentebrieff op den 23e Ocotber 1767 verleeden bij en
dus tot lasten van Dirk Brandhorst, voor schout en scheepenen van Bleyswijck, per reste
nog ƒ 253.0.0

¼ ƒ 63.5.0
Nog een vierde part in een dito verleeden bij en dus tot lasten van Pieter Swaenbeek en
Frans van den Bos op den 16e Augustus 1768 voor schout en scheepenen van Zevenhuyse,
groot ƒ 650.0.0

¼ ƒ 162.10.0

De vierde in een derde part van een woning met een en twintig mergen landt, saatnde en
leggende in Aasdom onder Abcoude in de provintie van Utrecht, moet aldaar het middel op
het collateraal betaalen en is dus aldaar aangegeven, diendt voor memorie.

Aldus ... etc. op den 11e Mey 1769, en is onderteekent Cornelis van Prooyen.
/3317/

De getauxeerde goederen onder Alblasserdam bedragen ƒ   562.10.0
Onder Bleyswijck ƒ     620.0.0
D’effecten ƒ   357.15.0
Samen ƒ   1540.5.0
Dus is de 15e penning ƒ 102.13.10
De 10e verhooging ƒ      10.5.3
Somma ƒ  112.19.0
Solvit 9e September 1769

Aldus getauxeert op ... Mey 1769.
Cornelis Pijl, 1769
Cornelis de Kraay
Adriaan Bakker
/3321/

Memorie van de goederen en effecten, het middel op het
collateraal subject, agtergelaten bij Neeltje van Stek,
bejaarde dogter zonder descendenten in de maand Maart
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des jaars 1769 onder Alblasserdam overleeden, ten
behoeve van Gerrit en Jacoba Hordijk, de eenige
nagelaten kinderen van Geertruy van Stek, de eenige
voor overleden zuster van de overledenen, als de eenige
universele erffgenaamen abintestato van deselve zijnde,
haar dus in den derden graaden, bestaande in:

Een partij buytenlandt, zijnde leenroerig van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten deser
provintie, bestaande in ontrent 1 mergen 200 roeden landt binnen de gorssinge buyten voor
hooffts van den dijk van den Ruygenhil, nog eenige griendt ackers en twee rietgorssen
buyten den schenkeldijk van voorn. Ruygenhil onder Alblasserdam, zijnde 2 mergen 200
roeden binnenlandt, verhuurdt aan Claas van der Heu en het andere onverhuurdt. waarde
geschat op ƒ 550.0.0.

Verder ontrent twee mergen 575 roeden landt, leggende in den Vinckepolder onder
Alblasserdam, waar van de ontrent 2 mergen wey en hooylandt met twee ackertjes aan den
Alblas zijn verhuurdt aan Ary van der Heu en het overige griendlandt zijnde onverhuurdt.
waarde geschat op ƒ 250.0.0.

Een dijk erve en aveling griendt, verhuurd aan Gijsbert de Kraay. Waarde geschat op ƒ
100.0.0.

Nog ontrent twee mergen 162½ roeden hoylandt /3322/ leggende in Kortlandt onder
Alblasserdam voorsz. aan de de agterkade, verhuurdt aan de weduwe Jacob de Jong.
waarde geschat op ƒ 200.0.0.

En nog ontrent 250 roeden landt in Blokweer, beteelt met els en twee derden in een stukje
aveling aldaar, beyde onder Alblasserdam voorsz., onverhuurdt. Waarde geschat op ƒ
25.0.0.

Verders de nombre van vijff mergen 300 roeden wey hooy en hennip landt, leggende aan de
zuydzijde van den dorpe van Blesgraaff, werdt in huure gebruykt bij Ary Swartbol. waarde
geschat op ƒ 550.0.0.

Wijders de volgende obligatien tot lasten van Hollandt en
Westvrieslandt, ten comptoire in Dordrecht:

Eene op naam van Jacomina Tibouts van dato den 21e April 1673, folio 24 verso, groot
ƒ 700.0.0

Een dito op naam van Cornelis Jacobs, in dato den 25e April 1673, folio 63, groot ƒ 252.10.0

Een dito op naam van Grietje Cornelisse, in dato den 1e September 1639, folio 353, groot
ƒ 1300.0.0

Een dito op naam van schout en geregten van Bleskensgraaff, van dato den 31e Jannuary
1676, folio 351, groot ƒ 338.0.0

Een dito op naam van Teuntje Gerritse, in dato den 8e September 1702, folio 641, groot
ƒ 600.0.0

Een dito op N.N., van dato den 15e September 1672, folio 1245, groot ƒ 240.0.0

Een dito op naam van Jacob Ariens ‘t Hoen, van dato 7e November 1702, folio 642 verso,
groot ƒ 600.0.0
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Een dito op naam van Cornelis Aryensz Smit tot Streeffkerk, van dato den 15e July 1644,
folio 216 verso, groot ƒ 600.0.0

En een dito op naam van Lambert van der Valk /3323/, van dato den 16e July 1637, folio
247, groot ƒ 500.0.0

Ten comptoire geneeraal in ‘s Hage:

Een dito ten naame van Neeltje Jacobs van Steck, van dato den 1e February 1755, folio
6679, No. 65776, groot ƒ 1000.0.0

Aldus ... etc. op den 20e Mey 1768 en geteekent Geerardt Hordijk.

Solvit den 20e penning deses van ƒ 7805.10.0 ƒ 390.5.8.
De 10e verhooging tot ƒ    39.0.8

ƒ  429.6.0
Op den 8e Juny 1769.

/3325/ Aldus ... etc. op den ... Mey 1769.
Cornelis Pijl, 1769
Cornelis de Kraay
Okker Bakker
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom.
/3326/

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agtergelaten bij Jannigje Krijnen Beek, bejaard
en ongehuwd, in de maand Juny deses jaars 1769 onder
Alblasserdam overleden, ten behoeven van haare twee
broeders en de kinderen van haare twee overleden
zusters, als erffgenamen abintestato van deselve, haar
dus binnen den vierden graad bestaande,

Een huys met zijn binnen en buytendijk erve, staande en leggende aan den Kinderdijk alhier
onder Alblasserdam, bij de overledene selve bewoond en gebruykt. waarde geschat op ƒ
375 caroli guldens.

En nog een huys en erve, staande en leggende nevens het voorgaande, werdende in hure
bewoond bij Teunis Schit en Yda Steyn. waarde geschat op ƒ 400 caroli guldens.

Aldus ... etc., op den ... September 1769 en is geteekent Ary Krijne Beek en Huymen Krijne
Beek.

Solvit 20 e penning deses met ƒ 38.15.0
De 10e verhooging ƒ   3.17.8
Somma ƒ 42.12.8
Op den 27e November 1769.

/3327/
Aldus de voorsz. tauxatie gedaan ... etc. op den ... September 1769.
Cornelis Pijl, 1769
Cornelis Janse Pijl
Cornelis Cornelis Pijl
/3328/

Memorie van de goederen en effecten, het middel op het
collateraal subject, agter gelaten bij Maria Armiger, in
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leeven huysvrouw van Cornelis Pijl, in de maand
November des jaars 1769 zonder descendenten te
Alblasserdam overleden, ten behoeven van denselven
haaren man, als bij testament op den 2e Augustus 1760
voor Anthony van Zuydam, notaris te Gorinchem en
getuygen verleden, hare geinstitueerde erffgenaam
zijnde, als

De geregte helfte in een huys, schuur, erve en tuyn, staande en leggende op den
Hoogendijk onder Alblasserdam, door de overledene met haaren voornoemde man
bewoondt. Waarde geschat op ƒ 1000 caroli guldens.

Nog een geheel huys en erve met een tuyntje, staande en leggende op den Dam te
Alblasserdam, werdt in huure bewoond bij Hendrik Taay. Waarde geschat op ƒ 1000 caroli
guldens.

Nog de helffte in een huys en erve staande en leggende als vooren, werdt in huure
bewoondt bij Ary Berkhoff. Waarde geschat op ƒ 300 caroli guldens.

De helfte in een dito, staande en leggende aand en dijk met de annex aveling, werdt in
huure bewoondt bij Ary Goedhart. Waarde geschat op ƒ 250 caroli guldens.

Item de helffte in een huys en schuurtje met zijn erve, staande en leggende als vooren,
werdt in huure bewoondt bij Johannis de Vos en Cornelis Keesmaat. Waarde geschat op ƒ
250 caroli guldens.

En nog de helffte in een dito, staande en leggende als vooren, werdt in huure bewoondt bij
Goverd van Ameyde en Abraham Verhoeve. Waarde geschat op ƒ 200 caroli guldens.

Verders de helffte in twee mergen 200 roeden landt in Willen Bijse landt, in Kortlandt onder
Alblasserdam, in huure gebruykt bij Ary Visser. Waarde geschat op ƒ 100 caroli guldens.

De helfte in een dijk erve binnen en buyten, met den aveling /3329/ daar annex met ontrent
roeden [geen aantal genoemd] buyten en 175 roeden binnen landt in Cornelis Adriaan
Krijnen weer in Blokweer en in 400 roeden in Smalweer agter het huys en in nog 150 roeden
in Cornelis Koenen weer, zijnde het laaste vligt, zijnde zoo hooy als beteeld landt. waarde
geschat op 125 caroli guldens.

Verder de helfte in twee mergen hooy en griendlandt in de Lange Steeg, nog in 375 roeden
bos en griendlandt en nog in 250 roeden dito, alle in de Vinckepolder onder Alblasserdam
voorsz. Waarde geschat op ƒ 50 caroli guldens.

Onder oudt-Alblas
De helfte in 5 mergen hooy en griendlandt als 3 mergen 300 roeden in Reyer Janse landt en
1 mergen 300 roeden in Andries Huygenlandt aan de zuidzijde van Alblas aan den agterdijk.
Waarde geschat op ƒ 125 caroli guldens.

Onder Dubbeldam
De helfte in ontrent 5 mergen 200 roeden landt, gelegen in de bedijking van Wieldrecht
onder Dubbeldam, belend ten oosten den Zuydendijk, ten westen de Dubbeldamse weg, ten
zuyden den Wel Ed. Heer mr. Pieter Houift en ten noorden den Wel Ed. Heer mr. Johan van
der Burg. Werdt in huure gebruykt bij Ary en Cornelis de Bruyn. Waarde geschat op ƒ
700.0.0
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Rentebrieven en obligatien ten lasten van Hollandt
en Westvrieslandt ten comptoire Dordrecht.

Een losrentebrieff op naam van Anthony van Wevelinchoven, in dato 10e October 1610, folio
1386, groot ƒ 1400.0.0

Een obligatie op naam van Maria Boodt, van dato 18e Juny 1637, folio 137, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam van de erffgenaamen van Gillis Steens de Jonge, van dato 12e December
1640, folio 139, groot  ƒ 600.0.0

Een dito op naam van Lodewijck Hendrikse, van dato 13e November 1647, folio 102 verso A,
groot ƒ 800.0.0

Een dito op naam van Jan Joost Selevoordt /3330/ van dato 25e April 1673, folio 62 verso,
zijnde capitale leeninge, groot ƒ 200.0.0

Een dito op NN van dato 1 July 1675, folio 263 verso, groot ƒ 100.0.0

Een dito op naam van Adriaan Hoffman, in dato 20e April 1701, folio 634, groot ƒ 500.0.0

Een dito op naam van Arnoudt Duyrkant in dato 3e July 1703, folio 650, groot ƒ 1500.0.0

Een dito op naam van Marinus Janse, in dato 5e December 1704, folio 687, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam van Adriana Ariens, van dato 4e Juny 1705, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op toonder deeses, van dato 10e Juny 1706, folio 748 verso, groot ƒ 2000.0.0

Een dito op de heer Willem Keysers, van dato 20e September 1706, folio 761, groot
ƒ 2000.0.0

Een dito op Stasia van Akeren, van dato 29e Augustus 1741, folio 969, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op Catharina Armiger, van dato 18e Maart 1745, folio 1046, groot ƒ 1000.0.0

De helffte in een dito op de weeskinderen van Willem Cornelis Blaucamer, in dato 2e Mey
1637, folio 164, groot ƒ 900 £, dus de ½ ƒ 450.0.0

De helfte in een dito op Egbert Gerrits van Hardenberg, in dato 3e Juny 1637, folio 110
verso, groot ƒ 1200 £, dus de helffte ƒ 600.0.0

De helfte in een dito op NN, in dato den 6e September 1706, folio 760, groot ƒ 1100 £, dus
de helfte ƒ 550.0.0
/3331/

Ten comptoire Leyden

Een obligatie op mr. Anthonys van Buytevelt, van dato 9e December 1672, folio 401, groot
ƒ 280.0.0

Een dito op Haasje van Akeren, in dato 22e September 1705, folio 115 verso, groot
ƒ 1000.0.0

Een dito op naam in dato voorsz., folio 116, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam dato en folio voorsz., groot ƒ 1000.0.0
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Een dito op naam dato en folio als de voorgaande, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam en dato voornt., folio 116 verso, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op naam voorsz. van dato 20e February 1706, folio 172 verso, groot ƒ 1000.0.0

een dito op naam dato en folio als de voorgaande, groot ƒ 1000.0.0

Een dito op toonder, van dato 15e February 1709, folio 162 N, groot ƒ 600.0.0

Ten comptoire Gouda

Een losrente brieff op naam van Michiel Dubberts, dato 30e Augustus 1632, folio 3086, groot
ƒ 750.0.0

Ten comptoire generaal in ‘s Hage

Een losrentebrieff op naam van Clara van der Meer van Barendrecht, folio 7779, in dato 1
July 1690, groot ƒ 3000.0.0

Een obligatie op mr. Jacob van Masrquen /3332/ van dato 31e July 1690, folio 1730, groot
ƒ 1000.0.0

Een dito op Clara Elisabet van der Meyden, in dato 9e October 1692, folio 1967, groot
ƒ 1000.0.0

En een dito kleyne prijs uyt de 2 loterije van ses mille anno 1713, 17e classis op Hasia van
Akeren, dat 1e April 1713, folio 2921, groot ƒ 600.0.0

Verder de somma van ƒ 637½ gulden capitaal in een schuld custingbrieff op den 24e

Augusts 1752 verleeden bij Eeuwit van der Zijden voor den geregte van Alblasserdam, dus
ƒ 637.10.0

Item nog een vierde in een hypotheekbrieff van ƒ 142 gulden capitaal, op den 5e december
1755 verleeden bij de weduwe van Claas Mak voor den selven geregte, dus de ¼ tot 

ƒ 35.10.0
Nog een vierde in een dito van ƒ 684 gulden capitaal, op den 24e Mey 1763 verleden bij
Abraham leegestee, voor den geregte van Strijen, dus voor een vierde ƒ 171.1.6

Item een vierde in een dito van 250 gld. capitaal op den 18e November 1766 verleden bij
Dirk van Krimpen en zijne huysvrouw, voor den geregte van Alblasserdam, dus voor een
vierde ƒ 62.10.0

De helfte in een dito groot ƒ 3000 gulden capitaal tot lasten van de Heerlijkheydt Cortgeen in
Zeelandt, op den 14e Mey 1756 voor den geregte aldaar verleeden.
NB. Van deesen moet het collateraal in Zeeland werden betaalt.

/3333/
En nog de helfte in 5000 livres Frans geldt tot lasten van den koning van Vranckrijk volgens
contract en schuld bekentenisse daarvan zijnde.

En eyndelijk de helffte in gelijke 5000 livres aan ut supra, volgens als vooren.

Aldus ... etc. op den 18e January 1770. wg. Cornelis Pijl, 1770.

Solvit den 15e penning van een somma van ƒ 35998.3.6 ƒ 2399.18.0
De 10e verhooging ƒ   239.19.9
Somma ƒ 2639.17.9

/3337/
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Quitantie van de betaalde 20e penning van het hypotheek
in Zeelandt aan den secretaris van Cortgeen.

Ontfangen van heer Cornelis Pijl een somma van sestien ponden 13 stuyvers 4 penningen
vlaams wegens collaterale penningen van de helft in een obligatie ten lasten van Cortgeen,
sterk £ 500 vls., is voor ½ ƒ 150 vls., Sijn Ed. aanbestorven door doode van mejuffvrouw
Maria Armiger, gerekent a den penning 15.
Cortgeen den ... Mey 1770 (en onderteekent) G.J. Step. ƒ 16.13.4

Ik ondergeschreve Joost Visser, makelaar ter Beurse binnen de stad Dordregt, hebbe
getaxeerd op den een ten aanvang mijner bedieninge gedaan, ten verzoek van heer Pleun
Pijll, secretaris tot Alblasserdam, ‘t naarvolgende effect, nagelaten bij wijlen vrouwe Maria
Armiger, overleden den 4 November 1769.

De helft in tien duysendt livers, zijnde tien billietten Franse Nouette ende liquid. tot lasten
van den koning van Vranckrijk, volgens twee contracten off schultbekentenissen daar van
zijnde, en alsdoen waaerdig getaxeerd 45%, dus Liv. 4500 Frans a 54 vi. per Franse kroon,
komt voor ƒ 3012.10.0
Agio 4 7/8% ƒ       49.7.4

ƒ 1061.17.4
Actum Dordregt 30e Maart 1770 en geteekent Joost Visser, makelaar.

Aldus de voorschreve tauxatien gedaan ... op den 24e january 1770.
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Cornelis de Kraay
Adrianus Bakker
/3338/
Wij ondergeteekende schout en scheepenen van Alblasserdam, hebben ten verzoeke van
den heer secretaris van Giessendam getauxeert en gewaardeerd een sesde part in de
helfte, en een derde part in een sevende part van deselve helfte van een huys, erve en
boomgaardt, staande en leggende aan de westzijde van den Dam te Alblasserdam, en in
ontrent drie en een halff mergen landt, gelegen zoo in den Blokweer als Vinckepolder onder
Alblasserdam voorsz., daar onder twee akkers aveling, agter gelaten bij Susanna de Hoog,
te Giessendam voorsz. overleden, in den voorsn. portien te samen in gereed geldt waardig
geschat een somma van ƒ 75 gulden.

Aldus ... etc. op den 6e July 1770.
Cornelis Pijl, 1770
Adriaan Bakker
Leendert Bakker

Wij ondergeteekende schout en scheepenen van Alblasserdam hebben ten verzoeke van
den heer secretaris van Giessendam getauxeert en gewaardeerdt een vijffde part met 2/3
parten in een sevende part in de helfte van een huys, erve en boomgaardt, staande en
leggende aan de westzijde van den Dam te Alblasserdam, en in ontrent drie en een halff
mergen land /3339/ gelegen zoo in den Blokweer als Vinckepolder onder Alblasserdam
voorsz., daar onder twee akkers aveling, agter gelaten bij Erik de Hoog, te Giessendam
voorsz. overleden. En deselve portien in gereed geldt waardig geschat een somma van een
hondert en tien gulden.

En nog de helfte van ontrent 2 mergen 549 roeden landt, gelegen in den Vinckepolder en
voorn. portien waardig geschat een somma van dertig gulden.
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Aldus ... tec. op den 6e July 1770.
Cornelis Pijl, 1770
Adriaan Bakker
Leendert Bakker

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Ary Pietersz Kortlandt, zonder
wettige descendenten te Alblasserdam overleden, ten
behoeven van Marijgje Jansse Bouw, zijn weduwe, als bij
testament op den 13e September 1763 voor Cornelis Pijl,
notaris te Alblasserdam en getuygen verleden,
geinstitueerde erffgenaam van deselve, bestaand in:

De helfte van de helfte van ontrent eene mergen /3340/ 375 roeden vligt griendlandt,
leggende in de Blokweer onder dese jurisdictie. Waarde geschat op ses caroli guldens.

Aldus ... etc. op den ... January 1770 en is geteekent Marijgje Bouw.

15e penning deses met ƒ     0.8.0
De 10e verhooging ƒ 0.0.12½
Somma ƒ 0.8.12½

Aldus de tauxatie gedaan ... etc. op den 1e december 1770.
Cornelis Pijl, 1770
Cornelis Cornelis Pijl
Leendert Bakker
/3341/

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Claas van der Zijden, in de
maand September deses jaars onder Alblasserdam
overleden, ten behoeven van zijn broeders en zusters
kinderen, als zijne geinstitueerde erffgenamen
abintestato voor de een helfte, en ten behoeven van den
nagelaten broeder van zijne voor overleden huysvrouw
Mayken ‘t Hoen en de nagelaten kinds kind, off kinds
kinderen ... van de voor overleden zuster van deselve
Mayken ‘t Hoen. als te samen geinstitueerde
erffgenamen abintestato van deselve voor de andere
helfte, in kragte van den mutuelen testamente van voorn.
/3342/ Claas van der Zijden en Mayken ‘t Hoen, op den
2e december 1735 voor Cornelis Pijl, notaris te
Alblasserdam en getuygen verleden, bestaande in:

Een huys en erve met een boomgaardje daar annex staande en leggende op en aan den
Kinderdijk onder Alblasserdam, tussen de Gouthouff Steeg aan de eene en het huys en erve
van Cornelis Stout cum suis aan de andere zijde, door den overledene bewoon en gebruykt.
Waarde geschat op ƒ 540 caroli gulden.

Nog een boomgaardje met diverse partijtjes vligt griendtlandt, te samen groot ontrent eene
mergen 137½ roeden, en nog ontrent 86 roeden aveling griend, alle gelegen in den
Blokweer onder Alblasserdam voorsz. Waarde geschat op ƒ 307 gulden.

Aldus ... etc. September 1770 en is geteekent G. v.d. Zijden en Wouter Spruyt.
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Solvit den 20e penning op den 1e dec. 1770 met ƒ 42.7.0
De 10e verhooging ƒ 4.4.12
Somma ƒ 46.11.12

/3343/
Aldus de tauxatie gedaan, 11e October 1770.
Cornelis Pijl, 1770
Cornelis Cornelis Pijl
Leendert Bakker

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter /3344/ gelaten bij Marijgje Krijnen Teeuwe,
in leven huysvrouw van Cornelis Mak, in de maand April
deses jaars 1770 onder Alblasserdam overleden, ten
behoeven van haren man, den voorn. Cornelis Mak, als
bij testament op den 24e Augustus 1754 voor Cornelis
Pijl, notaris te Alblasserdam, en getuygen verleden,
geinstitueerde erffgenaam vam deselve zijnde,
bestaande in:

De helfte van een huys, binnendijk erve en boomgaardt daar annex, staande en leggende
aan den Kinderdijk, door de overledene met den voorn. haren man bewoond geweest, met
nog ontrent twee mergen 107 roeden, zoo eygen als vligt griend landt in Blokweer en 233
roeden dito landt in den Vinckepolder, alles onder Alblasserdam voorsz. Waarde geschat op
ƒ 300.0.0 caroli guldens.

Aldus ... etc. en geteekent Cornelis Mak, July 1770.

Solvit den 15e penning deses tot ƒ 20.0.0
De 10e verhooging ƒ   2.0.0
Somma ƒ 22.0.0
Den 16e january 1771

Aldus de tauxatie gedaan op 1e december 1770.
Cornelis Pijl, 1770
Cornelis Cornelis Pijl
Leendert Bakker
/3346/

Memorie van de goederen, nagelaten bij Dammis
Verduyn, in den jare 1770 zonder wettige descendenten
onder Alblasserdam overleden, ten behoeven van zijne
nagelatene weduwe Maggeltje van Affaire, als bij
testament op den 14e October 1758 voor Cornelis Pijl,
notaris te Alblasserdam en getuygen verleden,
geinsituteerde erffgenaam van hem zijnde, en waarvan
dus het middel op de collaterale successie den vijftiende
penning ten behoeven van het gemeenelandt moet
worden betaeldt, bestaande in:

De geregte helfte van een huys en erve, staande en leggende aan de noordzijde van de
Kerkstraat alhier te Alblasserdam en van ontrent vier mergen wey, zaey en griendlandt,
leggende in den Blokweer bij de kerk alhier, door den overledene bewoond en gebruykt.
Het voorsz. huys en landt is belast met een speciaal hypotheek van driehondert gulden capitaal, volgens
scheepen schuldbrieff, op den 24e Augustus 1764 ten behoeven van Cornelis Pijl, gadermeester alhier, verleden.

waarde geschat op ƒ 300 caroli guldens.
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Aldus ... etc. op den ... February 1771.

De tauxatie is ƒ 300.0.0
Affgetogen hypotheek ƒ 150.0.0
Blijft ƒ 150.0.0
Solvit 15e penning met ƒ   10.0.0
De 10e verhooging ƒ     1.0.0
Somma ƒ   11.0.0
Op den 23e November 1771

Aldus de voorsz. tauxatie gedaan ... etc. den 29e October 1771.
Cornelis Pijl, 1771
Cornelis de Kraay
Leendert Bakker
/3348/

Memorie van de goederen, nagelaten bij Thomas
Manlove, in de maand Mey dese jaars 1771 onder
Alblasserdam zonder descendenten overleden, ten
behoeve van zijne nagelaten weduwe Susanna Gowns,
als bij testament op den 14e december 1755 voor
Bastiaan Pause, notaris te rotterdam en getuygen
verleden, geinstiuteerde erffgenaam van den selve zijnde
en waar van dus den 15e penning wegens het middel op
de collaterale successie aan den lande moet worden
betaaldt, bestaande in:

De helfte in een derde part van ses mergen 325 roeden eygen en drie mergen 250 roeden
vligtlandt in diverse parceelen in Blokweer gelegen, alle griend en els landt, als meede
gelijke portie in twee mergen landt in Korlandt, zijnde hoy en griend landt, alle onder de
jurisdictie van Alblasserdam, gemeen met de heeren Mikhault en Bakker. waarde geschat
op ƒ 187 gulden 10 stuyvers.

Aldus ... etc. op 29e october 1771 en geteekente Susanna Gowns.

15e penning van de ƒ 375 is ƒ 187.10.0, bedraagt ƒ 12.10.0
de 10e verhooging ƒ     1.5.0
Somma ƒ 13.15.0
Solvit 30e November 1771

/3349/
Aldus de tauxatie gedaan ... den 7e November 1771.
Cornelis Pijl, 1771
Cornelis de Kraay
Leendert Bakker

Wij ondergeteekende schout en scheepenen van
Alblasserdam, hebben ter requisitie van den secretaris
van Oud-Alblas getuaxeerd de volgende goederen,
nagelaten bij Neeltje Quakernak. zonder descendenten
onder Alblas overleden, als:

/3350/
Eerstelijk een huys en erve, staande en leggende op den dam te Alblasserdam, werd in
huure bewoond bij Wouter Bas en andere, en ‘t zelve in gereed geld waardig geschat de
somma van ses hondert caroli guldens.
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Ontrent drie mergen 350 roeden wey en griendlandt, gelegen in Vinckepolder onder dese
jurisdictie, wordende het weyland gebruykt bij Willem van Treuren, de grienden onverhuurdt,
waardig geschat de somma van twee hondert en vijftig gulden den hoop.

Item ontrent eene mergen 350 roeden wey en griend landt, leggende in den Blokweer alhier,
wordende het wey landt in huure gebruykt bij de weduwe D. Verduyn, de griend onverhuurd,
waardig geschat de somma van ƒ 200 gulden.

En nog ontrent twee mergen 587½ roeden hooyland, gelegen in Kortlandt alhier, werd in
huure gebruykt bij Leendert Bakker en andere, waardig geschat een somma van twee
hondert en vijftig gulden den hoop.

Aldus de tauxatien geaaan, den 29e October 1771.
Cornelis Pijl, 1771
Cornelis de Kraay
Leendert Bakker

Wij ondergeteekeekende schout en scheepenen van
/3352/ Alblasserdam, hebben ten verzoeke van den heer
secretaris van ‘s Hage getauxeert

Een partije leenlandt, genaamt de Zieuwe off Zijdewinde, groot ontrent tien mergen, gelegen
in den ambagte van Alblasserdam, streckende ten noorden uyt den Alblas, zuydwaardt aan
tot tegen de jurisdictie van Papendrecht, belent ten oosten de jurisdictie van Alblas en
twesten de Sieuwe kade met de aanbehoorende dijcken en aveling grienden, zijnde
leenroerig aan Hun edele Groot Mogenden en laast verlijdt op de heer Willem Kersseboom,
welke ontrent tien mergen in drie parceelen verhuurd zijn, als aan de heer J.G. de Mey ruym
1½ mergen, aan de heer Cornelis Pijl vier mergen en aan Cornelis Vet vier mergen, en de
avelingen beplant met elst en willige griendt, en deselve partij landt en toebehooren te
samen waardig geschat een somma van drie hondert caroli guldens.

Aldus de tauxatie gedaan, op den 29e october 1771.
Cornelis Pijl, 1771
Cornelis de Kraay
Leendert Bakker

Memorie van de goederen, nagelaten bij Paulus van
Daalen, bij hem met de last van fidei commis bezeten, en
die ingevolge de testamentaire dispositie van zijn
overleden groot moeder maternel /3353/, wijlen Mayken
van der Zijden, weduwe van Paulus Spruyt, op den ...
voor Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en getuygen
verleden (vermits deze Paulus van Daalen voor zijn
mondigen daage en ongehuwd overleden is) zijn
gedevolueerdt op Wouter Spruyt, zoon van deselve
Mayken van der Zijden, oom maternel van den
overledenen, en die voor het geheel erffgenaam
abintestato van denselve moeste zijn, en van welke
goederen dusde 20e penning aan den lande moet worden
voldaan, bestaande in:
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Een huys, agterhuys en erve, en hetgeene verder daar annex, staande en leggende aan de
noordzijde van de Kerkstraat alhier, met ontrent 325 roeden landt, leggende in Blokweer
agter het voren genoemde. Waarde geschat op ƒ 425 caroli guldens.

Aldus ... etc., den 30e November 1772 en geteekent Wouter Spruyt.
/3354/

Solvit den 20e penning door Paulus Spruyt, met ƒ 21.5.0
10e verhooging ƒ   2.2.8

ƒ 23.7.8
Den 7e september 1773

Aldus getauxeert op den 5e december 1772.
Cornelis Pijl, 1772
Cornelis de Kraay
Okker Bakker

Wij ondergeschreven schout en scheepenen van
Alblasserdam hebben ten verzoeke van den heer
secretaris van Oudt-Alblas getauxeerdt en gewaardeert
de volgende goederen nagelaten bij Maarten Landsert,
zonder wettige descendenten onder Oudt-Alblas
overleden, als:

De helft in ontrent drie mergen landt, zijnde de Zieuwe Kade en annex landt met nog ontrent
/3355/ drie mergen drie hondert roeden landt agter het voorgenoemde geleegen in den
Vinckepolder, strekkende van den aveling in den Alblas, ten noorden aff zuydwaars aan tot
teegen de avelingen van den Vinckelandsen dijk, als meede nog een stukje van ontrent
eene mergen vijfftig roeden, genaamdt de Slimme Mergen in denzelven Vinckepolder, alle
onder Alblasserdam, bij den overleedenen met zijn broeder in gemeenschap gebruykt, te
samen bij ons in gereedt geldt waardig geschat een somma van vijffentnegentig caroli
guldens.

Aldus ... etc. op den 23e January 1773.
Cornelis Pijl, 1773
Cornelis de Kraay
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
P. Pijl, secretaris, 1772.

Wij ondergeschreven schout en scheepenen van
Alblasserdam hebben ten verzoeke van den heer
secretaris van Oud-Alblas getauxeert de volgende
landen, nagelaten bij Tijs Jongeneel, zonder
descendenten onder Oud-Alblas overleden, /3356/
bestaande in:

Een derde part in ontrent drie mergen en 25 roeden landt, leggende voor in het
Bollekadeweer in Kortland onder dese jurisdictie, en deselve een derde part in gereed geldt
waardig geschat een somma van een hondert vijff en twintig caroli guldens.

Aldus ... etc. op den 1e September 1773.
Cornelis Pijl, 1773
Dit merk (een kruis) stelde Willem Bruygom
Leendert Bakker



-52-

P. Pijl, secretaris, 1772.

Memorie van de goederen en effecten, het middel op de
collaterale successie subject, agtergelaten bij Cornelis
van Prooyen, in de maand van April deses jaars 1773
onder Alblasserdam overleden, zonder descendenten
naar te laten, ten behoeven van zijne nagelatene weduwe
Andryna Swartbol, als bij testament op den 19e Maart
1771 door Cornelis van der Looy, notaris in Rotterdam en
getuygen verleden, geinstitueerde erffgenaam van
denselven zijnde, waar van dus den vijfftienden penning
moet worden betaalt, bestaande in:

De helfte van een huys en erve, staande en leggende aan de westzijde van den Dam, ten
zuyden van de sluys te Alblasserdam, door den overleedenen zelve bewoondt. Waarde
geschat op vijff hondert caroli guldens. 
/3357/ 
Nog de helffte in een huysje en erve, staande en leggende aan de noordzijde van de
Kerkstraat tot Alblasserdam voorsz., verhuurdt aan armmeesteren aldaar. Waarde geschat
op ƒ vijftig caroli guldens.

En nog de helffte in ontrent eene mergen 118 roeden griendt en els landt, leggende aan de
Vinckelandse wetering in den Vinckepolder aldaar. waarde geschat op ƒ vijff en twintig caroli
guldens.

Een geregt een vierde part in een huys en erve met een schuur met het oostwaarse
gedeelte van een andere schuur en den boomgaardt daar agter, met bepotinge en
beplanting, staande en gelegen op het dorp van Bleyswijck in de Hoekeynder Polder, in ‘t
eerste bun, wordt in huure gebruykt bij Arnoldus van Munster. Waarde geschat op ƒ 200
guldens.

Item een vierde part in een kamer, kookhuys en erve in een gedeelte van een schuur,
staande en leggende als vooren, verhuurdt aan Joost Hendrik Ribaut. Waarde geschat op ƒ
75 guldens.

Nog een vierde part in een huys, schuur en erve, staande en leggende als vooren, verhuurdt
aan Manus Rouwen en Jan Schoenmaker. waarde geschat op ƒ 50 guldens.

Nog een vierde part in een huys, schuur en erve, staande en leggende als vooren, verhuurdt
aan Pieter Koomen en Johannis den Ouden. Waarde geschat op ƒ 75 guldens.

Verders de helffte in een obligatie tot lasten van Hollandt en Westvrieslandt, ten comptoire
Rotterdam, groot in capitaal vier hondert gulden, op naam van Catharina Jacobs van dato
19e Augustus 1697 Nº 3421.

Nog de helffte in de helfft van een dito ten lasten voorn. ten comptoire Dordrecht, groot in
capitaal drie hondert en tnegentig gulden, op naam van NN in dato 30e October 1675 Nº ...,
folio 325.

Nog de helffte in een schuldt rentebrieff ten lasten van Cornelis Brandt, inhoudende de per
reste nog een hondert en dertien gulden, op den 21e Juny 1726 verleden voor stadthouder
en leenmannen van den Huyse van Wassenaar.
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Item de helffte in een schuldt brieff, groot vijff hondert /3358/ gulden capitaal, gevestigt op
de plantage NieuwTimtibo, in de colonien van Surinamen ten lasten de heer Benjamin
Tieboulon, ten comptoire van de weduwe Archibald Hamilton en Mijnees, op de naam van
Cornelis van Prooyen, in dato 18e September 1769.

En nog een vierde part in een schuldt custing brieff in lasten van Pieter Swanenbeek en
Frans van den Bos, op den 16e Augustus 1768, voor schout en scheepenen van
Sevenhuysen verleeden, nog groot per reste een hondert en vijfftig gulden.

Aldus ... etc. den 30e Augustus 1773, en geteekent Andryna Swartbol.

De taxatien der vaste goederen onder Alblasserdam ƒ  575.0.0
Onder Bleyswijk ƒ  400.0.0
Effecten en capitaal ƒ  679.0.0
Solvit ƒ 1654.0.0
!5e penning ƒ 110.5.6
10e verhooging ƒ   11.0.8

ƒ 121.5.14
Solvit 21e September 1773

Aldus de tauxatie gedaan, op den 1e September 1773.
Cornelis Pijl, 1773
Het merk (een kruis) van Willem Bruygom
Leendert Bakker
P. Pijl, secretaris, 1773
/3360/

Wij ondergeteekende schout en scheepenen van
Alblasserdam hebben ter requisitie van den heer
secretaris van Barendrecht getuaxeerd drie mergen landt,
genaamd de plas, gelegen in Blokweer alhier, in huure
gebruykt wordende bij den schout alhier, agtergelaten bij
wijlen de heer Henricus Oudraad, en deselve partije land
in gereed geldt waardig geschat een somma van 225
caroli guldens.

/3361/
Aldus de tauxatie gedaan, op den 1e September 1773.
Cornelis Pijl, 1773
Het merk (een kruis) van Willem Bruygom
Leendert Bakker
P. Pijl, secretaris, 1773

Memorie van de goederen, nagelaten bij wijlen Maria van
den Berg, in leven huysvrouw van Willem de Jong, in de
maand January deses jaars 1775 onder Alblasserdan
overleden zonder descendenten naer te laten, ten
behoeven van haren man den voorn. Willem de Jong, als
bij testament op den 21e Mey 1741 voor Cornelis Pijl,
notaris te Alblasserdam en getuygen verleden,
geinstitueerde erffgenaam van deselve, waar van dus
den vijftienden penning aan den lande moet worden
betaald bestaande:
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In de geregte helfte van een huys en erve, staande en leggende op en aan den Dam te
Alblasserdam, tussen de huysen en erven van Ary Backer aan de eene en J.D. Ponse aan
de andere zijde, waar in de overledene met haar voorn. man heeft gewoondt.
Het voorn. huys en erve is belast met een somma van /3362/ ses honderdt gulden capitaal, specialijk daar op
gehypotequeert voor schout en scheepenen van Alblasserdam, op den 10e Juny 1762, ten behoeven van
Cornelis Pijl, gadermeester alhier, dus voor de helfte met 300 gulden.

Waarde geschat op vier hondert vijftig caroli guldens.

Aldus den voorsz. aanbreng gedaan door den ondergeschrevene als door de respective
erffgenamen van voorn. Willem de Jong, die kort na zijn voorn. huysvrouw is overleden,
geauthoriseerdt zijnde, met verclaringe dat zijns wetens geene andere goederen, ‘t middel
op het collateraal subject zijn agter gelaten dan vooren gemeldt. Actum in Alblasserdam den
... April 1775, en geteekent: Cornelis Pijl, 1775.

Tauxatie ƒ  450.0.0
Aff hypotheek ƒ  300.0.0
Blijft ƒ  150.0.0
Komt 15e penning ƒ    10.0.0
De 10e verhooging ƒ      1.0.0
Somma ƒ    11.0.0

Aldus de tauxatie gedaan op den 17e Augustus 1775.
Okker Bakker
Leendert Bakker
/3363/

Memorie van de goederen, nagelaten bij wijlen Willem de
Jong, in leven mr. chirurgijn alhier, in de maand January
deses jaars 1775 onder Alblasserdam zonder
descendenten overleden, ten behoven van drie zijner
volle zusters, en twee broeders kinderen, alle den
overledene binnen den vierden grade bestaande, als
erffgenamen abintestato van denselve zijnde, bestaande:

In een huys en erve, staande en leggende op den Dam te Alblasserdam, tussen de huysen
en erven van Ary Bakker aan de eene en J.D. Ponse aan de andere zijden, waar inne den
overledene gewoond heeft.
Het voorn. huys en erve is belast met een somma van ses hondert gulden capitaal, specialijk daar op
gehypothequeerdt voor schout en scheepenen van Alblasserdam, op den 10e Juny 1762, ten behoeven van
Cornelis Pijl, gadermeester alhier.

waarde geschat op ƒ 900 gld.

Aldus ... etc. /3364/ den ... April 1775, en geteekent Cornelis Pijl.

De tauxatie is ƒ 900.0.0
Aff ‘t hypotheek ƒ 600.0.0
Blijft ƒ 300.0.0
De 20e penning ƒ 15.0.0
De 10e verhooging ƒ   1.10.0
Somma ƒ 16.10.0

Aldus de tauxatie gedaan op den 17e Augustus 1775.
Okker Bakker
Leendert Bakker
/3365/

Memorie van alle de goederen, het middel op het
collateraal subject, agtergelaten bij Pieter ‘t Hoen, in de
maand Maart deses jaars 1775 onder Alblasserdam
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overleeden, ten behoeven van zijne legatarissen en
erffgenamen, genoemt bij sijn testament op den 23e

January 1775 verleeden voor Cornelis Pijl, notaris te
Alblasserdam en zeekere getuygen, die hem alle buyten
den derden graden bestaan.

Een huys, agterhuys en erve, staande en leggende op en aan den Kinderdijk onder
Alblasserdam, waar inne den overleeden gewoondt heeft. Waarde geschat op vierhondert
caroli guldens.

Nog een huysje, agterhuys en erve, staande en leggende benevens het voorgaande,
bewoond bij Cornelis Stout. Waarde geschat op twee hondert caroli guldens.

Nog een binnendijks erve en boomgaartie aan den voorn. Kinderdijk, met nog ontrent 13 a
14 roeden aveling daar bij geleegen in den Blokweer, bekent aan de eene zijde Cornelis
Stout en aan de andere zijden Jan Vink. Waarde geschat op ƒ 75 caroli guldens.

Nog de helffte in een binnendijk erve en boomgaertie met ontrent 86 roeden aveling landt
daar agter aan geleegen aan den voorn. Kinderdijk, belent oost Cornelis Cornelisz Pijl en
west Cornelis Hagendijk, met nog in ontrent 20 roeden aveling in het Hoendernest. waarde
geschat op ƒ 50 caroli guldens.

Item nog een hondert vijff en seventig roeden aveling landt, zijnde griendingen aan ses
parceelen in den Blokweer onder Alblasserdam voorsz. geleegen. Waarde geschat op ƒ 90
caroli guldens.

Verders nog ontrent twee mergen 533 roeden vligt griendt landt in denselven Blokweer, aan
ses parceelen geleegen, als 1 mergen 300 roeden op de Quel, 500 roeden in Zoetjes
Griendt, nog 100 roeden aan de boesem kade, 100 roeden aan de Goudt Hoeff Steeg en
150 roeden in de Kijffkamp. Waarde geschat op ƒ 150 caroli guldens.

En eyndelijk de helffte in ontrent 233 roeden landt in de vijff thalff mergen in Vinkepolder
onder Alblasserdam voorsz., beteelt met elsen. Waarde geschat op ƒ 100 caroli guldens.

Aldus ... etc. op den ... Mey 1775 en geteekent Symon Stout en Cornelis Stout.
/3366/

Solvit 10e penning en de 10e verhooging vandien met ƒ 117.3.0
Den 13e November 1775

/3367/
Aldus de tauxatien gedaan, op den 1e November 1775.
Cornelis Pijl, 1775
Adriaan Bakker
Leendert Bakker
/3368/

De ondergeschreeven schout en scheepenen van
Alblasserdam hebben ter reuqisitie van den heer D.J. van
Hoogendorp, secretaris der stadt Amsterdam,
getauxeerdt en gewaardeert een vierden part in den
uytgorsinge met de rietgorssen, genaamt de Polder van
donkersloot bij Ridderkerk, over den Kinderdijk,
leenroerig aan de graaflijkheydt van Haollandt,
agtergelaten bij Pieter van Borsselen, overleeden in
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Amsterdam, en deselve een vierde part in gereeden
gelde waardig geschat eene somma van ses duysent
caroli guldens de voorsz, vierde part.

Aldus ... etc. op den 17e Augustus 1775.
Cornelis Pijl, 1775
Okker Bakker
Leendert Bakker
P. Pijl, secretaris, 1775

Memorie van alle soodanige goederen en effecten, het
middel op het /2369/ collateraal subject, agtergelaten bij
Cornelis Redelijkheyd, in de maand September deses
jaars 1775 zonder descendenten onder Alblasserdam
overleden, welke ingevolge zijn testament, op den 16e

July 1768 voor Petrus Constants van Rijp, notaris in
Rotterdam en getuygen verleden, geërft worden bij zijn
broeder en overleden zusters kinderen, hem dus binnen
den vierden grade bestaande, die ook abintestato zijne
erffgenamen zijn en waarvan dus den 20e penning aan
den lande moet worden betaaldt, bestaande in:

Een huys en erve, staande en leggende aan de zuydzijde van de Kerkstraat van
Alblasserdam, tussen de huysen en erven van Marinus Spruyt aan de eene, en Ary
Groenendijk aan de andere zijde, waar in den overledenen gewoond heeft.
NB. den overledene heeft aan zijn broeders weduwe nu oud ... jaren, de wooninge vant voorsz. huys en gevolge
gelegateert tot hertrouwens toe.

Waarde geschat op ƒ 350 caroli guldens.

Nog ontrent ruym eene mergen vligtland, beteeld met els en willige griendt, aan differente
partijtijes, en nog ontrent een honderdt roeden aveling griend aan drie partijtjes, gelegen in
den Blokweer onder Alblasserdam. Waarde geschat op ƒ 291 guldens.

Nog ontrent twee honderdt roeden elslandt in den Ruygenhil buytens dijks, met het
aanbehoorende gors voorhoofd, mede onder Alblasserdam, zijnde leenpligtig aan voorsz.
heerlijkheydt. Waarde geschat op ƒ 220 caroli guldens.

Verders een obligatie tot lasten van Holland en Westvrieslandt, ten comptoire Rotterdam,
groot in capitaal twee duysent gulden, op naam van Cornelis Redelijkheyd, van dato 24e

Mey 1754, folio 2100, Nº 10980, zegge ƒ 2000.0.0
/3370/
Een dito tot lasten en comptoire voornt., groot in capitaal een duysent gulden, op naam van
Bastiaan Redelijkheyd, van dato 1e Mey 1754, folio 1734, Nº 19615, zegge ƒ 1000.0.0

Een dito, ten lasten en comptoire voornt., groot in capitaal een duysent gulden, staande in
blanco van dato 23e Juny 1707, folio 6037, Nº 5474, zegge ƒ 1000.0.0

Een dito, ten lasten en comptoire voornt., groot in capitaal twee honderdt en veertig gulden,
mede in blanco, van dat 3e November 1672, folio 487, Nº 807, zegge ƒ 240.0.0

En nog een obligatie ten lasten van de provincie Friesland, ten name van Catharina
Wagens, groot in capitaal een duysent gulden, in dato 1e Spetember 1708, Nº 5763,
registraite ten rekenkamer 12e October 1708, waarop de intrest a 2% loopt zedert den 1e



-57-

September 1770. (getaxeerd door de makelaar Cornelis Mastrigt, makelaar te Rotterdam,
op 60%, £ 66).

Aldus ... etc. op den 29e september 1775 en is geteekent Hendrick Eyckma, voor mijn en
mede executeur L. Kort.

Solvit 20e penning van alles, dus van ƒ 6000.0.0 ƒ   300.1.0
de 10e verhooging ƒ   30.0.1½
Somma ƒ 330.1.1½
Op den 8e November 1775

/3371/
Aldus de tauxatie gedaan ... op den 29e September 1775.
Cornelis Pijl, 1775
Leendert Bakker.
/3372/

Memorie van de goederen nagelaten bij Frank Gielen
Pleyt, in de maand October 1775 onder Alblasserdam
zonder descendenten overleeden, dewelke ingevolge zijn
testament, op den 25e January 1773 voor Cornelis Pijl
verleeden, geërft worden bij zijne moeder Neeltje van ‘t
Hoff, weduwe van Giel Pleyt, en waar van vervolgens de
20e penning aan den lande moet worden betaalt,
bestaande in:

De geregte helfte in een huys en erve, met ontrent ene mergen 50 roeden landt, geleegen in
Blokweer, staande het zelve huys en erve op den Kinderdijk bij den Dam te /3373/
Alblasserdam, belent aan de eene zijde het huys en erve van Ponse en aan de andere zijde
dat van Leonard Pijl.
Dan het voorsz. huys en erve en landt is belast met een schuldt en hypotheek brief, speciaal daarop gevestigt bij
den overleedene en zijn broeder den mede eygenaar, op den 30e April 1779 voor den geregte van Alblasserdam
verleeden ten behoeve van Cornelis en P. Pijl, groot acht hondert gulden en dus de helfte met vier hondert
guldens.

Waarde geschat op ƒ 375 caroli guldens.

Aldus ... etc. en geteekent Neeltje van ‘t Hoff.
/3373/
Aldus getauxeert.
Cornelis Pijl
Okker Bakker
Leendert Bakker

Memorie van de goederen, het middel op ‘t collateraal
subject, agtergelaten bij Cornelis de Kraey, in de maand
... deses jaars 1777 zonder wettige descendenten onder
Alblasserdam overleeden en geerft worden bij sijne
nagelatene weduwe Aryaantie Breur. als zijne
geinstitueerde erffgenaam volgens testament op den 23e

February 1775 voor Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam
en getuygen verleeden, als:

De geregte helffte in een huys, schuurtie, erve en boomgaarden en grienden binnen en
buytendijks staande en leggende op en aan den dijk onder Alblasserdam voornoemt, waar
in den overleeden gewoondt heeft.  Waarde geschat op ƒ 400 caroli guldens.
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Nog de helffte in een huys en erve binnendijks op den Dam, neevens den predicant,
bewoondt bij de weduwe Diepenbrugge. Waarde geschat op ƒ 250 caroli guldens.

De helfft in een dito aan den Hoogendijk, bewoont bij de weduwe Jan Kortlant. Waarde
geschat op ƒ 300 caroli guldens.

De helfft in een dito aan den Hoogendijk /3375/ wordt bewoondt bij Aardt Schit. waarde
geschat op ƒ 200 caroli guldens.

De helft in het huysje op het Stek, wordt bewoondt bij Neeltie de Witt. Waarde geschat op ƒ
75 caroli guldens.

De helfft in ontrent eene mergen 176 roeden griendt landt in Vinkepolder in vier parceelen,
onverhuurt. Waarde geschat op ƒ 50 caroli guldens.

De helfft in vier dijk erven met annexe aveling griendt, met een kleyn boomgaartje, aan den
Hoogendijk, onverhuurt. Waarde geschat op ƒ 50 caroli guldens.

Nog een stukje leenlandt in den Ruygenhil met de gorsing daar annex, groot ontrent 700
roeden, verhuurt aan Aart Roodnat. Waarde geschat op ƒ 150 caroli guldens.

De helft in een stukje buytenlandt in voorn. Ruygenhil, meede ontrent 700 roeden, met de
gorsinge daar annex, verhuurt aan denselven. Waarde geschat op ƒ 200 guldens.

De helfft in een stukje grient landt, gelegen als vooren, groot 300 roeden, onverhuurt.
Waarde geschat op 50 guldens.

De helfft in een kamp weyland in Blokweer, groot eene mergen 350 roeden, werdt in huure
gebruykt bij Krijn de Kraey. Waarde geschat op ƒ 300 gulden.

De helfft in een griendt akker in den Alblas, groot ontrent 130 roeden, onverhuurt. Waarde
geschat op ƒ 75 guldens.

De helfft in den hypotheek brieff ten lasten H. van der Leer, groot per reste ƒ 150 gld, van
dato 1e Mey 1769.

De helff in een hypotheekbrieff ten laste Jan Meyer, groot ƒ 300 gld., van dato 21e January
1765.

Obligatien op Hollandt ten comptoire in Dordregt

De helffte in een ten naame Anna de Vries /3376/, groot ƒ 1500 £, in dato 24e November
1728, folio 932 verso, Nº 8120, register folio 579.

De helfft in dito ten naame Johan Johansz, groot ƒ 1000 £, dato 11e december 1697, folio
620 verso, Nº 3377, register folio 291.

De helfft in een dito ten naame do. Johan Kloens, groot ƒ 1000 £, dato 25e January 1697,
folio 593, Nº 3040, register folio 268.

De helfft in dito op Aletta Geurts, van ƒ 1000 £, dato 19 e January 1672, folio 494, Nº ...,
register folio 25.
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De helfft in ƒ 1000 £ capitaal in een obligatie op Cornelis jansz Bos, groot ƒ 1600 £, van
dato 2e April 1638, vernieuwdt den 2e April 1638, vernieuwdt den 2e April 1757, folio 36,
register folio 45, register folio 746, Nº 9896.

De helfft in dito op Bastiaantie Ariens, van ƒ 1000 £, dato 16e january 1672, vernieuwdt 16e

January 1757, folio 482, register folio 21 en folio 746, Nº 9902.

De helfft in een dito op Cornelis de Kraey, groot ƒ 1000 £, dato 1e Mey 1754, folio 61 verso,
Nº 9652, register folio 79.

De helfft dito op ut supra, groot ƒ 1000 £, dato als voren, folio 63 Nº 9662, register folio 78.

De helfft in ƒ 195, off ¼ in ƒ 390 £, in ut supra, op NN, dato 30e october 1675, folio 325.

Aldus ... etc. den 11e Augustus 1777.
/3377/

Solvit 20e penning van de allodiale goederen en effecten,
te samen ter somma van ƒ 6622.10.0 ƒ  441.10.0
item 20e penning van ƒ 150.0.0 leenland ƒ      7.10.0

ƒ    449.0.0
En de 10e verhooging ƒ    44.18.0
Den 13e September 1777, somma ƒ  493.18.0

Aldus de tauxatie gedaan, ... op den 25e Augustus 1777.
Cornelis Pijl, 1777
Cornelis Janse Pijl
Leendert Bakker

Memorie van de goederen en effecten, het middel op het
collateraal subject, agtergelaten bij Plonis Muys,
gewoond hebbende onder Alblasserdam, in de maand
July deses jaars 1777 zonder descendenten overleden,
waar van, ingevolge zijn testament op den 27e November
1776 voor Anthony Bax, notaris in Dordrecht en getuygen
verleeden, de suyvere revenuen en inkomsten moeten
genoten werden /3380/ bij zijne nagelaten weduwe
Hermijntje Slingeland, nu oud 49 jaren, haar leven lang
geduurende, en den eygendom is gemaakt op zijne
vrinden en erffgenamen abintestato, zijnde zijn volle
neven en nigten die den overleedene dus in den vierden
grade bestaan, zulks van het usufruct den vijfftienden, en
van den eygendom den twintigsten penning aan den
lande moet worden betaalt, bestaande in:

Een huys en agterhuys, met binnen en buytendijk erven, staande en leggende op en aan
den Kinderdijk onder Alblasserdam, benevens en westwaards van het huys en erve van
Cornelis Pijl, bij den overledene bewoondt. Waarde geschat op ƒ 900 caroli guldens.

Een dito huys en erve, staande en leggende als het voorgaande en nevens hetzelve.
Waarde geschat op ƒ 400 caroli guldens.
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Nog een dito, staande en leggende aan de westzijde op den Dam te Alblasserdam, tussen
de huysen en erven van Gerrit Backer ten zuyden aan de eene en den schout ten noorden
aan de andere zijde. Waarde geschat op ƒ 700 caroli guldens.

Een dito, staande en leggende aan den binnenkant van den Kinderdijk, tussen het huys en
erve van Willem Roos aan de eene en Adrianus Bakker aan de andere zijde. waarde
geschat op ƒ 600 caroli guldens.

En nog een dito, staande en leggende als voren, westwaarts van een huys en erve van Dirk
van Wijen. Waarde geschat op ƒ 300 caroli guldens.

Verders een stuk wey en beplant landt, groot ontrent twee mergen 150 roeden, leggende in
Blokweer onder Alblasserdam voornoemt, in het Smalweer, belent off gelegen nevens het
land van juffr. de weduwe De Focker, door den overleedene zoo gebruykt als verhuurd.
Waarde geschat op ƒ 300 caroli guldens.

Nog diverse stukjes aveling griendt in voorn. Blokweer, te samen ontrent 5 a 6 hondt ..
roeden groot. Waarde samen geschat op ƒ 400 caroli guldens.
/3381/
Verder een stuk wey en hooyland, met de buyten grond in den Alblas, gelegen in Kortland
onder Alblasserdam, streckende ten zuyden uyt de diepte van den Alblas, noordwaards aan
tot aan het land van de weduwe van J. Hoogermost, groot ontrent 3 mergen 300 roeden,
word in huur gebruykt bij Ary Teeuwe. Waarde geschat op ƒ 600 caroli guldens.

Nog een stuk hooy en griendland, zijnde de Zieuwekade en het geene daar annex legt in
den Vinckepolder onder Alblasserdam voornt., in lasten voor drie mergen en betaald daar en
boven drie gulden maalgeldt, het hooyland is verhuurd aan Dirk de Jong. Waarde geschat
op ƒ 300 caroli guldens.

Een derden in ontrent 500 roeden hooylandt, leggende in het buytenland genaamt Cortgeen
onder Alblasserdam voornt., word gebruykt bij den schout. Waarde geschat op ƒ 100 caroli
guldens.

Nog ontrent een hondert roeden griend en annexe gorsinge, leggende buytendijks in den
Hoogen Vijver en is leenroerig aan de heerlijkheid Alblasserdam. waarde geschat op ƒ 50
caroli guldens.

Wijders een stuk buytenland, genaamt de Meent, gelegen in het benden eynde van Nieuw-
Leckerlandt, in het buytenpoldertje Het Grietje, met het rietveld daar aan behoorende,
streckende van den halven barmsloot van den hoogendijk west waards ter diepte van de
Merwede, met de last van een eynde dijks, belent aan de eene zijde Cornelis Bouman en
aan de andere zijde denselve en Fop Smit. Waarde geschat op ƒ 700.0.0.

En nog de helfte in een huysje en erve met ontrent twee mergen tuyn en ander landt,
staande en leggende bij off ontrent den veersen dijk, in het Volgerland aan de Vrouw Geele
weg, van Sandelingen Ambacht, word in huure gebruykte bij Jacob Bijkerk. waarde geschat
op 320.0.0

Schuld brieven

Een scheepen schuldbriev op den 21e january 1752 verleden voor den geregte van
Alblasserdam, bij Claas Mak, /3382/ nu tot lasten van zijn weduwe, per reste nog groot in
capitaal ƒ 100.0.0
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een dito, op den 29e April 1768 voor den selve geregte verleden bij Bastiaantje Mak,
weduwe van daniel stout, nu tot lasten van Adrianus Bakker, groot in capitaal ƒ 3000.0.0

En dito, op den 1e December 1772 voor den selve geregte verleden, bij, en dus tot lasten
van Cornelis Willemsz Visser, groot ƒ 550.0.0

Een dito op denselve 1e December 1772 voor denselve geregte verleden bij, en dus tot
lasten van Pieter de Kroon, groot ƒ 300.0.0

Een dito op dato voornt. verleden bij denselve geregte bij, en dus tot lasten van Cornelis
Jacobusz Visser, groot ƒ 250.0.0

Een dito, op den 7e July 1773 voor denselve geregte verleden bij, en dus tot lasten van
Adriaan Vogelzang, groot ƒ 300.0.0

Een dito, op den 28e Maart 1775 verleden voor den geregte van Swijndrecht, bij en dus tot
lasten van Jan Rijke, groot in capitaal ƒ 400.0.0

En een dito, op den 22e Augustus 1775 verleden voor dne geregte van Alblasserdam bij, en
dus tot lasten van Gijsbert Mever, groot in capitaal ƒ 125.0.0

Obligatien op ‘t gemeenelandt

Een obligatie tot lasten van Holland en /3383/ Westvriesland, ten comptoire in Dordrecht,
ten name van Cornelis Muys, van dato 1e Feb. 1711, folio 906 verso, Nº 7647, groot

ƒ 1100.0.0

Een dito, ten lasten voornt., comtpoire generaal in ‘s hage, ten namen de Weduwe van
Cornelis Muys, van dato 1e Feb. 1755, folio 6772, Nº 4, Nº conv. 969, Nº 66707, groot

ƒ 1000.0.0
Een dito ten name en dato voornt., folio 6786, Nº 5, Nº conv. 1117, Nº 66855, groot

ƒ 1000.0.0
Een dito tot lasten van de generaliteyt van de ½ in 6 millien d’anno 1713, ten comptoire in ‘s
Hage, op naam van Gillis Graafland, van dato 1e january 1713, reg. folio 1628, Nº 1057,
groot ƒ 2000.0.0

Aldus ... etc. op den 16e October 1777 en geteekent Hermeyntje Slingeland, weduwe van
Plonis Muys.
/3385/
Aldus de tauxatien gedaan ... op den 22e October 1777.
Okker Bakker
Leendert Bakker
Herber Boon
/3387/

Memorie van de goederen en effecten, het middel op het
collateraal subject, agter gelaten bij Maggeltje de Jong, in
de maand Juny deses jaars 1777 onder Alblasserdam
zonder descendenten overleden, de welke ingevolge den
testament van wijlen de overledene miet haar eerste man
Cornelis van Straaten op den ... January 1765 voor seven
getuygen verleden /3388/, geërft worden bij jan de Jong,
de kinderen van Jacob de Jong en de kinderen van
Marijtje de Jong, welke Jan, Jacob en Marijtje de Jong
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zijn geweest volle broeders en zusters van de
overleedene, met seclusie van de kinderen en
affkomelingen van Lijntje de Jong, die een halve zuster
van de overledene is geweest, dus van de seven agte der
voornoemde nalatenschap ten behove van den lande
betaald moet worden den twintigste, en van de
resterende een agte den tienden penning, bestaande:

In de geregte helfte van een huys, schuur off agterhuys en verder getimmerde, met zijn erve
en ontrent vijff en een halve mergen land, staande en leggende in de Kerkstraat en polder
Blokweer in Alblasserdam, streckende uyt de diepte van den Alblas noordwaards aan tot in
de watering, bij de overledene met haren laasten man H. Boon bewoond en gebruykt.
waarde geschat op ƒ 1500 caroli guldens.

Nog de helfte in een huys, agterhuys, schuur en erve, staande en leggende aan de
noordzijde van voorn. Kerkstraat, oostwaards beneven het voornoemde, word in drie
parceelen bewoond. Waarde geschat op ƒ 450 guldens.

Item de helfte in een huys, schuur, erve en boomgaerdt en ontrent eene mergen 100 roeden
landt, staande en leggende in den Vinkepolder onder Alblasserdam voorsz., word in huure
bewoond en gebruykt bij Claas van der Heu. Waarde geschat op ƒ 250 caroli guldens.

Verders de helfte in ontrent veertien mergen 41 roeden wey, hooy en griendlandt, in
differente parceelen gelegen, en przoonen gebruykt wordende, gelegen in den Vinkepolder
onder den voorn. dorp. Waarde geschat op ƒ 1200 gulden.
/3389/
En nog de helfte in ontrent seventien mergen 375 roeden wey, hooy en griendland, gelegen
aan differente parceelen en bijzondere perzoonen in gebruyk, in de polder Kortland onder
Alblasserdam voornoemt. Waarde geschat op ƒ 1600 caroli guldens.

Wijders de helfte in een obligatie tot lasten van Holland en Westvrieslandt, ten comptoire
van Dordrecht, op naam van Huybertje Schop, groot in capitaal ƒ 500 ponden, van dato 10e

January 1709, folio 854, Nº 7023, dus de helfte ƒ 250.0.0.

Eyndelijk de helfte in een dito, ten comptoire van Delft, op naam van Claas Janse van
Straten, groot in capitaal ƒ 600 ponden, van dato 28e February 1709, Nº 513, Nº 4992, de
helfte ƒ 300.0.0.

Aldus ... etc. op den 30e Maart 1778 en is geteekent Jan de Jong. Inmiddels overleden
zijnde, dese voor zijn eenige meerderjarige dogter en erffgenaam onderteekent (en
geteekent) Marrigje de Jong, Dirk de Jong, zoon van Jacob de Jong en Claas van der Heu,
in huwelijk hebbende Marrigje van der Hoek, dogter van Marijgje de Jong.

Solvit 20e penning ƒ  242.16.6
item de 10epenning ƒ      69.7.6
Somma ƒ    312.4.0
De 10e verhooging ƒ   31.4.6½
Somma ƒ 343.8.6½

/3391/
Aldus de taxatie gedaan ... op den 30e Maart 1778.
Cornelis Pijl
Cornelis Janse Pijl
Adrianus Bakker
Krijn de Kraay
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Staat van zoodanige goederen als Helena Oudraat, in
leven weduwe van Willem de Focker, gewoondt
hebbende en den eersten April 1778 zonder wettige
descendenten nae te laten, overleden te Alblasserdam.
nagelaten heeft, ‘t regt der collaterale succesie subject,
waar van de partijen Nº 1 tot Nº 6 ingesloten gelegateerd
zijn aan Eliesabet van der Dussen en de Parthij Nº 13
aan Ingetje Verhey, die beyden abintestato daer toe niet
geregtigt waeren, en dus ten behoeven van het
gemeenlandt daar van moet worden betaalt den tienden
penning, werdende het overige geërft bij Anthony
Panneboeter en Maria Panneboeter, (haar testament is
op den 31e October 1777 voor Jan van der Star, notaris in
Dordrecht en getuygen verleden) de overledene binnen
den vierden graat bestaande, en welke ider abintestato
/3394/ meerder soude hebben geërft als ze bij testament
verkrijgen en mitsdien verschuldigt den twintigsten
penning, respective, met de tiende verhooging.

Onder Alblasserdam

Nº 1. Een huis, agterrhuys, schuur en verder getimmerte, met nog een oud huysje
daarnevens, en derselver binnen en buyten dijkse erve en boomgaart, met nog ontrent
sestien mergen 100 roeden, zoo wei als hooilandt, staande en geleegen in Blokweer onder
Alblasserdam aam differente parceelen, met het buitenlandt voor voorsz. huis, zo bij de
overleedene bewoond en gebruytkt, als verhuurdt. waarde geschat op ƒ 4250 gulden.

Nº 2. Een aveling griend in voorn. Blokweer, agter het huis van de weduwe van Daniel Stout.
Waarde geschat op ƒ 100 caroli guldens.

Nº 3. Zes mergen en 300 roeden wei en hooiland, geleegen in Kortlandt onder Alblasserdam
voorsz.  waarde geschat op ƒ 1800 guldens den hoop.

N/ 4. Nog twee mergen 437½ roeden wei en hooi;andt, geleegen aan twee parceelen in den
Vinkenpolder. Waarde geschat op ƒ 400 caroli guldens den hoop.

Nº 5. Een erffpagt van een gulden en vijff stuivers ‘s jaars op het erff van Symon van der
Hoogt, onder Alblasserdam meergemeldt.

Onder Giessen Oudekerk

Nº 6. Zeventien mergen en drie hondert roeden landt, geleegen in Boomgaart Hoeff, belent
ten oostern het Kaweer en ten westen de erven van Leendert Boers cum suis, met de
tienden genaamt Boomgaerts en Damhoeve koorn en hennip tienden daar aan hoorende.
Waarde geschat op ƒ 3000 guldens.
/3395/

Onder Bleskensgrave

Nº 7. Een woning, bestaande in een huis, schuur, keet en boomgaart, met sestien mergen
en 200 roeden wei, hooi en henniplandt, staande en geleegen op Sevenhoeven aan de
noordzijde van Bleskesngrave, belent ten oosten Corstiaan Nieuwpoort, ten westen Adriaan
van den Berg, ten zuiden den Graaffstroom en ten noorden de Vliedt, tussen de Langen
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Broek, verhuurt aan Cornelis Vlodt, en gedeeltelijk het huis door de overleeden selve
gebruykt. Waarde geschat op ƒ 3100 guldens.

Nº 8. Een erffpagt van ses gulden ‘s jaars op ‘t erff daar de koorn nolen van Bleskensgrave
op staat.

Nº 9. Nog een erffpagt van seven gulden ‘s jaars op ‘t erve van Arie Ariensez Neev op de
zuydzijde van Bleskensgrave daar sijn huys op staat, volgens erffpagt brieff van dat 11e

Jannuary 1759.

Onder Barendregt

Nº 10. een huis, stalling, keet en tuin, genaamt Walestein, belent ten oosten het volgende
erff, ten westen de kerk, ten zuiden de straat en ten noorden de watering van het binnelandt,
belast met een tient van agt gulden ‘s jaars ten behoeven van de kerk van Barendrecht.
Door de overleedene zelve gebruykt. Waarde geschat op ƒ 2350 guldens.

Nº 11. Een erff, boomgaart en tuin, geleegen tussen de voorgaande en volgende partij.
Zelfs gebruykt. waarde geschat op ƒ 205 guldens.

Nº 12. Een huis, schuur, keet en erff, genaamt Heutelsteyn, belent ten oosten de
Schutskooy, ten westen het doorgaande erff, ten zuyden de straat en ten noorden de
watering. Verhuurdt aan Pieter Leeuwenburg. Waarde geschat op ƒ 850 guldens.

Nº 13. Een huys en keet, staande in West-Barendregt, thans bewoondt wordende door Jan
Vermeulen met zoodanig uytpadt als denselven Jan Vermeulen gebruikt en verder off
anders niet. waarde geschat op ƒ 205 guldens.
/3396/

Onder West IJsselmonde

Nº 14. Vijff mergen weilandt, geleegen in Smeetslandt, belent ten oosten Lambert van Loon
en ten westen de Smalweg. Verhuurdt aan Pieter Schilperoordt. waarde geschat op ƒ 150
guldens.

N/ 15. Drie mergen 523½ roeden weilandt, geleegen als vooren, belent ten oosten Cornelis
Fransz Vaandrager en ten westen de Smalleweg. Verhuurdt aan Frans van der Graaff.
waarde geschat op ƒ 1500 guldens.

Nº 16. Twee mergen 450 roeden weilandt, geleegen als vooren, belent ten oosten de heer
Adriaan van de Leck, en ten westen den heer Hardenbroek. Verhuurdt aan Leendert van
Zijl. waarde geschat op ƒ 150 guldens.

Nº 17. Twee mergen 277 roeden weilandt, geleegen in de agt en sestig mergen bij de
Schutskai, belent ten oosten de boesem van Smeetslandt en ten westen de heer Willen van
de Leck. Verhuurdt aan Huyg van de Graaff. Waarde geschat op ƒ 1100 guldens.

Nº 18. Eyndelijk drie mergen 100 roeden landt, geleegen als vooren, belent ten oosten
Franck van der Jagt en ten westen de heer Adriaan van de Leck. Verhuurt aan Frank van
der Jagt. Waarde geschat op ƒ 1300 guldens.

Verclare ik, ondergeteekende Maria Panneboeter, woonende te Heinenoort, in qualiteyt als
eenige geinstitueerde erffgenaam van wijlen voornoemde Helena Oudraat, ingevolge haaren
testamente den 31e October 1777 door Jan van der Star, notaris te Dordregt verleeden, dat



-65-

voornoemde overleedene geene andere off meerdere goederen /3397/ het regt der
collaterlae successie subject, nagelaten heeft als in voorenstaande staat zijn gemelt,
presenteerende het zelve met eeden te bevestigen. Actum den 11en July 1778 (en is
geteekent) M. Panneboeter.

Solvit 30e November 1778 door Lijsbet van der Dussen
Nº 1 tot 6 met den 10e penning ƒ       958.2.8
De 10e verhooging ƒ       95.16.4
17e december 1778 ƒ 1053.18.12

item wegens juffvrouw Maria Panneboeter 20e penning ƒ 341.10.0
De 10e verhooging ƒ     34.1.0

ƒ 375.11.0

Item wegens Anth. Panneboeter ter 20e penning ƒ 365.0.0
De 10e verhooging ƒ 36.10.0

ƒ 401.10.0

En van Ingetje Verhey van Nº 13 de 10e penning ƒ 20.10.0
De 10e verhooging ƒ     2.1.0

ƒ 22.11.0

Alles tesamen 1853.10.12
 /3392/ 
Juffvrouw Maria Panneboeter, als erffgenaam van haar tante juffvr. Helena Oudraad, in leven weduwe van den
heer Willem de Focker, te Alblasserdam overleden, debet ter secretarie van Alblasserdam wegens ‘t regt op de
collaterale successie, van

16 mergen 200 roeden land op en in seven hoeven onder Bleskensgrave, aan de noordzijde, bij den geregte van
Bleskesngrave getauxeert op de somma van ƒ 3100.0.0

Een erffpagt van ses gulden ‘s jaars op ‘t erff daar de koornmolen van Bleskensgrave op staat, is in capitaal
150.0.0

Een dito van seven gulden ‘s jaars op het erve van Ary Ariens Neev, aan de zuydzijde, in capitaal 175.0.0

Onder West-Barendrecht

Een huys, stalling, keet en tuyn, belast met een rente van agt gulden ‘s jaars, bij den geregte aldaar getauxeert
op ƒ  2350.0.0

Een erve, boomgaard en tuyn, gelegen als voren bij den selve geregte getauxeert op
ƒ   850.0.0

Te samen ƒ 6830.0.0
Waar van den twintigsten penning bedraagt eene somma van ƒ 341.10.0
En de tiende verhooginge van dien ƒ     34.3.0
Te samen ƒ 375.13.0

Ingetje Verhey debet als legatris van etc.
Een huys en keet, staande in West-Barendrecht thans bewoond wordende door Jan Vermeulen, bij den geregte
van West-Barendrecht getauxeert op ƒ 205.0.0

Waar van den 10e penning bedraagd ƒ 20.10.0
De 10e verhooging ƒ     2.1.0
Solvit 5e december 1778 somma ƒ 22.11.6

/3393/
Elizabet van der Dussen, legataris van wijlen juffvr. Helena Oudraat, in leven weduwe van de heer Willem de
Fokker, debet ter secretarye van Alblasserdam, wegens het middel op de collaterale successie.

Van een huys, agterhuys, schuur en verder getimmerte, met nof een oud huysje daarnevens, en derselver
binnen en buyten dijk erven en boomgaerd, met nog ontrent 16 mergen 100 roeden landt, staande en leggende
in Blokweer onder Alblasserdam, met het buytenland voor het voorsz. huys, te samen en bij den hoop door den
geregte van Alblasserdam getaxeerd op  ƒ 4250.0.0

Een aveling griendt in voorsz. Blokweer, op ƒ 100.0.0
Ses mergen 300 roeden wey en hooylandt in Kortland, op ƒ 1800.0.0
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Nog twee mergen 437½ roeden landt in Vinkepolder, op ƒ 400.0.0
Een erffpagt van eene gulden vijff stuyvers ‘s jaars, op een erve van Simon van der Hoogt, is tegen den percento
25, in capitaal ƒ 31.5.0
En nog seventien mergen 300 roeden land, gelegen in Boomgaerdt Hoeff, onder Giessen Oudekerk, met de
tienden genaamt Boomgaerdt en Damhoeve koorn en hennip tienden daar aan behoorende, door den geregte
van Giessen Oudekerk getaxeerd op ƒ 3000.0.0
Dus te samen een somma van 9581.5.0

Waar van den tienden penning komt ƒ       958.2.8
En de tiende verhooging van dien ƒ       95.16.4
Dus te samen ƒ 1053.18.12
Solvit 31e November 1776

De heer Anthony Panneboeter, als legataris van etc.

Van 5 mergen weyland in Dirk Smeetsland, onder West-IJsselmonde, bij den geregte aldaar
getauxeerdt, den hoop, op ƒ 2250.0.0
Nog 3 mergen weyland, gelegen als voren, bij ut supra getaxeert op ƒ 1500.0.0
Nog 2 mergen 450 roeden weylandt, gelegen als voren, bij deselve getaxeerdt op ƒ 1150.0.0
Nog 2 mergen 275 roeden in de 68 mergen aldaar, bij ut supra getaxeerdt op ƒ 1100.0.0
En nog 3 mergen 100 roeden, gelegen als voren, bij deselve getaxeerdt op ƒ 1300.0.0
Te samen op 7300.0.0

Waar van den 20e penning komt tot ƒ   365.0.0
De tiende verhooginge van dien ƒ   36.10.0
Somma ƒ 401.10.0

/3398/
Aldus de tauxatien gedaan ... op den 21e Augustus 1778.
Cornelis Pijl, 1778
Cornelis Janse Pijl
Adrianus Bakker
Herber Boon
/3403/

Memorie van de goederen en effecten, het middel van
het collateraal subject, agtergelaten bij Ocker Bakker, in
de maand February deses jaars 1779 te Alblasserdam
zonder descendenten overleden, ten behoeve van zijn
huysvrouw Metje van den Berg /3404/ als bij testament
op den 4e december 1776 voor Cornelis Pijl, notaris te
Alblasserdam en getuygen verleden, geinstitueerde
erfgenaam van den selven, bestaande in:

Een huys en erven, staande en leggende aan de noortzijde van de Kerkstraat te
Alblasserdam, waar in den overledene gewoond heeft, met ontrent vier mergen 405 roeden
landt in Blokweer, eene mergen 75 roeden in Korteland en eene mergen in Vinkepolder, te
samen 6 mergen 480 roeden landt, zijnde wey, hooy en griendt landt. waarde geschat op ff
1900 gulden.

Verders de somma van 500 gulden capitaal in een schepen schuldbrieff van 2000 gulden,
ten lasten J. Corporaal, den 245e October 1778 voor schepenen van Alblasserdam verleden.

Aldus ... etc. den 9e September 1779 en is getekent Metje van den Berg.

15e penning van de getauxeerde somma van ƒ 1400 gld
en ƒ 500 gld ƒ 139.13.6
De 10e verhooging ƒ     15.9.6
Somma ƒ 175.11.12
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Solvit

/3405/
Aldus de tauxatie gedaan op den 9e September 1779.
Cornelis Alidanus Pijl
Cornelis Janse Pijl
Cornelis Cornelisse Pijl
Krijn de Kraay

Memorie van de goederen en effecten, het middel van
het collateraal subject, agtergelaten bij Cornelis
Hagendijk, in den maand Juny deses jaars 1779 te
Alblasserdam /3406/ zonder descendenten overleden,
ten behoeve van zijn volle broeders en zuster, bestaande
in:

De helft in een gedeelte van een huys en erve, staande en leggende aan den Kinderdijk
onder Alblasserdam. Is belast met een speciaal verband van ƒ 50 gld. capitaal. waarde
geschat op ƒ 140 gulden.

Nog ontrent eene mergen 125 roeden vligt griendlant in den Blokweer onder Alblassrdam,
en een kleyn griendje in Vinkepolder.

En nog een geregt ¼ in een gedeelte van een huys en erve groot 450 roeden, staande en
leggende onder Nieuw-lekkerlandt in ‘t westeynde in Ary Gijse weer, met de belasting van
dijk. Waarde geschat op ƒ 25 gulden.

Aldus ... etc. den 9e September 1779 en geteekente Aart hagendijk, Teunis Hagendijk.

Den 20e penning van ‘t getuaxeerde na aftrek van de hypotheek van ƒ
50 gld. bedraagt ƒ 4.10.0
10e verhooging ƒ   0.9.0

ƒ 4.19.0

/3407/
Aldus de tauxatie gedaan op den 9e September 1779.
Cornelis Alidanus Pijl
Cornelis Janse Pijl
Cornelis Cornelisse Pijl
Krijn de Kraay
/3408/

Memorie van de goederen en effecten, het middel van
het collateraal subject, agtergelaten bij Maayke Roos, in
den maand Juny deses jaars 1779 zonder descendenten
te Alblasserdam overleden, ten behoeven van haren man
Jan van der Kuyl, als bij testament van den ... voor
Cornelis Pijl, notaris en getuygen verleden, geinstitueerde
erfgenaam van denselven, bestaande in:

De helft in een huys en erve, staande en leggende aan /3409/ den Kinderdijk onder
Alblasserdam, tussen de huysen en erven van Cornelis van der Kuyl aan de oost en
Cornelis Mak aan de westzijde. Waarde geschat op ƒ 130 gulden.

Aldus ... etc. den 9e September 1779 en geteekent: dit merk (een kruis) stelde Jan van der
Kuyl.
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15e penning van den getauxeerde somma van ƒ 130 gld ƒ 8.13.6
de 10e verhooging ƒ 0.17.6
Somma ƒ 9.10.12
solvit den 27e November 1779

Aldus de tauxatie gedaan, op den 9e September 1779.
Cornelis Alidanus Pijl
Cornelis Janse Pijl
Cornelis Cornelisse Pijl
Krijn de Kraay

Wij ondergeteekende schout en schepenen van
Alblasserdam hebben ten verzoeke van de heer
secretaris van Streefkerk getauxeert ende gewaardeert
de navolgende goederen, agtergelaten bij Leentje
Breetvelt, in leven weduwe van Ary Spruyt, gewoond
hebbende en zonder descendenten onder Streefkerk
overleden, als:

De nombre van ontrent ses mergen 54 roeden landt, gelegen in drie parceelen als ontrent
twee mergen 200 roeden in Kortelandt /3410/ eene mergen 289 roeden in den Vinkepolder
en twee mergen 165 roeden in Blokweer, alle onder Alblasserdam, te samen waardig
geschat een somma van ƒ 900 gulden.
/3411/
Aldus de tauxatie gedaan. op den 23e december 1779.
Cornelis Alidanus pijl
Herber Boon
Gerrit Teeuwe

Memorie van de goederen en effecten agtergelaten bij
Ary Teeuwe, in de maand January deses jaars 1780
zonder descendenten overleden, ten behoeven van zijn
eenige volle broeder Jan Teeuwe.

De helft in ontrent 75 roeden eygen land, zijnde griend en in ontrent 222 roeden vligt griend
land leggende in Blokweer onder Alblasserdam aan drie parceelen. Waarde geschat op ƒ 20
gulden.

Aldus ... etc. den 18e February 1780 en was getekent Jan Teeuwe.

20e penning van de getauxeerde som van ƒ 20 gld, dus ƒ 1.0.0
de 10e verhooging ƒ 0.2.0

ƒ 1.2.0
Solvit den 11e Maart 1780

/3412/
Aldus de tauxatie gedaan, op den 10e February 1780.
Cornelis Alidanus Pijl
Cornelis Janse Pijl
/3413/

Wij ondergeteekende schout en scheepenen van
alblasserdam, hebben ten verzoeke van den heer
secretaris van Krimpen op de Leck, getauxeert en
gewaardeert de navolgende goederen, agtergelaten bij
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Jacus Pijl, gewoond hebbende en zonder descendenten
te Krimpen op de leck voornt. overleden, als:

Een huys en erven, staande en leggende aan de westzijde op den dam te Alblasserdam,
tussen de huysen en erven van Gerrit Bakker aan de ene en Cornelis Pijl aan de andere
zijde, waardig geschat een somma van ƒ 650 gulden.

Item een huys en binnen en buytendijk erve aan den Hoogendijk onder Alblasserdam,
tussen het huys en erve van Dirk Roos aan de eene en dat van Goris van Klaveren aan de
andere zijde, waardig geschat een somma van ƒ 400 gulden.
/3414/
Nog een derde in een huysje en binnendijk erven aan den Kinderdijk, staande annex de
huyse en erve van Ary van der Giesen, getauxeert op vijff en seventig gulden.

Item een sesde in een huysje en binnendijk erven aan voorn. Kinderdijk tussen den
eygendom van Cornelis Pijl aan de eene en de weudwue van Ary Stout aan de andere zijde,
met nog een sesden in een binnendijks erven aan denselven Kinderdijk tussen den
eygendom van Paulus Bas aan de eene en Ary Stout aan de andere zijde, de voorn. sesde
parten waardig gescht in gereet gelt ƒ 75 gulden.

Verder nog eene mergen 500 roeden wey en griendland in den Vinkepolder te Alblasserdam
voorsz. voor aan den weg en wetering, het weyland word in huure gebruykt bij Nicolaas
Anthony van Haaften, en hetselve in gereet gelt waardig geschat ƒ 250 gulden.

Een binnendijk en buytendijk erven, boomgaart en aveling griend aan den Hogendijk en in
Vinkepolder, binnen tussen den eygendom van Nicolaas anthony van Haaften en Aaltje
Bakker, in gereet gelt waardig geschat ƒ 150 gulden.

Ontrent 200 roeden griendland in den ruygenhil, zijnde leenroerig benevens een griend van
Adrianus Bakker, deselve waardig geschat ƒ 150 gulden.
/3415/
Een sesde in ontrent eene mergen 150 roeden dito land in denselven Ruygenhil, nevens het
land van Gerrit Hordijk cum suis, in gereet gelt waardig geschat een somme van ƒ 50
gulden.

De helft in ontrent vier mergen 575 roeden hooyland, gelegen in Kortelandt te Alblasserdam,
aan 2 of 3 parceelen en aan differente persoonen verhuurt, getauxeert op een somma van ƒ
50 gulden.

Een derde in ontrent eene morgen hooyland in ‘t selve Korteland over den tiendweg,
verhuurt aan Dirk de Jong, hetsleve waardig geschat op ƒ 50 gulden.

Nog een derde in ontrent zeven mergen 150 roeden land, zijnde weg en griendlandt aan
differente parceelen, geleegen in den voorn. Vinkepolder, zoo verhuurt als onverhuurt, te
samen in gereet gelt waardig geschat ƒ 170.

Een derde in ontrent drie mergen 194 roeden vligt landt, gelegen in differente parceelen in
den Blokweer te Alblasserdam, met els en rijs gewassen daar op staande en belasting van
buytendijk, te samen waardig gescaht ƒ 100 gulden.

Verder ontrent eene mergen 450 roeden aveling /3416/ land in denselven Blokweer aan 5 a
6 parceelen geleegen, met els en rijs gewas, te samen in gereet gelt waardig geschat ƒ 550
gulden.
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Item een derde in ontrent 550 roeden dito landt in denselven Blokweer, aan perceelen
gelegen, mede met els en rijs gewassen, en een vierde in ontrent 150 roeden in den
Lammetjeswaal, de beyde perceelen in gereet gelt waardig geschat ƒ 120 gulden.

Aldus de tauxatie gedaan, op den 3e Maart 1780.
Cornelis Alidanus Pijl
Adrianus Bakker
Krijn de Kraay
Gerrit Teeuwe

Memorie van zoodanige goederen en effecten, nagelaten
bij Aryaantje Breur, in leven weduwe van Cornelis de
Kraay, in de maand April deses jaars 1780 te
Alblasserdam zonder /3417/ descendenten overleden,
dewelke bij legaat ten deelen moeten genoten worden bij
haar broeders dogter, dus haar binnen den vierden grade
bestaande, en bij de broeders kinderen en kindskinderen
van haar overleden man Cornelis de Kraay, dus hem
mede binnen den vierden grade bestaande, ingevolgen
haar testament op den 28e October 1779 voor Cornelis
Pijl, notaris te Alblasserdam en getuygen verleden, van
welke goederen en effecten dus en impost op de
collaterale successie aan den lande moet worden
betaald, sustinerende de laastgenoemde mede met de
voldoening van den 20e penning te mogen volstaan,
bestaande in:

Een huys, schuurtje, erven en boomgaart en grienden binnen en buytendijks, staande op en
aan den dijk onder Alblasserdam voornt., waar in de overledenen gewoont heeft. waarde
geschat op ƒ 1000 gulden.

Nog een huys en binnendijks erve op den dam, benevens het predicantshuys, bewoond
werdende bij de weduwe Diepenbrugge. waarde geschat op ƒ 400 gulden.
/3418/
Een huys en erven aan den Hogendijk, bewoont bij Daniel Bol. waarde geschat op ƒ 350
gulden.

Item een huys en binnendijks erven aan den voornt. Hogendijk, bewoont bij Tijs Kortelant.
waarde geschat op ƒ 450 gulden.

En nog een huysje op het Stek onder Alblasserdam, word bewoont bij Neeltje de Wit.
Waarde geschat op ƒ100 gulden.

Vier dijk erven met annexe aveling griend en een kleyn boomgaartje aan den Hogendijk.
waarde geschat op ƒ 300 gulden.

Nog een stukje landt in den Ruygenhil met de gorsingen daar annex, groot ontrent 1 mergen
100 roeden, verhuurt aan Aart Rootnat. waarde geschat op ƒ 300 gulden.

Nog een stukje buytenlandt in voorn. Ruygenhil, groot 300 roeden, met de gorsingen daar
annex, onverhuurt. waarde geschat op ƒ 100 gulden.
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Een kamp weyland, groot eene mergen 350 roeden in Blokweer, wert in huure gebruykt bij
Krijn de Kraay. waarde geschat op ƒ 450 gulden.

Een hypotheekbriev ten lasten H. van der Leer, groot per reste nog vijftig gulden, van dato
1e mey 1769.

Een hypotheekbriev ten lasten Jan Meyer, groot drie hondert gulden, van dato 21e january
1765.
/3419/

Obligatien op Holland ten comptoire Dordrecht

Een obligatie ten name Anna de Vries, groot ƒ 1500 £, in dato 24e November 1728, folio 932
verso, Nº 8120, register folio 979.

Een dito ten name Johan Johannisz, groot ƒ 1000£, dato 12 december 1697, folio 620
verso, Nº 3377, register folio 291.

Een dito ten name do. Johan Kloens, groot ƒ 1000 £, dato 25e january 1697, folio 593, Nº
3040, register folio 268.

Een dito op Aletta Geurts van ƒ 1000 £, dato 19e January 1672, folio 494, Nº ..., register 25.

Nog ƒ 1000 £ capitaal in een obligatie op Cornelis Jansz Bos, groot ƒ 1600 £, van dato 2e

April 1638, vernieuwt den 2e April 1757, folio 36, register folio 45, register folio 746, Nº 9896.

Een obligatie op Bastiaantje Ariens van ƒ 1000 £, dato 16e January 1672, vernieuwt 16e

January 1757, folio 482, register folio 21, nu folio 746, Nºo 9902.

Een dito op Cornelis de Kraay, groot ƒ 1000 £, dato 1 Mey 1754, folio 61 verso, Nº 9652,
regsiter folio 79.

Een dito op ut supra, groot ƒ 1000 £, dato als vooren, folio 63, Nº register folio 720.

Nog ƒ 195 gld. off ½ in ƒ 390 £ in ut supra op NN, dato 30 October 1675, folio 325.
/3420/ 
Aldus de aanbreng gedaan ... etc. den 20e mey 1780 en geteekent Krijn de Kraay en Eldert
Maat.

Den 20e penning van’t getauxeerde ter somma van ƒ 5000 gld door
van Wijen is  ƒ 250.0.0
10e verhooging ƒ  25.0.0

ƒ 275.0.0
En den 10e penning van het overige, zijnde somma van ƒ 7495.0.0 is
een somma ƒ 749.10.0
10e verhooging ƒ   74.19.0

ƒ   824.9.0
Solvit

/3422/
Aldus de tauxatie gedaan op den 20e mey 1780.
Cornelis Alidanus Pijl
Herber Boon
Dirk de Jong
Gerrit Teeuwe
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Memorie van de goederen en effecten, het middel van
het collateraal subject, nagelaten bij Geertruy de Kraay,
in leven huysvrouw van Jacob Schouten, in de maand
Maart deses jaars 1780 te Alblasserdam zonder
descendenten overleden, ten behoeven van haren man,
den voorn. Jacob Schouten, als bij testament van den 10e

April des jaars 1779 voor Cornelis Pijl, notaris te
Alblasserdam en getuygen verleden, geinstitueerde
erfgenaam van dese;ven, waar van derhalven den 15e

penning aan den landen moet werden verantwoort,
bestaande in:

De helft van een huysje met zijn binnen en buytendijk /3423/ erven aan den Kinderdijk onder
Alblasserdam, belent oost de wed. Pieter de Kroon en west het volgende. Waarde geschat
op ƒ 145.

De helft in een derde part van een huys, agterhuys, binnen en buytendijk, erven en
aanbehorende steeg en aveling, belent oost het voorgaande en west de heer Cornelis Pijl.
Waarde geschat op ƒ 115.

De helft in een derde part van een huys, binnen en buytendijk erven aan den Hogendijk en
in ontrent 400 roeden griendland in den Ruygenhil, belent oost de erfgenamen de Kraay,
Aryaantje Bakker en west de weduwe van Aart Schit. Waarde geschat op ƒ 66.

De helft in ontrent 1 mergen 329 roeden vligt griendlandt in den Blokweer aan differente
parcelen. Waarde geschat op ƒ 125.

De helft in 3 stukjes aveling in voorn. Blokweer te samen groot 75 a 80 roeden. Waarde
geschat op ƒ 20.

Nog de helft in 1 mergen 400 roeden hooyland in Korteland, werd gebruykt bij Adriaan
Vogelzang. Waarde geschat op ƒ 140.

Eyndelijk nog ƒ 100 gulden capitaal in een obligatie ten laste van t’gemene lant, comptoire
Dordrecht, op naam van Cornelis Janse Bos, groot in capitaal ƒ 1600 gulden van dato 2
April 1638, vernieuwt den 2e April 1757, folio 56, reg. 45, regist. folio 746 Nº 9896.

Aldus den ... den 20e Mey 1780 en getekent Jacob Schouten.
/3425/

Den 15e penning van t;getauxeerde tot ƒ 706.0.0 is ƒ 47.1.6
10e verhooging ƒ   4.14.2

ƒ 51.15.8

Aldus de tauxatie gedaan ... op den 20e mey 1780.
Cornelis Alidanus Pijl
Herber Boon
Dirk de Jong
Gerrit Teeuwe
/3426/

Wij ondergeschreven schout en schepenen van
Alblasserdam hebben ter requisitie van den secretaris
van Nieuw leckerland getauxeert en gewaardeert de
navolgende goederen, agtergelaten bij Anthony
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Jongeneel, gewoont hebbende en zonder descendenten
te Nieuw Leckerland voornt. overleden, als:

De helft in ontrent drie mergen 200 roeden landt, gelegen onder Alblasserdam in Korteland,
belent oost Bastiaan Baan en west juffr. ... Grison, getauxeert op ses hondert en vijftig
guldens.

Aldus de tauxatie gedaan ... op den 17e Augustus 1780.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, 1780
Cornelis Janse Pijl
Herber Boon
Krijn de Kraay
/3427/

Memorie van de goederen, het middel op de collaterale
successie subject, nagelaten bij Aryaantje de Hoog,
weduwe van Cornelis van den Corput, in de maant Maart
deses jaars 1781 te Alblasserdam zonder descendenten
overleden, ten behoeven van haar broeder en zusters
kinderen, binnen den 4e grade bestaande, ingevolge den
testamente van den 14e Juny des jaars 1777 voor
Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en getuygen
verleden, geinstitueerde erffgenamen van dezelve
Aryaantje de Hoog, dog welke alle binnen den vierde
grade bestaan en dus den 20e penning maar wort
verantwoort, bestaande in:

Een huys, schuur en binnen en buytendijks erven en boomgaart, staande en leggende aan
den Hoogendijk alhier onder Alblasserdam, belent ten zuyden Eldert Maat en ten noorden
Krijn de Kraay. waarde geschat op ƒ 200 caroli gulden.

Aldus ... den 16e Maart 1781 en getekent Huybert de Hoog en Cornelis Kraaywinkel.
/3428/

Den 20e penning van t’getauxeerde tot ƒ 200 gulden is ƒ 10.0.0
10e verhooging ƒ   1.0.0

ƒ 11.0.0
Solvit den 26e April 1781

/3430/
Aldus de taxatie gedaan ... op den 26e April 1781.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, 1781
Dirk de Jong
Gerrit Teeuwe

Wij ondergeschreven schout en schepenen van
Alblasserdam hebben ten versoeke van de heer
secretaris van Sliedrecht getaxeert en gewaardeert de
navolgende goederen, agtergelaten bij juffr. Pieternella
van Rie, weduwe van de heer Anthony de Hoog, zonder
descendenten te Boemmel overleden, als:

Vier mergen 400 roeden wey en griendland, leggende in Vinkepolder en niet in Blokweer
onder Alblasserdam aan differente parcelen, hetselve waardig geschat vijff hondert gulden.

Nog eene mergen 590 roeden lands gelegen in Blokweer alhier, hetselve getaxeert op twee
hondert vijff en seventig gulden.
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Een stuk vligt grient land, groot 450 roeden, mede gelegen in Blokweer onder Alblasserdam,
getauxeert op een hondert gulden.
/3431/
De helft in vijff mergen 455 roeden land, gelegen in Vinkepolder onder Alblasserdam,
gemeen en onverdeelt met Pieter de Groot, de voorn. helft getaxeert op vijff hondert gulden.

Een stuk graaslandt, groot ontrent 500 roeden, leggende buytensdijk in den Ruygenhil onder
Alblasserdam, agter de huysinge en boomgaart van Pieter de Groot, ‘t zelve gewaardeert op
twee hondert gulden.

Nog een dito stuk graasland, groot ontrent 700 roeden, leggende mede buytendijks in den
Ruygenhil onder Alblasserdam, hetselve gewaardeert op drie hondert en vijftig gulden.

En huys en erve, en betelinge daarop en ommestaande, gelegen aan den Hogendijk onder
Alblasserdam, belent ten zuyden Ary Breur en ten noorden Cornelis Roos, met ontrent 50
roeden griendlandt, t’zelve getaxeert op twee hondert gulden.

De helft in twee parceeltje dijk met hun binnen en buyten barmen, mitsgaders avelingen en
grienden daar annex gelegen aan den Hogendijk onder Alblasserdam voornt., de voorn.
helfte getaxeert op vijff en seventig gulden.

De helft in een hoekje dijk als boven, de voorn. helfte getaxeert op veertig gulden.
/3432/
Aldus de tauxatie gedaan, ... den 18e Augustus 1781.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris, 1781
Krijn de Kraay
Dirk de Jong
Gerrit Teeuwe

Memorie van de goederen off effect, ‘t middel op het
collateraal subject, agter gelaten bij Susanna Koot,
weduwe van Klaas Mak, in de maant Maart 1782 onder
Alblasserdam zonder descendenten overleden, welke
ingevolge den testamente door haar met haaren voorn.
man op den 6e Mey 1743 voor Willem van Rijp, notaris te
Rotterdam en getuygen verleden, voor de eene helf wort
genoten bij de vrinden en erffgenamen abintestato van
haare sijde binnen den vierde graat, als bij haare zuster
Sara Koot, en broeders zoon Hendrik Koot, en de andere
helft abintestato als voore bij de nigt van des overledens
voor overleden man /3433/ Aaltje Mak voor een vierde in
voorn. helfte, en de andere drie vierde bij de neeven en
nigten van de voorn. overleede man, hem in den vijfden
graat bestaande, dus deze nalatenschap wort genoten
voor vijff agtste parten bij de vrinden en erffgenamen
abintestato binnen den vierde graat, en de overige drie
agtste parten bij de vrinden en erffgenamen als voore in
den vijfden graat bestaande en dus daar van den 20e en
10e penningen moeten worden betaald, bestaande in:
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Een schuld rente briev, ten lasten van monsr. Coenradus van den Bloemberg, wonende te
rotterdan, op den 5e November 1778 voor schepenen der stadt Rotterdam verleden, register
Nº 2566, groot in capitaal een duysent gulden, dus ƒ 1000.0.0.

Aldus .... den 17e April 1782, getekent:
Jan Mak
Coenraad van den Bloemberg, als last en procuratie hebbende van dº H. Poot in dato 15
April 1782 voor den notaris Van der Mey te Rotterdam.

20e penning van de halve nalatenschap voor Sara Koot en Hendrik
Koot, zijnde ƒ 1500 gld. bedraagt ƒ     25.0.0
10e verhooging ƒ     2.10.0

ƒ   27.10.0
Kind M. Mak 10e penning van de ½ in de ½ ƒ     25.0.0
10e verhooging ƒ     2.10.0

ƒ    27.10.0
Aaltje Mak voor ¼ in de helft binnen de 4e graat deswegen den 20e

penning ƒ     6.5.0
10e verhooging ƒ      0.12.8

ƒ     6.17.8
Kind Arya Mak voor ¼ in de helft, 10e penning ƒ   12.10.0
10e verhooging ƒ      1.5.0

ƒ    13.15.0
Solvit 18e April 1782 ƒ    75.12.8

/3434/
Volgt extract procuratie

Op heden den 15e April 1782 compareerde voor mij Justus van der Mey, openbaar notaris te
Rotterdam en voor de nagenoemde getuygen, de heer Hendrikus Koot, predicant te
Amersfoort, als mede erffgenaam van zijne moeye, wijlen Susamma Koot, in haar leven
weduwe van Klaas Mak, gewoont hebbende en overlden zijnde te Alblasserdan, en
verklaarde de comparant bij dezen te constitueren en volmagtig te maken Sr. Coenradus
van den Bloemberg, wonende binnen deze stad, specialijk om het regt en intrest van hem
comparant in den boedel en nalatenschap van de voors. Susanna Koot waar te nemen en
desselfs persoon te representeren, omme benevens de meede erffgenamen van wijlen den
voorn. Klaas Mak, den gemelten boedel en nalatenschap te helpen inventariseren,
beneficieren en redderen, aangeving en betaling van het regt der collaterale successie te
doen, onroerende en roerende goederen te moogen verkoopen, ‘t zij publiek of onder de
handt van zoodanige personen etc.

Aldus gedaan en gepasseert binnen rotterdam ter presentie van Johannes Julius Schutter
en Servaes Helenus van der Kloot als getuygen die de minute deses, benevens den heer
comparant en mij notaris hebben ondergetekent (onders stond quod attestor,) en geteekent
J. van der Mey Not. Pub.
/3435/

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
ge-emaneert subject, agtergelaten bij Jan van der Kuyl,
in de maand July deses jaars 1782 zonder descendenten
te Alblasserdam overleden, ten behoeven van zijn
huysvrouw Anna Seltenrijck, als bij testament van den
26e Mey 1781 voor Cornelis Pijl, notaris en getuygen
verleden, geinstitueerde erffgenaam van denselven,
bestaande in:
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De helft in een huys en erve, staande en leggende aan den Kinderdijk onder Alblasserdam,
tussen de huysen van Cornelis van der Kuyl aan de oost en Cornelis Mak aan de west zijde.
Waarde geschat op ƒ 130.

Aldus ... den 24e September 1782.
Anna Zeltenrijck.

Den 15e penning van ƒ 130.0.0 ƒ     8.13.4
10e verhooging ƒ     0.17.6
Somma ƒ   9.10.10

/3436/
Aldus de taxatie gedaan ... den 24e September 1782.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris
Krijn de Kraay
Herber Boon

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
ge-emaneert subject, agtergelaten bij Marijgje Bouwen,
huysvrouw van Mels de Lange, in de maant ... deses
jaars 1782 zonder descendenten alhier te Alblasserdam
overleden, ten behoeven van haar voorn. man Mels de
Langen, als bij testament van den 28e Maart 1785 voor
Cornelis Pijl /3437/ notaris te Alblasserdam en getuygen
verleden, geinstitueerde erffgenaam van deselve, waar
van derhalve den 15e penning aan den landen moet
worden verantwoort, bestaande in:

De helft in een huys, agterhuys off schuur en erven, binnen en buytendijks, staande en
leggende op en aan den Kinderdijk onder Alblasserdam, belent aan de eene zijde Leendert
Stout en aan de andere zijde Cornelis Cornelisz Pijl. Waarde geschat op een hondert en
vijftig gulden.

Nog de helft in ontrent 1 mergen 907 roeden vligt griend land, gelegen in Blokweer onder
Alblasserdam, aan differente percelen. Waarde geschat op een hondert en vijftig gulden.

En nog ontrent 96 roeden aveling griendland, mede gelegen in Blokweer onder deze
jurisdictie, aan percelen. Waarde geschat op twintig gulden.

Aldus ... den 13e November 1782.
Mels de Langen.

15e penning van ƒ 350 gld. ƒ 21.6.12
10e verhooging ƒ   2.2.10

ƒ   23.9.6

/3438/
Aldus deze taxatie gedaan ... den 17e december 1782.
Cornelis Alidanus Pijl
Adriaan Bakker
Herber Boon

Wij ondergeschreven schout en schepenen van Alblasserdam, hebben ten /3439/ verzoeke
van de heer secretaris der stad Rotterdam getaxeert de navolgende goederen, agtergelaten
bij de heer Simon Micault.
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De helft in tien mergen 275 roeden griend en els landen, gelegen in differente parceelen in
Blokweer onder Alblasserdam. De voorn. helfte getaxeert op een somma van vijff hondert
gulden.

De helft in 2 mergemhooy en griend land, gelegen in twee parceellen in Korteland onder
Alblasserdam voor. De voorn. helfte getaxeert op vijff en seventig gulden.

En nog de helft in 16 mergen 185 roeden wey, hooy en griend landen, gelegen in agt
differente parceelen in de Vinkepolder onder Alblasserdam voorn. Deselve helfte getaxeert
op ses hondert gulden.

Aldus deze taxatie gedaan ... den 17e december 1782.
Cornelis Alidanus Pijl
Adriaan Bakker
Dirk de Jong
Herber Boon
/3440/

Memorie van de goederen, opgekomen aan Gerrit
Bakker, van wijlen zijnen oom Ocker Bakker, door het
hertrouwen van zijne weduwe Metje van den Berg,
ingevolge het testament op den 4e December 1776 voor
Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en getuygen
verleeden, van ‘t welk hem een vierde als erfgenaam ab
intestato zoude hebben moeten opkoomen, dus daar van
voor drie vierden gedeelte den 10e penning door hem
moet worden betaald, bestaande in:

De nombre van 4 mergen 405 roeden in Blokweer, eene mergen 75 roeden in Kortleand en
eene mergen in Vinkepolder, samen ses mergen 480 roeden, zijnde wey, hooy en
griendlandt. Twaalff hondert gulden.

Aldus ... den 7e december 1782 (getekent) Gerrit Bakker.

20e penning van een ¼ van ƒ 1200.0.0, zijnde ƒ 300.0.0 bedraagt
ƒ   75.0.0

De 10e penning van ƒ 900.0.0, bedraagt ƒ   90.0.0
ƒ 105.0.0

10e verhooging ƒ 10.10.0
Somma ƒ 115.0.0
Den 24e Maart 1783

/3441/
Aldus de taxatie gedaan ... den 7e December 1782.
Cornelis Alidanus Pijl
Adriaan Bakker
Dirk de Jong
/3442/

Memorie van de goederen aan Symon Bakker
opgekomen van wijlen zijnen oud oom Ocker Bakker,
door het hertrouwen van zijne weduwe Metje van den
Berg, ingevolge van het testament, op den 4e December
1776 voor Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en
getuygen verleeden, waar van den selven, om dat hem
dat ab intestato niet konder aankomen, den 10e penning
aan den landen moet betalen, bestaande in:
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Een huys en erven, staande en leggende aan de noortzijde van de Kerkstraat te
Alblasserdam, belent aan de oostzijde Gerrit Bakker en aan de westzijde Cornelis Bos, wort
tans in huure bewoont bij Ary Buys. Waarde geschat op zeven hondert gulden.

Verklaaren ik ondergeschreven, als vader en voogt van mijnen zoon, de voorn. Symon
Bakker, de voors. aangeving te hebben gedaan, na beste kennis en wetenschap, volgende
ordonnantie op ‘t middel ge-emaneert, omdat geen andere goederene het collateraal subject
van zijnen voorn. oud oom Ocker Bakker hem zijn opgekomen, presenterende hetselve des
gerequireert met solemnele eeden te bevstigen. Actum Alblasserdam den 7e december
1782 (getekent) Gerrit Bakker.

10e penning van ‘t getaxeerde ƒ 700.0.0, bedragende ƒ 70.0.0
10e verhooging ƒ   7.0.0
Solvit 24e Maart 1783

/3443/
Aldus deze taxatie gedaan ... op den 7e december 1782.
Cornelis Alidanus Pijl
Adriaan Bakker
Dirk de Jong
/3444/

Memorie van alle zoodanige goederen en effecten als
bevonden worden nagelaten te zijn bij juffrouw Willemina
Grison, in de maand November 1782, bejaard en
ongehuwt te Alblasserdam overleden, ten behoeven van
derselver legatarissen en erffgenamen haar buyten den
vierden graad bestaande, bij derzelver testament op den
6e Juny 1746 voor Pieter van Gelsdorp, notaris in
Dordrecht geresideert hebbende en getuygen verleden,
en waar van dus den 10e penning ten behoeven van den
landen moet worden betaaldt, bestaande in:

Een huys en erven, staande en leggende aan de oostzijde van den Dam te Alblasserdam,
belent ten zuyden de pastorie van Alblasserdam en ten noorden de gemeene gang met
Gerrit Teeuwe, zijnde door de overleedene zelfs bewoont geweest. Waarde geschat op ƒ
450.

Verder een boomgaartje, gelegen in Vinkepolder onder Alblasserdam, groot ontrent 100
roeden /3445/ belent ten oosten Gooy Pijl en ten westen de Steeg, bij de overleedene zelfs
gebruykt. Waarde geschat op ƒ 175.

Nog ontrent vijff mergen 300 roeden land in Vinkepolder, als 3 mergen 300 roeden op de
Hille, belent ten oosten de erffgenamen van juffr. de weduwe Anthony de Hooy, en ten
westen Ary Langerak, en twee mergen, leggende agter het huys van Claas van der Heu,
belent als het voorgaande, zijnde beyde parceelen in huure gebruyky bij de weduwe Jacob
de Jong. Waarde geschat op ƒ 700.

Nog ontrent eene mergen 105 roeden land, gelegen in Blokweer onder deze jurisdictie, in
Lange Neele weer, belent oost Gerrit Bakker en west Gerrit Teeuwe, wort in huure gebruykt
bij Willem Slagboom. Waarde geschat op ƒ 200.

Nog twee mergen 361 roeden land, gelegen in Korteland onder Alblasserdam voorn., in
Bollekade weer, met een stukje griend voor hooft in den Alblas, belent ten oosten de
Bollekade en ten westen Adriaan Jongeneel, word in huure gebruykt bij Willem Slagboom.
Waarde geschat op ƒ 250.
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Nog drie mergen landt, gelegen in een weerlands genaamt Cattelijn Louwe landt in
Korteland voornt., wort in huure gebruykt bij Jan Timmer. Waarde geschat op ƒ 600.

En nog drie mergen 300 roeden land, mede gelegen in Kortelandt, belent ten oosten Herber
Boon en ten westen den diaconie armen /3446/ van Alblasserdam, wort in huure gebruykt bij
de weduwe Jacob de Jong. waarde geschat op ƒ 650.

Obligatien ten lasten van Holland en Westvrieslandt, ten
comptoire in Dordrecht.

Een obligatie ten naame van Petrus Wassenburg, in dato 4e January 1647 P XIIII, folio 204
verso, folio 414, folio 189 verso, geaggreëert 26e September 1647 folio 77, groot ƒ 800.0.0

Een obligatie ten name van juffr. Elisabet Bax, in dato sesde mey 1645, folio 89, folio 159
verso, folio 85 verso, geaggreëert 28e December 1645, folio 74, groot ƒ 2000.0.0

Een dito ten name van Isak Anthonise, in dato 25 April 1673, folio 39 verso Nº 610,
geaggreëert den 11e October 1647, registratie folio 53, groot ƒ 900.0.0

Een dito ten name van Martinus Grison, in dato 15 February 1744, folio 462 Nº 969,
geaggreëert 22e Mey 1744 Nº 9019, registratie folio 654, groot ƒ 800.0.0

Een dito ten name van Martinus Grison, groot in capitaal een duysent gulden, in dato 20e

November 1753, folio 482 Nº 1092, folio 73 Nº 1610. geaggreëert 29e July 1755 Nº 9737,
registratie folio 727 ƒ 1000.0.0

Een dito ten name van Martinus Grison, in dato den 20e November 1753, folio 483 Nº 1093,
folio 73 verso A Nº 1611, geaggreëert 29 July 1754 Nº 9738, registratie folio 727, groot

ƒ 1000.0.0
/3447/
Een dito ten name van Martinus Grison, dato 20e November 1753, folio 483 Nº 1094, folio 73
verso Nº 1612, geaggreëert 27 July 1754 Nº 9739, registratie folio 727, groot  ƒ 1000.0.0

Ten comptoire in s’Hage

Een obligatie ten name van Martinus Grison, in dato 19e November 1735, folio 120 Nº 92,
folio 70 Nº 4, geaggreëert den 14e February 1737 Nº 46922, registratie folio 2609, groot

ƒ 270.0.0

Aldus de voorsz. aangeving gedaan door ondergetekende, executeurs en voogden over de
minderjarige erffgenamen, bij testamente van de overledene aangesteldt, met verklaarin
daar in opregtelijk, na beste kennis en wetenschap te hebben gehandeldt volgens de
ordonnantie op het middel van t’çollateraal geëmaneert, presenterende de deugdelijheyd
van dien met solemneele eden te bevestigen.
Actum Alblasserdam den 16e december 1782 (en getekent) Leendert Teeuwe en Willem
Slagboom.

Den 10e penning van ƒ 11795.0.0 bedragende ƒ 4177.10.0
10e verhooging ƒ   117.19.0
Somma ƒ   1297.9.0
Solvit 4 Maart 1783

/3449/
Aldus deze taxatie gedaan ... den 9e January 1783.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris
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Herber Boon
Krijn de Kraay

Wij ondergeschreven schout en schepenen van Alblasserdam hebben ter requisitie van de
heer secretaris van Oud Alblas getaxeert de navolgende goederen, agtergealten bij Martinus
de Graaff, zonder descendenten te Oud Alblas overleden.

Een zestiende part in ruym drie mergen land gelegen in Korteland onder Alblasserdam
voorn., in huure gebruykt worden bij Willem Vlot, en het voorn. zestiende gedeelte getaxeert
op een somma van seven en dertig gulden tien stuyvers.

Aldus de voors. taxatie gedaan ... op den 10e Mey 1783.
Cornelis Alidanus Pijl
Herber Boon
Gerrit Teeuwe
/3450/

Memorie van alle zoodanige goederen en effecten als
bevonden worden nagelaten te zijn bij Jan Teeuwe, op
den ... te Alblasserdam zonder descendenten na te laten
overleden, het middel op het collateraal subject, ten
behoeven van zijn broeders kinderen, hem binnen den
vierden graad bestaande, ingevolge den testamente van
den 3e Mey 1771 voor Cornelis Pijl, notaris te
Alblasserdam, en getuygen verleden, en waar van dus
den 20e penning /3451/ aan den landen moet worden
betaaldt, bestaande in:

Een huys, schuur en erve, staande en leggende aan den Kinderdijk alhier onder
Alblasserdam, door den overledene zelf bewoont geweest. Waarde geschat op ƒ 400.

Verder ontrent 43 roeden eygen land, gelegen in Blokweer. waarde geschat op ...

Nog eene mergen 418 roeden vligt griend land in Blokweer voornt., bij den overledene zelfs
gebruykt. Waarde geschat op ƒ 200.

Nog 275 roeden aveling land, zijnde griend al mede in Blokweer voornt. en bij den
overledene gebruykt. Waarde geschat op ƒ 175.

Nog ontrent 350 roeden hooy land, gelegen in Korteland onder Alblasserdam voornt., wordt
in huure gebruykt bij Adriaan Teeuwe. Waarde geschat op ƒ 100.

En eyndelijk nog een obligatie tot lasten van Holland en Westvriesland, ten comptoire in
Dordrecht, ten name van Marinus Jansz, in dato 30e November 1702, folio 644 Nº 365, folio
2054 verso L Nº 324, geggreëert 13e Augustus 1703, registratie folio 314, groot in capitaal
ses hondert gulden, zegge ƒ 600.0.0

Aldus ...den 25e October 1783 (getekent) Ary Teeuwe, Gerrit Teeuwe.
/3453/
Aldus de taxatie gedaan ... op den 25e October 1783.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris
Krijn de Kraay
Wouter Spruyt
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Wij ondergeschreven schout en scheepenen van Alblasserdam hebben ter requisitie van
den heer secretaris van de heerlijkheut de Leck getaxeert /3454/ de volgende goederen,
nagelaten bij den Hoog Edele Geb. Heer Jan Willem Maurits, grave van Nassau la Leck, te
Cleve overleden.

Een geregt een zevende part in de plaat genaamd den Nieuwen Bos, in huure gebruykt bij
Jan Trouborst en de weduwe Johannis van der Geer, dezelve een zevende portie getaxeert
op een somma van vijff hondert vijff en seventig gulden.

Een zevende part in de plaat den Ouden Bos, wort in huure gebruykt bij Leendert ‘t Hoen,
de voorn. een zevende part getaxeert op een somma van vijff hondert en vijftig gulden.

Een zevende part in de plaaten genaamd de Nieuwe Aanwassen, wort in huure gebruykt bij
Cornelis Jansz Pijl cum suis, dezelve een zevende part getaxeert op een somma van vijff
hondert vijff en seventig gulden.

Zijnde wijders bij ons ter requisitie als voore getaxeert de jaarlijkse revenuen van de voors.
een zevende portien van de zanden en plaaten van den Nieuwen Bos, Ouden Bos en de
Nieuwe Aanwassen, en dezelve jaarlijkse revenuen getaxeert op een somma van agt en
sestig gulden.

Aldus de taxatie gedaan ... op den 25e October 1783.
Cornelis Alidanus Pijl
Krijn de Kraay
Wouter Spruyt
/3455/

Memorie van zoodanige goederen als bevonden wort
nagelaten te zijn bij Jan Meyer, in den jaare 1783 te
Alblasserdam overleden zonder descendenten na te
laaten, ten behoeven van zijne nagelaten weduwe
Cornelia van der Plaat, ingevolge derzelver testament op
den 28e January 1756 voor Cornelis Pijl, notaris te
Alblasserdam en getuygen verleden, waar van dus den
15e penning ten behoeven van den landen moet worden
betaald, bestaande in:

De helft in een huys en erve, staande en leggende aan de zuytzijde off buytenkant van den
dijk alhier, bij den overledene en zijn voorn. huysvrouw bewoont. Waarde geschat op ƒ 200.
‘t Voorn. huys en erve is belast met een speciaal hypotheek van ƒ 300 gulden, op den 21e January 1765 voor
den geregte van Alblasserdam daar op gevestigt.

Aldus ... op den 3e April (getekent), dit merk (een kruis) stelde Cornelia van der Plaat,
weduwe van Jan Meyer.

Solvit den 15e penning, ‘t zelve huys getaxeert op ƒ 200.0.0
Af: hypotheek ƒ 150.0.0

ƒ   50.0.0
bedraagt ƒ   5.6.12
10e verhooging ƒ 0.10.12

/3456/ ƒ   5.14.6

Aldus de taxatie gedaan ... den 3e April 1784.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris
Krijn de Kraay
Dirk de Jong
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Memorie van de goederen en effecte, het middel op het
collateraal subject, gtergelaten bij Ary van Hemert, in
1783 te Alblasserdam zonder descendenten overleden,
ten behoeven van zijne nagelaten weduwe Metje van den
Berg, als bij testamente op den 21e Mey 1781 voor
Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam en /3457/ getuygen
verleden, aangestelde erffgenaam van denzelven, waar
van dus den 15e penning moet worden betaald,
bestaande in:

De helft in twee mergen 150 roeden wey en griend land, gelegen in Vinkepolder onder
Alblasserdam, belent ten oosten Adrianus Westerhout en ten westen Dirk Tuytel, door den
overledene zelfs gebruykt. Waarde geschat op ƒ 175.

En nog de helft in een duysent gulden capitaal, in een schepen schuld briev, groot ƒ 2000
gulden, ten lasten van Jan Corporaal, op den 24e October 1778 voor schepenen van oud
Alblas verleden, dus hier ƒ 500.0.0

Aldus ... op den 26e October 1784, getekent Metje van den Berg

Solvit 15e penning van ƒ 675.0.0, bedragende ƒ  45.0.0
10e verhooging ƒ  4.10.0

ƒ 49.10.0
Op den 3e November

/3458/
Aldus de taxatie gedaan ... op den 26e October 1784.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris
Dirk de Jong
Gerrit Teeuwe
Wouter Spruyt

Memorie van zoodanige goederen, het middel op de
collaterale successie subject, agter gelaten bij Gijsbert
Mever, in de maand October deses jaars /3459/ 1784
overleden, ten behoeven van zijne nagelaten weduwe
Aryaantje Roos, als bij testament op den 2 September
1784 voor Cornelis Alidanus Pijl, notaris te Alblasserdam
en getuygen verleden, aangestelde erffgenaam van
dezelve, waar van dus den 15e penning moet worden
betaald, bestaande in:

De heflt in een geeelte van een huys en erve, staande en leggende aan den Kinderdijk
alhier, belent ten westen de weduwe van Pieter van ‘t Hoen, en oost Symon Stout, zijnde
belast met een speciaal hypotheek van ƒ 125 gulden (dus voor de helft met ƒ 62.10.0).
Waarde geschat op ƒ 160.

Aldus ... op den 11 December 1784, (getekent) dit merk (X) stelde Aryaantje Roos.
/3460/

Memorie van de goederen, het middel op het collateraal
subject, agter gelaten bij Cornelis Stout, in de maand
/3461/ ... des voorleden jaars 1784 zonder descendenten
overleden, waar van ingevolge zijn testament, op den 11
February 1782 voor Abraham Adrianus van den Oever,
notaris in Dordrecht en getuygen verleden, de suyvere
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revenuen en inkomsten moet worden genoten bij ijne
zuster Johanna Stout, weduwe van Pieter Boers, nu oud
... jaaren en den eygendom is gemaakt aan zijnen neeff
Joost Boers, dus van het vrugt gebruyk den 20e en van
den eygendom den 10e penning behoort betaalt te
worden, bestaande in:

Een huys en erve, staande en leggende aan den Kinderdijk alhier, belent ten zuytoosten
Huyg Hendriks van der Kuyl, en ten nootwesten Klaas de Wit, en bij den overledene zelf
bewoont geweest. Waarde geschat op ƒ 440.

Verders eene mergen vligt griendland, gelegen in Blokweer, aan parcelen, mede bij den
overledene gebruykt. waarde geschat op ƒ 100.

Nog ontrent 100 roeden aveling in Blokweer voornt., mede aan parcelen en bij den
overledene zelfs gebruykt. Waarde geschat op ƒ 40.

De helft in een buytendijkse griend, groot twee mergen 200 roeden, gelegen in de gorsingen
van de polders Voor Donkersloot. Waarde gescaht op ƒ 120.

En nog een derde in een stuk gors, al mede gelegen in voorn. gorsinge van de polder Voor
Donkersloot /3462/ genaamt de Poelen, alle onder Alblasserdam gelegen. Waarde geschat
op ƒ 50.

Aldus ... den 16e April 1785 (getekent) Joost Boers.
/3463/
Aldus de taxatie gedaan ... op den 16e April 1785.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris.
/3464/
Wij ondergeschreven schout en schepenen van Alblasserdam hebben ter requisitie van
onsen secretaris getaxeert de navolgende goederen, agtergelaten bij juffrouw Maria a
Brakel van der Kluyt.

Een derde part in een huys en erve, staande ende gelegen te Alblasserdam, belent ten
zuyden de pastorie en ten noorden Gerrit Teeuwe, bij den geregte getaxeert op een hondert
vijff en seventig gulden.

Aldus de taxatie gedaan ... op den 22e february 1787.
Cornelis Alidanus Pijl
/3465/

Memorie van zodanige leengoederen als Andries van den
Corput, in zijn leven meester timmerman, gewoont
hebbende en op den 3e February 1787 onder
Alblasserdam overleden, heeft nagelaten, en als nu op
zijnen neef Jan de Winter, wonende te Pernis, als naaste
leenvolger is gesuccedeert, hem bestaande in den vierde
graad, en mitsdien subject den 20e penning, ten behoeve
van het gemeene land van Holland en Westvriesland,
over het regt off middel der collaterale successie.

Een erve off hofsteede, mette teelinge daar op staande, gelegen tot Alblasserdam in de
Kerkstraat, gaande uyt agt halff  mergen in Pleun Adriaansz Boumans weer, ofte Blokwere,
buyten dijks aan den Alblas, beginnende agter de ree van Jan gilles weer, strekkende
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oostwaarts ter lengte van seven roeden, zoo wel voor aan de straat als aan den Alblas,
mede beginnende van der halver straat, strekkende zuyd waards tot den Alblas als hem
aangekomen ende bestorven bij doode ende overlijden van Jacobus Hendrikse van den
Corput te houden van de Edele Groot Mogende Heeren Staate van Holland en /3466/
Westvriesland, bij Andries Jacob van den Corput sijne erve ende nakomelingen tot een
regten erffleen, en te verheergewaden met een ouden vrankrijksen schilt, ‘t welk in het
leenregister gedesigneert is met Nº 1765. Waarde geschat op sestig gulden.

Ik ondergeschreven Matthijs Mol, meester metselaar, wonende te Rotterdam, als speciaal
gelast van den voorn. Jan de Winter, verklaren bij dezen na zijn beste wetenschap de
vorenstaande memorie te zijn deugdelijk en opregt, zonder bij zijn weten zoo verre de
leengoederen betreft iets verzwegen te hebben, met de beloften, indien zodanige verdere
goederen tot zijne kennis mogt komen, daar van mede aangeving te zullen doen, als na
behoren, presenterende de deugdelijkheyd van dien met den eed daar toe staande te
sterken.
Aldus in Rotterdam den 5e Augustus 1787 (getekent) Matthijs Mol.
/3467/
Aldus de taxatie gedaan ... den 15e September 1787.
Cornelis Alidanus Pijl
Gerrit Teeuwe
Adrianus van Werkhoven

Memorie van zodanige allodiale goederen als Andries
van den Corput, op den 3e February 1787 zonder
descendenten na te laten alhier is overleden, heeft
agtergelaten ten behoeve van zijne erffgenamen ab
intestato, hem in den vierden grade bestaande, war van
dus den 20e penning moet worden vrantwoort, bestaande
in:

Den opstand van een huys en schuur, staande in de Kerkstraat alhier te Alblasserdam, op
een stuk grond te leen gehouden wordende van Hun Edele Groot Mogende de Heren Staten
van Holland en Westvriesland, zijnde ‘t zelve huys bij den overledene zelve gebruykt
geweest. Waarde geschat op ƒ 100.

Aldus ... den 15e September 1787 (getekent) Jan de Winter.
/3468/
Aldus de taxatie gedaan ... den 15e September 1787.
Cornelis Alidanus Pijl
Gerrit Teeuwe
Adrianus van Werkhoven

Wij ondergeschreven schout en schepenen van Alblasserdam hebben ter requisitie van den
heer secretaris der stadt Rotterdam /3469/ getaxeert de navolgende landerijen, nagelaten bij
Jan van der Heu, te Krimpen op de Leck bij toeval overleden.

Een geheel weerland, genaamt Adriaan Franke weer, groot vier mergen en drie hondert
roeden, met den voordijk en aveling voorhooft, gelegen onder Alblasserdam, strekkende uyt 
de diepte van de Alblas noordwaards op tot halver kade sloot toe, belent ten oosten het
westwaardse Doole Hoekje, en ten westen Amstelland, zijnde behalve de banwerken belast
met den voorn. voordijk en 11 a 12 voeten buytendijk in den Kinderdijk in paal 145 Nº 26, in
huure gebruykt wordende bij Ary van der Heu, ‘t zelve land getaxeert op een somma van
een duysent gulden.
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Aldus de taxatie gedaan ... den 12e december 1787.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris
Gerrit Teeuwe
Wouter Spruyt

Wij ondergergeschreven schout en schepenen van Alblasserdam hebben ter /3470/
requisitie van den secretaris van Oud Alblas getaxeert de navolgende goederen, nagelaten
bij Adriaan Jongeneel, zonder descendenten te Oud Alblas overleden, als:

Zeven twaalfde parten in ontrent drie emrgen 200 roeden land in Kortland onder
Alblasserdam, belent oost ... en west .... Voorn. zeven twaalfde parten getaxeert op drie
hondert vijftig gulden.

Aldus de taxatie gedaan ...op den ...
Cornelis Alidanus Pijl
Andrianus van Werkhoven
Cornelis Cornelisz Pijl
/3471/

Memorie van de goederen, nagelaten bij Antje Teeuwe,
weduwe van Jasper Teeuwe, in de maand December
1788 te Alblasserdam zonder descendenten na te laten
overleeden, subject het middel op de collaterale
successie, ten behoven van en welke geërft worden voor
drie vierde bij de vrinden en erfgenamen, dog welk een
vierde dezelve ab intestato niet konden erven, dus voor
drie vierden den 20e penning, en voor een vierden den
10e penning moet werden betaald, alles ingevolge het
testament op den 2e Juny 1757 voor Cornelis Pijl, notaris
te Alblasserdam en getuygen verleden.

Een huys en erven, staande ende gelegen aan den Kinderdijk alhier,belent aan den eene
zijde Leendert ‘t Hoen en aan de andere zijde Plonis Pijl, door den overldene zelve bewoont
geweest. Waarde geschat op ƒ 350.
/3472/
Verders omtrent 346 roeden land, geleegen in den Blokweer aan differente parceelen en bij
den overledene selve gebruykt. Waarde geschat op ƒ 100.

Nog omtrent eene mergen 418 roeden vligt griendland, alles geleegen in Blokweer, aan
verscheyde parceelen en bij den overledene zelve gebruykt. Waarde geschat op ƒ 100.

En nog omtrent 130 roeden aveling griendland, al meede geleegen in Blokweer, aan
parceelen en bij den overleedene zelve gebruykt. Waarde geschat op ƒ 80.

Aldus ... den 20e February 1789 (getekent) Ary Teeuwe, Leendert ‘t Hoen.
/3473/
Aldus de taxatie gedaan ... den 20 Febraury 1789.
Cornelis Cornelisz Pijl
Johannes de Jong
Cornelis Alidanus Pijl, secretaris
/3474/

Memorie van de goederen en effecten nagelaten bij
Aryaantje Spruyt, weduwe van Teunis Bakker, zoo als
dezelve na het kinderloos overlijden van derzelver dogter
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Aaltje Bakker, in de maand December 1789 te
Alblasserdam overleeden, zijn nagelaten ten behoeven
van derzelver legatarissen en erfgenamen, ingevolge het
testament door voorn. Teunis Bakker en Aryaantje
Bakker op den 7e Mey 1761 voor Bartholomeus van der
Star, notaris in Dordrecht en getuygen verleeden,
wordende gemelte goederen geërft als Nº 1 geheel bij de
susters dogter van voorn. Teunis Bakker, welke het zelve
ab intestato maar voor een zesde zoude zijn
opgekoomen, dus van /3475/ een zesde den twintigsten
en van vijf zesden de 10e penning moet werden betaalt
en Nº 5 geërft wordende bij de broeders zoon van de
testatrice Aryaantje Spruyt, ‘t welk ab intestato maar voor
een vierde hem konde opkomen, dus daar van voor een
vierde den twinitgsten en voor drie vierden parten den 10e

penning moet worden betaald, werdende de verdere
goederen bij de erfgenamen binnen den vierden graad,
dog ‘t welk haar ab intestato maar voor de helft konde
opkomen, dus daar van voor de helft den 20e penning en
van de andere helft den 10e penning aan den landen
moet werden betaalt.

Nº 1. Eerstelijk in een huys, schuur en erve, staande ende geleegen aan de west zijde van
den Dam te Alblasserdam, belent oost Cornelis Pijl en west Gerrit Bakker, werd door de
overleedenen zelve gebruykt. Waarde geschat op ƒ 600.

Nº 2. Een huys en erven, staande aan den dijk onder Alblasserdam, belent oost Cornelis
Jansz Pijl en west Ary van der Voet /3476/ word bewoont door Cornelis van der Velden.
Waarde geschat op ƒ 375.

Nº 3. Verders omtrent 100 roeden griendland, geleegen in Blokweer, belent oost de Steeg
van het agter geleegen land en west Pieter Mak. waarde geschat op ƒ 50.

Nº 4. Nog de helft in omtremt een hondert roeden land in voorn. Blokweer, bij de
Kortelandsche brug, bij de overleedene zelve gebruykt. Waarde geschat op ƒ 15.

Nº 5. Verders omtrent eene mergen 200 roeden land, geleegen in Kortland, in ‘t Doole
Hoekje, belent oost Johannis Verwaart en west Cornelis Cornelisz Pijl, word in huure
gebruykt bij Wouter Spruyt. Waarde geschat op ƒ 275.

Nº 6. Nog omtrent 200 roeden dijk erve of aveling, geleegen in Vinkepolder onder
Alblasserdam, bij de overleedene zelve gebruykt. Waarde geschat op ƒ 150.

Obligatien en losrenten ten lasten van Holland en
Westvriesland, ten comptoire Dordrecht.

Een losrente briev ten namen van Jan Marinussen, in dato 18 Maart 1656, folio 6531, groot
in capitaal ƒ 400.0.0

Een obligatie ten naame /3477/ van Jacob ..., dato 16 Mey 1647, folio 126 L folio 1053 verso
Nº 497, registratie folio 14, geaggreéert 26 September 1647, groot in capitaal ƒ 600.0.0
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Een dito ten name van Cornelia Valk, in dato 1 October 1686, folio 224 verso Nº ...,
registratie folio ..., geaggreëert 26 April 1688, groot in capitaal elf hondert zeven en zeventig
gulden ƒ 1177.0.0

Een obligatie ten naame van Barent Hendrikse van Deventer, in dato eersten October 1654,
bij vernieuwing in dato 1 October 1760, folio 48, folio 1881 verso nº 485 registratie folio 768
Nº 10068, geaggreëert 28 October 1654, groot in capitaal ƒ 1700.0.0

Een dito ten name van Jan Ariens, in dato 17 September 1716, folio 925 verso, folio 1721 J
Nº 721, geaggreëert den 20 Maart 1717, registratie folio 7989, folio 562 ƒ 1100.0.0

Een dito op thoonder deezes, in dato 21 January 1707, folio 228 verso Nº A, geagrreëert 10
Mey 1707, registratie folio 442 Nº 6138, groot in capitaal ƒ 500.0.0
/3478/
Een dito op naam van de weduwe Marinus Jansen, in dato 16 November 1708, folio 848
verso, folio 2080 verso L Nº 479, geaggreëert 31 december 1708, registratie folio 480 Nº
6969, groot in capitaal ƒ 500.0.0

Een dito ten namen van Cornelis van Alst, in dato 5 November 1709, folio 871, folio 2083
verso L N/ 197, registratie folio 500 Nº 7226, geaggreëert 22 September 1710, groot in
capitaal ƒ 1000.0.0

Een dito ten name van Wouter Willemsen Spruyt, in dato 23 December 1705, folio 724
verso, folio 2222 verso M Nº 431, geaggreëert 1 Maart 1706, registratie folio 375 Nº 5493,
groot in capitaal ƒ 600.0.0

Een dito ten naame van Teunis Bakker, in dato 19 maart 1744, folio 1037 A, folio 463 verso
Nº 978, geaggreëert 22 Juny 1744, registratie folio 655 Nº 9028, groot in capitaal ƒ 1000.0.0

Een dito ten naame als voore, in dato 19 Maart 1744, folio 1037, folio 464 Nº 979,
geaggreëert 22 Juny 1744, registratie folio 655 nº 9028, groot ƒ 1000.0.0
/3479/
Een dito als vooren, in dato 31 Maart 1744, folio 1042 verso, folio 470 verso Nº 1020,
geaggreëert 22 Juny 1744, registratie folio 658 Nº 9074, groot  ƒ 1000.0.0

Een los rente briev ten laste als vooren, ten comptoire Gouda, ten naame van Margaretha
Clasen van Tol, in dato 20 April 1665, folio 7239, groot in capitaal ƒ 1000.0.0

Aldus ... den 26 January 1789 (getekent) Wouter Spruyt, Jillus van Dalen.
/3481/
Aldus de taxatie gedaan ... den 29 January 1789.
Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris
Herber Boon
Johannes de Jong
Adrianus van Werkhoven

Memorie van de effecten, nagelaten bij Aaltje Bakker, in
de maand december 1788 te Alblasserdam overleeden,
zonder descendenten na te laaten, ten behoeven van
derzelver twee neeven, haar binnen den vierden graad
bestaande, ingevolgen derzelver testament op den ...
voor Cornelis Pijl, notaris te Alblasserdam /3482/ en
getuygen verleden, dog welke erfgenamen maar de helft
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ab intestato zouden erven, dus van den eenen helft den
20e en van de andere helft den 10e penning moet werden
betaald.

Een obligatie ten laste van Holland en Westvriesland, ten comptoire in Dordrecht, ten name
van Aaltje Teunisse Bakker, in dato 3 mey 1784, folio 921 Nº 1020 L E, geaggreëert 31
december 1784, registratie folio 857 Nº 11135, groot in capitaal ƒ 1000.0.0

Een dito ten name als voren, in dato 3 mey 1784, folio 921 Nº 1021 L E, registratie folio 857
Nº 11136, geaggreëert den 31 december 1784, groot in capitaal ƒ 1000.0.0

Aldus ... den 26 January 1789 (getekent) Wouter Spruyt, Fredrik Swerts.

[Einde van het handgeschreven register]

Er lagen nog wat circulaires betreffende de collaterale successie achter in het boek. Die
hebben de volgende inhoud.

INDEX OP NAMEN

Aaltje Teunisse Bakker, 88
Aaltje Mak, 74, 75
Aaltje Bakker, 86, 87
Aardt Schit, 58
Aart Hagendijk, 67
Aart Roodnat, 58, 70
Aart Stout, 34
Aart Ariensz. Breur, 21
Aart Breur, 7, 13
Aart de Bruyn, 29, 36
Aart Schit, 72
Abraham Verhoeve, 43
Abraham Stout, 16
Abraham Adrianus van den Oever, 82
Abraham Monnet, 36, 37, 38
Adriaan van den Berg, 63
Adriaan van Ackeren, 33
Adriaan Vogelzang, 61, 72
Adriaan Teeuwe, 7, 80
Adriaan Aartsz de Haan, 33
Adriaan Bakker, 18, 20, 23, 27, 36, 38, 40, 47, 55,
76, 77, 78
Adriaan de Haan, 34
Adriaan Hoffman, 44
Adriaan Jongeneel, 78, 85
Adriaan Nijding, 32
Adriaan van de Leck, 64
Adriana Willemse Baan, 4
Adriana Ariens, 44
Adriana Hoffman, 11
Adrianus Westerhout, 82
Adrianus van Werkhoven, 84, 87
Adrianus Hartevelt, 39
Adrianus Bakker, 20, 22, 30, 46, 60, 61, 62, 66, 69,
70
Albert Bakker, 6
Aletta Geurts, 58, 71
Alida Armiger, 10, 11

Andrianus van Werkhoven, 85
Andries Jacob van den Corput, 84
Andries Pieter Francke, 37
Andries van den Corput, 83, 84
Andryna Swartbol, 52, 53
Anna Quirijns, 21, 31
Anna Seltenrijck, 75
Anna Zeltenrijck, 76
Anna Isabella, 26
Anna de Vries, 58
Annigje de Witt, 24
Annigje Hoogendijk, 18
Annigje Teeuwe, 23
Anth. Panneboeter, 65
Anthony Panneboeter, 63, 66
Anthony Bax, 59
Anthony van Wevelinchoven, 44
Anthony van Zuydam, 43
Anthony de Hoy, 4
Anthony de Hoog, 73, 78
Anthony Jongeneel, 72
Anthonys van Buytevelt, 44
Antje Teeuwe, 85
Archibald Hamilton en Mijnees, 53
Arie den Haan, 3
Arie Ariensez Neev, 64
Arina Quirijns, 21
Arnoldus van Munster, 52
Arnoudt Duyrkant, 44
Arnout Duyrhant, 11
Ary Visser, 43
Ary van Hemert, 82
Ary van der Voet, 86
Ary Ariensz Breur, 21
Ary Ariens Neev, 65
Ary van der Heu, 41, 84
Ary Bakker, 54
Ary Berkhoff, 43



-89-

Ary Brand, 16
Ary Breur, 22, 74
Ary Buys, 78
Ary Cornelisz Stout, 13
Ary de Bruyn, 43
Ary de Haan, 34
Ary Goedhart., 43
Ary Groenendijk, 28, 56
Ary Jacobus de Jong, 27
Ary Janse de Witt, 23
Ary Kijkuyt, 6
Ary Kort, 5, 6
Ary Krijne Beek, 42
Ary Langerak, 78
Ary Nijding, 32
Ary Pietersz Kortlandt, 47
Ary Spruyt, 68
Ary Stout, 13, 18, 69
Ary Teeuwe, 25, 60, 68, 80, 85
Ary van Dalen, 4, 5
Ary van der Giesen, 69
Arya Mak, 75
Aryaantie Ariens Breur, 21
Aryaantie Breur, 57, 70
Aryaantje Spruyt, 85, 86
Aryaantje Stout, 29
Aryaantje ‘t Hoen, 13, 14
Aryaantje Roos, 82
Aryaantje Bakker, 72
Aryaantje de Hoog, 73
Aryen Teeuwe, 31
Bakker, 49
Barent Hendrikse van Deventer, 87
Bartholomeus van der Star, 86
Bastiaan Pause, 49
Bastiaan Baan, 73
Bastiaan van der Net, 19
Bastiaan Redelijkheyd, 28
Bastiaantie Ariens, 59
Bastiaantje Mak, 61
Bastiaantje Ariens, 71
Benjamin Tieboulon, 53
C. de Kraay, 21
C. Pijl, 7
C. Spruyt, 6
Catharina Jacobs, 52
Catharina van den Slechte, 36, 37
Catharina van den Slegte, 37, 38
Catharina Muls, 37
Catharina Armiger, 44
Catharina Wagens, 56
Claas Spruyt, 16
Claas van der Heu, 25, 41, 62, 78
Claas van der Zijden, 47
Claas Mak, 45, 60
Claas Janse van Straten, 62
Claas Jansz Straat, 25
Claas Kraan, 40
Clara Elisabet van der Meyden, 45
Clara van der Meer, 11, 45
Coenraad van den Bloemberg, 75
Cornelia Krijnen Beek, 9
Cornelia Boezemenaer, 5, 6
Cornelia van der Plaat, 81
Cornelia Valk, 87
Cornelis Vlodt, 64

Cornelis Willemsz Visser, 61
Cornelis Pijl, 70
Cornelis Vet, 50
Cornelis Adriaan Krijnen, 43
Cornelis Alidanus Pijl, 67, 68, 70-74, 76 - 85
Cornelis Anthonis Buytevest, 11
Cornelis Ariensz Stout, 35
Cornelis Aryense Gooy, 23
Cornelis Aryensz Smit, 42
Cornelis Bos, 78
Cornelis Bouman, 60
Cornelis Bouwman, 22
Cornelis Brandt, 52
Cornelis Breure, 13
Cornelis Brinkman, 31
Cornelis Cornelisz Pijl, 18, 23, 27, 28, 42, 47, 48,
55, 67, 68, 76, 85, 86
Cornelis de Bruyn, 43
Cornelis de Kraaij, 2, 8, 9, 10
Cornelis de Kraay, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13-22, 24-
31, 33, 34, 38, 40, 42, 46, 49, 50, 51, 57, 59, 70, 71
Cornelis Evenblij, 17
Cornelis Fransz Vaandrager, 64
Cornelis Hagendijk, 55, 67
Cornelis Jacobs, 41
Cornelis Jacobusz Visser, 61
Cornelis Janse Bos, 72
Cornelis Janse van der Kuyl, 8, 9
Cornelis Jansz Bos, 71
Cornelis Jansz Mak, 12
Cornelis Jansz Pijl, 2, 12, 20, 35, 36, 42, 59, 62, 66,
67, 68, 73, 81, 86
Cornelis Keesmaat, 43
Cornelis Kraaywinkel, 73
Cornelis Mak, 48, 67, 76
Cornelis Mastrigt, 57
Cornelis Muys, 61
Cornelis Pijl, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62,
66, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 87
Cornelis Quirijns, 31
Cornelis Redelijkheyd, 56
Cornelis Roos, 31, 36, 37, 38, 74
Cornelis Slagboom, 21, 31
Cornelis Spruyt, 3, 7, 8, 16, 17, 18, 22
Cornelis Stout, 36, 47, 55, 82
Cornelis van Alst, 87
Cornelis van Asperen, 1, 2, 27
Cornelis van den Acker, 33
Cornelis van den Corput, 73
Cornelis van der Kuyl, 67, 76
Cornelis van der Looy, 52
Cornelis van der Velden, 23, 86
Cornelis van Prooyen, 22, 38, 40, 52, 53
Cornelis van Straaten, 24, 25, 61
Cornelis van Yssendoorn, 27, 29, 36
Corstiaan Nieuwpoort, 63
D. Verduyn, 50
D.J. van Hoogendorp, 55
Dammis Verduyn, 48
Daniel Bol, 70
Daniel Stout, 63
De Hooy, 13, 19
De Focker, 60
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Deeltje Maartens Krom, 20, 21
Deeltje Ariense Pijll, 4
Diepenbrugge, 58, 70
Dirk Roos, 29, 69
Dirk van Krimpen, 45
Dirk Waterman, 19
Dirk Bouwman, 20
Dirk Brandhorst, 40
Dirk Coelendauw, 34
Dirk de Jong, 60, 62, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81,
82
Dirk Tuytel, 82
Dirk van Wijen, 34, 60
Dorothea Roos, 1,2, 27
Eeuwit van der Zijden, 11, 24, 45
Egbert Gerrits van Hardenberg, 44
Eldert Maat, 73
Eliesabet van der Dussen, 63
Elisabet Bax, 79
Elisabet Amelia, 29
Elizabet van der Dussen, 65
Erik de Hoog, 46
Fop Smit, 60
Fop Jansz Smit, 20, 22
Franck van der Jagt, 64
Frank Gielen Pleyt, 57
Frans van der Graaff, 64
Frans van den Bos, 40, 53
Fredrik Swerts, 88
G. v.d. Zijden, 47
G.J. Step, 46
Geerardt Hordijk, 42
Geertruy van Stek, 41
Geertruy de Kraay, 72
Geertruy de Jong, 23
Geertruy Gerritsz de Kraay, 28
Gerard Francken, 10
Gerrit Bakker, 69, 77, 78, 86
Gerrit van der Ligt, 19, 30
Gerrit van Tek, 18
Gerrit Backer, 60
Gerrit Teeuwe, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 82,
83, 84, 85
Gerrit de Bruyn, 39
Gerrit de Kray, 12
Gerrit Hordijk, 41, 69
Giel Pleyt, 57
Gijsbert Jansz, 23, 24
Gijsbert Kalis, 28
Gijsbert Vroege, 24
Gijsbert de Kraay, 41
Gijsbert Gorisz de Leeuwerk, 24
Gijsbert Mever, 61, 82
Gillis Steens de Jonge, 44
Gillis Graafland, 61
Gillis Steenis, 10
Gooy Benjaminsz Pijl, 26
Gooy Benjamins Pijl, 26
Gooy Pijl, 78
Goris van Klaveren, 21, 69
Goris Roos, 27
Goverd van Ameyde, 43
Grietje Hendrikse Tromp, 24
Grietje Nijding, 32
Grietje Cornelisse, 41
Grison, 73

H. Redelijkheydt, 11
H. van der Leer, 58, 71
H. Boon, 62
H. Redelijkheyd, 4, 9
Haasje van Akeren, 11, 44
Hardenbroek, 64
Harmen van den Bos, 40
Hasia van Akeren, 45
Helena Oudraat, 63, 64, 65
Helena Schul, 10
Hendrick Eyckma, 57
Hendrik Koot, 74
Hendrik van der Stoep, 9
Hendrik Buys, 8
Hendrik van der Hoep, 19
Hendrik Koot,, 75
Hendrik Louwrens, 32
Hendrik Roos, 37
Hendrik Swart, 19
Hendrik Taay, 43
Hendrik van den Hoep, 32
Hendrik van der Hoop, 10
Hendrikus Koot, 75
Henricus Oudraad, 53
Herber Boon, 66, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 87
Hermijntje Slingeland, 59, 61
Hozia van Akeren, 11
Huybert Bossert, 20, 22
Huybert de Hoog, 73
Huybertje Schep, 25
Huybertje Schop, 62
Huyg Hendriks van der Kuyl, 83
Huyg Redelijkheyd, 3, 5, 9, 10, 12, 14
Huyg van de Graaff, 64
Huymen Krijne Beek, 42
Imand de Jong, 23, 24
Ingetje Verhey, 63, 65
Ingetje Jans Bouwman, 22
Isak Anthonise, 79
J. Hoogermost, 60
J. Corporaal, 66
J.D. Ponse, 54
J.G. de Mey, 50
Jaapje van de Leck, 30
Jacob van Masrquen, 45
Jacob de Jong, 6, 25, 41, 61, 62, 78, 79
Jacob Ariens ‘t Hoen, 41
Jacob Bijkerk, 60
Jacob Bordels, 21
Jacob Schouten, 72
Jacob Gerrtisz Kleyn, 20
Jacoba Hordijk, 41
Jacobus Swens, 24
Jacobus Visser, 3
Jacobus Boonstoppel, 31
Jacobus Hendrikse van den Corput, 84
Jacomina Tibouts, 41
Jacus Pijl, 69
Jan Marinussen, 86
Jan Zaan, 22
Jan Advocaat, 13
Jan Ariens, 87
Jan Corporaal, 82
Jan de Jong, 62
Jan de Winter, 83, 84
Jan Floris, grave van Nassau La Leck, 36
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Jan Hoogermost, 3
Jan Jansz van der Kuyl, 8
Jan Joost Selevoordt, 44
Jan Kortlant, 58
Jan Kroon, 20, 21
Jan Mak, 75
Jan Woutersz Bas, 25
Jan Meyer, 58, 71, 81
Jan Pleunen van der Kuyl, 8
Jan Redelijkheydt, 34
Jan Rijke, 61
Jan Schoenmaker, 52
Jan Swinmas, 3, 35
Jan Teeuwe, 23, 68, 80
Jan Timmer, 79
Jan Trouborst, 81
Jan van der Heu, 84
Jan van der Kuyl, 67, 75
Jan van der Star, 63, 64
Jan van Os, 10
Jan van Wijen, 34
Jan Verbeek, 39
Jan Vermeulen, 64
Jan Vink, 55
Jan Willem Maurits, 81
Jan Willemsz van Wijen, 18
Jannetje van der Weyden, 35
Jannigje Beek, 32
Jannigje Krijnen Beek, 9, 10, 32, 42
Jasper Teeuwe, 23, 85
Jillus van Dalen, 87
Johan Kloens, 58, 71
Johan van der Burg, 43
Johan Johannisz, 71
Johan Johansz, 58
Johan van Gelder, 7
Johan op de Beek, 10
Johan Pagter, 37
Johanna Stout, 83
Johannes van Ackeren, 33, 34
Johannes de Jong, 85, 87
Johannes Bol, 7, 22
Johannes van Ackere, 30
Johannes Julius Schutter, 75
Johannis den Ouden, 52
Johannis de Vos, 43
Johannis van der Geer, 81
Joost Herwich, 25
Joost Visser, 15, 46
Joost Boers, 83
Joost Hendrik Ribaut, 39, 52
Jurry Vogelzang, 19, 20
Justus van der Mey, 75
Klaas de Wit, 83
Klaas Mak, 74, 75
Kornelis de Kraaij, 2
Krijn de Kraay, 62, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 80, 81
Krijn Gerritsz de Kraay, 28
Krijn de Kraey, 58
Kunder Landsert, 35
L. Kort, 57
Lambert van der Valk, 42
Lambert van Loon, 64
Leendert Backer, 25
Leendert ‘t Hoen, 81, 85
Leendert van Tertholen, 7

Leendert Bakker, 31, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 57, 59
Leendert Boers, 63
Leendert Pijl, 27, 30, 36
Leendert Stout, 76
Leendert Teeuwe, 32, 79
Leendert van Brugge, 3, 4
Leendert van Zijl, 64
Leentje Breetvelt, 68
Lena Redelijkheyd, 21
Leonard Pijl., 57
Lijntje de Jong, 62
Lijntje Leendertse Backer, 14, 15
Lijsbet van der Dussen, 65
Lijsbet Bellaardt, 19
Lodewijck Hendrikse, 44
M. Mak, 75
M. de Lichte, 37
M. Panneboeter, 65
Maarten Krom, 21
Maarten Landsert, 51
Maarten Gijsbertsz de Witt, 24
Maayke Roos, 67
Maayke Krijnen Beek, 9
Maerte Jacobse Kleyn, 21
Maggeltje van Affaire, 48
Maggeltje ‘t Hoen, 13
Maggeltje de Jong, 24, 25, 61
Maijcken den Burger, 2, 3
Manus Rouwen, 52
Margaretha Clasen van Tol, 87
Maria Willemse Baan, 3, 4
Maria van den Berg, 53
Maria a Brakel van der Kluyt, 12, 83
Maria Armiger, 10, 11, 42, 46
Maria Boodt, 44
Maria de Haan, 34
Maria Panneboeter, 63, 64, 65
Marijgje Krijnen Teeuwe, 48
Marijgje de Jong, 62
Marijgje Bouwen, 76
Marijgje Jansse Bouw, 47
Marijtje de Jong, 61
Marinus Jansz, 80
Marinus Advocaat, 13
Marinus Jansen, 44, 87
Marinus Spruyt, 28, 56
Marrigje de Jong, 62
Marrigje van der Hoek, 62
Martijntie Vermaat, 34
Martinus de Graaff, 80
Martinus Grison, 79
Mary Krijnen, 17
Mary Ariensz Kortlandt, 27
Mattheus Hoeuft van Oyen, 26
Matthijs Mol, 84
Matthijs Broeling, 19
Maurits Lodewijk, grave van Nassau La leck, 36
Mayken ‘t Hoen, 47
Mayken van der Zijden, 50
Mayken Krijnen Beek, 32
Mels de Lange, 76
Merrigje ‘t Hoen, 13, 14
Metje van den Berg, 66, 77, 82
Michiel Dubberts, 11, 45
Mikhault, 49
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Neeltie de Witt, 58
Neeltje van ‘t Hoff, 57
Neeltje ‘t Hoen, 13
Neeltje de Slegte, 38
Neeltje de Wit, 70
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